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Seriell upplevelse efter genomförande 
av planförslag

Beskrivningen illustrerar upplevelsen utefter stråket mellan 
Dalmansporten och Söderport efter genomförande av 
planförslaget och är en konstruktion av en önskad upplevelse-
sekvens. Stråket är uppdelat i delsträckor och har samma 
indelning som den seriella upplevelsen innan genomförandet 
av planförslaget. Delsträckorna är beskrivna utifrån de 
förhållanden som råder under hösten, november månad. 
Huvudanalysen gäller förhållandet under dagtid, men även 
upplevelsen kvällstid beskrivs för varje delsträcka. 

Med kvällstid menas omkring kl 22.00. De huvudsakliga 
förändringarna i upplevelsen kvällstid, att platsen är mörkare 
och kallare, nämns inte under varje delsträcka. En mer 
kortfattad analys gällande upplevelsen av stråket sommartid 
presenteras i slutet. På vissa delsträckor har inga förändringar 
gjorts i planförslaget, vilket förklarar varför upplevelsen 
överensstämmer med den tidigare analysen.
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1. Dalmansporten

Portrummet i ringmuren är mörkt och fuktigt och vinden 
sugs genom öppningen i muren, vilket gör att platsen känns 
kylslagen. Jag kan känna grus under fötterna. Raspet som hörs 
när jag går över det förstärks i rummet och ljudet är lätt ekande. 
Det luktar fuktig sten och jord. Jag ser ett ljust rum framför mig 
och det begränsade synfältet gör mig nyfi ken att se mer. Jag kan 
höra fåglar som kvittrar och även människor som pratar en bit 
bort samt biltrafi k på håll.

Kvällstid: Portrummet i ringmuren är upplyst och platsen ser 
mycket varmare ut än vad det känns. Jag kan se stenvalven i 
taket. Blicken leds även ut ur rummet där bron och stigarna är 
upplysta med lågt placerad belysning.  Trots att solen har gått ner 
kan jag höra andra människor som är ute på kvällspromenad. 
Belysning fi nns också utmed gång- och cykelvägen mellan 
Dalmansporten och Kung Magnus väg. 

2. Östergravar

2a. Ett stort ljust, grönt och öppet, rum breder ut sig. Stigen 
jag går på har packat grus och därför rör det inte på sig som 
vanligt grus. Stigen leder via en träbro över en vallgrav. 
Materialförändringen från packat grus till trä kan kännas, men 
även tydligt höras, från raspet i gruset till ett dovt knakande på 
bron. Under bron går vallgraven och jag kan se snåriga buskar. 
Det fuktiga träet luktar lite unket. Här känns också dofter från 
buskar och våta löv. En gång- och cykelväg fortsätter rakt fram 
och vid sidan av den fi nns gräsbeklädda kullar, de ser mjuka ut. 
Det är öppet och lite blåsigt. Jag kan höra biltrafi k i bakgrunden. 
När jag passerar buskar, träd och snår hörs fågelkvitter.

Kvällstid: Stigen som leder ut från porten är markerad med 
belysning i marknivån. Bron har en lekfull belysning och är 
belyst dels med många små ljuskällor placerade vid brons 
golvyta, dels med ett kallt ljus från vallgraven under. Muren 
som även tidigare var belyst har fått ett vitare ljus och har även 
kompletterats med fl er ljuskällor. Dalmansportens torn är också 
vackert belyst. Belysningen gör platsen spännande och vacker 
och lyfter fram viktiga element i rummet. Det är inte bara jag 
som tycker platsen är vacker och spännande att vistas på. Jag 
möter fl era människor som också valt att ta sin kvällspromenad 
denna väg. Platsen är annars ganska tyst kvällstid på grund av 
mindre trafi kmängd. 
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2b. Stigen svänger av åt söder och passerar en gräsbeklädd kulle 
med många buskar vid sidan om. Rummet framför är stort och 
långsträckt med buskar, gräsytor och mjuka kullar som breder 
ut sig, det ger en känsla av frihet och lekfullhet. Gräsmattorna 
omkring är mjuka att gå på och stigen har packat grus. På 
min västra sida sträcker sig ringmuren och utgör en lång vägg 
i rummet. Ljudet från biltrafi k österut kan höras svagt, men 
fågelsång och susande buskar dominerar. Ljuden talar om för 
mig att platsen är stor och öppen. Lite längre fram utefter 
sträckan kommer jag närmare trafi ken på Kung Magnus väg 
och trafi kljuden ökar lite. Människor passerar och jag kan höra 
fotsteg, röster och hundar som skäller. Sista delen av sträckan 
passerar jag en gräsbeklädd vall och allt blir tystare, vilket även 
bidrar till att rummet upplevs som mindre. På andra sidan 
vallen kan jag skymta en lekplats. Det luktar svagt från våta 
växter och jord. Stigen leder vidare i riktning mot resecentrum 
och Östertorg.

Kvällstid: Rummet är stort och ganska mörkt, men vissa element 
är upplysta och drar till sig blicken. Gångstigen mot söder är belyst 
med ett pärlband av ljuspunkter, infällda i marken. De lyser upp 
stigen men även den omedelbara omgivningen. Belysningen 
är lågmäld och ger ett mjukt ljus men visar tydligt riktning 
över gräskullarna. Muren är den belysta huvudattraktionen 
och dominerar rummet. Ljuset på den sprids delvis till platsen 
framför muren. Även Domkyrkans torn som sticker upp bakom 
muren är upplysta. Antalet ljuskällor ökar längre söderut, mot 
Östertorg. I sista delen av sträckan är ett antal träd belysta. Dess 
gren- och delvis dess lövverk ger ett vackert skuggspel. De 
markerar slutet på denna sträcka och även en början på ett nytt 
rum. Den ökade ljusstyrkan och antal belysningsarmaturer ger 
signaler om mer aktivitet och rörelse.  

2a. Vy från Dalmansporten 2b. Stigen leder mot Nya Östertorg. Resecentrum skymtas bakom träden
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3. Österport

3a. Miljön blir mer stadslik och har stor kontrast till Östergravar 
som jag lämnar bakom mig. Rummet blir visuellt mindre. 
Övergången mellan Östergravar och stadsmiljön förändras från 
gräs och packat grus till stensättning. Markbeläggningen bidrar 
till känslan av att ett nytt rum beträds vilket även förtydligas 
genom att ljudet från mina steg förändras. Gångvägen breddas och 
möbleras med pollare, vilka hjälper blicken att söka sig framåt. Åt 
höger löper ett trästaket som ramar en cykeluthyrning och åt 
vänster avgränsas rummet av en stensatt slänt och ovanför den en 
rad med träd som gränsar till det nya busstorget. Här fi nns även 
bänkar vända mot Östergravar och gångvägen och en trappa 
som leder upp till busstorget. Öppningen mellan byggnaderna 
framför markerar en entré till nästkommande plats. Människor 
står, sitter och väntar. Jag kan höra människor som pratar, 
fötter som går, fågelkvitter, cyklar, bussar och bilar. Ljuden är 
trevliga och visar att olika aktiviteter fi nns på platsen. Det är en 
blandning av lukter från löv, gräs och även avgaser. 

Kvällstid: Belysningen övergår från marknivå till belysnings-
pollare. Muren åt väster är belyst och österut dominerar 
belysningen kring det nya busstorget. Framför mig leder 
belysningspollarna fram mot Östertorg, där ljuskällor och 
ljusstyrka ökar. Där framme verkar många människor röra sig. 
Jag kan höra människor som pratar, bilar som kör och gnissel 
från en buss som stannar till.

3b. Cirka tio meter längre fram kommer jag in i ett nytt rum, 
det nya Östertorg. Jag vänder på huvudet för att se hela rummet. 
Det avgränsas av Österport i väster samt av bebyggelse åt 
söder och norr och av Kung Magnus väg i öster. Byggnaderna 
strax intill muren är i passande skala och bildar ett trevligt 
och förväntansfullt rum. Två nya byggnader har tillkommit på 
torget, en resturang samt resecentrum med vänthall och kiosk. 
Byggnadernas skala passar bra in på torget och i förhållande 
till övrig bebyggelse. Rummet är mer välordnat än tidigare och 
har en tydligare form som sträcker sig i öst-västlig riktning. 
Innanför Österport syns lite av innerstaden, vidare åt öster 
fortsätter Östervägs handelsgata och efter Östertorg söderut 
bildas en ny plats varifrån en gång- och cykelväg fortsätter. 
Hela platsen har gatsten som markbeläggning, vilket är vackert 
att se på men är ett ojämnt underlag att ta sig fram på. På torget 
har fl era nya sittmöjligheter tillkommit, vilka används av många 
människor. Mitt på torgytan fi nns en vattentrappa. Där kan jag 
känna på vattnet och jag hör ett trevligt porlande. I anslutning 
till resecentrum fi nns plats för en uteservering och öster om 
byggnaden fi nns en cykelparkering inramad av sittmurar. Jag 
kan känna en svag kaff edoft och även en svag doft av parfym 
från en butik intill. På platsen rör sig många människor i olika 
riktningar. Bilar och bussar kör med låg hastighet på Kung 
Magnus väg. Från olika håll och även närmast mig hör jag ljud 
från människor som samtalar och går vilket dominerar platsens 
ljudbild, men trafi kljuden fi nns självklart också i bakgrunden. 
Ljuden tyder på att det är en mötesplats eller en plats där 
många människor passerar. Det är en skön blandning av olika 
stadsljud. 

Kvällstid: Kvällstid är butiks- och restaurangfönster upplysta, 
vilket ser inbjudande ut. Österport och anslutande mur är belyst 
och drar blicken till sig. Flera fasader är belysta på ett varierat 
sätt och lyfter fram byggnader och detaljer i fasaderna. Vissa av 
gatstenarna är utbytta mot belysning och detta gör torgets golvyta 
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levande. När jag går över torget tänds vissa lampor när jag går 
på dem, vilket är eff ektfull och spännande. På andra sidan 
torget, söderut, ser jag belysningen från en gång- och cykelväg 
och i gränsen till torget lyser pollare. Belysning fortsätter även 
österut vid den äldre delen av Östertorg. Kring resecentrum rör 
sig människor som är på väg till och från bussar och taxi. Det 
gör att man inte känner sig ensam och övergiven här. 

4. Skolporten

4a. Den nya delen av torget fortsätter i en gång- och cykelväg 
som leder fram till Skolportsgatan. I anslutning till gång- 
och cykelvägen fi nns en ny byggnad som har en uteservering 
på sin innergård. Utmed västra sidan avgränsas rummet av 
byggnader och ringmuren och utmed den östra sidan delvis av 
ett befi ntligt plank. Platsen upplevs ligga mer avskild på grund 
av att rummet är mindre och att det är tystare här i jämförelse 
med Östertorg, vilket är en skön kontrast. Ljuden dämpas delvis 
och jag kan höra kråkor kraxa i träden intill. En cykel skramlar 
och många människor som rör sig på Östertorg hörs bakom 
mig. Det hörs även trevliga ljud från människor som går på 
gång- och cykelvägen och från dem som sitter och samtalar vid 
caféet. Jag kan höra fl äktsurr från byggnaderna öster om mig. 
Rummet och synfältet begränsas och antal synintryck minskar. 
Gång- och cykelvägen har ett jämnt, slätt underlag av asfalt. 
På platsen fi nns även gräsytor, vilka är mjuka att gå på. Den 
rika växtligheten ger intrycket av ett mjukt rum och det luktar 
gräs, löv och även kaff e. Närmare Skolportsgatan hörs bilar mer 
igen.

Kvällstid: Gång- och cykelvägen är belyst med låga belysnings-
stolpar. Muren är belyst och är en tydlig ljus vägg i rummet. 
Muren refl ekterar även ljus ner i vallgraven så att den inte 
upplevs som hotfull. Skolportsgatan är upplyst med högre 
sittande belysning. 
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4b. Gång- och cykelvägen korsar Skolportsgatan och fortsätter 
in i parken Murgrönan. Framme vid Skolportsgatan blir 
platsen större och jag vänder på huvudet för att registrera 
min omgivning. I väster ligger Skolporten och åt öster syns 
bebyggelse och en vägkorsning. Jag hör trafi ken vid korsningen, 
människor som rör sig i området och fåglar i träden. Korsningen 
mellan gång- och cykelvägen och Skolportsgatan är upphöjd och jag 
behöver inte gå upp och ner för trottoarkanter för att ta mig 
över den. 

Kvällstid: Gång- och cykelvägen samt Skolportsgatan är belyst, 
vilket gör det lätt att orientera sig på platsen. Parken framför 
har en varierad belysning, vilket gör att den ser spännande och 
vacker ut. Muren är belyst och visar en tydlig riktning på platsen. 
Ett gult ljus kommer från innerstaden.

5. Murgrönan

5. Gång- och cykelvägen fortsätter söder ut i ett långsmalt rum, 
omgivet av träd och buskar. Åt öster fi nns en park, Murgrönan, 
med träd, buskar, gräsmattor, lekskulpturer och sittplatser. Det 
verkar vara både en park och en annorlunda lekplats. Jag hör 
och ser vuxna som pratar och barnen som springer omkring 
och utforskar. Jag hör biltrafi k på avstånd, men ljuden från 
människor, cyklister, fåglar, sus i träd och buskar hörs tydligast. 
På andra sidan gång- och cykelvägen sträcker sig vallgraven 
och ringmuren. Även vallgraven verkar användas för lek. 
Gräsmattorna är mjuka att gå på och all grönska ger ett trevligt 
intryck. Jag kan känna en svag doft av blöta växter och löv, men 
vinden för även med sig lukt av cigarettrök och bilavgaser. En 
bit fram verkar platsen öppnas upp igen.

Kvällstid: Belysningen fortsätter utefter gång- och cykelvägen 
och även muren är belyst. Mellan muren och gång- och 
cykelvägen fi nns en vallgrav vilken också lyses upp på grund 
av murens belysning. Stigarna, men även ett fl ertal träd, buskar 
och föremål i parken är upplysta. Färgerna på ljusen varierar på 
ett lekfullt sätt. Belysningen gör att parken ser spännande och 
inbjudande ut. 
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6. Aktivitetspark (f.d. busstation)

6. Parken öppnar upp till ett större rum, med färre träd och buskar. 
Vallgraven planas ut övergår i ett stråk med gräs. Människor 
sitter på bänkar och går på gång- och cykelvägen. Här kan man 
komma nära muren. I parken österut är det full aktivitet. Där 
fi nns bland annat skateboardramper, streethockeyplan (isbana om 
vintern), sittplatser och vattenlek. Markytorna består till största 
delen av asfalt och gräs. Asfalt är ett jämt underlag att ta sig 
fram på och gräsytorna är mjuka. 

Ljuden varierar i avstånd och styrka allt eftersom människor 
förfl yttar sig. Det hörs mycket ljud från aktiviteterna i parken 
och från människor som går och pratar. Jag hör trafi ken från 
Kung Magnus väg och bildörrar som slår igen på avstånd. En 
bit längre fram smalnar rummet av till följd av en byggnad öster 
om gång- och cykelvägen. I byggnadens fönster visas olika konstverk 
och projekt upp och utanför sitter människor och samtalar.

Kvällstid: Gång- och cykelvägen är belyst med låga belysnings-
stolpar och muren är vackert upplyst. Österut är parken öppen 
och har mer funktionell belysning som lyser upp större ytor 
för sportaktiviteter etc. Här pågår fortfarande aktivitet på 
skateboardrampen. Lite längre fram ligger en byggnad på min 
vänstra sida (österut). Den är upplyst i fönstren och där visas 
en utställning nu, vilket gör att platsen upplevs mer ”vaken”. 
Platsen i anslutning till byggnaden är upplyst med låga pollare. 
Här rör sig även ett fåtal gångtrafi kanter och cyklister.
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7. Kajsarporten

7a, b. Gång- och cykelvägen fortsätter söderut mellan Kajsar-
porten och tyghuset och jag slipper att gå över parkeringsplatsen 
som tidigare placerad här. Det är gräsmattor på båda sidor och 
en bit österut fi nns nu en parkeringsplats. Platsen upplevs 
som luftig och ringmuren dominerar det visuella rummet. 
När jag passerar buskarna intill tyghuset hörs fågelkvitter. 
Markbeläggningen på gång- och cykelvägen består asfalt, ett 
jämnt men hårt underlag att gå på. 

Kvällstid: Belysning fi nns utmed gång- och cykelvägen och vid 
parkeringen, även muren är belyst. Därför upplevs den inte 
hotfull, som den gjorde tidigare när den var obelyst. 

8. Söderport
   

8a. Jag följer muren och svänger av åt väster. Jag passerar en 
cykelparkering och här hörs cykelrassel och människor som 
går, men trafi kljuden från bilvägen intill dominerar. Ljuden 
avtar när bilar och människor tar sig genom Söderport till 
innerstaden. I anslutning till cykelparkeringen vid Söderport 
fi nns sittbänkar i form av låga murar med träinslag som sittyta. 
De är både vackra och ser inbjudande ut att slå sig ner på. Här är 
det mycket rörelse, gående, cyklister och bilar, vilket gör platsen 
spännande. Jag kommer fram till en liten plats nära muren, 
framför Söderport, som visuellt är avgränsad mot bilvägen med 
träd. Här möts bilar, cyklar och gående för infart till innerstan 
vid Söderport. Asfalten övergår till gatsten nära Söderport, 
vilket visar att platsen förändras och att platsen har en annan 
karaktär (gång- och cykelvägen övergår till en plats). Närheten 
till muren påverkar lukten på platsen. Det luktar fukt och jord. 
Jag kan även känna murens kalla fuktiga yta med händerna.

Kvällstid: Trafi kkorsningen söder om porten är belyst. Även 
Söderports fasad och portrum samt muren som fortsätter 
därefter är belyst. De ljusa gluggarna i muren lockar till besök 
och väcker nyfi kenhet om vad som fi nns innanför. Det rör sig 
ett fåtal bilar och människor på platsen. 
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Sommartid: Sommartid ökar aktiviteten utmed stråket. Den 
varma årstiden med ljusa och ljumma kvällar lockar människor 
att vara ute. I Östergravar och i andra grönområden ges 
möjlighet till en stor mängd fria aktiviteter. De stora öppna 
ytorna ger en känsla av frihet och inbjuder till att springa 
omkring. Människor promenerar, sportar, barn leker, fi kar på 
en fi lt i gräset, vilar på en bänk i solen och tittar på andra, osv. 
Östergravar är riktigt grönt och här trivs inte bara människor 
utan även många fåglar. Jag hör människor på olika avstånd, 
fåglar som kvittrar och jag hör även biltrafi k på avstånd. Det 
luktar nyklippt gräs och även andra växter, det är en lukt som 
verkligen förstärker upplevelsen av att det är sommar. Känslan 
av att sitta på gräset eller springa barfota skapar en speciell 
känsla för platsen. Jag kan känna om marken är mjuk eller hård, 
kall eller varm, om gruset har små eller stora stenar och om 
grässtråna är vassa eller behagliga.

På torgen är det också ökad aktivitet. Människor sitter i solen 
med en glass eller en kopp kaff e på uteserveringar. Bänkar och 
alla möjliga sittmöjligheter används fullt ut. Dofter sprids och 
upplevs bättre och på torgen kan jag känna lukt av kaff e, bullar, 
våffl  or, glass och annan mat. Avgaser, cigarettrök, jord och grus 
luktar också och blir en del av min uppfattning om vad som 
fi nns på platsen. Blomplanteringar både luktar gott och surrar 
av olika insekter. Ljudmiljön är annorlunda under sommaren, 
dels på grund av att fl er människor rör sig utomhus under en 
längre tid av dygnet, dels på grund av fåglar och andra djur. 
Måsar skriar och fl agglinor slår. Det hörs musik från butiker, 
uteserveringar och bilar som glider förbi. Löv och gräs dämpar 
även ljuden och de kan upplevas ”hårdare” på hösten och våren. 
Fler människor använder parken Murgrönan som bjuder på 
många olika upplevelser. Konstföremål att se och känna på, 
växter av olika slag som doftar gott, fl er och större grönytor 
som kan användas för olika önskemål. Under de varma och ljusa 
kvällarna är det full aktivitet med sport- och lek. Vattenleken är 
mycket populär speciellt för de lite yngre barnen. Under kvällar 
och nätter framträder dofterna tydligare från olika växter. De 
olika belysningsutformningarna och ljusprojekten ger inte lika 
stort intryck och påverkar inte upplevelsen i samma utsträckning 
under sommaren på grund av att kvällar och nätter är ljusa. 
(Men å andra sidan är människorna ute en längre tid på dygnet, 
så upplevelsen kommer ändå dem till del.)

Resultat 
Den andra seriella upplevelseanalysen målar upp en bild av 
hur området upplevs efter genomförande av planförslaget. 
Utformningen underlättar för människor att vistas i planområdet 
under längre tid på dygnet och erbjuder även ett större utbud av 
positiva upplevelser. Området används inte bara av människor 
som gör ärenden och passerar, utan används även av många 
därför att det är trevligt att besöka och vistas på. Platserna efter 
stråket är olika till sin karaktär och funktion, vilket gör stråket 
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intressant och variationsrikt. Det fi nns både för och nackdelar 
med olika karaktärer, men de negativa är oftast kopplade till en 
otydlig utformning. 

Tydligheten hjälper besökaren att rikta uppmärksamheten 
till annat i rummet än grundläggande förståelse för rummets 
funktion vilket ger en förutsättning för nya sinnesintryck och en 
bredare upplevelse av platsen. Den hjälper även besökaren att se 
platsen i sitt sammanhang och visar hur man kan ta sig vidare. 
Tydligheten i planområdet har i fl era avseenden förbättrats:

• Tydligare rumsformer, såsom vid Nya Östertorg.
• Tydligare utformning för att visa riktningar vid 

korsningspunkter samt platsers funktion, genom 
exempelvis markbehandling, belysning och rummets 
möblering. Ett exempel är en konsekvent utformning 
av gång- och cykelvägar.

• Konsekvent utformad belysning, där en lekfullare 
belysning används vid vistelseytor, parker och torg, 
och mer funktionell belysning utefter gång- och 
cykelvägar.

• Materialval i markbeläggning. En konsekvent 
användning av en viss typ av markbeläggning och färg 
för att visa platsens funktion. Funktionen kan avläsas 
utifrån känsel genom materialet, utifrån synen genom 
materialets färg och utifrån det ljud som uppstår när 
man beträder det.

Tydligheten bör gälla alla sinnesintryck och berätta samma sak. 
Den kan styras genom att vissa sinnesintryck framhävs eller 
tonas ner. Detta har dock visat sig vara svårt att genomföra 
på grund av att spridning av vissa ljud eller dofter är svåra att 
förhindra. Östergravar och entrén mellan Östergravar och 
Österport har förtydligats bland annat genom en enhetlig 
markbeläggning, men ljud från biltrafi ken hörs tydligt och 

förklarar inte platsens funktion. Trafi kljuden har delvis minskat 
på grund av sänkt hastighet men är fortfarande en stor ljudkälla. 
Trafi kljuden hör dock hemma i stadsmiljö. Ljudbilden har 
förändrats till följd av att fl er människor går, pratar, cyklar och 
utför olika aktiviteter i området även under dygnets mörka 
timmar. Andra sinnesintryck exempelvis genom syn och känsel, 
kan fånga uppmärksamheten och dominera sinnesupplevelsen. 
Det kan utgöras av människor och deras aktiviteter, vackra 
plaster och utblickar, roliga detaljer att se och känna på. Genom 
ett större utbud av restaurang- och caféverksamhet har positiva 
upplevelser för smaksinnet ökat och även utbudet av associativa 
smaker gynnats. 

Tydligheten är inte monoton utan bjuder på variation och 
stimulerar sinnena, vilket kan väcka nyfi kenhet och fantasi. 
Intrycken utefter stråket varierar men är kopplade till varandra 
genom att ge en aning om vad som ska komma och vad som 
fi nns längre fram. Nyfi kenheten för kommande plats gör 
stråket upplevelserikt. Stråket passerar rum med olika storlek, 
markbeläggningar och innehåll vilket påverkar ljudbild, känsel- 
och synintryck på ett positivt sätt. Belysningen utmed stråket 
bjuder på variation och gör platser mer upplevelserika under 
kväll och natt. 
Ett exempel är Östergravar som blir en spännande och vacker 
plats även under natten. Portar är element som leder till 
nyfi kenhet och spänning. De fungerar som entréer till nya rum 
och dess begränsade öppning gör att platsen, på andra sidan 
porten, inte avslöjas på en gång. Synen, lukten och hörseln kan 
ana vad som döljer sig på andra sidan. Även växlingen mellan 
små och stora rum ger den eff ekten, som när Murgrönan 
öppnar upp sig i den nya aktivitetsparken eller gränsen mellan 
Östergravar och Nya Östertorg. Den nya byggnaden vid 
resecentrum förstärker rummet. När det nya rummet intas är 
sinnena på helspänn för att avläsa och ta in intryck.
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Slutsats 

Den fysiska miljön är en arena för upplevelse med alla 
sinnen och det är därför mycket viktigt att sinnesupplevelser 
undersöks tidigt i processen vid arbetet med en plan. Den 
seriella upplevelseanalysen har använts i planförslaget för Visby 
Öster och lyfter på ett bra sätt fram upplevelsen med alla fem 
sinnen.  

Genom att använda den seriella upplevelseanalysen glöms inte 
vissa delar av upplevelsen bort. Analysen kan därför tillföra  
mycket till den fysiska planeringen. Den kan användas både 
före och efter ett planförslag. Analysen före respektive efter 
planförslaget har delvis olika funktioner, men båda analyserar 
upplevelsen av platsen/stråket.

Analys 1 är viktig för att avläsa platsen och inventera dess 
upplevelse, kvalitéer och brister vilket sedan utgör underlag 
för ett planförslag. Oväntade iakttagelser och upplevelser kan 
komma fram och upptäckas, vilka kan vara till stor nytta för 
att göra ett bra planförslag. Mycket av resultatet i analysen är 
subjektivt på grund av att det utgörs av en persons upplevelse av 
platsen och värdering av den. Beskrivningen och upplevelsen är 
beroende av personens uppfattningsförmåga, väder- och vind 
förhållanden, årstid och tid på dygnet.  

Analys 2 beskriver upplevelsen efter genomförda förbättringar 
och görs i detta fall utifrån ett planförslag som ännu inte 
realiserats. Resultatet från analys 2 kan jämföras mot analys 1. 
Analysen blir en beskrivning av önskad förändring.  Analys 2 
är ett bra sätt att måla upp en bild av planförslagets inverkan 
påmänniskors kommande upplevelse av den nya utformningen. 
Den kan bland annat kan vara till nytta vid presentation av 
förslaget för allmänheten/byggnadsnämnden.

En svaghet med den seriella upplevelseanalysen är att 
upplevelsen är olika under dagen och även under olika tider 
på året. Flera analyser behöver göras för att få ett resultat som 
kan representera hela året. De förhållanden som råder vid ett 
analystillfälle kan ge en felaktig och snäv bild av upplevelsen 
och det fi nns även risk för missbedömning. 

Upplevelsen med synen, känseln, lukten och hörseln kan 
återges på ett bra sätt i analysen.  De visuella intrycken är ofta 
de som domnerar även fast andra sinnesintryck är viktiga för 
upplevelsen. Det kan vara en hjälp att använda sig av exempelvis 
ögonbindel för att urskilja andra sinnesintryck. För att bredda 
kunskapen är det betydelsefullt att bjuda in funktionshindrade 
att beskriva sina upplevelser. Smaksinnet är svårt att konkret 
använda sig av i planeringen och därav även svårt att behandla 
i analysen. 

Resultatet från den seriella upplevelseanalysen efter 
genomförande av planförslaget visar att syftet och målet med 
planområdet Visby Öster har uppnåtts. Jämförelsen mellan 
den första och den andra seriella upplevelseanalysen visar  
en väsentligt förbättrad upplevelse gällande alla fem sinnen, 
särskilt gällande syn-, hörsel- och känselsinnet. Åtgärder som 
gjorts i planförslaget är dock inte endast  kopplade till sinnena. 
Även andra aspekter, som Visby kommuns intentioner för 
plan-området, har tagits med. 
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Att endast analysera sinnesupplevelsen bidrar inte till god 
planering utan det är  en kombination av olika planeringsmetoder 
som åstadkommer bäst resultat. Analysen bör vara en del av 
bakgrundsmaterialet, men den behöver även kompletteras och 
användas i kombination med andra analyser för att fl er aspekter 
än sinnesupplevelser ska vägas in i utformningen av en plan.

Planförslaget tillför bland annat Visby Öster: En tydligare 
utformning för att visa riktningar, platsers funktion samt 
rumsformer, genom val av material, belysning och möblering. 
Förbättrad tillgänglighet genom konsekvent utformning av 
gång- och cykelvägar. Nya inslag tillför även förutsättningar 
för en ökad upplevelse med syn, hörsel, lukt, känsel och smak.
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