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Inledning

Efter att vi utarbetat vår analys- och samarbetsmetod, har vi praktiskt tillämpat denna metods två
första steg i fallstudiekommunerna Eskilstuna och Uddevalla. Steg I och II är de delar i metoden
som ska utföras av planerare/arkitekt på stadsbyggnadskontor eller liknande och stegen ska
tillsammans utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den offentliga konsten. Resterande delar
av metoden ska utföras när specifika projekt blir aktuella och då ett samarbete mellan förvaltningar
och olika professioner tar vid.

Steg I, övergripande stadsanalys syftar till att ge en helhetsbeskrivning av staden och dess primära
element. Elementen som beskrivs är övergripande och grundläggande för staden som helhet, men
kan ändå få stor betydelse för enskilda rum och dess eventuella offentliga konst. När planeraren
utför metodens steg I bildar han/hon således en grund som skapar ett sorts ramverk om vad som
behövs beaktas när man sedan går vidare och analyserar enskilda rum i analysens övriga steg.
Huruvida de analyserade elementen i steg I är något som kommunen vill ytterligare förstärka eller
kanske förändra är upp till kommunernas tjänstemän och politiker att fastlägga i översiktsplaner,
gestaltningsprogram eller liknande.

Steg II, rumsinventering är även den en grund för det fortsatta kommunala arbetet med den offentliga
konsten. Steget är en inventering som utförs av planeraren eller arkitekten utifrån de stadsmässiga
aspekter och behov som han anser sig finna i stadens olika rum. Rumsinventeringen kan liknas vid
en ”önskelista” som ska visa på både möjligheter och behov av stadsmässiga förändringar med hjälp
av offentlig konst. Det är i detta steg som planering och konst möts för första gången och
gemensamt ska försöka skapa en helhet och attraktiva offentliga rum. Även metodens steg I får här
betydelse som sammanförande länk, som kittet mellan de rum som inventeras.

I båda städerna Eskilstuna och Uddevalla har vi tillämpat vår metods två första steg i ett
innerstadsområde och i ett ytterstadsområde. Detta för att jämföra och värdera användbarheten och
omfattningen av vår metod i två skilda bebyggelsestrukturer med olika grundförutsättningar för att
placera konst.

Jag har valt att tillämpa vår framtagna metods steg I och II på centrala Uddevalla samt i
ytterstadsdelen Dalaberg som ligger drygt två kilometer utanför centrala staden. Jag valde att
genomföra metoden i Uddevalla för att staden utgör ett bra exempel på en medelstor svensk
kuststad med industritraditioner som satsat relativt medelmåttigt på offentlig konst. Uddevalla var
också den kommun som tidigt visade ett stort intresse för att vilja samarbeta med detta
examensarbete och de ansåg ämnet intressant samt viktigt att lyfta fram. Jag valde ytterstadsdelen
Dalaberg i Uddevalla utifrån att det är ett kommunalägt bostadsområde, vilket underlättar
utförandet av metoden samt ökar genomslagskraften för uppförande av offentlig konst. Dalabergs
miljöer är också relativt tidstypiska för de storskaliga bostadsområden som erhållit ett anonymt
utseende, samtidigt som de sociala problemen är fler och av annan karaktär än i innerstaden.

Samtliga fotografier i fallstudien är tagna av Marie Arkebäck och samtliga kartor har upplåtits av
Uddevalla kommun och bearbetats av Marie Arkebäck.

På nästa sida följer en kort presentation och beskrivning av de två fallstudieområdena i Uddevalla
kommun.
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Uddevalla är en fjordstad med en cirka 25 mil lång kust. Staden ligger mitt i Bohuslän mellan
Göteborg och Oslo. Kommunikationsmöjligheterna är bra eftersom E6: an passerar staden och det
finns hamn och järnvägen. Staden har precis passerat 50 000 sträcket när det gäller antalet invånare,
av dessa bor 30 500 i centralorten, under de senaste åren har befolkningen stadigt ökat.1

Centrala Uddevalla

Uddevallas historia går ända tillbaka till början av 1400- talet då staden började som en mötesplats.
Grunden till dagens stadsstruktur lades dock först efter år 1806 då nästan hela staden ödelades i en
brand. När staden byggdes upp på nytt fick den sin nuvarande form med breda, brandsäkra gator i
rutnätsmönster. Denna stadsstruktur finns kvar än idag i innerstaden medan arkitekturen till viss
del förnyats. När det gäller det framtida nybyggandet i staden är det primära att bygga klart
stadsstrukturen i innerstaden genom att bebygga befintliga lucktomter. Det som skapar Uddevallas
karaktär och som gör staden specifik, är läget vid Byfjorden, de gröna stadsbergen och Bäveån som
flyter genom staden och mynnar ut i Byfjorden.

Då Uddevalla alltid har varit en hamnindustristad tar tyvärr industriområden upp den största delen
av stadens kuststräcka. Staden har därför främst vuxit norrut, inåt i landet. Den norra delen av
staden avskärmas från innerstaden genom riksväg 44, som sträcker sig i väst- östlig riktning. Cirka
en halv mil utanför stadskärnan ligger ett stort externt köpcentrum som konkurrerar med
innerstadens verksamheter om köpkraften.

Dalaberg

Dalaberg är en stadsdel som ligger i norra delen av Uddevallas tätort. Inom området finns allehanda
service så som skola, bibliotek, vårdcentral, apotek och affär. Området är byggt under
miljonprogramsåren och byggnaderna inom fallstudieområdet är av snarlik karaktär. Majoriteten av
byggnaderna har samma fasadmaterial men skiljer sig åt i antalet våningar (3-7 våningar) och genom
att vissa av dem har blivit renoverade. Dalaberg har till viss del dåligt rykte i staden och har stor del
invånare med utländskt påbrå. Då den internationella skolan ligger inom området ökar antalet
människor med utländskt påbrå i området. Om det dåliga ryktet har någon grund i verkligheten vet
jag dock inte.

Dalaberg är ingen sovstad då det finns service i området och då det bor många barnfamiljer i
området, vilket gör att människor vistas där även under dagtid. Hela Dalabergsområdet är så när
bilfritt då det omges av bommar och endast de boende med nyckel kan passera dessa med bil. Det
råder även förbjud mot tomgångskörning och mopedåkning. Alla parkeringsplatser förutom ett
parkeringsgarage ligger i utkanten av området. Detta gör att det sociala livet kan pågå utan några
störande moment som bilar.

Då byggnaderna i bostadsområdet samt många av gårdarna är snarlika skulle det vara positivt om
de berikades med konst av olika slag men även konst av samma slag men med olika variation. Ett
konstobjekt på varje gård som är av samma slag men med olika utseende skulle bidra till att särkilja
de olika gårdarna men samtidigt sammankoppla dem. Konstobjekten kan bidra till att de boende
kan identifiera sig med gården och barnen kan orientera sig efter dessa, att de kan känna att det här
är min gård och det är här som Anton bor.

Uddevallas offentliga konst

Kommuner kan förbättra sin beslutsprocess angående offentliga konst genom att skapa styrande
dokument, samarbeta över förvaltningsgränser samt genom att arbeta efter vår analys- och
samarbetsmetod, vilket vi diskuterat i huvudrapporten. Kommunen måste dock även analysera sitt
nuvarande konstbestånd för att därigenom skapa sig en uppfattning om vad som är specifikt för
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just sin stad, sin lokala konsthistoria, vad som kan utvecklas och i vilken riktning man önskar att
utmärka sin stad med hjälp av konst. I detta examensarbete har vi avgränsat oss dels genom att inte
genomföra en grundlig analys av våra fallstudiers konstbestånd, då detta bör göras av en sakkunnig
och väl insatt konstteoretiker eller annan anställd vid kommunens Kultur- och fritidsförvaltning. Jag
har dock nedan gjort en allmän beskrivning av den offentliga konstens utbud i Uddevalla och de
behov som finns.

Då Uddevalla och trakten runt Uddevalla har mycket sten och stenhuggerier har det lett till att det
finns mycket stenkonst i staden. Konsten är till viss del traditionell, som exempelvis statyn av Karl

X Gustaf  och Erik Dahlberg av Th. Lundberg på Kungstorget som är en klassisk fredshyllarstaty,  en
liten naken kvinnofigur, Vera av Einar Luterkort som står i parken bredvid Hasselbackshuset och
ytterligare en naken kvinnofigur, Flickan med flätorna av Matti Haupt som står i fontänen i mitten av
Margretegärdeparken. Dessa tre konstverk uppfördes på slutet av 1950- talet och representerar de
äldre konstverken i staden. Det finns även inslag av mindre traditionell konst i staden. På mitten av
1980- talet uppfördes det konstobjekt på stadsbibliotekets fasad. Konsten består av tretton
väggreliefer, Västanvindens framfart från kust till skog i det bohuslänska... av Lasse Andreasson, och av
fem smidesskyltar , med sagofigurer av Fred Leyman, som är fastsatta på fasaden. År 1998 fick
staden två konstobjekt i gåva. Den ena var från vänskapsstaden Okazaki, Vänskap av Eiichi Ishida
föreställande två sittande människor som håller om varandra. Den andra var från de
omkringliggande städerna och består av en metallskulptur, Tro, Hopp, Kärlek av Niklas Hansson.2

Under de senaste fem åren har det, utöver fasta installationer, genomförts flertalet tillfälliga
offentliga konstprojekt, i olika regi, i staden. Allt från utställningsprojekt längs med kajen mellan
Västerbro och museet, grafittiprojekt för allmänheten till ett omtalat projekt av Lars Vilks vilket
bestod av ett högt torn byggt av drivved. Under hösten 2004 har ett belysningsprojekt genomförts i
innerstaden som innebar att tre broar över Bäveån, statyn på Stortorget och träden på
Drottninggatan har lysts upp. Projektet är en del i visionen att bli "Årets stadskärna 2005".

Kommunen har alltså under de senaste åren i viss grad satsat på den offentliga miljön och den
offentliga konsten vilket förhöjer stadsmiljön, men det finns fortfarande mycket som skulle kunna
förbättras. Placeringen av konstverk och dess interaktion med den omgivande miljön kan genom vår
metod och genom ett bättre samarbete mellan kommunens förvaltningar bli mer genomtänkt. En
ökad interaktion mellan konst och planering breddar även invånarnas möjlighet att uppleva konstens
värld. Den offentliga konsten skulle i Uddevalla kunna  användas som ett verktyg för att exempelvis
bilda portar till staden, bilda fonder längs siktlinjer eller skapa attraktioner i ån. Allt detta skulle
förstärka stadens image och dess motståndskraft mot konkurrerande intressen samt förhöja stadens
yttre miljö till glädje för dess invånare.

Fotnoter:

1. Uddevalla kommun (2004), Statistik. (Elektronisk) Tillgänglig:<http://www.uddevalla.se> /hem/

bkommunenb.4.db14d4ff4f08ecf980003518.html. (2004-09-29)

2. Casimir, Carl, Kommunantikvarie, Kultur- och fritidsförvaltningen, email  2005-02-04
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Centrala Uddevalla



8

Arkebäck 2005

Steg I, övergripande stadsanalys

Space Syntax analys

Integrationsvärden i
fallande skala
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Figure- ground teori
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Stadens primära element
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Entré
Den centrala delen av Uddevalla har sex stycken större entréer, två stycken i söder, en
i väster, två i norr och en i öster. De södra entréerna består av Sörkällegatan (i öster)
och av Göteborgsgatan (i väster). Sörkällegatan binder samman stadens södra
bostadsområden med innerstaden. Göteborgsvägen var stadens stora genomfartsled
innan Uddevallabron byggdes och E6: an drogs. Den östra entrén består av Kungs-
gatan som ansluter till Östergatan och sammanlänkar de östra delarna av staden med
innerstaden. De två entréerna i norr består av Erik Dahlbergsgatan (i väster) och
Fjällvägen (i öster). Erik Dahlbergsgatan ansluter till Lagerbergsgatan och Östergatan
och binder samman de nordöstra bostadsområdena med innerstaden medan Fjäll-
vägen binder samman innerstaden med de norra och nordvästra delarna av staden.
Den västra entrén består av Bastiongatan som kommer genom industriområdet och
ansluter till Västerlånggatan och Lagerbergsgatan.

Nod
I den centrala staden finns det fyra stycken primära noder. Två stycken noder utgörs
av knutpunkter, rondellen i korsningen Lagerbergsgatan, Västerlånggatan och
Bastiongatan (i norr) samt övergångsstället på Västerlånggatan mellan gågatan och
busstationen (i sydväst). De resterande två noderna utgörs av platser där människor
samlas och träffas och där evenemang ordnas. Den ena noden är Kungstorget (i
sydost) och den andra är där Kochska gränden möter Kungsgatan.

Stråk
De stråk i innerstaden som flest människor rör sig längs är stadens huvudgågata,
Kungsgatan, som sträcker sig i öst- västlig riktning mellan Västerlånggatan och
Östergatan, samt den ringled som går runt innerstaden. Ringleden består av
Västerlånggatan i väster, Asplundsgatan i söder, Östergatan i öster och
Lagerbergsgatan i norr.

Landmärke
Det finns tre stycken utmärkande landmärken i staden. En mast som finns på berget
norr om innerstaden, kyrkans klocktorn som finns på ett litet berg norr om kyrkan (i
öster) och Bäveån. Masten och kyrktornet kan ses från nästan alla platser i centrala
staden medan ån endast kan ses från de närliggande områdena. Samtliga landmärken
fungerar som orienteringspunkter.

Gräns
Det finns två stycken gränser i staden, Bäveån (i söder) och Västerlånggatan (i väster).
Bäveån är en gräns genom att den endast kan korsas på tre ställen med bil och sex
ställen till fots inom den centrala staden. Västerlånggatan är en gräns i två avseenden,
dels som en barriär och dels som en gräns mellan den täta kvartersstaden och den
öppna ytan bestående av parkeringsplatser, busstation och museum.

Område
Den centrala staden är lite svår att dela in i områden då både arkitekturen och
verksamheterna består av skiftande karaktär. Jag har ändå valt ut fyra stycken områden
som jag anser särskiljer sig från de övriga antingen genom arkitekturen eller genom
dess verksamheter. Det största området består av Kungsgatans gågata och kvarteren
på vardera sidan som utgör den centrala stadens kommersiella centrum. De övriga
områdena urskiljer sig genom arkitekturen. Två av områdena, norra delen av Jacob
Trahnsgatan (i norr) och ett område norr om Asplundsgatan (i söder) utgörs av
trähus i två våningar medan kvarteret Kilbäcken som angränsar till
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Margretegärdeparken består av tegelbyggnader i tre till fyra våningar.

Siktlinje
Då innerstadens gator har ett rutnätsmönster finns det många siktlinjer. Jag har därför
valt att presentera de siktlinjer som utmärker sig genom dess längd eller genom att det
finns en intressant fond i en av dess ändar. Detta urval ledde till fem stycken siktlinjer.
Den sydligaste av dessa ser man om man står på Asplundsgatan i höjd med S: t
Mikaelsgatan och blickar västerut där det gamla hamnkontoret utgör en vacker fond.
Om vi fortsätter med siktlinjer som sträcker sig i öst- västlig riktning har vi nästa
längs med Norra Hamngatan. Om man står där Norra Hamngatan ansluter till
Västerlånggatan och blickar österut ser man kyrktornet omgivet av grönska i slutet av
gatan. Den nordligaste siktlinjen i öst- västlig riktning sträcker sig längs med
Lagerbergsgatan västerut och börjar där Trädgårdsgatan ansluter till Lagerbergsgatan.
Det första man ser längs med siktlinjen är trafikplatsen Lagerbergsgatan/
Västerlånggatan men efter denna syns ett snedställt gult hus i två våningar som även
utgör siktlinjens fond. Denna siktlinje är främst vald på grund av sin längd. Det finns
två siktlinjer som sträcker sig i nord- sydlig riktning, en längs med Trädgårdsgatan och
S: t Mikaelsgatan (i öster) och en längs med Kålgårdsbergsgatan och S: t
Hellevigsgatan (i väster). Dessa siktlinjer sammanbinder innerstadens yttre gränser i
norr och söder som utgörs av berg, vilka är tydliga kännetecken för staden.
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Steg II, rumsinventering, Centrala Uddevalla

Kartan visar de valda och inventerade rummen i centrala Uddevalla.
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1. Bohusläns museum/Kajen

Det geografiska rummet

Detta rum angränsar till kajpromenaden längs Bäveån och består endast av en flack gräsmatta.

Rummets placering i staden

Rummet ligger vid kajens promenadstråk och syns även från ån och från andra sidan kajen där
Skärgårdsbåtarna lägger till. Den angränsande Bäveån är både ett primärt landmärke och en primär
gräns. Rummet  är enligt space syntax  ganska dåligt integrerat med det övriga gångstråksnätet.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser bestående av museets fasader, häcken som angränsar till kajen och
tänkta linjer mellan husets knutar och häcken. Rummet är ett av många rum som bildar Bäveåns
kajrum.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en oregelbunden plats. Rummet öppnar upp sig mot kajen och smalnar av inåt museets
byggnad.

Rummets användning och entréer

Genom en öppning i häcken kan man komma in i rummet från kajen. Rummet används inte till
något specifikt utan är bara en öppen yta. Rummet känns halvoffentligt då det ligger innanför
museets häck.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Museets byggnad har oregelbunden form och fasaden består av korrugerad plåt och trä.
Fönstersättningen är enkel men även den oregelbunden. Byggnaden öppnar upp sig mot rummet
genom de stora fönstrena men har ingen entré i anslutning till rummet.

Rummets innehåll

Rummet består enbart av en gräsmatta.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet men inbjuder inte direkt till vistelse då det inte finns någon anledning att gå in i
rummet, såvida man inte vill slå sig ner på gräset. Men rummet fyller den funktionen att de som rör
sig längs med kajpromenaden upplever en variation i byggnadens fasad samt de som vistas inuti
museet blickar ut över ån och kajen via rummet vars form förstärker upplevelsen.

Konst

Ett konstverk i detta rum skulle förstärka rummet och kopplingen mellan museets
konstutställningar och livet utomhus som också kan innehålla konst. De som vistas i byggnaden får
ytterligare ett föremål att betrakta och de som vistas utomhus kan uppleva konst utan att gå in på
museet. Kanske väcks en nyfikenhet av vad museet kan erbjuda.
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2. Museiparken

Det geografiska rummet

Detta rum utgörs av en park och är ett av de första rum som bussresenärer möter när de anländer
till staden. I rummet tillåts endast gångtrafik men rummet är fullt synbart för trafikanter som rör
sig längs Kampenhofsgatan, Västerlånggatan och Bäveån.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i staden och fungerar både som transportsträcka och som
uppehållsrum då det är placerat mellan museet, busstationen och gågatans början (Kungsgatan).
Rummet angränsar i söder till Bäveån som både är ett primärt landmärke och en primär gräns.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser bestående av Bäveån, museibyggnaden och trädplanteringar.
Museibyggnaden och trädplanteringen utgör tydliga väggar åt tre håll medan ån mer är en visuell
gräns. Rummet utgör en ganska stor del av Bäveåns kajrum.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats som sträcker ut sig i väst- östlig riktning. Museet ligger i väster, öppnar
upp sig mot platsen, och är platsens målpunkt.

Rummets användning och entréer

Rummet används som förgård till museet och lyfter fram museibyggnaden. Människor rör sig
främst i väst- östlig riktning mellan museet och innerstadens kvarter men flanerar även längs med
kajpromenaden. Människor vistas även i rummet när de väntar på bussen eller bara för att tillbringa
tid i rummet. Rummet är offentligt och tillgängligt för alla och har många entreémöjligheter.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består endast av museets byggnad som med sin entré öppnar upp sig mot rummet.

Rummets innehåll

Rummet består av en stor gräsyta, en kajpromenad samt grusgångar. På sommarhalvåret finns det
sittmöjligheter. Rummet har även flaggstänger, armaturer och två stora ankare i trä.

Det upplevda rummet

Rummets form är öppen och då topologin är flack syns rummet från hela Bäveåns rum. Rummet
inbjuder till vistelse men då det inte finns någon sittmöjlighet under vinterhalvåret lockas besökaren
inte till något längre uppehåll.

Konst

I detta rum skulle det passa bra både med tillfällig konst och fast konst. Den tillfälliga konsten kan
antingen placeras på gräsytan eller längs kajpromenaden. När det gäller fasta installationer är det
viktigt att ta hänsyn till att öppenheten och storheten inte förtas, därför bör fasta installationer
placeras i hörnen av gräsytan eller längs med sidorna (precis som ankaren har placerats) och vara
relativt låga. Även längs kajpromenaden kan fasta installationer placeras.
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3. Teaterplantaget

Det geografiska rummet

Rummet består av en park som ligger mellan Bäveån, Västerlånggatan, Asplundsgatan och infarten
till kajens parkering. I rummet rör sig endast gående.

Rummets placering i staden

Rummet ligger endast ca 200 meter från gågatan och busstationen men upplevs ändå ganska
avsides då det inte finns så många anledningar att korsa parken. Sommartid när skärgårdsbåtarna
går från den angränsande kajen är det fler människor som vistas i och rör sig genom parken.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas både genom gränser och genom mönster. De gränser som omger  rummet är
Bäveån samt de tre gatorna, som nämndes ovan, vilka samtliga är visuella och upplevda barriärer.
Dessa gränser förstärks genom att buskar omringar parken och utgör en form av väggar. Rummets
mönster bestående av gräs- och grusytor förhöjer känslan av att man rör sig ut ur rummet när
parkens gräsmatta lämnas för gatans asfalt.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är ett oregelbundet fält då den enda angränsande byggnaden, det gamla badhuset, vänder sig
från parken och mot ån. Rummets målpunkter är badhuset och kajen varifrån skärgårdsbåtarna går.

Rummets användning och entréer

Rummet används som passage till badhuset och kajen, och i viss mån till vistelse. Rummet har totalt
sex entréer, tre från kajen och en i varje hörn som vetter mot gatorna. Rummet är offentligt och
grusgångarna är tillgängliga för alla.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Badhuset som är enda byggnaden som angränsar till rummet är i gult tegel och i två våningar med
vindskupa. Badhuset har symetrisk fönstersättning och en sidoentré som vetter mot parken.

Rummets innehåll

Rummet består av stora gräsytor med grusgångar och träd, två olika sorters armaturer samt fyra
bänkar.

Det upplevda rummet

Rummet öppnar sig mot ån och stänger sig från gatorna. Rummets fokuseringspunkt är badhuset.
Då badhuset nyligen förstärkts på grund av att det satt sig blev parkens gräsmattor sönderkörda
och leriga, varav parken inte ser så inbjudande ut.

Konst

Konst kan placeras var som helst i rummet i olika formationer. Någon form av belysningskonst kan
rekommenderas för att minska antalet armaturer men ändå behålla ljusstyrkan och
trygghetskänslan.
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4. Kochska gränden/Kungsgatan

Det geografiska rummet

Rummet har skapats där Kochska gränden möter Kungsgatan då byggnaderna på Kochska gränden
närmast Kungsgatan har falsats av i hörnen så att ett fyrkantigt rum skapats. Rummet är ett viktigt
uppehållsrum och inhyser det enda stora trädet som finns längs med Kungsgatan. Då rummet är en
gågata är endast gående tillåtna att vistas i rummet.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i innerstaden och utgör en primär nod, då det är en viktig samlingsplats.
Rummet korsar det primära stråket huvudgågatan, Kungsgatan. Rummet utgör en del av det
primära kommersiella området.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas med hjälp utav gränser i form av byggnader och tänkte linjer mellan
byggnadernas hörn.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en likriktad plats då de flesta byggnaderna vänder sig mot rummet. Genom den norra
delen av rummet går grenen Kungsgatan.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används både som en passage och som ett uppehållsrum. Runt trädet som
står i mitten av rummet samt i möbleringszonen finns det sittmöjligheter. Till rummet kan man
komma via tre entréer, en i söder via Kochska gränden, en i öster och en i väster via Kungsgatan.
Det är många butiker som angränsar till rummet, bland annat en klädesbutik, en fotobutik och en
inredningsbutik.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Samtliga byggnader vänder sig mot rummet med både entréer och fönstersättning och då det är
verksamheter i byggnadernas bottenplan har dessa stora fönster. Byggnaderna är i två till fyra
våningar och har blandade fasadmaterial.

Rummets innehåll

Markbeläggningen består av gatsten och plattor som bildar ett rutnätsmönster. I mitten av rummet
står ett stort träd som omges av ett cirkulärt betongstensfundament. I rummet finns även bänkar,
armaturer med planteringsamplar, trottoarpratare samt en lekskulptur för barn i form av en
cementpadda. Byggnaden som avgränsar rummet i väster har på sin norra fasad en gestaltning av
sex fartyg i olika storlekar.

Det upplevda rummet

Rummets form är tydlig och byggnaderna utgör distinkta väggar. Rummet är ett avbrott i den
annars strikta gågatan, ett andningsrum där trädet utgör rummets fokuseringspunkt.

Konst

Konstens uppgift i detta rum bör vara att förstärka trädet som utgör rummets mittpunkt och

hjärta.
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5. Norra delen av Norra Drottninggatan

Det geografiska rummet

Rummet är en gågata och utgör en del av Norra Drottninggatan, rummet ansluter till huvudgågatan
Kungsgatan i söder. Då rummet är en gågata tillåts endast gående i rummet.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i innerstaden och ansluter till det primära stråket Kungsgatan. Södra
delen av rummet utgör en del av det primära kommersiella området. I norr angränsar rummet till
stråket och siktlinjen Lagerbergsgatan. Norra Drottninggatan är en fortsättning av Södra
Drottninggatan, namnbytet sker vid ån, tillsammans sträcker de sig genom hela innerstaden och
binder samman de södra delarna med de norra. Rummet är därför en av de viktigaste axlarna i
staden.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av byggnader i öst och väst samt av Lagerbergsgatan i norr
och Kungsgatan i söder. Byggnaderna utgör tydliga gränser medan gatorna mer är visuella
barriärer. Dessa visuella barriärer förtydligas dock av att de människor och bilar som rör sig längs
gatorna utgör i sig själva en form av vägg.

Det  funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en gren och sträcker ut sig i nord-sydlig riktning. Rummet korsas av linjen Kilbäcksgatan.

Rummets användning och entréer

Rummet används både som passage och som uppehållsrum, då det rör sig många människor i
rummet är det en bra plats att "se och bli sedd" på. Till rummet kan man ta sig på fyra sätt,
antingen via Lagerbergsgatan i norr, via Kilbäcksgatans två entréer mitt i rummet eller via
Kungsgatan i söder. Längs rummets långsidor finns det många verksamheter och butiker, bland
annat en restaurang, en blombutik och en frisör.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Samtliga byggnader vänder sig mot rummet, då det är verksamheter i bottenplan har dessa stora
fönster. Byggnaderna är i tre till fem våningar och mestadels i tegel.

Rummets innehåll

Rummet har två stycken möbleringszoner vilket gör att rummet delas in i tre delar, tre rum. I
möbleringszonerna finns bänkar, träd, papperskorgar och armaturer med planteringsamplar. Då
möbleringszonerna är ganska breda står träd och armaturer i tre rader. Markbeläggningen består av
gatsten samt röda och grå plattor. Mellan fasaderna hänger sex stycken stålvajrar.

Det upplevda rummet

Rummets form är tydlig, byggnaderna är höga och utgör markanta väggar och vajrarna i taket gör
att rummet ges en vag känsla av tak. Rummets markbeläggning har ett oregelbundet mönster som
tillsammans med det utspridda innehållet ger ett oroligt och rörigt intryck.

Konst

I detta rum bör konsten antingen placeras i någon av de två möbleringszonerna eller mellan
fasaderna så att en förstärkt känsla av tak skapas, precis som julbelysningen skapar en känsla av tak.
Tyvärr sitter julbelysningen bara uppe en begränsad tid under året och skulle kunna ersättas med
något annat under den resterande tiden. Det är viktigt att konsten inte ökar intrycket av orolighet
och röra, snarare försöka motverka det.
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6. Kilbäcksgatan

Det geografiska rummet

Rummet är en gågata och utgör en del av Kilbäcksgatan, vilken sträcker sig parallellt med
Kungsgatans dragning. Då rummet är en gågata tillåts endast gående i rummet.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i innerstaden och ansluter till Norra Drottninggatan. Då rummet har
två minutenautomater är det många som besöker rummet och som då anländer med bil till den
vändplan som rummet angränsar till.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av byggnader i norr och söder samt av gågatan Norra
Drottninggatan i väster och av vändplanen på Kilbäcksgatan i öster. Byggnaderna utgör tydliga
gränser medan gågatan och vändplanen mer är visuella gränser på så sätt att man ser att det händer
något annat.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en linje som sträcker sig i väst- östlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används som en passage och som ett uppehållsrum. Rummet har två
entréer, en från gågatan och en från vändplanen. Verksamheterna i byggnaderna som angränsar
rummet består bland annat av en bank och några teknikaffärer.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Samtliga byggnader vänder sig mot rummet, då det är verksamheter i bottenplan har dessa stora
fönster. Byggnaderna är i tre till fem våningar och i tegel.

Rummets innehåll

I rummet finns det bänkar och armaturer med planteringsamplar. Markbeläggningen består av
gatsten samt röda och gråa plattor. Mellan byggnaderna finns det stålvajrar avsedda för julbelysning.

Det upplevda rummet

Rummets sidor är tydligt avgränsade genom de höga byggnaderna medan de två kortsidorna lättare
flyter ut i det övriga gaturummet. De två stålvajrarna mellan fasaderna ger en vag antydan till att
rummet har ett tak

Konst

Konst i detta rum kan antingen placeras på marken eller mellan fasaderna så att rummet förtydligas
genom att få ett tak.
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7. Södra delen av Norra Drottninggatan

Det geografiska rummet

Rummet är en del av Norra Drottninggatan och ansluter till Kungsgatan som är stadens
huvudgågata. Då rummet är en gågata är endast gående tillåtna i rummet.

Rummets placering i staden

Rummet angränsar till det primära stråket Kungsgatan i norr och utgör en del av det primära
kommersiella området. I söder angränsar rummet till den primära siktlinjen som sträcker sig längs
med Norra Hamngatan. Norra Drottninggatan är en fortsättning av Södra Drottninggatan,
namnbytet sker vid ån, tillsammans sträcker de sig genom hela innerstaden och binder samman de
södra delarna med de norra. Rummet utgör därför en del av en av de viktigaste axlarna i staden och
är även centralt placerat.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas med hjälp utav gränser i form av byggnader i öster och väster samt av
Kungsgatan i norr och av Norra Hamngatan i söder.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet har strukturen av en linje som sträcker sig i nord-sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet används främst som en passage men sommartid då en restaurang har uteservering i
rummet används det även som ett uppehållsrum. Till rummet kan man komma från söder via Norra
Hamngatan och från norr via Kungsgatan. Rummets verksamheter består bland annat av en
hälsokostaffär och en restaurang. Rummet är offentligt förutom den ytan där restaurangen har sin
uteservering vilken är halvoffentlig.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen är i två till fyra våningar och fasadmaterialet är främst i puts och tegel. Bebyggelsen
möter rummet både med entréer och med fönstersättning.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av gatsten och plattor. I rummet finns det bänkar, armaturer,
papperskorgar och planteringsurnor med vintergröna växter. Mellan byggnaderna hänger stålvajrar
avsedda för julbelysning.

Det upplevda rummet

Rummets form är avlångt och har tydliga väggar i form av byggnader. Rummets kortändor är inte
lika distinkta då de består av gator. Rummets fyra träd bryter av mot de övriga raka linjerna som
rummet utgörs av och ger det ett mjukare intryck. Rummet är offentligt och tillgängligt för alla.

Konst

Konsten kan i detta rum antingen placeras på marken eller mellan byggnaderna så att en känsla av
tak skapas, precis som julbelysningen skapar en känsla av tak. Tyvärr sitter julbelysningen bara uppe
en begränsad tid under året och skulle kunna ersättas med något annat under den resterande tiden.
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8.  Asplundsgatan/Södra Drottningsgatan

Det geografiska rummet

Rummet har skapats genom att en byggnad är indragen från gatan så att trottoaren breddas.
Rummet är ett trafikrum med både bilar, gång- och cykeltrafikanter.

Rummets placering i staden

Då rummets linje Södra Drottninggatan binder samman den centrala stadens södra delar med
innerstaden är den ett lugnare transportalternativ än den trafikerade Västerlånggatan. Rummet
angränsar i söcer till det primära stråket ringleden.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränserna Asplundsgatan som är visuell och de omkringliggande
byggnaderna. Rummet genomkorsas av linjen S. Drottninggatan.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Platsen är likriktad. Då S. Drottninggatan svänger precis innan rummet börjar och husen inte ligger
på samma avstånd från gatan leder det till att en av rummets fasader utgör fonden för siktlinjen

längs S. Drottninggatan. (se bild) Denna siktlinje är dock ingen primär sådan. Rummet är en målgata

i den bemärkelsen att den leder till gågatan.

Rummets användning och entréer

Entrén till detta offentliga rum sker i norr och söder. Då det är ett trafikrum använder människor
det främst som passage, men i ett av rummets hörn finns en närservicebutik som förändrar
rörelsemönstret. Byggnaden som avgränsar rummets östra del inhyser stadens bibliotek, det finns
dock ingen entré till biblioteket från rummet. Längs med gatan finns det parkeringsplatser.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

De två byggnader som utgör rummets markanta väggar på var sin sida om S. Drottninggatan är i
fyra till fem våningar och i rött tegel. Biblioteksbyggnaden har en hög sockel med stora glasfönster,
mellan fönstren och på byggnadens avfalsade hörn finns väggreliefer i rektangulära former. Den
andra byggnaden har även den en hög sockel där entréer till trapphusen och butiken samt butikens
stora fönster är placerade. Bägge byggnaderna vänder sig mot rummet.

Rummets innehåll

Både gatan och trottoaren består av gatsten förutom en markerad gångzon som utgörs av röda
plattor på den västra trottoaren. I rummet finns ett träd, stolpar, armaturer och butikens
trottoarpratare. På den vita fasaden sitter en stor reklamskylt, som idag visar reklam för vinterdäck.

Det upplevda rummet

Rummets form känns tydligt och även om inte rummet inbjuder till någon längre vistelse förhöjer
bibliotekets konst samt den markerande vita fasaden miljön. Den vita fasaden vetter mot söder så
när solen ligger på framhävs den ytterligare och gör så att det blir ljusare i hela rummet. Fasaden
utgör rummets fokuseringspunkt och det är därför synd att det är reklam som drar
uppmärksamheten till sig.

Konst

Konst bör placeras på den vita fasaden då den är markant i rummet och utgör fonden för Södra
Drottninggatan. Ett konstföremål på fasaden skulle kunna upplevas av många då Asplundsgatan är
en del av ringleden runt innerstaden och Södra Drottninggatan binder samman den centrala stadens
södra delar med innerstaden.
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9. Kungsgatans västra del

Det geografiska rummet

Rummet utgör den västra delen av stadens huvudgågata som börjar vid Kungsgatan och slutar vid
Västerlånggatan. Rummet sluttar lätt mot väster. Endast gående är tillåtna i rummet.

Rummets placering i staden

Rummet ligger centralt i staden, utgör en del av det primära kommersiella området och är även ett
primärt stråk. Rummet angränsar till primära noder både i öster och väster samt korsas av en nod i
västra delen av rummet. I väster angränsar rummet även till ett primärt stråk och en primär gräns.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av byggnader i norr och söder samt av Västerlånggatan i
väster. Rummet avgränsas av fokus i den bemärkelse att man anar att Kungstorget öppnar upp sig i
den östra delen av rummet.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Gågatan har en grenstruktur då den är en huvudgata med tvärgator.

Rummets användning och entréer

Rummet används främst som en passage mellan de olika verksamheterna och butikerna som finns
längs med rummets sidor samt för att förflytta sig till de östra delarna av innerstaden och till
stadens busstation väster om Västerlånggatan. Rummet används även som ett uppehållsrum då det
finns gott om sittmöjligheter. Rummet har totalt sex entréer, en från Kungstorget, två från
tvärgatorna som ansluter till rummets norra sida, två från tvärgatorna som ansluter sig till rummets
södra sida och en från Västerlånggatan. Rummet är offentligt och tillgängligt för alla.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

De angränsande byggnaderna är i två till fem våningar och har ett blandat arkitektoniskt utseende
samt fasadmaterial. Byggnaderna möter rummet skarpt och utgör tydliga väggar. Samtliga
byggnader öppnar upp sig mot rummet både med fönstersättning och med entréer.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av gatsten och plattor förutom en cirka en meter asfalterad zon i
mitten av rummet som är avsedd för rullstolsbundna. I rummet finns det två möbleringszoner, som
sträcker sig längs med rummet. I den nordligaste zonen finns det bänkar, träd, papperskorgar och
tre låga djur i betong medan i den sydligaste zonen finns armaturer med planteringsamplar samt
verksamheternas och butikernas trottoarpratare. Mellan fasaden hänger det stålvajrar avsedda för
julskyltning, dessa bidrar till en känsla av att rummet har en antydan till tak.

Det upplevda rummet

Rummets form är avlångt och rummets markanta sidor förstärker detta intryck. Rummet inbjuder
till vistelse då det finns många verksamheter och butiker samt att man kan "se och bli sedd".
Möbelzonerna i rummet delar in rummet i tre olika delar. Det finns ingen specifik fokuseringspunkt
utan allt försöker att dra uppmärksamheten till sig.

Konst

Konst i detta rum kan antingen placeras i början av gågatan i väster för att förstärka intrycket av att
det är där som gågatan börjar. Eller så kan konst placeras mellan fasaderna för att ge intrycket av
ett tak, precis som julbelysningen skapar en känsla av tak. Om konsten ska ställas på marken bör
den placeras i möbelzonen så att den inte stör framkomligheten eller utgör fara för blinda och
synskadade.
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10. St. Hellevigsgatan/Södra Hamngatan

Det geografiska rummet

Rummet består av gatukorsningen St. Hellevigsgatan och Södra Hamngatan samt en lucktomt som
används som parkeringsplats. Rummet utgör ett uppehåll i den annars täta rutnätsplanen. Rummet
trafikeras av gående, cyklister och motorfordon.

Rummets placering i staden

Rummet ligger precis söder om Bäveån och bara ett kvarter från gågatan.Den angränsande ån är
både ett primärt landmärke och en primär gräns. Genom rummet sträcker sig en primär siktlinje i
nord- sydlig riktning. Angränsande till rummet ligger stadens Sjömuseum.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av byggnader åt tre håll och åt det fjärde hållet av en rad
med lindar längs Bäveån.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är ett likriktat fält då två av tre fasader är slutna. Rummet korsas av två gator, S.
Hamngatan som har strukturen av en kam och av linjen, tvärgatan St. Hellevigsgatan.

Rummets användning och entréer

Rummet används för transport och parkering och man kan komma in i  rummet på samtliga sidor. I
öster, väster och söder kan man komma in i rummet via gator och från norr via en gångbro över
Bäveån. Byggnaden i öster har en öppen fasad och inhyser en sömnadsbutik. Rummet är offentligt
och tillgängligt för alla.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaderna är i tre till fyra våningar och möter rummet markant. Byggnaden i öster är i puts och
har balkonger som vetter ut mot rummet. Byggnaden i öster vars fasad är sluten har tidigare
angränsat till en lägre byggnad. Detta syns på fasaden för där de två byggnaderna möttes är det
tegel och på den resterande delen av fasaden är det puts. Den andra slutna fasaden är helt i puts
med graffiti nertill.

Rummets innehåll

Parkeringen är grusad och omgärdad av en låg häck och ett lågt staket, gatan och trottoaren är i
asfalt. Mellan Södra Hamngatan och gångbron finns en fontän med ett lågt organiskt utformat
räcke i en ljus blågrön nyans. Innan raden med lindar sträcker sig en rabatt med buskar ut sig
parallellt med ån. Utöver detta finns det armaturer och stolpar i rummet.

Det upplevda rummet

Rummet andas historia genom den lilla gångbron från 1934, fontänen och märkena på fasaden som
vittnar om att det tidigare har legat ett hus där och att platsen inte alltid har sett ut som den gör
idag. Rummet är öppet och inbjuder till vistelse. Rummets brist är att det till största delen används
till parkering, både den grusade lucktomten samt längs med ån, vilket gör att fontänen som är
rummets fokuseringspunkt och brofästet försvinner i det trafikerade rummet.

Konst

Konst i det här rummet skulle kunna placeras på de slutna fasaderna eller i anknytning till brofästet
och fontänen. Något som binder samman de olika delarna i rummet och gör det till en helhet. I dag
används en av fasaderna redan till graffiti, kanske just denna fasad är menad att få en ordentlig
laglig graffitimålning? Vid placering av konst bör hänsyn tas till siktlinjen som går genom rummet.
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11. Lucktomt på Norra Hamngatan

Det geografiska rummet

Rummet utgörs av en lucktomt som ligger på Norra Hamngatan. Rummet utgörs av en
parkeringsplats. Då det även finns en lucktomt på andra sidan kvarteret är det möjligt att gena inom
kvarteret mellan Norra Hamngatan och Kungsgatan.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i staden mellan stadens gågata och Bäveån.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av ett staket och Norra Hamngatan i söder, byggnad i
väster och öster samt ett staket i norr. Då staketet inte täcker hela rummets långsida avgränsas
rummet även av tänkta linjer mellan staketets ändar och de bägge byggnaderna.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är ett riktat fält då byggnaderna vänder sig från rummet. Rummet sträcker sig i öst- västlig
riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet är halvoffentligt då det används till förhyrd parkering. Entréer till rummet finns från
Norra Hamngatan i söder och från kvarterets övriga gård i norr.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

De bägge byggnader som angränsar till rummet vänder gaveln åt rummet. Gavlarna fungerar som
brandväggar och har därför inga fönster eller entréer. Gaveln i väster består av rött tegel samt
rester av grå puts och gaveln i öster består av galvaniserad vit och grön plåt. Då byggnaderna är i
fyra våningar utgör de höga och markanta väggar till rummet.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av grus. Det finns ett träd i den södra delen av rummet.

Det upplevda rummet

Rummets höga väggar är det man lägger märke till i rummet. När man rör sig längs med Norra
Hamngatan tornar gavlarna upp sig framför en.

Konst

I detta rum bör konsten placeras på de stora brandgavlarna. Gaveln i rött tegel utgör en vacker yta i
sig men skulle även fungera som en bra bakgrund för gestaltningar av olika slag. Den gaveln skulle
även kunna ljussättas och framhävas i det utseende som den har idag.
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12. Det centrala årummet

Det geografiska rummet

Rummet består av årummet mellan Västerlånggatan och S:t  Mikaelsgatan. Ån sträcker sig parallellt
med stadens gågata i öst- västlig riktning

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i staden och utgör ett viktigt rekreationsstråk. I väster gränsar rummet
till Västerlånggatan som både är en primär gräns och ett primärt stråk. I norr gränsar rummet till ett
primärt område. Rummet gränsar även till en primär siktlinje i öster samt korsas av en i nord- sydlig
riktning.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränserna Norra Hamngatan i norr, S: t Mikaelsgatan i öster, Södra
Hamngatan i söder och Västerlånggatan i väster.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet har strukturen av en riktad plats som sträcker sig i öst- västlig riktning. På var sin sida om
ån går linjer i form av gångstråk. Rummet utgör en siktlinje som har fonderna kyrkans torn i öster
och Bohusläns museum i väster. Ån upplevs som en gräns i den översiktliga analysen, då den i
rummet endast kan korsas på två ställen och då enbart av gående och cyklister. Ån är även ett
landmärke som invånarna och besökare kan guida sig efter.

Rummets användning och entréer

Den här delen av ån används främst som en passage. Entré till rummet kan ske längs rummets
långsidor. Rummet är offentligt men då gångstigarna är sandade är tillgängligheten för
rullstolsbundna inte den bästa.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Det finns ingen bebyggelse i direkt angränsning till rummet men bebyggelsen norr om Norra
Hamngatan och söder om Södra Hamngatan är fullt synbar från rummet och fungerar som en extra
yttre gräns till rummet. Bebyggelsen är i två- fem våningar och har olika arkitektoniska utseenden.

Rummets innehåll

Rummets två broar är asfalterade men med gatsten vid brofästena. Förutom ån, broarna och de två
sandade gångvägarna är marken täckt av gräs. På åns vardera sida står ståtliga lindar i rad. Längs
med Norra Hamngatan mellan de två gångbroarna står det pollare i trä och gjutjärn. Mellan
Västerlånggatan och den första gångbron fungerar ån som en småbåtshamn. Vid den västra
gångbrons norra brofäste står statyn “ Vänskap” av Eiichi Ishida. Statyn är en vängåva från
Okazaki. Vid den östra gångbrons södra brofäste finns en cirkulär fontän med ett lågt räcke i
organiska former. I rummet finns även armaturer, skyltar och bänkar.

Det upplevda rummet

Rummet har en avlång form som förstärks av de höga lindarna. Rummet är en grön lunga i staden
och ger ett harmoniskt intryck med sitt stilla och glittrande vatten.

Konst

I detta rum kan konst placeras antingen på gräsmattan längs med rummet sidor och i vattnet.
Konsten kan även bestå av ljussättning av de många vackra ting som redan finns i rummet, bland
annat lindarna, gångbroarna, statyn och fontänen. Varför inte ta tillvara på det som redan finns i
rummet och lysa upp dessa ting så att de ytterligare framhävs och även kan njutas av under den
mörka delen av dagen och året!
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13. Lagerbergsgatan/Trädgårdsgatan

Det geografiska rummet

Där Trädgårdsgatan ansluter sig till Lagerbergsgatan i en T- korsning, finns en rumsbildning som
skapats av att Lagerbergsgatan och Trädgårdsgatan kröker sig åt olika håll. Alla trafikslag passerar
rummet i en maxhastighet på 50 km/h. Själva rummet är flackt men precis väster om rummet
sluttar Lagerbergsgatan västerut och Trädgårdsgatan sluttar svagt söderut.

Rummets placering i staden

Rummet ligger i den norra utkanten av innerstaden och är ett viktigt trafikrum för transporter i öst-
västlig riktning. Rummet är en del av det primära stråket Lagerbergsgatan och har ett högt
integrationsvärde.

Rummets avgränsning

Rummet är lite svårt att avgränsa då det inte har några tydliga gränser. Jag har valt att avgränsa
rummet genom att läsa av bebyggelsens riktning. Rummet avgränsas då av gränser i form av
byggnader. Norra delen av rummet avgränsas av byggnaderna norr om Lagerbergsgatan. När man
färdas på Lagerbergsgatan upplevs de bägge byggnaderna på vardera sidan om Trädgårdsgatan som
fondbyggnader beroende på i vilken riktning man färdas. Det är dessa fondbyggnadsdelar som
avgränsar rummet i öster och väster.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en oregelbunden plats då byggnaderna möter rummet. Genom rummet går linjen

Trädgårdsgatan och grenen Landbergsgatan.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används som en passage då rummet huvudsakligen är ett trafikrum.
Rummet har tre entréer, två via Lagerbergsgatan och en via Trädgårdsgatan. Byggnaderna som
angränsar till rummet inhyser bostäder, en syateljé och en frisörskola.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen öppnar upp sig mot rummet både med entréer och med fönstersättning. Byggnaderna
som angränsar rummet i norr utgörs av tvåvåningsvillor i trä som är rikt dekorerade med
snickarglädje, torn och spiror. Byggnaden i väster, som bl a inhyser frisörskolan, är i fyra våningar
och har putsad fasad med stora bågfönster på första våningen. Byggnaden i öster är i fyra våningar,
har tegelfasad och butiker i bottenvåningen.

Rummets innehåll

Rummet består av asfalterade gator och plattsatta trottoarer. Trottoarerna på bägge sidor om
Trädgårdsgatan är bräddade och inrymmer två gräspartier med träd och buskar. Utöver detta finns
det även lyktstolpar, trafikskyltar och trottoarpratare i rummet.

Det upplevda rummet

Rummets form är otydlig och oregelbunden, det är svårt att avgöra vad som är rummets väggar,
men oavsett var man placerar dessa väggar upplevs platsen som ett rum. Då rummet är där gatorna
svänger blir rummet en plats där förändring sker. Man upplever att gatan tar slut och att något nytt
öppnar upp sig framför en.

Konst

Det är upplevelsen av att gatan har fonder och att rummet öppnar upp sig desto närmare rummet
man kommer för att sedan gå över i något annat som konsten kan förstärka. Konsten bör placeras
på de två gräspartierna som hamnar i gatans två fonder.
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14. Trädgårdsgatan

Det geografiska rummet

Rummet utgörs av den delen av Trädgårdsgatan som sträcker sig mellan Kilbäcksgatan och
Kungsgatan. Rummet är en gågata och fungerar som en passage för enbart gående.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i staden och ansluter till stadens huvudgågata och torg. Rummet utgör
en del av stadens primära kommersiella område och huvudgågatan som angränsar till rummet i söder
är ett primärt stråk. Genom rummet går en primär siktlinje som sträcker sig i nord- sydlig riktning.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränserna Kilbäcksgatan i norr, Kungsgatan i söder, av byggnader i
väster och av byggnader, en el-station samt planteringar i öster. Byggnaderna utgör tydliga väggar
medan gatorna mer är visuella barriärer. I söder avgränsas rummet även av fokus då torget öppnar
upp sig och det tydligt syns att karaktären förändras

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en linje som sträcker sig i nord- sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage och det finns inga sittmöjligheter i rummet. Rummets två entréer
är i norr och söder. Verksamheterna består av skönhetssalonger, butiker och en fruktaffär. Rummet
är offentligt och tillgängligt för alla.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaderna är i en till två våningar och fasaderna är putsade. Samtliga byggnader öppnar upp sig
mot rummet, både med fönstersättning och med entréer. Då det är verksamheter i bottenplan på
byggnaderna har de stora fönster.

Rummets innehåll

Rummet innehåller en rad med fyra armaturer som skiljer gatan och trottoaren åt, även
markbeläggningen skiljer gata och trottoar åt genom att det endast finns gatsten på gatan medan
det finns gatsten samt plattor på trottoaren. Mellan fasaderna finns det tre stålvajrar för
julbelysning. Det finns även skyltar och trottoarpratare i rummet.

Det upplevda rummet

Rummet känns ganska kalt, tomt och som ett rum man bara passerar. Då rummet är en gata så
fyller den sin funktion men det är ingenting som säger att rummet inte kan fylla sin funktion bara
för att det blir lite mer trevligt och inbjudande.

Konst

Konst i detta rum kan placeras mellan fasaderna så att en känsla av tak skapas, precis som
julbelysningen skapar en känsla av tak. Tyvärr sitter julbelysningen bara uppe en begränsad tid
under året och skulle kunna ersättas med något annat under den resterande tiden. Konst kan även
placeras i zonen som skiljer gatan med trottoaren. Hänsyn bör tas till siktlinjen så att denna inte
bryts eller försvagas.
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15. Kungstorget

Det geografiska rummet

Rummet består av stadens torg som utgör en av de betydande noderna i staden. Torget angränsar till
stadens huvudgågata och är relativt flackt. I rummet är gående, cyklister samt fordon tillåtna.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i innerstaden, och en viktig samlings- och mötesplats. Rummet utgör en
del av stadens kommersiella område. Kungsgatan som går genom den norra delen av rummet är ett
primärt stråk med högt integrationsvärde (se space syntax).

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av Norra Hamngatan längs rummets södra sida,
byggnader längs rummets övriga sidor samt visuella linjer som sträcker sig mellan byggnaderna.
Gränsen som utgörs av Norra Hamngatan förstärks utav träd, buskage och fem stycken
flaggstänger. Längs rummets västra, norra och östra sida fungerar rummet som passage medan det
resterande rummet är avgränsat genom en möbleringszon och endast till för gående.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en likriktad plats då samtliga av de angränsande byggnaderna öppnar upp sig mot
rummet. Då rådhuset angränsar till rummet i norr är rummet även en institution. Längs med den
östra och västra sidan sträcker sig grenarna Torggatan och Trädgårdsgatan där biltrafik är tillåten på
de gåendes villkor.

Rummets användning och entréer

Rummet används som passage, uppehållsrum, till torghandel och större evenemang som konserter,
utställningar m.m. Det finns många olika verksamheter som angränsar till torget bl a postkontor,
studentkår, rådhus, socialtjänstkontor, medborgarhus, caféer och butiker. Till rummet kan man
komma via Kungsgatan i norr eller via Norra Hamngatan i söder.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen som utgör rummets väggar är i två till fem våningar och fasadmaterialet är överlag i
puts. Det arkitektoniska uttrycket är växlande då byggnaderna härstammar från olika tidsepoker.
Samtliga byggnader öppnar upp sig mot rummet både med fönstersättning och med entréer.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av gatsten. Rummets innehåll är placerat i den möbelzon som
omger rummets bilfria zon och består av träd, flaggstänger, armaturer, bänkar och skyltar. I torgets
bilfria zon står en stor staty av Karl X Gustaf  och Erik Dahlberg, vilken också är rummets
fokuseringspunkt.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet men har tydliga väggar i form av byggnader samt träd och flaggstänger. Rummet
är offentligt och tillgängligt för alla. Den stora statyn gör att torget upplevs som ett praktfullt rum.
Möbelzonen bidrar till känslan att det är innanför denna zon som det egentliga torget finns, det är
innanför denna zon som torghandel och evenemang äger rum och det är innanför denna zon som
man inte längre behöver vara vaksam för bilar.

Konst

Konsten i detta rum bör placeras i möbleringszonen eller inom den, för att inte hindra
framkomligheten Det är viktigt att konsten tar hänsyn till statyn som redan finns där idag, så att
den nya konsten inte förtar den ståtlighet som statyn medför.
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16. Hasselbacken

Det geografiska rummet

Rummet utgörs av en dalgång vilken Bäveån rinner genom. I rummet är endast gående tillåtna.

Rummets placering i staden

Rummet ligger precis söder om stadens största torg, en primär nod, Kungstorget och väster om
kyrkan. Parken Hasselbacken är ett av de viktigaste rekreationsområdena i innerstaden. Rummet
fungerar till viss del som transportsträcka men används främst till rekreation och vistelse. Bäveån
som rinner genom rummet är både en primär gräns och ett primärt landmärke.

Avgränsning av rummen

Rummet avgränsas genom gränser, dalgångens sidor som utgör rummets sluttande väggar, och
gränser i form av en bro i väster, S:t Mikaelsgatan., och av ett vattenfall i öster.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Då dalgången kröker sig lite och är bredare på vissa ställen och smalare på andra ställen är rummet
kopplat och att kyrkan öppnar upp sig mot rummet gör att rummet är en kopplad plats.

Rummets användning och entréer

Rummet utgörs av Hasselbacken som är en utav de två parker som finns i innerstaden.
Hasselbacken är ett offentligt rum och används till viss del som transportsträcka för gående men
främst till rekreation. Till parken kan man komma via tre entréer i öster, tre i väster och en i norr.
Det går två gångvägar genom parken på vardera sida om ån. De verksamheter som finns i och intill
rummet är Uddevalla Energi som ligger bredvid fallet, turistbyrån som ligger norr om rummet och
kyrkan som ligger ovanför den östra sluttningen.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Uddevalla energis byggnad är i rött tegel och tre våningar högt. Byggnaden ligger intill fallet, längs
med dalgångens östra sida och smälter in i omgivningen. Kyrkans huvudbyggnad är i vit puts, en
våning hög och möter rummet med kortsidan där kyrkans pampiga entré med kolonner finns.
Turistbyråns byggnad är i rött tegel, två våningar och vänder sig från rummet.

Rummets innehåll

Rummets gångstigar är grusade och längs dalgångens sidor finns gräsmattor med träd och buskage.
Längs med ån finns ett svart gjutjärnsräcke och armaturer. Under sommarhalvåret finns det bänkar.
Innan fallet finns det en gångbro över ån som binder samman den västra delen med den östra.

Det upplevda rummet

Rummet är lummigt och grönt och ån ger ett rogivande intryck vilket tillsammans inbjuder till
vistelse. Då rummet kröker sig lite går det inte att ha överblick över hela rummet samtidigt, vilket
gör att om man rör sig längs med ån söderut så blir fallet en överraskning när man rundar kröken.

Konst

I rummet kan konst placeras in var som helst, som ljussättning av broarna, på gräsmattorna, i
vattnet eller längs med räcket. Då parker kan uppfattas som otrygga kan ljuskonst bidra till att det
känns tryggare. Ljuskonsten möjliggör även att vattnet, broarna och grönskan även kan uppskattas
under den mörka delen av dygnet och året.
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17. Torggatan

Det geografiska rummet

Den delen av Torggatan som rummet består av sammanbinder torget med Margretegärdeparken. I
rummet är alla trafikslag tillåtna men fordonstrafik sker på de gåendes villkor.

Rummets placering i staden

Rummet utgör en del av det primära kommersiella området och angränsar i söder till det primära
stråket Kungsgatan. Då rummet är en tvärgata till gågatan är det många som använder rummet som
passage.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av byggnader i öster och väster samt av Kilbäcksgatan i
norr och av Kungsgatan i söder. Byggnaderna utgör tydliga väggar medan gatorna mer är visuella
barriärer. I söder avgränsas rummet även av fokus då torget öppnar upp sig och det tydligt syns att
karaktären förändras.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet har en linjestruktur då det består av en gata utan tvärgator. Rummet sträcker sig i nord-
sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Det offentliga rummet används som en passage och det finns inga sittmöjligheter i rummet.
Rummets två entréer är i norr och söder. I rummets södra ände finns det en restaurang.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen som utgör rummets väggar är i 2-3 våningar och fasadmaterialet är i tegel och puts.
Bebyggelsen på den västra sidan av rummet är sluten då det inte finns någon entré utan det är bara
fönster som öppnar upp sig mot rummet. Den östra sidan däremot är ganska öppen då både
fönstersättningen samt två entréer vetter ut mot rummet.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av gatsten. I rummet finns det två träd samt armaturer av det
äldre Uddevallasnittet. Armaturerna står placerade på rad, cirka en meter in i rummets västra del.
Utrymmet mellan armaturerna och fasaden utgörs av en trottoar. För att förtydliga att det är en
trottoar består markbeläggningen av både gatsten och plattor. Mellan fasaderna finns det tre
stålvajrar för julbelysning.

Det upplevda rummet

Rummet känns ganska kalt, tomt och som ett rum man bara passerar. Då rummet är en gata så
fyller den sin funktion men det är ingenting som säger att rummet inte kan fylla sin funktion bara
för att det blir lite mer trevligt och inbjudande.

Konst

Konst i detta rum kan placeras mellan fasaderna så att en känsla av tak skapas, precis som
julbelysningen skapar en känsla av tak. Tyvärr sitter julbelysningen bara uppe en begränsad tid
under året och skulle kunna ersättas med något annat under den resterande tiden. Konst kan även
placeras i zonen som skiljer gatan med trottoaren.



31

Arkebäck 2005

18. Margretegärdeparken

Det geografiska rummet

Rummet utgörs av en park som är flack och ligger centralt i staden. Då det är en park är endast
gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i staden

Rummet är centralt placerat i innerstaden, endast ca 50 meter från huvudgågatan. I norr angränsar
rummet till stadens polishus samt det primära stråket Lagerbergsgatan. Öster om rummet finns en
skola och i söder samt väster angränsar rummet till primära områden.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas både av gränser och av fokus.  Gränserna utgörs av höga träd som omringar hela
parken och som bildar rummets väggar. Avgränsningen fokus grundar sig i att man anar att det
händer något annat mellan raden av träd och raden av byggnader. På vardera sidan om parken går
det gator, Lagerbergsgatan i norr, Skolgatan i öster, Kilbäcksgatan i söder och Torggatan i väster.
De byggnader som ligger längs med dessa gator syns från parken och gör att rummet får en extra
yttre vägg.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats då bebyggelsen i den yttre väggen vänder sig mot rummet både med
fönstersättning och med entréer. Platsen är riktad i nord- sydlig riktning. Då parken angränsar till
polishuset är rummet även en institution, det är dock en svag institution för rummet öppnar inte upp
sig mot polishuset utan har sin inre vägg av träd.

Rummets användning och entréer

Rummet är en av de två parker som finns i innerstaden och används både som passage och
uppehållsrum, det finns en lekplats i norra delen av parken. I parkens södra fond finns en scen som
används till uppträdanden av olika slag. Till rummet kan man komma via sex entréer, fyra finns i
parkens vardera hörn och ytterligare två finns längs parkens långsidor.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Rummets yttre vägg består av byggnader i tegel och puts som är fyra till fem våningar höga.
Samtliga byggnader öppnar upp sig mot rummet.

Rummets innehåll

Rummet består av gräsmattor med grusgångar, träd, buskage och armaturer. Det finns en lekpark i
norra delen av parken och en scen i den södra delen. Mitt i parken finns en rund fontän med en
kvinnlig naken staty, vilken utgör rummets mittpunkt samt fokuseringspunkt.

Det upplevda rummet

Rummet upplevs öppet, lummigt, inbjudande och som en grön oas bland de övriga stenkvarteren.
Då det är en statypark passerar man oftast bara igenom, den känns lite för "fin" för att man ska
kunna slå sig ner i gräset. Detta behöver inte vara något negativt utan tvärtom något man borde ta
hänsyn till och försöka bevara när/om parken blir aktuell för konst.

Konst

Konst kan placeras var som helst i rummet. Antingen kan den framtida konsten även den vara
statykonst eller så kan den bryta av helt från det temat. Då parker ofta kan upplevas som otrygga
kan någon form av belysningskonst vara att föredra.
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19. Kungsgatans östra del

Det geografiska rummet

Rummet utgör den östra delen av stadens huvudgågata som börjar vid Östergatan och slutar vid
Kungstorget. Rummet sluttar lätt mot väster. Endast gående och cyklister är tillåtna i rummet.

Rummets placering i staden

Rummet ligger centralt i staden och utgör en del av stadens primära kommersiella område och är
även ett primärt stråk. början på gågatan österifrån.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av byggnader i norr och söder samt av Östergatan i öster.
Rummet avgränsas även av fokus i den bemärkelse att man anar att Kungstorget öppnar upp sig i
den västra delen av rummet.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Gågatan har en grenstruktur då den är en huvudgata med tvärgator.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används främst som en passage mellan de olika verksamheterna och
butikerna som finns längs med rummets sidor samt för att förflytta sig till de västra delarna av
innerstaden. Rummet används även som ett uppehållsrum då det finns gott om sittmöjligheter.
Rummet har totalt fyra entréer, en från Östergatan, två från tvärgatorna som ansluter till den norra
sidan av rummet och en från Kungstorget.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

De angränsande byggnaderna är i två till fyra våningar och mestadels i puts och tegel. Byggnaderna
möter rummet skarpt och utgör tydliga väggar. Samtliga byggnader öppnar upp sig mot rummet
både med fönstersättning och med entréer.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av gatsten och plattor. I möbleringszonen, som sträcker sig längs
med rummet, finns det bänkar, armaturer, träd, papperskorgar, planteringsurnor samt
verksamheternas och butikernas trottoarpratare.

Det upplevda rummet

Rummets form är avlångt och rummets långsidor är väldigt markant utmärkta med höga byggnader
men rummets kortsidor har inte lika skarpa gränser. I öster ser man att rummet inte fortsätter för
att byggnaderna upphör men i väster syns det inte lika tydligt att torget öppnar upp sig såvida man
inte vet om att det finns där. Rummet inbjuder till vistelse då det finns många verksamheter och
butiker samt att man kan "se och bli sedd". Möbelzonen i rummet delar in rummet i två olika delar.
Det finns ingen specifik fokuseringspunkt utan allt försöker att dra uppmärksamheten till sig.

Konst

Konst i detta rum kan antingen placeras i början av gågatan i öster för att förstärka intrycket av att
det är där som gågatan börjar. Eller så kan konst placeras mellan fasaderna för att ge intrycket av
ett tak. Om konsten ska ställas på marken bör den placeras i möbelzonen så att den inte stör
framkomligheten eller utgör fara för blinda och synskadade.



33

Arkebäck 2005

20. Sillgatan

Det geografiska rummet

Rummet angränsar till stadens huvudgågata, Kungsgatan, och sluttar lätt norrut. I rummet är
endast gående och cyklister tillåtna att vistas.

Rummets placering i staden

Rummet ligger centralt i staden och utgör en del av stadens primära kommersiella område. Då
rummet sträcker sig över Kungsgatan så överlappar Sillgatans rum och Kungsgatans rum varandra.
Kungsgatan utgör ett primärt stråk i innerstaden.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränser i form av byggnader i öster, söder och väster samt av
återvändsplatsen på Sillgatan i norr.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en linje i nord- sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används som en passage, det finns inga sittmöjligheter i rummet. Man
kan komma in i rummet antingen via Kungsgatan eller via Sillgatan. Verksamheterna som angränsar
rummet är en ortopedklinik, ett galleri samt en designbutik.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaderna som möter rummet är i tre till fyra våningar och har öppna fasader. Det är endast
byggnaden i öster som inte har sin entré ut mot rummet.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av gatsten och plattor. Mitt i rummet finns det två pollare som
står i bredd i öst-västlig riktning.

Det upplevda rummet

Rummet upplevs öppet och byggnaderna utgör skarpa väggar, de två pollarna delar upp rummet i
två delar. Byggnaden som avgränsar rummet i söder är i två våningar, rödputsad och utgör
rummets fokuseringspunkt.

Konst

Konst kan placeras var som helst i rummet, förslagsvis kan rummet förtydligas genom annorlunda
markbeläggning som även inkluderar Kungsgatans del. Rummet kan även förtydligas genom att
konst placeras mellan fasaderna så att en känsla av tak skapas eller genom att konsten “sträcker” sig
i rummets riktning så att dess form förstärks.
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21. Jacob Trahnsgatan

Det geografiska rummet

Jacob Trahnsgatan är en återvändsgata i innerstadens nordöstra utkant. Längs med gatan ligger det
äldre träbebyggelse. Gatan sluttar lätt åt söder. På gatan rör sig både fordons-, cykel- och
gångtrafikanter.

Rummets placering i staden

Rummet ligger i utkanten av innerstaden, och då det är en återvändsgata är det inte många som
passerar i rummet. Rummet är placerat i ett av de primära områdena i staden och angränsar i söder
till stråket Lagerberggatan.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas genom gränserna, Lagerbergsgatan i söder, bebyggelse i väst och öst och
järnvägen samt en bergsvägg i norr.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummets struktur är en linje då det består av en gata utan tvärgator.

Rummets användning och entréer

Rummets huvudentré är från Lagerbergsgatan men det finns även möjlighet att gåendes komma in i
rummet norrifrån. Rummet är offentligt men då det endast är bostadshus som angränsar till
rummet och rummet är en återvändsgata är det främst boende som vistas i rummet.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaderna är i trä och två våningar höga. Byggnaderna öppnar upp sig mot rummet  med sina
entréer och fönster.

Rummets innehåll

Gatan och trottoarerna har gatsten och det finns en cirka en meter bred remsa med gräs och träd
längs med gatan. Utöver detta finns det några exemplar av den äldre Uddevalla armaturen.

Det upplevda rummet

Då bebyggelsen består av äldre trähus och rummet är öppet känns det gemytligt att vistas i
rummet. Även om det är en bostads- och återvändsgata är rummet offentligt och tillgängligt för
alla.

Konst

Konsten i detta rum kan placeras längs med gatan eller mellan husfasaderna vid infarten till Jacob
Trahnsgatan så att känslan av att komma in i ett speciellt område förstärks. Vid val av konst bör
hänsyn tas till den äldre träbebyggelsen.
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22. Kungsgatan/Zachaus gränd

Det geografiska rummet

Rummet skapas där Zachaus gränd möter Kungsgatan. Då rummet ligger inom en gågata zon är
det endast tillåtet att gå och cykla i rummet.

Rummets placering i staden

Då Kungsgatan är stadens huvudgågata och ett primärt stråk så ligger rummet väldigt centralt.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas dels av gränser i form av byggnader och dels av mönster i form av att
stensättningen är annorlunda i rummet jämfört med den övriga gågatan och gränden.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en linje och sträcker sig i nord- sydlig riktning. I en av de angränsade byggnaderna ligger
Uddevalla tingsrätt, vilket gör att rummet är en institution, men det finns ingenting i rummet som
lyfter fram denna byggnad extra mycket som rummet normalt ska göra för att få kallas institution.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används inte till några längre uppehåll utan främst som gångpassage.
Rummet har tre entréer, två via Kungsgatan och en via Zachaus gränd. De verksamheter som finns
i de angränsande byggnaderna är en pizzeria och livsmedelsbutiken Willy:s hemma.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Samtliga av de angränsande byggnaderna är i rött tegel, de två byggnaderna söder om Kungsgatan
är i två våningar och har inga entréer ut mot rummet medan de två byggnaderna på vardera sidan
om Zachaus gränd är i fem våningar och har sina entréer ut mot rummet. Den mest iögonfallande
entrén har Willy:s hemma, det är även denna byggnad som främst öppnar upp sig mot rummet.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av grå och vita gatstenar, där de vita stenarna bildar ett mönster
av halvcirkelformiga bågar. I rummets mitt står tre planteringskärl i form av terrakottaurnor, som
sommartid inhyser blommor och vintertid vintergröna växter. Urnorna utgör rummets
fokuseringspunkt.

Det upplevda rummet

Tack vare marksättningen förtydligas rummet och upplevelsen av ett rum blir även den mer
kännbar. Rummet är öppet och inbjuder till vistelse men tyvärr finns det inga sittmöjligheter.

Konst

Rummets miljö har redan till viss del förhöjts och förtydligats, genom stensättning och
planteringsurnor. Det som konst ytterligare skulle kunna tillföra är till exempel sekundära
sittmöjligheter, belysning eller genom att konst fästs mellan fasaderna kan en känsla av tak skapas.
Detta skulle ytterligare förhöja känslan av ett trivsamt rum.
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23. Stora Nygatan/Östergatan

Det geografiska rummet

Rummet ligger i korsningen Stora Nygatan och Östergatan. Rummet består av en flack lucktomt
som används som parkering.

Rummets placering i staden

Rummet ligger längs med det primära stråket Östergatan och gränsar till bostadshus samt
Agnebergsgymnasiet och Agnebergshallen.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas delvis av gränser som utgörs av gatorna men främst avgränsas rummet med
mönstret att det är grusat. Rummet är en del av det svårdefinierbara trafikrummet som skapas av
korsningen Stora Nygatan och Östergatan samt den fria ytan framför Agnebergsgymnasiet.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är ett likriktat fält då dess enda angränsande fasad är sluten, även det närliggande
bostadshusets fasad är sluten med endast en sidoingång.

Rummets användning och entréer

Rummets används till parkering och har sin enda entré från Stora Nygatan. Då parkeringarna är
förhyrda känns rummet halvprivat, men man har fri insyn över rummet från hela korsningen.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Rummets enda fasad är en brandvägg som är sluten och består av tegel och puts som håller på att
lossna.

Rummets innehåll

Rummet består endast av en grusyta som är omringad av ett lågt staket samt ett fåtal trafikskyltar.

Det upplevda rummet

Rummet inbjuder inte till vistelse såvida man inte ska parkera bilen. Rummets fokuseringspunkt är
brandväggen som i sig är vacker och tilltalande, men reklamskylten är inget som förhöjer
upplevelsen.

Konst

I detta rum bör konsten koncentreras till brandväggen. Brandväggen i sig utgör en vacker yta som
skulle kunna ljussättas, men den är även en bra fond för konst som fästs på fasaden.
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Ytterstadsdelen Dalaberg
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Entré
Dalaberg har tre huvudentréer. De boende anländer till området via Fjällvägen i
väster eller via Dalabergsleden i öster. Fjällvägen är huvudleden som går genom
staden Uddevalla i nord- sydlig riktning. De som besöker Dalabergs centrum anländer
via den tredje entrén i söder via Myråsvägen. Myråsvägen ansluter till Fjällvägen i
väster och fortsätter in i villaområdena nordost om Dalaberg.

Nod
I området finns inga noder som består av knytpunkter där flera viktiga transportstråk
möts, men det finns fyra platser som är noder i den bemärkelse att de är viktiga
samlingsplatser där många människor träffas och umgås. Den nordligaste av dessa
noder består av en stor lekplats i nordvästra delen av bostadsområdet. I mitten av
Dalaberg finns en nod bestående av en innergård på Lillbräckegatan där många
träffas för att umgås, särskilt under sommarhalvåret. Den Internationella skolans
skolgård utgör både på skoltid och efter skoltid en viktig nod för barnen i området.
Dalabergs centrum utgör även den en viktig nod där många oplanerade möten
uppstår då människor stöter på varandra när de uträttar dagliga ärenden.

Stråk
Då Dalabergsområdet omsluts av en ringled och all parkering sker i utkanten av
området finns det inga bilvägar, utan endast gång- och cykelvägar. Bilkörning tillåts
dock, men endast på särskilda villkor. Det primära stråket genom området binder
ihop det norra bostadsområdet med det södra serviceområdet och består av
Dalabergsstråket och Hyggestråket. Det finns ytterligare tre stråk, ett i den norra
delen av området som sträcker sig i öst- västlig riktning, Svedjestråket, samt två som
sträcker sig i nord- sydlig riktning i den östra delen av området.

Landmärke
Det finns två landmärken i området. Det ena utgörs av vattentornet som är placerat
norr om bostadsområdet och kan ses från nästen hela Dalabergsområdet. Det andra
landmärket utgörs av kyrktornet som finns i södra delen av området och som kan ses
från den södra delen av Dalaberg.

Gräns
Det finns två stycken markanta gränser i Dalabergsområdet. Den ena utgörs av
gångvägen som sträcker sig i öst- västlig riktning norr om den Internationella skolan.
Gångvägen är en gräns på så sätt att den skiljer skolområdet och bostadsområdet åt.
Den andra gränsen i området är mer en gräns i form av en barriär. Gränsen består av
den sluttning med vegetation som avskärmar bostadsområdets nordvästra del med
Dalabergsleden och Fjällvägen.

Område
Dalaberg består av två områden som är enkla att skilja åt både genom dess
verksamheter och arkitektur. Det ena området består av bostäder som ursprungligen
hade samma arkitektur men som genom renovering särskiljer sig lite. Det andra
området består av skolområdet och centrumområdet som mestadels består av röda
tegelbyggnader.

Siktlinje
Området har inga tydliga siktlinjer med fonder, men från norra Hyggestråket sträcker
sig en siktlinje söderut cirka tvåhundra meter och längs med Dalabergsstråket finns
det en kortare siktlinje på cirka hundra meter.
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1. Lillmossegatan/Dalabergsleden

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den norra utkanten av Dalaberg och utgörs av en gräsplan. Angränsande till
rummet finns två busshållplatser. Det är detta rum som är det första som många möter när de
anländer till Dalaberg och kliver av bussen. I rummet går det en cykel- och gångväg men rummet är
fullt överblickbart från de angränsande gatorna där även fordon tillåts.

Rummets placering i området

Rummet är placerat längs med Dalabergsleden, och ugör en av de primära entréerna. Rummet
angränsar i söder till ett av områdets primära områden.Väster om rummet finns det primära
landmärket, vattentornet, som fungerar som en extra vägg i rummet.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas i form av gränserna Lillmossegatan i söder, Dalabergsleden i öster och norr samt
en bussgata i väster. Bussgatans avgränsning förstärks av det område med träd som angränsar till
bussgatan.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är ett oregelbundet fält. Rummet genomkorsas av en linje i form av en gång- och cykelväg.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage. Det finns fyra entréer till rummet, tre i norr och en i söder. Då
rummet och det övriga trafikrummet är flackt är rummet överblickbart från hela trafikrummet.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Det finns ingen bebyggelse som angränsar sig till rummet.

Rummets innehåll

Rummet består av en stor gräsmatta, den korsande gång- och cykelvägen är asfalterad. I rummet
finns ett högt träd och tre lägre samt ett antal trafikskyltar.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet, offentligt och är ett rum som upplevs när man tar sig till och från området
norrifrån, oavsett om det är till fots, cykel eller med bil.

Konst

Konst i rummet kan vara ett välkomnande inslag för besökare och boende. Konsten bör därför
placeras i närheten av Lillmossegatan som leder in i området och bör kunna upplevas oavsett från
vilket väderstreck man kommer. Då konsten ska kunna välkomna besökare även då det är mörkt kan
ljuskonst vara att rekommendera. Konsten kan då lysa upp i mörkret och symbolisera att man
kommer hem dit det är varmt, ljust och tryggt.
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2. Svedjestråket 19, 21, 23

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den nordöstra delen av Dalaberg och består av en innegård till tre hus med
loftgångar. I rummet är endast gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av det primära område som består av bostadshus.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i norr, öst och söder samt av ett skogsparti i
väster. Byggnaderna utgör tydliga väggar medan skogspartiet är en mer vag gräns.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en kopplad plats, då byggnaderna vänder sig mot rummet och rummet har en L- form.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage och som ett uppehållsrum av de boende. Till rummet kan man
komma via sex entréer, två stycken i norra delen av rummet, två stycken i östra, en i södra och en i
västra. Rummet är offentligt och tillgängligt för alla.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar med loftgångar. Fasadmaterialet består av blästrade
block, fönsterkarmarna är målade antingen i grönt eller blått och ytterdörrarna är enfärgade i gult,
blått, beige, rött och grönt. Byggnaderna öppnar upp sig mot rummet med både fönstersättning,
loftgångar och entréer. Entréerna är förtydligade med tvärslåar på vardera sida samt två fasadfasta
armaturer.

Rummets innehåll

Rummet är uppdelat av häckar och planteringar. Markbeläggningen består av asfalt, plattor och
gräs. Framför nummer 21 och 23 finns en stor cirkulär plattsättning i grått och rött. I rummet finns
vindskyddade uteplatser med bord, armaturer, piskställning, cykelställ, flaggstänger, träd och
lekplatser med rutschbana, klätterställning och sandlåda.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet, offentligt, inbjudande och ett rum som de boende vistas i. Det är inte möjligt att
överblicka hela rummet på en gång men rummets avgränsningar är ändå tydliga.

Konst

Konst skulle kunna placeras på gräsytorna eller ovanför ingångarna till husen. Konsten skulle kunna
vara något som de boende kan identifiera sig med samt orientera sig efter.
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3. Svedjestråket 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Det geografiska rummet

Rummet är det nordligaste rummet i bostadsområdet och består av en innegård till åtta
trappuppgångar. I rummet är endast gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av ett primärt område bestående av bostadshus. Rummet genomkorsas av ett
primärt stråk som binder samman de östra delarna av bostadsområdet med de västra delarna.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i norr, öster och söder samt av träd. Rummet
avgränsas även av fokus då en ny gård börjar i väster. Byggnaderna utgör tydliga väggar medan
träden och känslan av att en ny gård börjar är mer diffusa väggar.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då de flesta byggnader vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut
sig i öst- västlig riktning. Genom den södra delen av rummet sträcker sig en gren i form av en gång-
och cykelväg.

Rummets användning och entréer

Till rummet kan man komma via sju entréer, två stycken i norr från en parkeringsplats, en i öster
och en i väster samt tre stycken i söder från andra innegårdar. Rummet är uppdelat, i öst- västlig
riktning, i två delar. Den nordligaste delen fungerar som uppehållsrum för de boende medan den
sydligaste delen används som passage. Rummet är offentligt, förutom ett antal altaner tillhörande
lägenheterna på bottenvåningen som är privata.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar. Fasadmaterialet består av blästrade block och
fönsterkarmarna är målade antingen i grönt eller blått. Byggnaderna som angränsar till rummet i
norr öppnar upp sig mot rummet med både fönstersättning, balkonger och entréer. Medan
byggnaderna i söder vänder sina gavlar, som endast har ett fönster per våning, mot rummet.

Rummets innehåll

Rummets gång- och cykelväg är asfalterad, medan den övriga delen av rummet består av plattor och
gräsmattor samt är uppdelad av häckar och planteringar. Förutom detta finns cykelställ, armaturer,
träd, och en lekplats.

Det upplevda rummet

Den södra delen av rummet känns kal och opersonlig då den endast består av en asfalterad gångväg.
Att byggnaderna som angränsar i söder vänder gaveln till förstärker detta intryck. Den nordligaste
delen av rummet är däremot lummig med många planteringar och träd som upplevs inbjudande.

Konst

Konst skulle kunna placeras på gräsytorna eller ovanför ingångarna till husen. Konsten skulle kunna
vara något som de boende kan identifiera sig med samt orientera sig efter. Då många av
byggnaderna i bostadsområdet ser likadana ut kan det behövas något som särskiljer de från
varandra, detta något kan vara konst!
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4. Svedjestråket 18, 20, 22 & 24

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den nordöstra delen av Dalaberg och består av en innegård till fyra
trappuppgångar. I rummet är endast gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av ett primärt område som består av bostadshus. Rummet angränsar i norr till
ett primärt stråk.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i öst och väst samt av gångvägar i norr och söder.
Byggnaderna utgör tydliga väggar medan gångstråken mer är visuella gränser.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då byggnaderna vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut sig i
nord- sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage och som ett uppehållsrum av de boende. Till rummet kan man
komma antingen via den norra gångvägen eller via den södra gångvägen som angränsar till rummet.
Förutom en inhängd uteplats som är privat är rummet offentligt.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar. Fasadmaterialet består av blästrade block och
fönsterkarmarna är målade gröna. Byggnaderna öppnar upp sig mot rummet med både
fönstersättning, balkonger och entréer.

Rummets innehåll

Rummet är uppdelat av häckar och planteringar. Markbeläggningen består av plattor och gräs.
Förutom detta finns ett vindskydd med bord, cykelställ, armaturer, sandlåda, gunghäst och några
träd.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet, offentligt och  ett rum som de boende vistas i.

Konst

Konst skulle kunna placeras på gräsytorna eller ovanför ingångarna till husen. Konsten skulle kunna
vara något som de boende kan identifiera sig med samt orientera sig efter. Då många av
byggnaderna i bostadsområdet ser likadana ut kan det behövas något som särskiljer de från
varandra, detta något kan vara konst!
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5. Svedjestråket 10, 12, 14, 16

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den nordöstra delen av Dalaberg och består av en innegård till fyra
trappuppgångar. I rummet är endast gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av ett primärt område som består av  bostadshus. Rummet angränsar i norr till
ett primärt stråk.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i öst och väst samt av gångvägar i norr och söder.
Byggnaderna utgör tydliga väggar medan gångstråken mer är visuella gränser.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då byggnaderna vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut sig i
nord- sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage och som ett uppehållsrum av de boende. Till rummet kan man
komma antingen via den norra gångvägen eller via den södra gångvägen som avgränsar rummet.
Förutom två stora och två små inhängda uteplatser som är privata är rummet offentligt.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar. Fasadmaterialet består av blästrade block och
fönsterkarmarna är målade i antingen grönt eller blått. Byggnaderna öppnar upp sig mot rummet
med både fönstersättning, balkonger och entréer.

Rummets innehåll

Rummet är uppdelat av häckar och planteringar. Markbeläggningen består av asfalt, plattor och
gräs. I rummet finns en uteplats med bord, en lekplats med rutschbana, traktordäck och en
sandlåda.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet, offentligt och ett rum som de boende vistas i.

Konst

Konst skulle kunna placeras på gräsytorna eller ovanför ingångarna till husen. Konsten skulle kunna
vara något som de boende kan identifiera sig med samt orientera sig efter. Då många av
byggnaderna i bostadsområdet ser likadana ut kan det behövas något som särskiljer de från
varandra, detta något kan vara konst!
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6. Svedjestråket 6, 8, 10, 12

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den norra delen av Dalaberg och består av en grönyta mellan två bostadshus. I
rummet är endast gående tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av det primära området bestående av bostadshus. I norr angränsar rummet till
ett primärt stråk.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i öst och väst samt av gångvägar i norr och söder.
Byggnaderna utgör tydliga väggar medan gångstråken mer är visuella gränser.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är ett riktat fält, då byggnaderna vänder sig från rummet och rummet sträcker ut sig i
nord- sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet används som ett uppehållsrum av de boende. Till rummet kan man komma antingen via
den norra gångvägen eller via den södra gångvägen som angränsar till rummet. Förutom sex
inhängda privata uteplatser är rummet offentligt.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar. Fasadmaterialet består av blästrade block och
fönsterkarmarna är målade antingen i grönt eller i blått. Byggnaderna vänder sig från rummet med
sina entréer men öppnar upp sig mot rummet med fönstersättning och balkonger.

Rummets innehåll

Rummet består av en gräsmatta, sex stycken uteplatser som är inhägnade med staket och en
offentlig plattsatt uteplats med bord, stolar och en grill. Uteplatsen är omgärdad av staket och av
planteringar.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet, offentligt och ett rum som de boende vistas i. Då det inte finns någon gångväg
genom rummet finns det ingen anledning att röra sig genom rummet ifall man inte ska vistas på
uteplatsen.

Konst

Konst skulle kunna placeras i anslutning till uteplatsen och förhöja vistelsen där.
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7. Svedjestråket 2, 4, 6, 8

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den norra delen av Dalaberg och består av en innegård till fyra trappuppgångar. I
rummet är endast gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av ett primärt område som består av bostadshus. I norr angränsar rummet till
ett primärt stråk.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i öster och väster samt av gångvägar i norr och
söder. Byggnaderna utgör tydliga väggar medan gångstråken mer är visuella gränser.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då byggnaderna vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut sig i
nord- sydlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage och som ett uppehållsrum av de boende. Till rummet kan man
komma antingen via den norra gångvägen eller via den södra gångvägen som angränsar till rummet.
Förutom två inhängda uteplatser som är privata är rummet offentligt.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar. Fasadmaterialet består av blästrade block och
fönsterkarmarna är målade antingen i grönt eller blått. Byggnaderna öppnar upp sig mot rummet
med både fönstersättning, balkonger och entréer.

Rummets innehåll

Rummet är uppdelat av häckar och planteringar. Markbeläggningen består av plattor och gräs. I
rummet finns det en uteplats med bord, en sandlåda, en gunghäst, cykelställ, armaturer och ett
traktordäck med plantering.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet, offentligt och ett rum som de boende vistas i.

Konst

Konsten bör placeras på gräsmattan i den södra delen av rummet. Då det finns en skarp sluttning
precis söder om rummet skulle konsten då kunna betraktas från innegården men även från de
angränsande gårdarna i söder som ligger på en lägre höjdnivå. Konst skulle även kunna placeras
ovanför ingångarna till husen. Konsten skulle kunna vara något som de boende kan identifiera sig
med samt orientera sig efter.
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8. Gångstråk

Det geografiska rummet

Rummet utgörs av en gångväg som binder samman områdets västra delar med de östra. I rummet
är endast gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet är placerat i norra delen av Dalaberg och utgör en del av ett primärt område som består av
bostadshus.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i norr, en trappa samt nivåskillnad i väster,
gångvägens slut i öster och i söder. Avgränsningen i söder förstärks av en bergsvägg, träd och en
sluttning.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en gren som sträcker sig i öst- västlig riktning.

Rummets användning och entréer

Till rummet kan man komma via sju entréer, en i öster och en i väster, tre från gårdarna i norr och
två från gångvägar i söder. Rummet används som en passage samt till att piska mattor, då rummet
har piskställningar.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar. Fasadmaterialet består av blästrade block och
fönsterkarmarna är målade vita. Byggnaderna som angränsar rummet i norr vänder sina gavlar, som
endast har ett fönster per våning, mot rummet.

Rummets innehåll

Rummets gång- och cykelväg är asfalterad, längs med husgavlarna är buskar planterade. I rummet
finns även armaturer och tre piskställningar.

Det upplevda rummet

Rummet känns kalt och opersonligt då det endast består av en asfalterad gångväg. Att byggnaderna
som angränsar i norr vänder gaveln till förstärker detta intryck. Att rummet angränsar till en
skogsdunge i söder ger dock rummet ett lummigare och mjukare intryck.

Konst

Konst skulle kunna placeras vid gångvägens entré i öst och väst. Konsten skulle även kunna bestå i
att genom ljussättning framhäva och förtydliga bergsväggen. De husgavlar som vänder sig mot
rummet skulle kunna utgöra fonder för konst som fästs på fasaden.
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9. Hyggestråket 3, 5, 7, 11

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den nordvästra delen av Dalaberg och består av två innegårdar till fyra byggnader.
Rummets norra innegård består av två stycken platåer med en höjdskillnad på cirka en och en halv
meter. Den södra innegården sluttar söderut. I rummet är gående och cyklister tillåtna samt fordon
under vissa förhållningsregler.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av ett primärt område bestående av  bostadshus. Genom rummet går även en
primär siktlinje och ett primärt stråk. Rummet har enligt space syntax analysen ett högt
integrationsvärde.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i alla väderstreck.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då byggnaderna vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut sig i
nord- sydlig riktning. Genom rummet går en gren i form av en gång- och cykelväg. Grenen är en del
av ett primärt stråk som sammanlänkar områdets norra delar med de södra. Den nordligaste
innegården utgör med sin lekplats en viktig nod för barnen i området.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage och som ett uppehållsrum av de boende. Det finns fem stycken
entréer till rummet, en från norr, öster och väster samt två från den södra delen av rummet.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Den angränsande bebyggelsen består av bostadshus i tre våningar, tre av de fem husen har
loftgångar. Den norra innegårdens byggnader samt byggnaden som angränsar till den södra
innegården i öster har fasadmaterial av blästrade block och fönsterkarmar samt ytterdörrar målade i
antingen grönt eller blått. Byggnaden som angränsar den södra innegården i väster är i tre våningar
och har loftgångar. Fasadmaterialet består av gul eller rödmålad puts, ytterdörrarna är enfärgade i
gult, rosa, blått eller grönt. De flesta av byggnaderna öppnar upp sig mot rummet med både
fönstersättning, balkonger, loftgångar och entréer.

Rummets innehåll

Den norra gårdens högsta platå är indelad i mindre rum med uteplatser och en gungställning.
Uteplatserna omges av träspaljéer, enbuskar, staket, träd och planteringar. Gungställningen är
omgärdad av ett vitt staket. På den nedre platån finns en stor cirkulär lekplats som är omgärdad
med ett grönt stängsel. Lekplatsen består av rutschbanor, sandlåda, cykelkarusell, klätterställningar,
små hus, gungställning och en basketkorg. På den södra gården finns ett vindskydd med bord och
en sandlåda. Bägge gårdarna har armaturer, cykelställ och markbeläggning bestående av gräs, asfalt,
grus och plattor.

Det upplevda rummet

Rummet sluttar mot söder och nivåskillnaden är ganska markant. Byggnaderna utgör tydliga väggar
som omringar rummet. Rummet är öppet och inbjuder till vistelse.

Konst

Konst kan placeras var som helst i rummet, men flest människor skulle uppleva konsten om den
placerades i anslutning till gång- och cykelvägen som sammanbinder den norra delen av

bostadsområdet med den södra delen där även områdets centrum och skola finns.
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10. Hyggestråket 6

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den nordvästra delen av Dalaberg och består av en innegård till en byggnad med
loftgångar. I rummet är gående och cyklister tillåtna samt fordon under vissa förhållningsregler.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av ett primärt område bestående av bostadshus. I öster och väster angränsar
rummet till primära stråk, enligt space syntax analysen har rummet ett relativt högt integrationsvärde.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av en byggnad i söder, en gångväg i väster, en sluttning i norr
samt en bergsvägg i öster. Gränsen som utgörs av en sluttning förstärks av de byggnader som finns
ovanför sluttningen och som vänder sina gavlar mot rummet, och gränsen som utgörs av en
bergsvägg förstärks av de träd som växer ovanpå kullen.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då byggnaden vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut sig i öst-
västlig riktning. Genom rummet går två linjer i form av gångvägar.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används som en passage och som ett uppehållsrum av de boende. Det
finns tre stycken entréer till rummet, en från det nordöstra hörnet, en från det sydöstra hörnet och
en från det sydvästra hörnet.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Den angränsande byggnaden består av ett bostadshus med loftgångar i tre våningar.
Fasadmaterialet består av blästrade block, fönsterkarmarna är målade blåa och ytterdörrarna är
enfärgade i antingen rosa, gult, rött, grönt eller blått. Byggnaden öppnar upp sig mot rummet med
både fönstersättning, loftgångar och entréer.

Rummets innehåll

Rummet består av en gräsmatta, en grusplan, en plattsatt yta samt en asfalterad gångväg. I rummet
finns det ett fotbollsmål, bänkar, bord, träd, planteringar, en piskställning och en gungställning som
är omgärdad av ett rött trästaket.

Det upplevda rummet

Den delen av rummet som består av en gräsmatta har en nivåskillnad på cirka en meter i söder och
en lätt nivåskillnad i väster. Annars är rummet flackt. Byggnaden utgör en tydlig vägg till rummet
medan sluttningen och bergsväggen inte är lika markanta och gångvägen är mer en visuell gräns.
Rummet är öppet och inbjuder till vistelse, den stora gräsytan möjliggör aktiviteter som kräver lite
utrymme.

Konst

Bergsväggen som angränsar till rummet i öster kan ljussättas, vilket framhäver bergsväggen
ytterligare samtidigt som det är en sekundär ljuskälla till gångvägen. Om konst placeras på
gräsmattan bör man tänka på att den inte kommer ivägen för fotbollsspel, pulkaåkning och övriga
aktiviteter.
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11. Hyggestråket 1, 2, 4

Det geografiska rummet

Rummet ligger i den nordvästra delen av Dalaberg och består av en innegård till tre byggnader med
loftgångar. I rummet är gående och cyklister tillåtna samt fordon under vissa förhållningsregler.

Rummets placering i området

Rummet är placerat i ett primärt område. I den östra och västra delen av rummet går primära stråk.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i söder, väster och norr samt av en bergsvägg i
öster som förstärks genom de träd som växer ovanpå kullen.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då två av tre byggnader vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut
sig i öst- västlig riktning. Genom rummet går två linjer och en gren i form av gångvägar.

Rummets användning och entréer

Rummet är offentligt och används som en passage och som ett uppehållsrum av de boende. I
rummet finns det två byggnader varav en delvis är en gemensamhetslokal och delvis ett växthus.
Det finns fyra stycken entréer till rummet, en från rummets vardera hörn.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

De angränsande byggnaderna har loftgångar och är i tre våningar. Fasadmaterialet består av
blästrade block, fönsterkarmarna är målade antingen i blått eller grönt och ytterdörrarna är
enfärgade i rosa, gult, rött, grönt eller blått. Den norra byggnaden öppnar endast upp sig mot
rummet med fönstersättning och balkonger medan byggnaderna i söder och öster både har
fönstersättning, loftgångar och entréer mot rummet. I mitten av rummet står två halvcirkelformiga
envåningsbyggnader i mörkt trä med sedumtak. Den ena byggnaden har en halvcirkelformig
tillbyggnad i form av ett växthus.

Rummets innehåll

Ytan mellan byggnaden i väster och den västra gång- och cykelvägen består av en liten lekplats och
ett vindskydd med bord. Den större innegården med byggnaderna i trä ligger på en platå. Till platån
kan man komma antingen via en trappa i sydvästra delen av platån eller via de områden där det inte
finns någon större nivåskillnad. Platån är plattsatt med röda och gråa plattor där bord, bänkar och
planteringsurnor finns. Norr om det plattsatta området är det gräs med planteringar och små kullar.
Söder om det plattsatta området finns en lekplats med rutschbana och klätterställning, gräsytor och
planteringar. I rummet finns även piskställning, cykelställ, flaggstång, armaturer och träd.

Det upplevda rummet

Det känns som om rummet är uppdelat i tre delar, en del som består av gångvägen i väster och
området mellan gångvägen och den västra byggnaden, en del som utgörs av gångvägen som leder
fram till den södra byggnadens entréer och en del som består av den större upphöjda innegården.
Rummets byggnader i trä med sedumtak bryter av mot de övriga byggnaderna i bostadsområdet.
De utger signaler om ekologiskt byggande och värnande om naturen. Det stora växthuset som är
fullt av blommor och växter förstärker detta intryck.

Konst

Konst kan placeras var som helst i rummet, i samband med gångvägarna, på den plattsatta ytan
eller på den mindre gården i väster. Bergsväggen som angränsar till rummet i öster kan ljussättas,
vilket framhäver bergsväggen ytterligare samtidigt som det är en sekundär ljuskälla till gångvägen.
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12. Lillbräckegatan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Det geografiska rummet

Rummet ligger i mitten av Dalabergsområdet ovanpå ett trevånings parkeringsgarage. Då marken
sluttar brant mot söder kan man anlända till gården norrifrån i marknivå, medan man söderifrån får
ta sig via trappor för att nå rummet.

Rummets placering i området

Rummet utgör en del av ett primärt område bestående av bostadshus och angränsar till skolområdet.
Enligt space syntax analysen är rummet väl integrerat med det övriga området och ett viktigt rum för
både passage och uppehåll.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i norr och söder och av murar i öster och väster.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en riktad plats, då byggnaderna vänder sig mot rummet och rummet sträcker ut sig i öst-
västlig riktning. Genom rummet går en linje i form av en gångväg. Rummet utgör en av områdets
primära noder då många träffas för att umgås i rummet.

Rummets användning och entréer

Rummet används främst som ett uppehållsrum men även som en passage av de boende. De
verksamheter som finns i rummet är ett minilivs i den nordvästra delen av rummet, ett
socialtjänstkontor i den södra delen av rummet samt den lokala hyresgästföreningen i den sydöstra
delen av rummet. Förutom sex stycken privata balkonger som omges av trästaket är rummet
offentligt. Till rummet kan man komma via fem entréer, en från norr och en i öster via gångvägar,
en i söder via en trappa och två i öster varav en via en trappa och en via en gångväg.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

De två byggnader som angränsar rummet i norr har sex våningar, den östra av de två byggnaderna
som angränsar i söder har tre våningar och den västra har fem våningar. Alla byggnaders
fasadmaterial består av blästrade block och fönsterkarmarna är röda. Byggnaderna öppnar upp sig
mot rummet genom fönstersättning, balkonger och entréer.

Rummets innehåll

Rummet har asfalterade gångstigar som leder från huvudgångvägen och fram till varje entré. De
ytor som skapas mellan gångvägarna består antingen av grus eller av gräs och omgärdas av
kantsten. I dessa ytor finns det lekplatser med gungor och klätterställningar, buskar, låga träd, en
låg flaggstång, ett vidskydd, armaturer och tio bord med bänkar.

Det upplevda rummet

Rummets form är tydlig och byggnaderna utgör markanta och höga väggar. Rummet är öppet,
nästan för öppet då växtligheten är begränsad och det är inget annat som skärmar av rummet i
mindre delar. Rummet känns grått och kalt, detta beror antagligen på bristen av växtlighet och slitna
gräsmattor.

Konst

Konsten i det här rummet skulle kunna ha som uppgift att dela in den stora gården i mindre rum,
så att olika rum skapas för lek, umgänge och transport. Då rummet även är en viktig mötesplats
och uppehållsplats i Dalaberg skulle konsten kunna förtydliga och förbättra denna funktion.
Konsten skulle i dessa avseenden både kunna vara funktionell och estetisk.
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13. Gångvägskorset

Det geografiska rummet

I rummet korsas gångvägen som går i nord- sydlig riktning med den som går i öst- västlig riktning.
Rummet sluttar lätt söderut. I rummet är endast gående och cyklister tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet ligger i den östra delen av Dalaberg där de två primära områdena möts. Från öster ansluter
en primär gräns och från norr ansluter två primära stråk rummet. Rummet angränsar i söder till
förskolan.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av en byggnad samt staket i väster, av en brant i norr och öster
samt av ett staket i söder.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet har strukturen av ett oregelbundet fält då den enda angränsande byggnaden vänder sig från
rummet. Rummet genomkorsas av linjer i form av gång- och cykelvägar.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage. Rummet har tre stycken entréer, en i norr, en i öster och en i
väster.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaden som angränsar till rummet är i fem våningar och fasadmaterialet består av blästrade
block. Byggnaden vänder sin gavel mot rummet som endast har två fönster per våningsplan.

Rummets innehåll

Rummet har asfalterade gångstigar som omges av gräsmattor. I den västra delen av rummet finns
det träd och buskar, det finns även en armatur i rummet.

Det upplevda rummet

Förutom byggnaden är rummets gränser inte så markanta men bidrar ändå till att ett tydligt rum
bildas. Rummet är öppet, offentligt och tillgängligt för alla.

Konst

Konsten bör placeras på den lilla gräsplätten som bildas mellan de korsande gångvägarna. Då
gångvägen som kommer österifrån in i rummet är den enda infarten till området österifrån så
passerar många människor genom detta rum. Konst skulle då kunna stå för ett välkomnande in i
området.
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14. Ingång till P- garage, mellan Lillbräckegatan 17 & 19

Det geografiska rummet

Rummet är litet och flackt. Från rummet leder en trappa upp till parkeringsgaraget och till
innegården ovanpå parkeringsgaraget.

Rummets placering i området

Rummet är placerat i mitten av Dalaberg där de två primära områdena möts. I söder angränsar
rummet till en primär gräns och till den Internationella skolan.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i öster och väster, gångväg i söder och
parkeringsgarage i norr.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet har strukturen av ett likriktat fält då de angränsande byggnaderna vänder sig från rummet.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage till och från parkeringsgaraget. Rummet har två entréer, en i norr
via parkeringsgaraget och en i söder via gångvägen.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaden som angränsar till rummet i väster är i sju våningar och byggnaden som angränsar i
öster är i fem våningar, fasadmaterialet består av blästrade block och fönsterkarmarna är antingen
röda eller gröna. Byggnaderna vänder sina gavlar mot rummet och det finns endast två fönster per
våningsplan. Parkeringsgaraget är i tre våningar och på grundet finns graffiti i form av en
stadssiluett.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av asfalt och gräs. I rummet finns två piskställningar, armaturer
och planteringar längs med byggnaderna.

Det upplevda rummet

Rummet är tydligt och har väldigt höga väggar med tanke på rummets area. Då samtliga byggnader
vänder sig från rummet känns rummet kalt förutom graffitin som lyser upp rummet. Rummet
utgör ett uppehåll i den annars cirka 180 meter långa sträckan med byggnader som Lillbräckegatan
17 och 19 utgör.

Konst

Konsten skulle kunna fästas mellan byggnaderna och utgöra ett tak i rummet, eller fästas på
parkeringsbyggnadens fasad. Konst i detta rum skulle kunna vara ett överraskningsmoment som de
gående längs med gångvägen inte räknat med. Om konst upplevs på platser där konst normalt inte
förväntas, upplevs konsten starkare och gör ett djupare intryck.
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15. Västra Dalabergsstråket

Det geografiska rummet

Rummet består av en gång- och cykelväg som är flack.

Rummets placering i området

Rummet är placerat i sydvästra delen av Dalaberg, väster om den Internationella skolan och norr
om Dalabergs centrum. Rummet utgör en del av ett primärt område bestående av verksamheter.
Rummet består av en primär siktlinje och av ett primärt stråk. Enligt space syntax analysen är rummet
väl integrerat med det övriga området.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i norr, öster och söder samt av en sluttning i
öster som förstärks av en byggnad överst på sluttningen.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummets struktur är en gren som även utgör ett viktigt stråk, vilket sammanbinder de södra delarna
av Dalaberg med de norra.

Rummets användning och entréer

Rummet används enbart som en passage. Rummet har fyra entréer, två i norr och en i söder.
Rummet angränsar till den internationella skolan i öster och till skolans matsal i söder.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Skolbyggnaden och matsalen är i en våning, har rött tegel som fasadmaterial. Matsalen vänder sig
mot rummet med sin entré medan skolbyggnaden endast har många och stora fönster mot rummet.
Byggnaden i norr vänder sig mot rummet och är i sju våningar. Fasadmaterialet består av blästrade
block och fönsterkarmarna är röda. Byggnaden i väster ovanför sluttningen är i rött tegel, fyra
våningar hög och vänder sig från rummet.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av asfalt och gräs. Väster om gångvägen finns en
transformatorbyggnad i tegel. Det finns även fyra armaturer i rummet.

Det upplevda rummet

Rummets form är tydlig. Byggnaderna utgör raka väggar medan sluttningen är mer rörig och utgör
ingen markant gräns för var rummet slutar.

Konst

Konsten skulle kunna placeras på gräsytorna på vardera sidan om gångvägen, eller i sluttningen.
Antingen kan konsten förstärka rummets avlånga form eller kontrastera med höga föremål som
bryter av rummets längd.
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16. Den Internationella skolans skolgård

Det geografiska rummet

Rummet består av den Internationella skolans skolgård. I rummet är endast gående och cyklister
tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet är placerat i södra delen av Dalaberg precis söder om bostadsområdet och utgör en del av
ett primärt område.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av skolbyggnaden i norr och väster, stängslet till
fotbollsplanerna i söder och av en träddunge i öster.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummets struktur är oregelbunden och riktad i öst- västlig riktning. Genom den södra delen av
rummet går en linje i form av en gång- och cykelväg. Rummet utgör en av områdets primära noder då
det är en viktig samlingspunkt för barnen i området.

Rummets användning och entréer

Rummet används främst som ett uppehållsrum för lek men även som en passage. Rummet har fyra
entréer, en i norr, en i sydost och två i sydväst. Under skoltid är rummet halvoffentligt då endast de
som går i skolan bör vistas i rummet medan rummet är offentligt den resterande tiden.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Skolbyggnaden är i rött tegel, en våning hög och har sadeltak. Byggnaden öppnar upp sig mot
rummet med både fönstersättning och entréer.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består mestadels av asfalt men det finns även inslag av gräs. I den södra
delen av rummet finns det ett område med cykelställ. På skolgården finns det områden för olika
sorters lek. Det finns bland annat en basketkorg, linbana, klätterställningar, klätterplank, träd,
planteringar med sittplatser och bord samt ett regnskydd. I mitten av skolgården finns en kulle med
berg i dagen. Det finns även många träd planterade.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet och inbjuder till vistelse. De bostadshus som finns bakom skolbyggnaden i norr
och väster är höga och utgör extra väggar till rummet.

Konst

Konst skulle kunna placeras var som helst i rummet till exempel på kullen med berg i dagen eller
vid den östra entrén till rummet och skolan. Då konst ska placeras på en skolgård bör barnen få
säga sitt om vad som ska sättas upp.
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17. Öppna förskolans gård

Det geografiska rummet

Rummet består av den Öppna förskolans innergård. I rummet är endast gående tillåtna.

Rummets placering i området

Rummet är placerat precis öster om Dalabergs centrum och norr om det primära landmärket,

kyrkan. Rummet utgör en del av det primära område som består av verksamheter.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i norr, väster och söder samt av en gångväg i
öster.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummets struktur är en likriktad plats då byggnaderna vänder sig mot rummet. Genom den södra
delen av rummet går en linje i form av en gångväg som leder upp till torget.

Rummets användning och entréer

Rummet används främst som ett uppehållsrum för lek men även som en passage. Rummet har tre
entréer, en i nordost, en i sydost och en i sydväst. Rummet är offentligt, men lekplatsen är i första
hand avsedd för barnen på den öppna förskolan. De angränsande byggnaderna inrymmer öppen
förskola, idrottshall, centrumhus och kyrka.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaden som angränsar till rummet i norr och väster är i två våningar, har röd tegelfasad med
röda, gula och blåa fält i trä och galvaniserad plåt. Kyrkobyggnaden är i tegel och två våningar hög.
Kyrkobyggnaden vänder sig från rummet medan den andra byggnaden vänder sig mot rummet med
fönstersättning och entréer.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av asfalterade gångvägar, grusad lekyta och gräsmatta. Från
gångvägen i söder är det en nivåskillnad ner till gården. Lekytan består av gungor som omgärdas av
staket, rutschbana, sandlådor och gunghästar. Det finns även en takspalje i rummet, under vilken
det finns bänkar och bord.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet och inbjuder till vistelse. De omkringliggande byggnaderna utgör tydliga väggar
till rummet medan gångvägen som angränsar i öster mer är en visuell gräns.

Konst

Konst skulle kunna placeras var som helst i rummet. Då rummet i första hand är avsatt till lek kan
konsten bestå av lekredskap.
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18. Dalabergs centrum

Det geografiska rummet

Rummet består av Dalabergs centrum där endast gående är tillåtna att vistas.

Rummets placering i området

Rummet är placerat i den sydvästra delen av Dalaberg och angränsar till Myråsvägen. Rummet
utgör en primär nod och ett primärt stråk. Rummet utgör en del av det primära området som består
av verksamheter. Även om rummet inte har ett högt integrationsvärde enligt space syntax analysen,
vistas många människor i rummet då flertalet verksamheter finns i anknytning till rummet.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i öster och väster, en bergsvägg i norr och av
fokus i söder i den bemärkelse att det öppnar upp sig.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummets är en riktad plats då byggnaderna vänder sig mot rummet. Den norra delen av rummet
korsas av en linje i form av en gång- och cykelväg. Rummet är en viktig nod i området där människor
planerat och oplanerat träffas och umgås.

Rummets användning och entréer

Rummet används som en passage och som ett uppehållsrum. Rummet har tre entréer, två i norr och
en i söder. Rummet är offentligt och innehåller många verksamheter som till exempel, bibliotek, ica-
butik, apotek, kiosk, post och café. Rummet angränsar även till kyrkan. Rummet är placerat ovanför
ett parkeringsgarage.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaden som angränsar till rummet i öster är i en våning medan byggnaden i väster är i två till
fyra våningar. Bägge byggnaderna vänder sig mot rummet med sina entréer och har röda
tegelfasader med röda, gula och blåa fält i trä och galvaniserad plåt. Mellan byggnaderna går det
tvärslåer som bildar ett tak i rummet.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av tre olika sorters plattor. I rummet finns det stora stenbehållare
med vintergröna växter, bänkar och cykelställ.

Det upplevda rummet

Rummet är öppet och inbjuder till vistelse. Rummets form är tydlig med markanta väggar och tak.

Konst

Konst skulle kunna placeras var som helst i rummet och förhöja känslan av en mötesplats och ett
uppehållsrum. Konsten skulle kunna vara vertikal och kontrastera mot det låga taket.
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19. Södra Dalabergsstråket

Det geografiska rummet

Rummet består av en gång- och cykelväg och sluttar lätt mot öster.

Rummets placering i området

Rummet är placerat i den sydvästra delen av Dalaberg och angränsar i söder till Dalabergs centrum.
Rummet utgör en del av det primära området som består av verksamheter.

Rummets avgränsning

Rummet avgränsas av gränser i form av byggnader i väster och söder, en byggnad samt en sluttning i
norr och genom mönster i öster då gatstenen slutar och övergår till asfalt.

Det funktionella rummet

Rummets struktur

Rummet är en linje som sträcker sig i öst- västlig riktning.

Rummets användning och entréer

Rummet används främst som en passage men även som ett uppehållsrum. Rummet har tre entréer,
en i väster, en i öster och en i söder via torget. Rummet är offentligt och inhyser en
barnavårdscentral.

Det estetiska och arkitektoniska rummet

Bebyggelsen och rummet

Byggnaden som angränsar till rummet i norr och ligger ovanför sluttningen är i fyra till fem
våningar medan byggnaden som avgränsar rummet i väster och söder är i fyra våningar. Byggnaden
i norr vänder sig mot rummet med fönstersättning och balkonger medan byggnaden i väster och
söder vänder sig mot rummet med fönstersättning, loftgångar och entréer. Bägge byggnaderna har
röda tegelfasader.

Rummets innehåll

Rummets markbeläggning består av gatsten förutom närmast byggnaden som angränsar till rummet
i söder där det är kullersten. Närmast fasaden i väster finns en planteringszon med buskar.
Sluttningen i norr har berg i dagen samt vintergröna växter. I rummet finns det även bänkar och
armaturer.

Det upplevda rummet

Rummets form är avlångt och sträcker ut sig i öst- västlig riktning, känslan av att rummet är
långsmalt motverkas av de höga väggarna som bidrar till att rummets riktning även blir i höjdled.
Rummets markbeläggning med gatsten bryter av mot den övriga asfalten och plattsättningen som
finns i de omkringliggande områdena. Rummets raka och markanta linjer som utgörs av
byggnaderna bryts av genom sluttningen och dess växtlighet.

Konst

Konst skulle kunna placeras på sluttningen eller längs med gångstigen. Konst skulle kunna bestå av
ljusinstallationer som lyser upp bergsväggen och fungerar som sekundära ljuskällor.


