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Utbildning 
 2008·08 – 2014·09
  Lanskapsarkitektprogrammet. SLU Alnarp. Totalt 300 högskolepoäng.
 2002·08 – 2003·05 
  Konst och bildvetenskap. Göteborgs Universitet. Grund och påbyggnadskurs 60 högskolepoäng.
 2002·08 – 2003·01
  Den digitala bildens estetik. Göteborgs universitet. 10 högskolepoäng.
 2002·01 – 2002·05 
  Komplettering och förbättring av gymnasiebetyg i bild och form, digital illustration, historia, och    
 matematik B. Studium Göteborg
 2000·08 – 2001·05 
	 	 Informationslinjen,	Grafisk	kommunikation.	Hellidens	folkhögskola.	
 1998·08 – 1999·01
	 	 Filmvetenskap.	Högskolan	i	Halmstad.	30	högskolepoäng.
 1998·01 – 1998·05  
  Sociologi. Lunds Universitet. 30 högskolepoäng
 1993·08 – 1997·06 
  Medieprogrammet. Västerviks Gymnasium
 1983 – 1992 
  Grundskola, Norrköping 
Arbete 
 2014·02 – 2014·06 
  Landskapsarkitekt \Testbedstudio Malmö 
 2013·10 – 2013·12
  Praktik Landskapsarkitekt \ Testbedstudio Malmö
 2013 –
  Landskapsarkitekt \ Formsaker (Projekt i eget namn)
 2010·06 – 2010·07
  Montör \ Tranpenad Bemanning
 2009·06 –2009·08 
  Trädgård/Skötsel \ Tranpenad Bemanning
 2007·06 –2008·08
  Montör/Snickare inom industri. (Viss arbetsledning). Trädgård/Skötsel \ Tranpenad Bemanning 
 2007·04 – 2007·04
	 	 Däckmontör	\	Uniflex
 2005·08 – 2007·03 
  Fastighetsskötare. Underhållsansvar för 350-400 bostäder. \ SGS Studentbostäder
 2003·06 –2005·07
  Trädgård/skötsel. Anläggning, Montör. Lager. Fastighetsskötare \ Tranpenad Bemanning
 2002·06 – 2002·07
  Byggnadssnickare/”allt i allo” \ Ellipsen Bygg AB
 2001·09 – 2002·01 
	 	 Grafisk	formgivare	\	Frilansuppdrag
 2001·06 – 2001·07
  Byggnadssnickare/”allt i allo” \ Ellipsen Bygg AB
 2001·03 – 2001·04
  Ad assistent (Praktik) \ Kommun.communications
 1999·03 – 1999·06 
  Telemarketing \ IBM Callcenter Dublin, Irland
 1999·02 – 1999·03
	 	 Lounge	staff/Bartender	\	O’Neills	PUB,	Dublin,	Irland
 1997·03 – 1997·10 
	 	 Grafisk	form,	Administration,	Värd	m.m.	\	Skolbioverksamheten	vid	Göteborgs	Filmfestival
 1992·09 – 1993·06 
  Byggnadssnickare \ Bygg GG i Norrköping AB

Fördigheter och övrigt 
 språk
  Engelska: Goda kunskaper i tal och skrift 
  Tyska: Mycket grundläggande kunskaper
  Svenska: Modersmål
	 Mjukvara	(win	&	osx)
  Photoshop/Illustrator/Indesign
  Autocad/Vectorworks
  Sketchup
	 	 Ordbehandling/presentation/Kalkyl	m.m.	i	bl.a.	officesviten
	 certifikat
	 	 Cambridge	Certificate	in	advanced	english
  Körkort:A+B (har tillgång till egen bil)
 utmärkelser/förtroendeuppdrag/övrigt:
  Styrelseledamot/Kassör i kulturföreningen Katalysator (2006-2007)
  Konsertarrangemang tillsammans med gymnasieskolkamrater under namnet Kulturaset (1994-1996)
  Erhållit stipendier för god studieförmåga vid läsårsslutet, under gymnasiets alla tre år.
 fritid och intressen:
	 	 t.ex:	Cykel,	Snooker,	Löpning,	Friluftsliv,	Fotografi,	Arkitektur,	Konst,	Litteratur

Nyexad	landskapsarkitekt	utbildad	vid	SLU/Alnarp	med	ena	foten	i	planering	och	den	andra	i	
gestaltning och händerna i den visuella presentationen. Intressefokus är den urbana miljöns 
utveckling och planeringsfrågor som rör analys av trender och tendenser samt hur dessa kan 
utnyttjas både i gestaltning och strategier. 



Testbedstudio arkitekter Malmö AB
Skyltprogram,	grafik,	dekor	samt	
inredning av lounge till Malmö 
stads senaste Bike & Ride 
anläggning.

Bike & Ride Malmö C

Design
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Landmarkgrafik och Utomhusskyltning
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Bike & Ride Malmö C
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Stor	foliegrafik	för	de	tre	upp-	och	
nedgångarna. 

Informations- och navigationsskyltar 
utomhus, både som folie på glas och 
stålskyltar.



Lounge

Dekor

Inomhusgrafik och skyltning
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Karaktärsplantering
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Hållplats Viken centrum

Koppling till parken

Koppling till parken

lekbar del av 
fornminnesparken

Gravhögen

Fina solläget!

Plats för skyltning 

Matmarknad
Närodlade varor
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Verksamheter 
och bostäder

Verksamheter 
och bostäder

Verksamhet (mataffär) och 
bostäder

Verksamheter

Verksamheter 
och bostäder

Bibliotek

Bostäder

Verksmheter 
och bostäder

Nya skolan

Nya skolan

Viken Lantmän

Parkeringsplats
Skateyta
Moppehäng

Lekplats

inlastning

Bostäder

20132
Planering
Viken i Centrum

Testbedstudio arkitekter Malmö AB
PU	för	Höganäs	kommun.	
Struktur	och	profil	för	en	framtida	
centralpunkt i Viken. Vårt förslag 
erbjuder en strategi och struktur där 
såväl nya som gamla aktörer kan bli 
en del av framtidens centrum.
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Viken i Centrum
Metod
Modell

Planering

Etappmodell istället för etappindelning

Inifrån och ut

BADPLATS

BYGATAN

HAMN

GRAVHÖG

GRÖNA TORG

GRAVHÖG

HÄSTGÅRD

VIKVALLA

GRÖNING

SLIPRÄNNE-
PLATSEN

NY PARK

MÅLTRAFIK
ARBETSPENDLING

111

bygatan

Viken centrum | Testbedstudio arkitekter | 2013.13.14 | 

Viken växer och behöver nya platser för möten och service. För att binda 
samman det gamla Viken med de nya områdena som byggts och pla-
neras ska ett nytt torg skapas, mellan kollektivtrafikstråket i Viken 
kanske viktigaste korsning. Men den nya platsen för service till nya och 
gamla Viken kan och ska inte utformas i ett vakuum. Här finns ingen 
tom canvas att utgå ifrån, utan en miljö - om än något ödslig och as-
faltdominerad- där etablerade verksamheter lockar folk och skapar 
lokalt liv. 
Vi vill möjliggöra för dagens verksamheter att finnas kvar. Vi vill för-
valta och förädla det som finns på platsen idag - och till det addera 
nya rum, ny grönska, nya byggnader och funktioner. De nya tilläggen ska 
knyta an till Vikens skala och materialpalett men på ett samtida sätt. 
Så tror vi att centrumläget kan bli till en plats med hjärta, en plats att 
tycka om, använda och trivas på. En plats som både kopplar bakåt och 
blickar framåt. 

gröna torg

Vad finns att förvalta?

Vy från norr över hållplatsen ned mot Nya Jollen.

Viken i centrum

Det är nånting med planering som lätt blir to-
talitärt. Den välmenande helheten där allt är 
lika viktigt omintetgör lätt den variation och 
det liv som man avsåg att skapa. Så istället 
för att börja i mitten och lägga fast en tydlig 
struktur för hela området vill vi jobba oss in 
från kanterna och fånga upp rörelserna på 
platsen och anpassa planne till de aktörer, 
verklsamheter och målpunkter som faktikst 
redan finsn där. Det blir ett mer organiskt 
sätt att utforma platsen- och även mer hän-
synsfullt. 

Vi vill fokusera på att bygga upp generösa 
och innehållsrika gaturum som förbinder 
nya och gamla målpunkter i Viken. Rum som 
kompletterar Vikens befintliga stadsrum 
och stödjer vardagens möten. Istället för att 
bygga upp Vikens centrum kring ett nytt torg 
försöker vi skapa nya intressanta och va-
riationsrika platser samt nya vägar att röra 
sig genom centrum. Hierarkier i detta skapas 
genom att vissa stråk får bli extra vackra och 
händelserika. Det ökar sannolikheten att man 
väljer dem- stråken blir mötesplatsen!  

En stor förtjänst med dennya dragningen av 
väg 111:an är att folk som arbetspendlar med 
bil i högre grad rör sig ut radiellt från centrum 
vilket minskar trafikmängden på Hälsingborgs-
vägen. En stor del av den trafik som blir kvar 
kommer att vara måltrafik till Vikens centrum. 
Utan någon egentlig genomfartstrafik på plat-
sen finns det goda förutsättningar för att ut-
forma miljön i Vikens centrum som lågfartsom-
råde.

Viken har redan idag flera omtyckta offentliga 
rum där människor träffas: hamnen, bygatan, 
midsommarplatsen m.fl. Rum laddade med 
“vikenidentitet” och känsla. När en ny plats 
skapas, som rent geografiskt kommer att ligga 
i mitten av ett mer utbyggt Viken är det vik-
tigt att vara tydlig med vilken typ av rum man 
skapar. Är det ett nytt offentligt rum som ges 
etiketten ”centrum”. Eller snarare en plats 
gjord för vardagens möten på väg mellan bus-
sen, spårvagnen, mataffären och biblioteket. 
En välkopplad och central plats som utgör en 
viktig pusslebit i Vikens system av offentliga 
rum. 

Viken i centrum

Inifrån och ut

Vägen är målet

Genomfart no more

Ett system av offentliga rum

Vikens Lantmän. Allt för husdjur och 
trädgård sedan 70 år! Jönssons bil: fina bilar - och 

snart en verkstad

Sliprännorna - 
ett arkeologiskt mysterium. 

Matsalen - slumrande potential 
för möten och verksamheter.

Jollen - Vikens matmekka. Igenslyat fornminne. En plats att begrunda 
alltings förgänglighet vid? 

Den aprikosa transformatorstationen. 
Dyr att flytta...

Hästgård och små ryttare
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111

bygatan

Viken centrum | Testbedstudio arkitekter | 2013.13.14 | 

Viken växer och behöver nya platser för möten och service. För att binda 
samman det gamla Viken med de nya områdena som byggts och pla-
neras ska ett nytt torg skapas, mellan kollektivtrafikstråket i Viken 
kanske viktigaste korsning. Men den nya platsen för service till nya och 
gamla Viken kan och ska inte utformas i ett vakuum. Här finns ingen 
tom canvas att utgå ifrån, utan en miljö - om än något ödslig och as-
faltdominerad- där etablerade verksamheter lockar folk och skapar 
lokalt liv. 
Vi vill möjliggöra för dagens verksamheter att finnas kvar. Vi vill för-
valta och förädla det som finns på platsen idag - och till det addera 
nya rum, ny grönska, nya byggnader och funktioner. De nya tilläggen ska 
knyta an till Vikens skala och materialpalett men på ett samtida sätt. 
Så tror vi att centrumläget kan bli till en plats med hjärta, en plats att 
tycka om, använda och trivas på. En plats som både kopplar bakåt och 
blickar framåt. 

gröna torg

Vad finns att förvalta?

Vy från norr över hållplatsen ned mot Nya Jollen.

Viken i centrum

Det är nånting med planering som lätt blir to-
talitärt. Den välmenande helheten där allt är 
lika viktigt omintetgör lätt den variation och 
det liv som man avsåg att skapa. Så istället 
för att börja i mitten och lägga fast en tydlig 
struktur för hela området vill vi jobba oss in 
från kanterna och fånga upp rörelserna på 
platsen och anpassa planne till de aktörer, 
verklsamheter och målpunkter som faktikst 
redan finsn där. Det blir ett mer organiskt 
sätt att utforma platsen- och även mer hän-
synsfullt. 

Vi vill fokusera på att bygga upp generösa 
och innehållsrika gaturum som förbinder 
nya och gamla målpunkter i Viken. Rum som 
kompletterar Vikens befintliga stadsrum 
och stödjer vardagens möten. Istället för att 
bygga upp Vikens centrum kring ett nytt torg 
försöker vi skapa nya intressanta och va-
riationsrika platser samt nya vägar att röra 
sig genom centrum. Hierarkier i detta skapas 
genom att vissa stråk får bli extra vackra och 
händelserika. Det ökar sannolikheten att man 
väljer dem- stråken blir mötesplatsen!  

En stor förtjänst med dennya dragningen av 
väg 111:an är att folk som arbetspendlar med 
bil i högre grad rör sig ut radiellt från centrum 
vilket minskar trafikmängden på Hälsingborgs-
vägen. En stor del av den trafik som blir kvar 
kommer att vara måltrafik till Vikens centrum. 
Utan någon egentlig genomfartstrafik på plat-
sen finns det goda förutsättningar för att ut-
forma miljön i Vikens centrum som lågfartsom-
råde.

Viken har redan idag flera omtyckta offentliga 
rum där människor träffas: hamnen, bygatan, 
midsommarplatsen m.fl. Rum laddade med 
“vikenidentitet” och känsla. När en ny plats 
skapas, som rent geografiskt kommer att ligga 
i mitten av ett mer utbyggt Viken är det vik-
tigt att vara tydlig med vilken typ av rum man 
skapar. Är det ett nytt offentligt rum som ges 
etiketten ”centrum”. Eller snarare en plats 
gjord för vardagens möten på väg mellan bus-
sen, spårvagnen, mataffären och biblioteket. 
En välkopplad och central plats som utgör en 
viktig pusslebit i Vikens system av offentliga 
rum. 

Viken i centrum

Inifrån och ut
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trädgård sedan 70 år! Jönssons bil: fina bilar - och 

snart en verkstad
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ett arkeologiskt mysterium. 

Matsalen - slumrande potential 
för möten och verksamheter.

Jollen - Vikens matmekka. Igenslyat fornminne. En plats att begrunda 
alltings förgänglighet vid? 

Den aprikosa transformatorstationen. 
Dyr att flytta...

Hästgård och små ryttare

SPELPLAN VIKEN

Kärnan i vårt förslag gick ut på att 
visa en väg framåt som undviker de 
fällor som stora grepp i en byggd 
miljö ofta innebär. Vi visade istället en 
väg framåt där man inte bara behåller 
“hårdvaran” utan även “mjukvaran” 
som idag bidrar till och utgör livet 
på platsen. Om man tänker så blir 
det också självklart att integrera 
exempelvis	lantmännen	även	i	det	
nya centrumet.

För ge ett bättre stöd för en dynamisk 
utveckling valde vi att bortse från 
kravet på etappindelning och 
istället lansera en modell som visar 
prioriteringsordningar. Bilden visar 
hur A1 är central för omgestaltningen 
av centrum. Först med den på plats 
finns det fysiska och ekonomiska 
förutsättningar för omdaningen av de 
med B och C betecknade kvarteren. 
Skoltomten är oberoende av annat 
liksom de andra med A markerade 
ytorna. 
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I en framtid med spårvagn genom Viken kommer 
korsningen Karlfältsvägen-Hälsingborgsvägen få än 
större betydelse. Inte bara för att den blir hållplatsläge 
men lika mycket för att denna korsning blir den enda 
plats där man kan bryta barriäre�ekten av spårvägen och 
faktiskt låta gamla och nya Viken växa ihop!
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Viken centrum | Testbedstudio arkitekter | 2013.13.14 | 

Illustrationsplan, skala 1:500

Den föreslagna planen förhåller sig till exis-
terande fastighetsgränser och gör därmed en 
etappvis utbyggnad enklare. Lantmännens om-
etablering A1 ut mot Karlfältsvägen är central 
för omgestaltningen av centrum. Först med den 
på plats finns det fysiska och ekonomiska för-
utsättningar för omdaningen av de med B och C 
betecknade kvarteren. Skoltomten är oberoende 
av annat liksom de andra med A markerade 
ytorna. 
Så bygger man i centrala Vikens på flera fron-
ter samtidigt! 

ABC för Vikens centrumHandel och bilar

I Viken är bilen viktig. Handlarna är beroende 
av att kunna erbjuda parkering. Och bilar kan 
också skapa rörelse och aktivitet i stadsrum-
met. Vår generella hållning är att alltid er-
bjuda parkering i anslutning till verksamheter. 
I många men små enheter. Parkeringarna skall 
kännas stadsmässiga och vara vackert utfo-
made med träd och planteringar i anslutning. 
Det blir en tät, nära och stadsmässig typ av 
gatuparkering som skapar tillgänglighet utan 
att generera hav av bilar. 

Jollen/UP-hallen eller annan 
aktör flyttar in i nya större lo-
kaler i ett bästa läget: ca 1000 
m² butiksyta i anslutning till 
spårvagn, skola, bostäder och 
andra veksamheter. 

Här kan föräldrar stanna till 
för att hämta och lämna sina 
barn vid skolan. Platsens läge 
ger  

Planen ger flera möjliga 
kopplingar till siten sydost 
om uppdragsområdet.   

Totalt skapas ca 70 nya 
bostäder inom planom-
rådet

Korsningen utformas som en shared 
space lösning där bilar, kollektiv-
trafik och mjuka trafikanter delar 
på ytan. Detta gäller ända från gra-
högens östra sida. Utfomningen av 
ytan stödjer låga hastigheter.

I en framtid med spårvagn genom Viken kom-
mer korsningen Karlfältsvägen-Hälsingborgs-
vägen få än större betydelse. Inte bara för att 
den blir hållplatsläge men lika mycket för att 
denna korsning blir den enda plats där man kan 
bryta barriäreekten av spårvägen och faktiskt 
låta gamla och nya Viken växa ihop!
Detta är ett starkt skäl till varför en stor del av 
denna yta ska utformas med extra god tillgäng-
lighet för mjuka trafikanter.

I vårt förslag låter man spårvagnens och bilens 
körfält gå ihop vid passagen av platsen. Det 
gör att avstigande aldrig behöver parera förbi-
körande bilar. Det kan också skapa vissa köer 
i rusningstrafik. Vilket i sin tur kan få arbets-
pendlande bilister att välja alternativa vägar 
till jobbet. Kvarteren norr om vägen har dock 
placerats för att även medge bil och spårvagn i 
separata körfält. 
Givet Vikens korta avstånd tror vi att pendlare 
huvudsakligen kommer med cykel till hållplat-
sen. Behövs fler pendlarparkeringsplatser kan 
taket på livsmedelsaffären nyttjas.

Nya barriäreffekter? Spårvagnshållplatsen

A

A

Vi har fokuserat på att skapa:

• Vikenskala för mångfald – en blandning av hustyper och upplåtelseformer i en 
småskalig fastighetsindelning ger förutsättningar för en social blandning och stor 
variation av intryck och byggnadstyper.
• Täthet för stadsliv – en tät stadsdel ökar chansen för möten i vardagen och ger 
bättre underlag för service, såväl kommersiell som offentlig.
• Möten i vardagen – för att stärka sociala nätverk skapas mötesplatser på olika 
sociala nivåer; den egna bostaden, små trädgårdar inom fastigheten, lek och grön-
platser i anslutning till verksamheter, skola och bostäder för enklare för möten, 
sittplatser i solen nära affärer och kollektivtrafik. 
• Parkrum för identitet och välbefinnande – Slipränneparken och Gravhögsparken, 
kopplas ihop genom gröna ytor på torget. Parkerna och det gröna är viktiga delar 
för att stärka framförallt de nyare områdenas identitet och attraktivitet.
• Gång och cykelperspektiv – fotgängare och cyklister prioriteras i gaturummen. På 
området är biltrafik tillåten på de gåendes villkor och parkering sker på olika ytor 
inom området som är trädplanterade och som kan dubbelutnyttjas för spel, lek och 
sport när vid tider då parkeringsbehovet är lägre.

Hållplats Viken centrum

Koppling till parken

Koppling till parken

lekbar del av 
fornminnesparken

Gravhögen

Fina solläget!

Plats för skyltning 

Matmarknad
Närodlade varor

Kar
ak

tä
rs

pla
nte

rin
g

Karaktärsplantering

Transformatorstation

Nya Jollen

Cy
ke

lp
ar

ke
rin

g

P

P

P

Slipränneparken

Park

P

P

P

P

P

P

P

P

Verksamheter 
och bostäder

Verksamheter 
och bostäder

Verksamhet (mataffär) och 
bostäder

Verksamheter

Verksamheter 
och bostäder

Bibliotek

Bostäder

Verksmheter 
och bostäder

Nya skolan

Nya skolan

Viken Lantmän

Parkeringsplats
Skateyta
Moppehäng

Lekplats

inlastning

Bostäder



Planering
Viken i Centrum
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Metod
Modell

MARKNAD
(9-14)
9-14

SPORT
18-22
(18-23)
14-22

LEKPLATS
11-14
(14-17)
9-18

GATUFEST
(14-01)
1:a lö/ kvartal

GÅNGFARTSGATA MED 
DUBBELPROGRAMMERING 
OCH TIDSREGLERING

LÄMNAR VIKEN DAGTID BEFOLKAR VIKEN DAGTID

Tandläkare!
Second-
Handbutik

BVC!

WiFi!
Biblo!Sagorum!

Klätterträd!

Frisör!

Hundtrim!

Bättre kollektivtrafik!

Städhjälp!
Mataffärer!

100 m 150 m

92%
villor

8% �erbostadshus 2% hyresrätt

6% bostadsrätt

92%
äganderätt

Klättervildvin 
Parthenocissus quinquefolia
Klättervildvinet skänker 
behaglig grönska på Vikens 
väggar. Med sin höstfärg som 
matchas fint med körsbärens 
ger den en färgklick i den 
vertikala dimensionen.

Svarttall 
Pinus nigra
Utmärkt och tåligt stadsträd 
med vacker siluett. Passar 
utmärkt in i en kustnära miljö 
som Viken då tallen är en na-
turlig invånare i denna miljö.

Rödrosa glansmiskantus
Miscanthus sinensis
’Dronning Ingrid’
Ett högt gräs med stort pryd-
nadsvärde även vintetid med 
sina rödbruna toner. Förebil-
den hämtas i det omgivande 
odlingslandskapets böljande 
fält.

Bergskörsbär
Prunus sargentii
Ett medelstort träd som har-
moniserar bra med   Vikens vil-
laträdgårdar. Ett riktigt blick-
fång och samtalsstartare såväl 
höst som vår med sin blomm-
ning och höstfärg.

Atlassvningel
Festuca mairei
Ett medelhögt blågrönt 
gräs som bildar mjuka 
tuvor med tjusigt böjda 
ax. Inspirationen finner 
man i strandängarnas 
tuvor.

Himalayabjörk
Betula utilis var. jacquemontii
En variant på den älskade björ-
ken som adderar ytterligare ett 
värde genom sin jämna och vita 
stam.

Blåtåtel
Molinia caerulea
Ett skirt högt gräs i grå-
gröna toner som på hösten 
går över i den rödbruna 
skalan. Som en jättevariant 
av den vanligt förekom-
mande Rödsvingeln.
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För att de ytor som tillskapas i centrala 
Viken ska bli attraktiva för olika människor 
och under olika tider på dygnet så behöver 
platser, ytor och inventarier i stadsrummet 
kunna mer än bara en sak. Ytor för parke-
ring kan efter ett visst klockslag bli ytor för 
basketspel eller inlinesträning. Med enkla 
markeringar i mark, tillägg på vägg eller i 
form av ljus kan denna dubbelanvändande-
möjlighet skapas. Men det kan också handla 
om att locka användare av rummen genom 
engagemang. 

Även i framtiden kommer barn, unga, pensio-
närer, föräldrarlediga och arbetslösa vara 
de  som befolkar stadsrummet dagtid. Skall 
stadsrummen kännas levande bör vi utgår ifrån 
deras behov. I den ålderskategori som jobbar 
pendlar många ut från Viken dagtid. När de 
kommer hem har de behov av att kunna lösa 
många av sina livspusselbehov lätt och smidigt. 
Ligger skola, förskolor, butiker och annan ser-
vice nära varann underlättar man även för alla 
- och ligger detta nära kollektivtrafik blir detta 
attraktivare att använda. För de som vill jobba 
hemifrån kan man erbjuda mindre lokaler eller 
del i kontorslokaler - kanske kan Nya skolans 
administrationsbyggnad innehålla såna möjlig-
heter. 

Sovstad eller myller?

Fler och mer

Planen kopplar ihop redan etablerade bil och 
GC-stråk på platsen men introducerar också  
ett finmaskigare och inte lika målinriktat rö-
relsemönster.  
Med en ny skola i anslutning till och fler bo-
städer på platsen kommer andelen mjuka 
trafikanter att öka. Den enhetliga markbe-
handlingen ger stöd för rörelser i promenad-
hastighet. 
Tunga transporter till Lantmännen och daglig-
varuhandeln angör från öster utan att störa de 
inre delarna av centrum. Bytet av markmate-
rial i gatan ger en tydlig signal för bilister att 
man inträder i en gårdsgatemiljö.

Rörelser på platsen

Viken saknar idag nästan helt alternativ till 
villaboendet. I takt med att orten växer blir det 
fler och fler grupper som har behov av andra 
boendeformer. För vissa har villan med all dess 
skötsel blivit för mycket, vissa har separerat 
och andra vill bo nära offentlig service. Ju fler 
som flyttar in desto fler olika behov kommer 
att finnas.
I centrala Viken bör merparten av de bostäder 
som byggs vara mindre och med andra upplå-
telseformer än äganderätt. Många små enhe-
ter ger dessutom bättre förutsättningar för en 
levande gatumiljö.

“NATURLIG” SHARED SPACE, MARIAGER BYMIDTE, DK
Gaturummen är helt enkelt för smala för att rymma trottoarer. Det är 

inte planerat utifrån Shared space-principer men i praktiken flyter 

trafiken ändå enligt dessa.

Viken i siffror

I sitt nya läge utmed Karlsfältsvägen 
får Lantmännen ett bättre skyltläge. 
Ytorna längst in i kvarteret hyrs ut till 
andra små verksamheter som ger gatu-
bilden mer liv! 

I nya centrum finns inget ”torget”, 
däremot en serie kopplade stads-
rum där man kan avnjuta en latte 
och samtidigt följa grannens försök 
att få in två nya takfönster i Corol-
lan.

Vikens nya bibliotek ligger stra-
tegiskt i nära anslutning till både 
skola och promenadstråk, lek-
plats och café. 

Parkering finns dels på skugg-si-
dan av plasen dels som gatupar-
kering utmed Karlfältsvägen.

Efter lantmännens flytt frigörs 
ytor för bostäder med entréer mot 
slipränneparken.  

Längdsektion A:A, genom Jollen och hållplatsen mm. Skala 1:500

Axonometri av centrums inre delar. 

FLÆSKETORVET, KØBENHAVN, DK
Flæsketorvet är ett slagthusområde där den ursprungliga slagthus-

verksamheten numer samsas om ytan med kreativa verksamheter och 

restauranger. Här blandas lastbilar, uteserveringar och fotgängare och 

numer används området i praktiken som en shared space yta.
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Klättervildvin 
Parthenocissus quinquefolia
Klättervildvinet skänker 
behaglig grönska på Vikens 
väggar. Med sin höstfärg som 
matchas fint med körsbärens 
ger den en färgklick i den 
vertikala dimensionen.

Svarttall 
Pinus nigra
Utmärkt och tåligt stadsträd 
med vacker siluett. Passar 
utmärkt in i en kustnära miljö 
som Viken då tallen är en na-
turlig invånare i denna miljö.

Rödrosa glansmiskantus
Miscanthus sinensis
’Dronning Ingrid’
Ett högt gräs med stort pryd-
nadsvärde även vintetid med 
sina rödbruna toner. Förebil-
den hämtas i det omgivande 
odlingslandskapets böljande 
fält.

Bergskörsbär
Prunus sargentii
Ett medelstort träd som har-
moniserar bra med   Vikens vil-
laträdgårdar. Ett riktigt blick-
fång och samtalsstartare såväl 
höst som vår med sin blomm-
ning och höstfärg.

Atlassvningel
Festuca mairei
Ett medelhögt blågrönt 
gräs som bildar mjuka 
tuvor med tjusigt böjda 
ax. Inspirationen finner 
man i strandängarnas 
tuvor.

Himalayabjörk
Betula utilis var. jacquemontii
En variant på den älskade björ-
ken som adderar ytterligare ett 
värde genom sin jämna och vita 
stam.

Blåtåtel
Molinia caerulea
Ett skirt högt gräs i grå-
gröna toner som på hösten 
går över i den rödbruna 
skalan. Som en jättevariant 
av den vanligt förekom-
mande Rödsvingeln.
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För att de ytor som tillskapas i centrala 
Viken ska bli attraktiva för olika människor 
och under olika tider på dygnet så behöver 
platser, ytor och inventarier i stadsrummet 
kunna mer än bara en sak. Ytor för parke-
ring kan efter ett visst klockslag bli ytor för 
basketspel eller inlinesträning. Med enkla 
markeringar i mark, tillägg på vägg eller i 
form av ljus kan denna dubbelanvändande-
möjlighet skapas. Men det kan också handla 
om att locka användare av rummen genom 
engagemang. 

Även i framtiden kommer barn, unga, pensio-
närer, föräldrarlediga och arbetslösa vara 
de  som befolkar stadsrummet dagtid. Skall 
stadsrummen kännas levande bör vi utgår ifrån 
deras behov. I den ålderskategori som jobbar 
pendlar många ut från Viken dagtid. När de 
kommer hem har de behov av att kunna lösa 
många av sina livspusselbehov lätt och smidigt. 
Ligger skola, förskolor, butiker och annan ser-
vice nära varann underlättar man även för alla 
- och ligger detta nära kollektivtrafik blir detta 
attraktivare att använda. För de som vill jobba 
hemifrån kan man erbjuda mindre lokaler eller 
del i kontorslokaler - kanske kan Nya skolans 
administrationsbyggnad innehålla såna möjlig-
heter. 

Sovstad eller myller?

Fler och mer

Planen kopplar ihop redan etablerade bil och 
GC-stråk på platsen men introducerar också  
ett finmaskigare och inte lika målinriktat rö-
relsemönster.  
Med en ny skola i anslutning till och fler bo-
städer på platsen kommer andelen mjuka 
trafikanter att öka. Den enhetliga markbe-
handlingen ger stöd för rörelser i promenad-
hastighet. 
Tunga transporter till Lantmännen och daglig-
varuhandeln angör från öster utan att störa de 
inre delarna av centrum. Bytet av markmate-
rial i gatan ger en tydlig signal för bilister att 
man inträder i en gårdsgatemiljö.

Rörelser på platsen

Viken saknar idag nästan helt alternativ till 
villaboendet. I takt med att orten växer blir det 
fler och fler grupper som har behov av andra 
boendeformer. För vissa har villan med all dess 
skötsel blivit för mycket, vissa har separerat 
och andra vill bo nära offentlig service. Ju fler 
som flyttar in desto fler olika behov kommer 
att finnas.
I centrala Viken bör merparten av de bostäder 
som byggs vara mindre och med andra upplå-
telseformer än äganderätt. Många små enhe-
ter ger dessutom bättre förutsättningar för en 
levande gatumiljö.

“NATURLIG” SHARED SPACE, MARIAGER BYMIDTE, DK
Gaturummen är helt enkelt för smala för att rymma trottoarer. Det är 

inte planerat utifrån Shared space-principer men i praktiken flyter 

trafiken ändå enligt dessa.

Viken i siffror

I sitt nya läge utmed Karlsfältsvägen 
får Lantmännen ett bättre skyltläge. 
Ytorna längst in i kvarteret hyrs ut till 
andra små verksamheter som ger gatu-
bilden mer liv! 

I nya centrum finns inget ”torget”, 
däremot en serie kopplade stads-
rum där man kan avnjuta en latte 
och samtidigt följa grannens försök 
att få in två nya takfönster i Corol-
lan.

Vikens nya bibliotek ligger stra-
tegiskt i nära anslutning till både 
skola och promenadstråk, lek-
plats och café. 

Parkering finns dels på skugg-si-
dan av plasen dels som gatupar-
kering utmed Karlfältsvägen.

Efter lantmännens flytt frigörs 
ytor för bostäder med entréer mot 
slipränneparken.  

Längdsektion A:A, genom Jollen och hållplatsen mm. Skala 1:500

Axonometri av centrums inre delar. 

FLÆSKETORVET, KØBENHAVN, DK
Flæsketorvet är ett slagthusområde där den ursprungliga slagthus-

verksamheten numer samsas om ytan med kreativa verksamheter och 

restauranger. Här blandas lastbilar, uteserveringar och fotgängare och 

numer används området i praktiken som en shared space yta.

Obekväma realiteter

Dubbelprogramering

För att skapa och bibehålla liv och 
aktivitet på gator och torg på en liten 
ort är det viktigt att ytorna tillgodoser 
olika behov på olika tider.
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I en framtid med spårvagn genom Viken kommer 
korsningen Karlfältsvägen-Hälsingborgsvägen få än 
större betydelse. Inte bara för att den blir hållplatsläge 
men lika mycket för att denna korsning blir den enda 
plats där man kan bryta barriäre�ekten av spårvägen och 
faktiskt låta gamla och nya Viken växa ihop!
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Illustrationsplan, skala 1:500

Den föreslagna planen förhåller sig till exis-
terande fastighetsgränser och gör därmed en 
etappvis utbyggnad enklare. Lantmännens om-
etablering A1 ut mot Karlfältsvägen är central 
för omgestaltningen av centrum. Först med den 
på plats finns det fysiska och ekonomiska för-
utsättningar för omdaningen av de med B och C 
betecknade kvarteren. Skoltomten är oberoende 
av annat liksom de andra med A markerade 
ytorna. 
Så bygger man i centrala Vikens på flera fron-
ter samtidigt! 

ABC för Vikens centrumHandel och bilar

I Viken är bilen viktig. Handlarna är beroende 
av att kunna erbjuda parkering. Och bilar kan 
också skapa rörelse och aktivitet i stadsrum-
met. Vår generella hållning är att alltid er-
bjuda parkering i anslutning till verksamheter. 
I många men små enheter. Parkeringarna skall 
kännas stadsmässiga och vara vackert utfo-
made med träd och planteringar i anslutning. 
Det blir en tät, nära och stadsmässig typ av 
gatuparkering som skapar tillgänglighet utan 
att generera hav av bilar. 

Jollen/UP-hallen eller annan 
aktör flyttar in i nya större lo-
kaler i ett bästa läget: ca 1000 
m² butiksyta i anslutning till 
spårvagn, skola, bostäder och 
andra veksamheter. 

Här kan föräldrar stanna till 
för att hämta och lämna sina 
barn vid skolan. Platsens läge 
ger  

Planen ger flera möjliga 
kopplingar till siten sydost 
om uppdragsområdet.   

Totalt skapas ca 70 nya 
bostäder inom planom-
rådet

Korsningen utformas som en shared 
space lösning där bilar, kollektiv-
trafik och mjuka trafikanter delar 
på ytan. Detta gäller ända från gra-
högens östra sida. Utfomningen av 
ytan stödjer låga hastigheter.

I en framtid med spårvagn genom Viken kom-
mer korsningen Karlfältsvägen-Hälsingborgs-
vägen få än större betydelse. Inte bara för att 
den blir hållplatsläge men lika mycket för att 
denna korsning blir den enda plats där man kan 
bryta barriäreekten av spårvägen och faktiskt 
låta gamla och nya Viken växa ihop!
Detta är ett starkt skäl till varför en stor del av 
denna yta ska utformas med extra god tillgäng-
lighet för mjuka trafikanter.

I vårt förslag låter man spårvagnens och bilens 
körfält gå ihop vid passagen av platsen. Det 
gör att avstigande aldrig behöver parera förbi-
körande bilar. Det kan också skapa vissa köer 
i rusningstrafik. Vilket i sin tur kan få arbets-
pendlande bilister att välja alternativa vägar 
till jobbet. Kvarteren norr om vägen har dock 
placerats för att även medge bil och spårvagn i 
separata körfält. 
Givet Vikens korta avstånd tror vi att pendlare 
huvudsakligen kommer med cykel till hållplat-
sen. Behövs fler pendlarparkeringsplatser kan 
taket på livsmedelsaffären nyttjas.

Nya barriäreffekter? Spårvagnshållplatsen

A

A

Vi har fokuserat på att skapa:

• Vikenskala för mångfald – en blandning av hustyper och upplåtelseformer i en 
småskalig fastighetsindelning ger förutsättningar för en social blandning och stor 
variation av intryck och byggnadstyper.
• Täthet för stadsliv – en tät stadsdel ökar chansen för möten i vardagen och ger 
bättre underlag för service, såväl kommersiell som offentlig.
• Möten i vardagen – för att stärka sociala nätverk skapas mötesplatser på olika 
sociala nivåer; den egna bostaden, små trädgårdar inom fastigheten, lek och grön-
platser i anslutning till verksamheter, skola och bostäder för enklare för möten, 
sittplatser i solen nära affärer och kollektivtrafik. 
• Parkrum för identitet och välbefinnande – Slipränneparken och Gravhögsparken, 
kopplas ihop genom gröna ytor på torget. Parkerna och det gröna är viktiga delar 
för att stärka framförallt de nyare områdenas identitet och attraktivitet.
• Gång och cykelperspektiv – fotgängare och cyklister prioriteras i gaturummen. På 
området är biltrafik tillåten på de gåendes villkor och parkering sker på olika ytor 
inom området som är trädplanterade och som kan dubbelutnyttjas för spel, lek och 
sport när vid tider då parkeringsbehovet är lägre.

Hållplats Viken centrum
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I en framtid med spårvagn genom Viken kommer 
korsningen Karlfältsvägen-Hälsingborgsvägen få än 
större betydelse. Inte bara för att den blir hållplatsläge 
men lika mycket för att denna korsning blir den enda 
plats där man kan bryta barriäre�ekten av spårvägen och 
faktiskt låta gamla och nya Viken växa ihop!
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Illustrationsplan, skala 1:500

Den föreslagna planen förhåller sig till exis-
terande fastighetsgränser och gör därmed en 
etappvis utbyggnad enklare. Lantmännens om-
etablering A1 ut mot Karlfältsvägen är central 
för omgestaltningen av centrum. Först med den 
på plats finns det fysiska och ekonomiska för-
utsättningar för omdaningen av de med B och C 
betecknade kvarteren. Skoltomten är oberoende 
av annat liksom de andra med A markerade 
ytorna. 
Så bygger man i centrala Vikens på flera fron-
ter samtidigt! 

ABC för Vikens centrumHandel och bilar

I Viken är bilen viktig. Handlarna är beroende 
av att kunna erbjuda parkering. Och bilar kan 
också skapa rörelse och aktivitet i stadsrum-
met. Vår generella hållning är att alltid er-
bjuda parkering i anslutning till verksamheter. 
I många men små enheter. Parkeringarna skall 
kännas stadsmässiga och vara vackert utfo-
made med träd och planteringar i anslutning. 
Det blir en tät, nära och stadsmässig typ av 
gatuparkering som skapar tillgänglighet utan 
att generera hav av bilar. 

Jollen/UP-hallen eller annan 
aktör flyttar in i nya större lo-
kaler i ett bästa läget: ca 1000 
m² butiksyta i anslutning till 
spårvagn, skola, bostäder och 
andra veksamheter. 

Här kan föräldrar stanna till 
för att hämta och lämna sina 
barn vid skolan. Platsens läge 
ger  

Planen ger flera möjliga 
kopplingar till siten sydost 
om uppdragsområdet.   

Totalt skapas ca 70 nya 
bostäder inom planom-
rådet

Korsningen utformas som en shared 
space lösning där bilar, kollektiv-
trafik och mjuka trafikanter delar 
på ytan. Detta gäller ända från gra-
högens östra sida. Utfomningen av 
ytan stödjer låga hastigheter.

I en framtid med spårvagn genom Viken kom-
mer korsningen Karlfältsvägen-Hälsingborgs-
vägen få än större betydelse. Inte bara för att 
den blir hållplatsläge men lika mycket för att 
denna korsning blir den enda plats där man kan 
bryta barriäreekten av spårvägen och faktiskt 
låta gamla och nya Viken växa ihop!
Detta är ett starkt skäl till varför en stor del av 
denna yta ska utformas med extra god tillgäng-
lighet för mjuka trafikanter.

I vårt förslag låter man spårvagnens och bilens 
körfält gå ihop vid passagen av platsen. Det 
gör att avstigande aldrig behöver parera förbi-
körande bilar. Det kan också skapa vissa köer 
i rusningstrafik. Vilket i sin tur kan få arbets-
pendlande bilister att välja alternativa vägar 
till jobbet. Kvarteren norr om vägen har dock 
placerats för att även medge bil och spårvagn i 
separata körfält. 
Givet Vikens korta avstånd tror vi att pendlare 
huvudsakligen kommer med cykel till hållplat-
sen. Behövs fler pendlarparkeringsplatser kan 
taket på livsmedelsaffären nyttjas.

Nya barriäreffekter? Spårvagnshållplatsen

A

A

Vi har fokuserat på att skapa:

• Vikenskala för mångfald – en blandning av hustyper och upplåtelseformer i en 
småskalig fastighetsindelning ger förutsättningar för en social blandning och stor 
variation av intryck och byggnadstyper.
• Täthet för stadsliv – en tät stadsdel ökar chansen för möten i vardagen och ger 
bättre underlag för service, såväl kommersiell som offentlig.
• Möten i vardagen – för att stärka sociala nätverk skapas mötesplatser på olika 
sociala nivåer; den egna bostaden, små trädgårdar inom fastigheten, lek och grön-
platser i anslutning till verksamheter, skola och bostäder för enklare för möten, 
sittplatser i solen nära affärer och kollektivtrafik. 
• Parkrum för identitet och välbefinnande – Slipränneparken och Gravhögsparken, 
kopplas ihop genom gröna ytor på torget. Parkerna och det gröna är viktiga delar 
för att stärka framförallt de nyare områdenas identitet och attraktivitet.
• Gång och cykelperspektiv – fotgängare och cyklister prioriteras i gaturummen. På 
området är biltrafik tillåten på de gåendes villkor och parkering sker på olika ytor 
inom området som är trädplanterade och som kan dubbelutnyttjas för spel, lek och 
sport när vid tider då parkeringsbehovet är lägre.

Hållplats Viken centrum

Koppling till parken

Koppling till parken

lekbar del av 
fornminnesparken

Gravhögen

Fina solläget!

Plats för skyltning 
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Viken i Centrum
Ögongodis
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Formsaker/Scandinavian Airships.
Försköning av nedgången gräsyta 
i Folkets Park Malmö. Kultursorter 
av svenska sädesslag odlas för 
dess pedagogiska och estetiska 
värden. Under uppförande.

Crop Circles

2013

Design
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2012

Expanding varvsstaden
Skolprojekt
Making waterspace public place
Ihop lä(n)kning av malmö 
centrum och västra hamnen samt 
tillgängliggörande av vatten som 
offentligt rum.

Design
4



Skiss
Analys

Expanding varvsstaden

Design

N

50
0m

Dockan
Västra Hamnen

Varvsstaden

Centre

train

N

50
0m

Dockan
Västra Hamnen

Varvsstaden

Centre

train

N

50
0m

Dockan
Västra Hamnen

Varvsstaden

Centre

train

N

50
0m

Dockan
Västra Hamnen

Varvsstaden

Centre

train

Skiss

Analys

Nod mellan centrum och Västra 
Hamnen

Rörelser enligt föreslagen plan Logiska rörelsemönster Behov av ny länk

20124.1



Perspektiv
Expanding varvsstaden

Design
20124.2



2012

Plan
Expanding varvsstaden

Design
4.3



Optionone

Optiontwo

HH Freight-train-tunnel

HH car tunnel

Container belt

2011

rethinking logistics
Skolprojekt
Lokalisering av ett nytt 
logistikcenter för den 
planerade	HH-tunneln.	
Konsekvensanalys och 
kompensationsåtgärder.  
Rapport

Planering
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fig. V.  SWOT comparison of the two sites

East
West
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Kevin Lynch defined 5 elements in 
the city that people use to define and 
navigate the city which are:
Paths: “the channels along which 
the observer[…]moves” e.g. streets, 
walkways etc.
Edges: “boundaries between two phases, 
linear breaks in continuity” e.g. shores 
railroads, walls etc.
Districts: “sections of the city[…]which 
the observer mentally enters inside of 
and which are recognizable as having 
some common, identifying character” 
e.g. a type of housing area etc.
Nodes: “spots in a city into which an 
observer can enter, and which are the 
intensive foci to and from which he is 
travelling” e.g. a street corner, a bus stop
Landmarks: “another type of point 
reference but in this case the observer 
does not enter within them, they are 
external.” e.g. buildings, signs etc.
In this analysis I will present districts and 
edges since both the sites are situated 
as such that they are not affecting or 
being affected by any paths, landmarks 
or nodes relevant to the issue at hand. 
(Lynch, 1960)

Districts & edges
West

Potential site

FreightTunnel

Road tunnel

fig. VI. Wastern alternative
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The main conclusion that can be drawn 
from these analyses is that both the 
sites today are dividers between differnt 
districts, by being districts themselfs 
and also by being defined by edges. 
This is not necessarily a bad thing as an 
development of a logistics hub certainly  
would become a new district and most 
likely be surrounded by edges. If these 
already exist there will be less impact on 
peoples mental image of the spatiality. 
The western site most certainly is it’s 
own district wheras the eastern would 
become a new larger one.

Potential site

Districts & edges
East

Districts

Edges

Potential site

fig. VII. Eastern alternative
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The eight landscape 
characters

1. Serene
Peace, silence and signs of care. Sounds of wind, water, birds and 
insects. No rubbish, no weeds, no disturbing people, safe and secure. 
In its most distinct form, this can be described as having the character 
of a restful church interior.
2. Nature
Fascination with wild nature. Plants seem self-sown. Lichen- and 
moss-grown rocks, old paths. Something created not by humans, but 
by the power of something mightier.
3. Rich in Species
A room offering a variety of species of animals and plants.
4. Space
A room offering a restful feeling of “entering another world”, A 
coherent whole, like a beech forest.
5. Prospect
A green, open place with room for vistas and a place that invites you 
to stay.
6. Refuge
A sanctuary, an enclosed, safe, secret and secluded place, where you 
can relax and be yourself and also experiment and play.
Since these are made up of private villa gardens in the map segment, 
no borders have been drawn for this one. All private gardens are 
though to be read as a refuge.
7. Social
A meeting place for festivity and pleasure. A social arena or meeting 
place. The social places found in the map segment are not strong 
enough and the vicinity to Helsingborg city centre doesn’t make this a 
shortage.
8. Culture
A place offering fascination through evidence of people’s values, 
beliefs, efforts and toils, and perhaps with the passage of time.

(Grahn, 2011)
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white

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

2

2

3

5
5

5

555

5

5

5
5

5
5

5

5

5

55

5

5

5

5

4 4

4

4

4

3
8

3

3 3

3

3

3
33

3
3

3

3

3

3

3

11

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

2

2

3

5
5

5

555

5

5

5
5

5
5

5

5

5

55

5

5

5

5

4 4

4

4

4

3
8

3

3 3

3

3

3
33

3
3

3

3

3

3

3

11

1

1

1

1
fig. VIII. The identified characters around the potential sites
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Effect Impact Mitigation Compensation Result 

Eastrn alternative

Disruption in texture Land use is part agricultural, 
part industry 

Save soil from agricultural land and 
use elsewhere (Find new arrable land) -(0)

Barrier effect Site is surrounded by barriers — — 0

Visual W i l l  m a ke  e n t ra n c e  t o 
Helsingborg less attractive Careful design of layout and exterior — -

Noise
Higher noiselevels
Both from train, increased traffic 
and loading

Train and shunting  yard=Noisebarriers  
Traffic to and from shunting yard can 
be heavily reduced by transporting 
containers from port on conveyor-belts

Enhance and establish new 
serene areas  west of shunting 
yard

-(0)

Emission Emissions from freight traffic 
increases in the area

Traffic to and from shunting yard can 
be heavily reduced by transporting 
containers from port on conveyor-belts

Adding greenery to adjesent 
areas compensate for some 
CO2

Local
-

Municipal
+

Logistic Efficiency

Will handle transshipment much 
more efficient than today
With conveyour belt transport it 
will be even more effective

— — +
+

Economy

Cheaper intitial investments 
than the western alternative
Conveyour belt =Large initial 
investment

+
-

La
nd

sc
ap

e
Ec

on
om

y/
Ef

fic
ie

nc
y

Po
llu

tio
n
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As can be seen from this overview comparison the two sites 
are almost similar when it comes to the effects. But weighting 
the effects against each other two main points has to be 
pointed out:

I. The western site would make a much smaller encroachment 
on the visual perception of Helsingborgs southern entrance 
which is an highly important aspect in todays competition 
between cities. This fact is also recognized in Helsiongborgs 
comprehensive plan. Contrary to the eastern site there is 
an opportunity to integrate the logistics centre into the 
city instead of placing it in a large infrastructural setting, 
projecting a rather harsh and large scale picture that does 
not correspond well with what Helsingborg is and promotes.

II. It will be much easier and cheaper building an efficient 
logistics network with automated transports from and to the 
port in the western alternative. Although the closeness to 
the highway and road-transports is important in the eastern 
option, the western spot will lessen the intra-city transport on 
roads as well, since it utilises a logical spot that sees to that 
road-transport can be kept out of the inner-city context and 
kept in industrial areas only.

Result comparision

West East

Disruption in texture 0 -(0)

Barrier effect 0 0

Visual + -

Noise 0 -(0)

Emission

Local
–

Municipal
+

Local
-

Municipal
+

Logistic Efficiency + 
+

+
+

Economy -
-

+
-
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e
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n
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on
om

y
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Comparing results
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Effect Impact Mitigation Compensation Result 

Western alternative

Disruption in texture Land use is already 
industry=no impact — — 0

Barrier effect Site is already difficult barrier — — 0

Visual Possibility to improve current 
situation Careful design of layout and exterior — +

Noise
Increased noiselevels
Both from train, increased traffic 
and loading

Train and shunting yard need less 
noisebarriers than the eastern since it 
is dug down.  
Traffic to and from shunting yard can 
be heavily reduced by transporting 
containers from port on conveyor-belts

Enhance and establish new 
serene areas  east of shunting 
yard

0

Emission Emissions from freight traffic 
increases in the area

Traffic to and from shunting yard can 
be heavily reduced by transporting 
containers from port on conveyor-belts
Access roads for heavy traffic from the 
north

Adding greenery to adjesent 
areas compensate for some CO2

Local
-

Municipal
+

Logistic Efficiency

Will handle transshipment much 
more efficient than today
With conveyour belt transport it 
will be even more effective

— — +
+

Economy

Large initial investments since 
site has to be dug down.
Conveyour belt =Large initial 
investment

-
-

Comparing impact
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Konsekvensjämförelser



fig. X. Intermodal containers arriving for sorting and loading at the transport hub
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Ideskisser för logistikcentret
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Skolprojekt
Identifiering	av	nyckelpunkter	och	
strategi för aktivering av dessa,  
för att främja dynamisk utveckling 
i före detta industriområdet Norra 
Sorgenfri. 
Rapport

Minding the gaps
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Kopplingar och länkar Nyckelpunkter Barriär

Platsanalys

Planprogramanalys
Prb.1
The area has a to rigid structural plan

Prb.2
The east-of-Nobelvägen centre should be moved to Industrigatan/Ö. Farmvägen.

Prb.3
Traffic	volume	must	be	reduced	on	Industrig.

Sol.1
Start development around Industrigatan/Östra Farmvägen 
and let it spread in a total of three phases.

Sol.2
Move the large public space to the Industrigatan/Östra Farmvägen junction.

Sol.3
Current plans suggest a shared space, but 
the	pedestrian	flow	is	high	enough	for	this	to	
work. Instead the street should be available 
only to allow cars with at least two people. Or, 
only	residential	traffic	could	be	allowed.This	
will	have	a	more	dramatic	effect	on	the	traffic	
on Nobelvägen though.

phase 1
phase 2
phase 3

>>
AT LEAST 
2 PERSONS 
PER CAR

Analys
Minding the gaps
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Strategi

identify, create awereness, populate

develop adjacent space
develop identified space

Step 1
I.

Blocks: 
I. Spårvägen 
II. Spiralen 
III. Smedjan

II.

III.

Step 2
Step 3

1. Create awareness and populate the block Spiralen. Parallel to 
this the old bus garages and surroundings in the block Spårvägen 
should be activated an inhabited according to the current plans. 
This will create two hotspots	and	generate	a	flow	between,	and	to	
them which will populate the area. These should not be competing 
areas but complementary. 
2. Development of the block Smedjan, Starting with the framing 
and creation of the new public space at Östra Farmvägen/
Industrigatan. This will strengthen and position this area as the 
areas eastern centre. This new public space should also be open 
and welcoming temporary events.
3. Continued development on both sides along Industrigatan 
towards	Nobelvägen.	This	will	enhance	the	experience	and	make	
the path and link between the two hotspots even stronger.
4.	New	analyses	of	what	the	new	and	old	inhabitants	expect	and	
need in the area will provide further material for the continued 
planing should start at this point. The strategy can be looked at as 
a	circular	working	tool,	which	as	this	point	starts	over	and	identifies	
new valuable spots in the area. 

The concept

The strategy
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Aktivering

space for outdoor eventÖs
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Industrigatan
1

Activation

Temporary exhibitions, establishment of galleries.
This strengthens the relation with the current tenants at Spiralen 10 (no.1 in map) and establishes 
an	in-flow	of	people	to	the	area.	This	type	of	tenant	is	often	one	of	the	earliest	settlers in these 
kind of settings. This will not constitute a massive stream of people into the area but offers a good 
transition between new visitors and current tenants. This also relates to the visions statements 
about	a	mixed	milieu	with	one	foot	in	the	creative	sphere.	

 Provide attractive venues for the students living close to the area (Rönnen) e.g. Bars, cafés, 
places to study.
Students are great for populating areas since they use the public space at all hours of the day. If 
these can be attracted into the area the population of the area will be faster than without them. The 
establishments should mainly be situated along Östra Farmvägen or at Spiralen 10. If agreements 
with the property owners of low or even rent-free (during a start-up period) premises this should 
attract some entrepreneurs. 

Public outdoor events on the left over spaces, vacant lots and parking lots west and east of 
Östra Farmvägen. 
To attract even more outsiders there should be temporary events taking place around Östra 
Farmvägen. Although not the most attractive setting this is a good way to create awareness. One 
idea is to offer free venue for outdoor concerts which can be used by both established and new 
organizers. This management of this will fall on the municipality, but educational associations such 
as Studiefrämjandet, ABF etc. could and should be a part of this. Another idea which might attract 
people	and	that	shouldn’t	require	that	much	economic	funding	is	to	call	for	an	all	summer	event	
inviting	people	to	do	whatever	they	like	with	for	example	12	m2 of left-over space. This could also 
be supported by workshops, This type of event mainly comes down to communicating the event 
and providing the space. If successful this could really make the area vibrate with fun and creativity.
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BROKEN
please refrain from fixing it

it’
s

developed by Johan Ekeblom & Christian Svensson

description   

The underlying CONCEPT of our park is taken from nature. As inspiration, we have used images 
of dried mud, cracked in a seemingly random pattern, but if you shift distance, a dense network of 
relative regularity appears. We use the shapes as an inspiration to find and divide the parks spaces 
in a dynamic manner.

The SQUARE-LIKE space in the heart of the park is to serve as a gathering place and node, which 
connects the parks various elements. We have included a building in this node which is located on 
the squares eastern flank, the building could contain a restaurant, a café or a cultural center and 
other facilities related to the park. The paths throughout the park and the square are paved for easy 
accessibility for everyone. Also on the square a huge MONOLITH is found. The monolith consists 
of a solid piece of massive black diabase. Water flows from the stones top, and then down into 
the BROKEN STREAM. The stream seeks its way down towards the river in the joints between 
large concrete blocks. Sometimes the stream flows out over an entire concrete block and forms a 
water mirror or puddle. The closer this broken landscape gets to the river, the more the concrete 
blocks are lowered so that the stream finally can meet the river. This “stairlike” shape will create both 
a visually interesting landscape and individual seating surfaces for both groups of people as well 
as individuals. The part closest to the river is one of the parks premium spots. This is also where 
afternoon and evening sun is at its best. This spot with its unique qualities is designed to anchor the 
park as a symbol of the city or at least as an identifier and magnet of the park.

We think that not connecting the west side of the river to the park would be a mistake. We add two 
NEW BRIDGES reserved for walking and cycling. The park is therefore easier to access to more 
people and thereby increasing the likelihood that the park is populated over more hours of the day. 
Because the river only is operated by small boats, the journey across the river is split into sequences 
by widening the bridge and creating a room in which we add vegetation. 

Adjacent to the museum, we are creating a somewhat stricter and more elaborate part of the park. 
Again, we start with the concepts cracked structure. In this part of the park, small FIELDS ARE 
FILLED WITH WATER from the river. Here the cracks are the joints that make it possible to move 
through the area. The joints are a continuation of the wooden boardwalk which begins adjacent 
to the museum. The boardwalk is described more elaborately below. The fields purify the water 
during its journey through the system. For this purpose suitable crops are grown, for example water 
mannagrass (Glyceria fluitans).The expression is very similar to rice paddies, which also has been our 
inspiration. Water from the river is pumped to the fields and when the water has passed through the 
various fields, the water is led to the well (the monolith) from which it flows into the stream. Because 
the water is purified in the fields the stream can be used as paddling pools. The water that eventually 
flows into the river is clean and therefore the park makes a small contribution to combating the 
eutrophication of our oceans. The water purifying function are constructed with the current debate 
on sustainable cities in mind. By highlighting these types of facilities in a public park, we wish to 
visualize the current environmental issues and hopefully contribute to increased discussion. 
Next to the museum at the northern end where the bridgehead connects to the park our BOARDWALK 
begins. The boardwalk provides opportunity for all to experience the river. Initially very generous in 
width, the deck connects to the fields and the museum. Then meets the nature-like barren part [see 
below] west of the fields. When the wooden deck then meets our broken stream it passes over into 
concrete blocks.. Just south of the stream the wooden deck continues, it then runs along the river to 
the parks southwest entrance. In the south where the boardwalk is adjacent to the open space trees 
are planted. Under the crown of the trees seats are placed to offer the visitor her own little nook.

In the western part of the park, north of the southwest entrance a LARGE GRASS AREA is left 
open, this place is designed to accommodate larger crowds, for example concerts and bigger 
events. It also offers one more free line of sight from the square towards the river in addition to the 
other two, the stream and the fields. 

Between the parks eastern corner and the square, adjacent to the sports complex we have created 
a PUBLIC ACTIVITY AREA. This was developed with the help of a gradient, which goes from child 
to adult. The youngest playground is reserved for the space adjacent to the square and the adults’ 
activities closest to the eastern corner in the form of more traditional sport courts. The middle section 
is reserved for teenagers and this part is more of an actionpark. By placing the playground for the 
smallest children closest to the square, parents can supervise their children at play while enjoying a 
coffee with a friend or perhaps a new acquaintance. 

In the park we create TWO HABITATS of different characters. The area between the water-filled fields 
and stream is based primarily on a barren and sandy environment. This habitat mimics nature where 
pine (Pinus sylvestris) dominates in combination with common heather (Calluna vulgaris) and sea 
bucktorn (Hippophae rhamnoides). The second area is located just south of the broken landscape, 
adjacent to the open grass. This is a habitat based on deciduous trees, birch (Betula pendula) 
dominates in tandem with European Cornel (Cornus Mas) and Juneberry (Amelanchier Lamarkii). 
The habitat is to be built up through multi-layered dynamic plant design.
 
In the southern section closest to the residential areas a more traditional part is designed which is an 
interpretation of a ROMANTIC LANDSCAPE PARK were oak (Quercus Robur) reigns on a bed 
of grass and anemones. This section is to serve both as view and outdoor space for residents living 
just south of the park as well as strolling area for temporary visitors. We hope that this part will attract 
the residents to enter and use the park frequently.

description   

The underlying CONCEPT of our park is taken from nature. As inspiration, we have used images 
of dried mud, cracked in a seemingly random pattern, but if you shift distance, a dense network of 
relative regularity appears. We use the shapes as an inspiration to find and divide the parks spaces 
in a dynamic manner.

The SQUARE-LIKE space in the heart of the park is to serve as a gathering place and node, which 
connects the parks various elements. We have included a building in this node which is located on 
the squares eastern flank, the building could contain a restaurant, a café or a cultural center and 
other facilities related to the park. The paths throughout the park and the square are paved for easy 
accessibility for everyone. Also on the square a huge MONOLITH is found. The monolith consists 
of a solid piece of massive black diabase. Water flows from the stones top, and then down into 
the BROKEN STREAM. The stream seeks its way down towards the river in the joints between 
large concrete blocks. Sometimes the stream flows out over an entire concrete block and forms a 
water mirror or puddle. The closer this broken landscape gets to the river, the more the concrete 
blocks are lowered so that the stream finally can meet the river. This “stairlike” shape will create both 
a visually interesting landscape and individual seating surfaces for both groups of people as well 
as individuals. The part closest to the river is one of the parks premium spots. This is also where 
afternoon and evening sun is at its best. This spot with its unique qualities is designed to anchor the 
park as a symbol of the city or at least as an identifier and magnet of the park.

We think that not connecting the west side of the river to the park would be a mistake. We add two 
NEW BRIDGES reserved for walking and cycling. The park is therefore easier to access to more 
people and thereby increasing the likelihood that the park is populated over more hours of the day. 
Because the river only is operated by small boats, the journey across the river is split into sequences 
by widening the bridge and creating a room in which we add vegetation. 

Adjacent to the museum, we are creating a somewhat stricter and more elaborate part of the park. 
Again, we start with the concepts cracked structure. In this part of the park, small FIELDS ARE 
FILLED WITH WATER from the river. Here the cracks are the joints that make it possible to move 
through the area. The joints are a continuation of the wooden boardwalk which begins adjacent 
to the museum. The boardwalk is described more elaborately below. The fields purify the water 
during its journey through the system. For this purpose suitable crops are grown, for example water 
mannagrass (Glyceria fluitans).The expression is very similar to rice paddies, which also has been our 
inspiration. Water from the river is pumped to the fields and when the water has passed through the 
various fields, the water is led to the well (the monolith) from which it flows into the stream. Because 
the water is purified in the fields the stream can be used as paddling pools. The water that eventually 
flows into the river is clean and therefore the park makes a small contribution to combating the 
eutrophication of our oceans. The water purifying function are constructed with the current debate 
on sustainable cities in mind. By highlighting these types of facilities in a public park, we wish to 
visualize the current environmental issues and hopefully contribute to increased discussion. 
Next to the museum at the northern end where the bridgehead connects to the park our BOARDWALK 
begins. The boardwalk provides opportunity for all to experience the river. Initially very generous in 
width, the deck connects to the fields and the museum. Then meets the nature-like barren part [see 
below] west of the fields. When the wooden deck then meets our broken stream it passes over into 
concrete blocks.. Just south of the stream the wooden deck continues, it then runs along the river to 
the parks southwest entrance. In the south where the boardwalk is adjacent to the open space trees 
are planted. Under the crown of the trees seats are placed to offer the visitor her own little nook.

In the western part of the park, north of the southwest entrance a LARGE GRASS AREA is left 
open, this place is designed to accommodate larger crowds, for example concerts and bigger 
events. It also offers one more free line of sight from the square towards the river in addition to the 
other two, the stream and the fields. 

Between the parks eastern corner and the square, adjacent to the sports complex we have created 
a PUBLIC ACTIVITY AREA. This was developed with the help of a gradient, which goes from child 
to adult. The youngest playground is reserved for the space adjacent to the square and the adults’ 
activities closest to the eastern corner in the form of more traditional sport courts. The middle section 
is reserved for teenagers and this part is more of an actionpark. By placing the playground for the 
smallest children closest to the square, parents can supervise their children at play while enjoying a 
coffee with a friend or perhaps a new acquaintance. 

In the park we create TWO HABITATS of different characters. The area between the water-filled fields 
and stream is based primarily on a barren and sandy environment. This habitat mimics nature where 
pine (Pinus sylvestris) dominates in combination with common heather (Calluna vulgaris) and sea 
bucktorn (Hippophae rhamnoides). The second area is located just south of the broken landscape, 
adjacent to the open grass. This is a habitat based on deciduous trees, birch (Betula pendula) 
dominates in tandem with European Cornel (Cornus Mas) and Juneberry (Amelanchier Lamarkii). 
The habitat is to be built up through multi-layered dynamic plant design.
 
In the southern section closest to the residential areas a more traditional part is designed which is an 
interpretation of a ROMANTIC LANDSCAPE PARK were oak (Quercus Robur) reigns on a bed 
of grass and anemones. This section is to serve both as view and outdoor space for residents living 
just south of the park as well as strolling area for temporary visitors. We hope that this part will attract 
the residents to enter and use the park frequently.

2011

Tävlingsförslag för internationell 
studenttävling där uppgiften var 
en konceptuell design för en park 
om 10.8 hektar.  
Tillsammans med Christian 
Svensson
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Generosity of others

Edit who let 
me use her 
core sketchup 
model. Thank 
you it saved 
me hours!

Larsola who 
(unknowingly) 
lent me his 
tripod when I 
had forgetten 
mine.

Ske
tc

hing w
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out p
en a

nd p
aper

Thinking typologies

P
roject p

rog
ression

Stimulating free creativity

Stimulating free creativity

Stimulating free creativity

Excercises
Project work

Textures

Mentally visualising design

Two main things stand out in my process during this course; The free creativity which definetely stimulated my final design and made it reach much further. The same goes for sketching in other materials, which was sort of an revelation and revitalized my sketching a lot. Moreover, I became occupied with textures, right from the start in the clay work down to the final plans and perspectives, a topic I certainly will develop further. I also found storytelling a very rewarding way of visualising a site. 

As a conclusion I must say it has been very inspiring to be able to explore specific topics and allow the final design to be focused on creativity and graphic represantation instead of being locked in by rules and limits. It has meant a lot when it comes to how I will deal with future assignments.
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Storytelling
Inspiration

Sketch

Flow chart [my rules]

The result

Situationsplan och takplan

Clay

LK0086 Design Concept and Theory, 15 hp 
Carola, Jitka, Hanne 
 

2(2) 
 

Paper form to use for Exercise 7: MY RULES 

Which landscape am I 
planning to do? 

 
My rules about my future landscape 

Which is the part of 
Varvsstaden that I will work 
with (show on map)? 

 
 
 
 
 

Which is my principal idea of 
the future landscape (main 
concept)?  

 
 
 
 
 

Which methods am I 
planning to use 

 
My rules about my methods 

Which design rules do I put 
up for myself? How will I 
come to a final proposal? 

 
 
 
 
 

How will I communicate 
(section, comic, matrix, 
model etc)? 
How do I position myself in 
the project?  

 
 
 
 
 

How will I produce my 
landscape  

 
My rules about the processes 

Time schedule during the 
following weeks. 
Show in separate document. 

 
 
 
 
 

How will your landscape 
change over time? 
The temporal dimension or 
landscape process 
 

 
 
 
 
 

Optional  rules  My rules about…. 
   

 
 
 
 

 

The waterbody west of varvstaden and especially the 
waterfront will be the focus for my design. This is a 
genuine part of the dockan/västra hamnen/varvsstaden area which 
has great potential of tying together these areas with central 
Malmö and also becoming a natural centre and meeting point. 

Linking blue and red with/through green

The design will be investigated through form experiments similar 
like the clay/photo investigation. The main material will be clay, 
but complementary materials such as styrofoam, wood and such  
will be used. The storytelling will be used in order to animate the 
design and placing it in Varvsstaden.

Communication will focus on storytelling but will not take the 
form of a comic. Plans, sections, sketches, photo investigations 
will be illustrative parts of this story. A character matrix will most 
likely be part of the process but not necessarily the presentation.
My own position in the project will be that of a consultant designer.

Investigations of night and day conditions. 
Investigation on improving juvenile vegetation features.
Mainly as to not leave them out or working with one static setting.
The method will be that of a checklist which i evaluate the design 
with.

water vegetationbuilding/brick

26 feb.-3 mar. 5-9 mar. 12-16 mar.

form experiment

analysis
form concretization

layout

[r
ev
isi
on

]

visualize
documentation

story

Johan Ekebloms Rules

VARVSSTADEN 22.06.2031@17:11
Like on any other day the area fills up with people around this time, a lot 
of them on their way home , some coming directly from the trains. But just 
about when they reach the waterfront most of them seem to slow down 
just a little bit, some even sit down on 
the stairs and take in the last rays of sun 
before it sets behind the buildings, some 
of them I’m sure is meeting someone for 
a drink at one of the bars, but some still 
hurry to make it to the covered market in 
the old foundry, before going home.  
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N

50
0m

Dockan
Västra Hamnen

Varvsstaden

Centre

train

1:400 [A1]

Orientation map

water

wooden deck/path

asphalt

betula>

pinus>

4/8 light red stone>

50/100 dark grey stone >

open + covered
surface water collection >

phragmites australis/miscanthus recieves surface water >
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Varvsstaden sits as a 
natural node between 
central  Malmö and 
Västra hamnen but is 

limiteded…

N
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train

by the lack of a logic 
connection over the main 

waterbody.
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train
Which is also confirmed 
in a hypotetical analysis 
of logical movement 

patterns.

N

50
0m
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Västra Hamnen

Varvsstaden

Centre

train

The addition of a wooden 
deck both expand the 
effective public space 
area and creates a 
new room between two 
potentially vibrant parts 

of the area.

The reasonThe details
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- Suddenly there were some skewed steps taking us down to the water surface

Photoinvestigation
LK0086

Johan Ekeblom

Accumulat ing knowledge 
through experiments and 
investigations. Clay morphed 
into solid structures. A story 
about varvsstaden was  born 
and told through a comic. Walking 
through Malmö brought insights 
of density in the urban room. 
Constructing a matrix gave a 
palette to use when painting 
the city green structure.

site
concept
theory

Johan Ekeblom \Green matrix\lk0086
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- Suddenly there were some skewed steps taking us down to the water surface

Photoinvestigation
LK0086

Johan Ekeblom

Density
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this is were I worked for 40 years. Before 
it became this horrible playground for 
IT-entrepeneurs and what-not…

In those days you didn’t have 
to be afraid of getting run 
over by some kids on skate-
boards. A truck at the most, 
but you could trust them…  

and look at all these ugly 
vegetabales producing litter 
that someone has to clean up…

No, this area is not what it used to be, it was 
much better when every tom, dick and harry 
where kept out of here!

or was it really?

not to mention those idiots swiming 
here. The only time when a bath is 
necessary is at christmas…

to think that someone would 
live here. The only time we 
slept here were if you got to 
drunk at the staff party…

In the good old days
text & illustration: Johan Ekeblom 

investigation

(0,2×674,5) + (0,2×3776) + (48×10) + (((2x48×0,7)) + (338×0,7)) 

6824
baf= = 0,24

permable surface + run off + trees + vegetationtion suface

total area
baf=

Processbeskrivning
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För att du…
tog dig tid att titta 
igenom min portfolio.

Johan@formsaker.se
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