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SAMMANFATTNING

Under 1960 och 1970-talet öppnade flera Domusvaruhus runt om i 
Sveriges stadskärnor. Med bilen kunde både nära- och långväga besökare 
resa till varuhuset. I takt med att externa köpcenter och e-handel har 
tillkommit har antalet besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna 
(tidigare Domusvaruhus) minskat. Numera är det vanligt förekommande 
att handelsverksamheter tvingas stänga på grund av konkurrensen 
från externa köpcenter och e-handel. Detta resulterar i tomma lokaler 
i centrumnära galleriabyggnader som för med sig ett mindre utbud att 
erbjuda besökare. Färre besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna 
resulterar i färre besökare till platsen runt om galleriabyggnaden men 
också hela stadskärnan.

Syftet med detta examensarbete är att bidra med ökad kunskap om hur 
befintliga centrumnära gallerior kan omformuleras som idé och i sin 
gestaltning. Detta för att möta dagens utmaningar hur galleriabyggnaderna 
återigen kan bidra till centrumutveckling samt hållbara och attraktiva 
stadsmiljöer. Målet är att finna en ny utformning och funktion för 
Odenhuset i Trollhättan. Resultatet ska även kunna tillämpas på andra 
befintliga gallerior i liknande centrala stadsmiljöer. 

Studien utfördes genom metoden Research by Design som innehåller de 
tre faserna: förstudie, designprocess och designanalys. Genom Research 
by Design är det möjligt att skapa ett gestaltningsförslag för den nya 
utformningen där förslaget bygger på en vetenskapliga förstudie. Den 

första fasen förstudie, inkluderar platsbesök och litteraturstudier. De 
gallerior som besöktes i studien är antingen i framkant av att kombinera 
verksamheter i byggnaden (Mixed Use) eller är i en liknande situation som 
Odenhuset med allt färre aktiva verksamheter.

Slutsatsen av arbetet är att det är grundläggande att acceptera 
handelns utveckling för att finna en ny funktion för en centrumnära 
galleriabyggnader. Handeln har kontinuerligt förändrats utifrån människans 
behov. Då externa köpcenter samt e-handel uppfyller människans nya 
behov bättre än vad centrumnära galleriabyggnader gör har denna 
konkurrens uppstått. Resultatet av gestaltningsförslaget i detta arbete 
är därför flexibelt och anpassbart för centrumnära galleriabyggnader 
så att de återigen kan uppfylla människans nya och framtida behov. 
Gestaltningsförslaget och den nya funktionen av den centrumnära 
galleriabyggnaden bör lämpligen inkludera olika typer av verksamheter. 
Fler verksamheter samlade på samma plats skapar ett större utbud och 
därmed skapas bättre förutsättningar för att locka till sig besökare. Att 
kombinera verksamheter ger goda förutsättningar till att skapa mångfald 
och rörelse i och utanför byggnaden. Den nya utformningen inkluderar 
verksamheter som ger förutsättningar till att få människors vardag att 
fungera bättre.
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ABSTRACT

During 1960 and 1970, several Domus department stores opened in the 
city centres of Sweden. By car, both local and long distance visitors could 
visit the Domus department store. As the external shopping centres and 
electronic commerce appeared, the number of visitors to the city malls 
(previously Domus department stores) has decreased. Nowadays, it is 
common for trade business to be forced to close the business because of 
the competition from external shopping centres and electronic commerce. 
This results in the fact that empty rooms nowadays are commonly found 
in city mall buildings. With the empty spaces, the city mall buildings have a 
limited range of goods and services. Less visitors to the city mall buildings 
result in less visitors to the place next to the city mall building, but also less 
visitors to the entire city centre.

The purpose of this master thesis is to contribute with increased 
knowledge of how the existing city mall buildings can be redesigned as 
an idea and in its design. This because it is necessary to meet today’s 
challenges how the city mall buildings can contribute to a better 
sustainable and an attractive urban environment. The aim of this master 
thesis is to find a new design and function for Odenhuset in Trollhättan. 
The result should also be able to apply for similar existing city malls in 
central urban environments.

The study was conducted by using the method called Research by Design. 
The method contains the three phases: pre-studies, design process and 

design analysis. Through Research by Design, it is possible to create a 
design proposal for the new function of the building where the proposal 
is based on scientific pre-studies. The first phase pre-studies includes site 
visits and literature studies. The city mall buildings that were visited for the 
study are either in the leading edge of Mixed Use or does the visited city 
mall building has many empty premises in the building.

The conclusion of this master thesis is to find a new function for a centre-
close city mall building, it is essential to accept the trade development. 
How trade has developed and changed is based on what human needs has 
looked like. Since external shopping malls and electronic commerce meet 
people nowadays needs better than the city malls does, the competition 
for customers has arisen. The result of the design proposal is therefore 
flexible and adaptable in order to make the city mall buildings once again 
be able to meet new and future human needs. The design proposal and 
the new function of the city mall building should conveniently include 
different activities available for everyone. To combine different activities 
creates a wider range for the place. A wider range makes better conditions 
for the building to get more visitors and movement around the place. 
The design proposal gives space in the city mall building for activities that 
makes people’s everyday lives work better.
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I detta avsnitt presenteras bakgrunden till varför centrumnära 
galleriabyggnader ska undersökas hur de kan bidra till mer attraktiva och 
hållbara stadskärnor. Avsnittet beskriver även syfte och mål med detta 
examensarbete samt dess frågeställningar. Inledningsavsnittet förklarar 
metoden Research by Design som arbetet bygger på. Avslutningsvis 
beskriver avsnittet dispositionens struktur och vilka områden 
examensarbetet fokuserar på.
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1. INLEDNING
I en tid då e-handel ökar och externa köpcenter växer, ställs de centrala 
galleriorna inför nya utmaningar. För många gallerior är konkurrensen så 
pass stor att flertalet butiker i galleriorna tvingas stänga sina verksamheter. 
Att butiker stänger i en galleria resulterar i galleriadöd då allt fler tomma 
lokaler förekommer i galleriabyggnaden. Tomma lokaler resulterar i ett 
mindre utbud av varor och tjänster för besökare till gallerian. I takt med 
att de tomma lokalerna blir fler i en galleriabyggnad blir antalet besökare 
till gallerian färre. Det är framförallt ett bredare utbud som e-handel 
och externa köpcenter konkurrerar med de centrala galleriorna. Externa 
köpcenter kan även konkurrera med lägre lokalhyra och högre tillgänglighet 
med bil. Många av de gallerior som påverkas av galleriadöden är före 
detta Domus-byggnader. Under 1960-talet blomstrade dessa varuhus 
och resulterade då med ett ökat besökarantal till den centrala staden. 
Då antalet besökare till en centrumnära galleria blir fler gynnar det även 
staden. Detta har positiv effekt för även stadens verksamheter utanför 
galleriabyggnaden då även besökarantalet här får förutsättningar för att 
stiga.

Att antalet besökare till en stad minskar har en påverkan på stadens sociala 
och ekonomiska värden. Färre besökare resulterar i en lägre omsättning för 
stadens olika verksamheter som är beroende av antalet kundbesök. Färre 
besökare till staden påverkar antalet människor som rör sig på stadens 
gator och allmänna platser. Om antalet människor på offentliga platser blir 
färre, kan detta i sin tur leda till en upplevelse av otrygg stämning då man 
behöver vistas på folktomma platser.

I detta examensarbete undersöks centrala gallerior i allmänhet och hur 
dessa kan möta utmaningar som galleriadöd. En del av arbetet är att 
undersöka vilken typ av förändringar dessa gallerior är i behov av för att 
bättre anpassas till nutida och framtida behov. Detta för att undersöka hur 
befintliga centrumnära gallerior återigen kan bidra till mer hållbara och 
attraktiva städer.

Studien är upplagd som en fallstudie där Odenhuset i Trollhättan studeras 
utifrån den centrala gallerians utmaningar. Odenhuset har på senare tid 
dalat från att vara en välbesökt galleria fylld med olika verksamheter till 

en galleriabyggnad med flertalet tomma lokaler. Målet är att studera 
och omgestalta Odenhuset för att möta de utmaningar som finns med 
färre besökare och tomma lokaler. Samt att skapa en funktion för de 
centrumnära galleriorna som skapar en social mötesplats i den centrala 
staden.

För att genomföra detta examensarbete används metoden Research by 
Design. I detta arbete inkluderar metoden följande steg: introduktion, 
förstudie, designprocess och designanalys. Dessa steg involverar 
litteraturstudier och platsbesök vid gallerior.

1.1 Ordförklaring
Galleria - benämning på byggnad som inrymmer ett flertal olika butiker 
(NE, 2019a)

Köpcenter, shoppingcenter - koncentration av butiker, ofta med inslag av 
serveringar och olika typer av annan service (NE, 2019b)

Varuhus - försäljningsställe med stor säljyta och med ett brett 
varusortiment (NE, 2019c)

1.2 Bakgrund
Varuhusets historia
Handelsverksamhetens utveckling följer de behov som människan har 
skapat genom åren. Platsen för handelsverksamheten har varit belägen 
i närheten av bördiga jordbruksområden eller vid vattendrag under 
industrins etableringar. Innan urbaniseringen slog igenom i Sverige 
under senare delen av 1800-talet hade marknader en viktig roll. Här 
kunde handelsmän och specialiserade hantverkare nå folket även på 
glesbygden. Det var först vid 1830-talet som olika produkter började 
förekomma som ett permanent tillskott i samhället och handelsbodar 
började förekomma. Dessa handelsbodar ersattes så småningom av 
butikslokaler. Det är först under mitten av 1800-talet som industrin tog 
fart och därmed även stadsbaserade företag. I och med att fler arbeten 
skapas i städerna fördubblas invånarantalet i många städer i Sverige under 
senare delen av 1800-talet. När industrin tog fart började även fler olika 
varuförpackningar tillverkas, så som kartonger och burkar. Expansionen 
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av varuförpackningsproduktionen samt variationen av förpackningstyper 
möjliggjorde det för fler varor att komma ut på marknaden. Det mer breda 
utbudet ledde i sin tur ledde till en ökad handel. (Bergman, 2003)

Faktorer som påverkade att detaljhandeln ökade vid sekelskiftet var dels 
att flera butiker placerades på samma gata men också att butikerna blev 
större. De första branschvaruhusen byggdes och hade entréhallar med 
högt tak och ljusgård. Ett exempel på ett av de första varuhusen är NK 
i Stockholm som blev en miljö av offentlig karaktär för stor publik. När 
bilismen ökade under 1950-talet blev det allt mer tillgängligt att besöka 
städerna även för människor som bodde utanför staden. Under den 
perioden syntes en utveckling i städerna där antalet små butiker minskade 
och antalet stora varuhus ökade. Dessa varuhus hade ett brett sortiment 
och allt samlat under samma tak. Den tekniska utvecklingen bidrog med 
rulltrappor, temperatur- och klimatkontroll och belysningssystem som 
skapade mer moderna och koncentrerade köpmiljöer.  Dessa köpmiljöer 
bidrog till ett allt mer folkrikare centrum i städerna som levde vidare efter 
varuhusens stängning då restauranger och andra kvällsverksamheter tog 
över. Ju livligare handeln var i centrum, desto livfullare stad. (Bergman, 
2003)

Under 1960-talet och 1970-talet öppnade Domus-varuhusen i hela 
Sverige. Liksom Bergman (2003) beskriver det, fanns alla tänkbara varor 
under samma tak i dessa varuhus. Under 1960-talet öppnades minst ett 
Domus-hus med tillhörande parkering, lastkajer och ramper i månaden. 
Domus-varuhusen byggdes centralt i städerna, gärna vid torg eller 
stora huvudgator. Detta på bekostnad av att äldre byggnader fick rivas 
för att göra plats åt den nya bebyggelsen. Att bygga de nya varuhusen 
innebar också att många mindre affärer försvann på grund av den tuffa 
konkurrensen. Ofta förekom konkurrens mellan Domus, EPA och Tempo 
vilket resulterade i att flera stora varuhus kunde byggas kring samma plats. 
Att bygga så många varuhus med många besökare per dag ledde till att 
bygga om eller bygga fler vägar in till städernas centrum. (Wahlgren, 2004)

Samtliga Domus-varuhus arkitektur, liksom EPA och Tempo, är nära 
på identiska även om varuhusen befinner sig i olika städer i landet. 
Populariteten för dessa varuhus var som starkast under 1960 och 

1970-talen då Domusvaruhusen byggdes och ersatte äldre bebyggelse. 
Men i takt med att handeln har utvecklats och resulterat i nya 
shoppingbyggnader har Domusvaruhusen tappat sin glans. Den äldre 
bebyggelsen är riven och är ersatt av vad som numera är anonyma 
betonglådor menar Wahlgren (2004). Dessutom menar Wahlgren att det 
inte heller är enkelt att bygga om dessa varuhus då det är lätt hänt att de 
stora våningsplanen får tomma ytor eller korridorer som inte uppfyller 
någon funktion.

Under 1980-talet ökade antalet externa köpcenter i framförallt i 
Mellan- och Sydsverige. Med Byggforskningsrådets rapport menar 
Forsberg (1994)  att denna typ av externa köpcenter har fått kritik för 
att utmana centrumkärnan i staden. Kritiken till dessa köpcenter har 
också handlat om att tillgängligheten till dagligvaror har försämrats 
för billösa och svaga konsumentgrupper. Samtidigt bidrar externa 
köpcenter till en ökning av den totala trafikmängden vilket får negativa 
konsekvenser vad gäller exempelvis trafiksäkerhet (Forsberg 1994) och 
klimatpåfrestningar. Nutida körsätt och drivmedel inte är tillräckligt för 
att motverka klimatpåfrestningar.  Trafikverket (2019) menar att det krävs 
en samhällsplanering för tillgängliga och attraktiva städer som minskar 
bilberoendet för att skapa ett mer energieffektivt transportsystem än det 
som finns idag.

E-handel
Människan lever i ett allt mer digitalt samhälle där skärmar i olika former 
finns tillgängliga både utanför och i hemmet. Dessa skärmar använder 
många som verktyg numera för att underlätta vardagen, så som exempelvis 
betala räkningar, beställa tandläkartid eller läsa nyheter online. Den ökade 
tillgången till skärmar har bidragit med en ökad av tillväxt av e-handeln. I 
dagsläget utgör e-handeln ungefär en tiondel av den totala detaljhandeln, 
det vill säga både sällanköpsvaror och dagligvaror. E-handeln i sig har 
växt 20 procent mellan åren 2004 och 2017. Under samma tidsperiod 
har detaljhandeln växt med i genomsnitt fyra procent. Sett enbart till 
sällanköpsvaruhandelns tillväxt skedde så gott som hela den på nätet under 
år 2017. Bara två år tidigare var denna tillväxtandel endast en fjärdedel. 
(Svensk Handel, 2018)
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Den digitala handeln underlättar för konsumenter när det kommer till att 
exempelvis utforska en varas pris hos olika återförsäljare. Denna typ av 
beteende hos konsumenter ses hos alla åldersgrupper enligt Svensk Handel 
(2018). Den varukategori som är mest populär att shoppa via e-handel 
är kläder och skor följt av hälsa- och skönhetsprodukter, böcker och 
hemelektronik enligt PostNord (2019).

Odenhuset
Mitt i Trollhättans stadskärna ligger galleria Odenhuset belägen mellan 
stadens gågata på norra Kungsgatan och den fordonstrafikerade 
Drottninggatan. Odenhuset (2019) beskriver sin verksamhet som 
stadens enda innerstadsgalleria med 25 butiker med en handelsyta 
på 15 000 kvadratmeter fördelat på två våningsplan. Odenhuset har i 
dagsläget hiss, kundtoaletter, bankomat samt ett parkeringshus med 600 
parkeringsplatser.

Bild.1: Karta över Oden och dess närliggande gator Kungsgatan, Drottninggatan, 
Magasingatan och Olof Palmes gata. (Infovisaren, 2019)

År 1976 öppnade Domus-varuhuset på Kungsgatan i Trollhättan som 

är den tegelklädda byggnaden av Odenhuset i dagsläget, se Bild.2. Vid 
bygget av Domusvaruhuset förekom det människor som oroade sig över 
hur varuhuset skulle komma att påverka befintliga mindre butiker. Det 
fanns också en viss oro i samband med byggnationen om äldre bebyggelse 
skulle behövas att rivas. Andra var positiva till Trollhättans nya varuhus 
i centrumkärnan. År 1987 flyttade dåvarande Konsum till det nybyggda 
externa köpcentret Överby för att få tillgång till större lokaler. Sedan 
Överby öppnade har det externa köpcentret dragit till sig både butiker och 
kunder från Odenhuset. (Gustafsson, 2016)

Bild.2: Den tegelklädda delen av byggnaden är det som tidigare av Odenhuset var 
Domus.

På senare tid har antalet butiker i Odenhuset blivit färre. I dagsläget finns 
det endast en restaurang och ett fåtal butiker på gallerians andra plan. 
Övriga lokaler på det andra våningsplanet står tomma. I takt med att 
butiker har stängt igen och Odenhuset har haft färre besökare, har miljön 
i gallerian blivit mer orolig. I lokaltidningen TTELA (Trollhättans Tidning 
- Elfsborgs Läns Allehanda) skriver både Carlsson (2019) och Gustafsson 
(2019) om hur ungdomsgäng skapar en orolig vistelsemiljö för både kunder 
och personal i Odenhuset. Oroligheter i varuhus som tappar sin kundkrets 
är dessvärre förekommande i hela landet. Vidén och Nyberg (2005) skriver 
att gallerian Shopping i Luleå fick klagomål redan 1960-talet på ungdomar 
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som förde busliv. Detta resulterade i en entréavgift kvällstid i hopp om att 
minska den oroliga stämningen i varuhuset. Numera har Shopping stängt 
kvällstid liksom många andra centrumnära gallerior. I Odenhuset finns en 
matvarubutik som har senare öppettider än de resterande verksamheterna 
i byggnaden. Detta gör det möjligt att gå in i gallerian efter de andra 
butikernas stängningstid vilket resulterar i besökare utan något egentligt 
shoppingsyfte.

1.3 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur 
befintliga centrumnära gallerior kan omformuleras som idé och i sin 
gestaltning. Detta för att möta dagens utmaningar hur galleriabyggnaderna 
återigen kan bidra till centrumutveckling samt hållbara och attraktiva 
stadsmiljöer.

Målet är att finna en ny utformning och funktion för Odenhuset i 
Trollhättan. Resultatet ska även kunna tillämpas på liknande befintliga 
gallerior i centrala stadsmiljöer. 

1.4 Frågeställningar
• I ett samhälle där konkurrensen från externhandel ökar, hur kan be-

fintliga centrumnära gallerior utformas för att stärka våra stadskärnors 
hållbarhet och attraktivitet? 

• Vilken betydelse har gallerian haft för staden genom åren och vad har 
den för kommande betydelse?

• Vilken annan typ av verksamhet är lämpad för en redan existerande 
gallerias lokaler?

• Vilka faktorer påverkar en stads hållbarhet och attraktivitet?
1.5 Metod
I detta arbete har Research by Design tillämpats som en arbetsmetod. 
Som namnet på metoden berättar så bygger denna metod på både 
design och forskning (research). Roggema (2017) menar att i metoden 
möter kreativitet och frihet inom design den analytiska och objektiva 
vetenskapliga forskningen. När design och forskning kombineras erhålls 
en metod där möjligheten finns att utforska forskningens resultat på ett 
kreativt sätt.

Research by design består enligt Roggema (2017) av tre olika faser; 
förstudie, designprocess och designanalys. I detta examensarbete kommer 
den första fasen delas in i två olika steg för att avskilja introduktionsarbetet 
kring frågeställningen från förstudien i arbetet. Det här resulterar i att 
detta arbete kommer att bestå av fyra olika faser; introduktion, förstudie, 
designprocess och designanalys (se Tabell.1). Introduktionsfasen fokuserar 
på syfte, frågeställningar, bakgrund och avgränsningar.

Metoden som används i arbetet är av kvalitativ karaktär. Denna metod 
tillämpas i arbetet genom samla in information via litteraturstudier där 
tidigare forskning analyseras och observationer vid platsbesök. Enligt 
Ahrne och Svensson (2015) skiljer sig den kvalitativa metoden från den 
kvantitativa metoden på så sätt att fokus i metoden inte är inriktad på 
statistisk information. Data i en kvalitativ metod mäts inte, utan istället 
iakttas datan att den finns och analyseras hur den fungerar i olika 
sammanhang.

Tabell.1: Metodvalet Research by Design i denna rapport involverar de fyra faserna 
introduktion, förstudie, designprocess och designanalys.

FAS 1:
INTRODUKTION

FAS 2:
FÖRSTUDIE

FAS 3:
DESIGNPROCESS

FAS 4:
DESIGNANALYS

Syfte
Litteraturstudier

Vision
Analys

Frågeställningar Idéskapande
Bakgrund Platsbesök Skiss

Diskussion
Avgränsningar Bearbetning av resultat från förstudie

Resultat

Research by Design
Förstudie
Den första fasen i Research by Design, förstudie, bygger på att förstå 
frågeställningarna som undersökningen gäller. Enligt Roggema (2017) 
utreds dessa frågeställningar med litterära studier och platsbesök med 
hänsyn till den aktuella designen. På så sätt är design och forskning 
kopplade i den första fasen. I den första fasen bör fokus läggas på ett 
analytiskt arbetssätt på hur och varför det ser ut som det gör i dagsläget.
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Designprocess
Resultatet av arbetet i metodens första fas är underlaget för fas två 
i Research by Design, designprocessen. På så sätt är forskningen och 
designen även sammanvävda i fas två. Designprocessen i denna fas menar 
Roggema (2017) bör kontinuerligt reflekteras, jämföras och utvärderas 
med förundersökningen som underlag. Detta medför att man under fas två 
kan behöva gå tillbaka till fas ett (förstudie) för att få tag på ny information 
som är relevant för fas två. I den andra fasen som är mer utforskande, bör 
arbetssättet vara mer inriktat på hur det skulle kunna se ut och arbeta med 
vision samt idéskapande.

Designanalys
I den tredje fasen av Research by Design, designanalysen, är design och 
forskning inte längre sammanvävda på samma sätt som i de tidigare 
faserna enligt Roggema (2017). I fas tre handlar det om att analysera 
och diskutera det resultat som man kom fram till i designprocessen. Då 
resultatet av designprocessen bygger på förundersökningar och tidigare 
forskning finns det dock fortfarande en koppling mellan forskning och 
design i fas tre. De mer vetenskapliga reflektionerna i den här fasen är mer 
riktade åt hur liknande befintliga projekt ser ut idag jämfört med resultatet 
av designen. I den tredje fasen bör arbetssättet vara analyserande och 
inriktat på hur det kommer att se ut.

Litteraturstudie
Litteraturstudien ingår i den första fasen för att erhålla den kunskap som 
krävs för att skapa ett mer hållbart och attraktivt stadscentrum. Genom 
litteraturstudien erhålls information och vetskap om hur en ny funktion 
och utformning kan tillämpas för en centrumnära galleria. Litteraturstudien 
fokuserar både på handelsverksamhetens utveckling i allmänhet men också 
utvecklingen av Odenhuset. Denna litteraturstudie är även en grund till 
kommande platsbesök och designprocessen.

Platsbesök
Förutom Odenhuset i Trollhättan kommer även andra gallerior besökas 
för att få inspiration och en bättre förståelse för centrumhandel och 
centrumutveckling. Gallerior som undersöks med ett studiebesök i 
arbetet kan antingen ligga i framkant när det kommer till handel eller 
vara i behov av förändring för att återigen kunna gynna centrumlivet. 
Dessutom kommer en inventering av Trollhättan centrum genomföras 
för att se vad staden saknar och därigenom vad gallerian Oden kan bidra 
med. Förhoppningen är att inventeringen kan ske med hjälp av Trollhättan 
kommun.

Vid platsbesöken kommer tolv kvalitetskriterier, se Tabell.2, enligt Gehl 
(2010) att beaktas. Dessa kvalitetskriterier redovisar för olika 
grundläggande faktorer en offentlig plats bör uppfylla. Detta för att 
upplevelsen av säkerhet, bekvämlighet och behag ur en fotgängares 
perspektiv ska upplevas till det bättre.
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Tabell.2: Kvalitetskriterierna som enligt Gehl (2010) ska vara uppfyllda för att en 
offentlig miljö ska upplevas som säker, bekväm och behaglig ur en fotgängares 
perspektiv.

12 KVALITETSKRITERIER

SK
YD

D

TRAFIK OCH OLYCKOR
• Skydd för fotgängare
• Omgivande trafik

KRIMINALITET OCH 
VÅLD

• Offentliga ytor med 
rörelseflöde

• Se omgivning
• Aktivitet dag och natt
• God belysning

SKYDD MOT OÖNSKADE 
SINNESUPPLEVELSER

• Vind
• Regn/snö
• Kyla/värme
• Föroreningar
• Damm, buller, 

bländning

BE
KV

ÄM
LI

G
H

ET

PROMENERA
• Utrymme 
• Inga hinder
• Markytor
• Tillgängligt för alla
• Tilltalande omgivning

STANNA/STÅ
• Omgivning

SITTA
• Sittplatser
• Tillgodose fördelar: vy, 

sol, människor
• Tilltalande omgivning

SE
• Avstånd 
• Inga hinder
• Intressanta vyer
• Ljus och belysning

PRATA OCH LYSSNA
• Låg ljudnivå
• Gatuinredning som 

bjuder in till möten

AKTIVITET OCH 
RÖRELSE

• Inbjudande miljö 
för kreativitet, fysisk 
aktivitet, träning och 
lek

• Dag och natt
• Sommar och vinter

BE
H

AG

SKALA
• Byggnader och 

rum anpassat efter 
mänsklig skala

KLIMAT
• Sol/skugga
• Värme/kyla
• Vind

SINNESUPPLEVELSER
• Design och detaljer
• Materialval
• Tilltalande vyer
• Träd, växter, vatten

Inför ett platsbesök består förberedelserna för studiebesöket av att läsa på 
om gallerian och platsen runt omkring. Ett sådant förarbete kan resultera 
i att frågor uppstår om specifika delar i bygganden och som kan besvaras 
på plats. Förstudie innan platsbesöket är också lämpligt för att få reda på 
om vissa områden i gallerian bör utforskas mer noggrant menar Carmona, 
Tiesdell, Heath och Oc (2010). Tabell.3 redovisar för utrustning som är 
lämplig att ha med sig till ett platsbesök.

Tabell.3: Utrustning enligt First in Archtecture (2013) som underlättar för ett lyckat 
platsbesök.

ATT TA MED SIG TILL ETT PLATSBESÖK
Kamera Fotografera: arkitektur, omgivning, detaljer
Anteckningsbok + penna Minnesanteckningar, skisser
Måttband Mäta föremål och avstånd
(bra väder) Mulen dag med jämt solljus (förhindrar att 

skuggor uppstår)

De tolv kvalitetskriterierna som Gehl (2010) redovisar är till för att förbättra 
fotgängares upplevelse av offentliga utomhusmiljöer. Dessa kriterier 
kommer att användas som ett underlag för vad som kommer undersökas 
vid platsbesöken, både inomhus- och utomhusmiljö. Då syftet med de 
tolv kriterierna är att utifrån en fotgängares perspektiv skapa en säker och 
behaglig plats med hög komfort, är en del av kriterierna även relevanta 
för inomhusmiljö. Carmona et al. (2010) tar också upp faktorer att 
uppmärksamma vid ett platsbesök, se Tabell.4. Dessa faktorer tar hänsyn 
till både platsen och byggnaden. Mellan byggnaden och platsen utgör det 
ett viktigt samspel mellan dessa två hur dess attraktivitet upplevs, både 
var för sig och tillsammans. Därför är det viktigt att ta uppmärksamma och 
studera både byggnad och platsen intill vid ett platsbesök. Underlaget som 
redovisas i Tabell.5 är vad som kommer studeras vid platsbesöken och är 
baserade på teorierna av Carmona et al. (2010) och Gehl (2010).
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Tabell.4: Faktorer att beakta och undersöka vid ett platsbesök enligt Carmona, 
Tiesdell, Heath och Oc (2010).

ATT UNDERSÖKA VID PLATSBESÖKET
PLATSEN BYGGNADEN

• Gatumönster
• Vyer
• Ytor på fasader
• Området
• Rörelsemönster
• Cirkulation
• Öppna ytor
• Historia
• Skala
• Material
• Tillgänglighet
• Fordon och fotgängare
• Klimat
• Offentliga och privata ytor

• Material
• Byggnadsstruktur
• Skala och proportioner
• Balans
• Tillgång till ljus
• Vyer
• Symmetri
• Geometri
• Innegård
• Utrymme och tomrum

Tabell.5: Underlag för platsbesöken baserade på teorierna av Carmona et al. 
(2010) och Gehl (2010).

UNDERLAG FÖR PLATSBESÖK
• Tid för platsbesöket
• Aktiva verksamheter i byggnaden

PLATSEN BYGGNADEN

Lokalisering i staden och omgivning
• Geografiskt läge i staden
• Närliggande stråk
• Platsens funktion
• Samspel mellan platsen / byggnad
• Omgivning / närliggande bebyggelse
• Material
• Växtlighet
• Väderskydd
• Sol och skugga

struktur
• Stråk
• Rörelsemönster
• Utformning av byggnadens lokaler
• Lokaler anpassade efter verksamhet
• Geometri
• Material
• Ljus i byggnaden
• Arkitektonisk stil

Fordon, fotgängare och 
tillgänglighet
• Samspel mellan fordon och 

fotgängare
• Avstånd till busshållplats, tågstation
• Tillgänglighet

Användning
• Samverkan mellan verksamheterna
• Användning av tomma ytor 

(korridorer, hall)
• Tillgänglighet

Upplevelse
• Stämning på platsen
• Upplevelse på platsen dygnet runt
• Upplevelse på platsen året runt
• Sittmöjligheter
• Möjlighet till mat och dryck
• Se sin omgivning
• Ljudnivå
• Lukt
• Tilltalande områden på platsen

Upplevelse
• Stämning i byggnaden
• Upplevelse i byggnaden dygnet runt
• Upplevelse i bygnaden året runt
• Sittmöjligheter
• Möjlighet till mat och dryck
• Se sin omgivning
• Ljudnivå
• Lukt
• Tilltalande områden i byggnaden
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1.6 Fokusering
Denna studie fokuserar på den centrumnära gallerians utveckling i relation 
till stadens sociala attraktivitet och social hållbarhet. I och med det går 
detta arbete inte närmare in på områden som rör de ekonomiska och 
ekologiska hållbarhetsaspekterna kring centrumnära gallerior. Resultatet 
av Odenhusets nya gestaltningsutformning är inte styrt av en ekonomisk 
budget.

Då detta arbete är inom arkitektur med inriktning husbyggnad fokuserar 
detta arbete huvudsakligen på byggnaden i relation till staden. 

1.7 Disposition
Rapportens struktur följer arbetssättet för metoden Research by Design. 
Inledningsvis presenteras galleria Odenhuset som studien i examensarbetet 
fokuserar på och varför undersökningen behöver genomföras Därefter 
följer presentationen av metodvalet och vad detta arbetssätt innebär. 
Då en del av förstudien (som är en del av metoden) är litteraturstudier 
presenteras teori kring tidigare forskning och frågeställningarna i nästa 
avsnitt av rapporten. Liksom litteraturstudier är platsbesök och analys av 
dessa en viktig del av förstudien. Analysen av platsbesöken kommer att 
presenteras efter teoriavsnittet. Efter förstudien följer designprocessen i 
metoden Research by Design, vilket gör det lämpligt att fortsätta rapporten 
med ett resultat av gestaltningsförslaget. Slutligen kommer avsnittet 
designanalysen där författaren diskuterar kring arbetets utförande och 
resultat. Rapporten avslutas med förslag på fortsatta studier.

1.8 Digitala verktyg
I detta arbete används programmet Autodesk Revit för att rita upp det nya 
gestaltningsförslaget för Odenhuset. Resultatet som presenteras i denna 
rapport är skapat i Adobe InDesign.
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I detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudien. Avsnittet 
beskriver även teori för hållbarhetsaspekter samt aspekter för en attraktiv 
stadsmiljö.
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2. FÖRSTUDIE: TEORI
2.1 Varuhus och gallerior

Vistas i ett varuhus eller galleria
Besöker man ett varuhus är ofta anledningen att man är på jakt efter 
en specifik produkt. Att finna produkten kan resultera i en känsla av 
tillfredsställelse efter köpet. Shopping kan förknippas med glädje i och med 
den upplevelse och stimulans som uppstår i varuhusmiljön. En stor del av 
att befinna sig i varuhusmiljö handlar om det sociala umgänget. Att få vistas 
bland andra människor men upplevelsen handlar också om att få vistas 
i en annan miljö. Varuhuset är en mötesplats som har gjort det möjligt 
att kombinera nyttan att införskaffa varor med nöjet upplevelsen av ett 
varuhusbesök. (Eskilsson & Fredriksson, 2010)

Varuhuset synkroniserad med staden
Samordningen mellan den kommersiella rytmen och stadens rytm visar sig 
som mest uppenbar i ett varuhus.  Den kommersiella rytmen får i stadens 
varuhus ett eget utrymme där förändringar i handeln syns efter säsongens 
trender. Det geografiska läget för varuhuset i staden har en påverkan 
hur varuhuset förhåller sig till stadens rytm. Så som om varuhuset är 
beläget intill platser som är en del av invånarnas dagliga rörelseflöde. 
Även varuhusets öppettider är synkroniserat med stadens invånares 
rörelseflöde. Någon ytterligare rytm som påverkare invånarna i ett varuhus 
är den kroppsliga. Det vill säga hunger, törst, hastighet och trötthet. Genom 
att varuhuset erbjuder faciliteter för dessa behov kan varuhuset få sina 
besökare att dels stanna för ett längre besök men det kan också påverka 
besökarnas flöde i varuhuset.  (Kärrholm, 2012)

2.2 Mixed use
Begreppet Mixed Use innebär att blanda och inkludera olika verksamheter 
i en och samma byggnad. Hur resultatet av ett Mixed Use projekt ser ut 
kan skilja sig mellan olika projekt. Jacobs (2011) menar att grundläggande 
för att skapa en tilltalande mötesplats för människor är att platsen är rik på 
mångfald. En sådan plats består lämpligen av både kulturella attraktioner 
och kommersiella verksamheter. Jacobs anser även att en mötesplats för 

människor inte bara ska ha olika verksamheter utan också olika öppettider. 
Ett sådant koncept kan gynna att fler vistas på platsen senare tider på 
dygnet. Resultatet blir då att människor även denna tidpunkt rör sig mellan 
olika verksamheter. 

En blandning av verksamheter genererar i mångfald menar Jacobs. 
Verksamheterna i byggnaden bör fungera enskilt men bör också kunna 
samspela med andra verksamheter i byggnaden. Verksamheterna i 
byggnaden bör enligt Grant och Perrot (2011) vara tidsenliga med nutidens 
moderna yrken för att skapa jobbmöjligheter. Vad som ses som ett modernt 
yrke och som kan skapa fler jobbmöjligheter styrs både av politiska beslut 
och vad staden är i behov av.

 Ett traditionellt sätt att bygga en Mixed Use byggnad är att låta ett 
bostadshus ge plats för handelsverksamhet på markplan menar Liljewall 
(2019a). Att bygga Mixed Use har positiva effekter som att bidra till ett 
livligare stadsrum, samordningsvinster och ökade flöden både i och utanför 
byggnaden. Mixed Use behöver nödvändigtvis inte bestå av bostäder och 
handelsverksamheter utan kan exempelvis även innehålla resecentrum, 
kulturhall, undervisningslokal och vårdlokaler föreslår Liljewall (2019a). 

Utmaningar med planeringsfasen för en Mixed Use-byggnad menar 
Grant och Perrot är att föreställa sig hur väl teorin stämmer överens med 
praktiken. Det vill säga hur planlösningen bör vara utformad för att uppnå 
ett levande flöde i och runt om byggnaden. Det flöde som Mixed Use för 
med sig både i och utanför byggnaden kan bidra till bättre förutsättningar 
för handel och restauranger. Men framför allt bidrar flödet till en plats 
med mer människor. Detta i sin tur menar Gehl (2010) gynnar upplevelsen 
av att se samt att bli sedd av sin omgivning. Men att kombinera olika 
verksamheter som skapar detta flöde är inte problemfritt. Framför allt 
så har olika verksamheter olika krav på konstruktionen av sina lokaler, så 
som bärning, stomme och schaktlägen. Liljewall (2019b) hävdar att en 
välplanerad konstruktion och även god samordning mellan verksamheterna 
i lokalen förstärker Mixed Use-konceptet positivt i byggnaden.
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2.3 Staden
Attraktiv stad
En attraktiv stad är en stad eller ort där människor gärna vistas i och som 
dessutom är ekonomisk, social och ekologisk hållbar. Staden behöver vara 
en trygg plattform att verka och leva i, både för invånare och besökare. 
Detta utifrån stadens egna förutsättningar i samspel med närliggande 
regionen. (SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), 2015)

Begreppet attraktivitet är vanligt förekommande inom både stadsdesign 
och den arkitektoniska designen av byggnader. I begreppet attraktiv stad 
ingår tre olika områden där attraktiviteten spelar en roll; ekonomi, social 
och fysisk attraktivitet (se Bild.3). Hur attraktiv en stad upplevs vara finns 
det många perspektiv att se saken på. En faktor som påverkar i vilket 
perspektiv man observerar attraktiviteten är vilken fas i livet man befinner 
sig. 

Bild.3: Fysiska, sociala samt ekonomiska dimensioner spelar alla en viktig och 
avgörande roll för stadens attraktivitet. (Hidman, 2018, Figure 4)

Ekonomisk attraktivitet
För att en stad ska upplevas som ekonomiskt attraktiv är det viktigt att 
det finns gott om arbeten i staden och gärna välbetalda sådana. Både 
invånarnas, stadens och regionens ekonomi gynnas dessutom om staden är 
rik på företag menar Andersson (1998). Kultur, konsumtion och utbildning 
är ytterligare faktorer som påverkar hur ekonomiskt attraktiv en stad 
framstår att vara. En blandning av kultur, kommersiell verksamhet och 
utbildning skapar mångfald vilket har goda förutsättningar för att resultera 
som ekonomiskt gynnsamt förklarar Jacobs (2011).

Social attraktivitet
I en socialt attraktiv stad skapas inga uteslutande miljöer för invånarna 
och besökare, oavsett vilket socialt eller kulturellt ursprung man har 
menar Tunström (2007). Det har därför en stor betydelse för den 
sociala attraktiviteten i en stad att både mångfald och variation får ta 
plats i den mer traditionella staden menar Jacobs (2011). Faktorer som 
skapar mångfald i en stad är att stadens invånare och dess besökare 
känner sig delaktiga i staden. Arbeten, kulturella attraktioner, lokaler 
för fritidsintressen är grundläggande att finnas i en stad för att involvera 
människor med staden men också med varandra.

Fysisk miljö attraktivitet
Vad som avgör den fysiska attraktiviteten av en stad är stadens uppbyggnad 
och struktur samt tillgångar till natur. Stadens tillgång till natur så som skog, 
vatten, grönområden och parker menar Andersson (1998) har en påverkan 
för stadens attraktivitet. Avstånd och reseförbindelser i staden och till 
närliggande städer är också avgörande för den fysiska attraktiviteten. 
Kvalitetskriterierna, se Tabell.2 på sida 7, som Gehl (2010) redovisar för 
har även de en påverkan för den här attraktiviteten. Dessa kvalitetskriterier 
är indelade i tre huvudområden; skydd, bekvämlighet och behag.

2.4 Hållbar utveckling i staden
För att bidra till en hållbar utveckling i staden krävs det att ta hänsyn till de 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna. Enligt World Commision 
on Enviroment and Development (1988) innebär hållbar utveckling att 
tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter till att tillfredsställa sina behov. Samtliga olika aspekter behövs 
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och är beroende av varandra. För en hållbar utveckling i staden är sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter alla nödvändiga menar Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL,2015). Att hitta lösningar till alla aspekter är 
en större utmaning och därmed handlar hållbarhetsutmaningarna om att 
hitta lämpliga kompromisslösningar enligt Gröndahl och Svanström (2012).

Bild.4: De sociala, ekonomiska och ekologiska hållberhetsaspekterna är alla 
beroende av varandra enligt Gröndahl och Svanström (2012).

Ekologisk hållbar stadsutveckling
Hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv handlar enligt Gröndahl och 
Svanström (2012) om hur naturresurser används. Den ekologiska aspekten 
fungerar som en ram där stadens mål och medel tar till hänsyn naturens 
gränser och förutsättningar. Sveriges Kommuner och Landsting (2015) 
menar att människan behöver ur ett ekologiskt hållerhetsperspektiv 
anpassa sin vardag efter naturens gränser gör att gynna ekosystem och 
biologisk mångfald. Stadens uppbyggnad och struktur ska vara anpassad 
efter att hålla nere utsläpp och luftföroreningar.

Ekonomisk hållbar stadsutveckling
Hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv handlar om att ta hänsyn till 
kraven för god livskvalitet och att kunna uppfylla basbehoven. Detta menar 
Sveriges Kommuner och Landsting (2015) gäller att stadens invånare 
kan långsiktigt försörja sig samt att stadens företag och verksamheter 
blomstrar. Som Gröndahl och Svanström (2012) skriver handlar ekonomisk 
hållbar utveckling om att ta hänsyn till ekonomiska värden.

Social hållbar stadsutveckling
Social hållbarhet handlar om att skapa god livskvalitet för alla där man 
tar till hänsyn till invånare och besökares situation samt vilka möjligheter 
den ger. Det innebär att känna sig trygg i sin tillvaro, känna gemenskap 
och att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För en social 
hållbar stad ska invånarna och besökarna känna sig delaktiga och ha goda 
förutsättningar för en väl fungerande hälsa enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL,2015). I en social hållbar stad ska även besökare och 
invånare känna sig säkra och trygga. Detta oavsett ålder, kön, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning, religion, etnicitet eller socioekonomisk 
ställning menar Folkhälsomyndigheten (2018).
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I detta avsnitt analyseras Trollhättans stadsrum omkring Odenhuset utifrån 
rapporten Stadsrum & stadsliv i Trollhättan (Gehl Architects 2015) som är 
beställd av Trollhättan kommun.
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Bild.5: Odenhuset (markerad med cirkel) har ett centralt läge i staden mellan Drottningtorget och Trollhättan resecentrum. (Infovisaren, 2019)
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3. FÖRSTUDIE: TROLLHÄTTAN
I juli 2015 genomförde Trollhättans stad i samarbete med Gehl Architects 
en analys av stadsrummet och stadslivet i Trollhättan centrum. Denna 
analys fokuserade mestadels på vad som är bra i Trollhättan stad samt vad 
som behöver förbättras. (Trollhättans Stad, 2016)

I detta arbete analyseras rapporten Stadsliv & stadsrum i Trollhättan av 
Gehl Architects (2015) för att undersöka vad Trollhättan centrum är i behov 
av eller har brist på. Detta för att finna en ny funktion för Odenhuset som 
har potential att gynna Trollhättans centrum attraktivitet och hållbarhet.

3.1 Gatorna runt om Odenhuset
I Stadsliv & stadsrum i Trollhättan av Gehl Architects (2015) analyseras 
människors rörelsemönster samt hur människor använder centrala delar 
av staden. I denna studie har båda de stora gatorna intill Odenhuset 
inkluderats, norra Kungsgatan och Drottninggatan. Hur stadslivet ser 
ut utanför en byggnad menar Kärrkolm (2012) har en påverkan för 
byggnadens relation med staden. I och med det är resultatet av analysen 
relevant för detta arbete och hur stadslivet och stadsrummet ser ut på 
gatorna utanför.

I analysen utförd av Gehl Architects (2015) har även kommersiell 
verksamhet undersökts där affärshuset Odenhuset utgör en större del 
av Trollhättans centrala handelsverksamheter. Studien visar en märkbar 
skillnad för Trollhättans handelsverksamheter i centrum när det numera 
finns konkurrens från både e-handel och externa köpcenter.

Norra Kungsgatan (Gågatan)
Den norra delen av Kungsgatan utgör en gågata med en cykelbana omgiven 
av en trädallé i mitten av gatan som syns i Bild.6. Intill gågatan förutom 
Odenhuset finns ett flertal restauranger och barer samt bostäder, hotell 
och kulturhus med biograf och bibliotek. Gågatan har däremot få sittplatser 
i och lägre aktivitet under helgen. En sammanfattande bedömning av norra 
Kungsgatans relation till Odenhuset i dagsläget utifrån Gehl Architects 
(2015) beskrivs  i Tabell.6.

Bild.6: Vy över gågatan norra Kungsgatan och dess trädallé som markerar 
cykelbanan. 

Tabell.6: Utifrån Gehl Architects (2015) är dessa bedömningar för norra 
Kungsgatan (gågatan).

BEDÖMNING AV NORRA KUNGSGATAN
BRA OKEJ KAN FÖRBÄTTRAS

• Inbjudande fasad
• Uteserveringar

• Gata fri från 
motorfordon

• Få sittplatser 
utplacerade

• Låg aktivitet under helg
• Saknar grönska, vatten 

och valmöjlighet 
mellan sol och skugga

• Få äldre och barn vistas 
här under kvällstid

• Oljud och bullernivå
• Otrygg miljö under 

kvällstid
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Gehl Architects (2015) har i sin analys undersökt hur olika platser i 
Trollhättan lever upp till Gehls tolv kvalitetskriterier som förklaras i 
Tabell.2 på sida 7. Resultatet av hur norra Kungsgatan lever upp 
till kvalitetskriterierna presenteras i Tabell.7. Enligt Gehl Architects 
bedöms möjligheten att sitta, stanna, prata och lyssna som låga på 
Kungsgatan. Likaså bedöms skydd mot oönskade sinnesupplevelser, 
positiva sinnesupplevelser, möjligheten att njuta av klimatet och miljön 
för lek och rörelse. Däremot är möjligheterna goda att se sin omgivning 
samt att bli sedd. Det bidrar till att upplevelsen av säkerhet ökar för både 
trafikrelaterade situationer samt kriminalitet och våld. Möjligheten att 
promenera på Kungsgatan har enligt Gehl Architects goda förutsättningar.

Drottninggatan
Längs med Odenhusets baksida går Drottninggatan mellan Drottningtorget 
och Trollhättan resecentrum. Längs med gatan finns förutom affärshuset 
Oden också hotell, restauranger, parker och Högskolan Väst. En 
sammanfattande bedömning av Drottninggatans relation till Odenhuset 
utifrån Gehl Architects (2015) studie presenteras i Tabell.8.

Magasingatan och Olof Palmes gata
Både Olof Palmes gata och Magasingatan är tvärgator som korsar 
Kungsgatan och Drottninggatan. Dessa gator är båda utformade med infart 
från Drottninggatan och med vändplats innan Kungsgatan korsas (se Bild.8 
och Bild.9). Runt om finns högre byggnader med någon enstaka entré.

Dessa två tvärgator har i Gehl Architects (2015) studie inte studerats 
lika väl som de två huvudgatorna Kungsgatan och Drottninggatan. En 
bedömning utifrån Gehl Architects för Magasingatan och Olof Palmes gata 
redovisas i Tabell.9.

Tabell.7:  En bedömning av Gehl Architects (2015) hur norra Kungsgatan lever upp 
till de 12 kvalitetskriterierna. Ju mörkare nyans en ruta är ifylld med färg, desto 
bättre uppfyller gågatan kriteriet.

BEDÖMNING AV NORRA KUNGSGATAN (GÅGATAN)
UTIFRÅN DE 12 KVALITETSKRITERIERNA

SK
YD

D

TRAFIK OCH OLYCKOR
• Skydd för fotgängare
• Omgivande trafik

KRIMINALITET OCH 
VÅLD

• Offentliga ytor med 
rörelseflöde

• Se omgivning
• Aktivitet dag och natt
• God belysning

SKYDD MOT OÖNSKADE 
SINNESUPPLEVELSER

• Vind
• Regn/snö
• Kyla/värme
• Föroreningar
• Damm, buller, 

bländning

BE
KV

ÄM
LI

G
H

ET

PROMENERA
• Utrymme att 

promenera
• Inga hinder
• Markytor
• Tillgängligt för alla
• Tilltalande omgivning

STANNA/STÅ
• Omgivning

SITTA
• Sittplatser
• Tillgodose fördelar: vy, 

sol, människor
• Tilltalande omgivning

SE
• Avstånd
• Inga hinder
• Intressanta vyer
• Ljus och belysning

PRATA OCH LYSSNA
• Låg ljudnivå
• Gatuinredning som 

bjuder in till möten

AKTIVITET OCH 
RÖRELSE

• Inbjudande miljö 
för kreativitet, fysisk 
aktivitet, träning och 
lek

• Dag och natt
• Sommar och vinter

BE
H

AG

SKALA
• Byggnader och 

rum anpassat efter 
mänsklig skala

KLIMAT
• Sol/skugga
• Värme/kyla
• Vind

SINNESUPPLEVELSER
• Design och detaljer
• Materialval
• Tilltalande vyer
• Träd, växter, vatten
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Bild.7: Baksidan av Odenhuset har sin fasad mot Drottninggatan. Fasaden upplevs 
enligt Gehl Architects (2015) som inaktiv och oattraktiv.

Bild.8: Odenhusets fasad mot Magasingatan som är en tvärgata.

Bild.9: Fasaden mot Olof Palmes gata är enligt Gehl Architects (2015) en 
motorfordonstrafikerad gata med inaktiv och oattraktiv fasad.

Tabell.8: Utifrån Gehl Architects (2015) är dessa bedömningar för Drottninggatan

BEDÖMNING AV DROTTNINGGATAN
BRA OKEJ KAN FÖRBÄTTRAS

• Länkar samman 
Innovatum, 
Drottningtorget 
och Trollhättan 
resecentrum

• Få äldre och barn vistas 
här under kvällstid

• Låg aktivitet under helg
• Motorfordonstrafikerad 

gata med dubbla körfält 
i båda riktningarna

• Död fasad, inaktiv och 
oattraktiv

• Otrygg miljö under 
kvällstid

• Platser och byggnader 
runtomkring har sin 
baksida vänd mot 
Drottninggatan

Tabell.9: Utifrån Gehl Architects (2015) är dessa bedömningar för Magasingatan 
och Olof Palmes gata.

BEDÖMNING AV MAGASINGATAN OCH OLOF PALMES GATA
BRA OKEJ KAN FÖRBÄTTRAS

• Död fasad, inaktiv och 
oattraktiv

• Utformningen av gatan 
och tillhörande skyltar 
tilltalar inte fotgängare
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I detta avsnitt analyseras materialet från platsbesöken. Förutom ett 
platsbesök vid Odenhuset har även andra centrumnära gallerior studerats 
samt ett fåtal galleriabyggnader belägna vid externa köpcenter. De utvalda 
shoppingbyggnaderna som har besökts är antingen i framkant gällande 
Mixed-Use eller består numera av många tomma lokaler som Odenhuset 
gör.
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4. FÖRSTUDIE: PLATSBESÖK
4.1 Odenhuset, Trollhättan
Gallerian Odenhuset i Trollhättan besöktes en tidig måndagseftermiddag 
i februari. Besökare till huset är i blandade åldrar men mestadels 
pensionärer. De aktiva verksamheterna i byggnaden är butiker och 
restauranger. 

Platsen: Lokalisering i staden och omgivning
Odenhuset är beläget mitt i centrala Trollhättan parallellt med 
Drottninggatan och Kungsgatan. Från Odenhuset är det gångavstånd 
till både Drottningtorget och Trollhättan resecentrum. Gallerian har ett 
avstånd på en knapp kilometer till Europaväg 45. Runt om Odenhuset 
finns det butiker, restauranger, bibliotek, flerbostadshus, gym, biograf, 
parker samt en högskola. I dagsläget är Odenhuset en galleria med handel- 
och restaurangverksamheter. Odens läge och placering skapar skugga 
närmast byggnaden på dagen men möjlighet till sol på gågatan fås under 
kvällstid. Längs med Kungsgatan finns några få bänkar utplacerade samt 
papperskorgar. Gatan pryds av stenplattor och träd som enda växtlighet. 
Det finns också en lekplats utanför Odenhuset (se Bild.14).

Platsen: Fordon, fotgängare och tillgänglighet
Gatan intill Odenhusets huvudentré, (norra Kungsgatan) utgör ett tydligt 
huvudstråk för fotgängare och en cykelbana som markeras med en allé, 
se Bild.13. Norra Kungsgatan är en gågata mellan Drottningtorget och 
Trollhättan resecentrum. Då motorfordon inte är tillåtna att köra på 
Norra Kungsgatan som utgör en gågata, skapar detta en säkrare miljö för 
fotgängare och cyklister att förflytta sig på.

Gallerian Odenhuset erbjuder sina besökare parkeringsmöjligheter i form 
av parkeringsdäck på taket, se Bild.10 och en del av andra våningsplanet, se 
Bild.11. Infarten till gallerians parkeringar är placerad vid motortrafikerade 
Drottninggatan. Gallerians parkeringsutfart har skymd sikt och är utrustad 
med trafikljus liksom infarten även är, se Bild.12. Parkeringsmöjligheter 
förekommer även längs med gatorna runt omkring byggnaden. 
Cykelparkeringar finns längs med främre fasaden på Kungsgatan.

Bild.10: Odenhusets tak är i dagsläget en parkering.

Bild.11: Parkeringsplatser på det andra våningsplanet i Odenhuset.

Bild.12: Vid parkeringsutfarten har både bilister och fotgängare skymd sikt.
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Bild.13: Norra Kungsgatan pryds av en trädallé som markerar cykelbanan.

Bild.14: Lekplats på norra Kungsgatan (gågatan).

Bild.15: Trafiken på Drottninggatan bidrar till en högre bullernivå i området.

Både vid Trollhättan resecentrum och Drottningtorget stannar 
lokaltrafikens bussar. Odenhusets centrala läge (se Bild.5 på sida 18) 
bidrar till goda förutsättningar till att kunna resa med kollektivtrafik till 
Gallerian. Med kollektivtrafiken är det möjligt att resa till och från Karlstad, 
Göteborg samt mindre samhällen runtom Trollhättan.

Platsen: Upplevelse
Gågatan (norra Kungsgatan) är den gata som upplevs som den mest 
levande gata runtom Odenhuset. Detta då det framförallt är en gågata 
och fotgängare och cyklister kan röra sig fritt i en mer trafiksäker miljö. 
Gatan upplevs också som mer levande eftersom fasaderna intill gatan 
har aktiva verksamheter och mer dekorativ utformning. Majoriteten 
av verksamheterna i området har öppet dagtid. Kvällstid har barer och 
restauranger öppet. Miljön på Drottninggatan, Magasingatan samt Olof 
Palmes gata är av motsatt karaktär, mestadels inaktiva fasader och främst 
avsedd för motorfordon. Detta bidrar till upplevelsen av att platsen inte är 
avsedd för fotgängare.

På samtliga gator runtom Odenhuset är det enkelt att se sin omgivning 
då inget större skymmande objekt förekommer. Sinnespåverkan för lukt 
och hörsel förekommer vid Drottninggatan där trafiken bidrar till en höjd 
bullernivån, se Bild.15.

Byggnad: Struktur
Odenhuset har i dagsläget två entréer, en huvudentré mot Kungsgatan (se 
Bild.16) och en entré mot Olof Palmes gata. Förutom dessa entréer är det 
möjligt att ta sig in i Odenhuset via verksamheter i gallerian som har privata 
ingångar mot Kungsgatan.

Odenhuset består av ett tidigare Domusvaruhus och en nyare byggnad 
i betong (se Bild.7 på sida 21). Den främre fasaden och delar av 
fasaderna mot tvärgatorna Olof Palmes gata och Magasingatan pryds av 
gröna glasskivor. Butiksskyltar pryder den främre fasaden. Fasaden mot 
Drottninggatan kan ses som inaktiv då den saknar fönster, entréer och 
skyltning som förklarar byggnadens funktion. Tvärgatornas fasader kan ses 
som delvis aktiva. Detta eftersom det förekommer en större väggmålning 
och en entré (se Bild.8 och Bild.9) som ger mer levande fasader.
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Entrén på Olof Palmes gata (se Bild.20) leder till verksamheterna på 
entréplan i Odenhuset via en längre korridor. Längs med denna korridor 
finns tomma vita väggytor samt några postfack. Vita väggytor och 
golvplattor i stenmaterial är de mest förekommande interiöra materialen 
i Odenhuset. Spotlights i taket är den mest vanliga typen av ljuskälla 
i gallerian. De delar av gallerian som har tillgång till dagsljus är de 
verksamheter som har sin lokaler mot Kungsgatan på entréplan. 

Via Odenhusets huvudentré på Kungsgatan möts besökare av en större 
öppen yta inne i byggnaden, se Bild.17. Här finns entréer till gallerians olika 
verksamheter samt två rulltrappor i varsin riktning. Från huvudentrén sett, 
är rulltrappan rakt fram den som leder besökare upp till andra våningen. 

Längre in i gallerian finns en korridor i parallell riktning med Kungsgatan, 
som leder besökare till butikerna närmast Magasingatan samt tre stycken 
bankautomater. I korridoren finns det två hissar och en dörr till ett 
trapphus. Både hissarna och trapphuset har skymd sikt då dess material är 
icke-transparenta, se Bild.18 och Bild.21.

Byggnad: Användning
I dagsläget används Odenhuset som en galleria. Med sitt parkeringsdäck 
och goda möjligheter till reseförbindelser finns det flera möjligheter att ta 
sig till Odenhuset. Markplanet består av ett flertal butiker, restauranger 
och café. På andra våningen finns också en restaurang och någon enstaka 
butik. Numera har plan två ett flertal tomma lokaler där det tidigare har 
funnits aktiva verksamheter, se Bild.19. I gallerian finns också tre stycken 
bankautomater för uttag av kontanter. Ytorna mellan verksamheterna 
kan ses som öppna ytor till för att förflytta sig i varuhuset. Odenhusets 
öppettider är framförallt dagtid under veckan och skiljande öppettider för 
butikerna under helgen.

Bild.16: Odenhusets huvudentré på gågatan (norra Kungsgatan).

Bild.17: Entréplan har en större öppen yta i anslutning till huvudentrén.

Bild.18: Hissarna i Odenhuset består av ogenomskinliga material.
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Bild.19: Flera lokaler på det andra våningsplanet står tomma.

Bild.20: Invändig vy över entrén mot Olof Palmes gata.

Bild.21: Ingången till trapphuset i Odenhuset.

Byggnad: Upplevelse
Platsbesöket genomförs mitt på dagen och besökarna i Odenhuset är 
i blandade åldrar. Alltifrån småbarn tillsammans med sina föräldrar till 
ungdomar och pensionärer. På entréplanet är människor i rörelse eller 
använder gallerians utplacerade sittplatser. I korridorerna anslutande till 
den öppna ytan rör sig betydligt färre besökare eller ingen alls. På andra 
våningen är det en märkbar skillnad från vad man möts av på entréplanet. 
Endast några enstaka verksamheter är fortfarande aktiva och antalet 
besökare på det andra våningsplanet är ytterst få. En del av andra våningen 
utgör parkeringsplatser där ett större ungdomsgäng håller till under 
platsbesöket.

Den interiöra arkitekturen består av massiva material som går i ljusa 
färger. Bristen på dagsljus längre in i gallerian skapar en upplevelse av 
ett mindre rum även om taknivån är hög. Trapphuset samt hissarna går 
i ogenomskinliga material vilket försvårar det för besökare att se sin 
omgivning samt att bli sedd.

Huvudentrén är i dagsläget en sluss av två automatiska skjutdörrar. 
Under vinterhalvåret är butikerna närmast entrén i behov av att använda 
sig av värmefläktar då skjutdörrarna släpper in kyla i gallerian. Detta 
påverkar personal och kunders upplevelse av temperaturen inomhus. 
Behov som Odenhuset kan leva upp till att möta är hunger och törst då 
utbud av restauranger och andra serveringar finns i olika former. Med de 
utplacerade bänkarna och papperskorgarna möter gallerian kundernas 
behov för komfort samt en trevlig och ren vistelsemiljö.

Senare på kvällen är det endast matvarubutiken i gallerian som har öppet. 
Vid denna tidpunkt fyller inte den öppna ytan mellan huvudentrén och de 
olika verksamheterna samma funktion som den gör på dagen. Då Oden 
har ett centralt läge i staden och kan erbjuda tak över huvudet samt värme 
är det här en plats som ungdomsgäng allt oftare håller till på.  På senare 
tid har det stått allt mer i lokaltidningen om ungdomsgäng som agerat 
otrevligt mot både kunder och personal. Detta påverkar stämningen och 
säkerheten i Odenhuset.
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4.2 Överby köpcenter, Trollhättan
År 1987 invigdes de fem första varuhusen på Överby köpcenter. Numera 
består Överby köpcenter av 110 butiker av olika typer av verksamheter 
samt 4500 gratis parkeringsplatser. (Överby Köpcenter 2013; Överby 
Shopping 2018).

Överby köpcenter i Trollhättan besöktes en måndagseftermiddag i 
februari. Köpcentret erbjuder både gallerior och varuhus med ett brett 
utbud av olika handel- och restaurangverksamheter. I den här studien 
har platsbesöket fokuserat på två av byggnaderna på Överby köpcenter, 
Sibahuset (se Bild.22)och Etagehuset (se Bild.23). 

Platsen: Lokalisering i staden och omgivning
Överby köpcenter är beläget mellan Vänersborg och Trollhättan längs 
med riksväg 44 och europaväg 45, vilket skapar ett tillgängligt läge som 
är attraktivt för förbipasserande. Miljön runtom Överby köpcenter består 
av ängar, skog och är lokaliserat alldeles intill Göta älv. Själva platsen för 
Överby köpcenter består av asfalterad markyta och några mindre gräsytor. 
Annan växtlighet som förekommer på platsen är träd på några av de 
mindre gräsytorna. De stora shoppingbyggnaderna fyller förutom sin 
funktion som galleria eller varuhus, fyller även funktionen som väderskydd. 
De stora byggnaderna fungerar både som vindskydd och kan erbjuda 
skugga delar av dygnet.

Platsen: Fordon, fotgängare och tillgänglighet
Överby köpcenter är till ytan stort och i trafiken mellan byggnaderna har 
motorfordon företräde. Ytor mellan byggnaderna består av parkeringar 
och vägar till för bilar. Köpcentret har gott om parkeringsplatser som 
hittas utomhus och på källarvåningen i Etagehuset. Intill byggnaderna och 
bilvägarna förekommer trottoarer och övergångsställen till för fotgängare.

Med lokaltrafiken är det möjligt att resa från Vänersborg och Trollhättan 
med buss till Överby köpcenter. Från både Trollhättan och Vänersborg finns 
det även cykelbana och promenadväg till Överby som är knappa milen 
långa.

Bild.22: Sibahuset ligger alldeles intill de tusentals parkeringar som erbjuds.

Bild.23: Etagehuset och dess huvudentré.

Bild.24: Källarvåningen i Etagehuset utgör ett parkeringsplan.
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Bild.25: Fönsterpartierna i den främre fasaden ger dagsljus även i byggnaden.

Bild.26: Hissarna i Sibahuset har väggar i materialet glas.

Bild.27: Sibahuset får tillgång till dagsljus i byggnaden via glastaket.

Platsen: Upplevelse
Området utanför Sibahuset och Etagehuset fyller funktionen som 
bilparkering. Den höjda bullernivån som bilarna för med sig, avgaserna 
och trafiken resulterar i att platsen blir mindre tilltalande för fotgängare 
och cyklister att vistas på. Det finns få sittplatser utplacerade längs med 
trottoarerna men desto fler papperskorgar. Det finns goda möjligheter till 
att finna mat och dryck på platsen då restaurangverksamhet förekommer 
i flera av shoppingbyggnaderna. Att se sin omgivning utomhus har 
goda förutsättningar då marken är plan och inga skymmande föremål 
förekommer.

Byggnad: Struktur
Både Sibahusets och Etagehusets fasadmaterial går i mörkare färger i 
materialen plåt och glas. Etagehusets främre fasad är till majoriteten 
av glas vilket genererar i dagsljus invändigt i byggnaden. Sibahuset 
har ett mindre glastak som även det ger dagsljus. På framsidan vid 
respektive byggnads huvudentré pryds väggarna av skyltar för de aktiva 
verksamheterna i byggnaden. Etagehusets har en mer avlång form sett 
till markytan och Sibahuset har en mer kompakt form. Etage fyller två 
våningsplan med aktiva verksamheter och Sibahuset fyller tre våningsplan. 
Vissa av våningsplanen är utformade som avlånga hallar och andra som 
cirklar.

Etagehuset är utformat med breda ytor (se Bild.28) som gör det möjligt 
att enkelt kunna förflytta sig mellan byggnadens olika butiker. Byggnadens 
takhöjd är hög och plan två har en balkong mot den öppna ytan på 
entréplan. Kulörerna i den interiöra arkitekturen går i vitt och grått. 
Materialen är glas, putsad vit betong och en del detaljer i aluminium och 
trä. Innertaket och insidan av främre fasaden pryds av lättare balkar i 
ljusare grå nyans. Hissarna i både Etagehuset och Sibahuset följer temat 
glas med sina transparenta väggar, se Bild.26.

Liksom Etagehuset har även grannbyggnaden Sibahuset mestadels 
putsad vit betong och glas som interiört byggnadsmaterial (se Bild.27). 
Den putsade vita betongen hittas i bjälklagen mellan våningarna och på 
väggytor mellan butikerna. Materialet glas identifieras i räcken, tak och 
hissar. Taket pryds av belysning i olika former (se Bild.30).
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Byggnad: Användning
Sibahuset och Etagehuset är båda uppbyggda som gallerior med handel- 
och restaurangverksamheter. Handelsverksamheterna är mestadels inom 
mode så som kläder, smycken och skor. De korta avstånden inomhus 
mellan olika butiker i Sibahuset och Etagehuset höjer tillgängligheten för 
fotgängare. I de resterande byggnaderna på Överby köpcenter förkommer 
handelsverksamheter inom teknik, livsmedel, trädgård och motor. Med 
sitt breda utbud har Överby köpcenter goda förutsättningar att nå fler 
målgrupper och åldrar.

Byggnad: Upplevelse
I både Etagehuset och Sibahuset är den mest vanliga interiöra kulören vit. 
I kombination med den höga takhöjden och tillgången till dagsljuset från 
glastaken, skapas en upplevelse av ett stort och rymligt rum. I kontrast till 
butikernas olika utformning och skyltning fungerar även de vita väggytorna 
som neutral yta i gallerian då de inte tillhör någon butik. Med hissar 
och räcken av glas är det möjligt att se mer av sin omgivning i gallerian. 
Att både bli sedd och att själv se sin omgivning kan höja upplevelsen av 
trygghet och säkerhet.

Vid entréer och rulltrappor finns bänkar och papperskorgar tillgängliga 
för besökare att använda. Funktioner som hiss, rulltrappor och lutande 
rullband samt breda ytor mellan butikerna höjer tillgängligheten och gör 
det enklare att förflytta sig i byggnaden. I byggnaderna finns inga större 
påfrestningar för hörsel och luktsinnet. Det finns goda möjligheter att få 
tag på dryck och mat i Sibahuset och Etagehuset.

Bild.28: Entréplanet i Etagehuset erbjuder breda ytor att förflytta sig på.

Bild.29: Vit är den mest förekommande interiöra kulören i Sibahuset.

Bild.30: Glas och belysning i olika former pryder Sibahusets tak.
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Bild.31: Galleria Gallionens fasad mot Västerlånggatan.

Bild.32: Gallionens entré mot gågatan på Kungsgatan.

Bild.33: Gallionens entré mot norra Drottninggatan.

4.3 Gallionen, Uddevalla
Studiebesöket för Gallerian Gallionen i Uddevalla genomförs en 
måndagseftermiddag i februari. Liksom Odenhuset är Gallionen ett 
tidigare Domusvaruhus för handelsverksamhet, parkering men också 
kontorslokaler.

Platsen: Lokalisering i staden och omgivning
Galleria Gallionen har ett centralt läge i Uddevalla stad alldeles intill 
gågatan Kungsgatan. Längs med gågatan finns det butiker, kontor, 
restauranger och flerbostadshus. Kungsgatan leder till stadens busstation 
Kampenhof men korsar då först Västerlånggatan. Med ett avstånd på 
en kilometer ifrån gallerian hittas stadens järnvägsstation. Alldeles intill 
Uddevalla centrumkärna passerar motorväg 44.

Då Gallionen är ett tidigare Domusvaruhus så kan de karakteristiska dragen 
för ett sådant identifieras i byggnadens fasader, se Bild.31. Fasaderna 
går i enbart betong med ett lika mönster runt om byggnaden. Gågatans 
markmaterial är mestadels stenplattor. Växtlighet förekommer på gågatan 
i form av några färre träd. Gatorna runtom Gallionen ger inga större 
möjligheter till väderskydd förutom omkringliggande byggnader som ger 
skugga och vindskydd.

Platsen: Fordon, fotgängare och tillgänglighet
I och med gallerians centrala läge alldeles intill gågatan är gallerian 
tillgänglig för fotgängare och cyklister. Att Kungsgatan utanför gallerians 
huvudentré inte är trafikerad, bidrar dessutom till en mer säker och 
tilltalande vistelsemiljö för fotgängare samt cyklister. Även övergångsställen 
med tillhörande trafikljus som korsar Västerlånggatan höjer säkerheten för 
besökare på platsen. 

Gallerians korta avstånd till väg 44 gör shoppingbyggnaden mer 
tillgänglig för förbipasserande trafikanter. För shoppingbesökare finns 
parkeringsalternativ, såsom parkeringsplan i Gallionen men även i 
närliggande byggnader. Närheten till stadens busstation Kampenhof, 
Kungstorget och Uddevalla järnvägsstation bidrar till en ökad tillgänglighet 
för gallerian. 
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Platsen: Upplevelse
På gatan är det människor i rörelse som rör sig mellan de olika 
verksamheterna på gatan. Många verksamheter i området har öppet dagtid 
vilket bidrar till mer rörelse i området och en ökad känsla av trygghet under 
den tidigare delen av dygnet. Det finns inga större skymmande objekt och 
sikten är därför god för att kunna se sin omgivning samt att bli sedd. Längs 
med Kungsgatan finns sittplatser och papperskorgar utplacerade med 
jämna mellanrum. Trafiken från Västerlånggatan skapar en högre bullernivå 
än övriga områden på plasten. På platsen finns det goda möjligheter till att 
få tag på mat och dryck.

Byggnad: Struktur
Gallionen som tidigare var ett Domusvaruhus, har fasader av betong och 
utan några större förändringar i mönstret. Förutom skyltfönster intill 
gågatan, förekommer fönster på översta planet som tillhör kontorslokaler. 
Gallionen har en entré på Kungsgatan (se Bild.32) och en entré vid norra 
Drottninggatan (se Bild.33). Mellan dessa entréer är entréplanet utformat 
som en bred korridor med lokaler runtom.

Vit är den mest vanliga förekommande kulören i den interiöra arkitekturen, 
så som i pelare, tak och väggar. Mellan butikerna finns breda korridorer. 
Belysningen inomhus består av spotlights i taket. Tillgång till dagsljus i 
gallerian är begränsad och finns endast i de lokaler som har skyltfönster.

Byggnad: Användning
Gallionen består av ett plan med handel- och restaurangverksamheter. 
Öppettiderna för gallerian är dagtid och begränsade under helgen. I 
dagsläget är en del av lokalerna stängda och står tomma. Det andra 
våningsplanet i Gallionen består av parkeringar och kontorslokaler. 

Byggnad: Upplevelse
Det finns få sittplatser och papperskorgar utplacerade för gallerians 
besökare. Tillgången till mat och dryck är begränsad då alternativen är 
få inuti byggnaden. Det finns inga skymmande objekt men skarpa hörn i 
korridoren begränsar sikten att se sin omgivning.

Bild.34: I dagsläget står många lokaler tomma i galleria Gallionen.

Bild.35: Ytorna mellan butikerna är breda korridorer med spotlights i taket.

Bild.36: Lokalerna intill fasaderna har tillgång till dagsljus.
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Bild.37: Vy över Mall of Scandinavia sett från Solna Station.

Bild.38: Utanför entrén reflekteras markbelysningen i det speglande taket.

Bild.39: Mall of Scandinavias fasader mot arenastaden.

4.4 Mall of Scandinavia, Solna
År 2015 invigdes Mall of Scandinavia i Solna med sin mixade kombination 
av olika verksamheter så som handel, underhållning och mat. Ovanpå 
köpcentret finns ett flertal våningar med kontorslokaler som syns i Bild.37. 
Centret erbjuder 224 olika restauranger och butiker som är fördelade över 
100 000 kvadratmeter. Med sina generösa kvällsöppettider är köpcentret 
även tillgängligt för besökare till arenastaden.  (Mall of Scandinavia, 2019).

Platsbesöket genomfördes en måndagskväll i februari.

Platsen: Lokalisering i staden och omgivning
Mall of Scandinavia beläget intill arenastaden i Solna. Arenastaden består 
av arenor till för konserter och sportevenemang, hotell, restauranger och 
kontorslokaler. Mall of Scandinavia är nära beläget intill väg E4 och har 
gångavstånd till Solna station där pendeltåg stannar. 

Runtom Mall of Scandinavia finns många större byggnader där materialet 
i fasaderna pryds av fönsterglas, putsad betong och stål liksom i gallerian. 
Fasader, markmaterial samt en gångbro pryds av belysning. Utanför Mall 
of Scandinavias entré närmast Solna station, speglas belysningen i marken 
i det spegelliknande entrétaket (se Bild.38). Platsen runtom gallerian har 
knappt någon växtlighet. Byggnader runtom på platsen ger skugga och lä 
mot vind.

Platsen: Fordon, fotgängare och tillgänglighet
Mellan Solna station och Mall of Scandinavia finns en gångbana fri från 
motorfordon vilket bidrar till en säkrare vistelsemiljö för fotgängare ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Till och från Mall of Scandinavia finns goda 
förbindelser att resa med i lokaltrafiken. Köpcentret som är lokaliserat 
intill väg E4 är en tillgänglig handelsplats för förbipasserande. I Mall of 
Scandinavias parkeringshus finns tusentals parkeringsplatser tillgängliga för 
besökare.

Platsen: Upplevelse
Vid tidpunkten för platsbesöket är det mycket folk i rörelse och möjligheten 
att se sin omgivning är goda. Det finns sittplatser på perrongen vid Solna 
station men färre sittplatser närmare Mall of Scandinavia. I gallerian finns 
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ett brett utbud av mat och dryck. Marken är asfalterad och dekorerad 
med markbelysning. Detta förstärker upplevelsen av platsen positivt 
under kvällen. På platsen hörs buller ifrån tågtrafik och biltrafik. Den 
större folkmassan som befinner sig på platsen bidrar också till en högre 
bullernivå.

Byggnad: Struktur
Gallerian Mall of Scandinavia innehåller mixade verksamheter utspridda 
på tre plan fördelade på 100 000 kvadratmeter. Ovanpå dessa plan finns 
ett flertal våningar kontor.  De plan som innehåller verksamheter så som 
handel, restauranger och underhållning pryds av material som vit putsad 
betong, glas och trä i den interiöra arkitekturen. Varje butik har en unik 
utformning av sin butiksentré vilket bidrar med kontrast till de vita ytorna 
mellan butikerna. Ytorna mellan verksamheterna är breda och det är högt 
i tak.

Utformningen av varje våningsplan är en kantig cirkulär form som 
skapar ett rörelsemönster där besökarna kan gå runt i cirklar. Gallerian 
är dekorerad med flera varianter av designutformningar, se exempel i 
Bild.42. Dessa utformningar kan skilja emellan sig med olika material och 
kulörer. I gallerian förekommer belysning i flera varianter. Spotlights, dolda 
ljusslingor som lyser upp paneler eller taklampor som ger ifrån sig ett blått 
sken (se Bild.45) är några förekommande varianter.

Byggnad: Användning
Utbudet av butiker, restauranger och underhållning är brett och skapar 
en mixad kombination av verksamheter i gallerian. Här finns allt ifrån 
klädbutiker till gym, matbutiker, och bio. Många verksamheter har sin egen 
lokal medan andra verksamheter finns utplacerade som popup-butiker. 
Det vill säga en tillfällig butik med placering på de öppna ytorna mellan 
verksamheterna. I anslutning till den entré som är närmast arenastaden 
finns mer exklusiva restauranger belägna i byggnaden. Mall of Scandinavia 
erbjuder offentliga miljöer förutom i form av galleria även kontor. Dessa 
olika verksamheter har skilda entréer.

Bild.40: Vy över besökare på entréplanet i Mall of Scandinavia.

Bild.41: Med öppningar mellan våningsplanen ges möjligheten att se omgivning.

Bild.42: Inredningen i gallerian följer flera teman i olika material och kulörer.
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Bild.43: I de breda korridorerna mellan butikerna förekommer lekplatser.

Bild.44: Digitala informationstavlor hjälper besökare att hitta rätt.

Bild.45: Belysning används som effektfull dekoration i gallerian.

Byggnad: Upplevelse
Måndagskvällen då platsbesöket genomfördes är gallerian rik på besökare. 
Det stora besökarantalet ger både en känsla av trygghet men skapar 
också en stressig upplevelse att behöva röra sig i stor folkmassa. Det stora 
besökarantalet bidrar också till en högre bullernivå inne i byggnaden. En 
för stor folkmassa kan även skapa svårigheter att ta sig fram inne i gallerian 
i önskat tempo och riktning. Det förekommer inga större skymmande 
föremål vilket skapar goda förutsättningar för att se sin omgivning. Lika 
så bidrar runda hörn och transparenta material till att bättre kunna se sin 
omgivning.  Utformningen av ytorna mellan verksamheterna är mjuka och 
har lekfulla former.

Mall of Scandinavia är en större byggnad vilket resulterar i längre avstånd 
mellan verksamheterna i gallerian. Digitala informationstavlor (se Bild.44) 
finns utplacerade på ett flertal platser i gallerian till för besökare att visa 
kortast väg till en specifik butik. Förutom digitala informationstavlor finns 
bänkar, papperskorgar och mindre lekplatser utplacerade inuti byggnaden. 
Restauranger i byggnaden gör det enkelt för besökare att dämpa hunger 
och törst.
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4.5 Shopping, Luleå
Galleria Shopping i centrala Luleå är känd för att vara världens första 
inomhusbyggda köpcentrum. Shopping invigdes år 1955 och har sedan 
dess genomgått ett flertal ombyggnationer som har medfört olika 
funktioner och butiker. Tempo var till en början det största varuhuset i 
Shopping. I Bild.46 syns bostäderna och kontorslokalerna ovanpå gallerian 
Shopping som invigdes i början av 1990-talet som används än idag. 
Numera består galleria Shoppings utbud endast av handel inom mode. Vid 
invigningen av gallerian förekom bio, dans och konserter och gallerian hade 
senare kvällsöppettider. Under 1960-talet blev det klagomål över det busliv 
som ökade i Shopping vilket resulterade i först inträdesavgift för kvällen 
och därefter inget kvällsöppet överhuvudtaget. (Vidén & Nyberg, 2005)

Platsbesöket genomfördes en fredagsförmiddag i mars.

Platsen: Lokalisering i staden och omgivning
Shopping är placerat i stadens centrum mellan stadens gågata på 
Storgatan och Skeppsbrogatan. Till och från stadens centrum passerar 
de tungt trafikerade vägarna Bodenvägen och Älvbrovägen. Galleria 
Shoppings läge i staden är placerad mellan Smedjegatan och Luleå 
busstation samt järnvägsstation. Runtom Shopping finns butik- och 
restaurangverksamheter, kontorslokaler och flerbostadshus. Shoppings 
fasader är i materialen glas och plåt och närliggande byggnader består 
mestadels av tegelfasader. Gatornas markmaterial är stenplattor eller 
asfalt. Längs med gågatan finns träd utplacerade.

Platsen: Fordon, fotgängare och tillgänglighet
Utifrån galleria Shoppings centrala läge intill stadens gågata, blir 
omgivningen kring gallerian för fotgängare en säkrare miljö att vistas i. 
Detta ur trafiksäkerhetssynpunkt då fotgängare och bilister inte behöver 
röra sig i samma område. Shopping har ytterligare två entréer, en på 
Timmermansgatan och en på Skeppsbrogatan. Entrén på 
Timmermansgatan är även den vid en plats avsedd för fotgängare. Entrén 
vid Skeppsbrogatan gränsar till en biltrafikerad väg men har trottoarer på 
båda sidor som bidrar till en mer säker trafikmiljö för fotgängare.

Bild.46: Galleria Shopping intill Luleås gågata (Storgatan).

Bild.47: Större objekt som pelare som skymmer sikten förekommer i gallerian. 

Bild.48: Temat i den interiöra arkitekturen följer temat “båt”.
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Bild.49: Shopping har en lekfull utformning med både halv- och helplan.

Bild.50: I gallerian förekommer tomma lokaler.

Bild.51: Det finns flera öppna ytor i gallerian mellan de olika verksamheterna.

I centrala Luleå finns ett flertal olika parkeringshus. Dessa tillsammans med 
parkeringsmöjligheter på gatan är alternativ för de besökare som väljare att 
besöka galleria Shopping med bil. Besökare har även goda förutsättningar 
för att resa med kollektivtrafiken då lokaltrafiken har ett flertal hållplatser i 
området samt länstrafikens busstation. Även järnvägsstationen är centralt 
placerad och har gångavstånd till Shopping.

Platsen: Upplevelse
Under platsbesöket är det människor i rörelse på gågatan (Storgatan). 
Inga större skymmande objekt förekommer och därmed finns goda 
förutsättningar för att se sin omgivning samt att bli sedd. Delar av 
Storgatans mark är uppvärmd för att underlätta för förbipasserande att ta 
sig fram på gatan även under vintern. Sittplatser, papperskorgar och träd 
finns utplacerade på Storgatan. Skeppsbrogatan och Timmermansgatan har 
brist på dessa faciliteter på sina öppna asfalterade ytor. Runtom Shopping 
finns utbud av mat och dryck.

Byggnad: Struktur
Shopping består av flera våningsplan, både hela- och halva plan, se Bild.49. 
Utformningen av planen kan förvilla besökare att hitta rätt bland planen. 
Samtidigt som utformningen av planen bidrar till en mer lekfull arkitektur. 
Inredningen och den interiöra arkitekturen påminner om en båts 
utformning, se Bild.48. Detta syns i byggnadens interiöra material som i ett 
trädäck som golv och detaljer runt omkring som ett båtroder och marina 
skyltar. 

I mitten av byggnaden har samtliga plan en öppning, vilket skapar 
möjligheten att kunna se sin omgivning även på andra våningar. Att se sin 
omgivning på samma plan kan i vissa områden upplevas som begränsade 
då större pelare och skarpa hörn som skymmer sikten förekommer. 
Öppningen mellan planen ger en känsla av en större rumskänsla då det blir 
högt till taket.

Byggnad: Användning
Shopping byggdes för att vara en mötesplats i Luleå med olika 
verksamheter runtomkring i bygganden.  Numera är Shopping en galleria 
med mestadels butiker inom mode. De flesta av lokalerna i gallerian är 
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fyllda med aktiva verksamheter men det finns också ett antal tomma 
lokaler. I gallerian finns också ett gym samt möjlighet till att köpa mat och 
dryck i gallerians restaurangserveringar. Ovanpå gallerian finns bostäder 
och kontorslokaler. Dessa har en privat ingång istället för gallerians 
offentliga ingångar.

Byggnad: Upplevelse
Vid platsbesöket är det ett färre antal besökare som vistas i gallerian. 
Besökarna som förekommer är framförallt äldre och ungdomsgäng. Gängen 
ser ut att använda ytorna mellan butikslokalerna som en plats inomhus 
att fördriva tiden på. Att gäng vistas i gallerior utan något egentligen 
shoppingsyfte kan bidra till en mer osäker upplevd miljö beroende på hur 
gängen agerar.

Utformningen av byggnadens olika plan är lekfull men kan också förvilla 
besökare att hitta rätt i gallerian. Utformningen av Shopping både bidrar 
och försämrar möjligheten till att se sin omgivning samt att bli sedd. 
Öppningar mellan planen bidrar men stora pelare försämrar.

Shopping erbjuder både mat och dryck till sina besökare. En kundtoalett 
finns intill en av byggnadens restauranger. Några bänkar och papperskorgar 
finns utplacerade vid entréer och rulltrappor.
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Bild.52: Strand galleria intill Smedjegatan och gågatan på Storgatan.

Bild.53: Strand galleria är belägen intill Smedjegatan där stadens bussar passerar.

Bild.54: Mellan lokalerna i Strand galleria förekommer öppna ytor.

4.6 Strand galleria, Luleå
Strand är en galleria i centrala Luleå med blandade verksamheter såsom 
handel, café, frisör och gym. Ovanför Strand galleria finns bostäder i form 
av lägenheter samt kontorslokaler, se Bild.52.

Studiebesöket i Strand galleria genomfördes en tisdagsförmiddag i april.

Platsen: Lokalisering i staden och omgivning
Strand galleria ligger mellan gågatan på Storgatan och norra hamn intill 
Smedjegatan. Till stadens centrum passerar både Bodenvägen och 
Älvbrovägen som båda vägarna är tungt trafikerade. Från Strand galleria är 
det gångavstånd till lokaltrafikens busshållplatser i centrum, länstrafikens 
busstation och Luleå järnvägsstation. Runtom Strand galleria finns butik- 
och restaurangverksamheter, kontorslokaler och flerbostadshus. Strand 
gallerias fasader är av putsad betong och närliggande byggnader består 
mestadels av tegelfasader. Gatornas markmaterial är stenplattor eller 
asfalt. Längs med gågatan finns träd utplacerade.

Platsen: Fordon, fotgängare och tillgänglighet
Strand galleria ligger alldeles intill stadens gågata på Storgatan. Gågatan är 
ur trafiksäkerhetssynpunkt en mer säker miljö för en fotgängare att vistas i 
då den är fri från bilister. Vid Smedjegatans busshållplats finns ett bredare 
övergångsställe med tillhörande trafikljus. Dessa i kombination med 
varandra skapar en mer säker miljö för fotgängare att korsa Smedjegatan.

I norra hamn intill gallerian erbjuds en större parkering för stadens 
besökare. I Luleå centrum finns ett flertal olika parkeringshus, varav ett 
är placerat alldeles intill Strand galleria. Dessa parkeringshus tillsammans 
med parkeringsmöjligheter på gatan, samt utomhusparkeringen vid 
norra hamn, är alternativ för de besökare som väljare att besöka Strand 
galleria med bil. Besökare har även goda förutsättningar för att resa med 
kollektivtrafiken då lokaltrafiken har ett flertal hållplatser i området samt 
länstrafikens busstation. Även järnvägsstationen är centralt placerad och 
har gångavstånd till Strand galleria.
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Platsen: Upplevelse
Storgatan är rik på liv och rörelse under platsbesöket. Inga större 
skymmande objekt förekommer på platsen vilket gör det enklare att se sin 
omgivning. Delar av Storgatans markunderlag är uppvärmt för att göra det 
enklare för förbipasserande att ta sig fram under vintern. På storgatan finns 
sittplatser, papperskorgar och träd utplacerade. Vid norra hamn saknas 
detta då området intill gallerian är en parkering. Trafiken från Bodenvägen 
och Smedjegatan medverkar till en höjd bullernivå på platsen.

Byggnad: Struktur
Strand galleria består av två våningsplan, varav det övre planet består 
av handelsverksamhet och det nedre planet är ett gym. Mellan dessa 
plan kan besökare förflytta sig med rulltrappa och trappa. De offentliga 
verksamheterna i gallerian har skilda entréer från de privata lokalerna 
såsom kontor och bostäder.

De interiöra materialen består av vit puts, svarta och vita golvplattor, samt 
träpanelprydda pelare. Väggar i byggnaden är både runda former och raka 
linjer. Detta skapar variation och kontrast i det övre planets planlösning. 
Mellan de två planen finns en öppning vilket gör det enklare att se andra 
besökare i sin omgivning, se Bild.55. Över den öppna ytan är taket av glas 
vilket släpper in dagsljus i byggnaden.

Byggnad: Användning
Strand gallerias olika lokaler är de flesta aktiva i form av butikslokal eller 
café. Då ett gym som har kvällsöppet är placerat i byggnaden får gallerian 
längre användningsområde över dagen. Det förekommer tomma ytor 
mellan lokalerna.

Byggnad: Upplevelse
Under besöket vistas ett färre antal besökare i gallerian, framförallt äldre 
besökare. Arkitekturen i gallerian är enkel och det är enkelt att se sin 
omgivning. Dock förekommer pelare som delvis kan skymma sikten. 
Tillgången till dagsljus från glastaket ger en positiv effekt. Strand galleria 
erbjuder både mat och dryck för sina besökare. Några få sittplatser och 
papperskorgar finns utplacerade i entréer och rulltrappor.

Bild.55: Öppning mellan våningsplanen ger bättre möjlighet att se sin omgivning.

Bild.56: Större objekt som pelare förekommer i Strand och ger begränsad sikt.

Bild.57: Strand får tillgång till dagsljus via glastaket ovanför planöppningen.
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I detta avsnitt presenteras resultatet av designprocessen. Då 
gestaltningsförslaget är baserat på förstudien analyseras därför resultatet 
av den första fasen i denna del. Slutligen presenterar avsnittet ett nytt 
gestaltningsförslag för Odenhuset som utifrån insamlad och analyserad 
information kan bidra till ett mer hållbart och attraktivt Trollhättan 
centrum.
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5. DESIGNPROCESS
5.1 Utvecklingen av handel
Den typ av byggnader, centrumnära gallerior, som undersöks i detta 
examensarbete har gått från att vara populära mötesplatser till byggnader 
med mestadels tomma lokaler menar Wahlgren (2004). Under 1960-talet 
då de betongklädda Domusvaruhusen blomstrade som mest tillkom flera 
shoppinghus per år i hela landet. Varför antalet av varuhus i städerna 
ökade snabbt under den här tiden hör ihop med att allt fler människor 
hade tillgång till bil och städerna blev där med mer tillgängliga att 
besöka. Att de centrumnära varuhusen byggdes var ett svar på dåtidens 
invånares önskemål och behov. En annan viktig faktor som påverkade 
hur användningen av de betongklädda varuhusen gick till är samhällets 
utveckling så som vilken typ av industri som tillverkas och vilka yrken som 
är nödvändiga.

Det är inte bara under Domusvaruhusens storhetstid som människan 
har påverkat hur handeln har sett ut. Bergman (2003) menar att 
handelsverksamhetens utveckling har följt människans behov i alla 
tider. Handelsverksamheter har sett olika ut men lika så har människans 
behov sett olika ut. Uppfinningar och andra levnadsvanor är faktorer 
som påverkar människans behov av hur handeln ska se ut. Platsen för 
handelsverksamheten har genom tiderna varit en plats som har underlättat 
och gjort handeln mer smidig för människan. Bergman förklarar att bördiga 
jordbruksområden har varit populära handelsplatser då fler människor 
levde av jordbruket. I och med industrialiseringen flyttade fler människor 
in till städer och då blev våra stadskärnor den naturliga platsen för 
handelsverksamhet.

Då nya shoppingbyggnader byggdes runt om i landet, så som externa 
köpcenter, minskade besökarantalet till Domusvaruhusen menar Wahlgren. 
De externa köpcentren kan till skillnad från de centrumnära galleriorna 
erbjuda sina besökare ett bredare utbud av varor. Dessutom är dessa 
köpcenter anpassade efter biltrafik vilket gör det mer tillgängligt att besöka 
shoppingplatsen. Även om Forsberg (1994) menar att externa köpcenter 
utmanar centrumkärnan i våra städer och inte är tillgängliga för billösa 
besökare, tycks trenden av externa köpcenter svara på människans behov. 

Detta då externa köpcenter är populära bland besökare med tillgång till det 
breda utbudet av varor samt smidigare parkeringsmöjlighet än i staden.

Om människans behov i dagsläget är att ha tillgång till ett brett utbud av 
varor på ett smidigt och enkelt sätt finns ytterligare en variant av shopping 
som svarar på detta, nämligen e-handel. Samhället som människor lever 
i blir mer digitalt och Svensk Handel (2018) menar att fler genomför 
vardagssysslor med hjälp av skärmar, så som betalning av räkningar eller 
bokning av läkarbesök. Utvecklingen av tekniken har gett människor en 
ny levnadsstandard där skärmar kan underlätta sysslor då det är mer 
tillgängligt och går snabbare att genomföra sysslan. Via internet är också 
utbudet av varor, produktmärken och leverantörer bredare än hos de 
fysiska butikerna. Som Svensk Handel beskriver det har e-handeln ökat 
kraftigt de senaste åren. Enligt PostNord (2019) är de mest populära 
varukategorierna att shoppa via internet kläder, skor, skönhetsprodukter 
och hemelektronik. Dessa varukategorier är även de kategorier som 
vanligtvis är förekommande i fysiska gallerior och varuhus. Att fler köp 
inom dessa kategorier genomförs via internetet samtidigt som de fysiska 
butikerna tvingas stänga sina verksamheter bekräftar att människan har 
återigen skapat nya behov. Det som under 1960-talet upplevdes som 
smidigt och tillgängligt med centrumnära gallerior bleknar i jämförelse med 
det breda utbudet och tillgängligheten som e-handel erbjuder.

För att få finna en lösning hur de centrumnära galleriorna återigen att 
bidra till en mer attraktiv och hållbar stad, är det första steget att förstå 
och acceptera handelns utveckling. Därefter identifiera människors nutida 
och framtida behov som kan ta plats i de centrumnära byggnaderna. För 
att få ett starkt rörelseflöde i byggnaden och på platsen runt omkring bör 
den nya utformningen inkludera mångfald och variation. Även om den 
befintliga handelsverksamheten i de före detta Domusvaruhusen kan 
anses som varierad då utbudet är brett så är funktionen av byggnaden 
smal då det i många fall endast är handel. Att istället förslagsvis kombinera 
kulturella verksamheter med verksamheter som inte kan besökas via det 
digitala alternativet (exempelvis resecentrum och vårdlokaler), skapas 
möten av människor på en plats där besöksärendet skiljer sig men 
besöksplatsen är den samma.
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5.2 Gallerian i en attraktiv och hållbar stadsutveckling
Som inledningsavsnittet beskriver fokuserar detta arbete främst på 
utvecklingen av den centrumnära gallerian i relation till stadens sociala 
hållbarhet och attraktivitet. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet är 
givetvis också viktiga för utvecklingen av centrumnära gallerior men 
kräver mer ingående information om staden och dess invånare samt 
tillgångar. Även om gestaltningsförslaget är anpassat efter Odenhusets 
befintliga utformning är idén bakom gestaltningsförslaget möjlig att 
applicera på liknande centrumnära gallerior. Detta då idén bakom nya 
gestaltningsförslaget inte är bunden till Trollhättans ekonomiska och 
ekologiska tillgångar.

Handelsverksamheters mål är försäljning men enligt Eskilsson och 
Fredriksson (2010) kan shopping gynna kunderna då en känsla av 
tillfredsställelse upplevs vid införskaffning av en önskad produkt. Denna 
känsla är möjlig för kunder att uppleva både vid köp i fysiska butiker men 
också vid köp via e-handel. Vad som fysiska butiker kan erbjuda men inte 
e-handel är den sociala miljö som uppstår i ett varuhus eller i en galleria. 
Eskilsson och Fredriksson menar att många kunder finner stimulans genom 
att enbart vistas i en shoppingmiljö just för den sociala aspekten. En typ 
av byggnad som växt fram från ett behov av fler offentligt sociala miljöer 
är byggnader med ett Mixed Use-koncept. Som Jacobs (2011) beskriver 
växer offentligt sociala attraktiva miljöer fram där mångfald och variation 
får ta plats. Sociala miljöer där alla inkluderas gynnar inte bara den sociala 
attraktiviteten och hållbarheten, utan gynnar även den ekonomiska 
aspekten. Variation av företag menar Andersson (1998) skapar fler och 
olika typer av jobbmöjligheter som gynnar staden och dess invånares 
ekonomi.

Andra fördelar med att handla i en fysisk butik är att möjligheten finns 
att samordna shoppingbesöket med andra typer av besök så som hos 
tandläkare, frisör och arbete. För att skapa ett flöde som förstärker 
rörelseflödet av människor på platsen menar Kärrholm (2012) att 
verksamheterna bör vara synkroniserat med invånares vardagsmönster. Ett 
sådant rörelseflöde kan förstärkas genom att låta platsen uppfylla fler av 
Gehls kvalitetskriterier av den offentliga fysiska miljön. En byggnad som är 
anpassad efter stadens invånares vardagsmönster har potential att gynna 

ekonomisk attraktivitet och hållbarhet då detta rör utbildning och arbete.

Utformningen av den centrumnära gallerian har också viss betydelse 
för stadskärnans attraktivitet och dess hållbarhet. Framför allt speglas 
upplevelsen av byggnadens utformning i hur attraktiv den fysiska miljön är. 
Gehls kvalitetskriterier tar alla upp viktiga aspekter att tänka på gällande 
utformning av offentliga miljöer. Hur en byggnads arkitektur ser ut har en 
avgörande betydelse för hur säker, trygg och tilltalande besökare upplever 
platsen som. För att gynna den fysiska miljöns attraktivitet ytterligare 
menar Grant och Perrot (2011) att utformningen bör vara anpassad 
efter nutida och framtida behov. Galleriabyggnaden bör också samspela 
med platsen för att skapa en samhörighet mellan byggnaden och övriga 
staden. Ett sådant samspel skapar goda förutsättningar för stadens fysiska 
attraktivitet.

För en god ekonomisk hållbarhet menar Gröndahl och Svanström (2012) 
att staden ska ta till hänsyn dess ekonomiska värden. Vilka dessa värden 
är kan skilja städer emellan. Det som stämmer in på samtliga städer är 
att undersöka vad som är invånares behov samt vad som är stadens 
resurser för att skapa en positiv utveckling av detta. För en mer ekologisk 
hållbar miljö menar Gröndahl och Svanström att det är viktigt att spara 
på naturens resurser. Liksom de ekonomiska resurserna kan även de 
ekologiska resurserna skilja sig mellan olika städer och därefter vad som är 
mest lämpliga tillvägagångsmetod.

Kontor och bostäder tillsammans med handel- och restaurangverksamt 
beskriver Liljewall (2019a) som vanligt förekommande Mixed Use-
kombination. Kontor och bostäder inkluderade i kombinationen ger bättre 
förutsättningar för att handel- och restaurangverksamhet ska finnas i 
byggnaden. Detta då kontor och bostäder bidrar med människor som rör 
sig på platsen fördelat över hela dygnet och som då kan lockas av handel- 
och restaurangverksamhetens utbud.

Grant och Perrot talar för att verksamheter i ett Mixed Use-koncept ska 
vara tidsenliga och följa invånare och stadens behov. Med det analyserade 
resultatet av Trollhättan stadsrum menar Gehl Architects (2015) att fler 
invånare vill se mer av lokalt etablerade företag i centrum. För Trollhättans 
stad är exempel på sådana företag är filmbolaget Film i Väst och 
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naturvetenskapscentrumet Innovatum. Om ett behov och önskemål från 
staden är att få visa upp vilka företag staden har åstadkommit, leder det 
till att showroom för dessa företag är förslag på vad som kan ta plats i den 
omvandlade gallerian. 

5.3 Sammanfattning av platsbesök
Under denna rubrik presenteras vad för lärdomar platsbesöken resulterade 
i. Resultatet presenteras kortfattat i Tabell.10 och mer utförligt i text i 
följande underrubriker.

Tabell.10: Uppdatering av Tabell.5 på sida 7 utifrån platsbesöken som 
sammanfattar vilka huvudsakliga punkter för respektive kategori som är avgörande 
för att en galleria ska gynna centrumutvecklingen.

PLATSEN BYGGNADEN

Lokalisering i staden och omgivning
• Attraktiva och levande stråk
• Platsen som mötesplats
• Integrerad med staden
• Tillgång till väderskydd

struktur
• Planlösning
• Material och utformning
• Funktionell och tilltalande belysning

Fordon, fotgängare och 
tillgänglighet
• Biltrafik avskild från gång- och 

cykeltrafik
• Stråk till och från lokaltrafik

Användning
• Placering av verksamhet
• Öppna ytor

Upplevelse
• Tilltalande miljö dygnet runt året runt 
• Vistas och stanna på platsen

Upplevelse
• Tilltalande miljö dygnet runt året runt
• Vistas och stanna på platsen

Plats: Lokalisering i staden och omgivning
Attraktiva och levande stråk
Viktigt för platsen runtom gallerian är att den gränsar till attraktiva och 
levande stråk. Ett sådant stråk kan beskrivas som ett givet val för människor 
att röra sig på i och med att det gränsar till flera välbesökta byggnader och 
platser. Stråkets attraktivitet förstärks med utsmyckningar, utformning och 
belysning som ger en starkare känsla av behag och trygghet. Ett sådant 
stråk blir naturligt en mötesplats då det är både rikt på förbipasserande 
människor men också på människor som tillbringar en stund på platsen.

Odenhuset, Gallionen, Strand galleria och Shopping är de platsbesökta 
galleriabyggnaderna som är lokaliserade i stadens centrum intill en 
gågata. Då dessa gågator ligger intill till flerbostadshus, handel- och 
restaurangverksamhet, hotell och lokaler för kulturevenemang, ses 
dessa gågator som attraktiva stråk. Odenhuset är en av de centrumnära 
galleriorna som har sin främre fasad intill stadens gågata som ses 
vara ett attraktivt stråk. Det som skiljer Odenhuset åt från de andra 
platsbesökta galleriorna belägna i stadskärnor är resterande gator 
runt om galleriabyggnaden. Resterande gator runtom Odenhuset är 
motorfordonstrafikerade och gränsar i dagsläget till inaktiva fasader. 
Gatorna runtom de andra centrumnära galleriorna som har undersökts 
i detta arbete består av mer tilltalande miljöer för fotgängare och fler 
verksamheter är lokaliserade intill dessa gator.

Platsen som mötesplats
En mötesplats kan beskrivas som en offentlig plats där människor 
samspelar om utrymmet i en trygg miljö. Som tidigare underrubrik 
beskriver har attraktiva och levande stråk goda förutsättningar för att vara 
en mötesplats. Detta då stråken passeras av många människor med olika 
destinationsmål. För att få människor att stanna på platsen bör den var 
tydligt utformad efter dess avsedda aktivitet. Under platsbesöken ses att 
majoriteten av de centrumnära galleriorna erbjuder sittplatser. För att 
locka fler besökare att använda sittplatserna bör dessa vara placerade i 
en tilltalande och attraktiv miljö. En annan typ av funktion ses vid Mall 
of Scandinavia där besökare passerar platsen mellan evenemang och 
restaurangbesök. På så sätt skapas en mötesplats där människor med 
samma destinationsmål samsas om utrymmet.

Integrerad med staden
Faktorer som påverkar hur integrerad galleriabyggnaden är med staden 
är hur arkitektur, material och växtlighet samspelar mellan plats och 
närliggande byggnader. Byggnadsmaterial i samtliga platsbesökta 
galleriabyggnader avviker från materialet i den närliggande bebyggelsen. 
Det som däremot samspelar mellan galleriabyggnaden och platsen 
är kulör av material samt höjden på byggnaden. Detta medför att 
galleriabyggnaden sticker ut i sin omgivning samtidigt som den samspelar 
med platsen. Växtlighet förkommer i utplacerade träd och blommor i ett 
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upprepande mönster. En sådan åtgärd förstärker utformningen av platsen 
till en mer synkroniserad sådan.

Vad som kan förstärka relationen mellan galleriabyggnaden och platsen är 
utformningen av fasader så som fönster och entréer. Platsen bör samspela 
med galleriabyggnaden så området blir mer attraktivt för besökare. 
Fönster låter besökare på platsen se in i byggnaden och tydligt markerade 
entréer visar besökare tydligt var man går in i byggnaden. Majoriteten av 
galleriabyggnadernas entréer är markerade med form, färg eller belysning.

För samtliga galleriabyggnader syntes under platsbesöken att fönster på 
markplan används flitigt som skyltfönster. Däremot på våningar ovanför 
markplan förekommer betydligt färre fönster till kontorslokaler utifrån 
platsbesöken. Om offentlig verksamhet så som restaurang och handel 
förekommer på dessa plan bör även större fönster förekomma. Detta 
förminskar barriären mellan galleriabyggnad och plats.

Tillgång till väderskydd
Tillgången till väderskydd ser lika ut för de olika platsbesökta 
galleriabyggnaderna. De stora galleriabyggnaderna kan agera som 
vindskydd samt ge skugga en del av dygnet. Växtlighet i form av träd 
kan också ge skydd mot nederbörd. Galleriabyggnaderna på Överby 
köpcentrum är det som skiljer sig från de övriga platsbesöken. Köpcentret 
består av en motortrafikmiljö och har därmed stora öppna ytor avsedda för 
parkering. Då varken byggnader eller växtlighet kan erbjuda lä eller skydd 
mot nederbörd på en sådan plats saknas där väderskydd.

Plats: Fordon, fotgängare och tillgänglighet
Biltrafik avskild från gång- och cykeltrafik
För att fotgängare och cyklister ska uppleva en plats som mer säker utifrån 
ett trafiksäkerhetsperspektiv bör biltrafiken vara avskild från gång- och 
cykeltrafik. Vid platsbesöken uppmärksammas att områden som är fria från 
biltrafik har fler besökare i form av fotgängare. Motordriven trafik avskild 
från resterande trafik generera i mer behaglig vistelsemiljö då bullernivån 
sänks och mängden föroreningar minskar på platsen. Om biltrafik ändå 
behöver kombineras med gång-och cykeltrafik bör den vara anpassad efter 
fotgängare och cyklister. Till exempel en gågata där utryckningsfordon eller 

taxibilar har tillträde att köra. Vid en tungt trafikerad gata bör trottoar, 
övergångsställen med tillhörande trafikljus finnas för att höja cyklister och 
fotgängares säkerhet.

Norra Kungsgatan intill Odenhuset, liksom gågatorna intill de resterande 
centrumnära byggnaderna, är exempel på gator där biltrafik är avskild 
från gång-och cykeltrafik. Till skillnad från galleriabyggnaderna på Överby 
köpcenter rör sig människorna mer avslappnat på dessa gågator. På Överby 
köpcenter observeras att människor är mer vaksamma över hur de rör sig 
där motortrafik har företräde i trafiken.

Gemensamt för samtliga platsbesök i arbetet är att de erbjuder 
parkeringsmöjligheter i form av parkeringshus ovanpå eller intill 
gallerian. I studien av de olika platsbesöken syns märkbart att de gallerior 
som är lokaliserade utanför stadskärnor och som är en del av större 
köpcentrum, har större ytor avsedda för parkeringar och har därmed fler 
parkeringsplatser. Besökare till galleriorna i studien som är lokaliserade 
i stadskärnan, har valmöjligheten att använda sig av parkeringarna längs 
med gatorna.

Stråk till och från lokaltrafik
Att gågatorna intill de platsbesökta centrumnära galleriorna har ett 
högre rörelseflöde än andra närliggande gator, är mycket tack vare 
gatans lokalisering mellan olika reseförbindelser. Samtliga platsbesökta 
galleriabyggnader har gångavstånd till reseförbindelser med lokaltrafiken. 
Mellan galleriabyggnaden och busstationer och järnvägsstationer rör sig 
ett större antal människor för respektive platsbesök. Dessa stråk bör vara 
utformade efter fotgängare och cyklister för att hålla en säker vistelsemiljö. 
Att gatan blir ett välbesökt stråk i och med närheten till reseförbindelser 
gynnar närliggande verksamheter och bebyggelse, så som centrumnära 
galleriabyggnader. Avståndet mellan galleriabyggnaderna på köpcentret 
och busshållplatsen är ett längre gångavstånd och i en motortrafikmiljö. 
Vägen till och från reseförbindelser bör vara avskilda från motortrafik för 
att behålla fotgängares och cyklisters säkerhet.
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Platsen: Upplevelse
Tilltalande miljö dygnet runt året runt 
Det som då noterades vid platsbesöken är öppettiderna och typ av 
verksamhet i byggnaderna runt omkring gallerian. Gemensamt för de 
centrumnära galleriorna är att ett flertal restauranger är placerade intill 
galleriabyggnaden och i vissa fall förekom även barer. Restauranger och 
barer omkring platsen talar för att människor även rör sig på platsen under 
kvällstid. Då restauranger och barer erbjuder alkohol finns dock en risk för 
stökig miljö på grund av onyktra besökare.

Då endast ett platsbesök genomförs i arbetet för respektive 
galleriabyggnad är det omöjligt att studera hur platsen fungerar resterande 
tid av året. Det som noteras vid platsbesöken vid galleriorna i Luleå 
centrum är att gågatan är uppvärmd. Under vintertid underlättar denna 
åtgärd för besökare att förflytta sig på platsen eftersom snö och is smälter 
bort på den uppvärmda gatan.

Platsbesöken är endast någon timme långa och det är därmed en utmaning 
att uppskatta hur platsen upplevs under hela dygnet. Vid platsbesöken 
observeras dock att belysning förekommer längs med gågatorna för att 
bidra till en mer trevlig vistelsemiljö under kvällstid. Med belysning är det 
enklare att både se sin omgivning och att bli sedd efter solnedgången. 
Belysning kan även bidra med en dekorativ funktion vilket belysningen i 
Mall of Scandinavias fasad bekräftar.

Vistas och stanna på platsen
Som det beskrivs tidigare i avsnittet är levande och attraktiva stråk 
avgörande för hur platsen upplevs av besökare. Attraktiva stråk för med 
sig både högre rörelseflöden och att människor stannar på platsen. Under 
platsbesöken promenerar, leker människor eller använder de utplacerade 
sittplatserna på samtliga av de platsbesökta gågatorna. En skillnad 
mellan de centrumnära galleriorna och Överby köpcentrum samt Mall of 
Scandinavia är att besökare endast rör sig på platsen då de ska hem eller till 
platsen. Vid de centrumnära galleriabyggnaderna stannar en del människor 
på platsen och använder den i form av vila, lek eller socialt umgänge. 
Detta talar för att människor vill vistas på offentliga miljöer så länge den är 
anpassad och utformad efter specifik aktivitet, så som lek eller vila.

Byggnad: Struktur
Planlösning
Hur galleriabyggnadens planlösning och dess lokaler ser ut 
påverkar verksamheterna i byggnaden. I dagsläget har majoriteten 
av de platsbesökta galleriorna endast lokaler för handel- och 
restaurangverksamhet. För att förhindra att galleriabyggnadens lokaler 
står tomma bör dessa var flexibla och möjliga att anpassa efter människor 
nutida och framtida behov. Vid några av platsbesöken observeras även hur 
andra verksamhetslokaler så som gym och bio finns i galleriabyggnaden. 
En galleriabyggnad med flera olika typer av verksamhetslokaler har 
möjligheten att erbjuda sina kunder ett bredare utbud av aktiviteter. 
Verksamhetslokalerna med gym och bio är integrerade med den 
kommersiella verksamhetens lokaler. Detta resulterar i ett mer utbrett 
rörelseflöde där människor med olika destinationsmål rör sig på samma 
plats.

Vad som noteras under platsbesöken är att våningsplan som är cirkulärt 
utformade har inga återvändsgränder. Detta medför att besökare 
inte behöver vända om för att ta sig tillbaka till utgångspunkten. I de 
galleriabyggnader där våningsplanen är utformade som avlånga hallar 
uppmärksammas att besökare vänder tillbaka så snart de har genomfört 
sitt planerade besök. Det här medför att verksamheter i lokaler som är 
placerade längst in på planlösningen riskerar att förlora eventuella kunder 
på grund av planlösningens utformning. Om det däremot finns fler entréer 
inkluderade i planlösningen observeras ett annat flöde. Då besökare 
behöver passera lokalen på vägen in och ut genom byggnaden har lokalen 
samma chans att bli besökt av kunder som de övriga lokalerna i byggnaden. 
Detta förutsatt att entrén är synlig och nära placerad verksamhetslokaler.

Material och kulör
Under platsbesöken visar det sig att populära kulörer i samtliga 
galleriabyggnader är ljusa färger. Återkommande material vid 
samtliga platsbesök är putsad betong, trä, och glas. Det som skiljer 
galleriabyggnadernas interiöra arkitektur är materialen och kulörerna som 
används i byggnaden. Framför allt Mall of Scandinavia använder sig av 
lekfulla former med runda hörn och väggar i transparenta material. Där 
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förekommer också hissar och balkongräcken tillverkade i transparenta 
material. Under platsbesöken är det enklare att se sin omgivning i gallerior 
där mjuka former och transparenta material förekommer. 

Tillgången till dagsljus kan justeras med hjälp av material. Transparenta 
glasskivor i fasader eller som tak släpper in dagsljus i byggnaden vilket 
syns i flera galleriabyggnader. Tillgång till dagsljus skapar en känsla av att 
rummet upplevs som större och en samhörighet med platsen utanför 
förstärks. I de platsbesökta galleriorna där tillgången till dagsljus är en 
bristvara upplevs rummet som mer kompakt.

Funktionell och tilltalande belysning
Belysning förekommer i de platsbesökta galleriorna mestadels som 
spotlights i taket. En sådan form av belysning finns där framför allt för 
att lysa upp rummet. Dock kan belysning också ha en estetisk funktion 
som dekoration. I Mall of Scandinavia förekommer belysning på ett 
varierat och lekfullt sätt. Belysningen varierar i takt med att materialen 
förändras i väggarna. Det förekommer allt ifrån dolda ljusslingor som lyser 
upp paneler, färgskiftande belysning till mer traditionell belysning som 
spotlights i taket. Samma galleria använder sig av belysning i byggnadens 
fasad samt i marken vid byggnadens entré. Detta sätt att använda sig av 
belysning är tydligt exempel på hur det går att kombinera den funktionella 
funktionen med den estetiska funktionen.

Byggnad: Användning
Placering av verksamhet
Majoriteten av de utvalda galleriabyggnaderna för platsbesöken innehåller 
handel-och restaurangverksamhet. Några av dessa galleriabyggnader har 
även ytterligare våningsplan ovanpå den kommersiella verksamheten för 
kontor och bostäder. Något mer som dessa byggnader har gemensamt är 
att det förekommer tomma lokaler i byggnaden och fler tomma lokaler 
på våningsplan ovanför markplan. I de galleriabyggnader som kombinerar 
olika verksamheter förekommer inte tomma lokaler på samma sätt. I dessa 
byggnader är den kommersiella verksamheten placerad nära entréer på 
markplan. Verksamheter som gym, livsmedelsaffär och bio är placerade 
längre in i gallerian. Då dessa verksamheter inte är lika spontanbaserade 
som de kommersiella verksamheterna är dessa typer av verksamheter 

bättre lämpade att befinnas längre bort från entrén.

I Mall of Scandinavia iakttas under platsbesöket att i byggnadsdelen 
närmast arenorna förekommer endast restauranger. Detta är ett exempel 
på en genomtänkt placering av lokal för respektive verksamhet. Vid 
gallerians andra entré belägen intill pendeltågsstationen finns fler 
lokaler för handelsverksamhet. Att handelsverksamheten och de mer 
exklusiva restaurangerna har fått sin specifika plats för lokal hör ihop 
med rörelseflöde och närliggande verksamheter. För att finna lämpliga 
placeringar för respektive verksamhet i en galleriabyggnad bör därför 
närliggande verksamheter i och utanför byggnaden beaktas.

Öppna ytor
Under platsbesöket i Odenhuset syns ungdomsgäng till vid parkeringen på 
det andra våningsplanet samt vid den öppna ytan intill huvudentrén på 
markplan. En galleria är en offentlig plats där meningen är att människor 
ska vistas och besöka byggnadens verksamheter. Det kan dock förekomma 
besökare till gallerior som agerar otrevligt mot andra besökare eller 
butiksanställda. Att detta har skett kan Gustafsson (2019) intyga då det står 
skrivet i Trollhättans lokaltidning. För att en otrygg miljö inte ska uppstå på 
en öppen yta i en galleria bör ytan ändå uppfylla en funktion. I de andra 
platsbesökta galleriorna förekommer pop up-butiker, lekplatser eller 
konstarrangemang på de öppna ytorna.

Byggnad: Upplevelse
Tilltalande miljö dygnet runt året runt
Platsbesöket för respektive galleriabyggnad varar i ungefär en timme. Detta 
är en för kort tid att avgöra hur stämningen och upplevelsen av byggnaden 
är under en längre tid som ett dygn eller ett år. Det som kan konstateras är 
att olika årstiders klimat inte påverkar miljön inomhus i galleriabyggnaden. 
Däremot vid entréer som gränsar till utomhusmiljö kan kyla förekomma om 
den släpps in i byggnaden.

Angående miljön i galleria Odenhuset under kvällstid menar Gustafsson 
(2019) att stämningen kan vara orolig och otrygg då ungdomsgäng agerar 
hotfullt. Odenhusets olika verksamheter har gemensamma öppettider 
förutom den matvarubutik som ligger längst in i gallerian. För att besökare 
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ska nå matvarubutiken behöver de i dagsläget passera den öppna yta som 
gränsar till huvudentrén. Efter att övriga butiker har stängt fyller inte längre 
öppna ytor samma funktion som då hela byggnaden har öppet. Istället 
skapas en tom yta som dock erbjuder värme och tak över huvudet. Andra 
platsbesökta galleriabyggnader som har verksamheter med avvikande 
öppettider från resterande verksamheter, exempelvis gymlokaler, låter 
dessa ha en egen entré i direkt anslutning till gatan. På så sätt skapas inga 
tomma ytor inomhus utan en direkt funktion.

Vistas och stanna på platsen
Hur många som besöker gallerian påverkar hur attraktiv vistelsemiljön 
är. Få besökare kan ge ett intryck av en enslig miljö medan en välbesökt 
galleria kan resultera i begränsade möjligheter att röra och förflytta 
sig samt att det höjer ljudnivån. Rummets storlek och den interiöra 
arkitekturen påverkar upplevelsen av. I ett stort rum där besökare kan 
röra sig fritt utan hinder bland andra besökare finns goda möjligheter till 
att bli sedd samt att se sin omgivning. Storleken på rummet avgör om det 
upplevs som kompakt eller rymligt. Interiöra material och dess utformning i 
form av rundade hörn och transparenta material kan undvika att oönskade 
överraskningar uppstår.

Samtliga gallerior i studien har ett utbud av mat och dryck. Storleken på 
utbudet kan dock variera från enbart något café till ett flertal olika typer av 
restauranger. I de fall där utbudet är litet konkurreras gallerians utbud av 
mat och dryck med utbudet som finns i närliggande byggnader. Konkurrens 
med platsen utanför gallerian kan även speglas när det kommer till 
tilltalande miljöer att vistas i, så som sittplatser att vila på. Resultatet av 
platsbesöken visar att de gallerior som har en mer dekorativ och tilltalande 
miljö samt kan erbjuda flera sittplatser, har fler besökare på en öppen yta 
än en galleria med inte lika tilltalande miljö.

5.4 De tolv kvalitetskriterierna
Här presenteras vilka faktorer som bedöms påverka upplevelsen i 
och utanför en galleriabyggnad utifrån Gehls (2010) kvalitetskriterier. 
Faktorerna är kategoriserade enligt samma struktur som följer 
kvalitetskriterierna. Bedömningen är förutom de tolv kvalitetskriterierna 
även bedömd utifrån analysen av samtliga platsbesök och analysen av 

Trollhättans stadsrum utförd av Gehl Architects (2015).

Tabell.11: Följande faktorer bedöms påverka upplevelsen av skydd i och utanför en 
galleriabyggnad. 

KVALITETSKRITERIER

SK
YD

D

TRAFIK OCH OLYCKOR
• Belysning
• Aktivitet
• Entré
• Öppnen yta
• Parkeringshus

KRIMINALITET OCH 
VÅLD

• Belysning
• Aktivitet
• Alla åldrar
• Mixed Use
• Öppen yta
• Parkeringshus

SKYDD MOT OÖNSKADE 
SINNESUPPLEVELSER

• Fasad
• Öppen yta
• Entré
• Material
• Väderskydd

TRAFIK OCH OLYCKOR
Belysning
God belyst gatumiljö under kväll och natt förbättrar möjligheten för 
trafikanter att se sin omgivning och medtrafikanter. Detta minimerar risken 
för att en olycka sker då bilister har bättre uppsikt över sin omgivning och 
kan lättare upptäcka både cyklister och fotgängare.

Aktivitet
Gatumiljön bör vara anpassad och utformad efter aktivitet. En trafikerad 
gata bör vara utrustad med trottoar och övergångsställe med tillhörande 
trafikljus för att resultera i en mer säker trafikmiljö. En gågata däremot bör 
vara anpassad efter fotgängares och cyklisters då dessa har företräde på 
gatan. Hinder i form av växtlighet eller betongstenar är hjälpmedel som 
gynnar i att eventuella förekommande fordon på gågatan håller en låg 
hastighet.

Entré
En galleriabyggnads entréer bör vara belägna intill platser där gående 
har företräde och kan röra sig fritt. Detta då det kan uppstå ett högre 
rörelseflöde vid dessa platser som genererar i fler människor på platsen. 
Gågator alternativt bredare trottoarer med ordentligt avstånd från 
motorfordon är lämpliga platser för placering av en galleriabyggnads entré.
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Öppen yta
På öppna ytor är trafikhinder i form av växter eller betongstenar 
avgörande för inblandade trafikanters upplevelse av vistelsemiljön. Då 
denna typ av trafikhinder används på en plats behöver större fordon 
anpassa sin körning efter hastighet och rutt vilket gynnar fotgängare 
ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Om cyklister och fotgängare samsas 
om utrymmet på den öppna ytan bör cykelbanor vara avskilda från 
gångområden för att minimera risken att en olycka uppstår.

Parkeringshus
In- och utfart till ett parkeringshus bör vara utrustade med trafikljus för att 
uppnå en mer säker trafikmiljö för inblandade trafikanter. Transparenta 
byggmaterial i väggar vid in-och utfart är ett alternativ av utformning som 
bidrar med bättre sikt för trafikanter i och utanför byggnaden.

För att gående ska uppleva en mer säker vistelsemiljö inomhus i 
parkeringshuset bör körbanan för bilar på parkeringen vara utformad så att 
bilister tvingas köra i en låg hastighet. En sådan utformning kan innehålla 
tvära kurvor och skyltning.

KRIMINALITET OCH VÅLD
Belysning
God belysning bidrar till att det är enklare att se sin omgivning samt att 
bli sedd av människor i sin omgivning. Detta i sin tur genererar i att färre 
brott uppstår på dessa platser då brottslingar sällan vill agera där de är väl 
synliga för omgivningen. Att enbart se andra människor i sin omgivning 
med hjälp av god belysning kan generera i en känsla av trygghet då hjälp 
finns på platsen vid eventuell våldsrelaterad situation.

Aktivitet
Platsen i och utanför galleriabyggnaden bör innehålla verksamheter som 
kan bidra med aktivitet på platsen. Detta innebär att verksamheten ska 
locka fler besökare så att rörelseflödet blir högre på platsen. Verksamheten 
bör vara tillgänglig en större del av dygnet under hela året för att generera 
i en välbesökt plats under ett bredare tidsspann. På en plats med ett högre 
rörelseflöde upplevs ofta känslan av trygghet då man inte är ensam ifall 
kriminalitet eller våld skulle förekomma.

Alla åldrar
Verksamheter och aktiviteter på platsen bör kunna locka människor i olika 
åldrar att besöka platsen. Fler besökare i olika åldrar genererar i mångfald 
på platsen. Dock kan en känsla av gemenskap uppstå då man vistas på 
en plats med andra jämnåriga besökare. Verksamheter som kan locka till 
sig besökare i fler åldrar genererar i platser där fler människor kan röra 
sig avslappnat utifrån att både mångfald och gemenskap har uppstått. Ett 
högre rörelseflöde håller borta kriminalitet och våld från platsen.

Mixed Use
Liksom besökare i olika åldrar kan generera i platser med högre mångfald 
kan människors olika intressen och levnadsvanor generera i mångfald på 
en plats. Att kombinera olika verksamheter i ett Mixed Use koncept skapar 
ett bredare utbud av verksamheter som kan locka till sig fler besökare. Fler 
besökare med olika destinationsmål skapare ett rörelseflöde fördelat över 
en större yta. Det utspridda rörelseflödet håller borta kriminalitet och våld 
för ett större område av en plats.

Öppen yta
På större öppna ytor där inga skymmande föremål förekommer finns goda 
förutsättningar gör att se sin omgivning samt att bli sedd av andra. På en 
öppen yta finns det även flera flyktvägar att ta till om hotfull situation 
uppstår. Till skillnad från avskilda platser med begränsade flyktvägar 
upplevs dessa mer säkra att vistas på.

Parkeringshus
Samtliga parkeringshus anslutande till de platsbesökta galleriabyggnaderna 
är alla utformade med massiva betongfasader. Detta påverkar sikten 
för besökare i parkeringshuset samt att bli sedd av människor på 
platsen utanför. Om däremot transparenta material används i fasaderna 
skulle sikten vara fri från parkeringshuset till rummet utanför fasaden. 
Med transparenta material i fasader är chansen större att bli sedd av 
medmänniskor ifall hotfull situation uppstår.
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SKYDD MOT OÖNSKADE SINNESUPPLEVELSER
Fasad
Byggmaterial i fasader påverkar skyddet mot oönskade sinnesupplevelser. 
Fasader kan dels skydda mot klimat i form av nederbörd, vind, kyla och 
värme. Förutom skyddet mot olika klimat kan fasaden även bidra med en 
lägre bullernivå och skydda platsen från föroreningar, damm och oönskad 
belysning så som bländning.

Öppen yta
Öppna ytor är ofta sämre utrustade med skydd mot oönskade 
sinnesupplevelser. Närliggande byggnader och växtlighet som förekommer 
på platsen kan bidra med skydd mot klimat. För att öka skyddet mot 
oönskade sinnesupplevelser på en öppen yta bör lämpligen avgränsande 
plank förekomma som sänker bullernivån och håller borta eventuella 
föroreningar. Placeringen av föremålen som ska skydda mot oönskade 
sinnesupplevelser bör vara utplacerade så att de fyller sin funktion men 
inte så att de skymmer sikten.

Entré
En entré till en galleriabyggnad bör vara utformad som en sluss för 
att hålla oönskade sinnesupplevelser borta från inomhusmiljön i 
galleriabyggnaden. Utan slussfunktionen riskerar entrén att släppa in 
oönskade sinnesupplevelser då besökare passerar in och ut. Oönskade 
sinnesupplevelser som i sådana fall riskeras att släppa in i byggnaden är 
oönskad kyla eller värme, damm och föroreningar.

Material
Vilken typ av material ett skydd består av påverkar dess förmåga att 
hålla borta oönskat klimat eller andra oönskade sinnesupplevelser. Olika 
material är bättre lämpade för vissa skydd än vad andra är. Exempelvis bör 
en fasads yttervägg vara helt tät medan ett träd som släpper igenom en lätt 
bris kan upplevas som behaglig i en utomhus miljö.

Väderskydd
Nederbörd, vind och oönskad temperaturförändring är några av oönskade 
sinnesupplevelser som kan förekomma. För att hålla dessa borta bör olika 
väderskydd förekomma i form av tak, väggar och träd.

Tabell.12: Följande faktorer bedöms påverka upplevelsen av bekvämligheten i och 
utanför en galleriabyggnad.

KVALITETSKRITERIER

BE
KV

ÄM
LI

G
H

ET

PROMENERA
• Belysning
• Aktivitet
• Öppen yta
• Material
• Dekoration
• Väderskydd

STANNA/STÅ
• Fasad
• Belysning
• Sittplats
• Aktivitet
• Öppen yta
• Dekoration
• Väderskydd

SITTA
• Fasad
• Belysning
• Sittplats
• Aktivitet
• Dekoration
• Väderskydd

SE
• Fasad
• Belysning
• Öppen yta
• Material

PRATA OCH LYSSNA
• Material
• Öppen yta
• Väderskydd

AKTIVITET OCH 
RÖRELSE

• Aktivitet
• Belysning
• Alla åldrar
• Mixed Use
• Öppen yta
• Material
• Väderskydd

PROMENERA
Belysning
God belysning underlättar för gående att se sin omgivning under kväll 
och natt. Belyst miljö underlättar för fotgängare att upptäcka eventuella 
hinder och faror. Belysning bidrar också med en estetisk funktion vilket kan 
resultera i ett mer tilltalande område att vistas och promenera i.

Aktivitet
Platsen bör vara utformad efter aktivitet för att åstadkomma en bättre 
upplevelse för besökare av platsen. För en aktivitet som promenad bör 
gångområdet vara tydligt markerat och inkludera ett jämnt markunderlag. 
Nivåskillnader i marknivån kan förekomma så länge det inte rör sig om 
branta trappor. I sådana fall bör en ramp förekomma som en alternativ 
väg att ta sig fram. Belysning underlättar för aktiviteten promenad efter 
solnedgång.
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Öppen yta
Öppna ytor underlättar för de som promenerar så länge inga hinder 
förekommer. Exempel på sådana hinder är marknivåskillnader och 
föremål som blockerar vägen. För promenad behöver den öppna ytan 
nödvändigtvis inte vara bred. Dock bör det vara tydligt markerat vilket 
område på ytan som är avsett för promenad.

Material
För aktiviteten promenad är materialet för markunderlaget avgörande för 
den som vistas på området. Markunderlaget bör vara jämnt för att vara 
tillgängligt för fler människor med olika förutsättningar för att kunna ta sig 
fram.

Dekoration
Platsen där människor rör sig bör vara dekorativ och estetiskt utformad. 
Dekorationer för med sig att platsen blir mer tilltalande att vistas på. En 
attraktiv plats att vistas på har bättre förutsättningar för att bli en mer 
välbesökt plats. Exempelvis är ett promenadstråk dekorerat med växtlighet 
och belysning mer besökt än ett annat stråk där dessa dekorationer saknas.

Väderskydd 
Vindskydd och träd är exempel på varianter av väderskydd som kan 
underlätta för den gående att genomföra sin promenad. Oönskat klimat 
har tendensen att upplevas som oönskade sinnesupplevelser under en 
promenad, så som motvind och nederbörd.

STANNA/STÅ
Fasad
Fasader runtom platsen bör vara estetiskt tilltalande för att besökare 
ska vilja stanna kvar på platsen. En tilltalande utformning av fasader 
kan avgöras i byggmaterialet och dess kulör eller hur fasader hos olika 
byggnader samspelar med varandra.

Belysning
På en upplyst plats finns goda förutsättningar för att kunna se sin 
omgivning. Detta gynnar upplevelsen av att stanna på platsen då besökare 
enklare kan identifiera fara vilket resulterar i mer säker vistelsemiljö.

Sittplats
Sittplatser utplacerade på en offentlig plats bjuder in besökare till att 
stanna en längre stund på platsen. Dessa sittplatser bör vara utplacerade 
på populära stråk som gångbanor eller utanför entréer. Med en sådan 
placering är sittplatsen både lätt att identifiera och tillgänglig för den som 
vill vila.

Aktivitet
En del områden av offentliga platser är mer lämpade än andra att vistas 
en längre stund på. För att besökare ska lockas att stanna på platsen bör 
platsen vara utformad för fotgängare och möjligheten att kunna välja 
aktivitet. Exempelvis är en parkeringsplats ett område av en offentlig plats 
där besökare sällan stannar en längre stund. Detta då platsen är utformad 
efter biltrafik och inte erbjuder en säker miljö för fotgängare att vistas i. 
Det finns även miljöer som är till för människor men som ändå inte lockar 
att stanna kvar på utifrån vad besökaren har för intresse. En lekplats är 
till exempel en plats till för människor att vistas på men som sällan lockar 
vuxna människor att stanna en längre stund på platsen. I det fallet är det 
bra med valalternativ så som lekplats med sittplatser intill. Platsen erbjuder 
i så fall flera aktiviteter som lockar att fler stannar kvar på platsen en längre 
stund.

Öppen yta
En öppen yta erbjuder besökare god sikt framåt över miljön så länge inga 
skymmande föremål förekommer. Däremot för öppna ytor med sig att 
man inte har någon form av skydd bakom sig där istället en eventuell fara 
kan uppstå. För att upplevelsen av denna typ av obehag ska uppkomma 
för öppna ytor inkludera ett färre antal föremål som besökare kan 
vända ryggen mot. På så sätt har besökaren fortfarande god sikt över sin 
omgivning men minimerar nu risken att en fara kommer bakifrån.

Dekoration
Utsmyckningar och dekorationer bidrar till en mer tilltalande vistelsemiljö. 
En offentlig plats som är dekorerad i form av byggnaders arkitektur eller 
växtlighet har potential att föra med sig att besökare vill stanna på platsen 
just för att den är tilltalande att vistas på.
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Väderskydd
Då skydd mot oönskat klimat förekommer på en offentlig plats skapas 
bättre förutsättningar för att få besökare att stanna kvar på platsen. Till 
exempel är en plats med lä från vind och tillgång till skugga från ett träd en 
mer tilltalande plats att vistas på. Detta i jämförelse med en plats där det 
förekommer starka vindar.

SITTA
Fasad
Att sitta ned på en offentlig plats är en form av att stanna en stund på 
platsen. Liksom förra kvalitetskriteriet stanna/stå är fasader avgörande för 
hur tilltalande platsen är att vistas på. De arkitektoniska egenskaperna som 
material och kulör spelar här en roll hur byggnaden samspelar med sin 
omgivning. Samspelet mellan närliggande byggnader runtom en offentlig 
plats har en påverkan för hur tilltalande platsen upplevs som.

Belysning
God belyst miljö gör det enklare att se sin omgivning även under senare 
delen av dygnet. Sittplatser i belyst miljö gör det möjligt för användaren 
att slappna av på ett annat sätt än om miljön inte vore upplyst. I en obelyst 
miljö är besökare på platsen mer vaksamma över att identifiera eventuell 
fara.

Sittplats
Att sittplatser förekommer på en offentlig plats är grundläggande just för 
att kunna sitta ned. Sittplatsen bör vara av ett material som inte leder 
varken kyla eller värme för att vara tilltalande att använda för besökare på 
platsen. Sittplatsen bör också vara ren och hel.

Aktivitet
Att sitta ned förknippas vanligtvis med vila. Sittplatsen bör därför vara 
utplacerad intill ett en plats där behovet av vila kan uppstå som exempelvis 
en gångbana, i en galleria eller intill en lekplats. Platsen för sittplatsen bör 
vara fri från trafik för att vara i en mer säker miljö.

Dekoration
Liksom för kriteriet stanna/stå gynnas även kriteriet sitta av en dekorerad 

och utsmyckad miljö. Sittplatsen bör lämpligen vara strategiskt placerad så 
att användare har en god vy över estetiska detaljer.

Väderskydd 
Platsen för sittplatsen bör vara skyddad från oönskad vind för att bli mer 
tilltalande att använda. Ett plank eller en byggnad kan lämpligen agera 
vindskydd. Sittplatser under träd eller tak kan skydda användare mot 
oönskad nederbörd eller sol.

SE
Fasad
Massiva ogenomskinliga byggmaterial i fasader begränsar möjligheten att 
se sin omgivning på andra sidan av väggen. Med fönster eller fasadväggar 
i transparenta material möjliggörs fortfarande att kunna se sin omgivning. 
Att kunna se sin omgivning resulterar i en ökad känsla av trygghet utifall en 
hotfull situation uppstår. Att se sin omgivning trots fysiska barriärer i form 
av väggar förstärker samspelet mellan byggnad och plats för besökaren.

Belysning
I belyst miljö är det enklare att se sin omgivning och identifiera eventuella 
oönskade eller hotfulla situationer. God belysning kan på så sätt förstärka 
känslan av behag på den offentliga platsen.

Öppen yta
På en öppen yta utan skymmande föremål är det enklare att se sin 
omgivning än bland avskärmande föremål. En öppen yta ger också 
förutsättningar för att identifiera situationer på längre avstånd vilket kan 
resultera i färre oönskade överraskningar.

Material
Möjligheten att kunna se sin omgivning påverkas bland annat av vilka 
byggmaterial som används på platsen. Transparenta material som glas 
möjliggör att se sin omgivning till skillnad från ogenomskinliga material. 
Reflekterande material som speglar eller speglande vattenytor underlättar 
för besökare att se sin omgivning bakom sig eller runt hörn.
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PRATA OCH LYSSNA
Material
Byggnadsmaterial påverkar hur akustiken fungerar för en offentlig plats 
främst inomhus men också utomhus. För att skapa en trevlig akustisk miljö 
för prat bör materialen inte skapa ekande ljud. Materialet bör inte heller 
absorbera ljudvågorna då detta kan försvåra att lyssna.

Öppen yta
Många olika typer av ljud på en och samma plats kan resultera i en hög 
bullernivå. På en öppen yta förekommer inte heller föremål som dämpar 
ljud vilket medför att ljud sprids i flera riktningar. Ljud på en öppen yta 
uppfattas därför tydligast för lyssnaren på ett kortare avstånd då ljudvågen 
fortfarande är stark.

Väderskydd 
Väder kan förutom bidra med önskade och oönskade klimatupplevelser 
även påverka ljudnivån. Stark vind och kraftig nederbörd är faktorer som 
försvårar det att identifiera ljud i en utomhusmiljö.

AKTIVITET OCH RÖRELSE
Aktivitet
En plats har potential att utnyttjas som mest då utformningen är 
genomtänkt och anpassad för platsens funktion och dess aktivitet. En 
genomtänkt utformning innebär att platsen är utrustad på så sätt att 
den underlättar för användare att utföra aktiviteten. Exempelvis bör en 
promenadväg lämpligen ha ett jämnt markunderlag, en lekplats bör ha 
ett mjukt underlag som sand och en bilväg fungerar som bäst då den är 
asfalterad.

Belysning
Belysning för en plats bör vara anpassad efter dess aktivitet. Belysning kan 
variera för olika aktiviteter genom att vara dekorativ eller väl upplyst. Hur 
belysningen är utformad på en offentlig plats påverkar hur platsen kan 
användas av besökare.

Alla åldrar
En offentlig plats bör ha ett brett utbud av aktiviteter och verksamheter 
för att locka besökare i olika åldrar. Verksamheten eller aktiviteten bör 
också vara tillgänglig en större del av dygnet för att resultera i ett större 
rörelseflöde. Besökare i olika åldrar gynnar mångfalden på en plats medan 
besökare i lika ålder kan bidra till en känsla av gemenskap.

Mixed Use
Liksom besökare i olika åldrar bidrar till en ökad mångfald kan även 
människors olika intressen och vardagsvanor bidra med mångfald. En 
galleriabyggnad med ett Mixed Use koncept har vanligtvis ett bredare 
utbud då olika verksamheter och aktiviteter kombineras i samma byggnad. 
En galleriabyggnad med ett bredare utbud av verksamheter får i och med 
det även en större kundkrets. I en byggnad med Mixed Use koncept har 
besökare mer varierade mål med besöket än en traditionell galleria. Det 
resulterar i variation och mångfald bland besökare till en galleriabyggnad 
med ett Mixed Use koncept.

Öppen yta
Öppna ytor har goda förutsättningar för att vara en plats för en aktivitet 
som kräver större utrymme. En öppen yta på en offentlig plats intill en 
galleriabyggnad kan därför lämpligen kombineras med en idrottsplan, en 
trädgård eller ett schackbräde i storlek anpassad efter gatumiljö.

Material
Platsens olika byggmaterial, främst markunderlag, bör vara anpassat efter 
dess aktivitet och funktion. Platser där människor befinner sig i rörelse bör 
ha ett jämnt markunderlag för att underlätta framkomligheten. En park 
däremot gör sig bättre med ett mer naturnära material markunderlag.

Väderskydd
Väderskydd bör förekomma på en plats där det kan underlätta utförandet 
av en aktivitet. Exempelvis bör en lekplats med tillhörande klätterställning 
ha tillgång till vindskydd för att inte kraftig vind ska förekomma. Ett 
annat exempel på aktivitet och tillhörande väderskydd är en entré med 
tillhörande tak. Detta väderskydd gör det möjligt för besökare att fälla upp 
sitt paraply vid nederbörd och samtidigt förbli torr.
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Tabell.13: Följande faktorer bedöms påverka upplevelsen av behag i och utanför 
en galleriabyggnad.

KVALITETSKRITERIER

BE
H

AG

SKALA
• Fasad
• Entré

KLIMAT
• Fasad
• Entré
• Material
• Väderskydd

SINNESUPPLEVELSER
• Fasad
• Belysning
• Material
• Dekoration

SKALA
Fasad
Hur stor en fasad är beror av byggnadens storlek. Fasaden i sig kan ha en 
utformning anpassad efter mänsklig skala och närliggande bebyggelse även 
då det gäller en större byggnad. Placering av fönster, entréer och mönster 
i fasaden är faktorer som påverkar fasadens storlek i relation till mänsklig 
skala.

Entré
En entré är lämpligen anpassad efter mänsklig skala oavsett 
galleriabyggnadens storlek. Vanligtvis är byggnadens entré placerad på 
markplan där människor rör sig i utomhusmiljön ovanför. Om entrén är 
i mänsklig skala upplevs den som mer inbjudande att använda än om 
den vore större eller mindre. Entréns utformning kan följa mönster och 
material som används på fasaden för våningar ovanför. Entrén är på så sätt 
fortfarande i mänsklig skala men samspelar även med resten av byggnaden.

KLIMAT
Fasad
Byggmaterialet i en galleriabyggnads fasad har en stor påverkan på hur 
klimatet upplevs inomhus i byggnaden. En fasadvägg ger inomhusmiljön 
skydd mot vind, oönskad nederbörd och temperaturförändringar.

Entré
En galleriabyggnads entré bör vara utformad så att inte läckage av värme 
eller kyla förekommer. En entré till en galleriabyggnad är lämpligen 
utformad som en sluss för att hålla ute oönskat klimat från inomhusmiljön.

Material
Olika byggmaterial har olika egenskaper som att isolera kyla eller 
värme och fukt mellan två olika rum. För fasadväggen som avskiljer 
inomhusmiljön från utomhusmiljön bör materialet vara tätt för att inte 
släppa igenom oönskat klimat.

Väderskydd
Skydd mot oönskat väder finns i olika former. För en inomhusmiljö är 
galleriabyggnadens yttervägg ett skydd mot kyla eller värme, vind och 
nederbörd. I utomhusmiljö kan byggnader agera vindskydd samt ge skugga. 
Träd och tak kan lika så ge skugga men också skydda mot nederbörd.

SINNESUPPLEVELSER
Fasad
Utformningen av en byggnads fasader har en viss påverkan av 
sinnesupplevelsen av platsen. Dessa fasader kan vara dekorativa med 
detaljrika utsmyckningar eller mer stilrena och enkla. En mer enhetlig 
design fås då galleriabyggnadens fasader påminner om närliggande 
byggnaders fasader. Om däremot galleriabyggnaden skiljer sig från övriga 
fasader i omgivningen fås en mer unik design. Hur fasaderna påverkar 
besökares sinnesupplevelser är beroende av varje individuell besökares 
smak och tycke.

Belysning
Hur belysning används på en offentlig plats påverkar sinnesupplevelsen 
av platsen. Belysning kan vara en del av platsens design och upplevas som 
estetiskt tilltalande. Belysning kan också skapa tilltalande vyer då annan 
förekommande dekoration lyses upp. En tilltalande plats kan även fås 
genom en belyst plats där då förutsättningarna blir bättre för att se sin 
omgivning.

Material
Kulören i ett material och dess struktur har en avgörande betydelse för 
hur design och detaljer upplevs på en plats eller i en byggnads arkitektur. 
Vilket material som används för platsen kan skapa ett samspel mellan 
olika byggnader om liknande material används eller skilja dessa åt om mer 
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olika material används. Hur materialet påverkar sinnesupplevelsen för en 
besökare är beroende av dess individuella smak och tycke.

Dekoration
Dekoration är utsmyckningar som finns till för att höja sinnesupplevelsen 
av platsen. Dessa kan förekomma i mer diskret form eller mer utstickande 
variant. Exempel på dekorationer som kan användas vid offentliga 
plaster vid galleriabyggnader är växtlighet, olika material eller mönster i 
byggnadsdelar.

5.5 Anpassbar galleriabyggnad med möjligheter
Detta examensarbete inkluderar en studie av hur det befintliga Odenhuset 
i Trollhättan kan utvecklas för att gynna stadskärnans hållbarhet och 
attraktivitet. Då det förekommer fler centrumnära galleriabyggnader i 
Sverige i liknande situation som Odenhuset är frågeställningarna samt 
resultatet av detta arbete aktuellt även för dessa byggnader. Resultatet 
av gestaltningsförslaget för nya Odenhuset presenterar hur olika typer av 
verksamheter kan placeras i en galleriabyggnad för att skapa ett bättre 
rörelseflöde. Då de föreslagna verksamheterna kan ses som generella 
alternativ är idén bakom gestaltningsförslaget även tillämpbar för andra 
centrumnära galleriabyggnader.

De föreslagna verksamheter som appliceras i gestaltningsförslaget är alla 
verksamheter som kan bidra med sociala möten då de förekommer i en 
fysisk miljö. Exempel på verksamheter som kan gynna galleriabyggnaden 
med fler sociala möten är handel, kontor, restaurang, bostäder och 
kulturverksamheter. Galleriabyggnadens olika verksamheter bör även 
kunna samspela med varandra samt fungera som självständig. Detta 
innebär att de olika verksamheterna kan gynna varandra genom att 
samsas om byggnadens besökare och inte heller konkurrera ut någon av 
verksamheterna.

Lokalens placering i galleriabyggnaden är avgörande för hur verksamheten 
fungerar i byggnaden. Längs med byggnadens fasad mot eventuell gågata 
bör verksamheter vara placerade som kan nyttja närheten till gågatan. Så 
som kommersiell verksamheter. Lokaler på entréplan upplevs för besökare 
som mer tillgängliga då det inte kräver byte av nivåplan för ett besök. 

Därför är det lämpligt om verksamheter med säkra besökare är placerade 
på våningsplan ovan entréplanet. Sådan verksamheter är exempelvis 
bostäder, undervisningslokaler eller vårdlokaler. Likadant bör kommersiell 
verksamhet vara placerat intill välbesökta gatumiljöer som torg och 
resecentrum. Detta för att exempelvis vårdlokaler och undervisningslokaler 
inte är lika beroende av en central placering. Dessa olika typer av 
verksamheter bör dock blandas då denna utspridning lockar besökare till 
fler områden på platsen.

För att en byggnad ska åstadkomma att innehålla verksamheter med 
en bred variation bör lokalerna i byggnaden vara i olika storlekar. Detta 
då olika typer av verksamheter kräver olika lokaler. Kontorslokaler 
kräver vanligtvis större lokaler medan lokala butiker klarar av att driva 
verksamheten i en mindre lokal.

5.6 Nya Odenhuset, idéskapande och skiss
I denna del presenteras resultatet av momenten idéskapande och skisser 
som ingår i designprocessen enligt metodvalet. Resultatet av idéskapande 
och skisser redovisas i form av ett gestaltningsförslag för nya Odenhuset 
som bygger på resultatet av förstudien. Gestaltningsförslaget presenteras 
i bilder med kompletterande text över nya Odenhusets fasader, tak, 
planlösning, inomhusmiljö samt närliggande utomhusmiljö.
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Planlösning
Följande underrubriker presenterar ett förslag för hur nya Odenhusets 
planlösning kan se ut. Vilken typ av funktion respektive lokal ska innehålla 
är möjligt justera vilket bidrar med möjligheten till en mer flexibel 
användning av våningsplanen. De ritade planlösningarna är baserade på 
det befintliga Odenhusets längdmått.

Våning 1 (markplan)
Bild.58 presenteras gestaltningsförslaget för entréplanet i nya Odenhuset. 
Bild.59 visar hur entréplanet ser ut i Odenhuset i dagsläget. Nedanför 
presenteras både likheter och olikheter som finns i de två planlösningarna 
över entréplanet.

I det nya gestaltningsförlaget för Odenhuset finns lokaler för 
livsmedelsbutik, restauranger, handels och kontorslokaler. Då 
galleriabyggnaden innehåller olika typer av verksamheter är 
gestaltningsförslaget för nya Odenhuset av ett Mixed Use koncept. De olika 
typerna av verksamhetslokaler är jämnt fördelade i galleriabyggnaden 
för att få ett starkare rörelseflöde. Då kontorslokaler och bostäder ingår i 
utformningen av nya Odenhuset skapas bättre förutsättningar för handel-
och restaurangverksamheterna i byggnaden att bli besökta. Detta då 
kontorslokaler och bostäder medför ett mer stabilt rörelseflöde.

• A - Magasingatan och Olof Palmes gata
I dagsläget är både Magasingatan och Olof Palmes gata biltrafikerade 
gator med tillhörande trottoarer. Längs med trottoarkanterna finns 
parkeringar och närmast Kungsgatan finns en vändplats för respektive 
gata. För att skapa en mer tilltalande miljö för fotgängare att vistas i än den 
motortrafikmiljö som finns idag, utformas dessa gator som gågator i det 
nya gestaltningsförslaget. Bilar får fortfarande använda gatan men då efter 
de villkor som är anpassade efter fotgängares. Att gatorna utformas som 
gågator stärker kopplingen mellan dessa gator och norra Kungsgatan som 
är och förblir en gågata. Designen för dessa tre gator är i samma stil vilket 
bidrar till en mer tydlig röd tråd i utformningen av utomhusmiljön utanför 
byggnaden.

• B - Uteserveringar
I det nya gestaltningsförslaget placeras lokaler avsedda för café- och 
restaurangverksamhet intill norra Kungsgatan. En sådan placering 
gör det möjligt för verksamheterna ha tillhörande uteserveringar på 
norra Kungsgatan. Då redan ett flertal restauranger med tillhörande 
uteserveringar finns belägna intill norra Kungsgatan kommer 
uteserveringarna intill nya Odenhuset stärka norra Kungsgatan som en 
restauranggata.

• C - Huvudentré
Placeringen av huvudentrén i det nya gestaltningsförslaget har samma 
placering som i den befintliga planlösningen av Odenhuset. Det som 
skiljer de två gestaltningarna åt är design och typ av dörr. I det nya 
gestaltningsförslaget används karuselldörrar för att minimera risken att 
släppa in oönskat klimat in i byggnaden. Både fasad och design av gågatan 
ser annorlunda ut vid huvudentrén än utformningen av resterande 
Kungsgatan.

• D - Borttagna rulltrappor
I det nya gestaltningsförslaget förekommer inga rulltrappor. Att dessa 
har tagits bort beror på att all handelsverksamhet planeras att placeras 
på entréplanet. Därav finns inte samma behov av rulltrappor i det 
nya gestaltningsförslaget. Rulltrapporna är också borttagna då dessa 
begränsade möjligheten för besökare att se sin omgivning. Detta då 
rulltrapporna i dagsläget är placerade på en öppen yta och därmed döljer 
vad som finns bakom trapporna.

• E - Korridor
Korridoren mot entrén på Olof Palmes gata i det nya gestaltningsförslaget 
svänger inte av så som den gör i dagsläget. Istället är korridoren rak 
vilket ger bättre förutsättningar för besökare att se sin omgivning i 
galleriabyggnaden. En sådan utformning bidrar även till att risken minskar 
för att oönskade överraskningar uppstår då inga skarpa hörn förekommer. 
Dessutom blir entrén på Olof Palmes gata mer synlig än vad den är för 
besökare i det befintliga Odenhuset.
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• F, G - Hiss- och trapphus
Hiss- och trapphus placeras intill varandra i det nya gestaltningsförslaget. 
För dessa används transparenta byggmaterial vilket möjliggör att både 
bli sedd och se sin omgivning. Hiss-och trapphus F är tillgängligt då alla 
verksamheter i byggnaden har öppet. Hiss- och trapphus G är även 
tillgängligt för besökare då endast livsmedelsbutiken har öppet. Hiss- och 
trapphus G är i anslutning till parkeringsplatser på både plan 2 och plan 3. 
Via hiss- och trapphus G är det möjligt för besökare att nå verksamheter på 
andra våningsplanet efter att verksamheter på entréplanet har stängt.

Hissar och trapphus förekommer även i direkt anslutning till gatumiljön 
utanför Odenhuset. Dessa är till för boende och besökare till bostäderna 
på nya Odenhusets tak. Även dessa är omgivna av glas för användare ska 
kunna se sin omgivning.

• H - Placering av livsmedelsbutik
Livsmedelsbutiken har i det nya gestaltningsförslaget placerats i en lokal 
intill Magasingatan. Detta möjliggör för livsmedelsbutiken att ha en entré 
i direkt anslutning till gatan utanför byggnaden. I dagsläget uppstår en 
tom yta mellan livsmedelsbutiken och huvudentrén då denna butik har 
avvikande öppettider från övriga verksamheter i byggnaden. Tomma 
ytor utan en verksamhetsfunktion erbjuder dock fortfarande skydd mot 
oönskat klimat i form av väggar och tak. De som besöker Odenhuset 
utan shoppingsyfte under kvällstid menar Gustafsson (2019) agerar 
otrevligt mot både personal och andra besökare i galleriabyggnaden. Att 
flytta livsmedelsbutiken som i det nya gestaltningsförslaget resulterar 
i att tomma ytor utan funktion inte uppstår efter andra verksamheters 
stängning. Placeringen av livsmedelsbutikens nya lokal är nära 
Drottninggatan dit både Drottningtorget och Högskolan Väst gränsar. 
Livsmedelsbutiken har därmed bättre förutsättningar med sitt nya läge att 
locka till sig kunder från dessa folkrika platser.

• I - Entré på Magasingatan
I det nya gestaltningsförslaget finns ytterligare en entré in i byggnaden. 
Den nya entrén är placerad intill Magasingatan i anslutning till 
livsmedelsbutiken. Detta gör det möjligt för livsmedelsbutiken att ha 
friare öppettider utan att behöva anpassa sig efter andra verksamheters 

öppettider. Med byggnadens tre entréer skapas fler möjligheter för 
besökare att röra sig in och ut i byggnaden.
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Bild.58: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Planlösning för våning 1.
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Bild.59: Planlösning för våning 1 i det befintliga Odenhuset.
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Våning 2
Det andra våningsplanet i nya Odenhuset skiljer sig från det andra 
våningsplanet i det befintliga Odenhuset på så sätt att det inte där 
förekommer några lokaler till för handelsverksamhet. Under arbetets 
förstudie noterades under platsbesöken att tomma lokaler är mer vanligt 
förekommande i centrumnära gallerior på våningsplan ovanför entréplan. 
Det andra våningsplanet i nya Odenhuset kommer innehålla parkeringsytor 
samt gymlokal som det befintliga huset gör men också kontorslokaler samt 
lokaler avsedda för kväll-och helgaktiviteter. I Gehl Architects (2015) analys 
av Trollhättan stadsrum uppmärksammas att helg-och kvällsaktiviteter för 
alla åldrar efterfrågas av stadens invånare och besökare. Aktiviteten bör 
inte vara alkoholrelaterad för att vara tillgänglig för fler åldrar. Förslag på 
sådan aktivitet som kan infinnas i nya Odenhuset är bowling eller escape 
room.

Förutom helg-och kvällsaktiviteter menar Gehl Architects att Trollhättans 
invånare även efterfrågar tillfällen att få visa upp lokala företag och 
verksamheter. Två av Trollhättans mer kända lokala etablerade företag 
är filmbolaget Film i Väst och naturvetenskapscentret Innovatum. Dessa 
lokaler är i dagsläget lokaliserade utanför Trollhättans stadskärna. Om 
därför dessa företag har lokaler i nya Odenhuset i form av showroom 
skapas fler möjligheter att få visa upp lokala företag. 

• J - Lokaler
Antalet lokaler på det andra våningsplanet är färre i det nya 
gestaltningsförslaget (se Bild.61)än den befintliga planlösningen (se 
Bild.62). Lokalerna är avsedda för annan typ av verksamhet än handel så 
som kontor, museum och gym.

• K - Hiss- och trapphus
På det andra våningsplanet i gestaltningsförslaget för nya Odenhuset 
finns två hiss- och trapphus tillgängliga för besökare. Det ena hiss- och 
trapphuset är i anslutning till våningsplanets verksamhetslokaler och det 
andra i anslutning till parkeringen avsedd för besökare. Med placeringen av 
hiss- och trapphus K (samma som hiss- och trapphus G på entréplanet) är 
det möjligt att nå verksamheterna på andra våningsplanet även när andra 
verksamheter i byggnaden har stängt.

Våning 3
Det befintliga Odenhuset har i dagsläget två våningsplan och där 
ovanpå ett tak i form av ett parkeringsplan. För nya Odenhuset kommer 
parkeringsplatser ovanpå det andra våningsplanet bestå men dessa 
omgivna med väggar och tak. Då parkeringsplatserna i det befintliga 
Odenhuset är välbesökta generar dessa i fler besökare till Trollhättan 
centrum med sin tillgänglighet. För att minska barriären mellan 
parkeringsplanet är en större yta av ytterväggarna i glas. Det transparenta 
materialet förbättrar möjligheten för besökare att se sin omgivning vilket 
genererar i en starkare upplevelse av säkerhet.

Våning 4 (Tak)
Utformningen för nya Odenhuset bygger på ett Mixed Use koncept 
där olika verksamheter samspelar i en byggnad. De tre nedersta 
våningsplanen i nya Odenhuset rymmer lokaler för kommersiella 
verksamheter, kontorslokaler och parkeringar. Ovanpå dessa våningsplan 
planeras ytterligare tre våningsplan avsedda för bostäder att ingå i 
gestaltningsförslaget för nya Odenhuset. Bostäderna är fördelade i elva 
radhusliknande byggnader runtom en gemensam trädgård. Boende och 
besökare når bostäderna via de hiss- och trapphus som finns utplacerade 
runtom nya Odenhuset. Placeringen av bostäderna samt den gemensamma 
trädgården redovisas i Bild.60.
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Bild.60: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Planlösning för våning 4.
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Bild.61: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Planlösning för våning 2.
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Bild.62: Planlösning för våning 2 i det befintliga Odenhuset.
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Bild.63: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Fasader mot norra Kungsgatan och Drottninggatan.
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Bild.64: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Fasader mot Olof Palmes gata och Magasingatan.
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Inomhusmiljö
Det som skiljer nya Odenhuset invändiga miljö från den befintliga gallerian 
är främst valet av material för den interiöra arkitekturen. I nya Odenhuset 
förekommer glas inte bara som fönster utan även i väggar. Väggar i glas är 
inte bara dekorativa utan ger också bättre förutsättningar för att kunna se 
sin omgivning. I kombination med en mer mjuk och lekfull utformning som 
rundade väggar blir sikten ännu bättre för besökare än vad den blivit vid 
skarpa hörn. 

Andra förekommande material i gallerians interiöra arkitektur är trä, 
sten och putsad betong. Samtliga av gallerians lokaler har alla olika 
fasadmaterial på väggarna ut mot det gemensamma utrymmet mellan 
lokalerna. Detta för att skapa variation i den interiöra designen. Idén 
bakom att använda fasadmaterial som vanligtvis förknippas som material 
på ytterväggar, grundar sig i att knyta samman inomhusmiljön i nya 
Odenhuset med gatumiljön utanför. Ytterligare detaljer i den interiöra 
arkitekturen som stärker denna koppling är belysning i form av träd samt 
de runda träbänkar som kan identifieras inomhus som utomhus.

Tillgången till dagsljus är viktig då detta förstärker inomhusmiljön för 
vistelsen positivt. Samtliga lokaler på entréplanet som gränsar till 
ytterväggar är därför rikligt utrustade med fönster för att kunna släppa 
in dagsljus i byggnaden. Även ytterväggarna på det andra och det 
tredje våningsplanet är utrustat med större fönsterpartier. Detta dels 
för att släppa in dagsljus men också för att minska barriären mellan 
inomhusmiljön och utomhusmiljön. 
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Bild.65: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Yta mellan lokaler i galleriabyggnaden med den nya utformningen.
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Bild.66: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Vy över inomhusmiljön intill galleriabyggnadens entré på Olof Palmes gata.



71

D
E
SI
G
N
P
R
O
C
E
S
S

Bild.67: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. I den interiöra arkitekturen i gestaltningsförslaget är glas ett vanligt förekommande material.
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Utomhusmiljö
Norra Kungsgatan (gågatan)
Se Tabell.6 och avsnitt 4.1 Odenhuset, Trollhättan för bedömning av norra 
Kungsgatan i dagsläget. Dessa bedömningar är underlag till genomförda 
förändringar i gestaltningsförslaget för nya Odenhuset som rör norra 
Kungsgatan.

Norra Kungsgatan förblir gågata även i gestaltningsförslaget för nya 
Odenhuset. Utformningen av gågatan i gestaltningsförslaget skiljer sig dock 
från den befintliga utformningen. Till skillnad från den smala trädallé som 
förekommer i dagsläget har trädallén för gestaltningsförslaget både blivit 
bredare och innehåller färre antal träd. Den nya trädallén markerar yta 
avsedd för gång- och cykeltrafik. Mellan träden finns cykelparkeringar och 
gatubelysning placerade. Cykelparkeringarna skapar bättre förutsättningar 
för att kunna besöka platsen med cykel istället för bil. Förutom att 
underlätta för besökare att se sin omgivning har belysningen även en 
dekorativ funktion.

Förutom trädallén förekommer markunderlag i olika material för att 
markera områden avsedda för olika aktiviteter. Olika material förekommer 
även i galleriabyggnadens fasad. Detta för att skapa mer variation och 
därmed en mer aktiv fasad. Materialen som används för fasaderna är 
tegel, glas, sten, och trä. De stora fönsterpartierna i byggnadens fasader 
gynnar inte bara inomhusmiljö utan även upplevelsen för utomhusmiljön. 
Under kvällar och nätter bidrar inomhusbelysningen med ljussken till 
utomhusmiljön. Detta bidrar med att fasaden upplevs som mer aktiv.

Huvudentrén till nya Odenhuset har samma placering på norra Kungsgatan 
som den befintliga galleriabyggnaden. I gestaltningsförslaget för det 
nya Odenhuset markeras huvudentrén med hjälp av utstickande 
byggnadsdelar, annat material i fasaden samt en annorlunda utformning av 
den anslutande gatumiljön. Intill huvudentrén bryts den avlånga trädallén 
med cirkulärt mönstrat markunderlag med tillhörande markbelysning. Vid 
denna plats förekommer även vatten som en dekorativ damm och flera 
stycken cirkulärt formade sittbänkar.

Magasingatan
Se Tabell.9 och avsnitt 4.1 Odenhuset, Trollhättan för bedömning av 
Magasingatan i dagsläget. Dessa bedömningar är underlag till genomförda 
förändringar i gestaltningsförslaget för nya Odenhuset som rör 
Magasingatan.

Intill nya Odenhuset utgör Magasingatan en gång- och cykelgata liksom 
gågatan på norra Kungsgatan. Inslag från gågatans utformning förekommer 
även på Magasinggatan som belysning i marken, en bred trädallé och 
tillgång till cykelställ.

I dagsläget utgör Magasingatan en motorfordonstrafikerad gata med 
vändplats intill Kungsgatan. Med utformningen av Magasingatan intill nya 
Odenhuset är det fortfarande möjligt för motorfordon att ta sig fram på 
gatan. Skillnaden är att med nya Odenhuset är gatan anpassad för gång-och 
cykeltrafik. För att säkerställa att motorfordon kör med en låg hastighet på 
gatan förekommer hinder i form av buskar på gatan som fordonen behöver 
köra runtom. Intill Kungsgatan är en del av marken på Magasingatan 
upphöjd för att förhindra att motorfordon passerar gågatan.

Bostäderna på nya Odenhusets tak har sina ingångar i form av hiss- och 
trapphus på Magasingatan. Detta bidrar till mer rörelse på Magasingatan 
då bostädernas boende som har olika arbetstider och intressen och 
som därmed rör sig på platsen under olika tider på dygnet. Detta stärker 
behovet av Magasingatan bör vara utformad efter gång-och cykeltrafik. I 
det nya gestaltningsförslaget har galleriabyggnadens livsmedelsbutik en 
egen entré i anslutning till Magasingatan. Att livsmedelsbutikens entré 
är placerad här faller sig så att Magasingatan är närmast Drottningtorget, 
Maria Alberts park och Högskolan väst. Dessa platser har många besökare 
och kan gynna Odenhuset med ett högre besökarantal med en mer 
tillgänglig livsmedelsbutik. Denna entré markeras med markbelysning 
utanför ingången.
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Bild.68: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Gatumiljö intill galleriabyggnadens huvudentré på norra Kungsgatan.
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Olof Palmes gata
Se Tabell.8 och avsnitt 4.1 Odenhuset, Trollhättan för bedömning av Olof 
Palmes gata i dagsläget. Dessa bedömningar är underlag till genomförda 
förändringar i gestaltningsförslaget för nya Odenhuset som rör Olof Palmes 
gata.

I det nya gestaltningsförslaget utgör Olof Palmes gata en gång- och 
cykelgata liksom gågatan på norra Kungsgatan. Detaljer i utformningen 
på gågatan förekommer även på Olof Palmes gata så som markbelysning, 
en bred trädallé och närhet till cykelställ. Olof Palmes gata är nära på 
identisk Magasingatan. Det som skiljer de två gatorna åt är var längs med 
byggnadens fasad som galleriabyggnadens entré är placerade på respektive 
gata.

I dagsläget utgör Olof Palmes gata precis som Magasingatan en 
motorfordonstrafikerad gata med vändplats intill Kungsgatan. Med 
utformningen av Olof Palmes gata intill nya Odenhuset är det fortfarande 
möjligt för motorfordon att ta sig fram på gatan. Skillnaden är att i det 
nya gestaltningsförslaget är trafiken på Olof Palmes gata anpassad för 
cyklister och fotgängare. För att säkerställa att motorfordon kör med en 
låg hastighet på gatan förekommer hinder i form av buskar på gatan som 
fordonen behöver köra runtom. Intill Kungsgatan är en del av marken 
på Olof Palmes gata upphöjd så att motorfordon inte ska kunna passera 
gågatan.

Bostäderna på nya Odenhusets tak har även ingångar i form av hiss- och 
trapphus på Olof Palmes gata. Detta skapar mer rörelse på Olof Palmes 
gata lik som på Magasingatan då de boende rör sig på platsen olika tider 
på dygnet utifrån arbetstider och fritidsaktiviteter. Detta stärker behovet 
av att Olof Palmes gata bör vara utformad efter gång-och cykeltrafik. 
Förutom hiss-och trapphusen upp till bostäderna finns en entré till 
galleriabyggnaden placerad på Olof Palmes gata.

Drottninggatan
Se Tabell.8 och avsnitt 4.1 Odenhuset, Trollhättan för bedömning av 
Drottninggatan i dagsläget. Dessa bedömningar är underlag till genomförda 
förändringar i det gestaltningsförslaget för nya Odenhuset som rör 

Drottninggatan.

Gestaltningsförslaget av gatan intill Odenhusets bakre fasad intill 
Drottninggatan, har många likheter med den befintliga gatan som 
finns i dagsläget. Då denna gata utgör en motortrafikerad gata mellan 
Trollhättan resecentrum och Drottningtorget påverkar dess utformning 
hur besökare kan nå Trollhättan centrum. Detta då reseförbindelser med 
lokaltrafiken, busstation och järnvägsstation, finns tillgängliga längs med 
Drottninggatan. Om trafiken begränsas på Drottninggatan kan detta 
påverka hur lokaltrafikens resenärer kan besöka stadskärnan. Odenhusets 
in- och utfart till parkeringshuset är också belägen intill Drottninggatan. Då 
detta examensarbete är inriktat på husbyggnad förblir Drottninggatan en 
trafikerad gata även för det nya gestaltningsförslaget. 

För att fotgängare och cyklister ska uppleva Drottninggatan som en mer 
trafiksäker plats finns en bred trottoar intill bilvägen. Transparenta väggar 
vid parkeringshusets in-och utfart ökar sikten för bilister, fotgängare och 
cyklister.

I dagsläget upplevs fasaden intill Drottninggatan som inaktiv. Detta då 
fasadens material är enformiga och det förkommer få fönster. Förändringar 
för fasaden intill Drottninggatan finns därför för att skapa en mer aktiv 
och levande fasad. Dessa förändringar innebär att nya Odenhusets fasad 
intill Drottninggatan förekommer i olika material för att skapa variation i 
fasaden. I fasaden förekommer fler fönster i det nya gestaltningsförslaget 
för att stärka samspelet mellan inomhusmiljö och utomhusmiljö då 
barriären mellan dessa avtar med fönster. Detta eftersom man med fönster 
har bättre förutsättningar för att se vad som händer i ens omgivning. 
Fasaden i det nya gestaltningsförslaget pryds även med växter och 
belysning som ska bidra till en mer tilltalande och dekorativ miljö att vistas 
i. 

Bostäderna ovanpå nya Odenhusets tak som är närmast Drottninggatan 
har ett längre avstånd till fasadkanten. Detta eftersom Drottninggatan är 
en trafikerad gata som bidrar med en högre bullernivå. Avståndet mellan 
bostäder och fasadkant ger distans för bullernivån att avta innan det når 
bostäderna.
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Bild.69: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Infart till galleriabyggnadens parkeringshus intill Olof Palmes gata.
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Bild.70: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Där Magasingatan möter Kungsgatan är marken upphöjd för att förhindra att motorfordon passerar gågatan.
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Bild.71: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Fasaden intill Drottninggatan är i gestaltningsförslaget dekorerad med belysning och växtlighet.
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Bild.72: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Det nya gestaltningsförslaget bygger på ett Mixed Use koncept där blanda annat bostäder utgör en del av byggnaden.
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Bostäder på taket
Ovanpå nya Odenhusets tak finns ett flertal flerbostadshus utplacerade. 
Dessa byggnader är placerade intill fasadkanten för att uppnå en god 
utsikt för de boende. Dock är bostäderna intill Drottninggatans fasad 
placerade med ett visst avstånd på grund av bullernivån från den 
trafikerade gatan. Placeringen intill kanten gynnar även vistelsemiljön 
för besökare i gatumiljön på platsen intill. Detta då bostäderna är en del 
av galleriabyggnadens utformning och design som har ett estetiskt syfte. 
Bostäder på taket resulterar även i ljussken som sprids till omgivning 
under kväll och natt samt att man har möjlighet att se fler människor 
i sin omgivning. På så sätt kan platsen runtom galleriabyggnaden med 
tillhörande bostäder upplevas som mer aktiv.

Bostäderna ovanpå nya Odenhusets tak består alla av flerbostadshus på 
tre våningar. Detta ger nya Odenhuset en totalhöjd inklusive bostäder på 
sex våningar. För varje våning uppåt blir byggnadens djup smalare vilket 
resulterar i en byggnad formad som en trappa sett från sidan. Samtliga 
flerbostadshus har likadan utformning. Loftgångar från hiss-och trapphusen 
leder till bostädernas ytterdörrar. Längs med kanterna pryds bostäderna 
med balkonger, både inglasade och med enbart staket.

Mitt på nya Odenhusets tak finns en gemensam trädgård till för de som 
bor i bostäderna. I denna trädgård får de boende tillgång till växthus, 
grillplatser, sittplatser och växtlighet i form av träd och buskar samt 
gräsytor. Den gemensamma trädgården blir för de boende en naturnära 
miljö att vistas i men också en social miljö där man kan träffa sin grannar.
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Bild.73: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Bostäder och gemensam trädgård på taket.
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Bild.74: Gestaltningsförslag nya Odenhuset. Mellan bostäderna har de boende tillgång till en gemensam trädgård med växthus.
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Detta avsnitt utgörs av den tredje fasen i Research by Design; 
designanalysen. I detta avsnitt analyserar och reflekterar författaren kring 
resultatet av designprocessen utifrån egna tankar.
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6. DESIGNANALYS
6.1 Metodval
Valet av metod visade sig i starten av detta examensarbete inte 
vara helt enkelt. Då målet med detta arbete är att åstadkomma ett 
gestaltningsförslag vore en lämplig metod ett arbetssätt som tillåter 
att kreativiteten får chansen att flöda fritt. Efter diskussion med 
handledare bedöms metoden Research by Design vara ett lämpligt 
val där designprocess kan kombineras med vetenskapliga studier. 
Research by Design visade sig under arbetets gång vara användbart 
då både litteraturstudier och platsbesök har underlättat arbetet för 
designprocessen. Likaså har uppbyggnaden bakom Research by Designs tre 
olika faser underlättat för planeringen av arbetets upplägg. Strukturen av 
fasernas uppbyggnad har under arbetet hänvisat till lämplig ordning av de 
olika momenten för att åstadkomma ett arbete där design kombineras med 
vetenskapliga studier.

Stadsliv & stadsrum i Trollhättan av Gehl Architects (2015) har varit 
till stor hjälp i förstudien då tillgångar och brister runtom Odenhuset i 
Trollhättan centrum identifieras i denna rapport. Viktigt att notera är dock 
att bedömningen av stadsrummet omkring Odenhuset är enbart bedömd 
ifrån Gehl Architects analys och författarens egna observationer vid 
platsbesöket. Då det är viktigt att hålla isär personliga åsikter från objektiv 
bedömning skulle bedömning av platsen från fler perspektiv ge ett resultat 
av en mer genomsnittlig upplevelse av platsen.

Under arbetets gång träffade författaren på flera motgångar. Vid dessa 
stunder anpassades utförandet av de drabbade arbetsmomenten så att 
arbetet kunde fortsätta. Exempel på sådana stunder som uppkom under 
arbetet var när det inte fanns tillgång till behövda informationskällor 
så som böcker eller människor att intervjua. För att göra en mer rättvis 
bedömning av rörelsemönstret i Odenhuset eftersöktes planlösningar över 
de andra platsbesökta galleriabyggnaderna för att jämföra dessa. Då de 
eftersökta planlösningarna inte var möjliga att tillgå behövde författaren 
vara mer noggrann att observera rörelsemönster vid platsbesöken.

Fler platsbesök skulle ge en mer rättvis bedömning av galleriabyggnadernas 
aktivitet under en längre tid. Då tiden för examensarbetekursen är 
begränsad gör detta det svårt att undersöka varje galleriabyggnad under en 
längre tid. Bedömning av galleriabyggnaderna under en längre tidsintervall 
skulle för förstudien ge ökad förståelse hur och om byggnadens aktivitet 
skiljer sig under dygnet och under året.

Att genomföra ett examensarbete som inkluderar att skapa ett 
gestaltningsförslag var ett önskemål från författaren just för att det 
skulle medföra en större utmaning. Detta eftersom att skapa ett 
gestaltningsförslag i detta examensarbete inkluderar att arbeta med 
Autodesk Revit. Ett program med många funktioner som författaren 
innan arbetet inte hunnit utforska ordentligt. Designprocessen där både 
Autodesk Revit och Adobe InDesign användes till gestaltningsförslag och 
rapportutformning har varit utmanande men också väldigt lärorik.

6.2 Designprocess
Detta examensarbete har genomförts för att undersöka hur befintliga 
centrumnära gallerior kan utformas för att stärka stadens hållbarhet 
och attraktivitet. Detta utifrån att konkurrensen från både extern handel 
och e-handel har ökat. Att konkurrensen har uppstått grundar sig i att 
människors nya behov inte stämmer överens med vad de centrumnära 
galleriorna kan erbjuda. Att e-handel och externa köpcenter utbud 
stämmer bättre överens med människors behov har med dess tillgänglighet 
att göra. E-handel kan man sköta via sin smartphone som man alltid bär 
med sig och externa köpcenter förekommer ofta strategiskt lokaliserade 
intill motorvägar där många trafikanter passerar dagligen. I dagens 
samhälle finns tekniken överallt vilket har skapat nya förutsättningar 
för hur man kan leva sin vardag. Att man snabbt kan hantera olika 
vardagsärenden från telefonen har fört med sig att människor är vana vid 
ett högre tempo i vardagen. Att då besöka en centrumnära galleria när man 
istället kan sköta ärendet hemifrån kan upplevas som omständligt. 

Hur handel har fungerat och hur dess utveckling har sett ut har genom 
tiden styrts av människans behov. Det som en gång i tiden var en 
mötesplats i kombination med varuhus är inte lika tillgängligt längre då 
extern handel och e-handel förekommer numera. Med detta sagt är det 
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grundläggande att acceptera handelns utveckling för att kunna finna nya 
funktioner för befintliga centrumnära gallerior. Att återskapa ett levande 
och välbesökt Domus-varuhus är därför inte aktuellt eftersom människors 
behov ser annorlunda ut idag än vad de gjorde under 1960-talet. Externa 
köpcenter må upplevas som tillgängligt utplacerade intill motorvägar men 
vad som tyvärr har glömts bort är att centrumnära galleriabyggnader är 
just lokaliserade i stadens centrum.

Om man istället ser centrumnära galleriabyggnader som vilka byggnader 
som helst blir alternativen många för dess funktion baserade på dess 
centrala lokalisering i stadskärnor. En stad är en plats där bland annat 
bostäder, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, företag och resecentrum samsas 
om utrymmet. Många människor väljer att bo i en stad just för att ha 
närmare till dessa platser. Om en stad ses som attraktiv då den inrymmer 
dessa funktioner borde inte då en byggnad med dessa funktioner också ses 
som attraktiv att vistas i?

Vad som är ekonomiskt attraktivt med en stad är arbetsmöjligheter, både 
för staden och privatpersoner. Det finns också sociala värden i en stad 
som påverkar människans vardag, så som kultur och utbildning. Framför 
allt finns det sociala attraktiva värdet i en stad att träffa andra människor.  
Många vill också bosätta sig i en stad då det blir mer lättillgängligt att 
besöka andra platser från stadens järnväg- och busstation. Samtliga 
platsbesökta centrumnära gallerior i detta arbete har alla ett centralt 
läge i staden med goda förutsättningar att kunna resa eller ta sig till en 
arbetsplats. Då detta är vad som lockar besökare till en stad i dagsläget, bör 
detta speglas i en ny utformning av centrumnära gallerior. 

Viktigt att komma ihåg är att lika väl som handel har utvecklats från 
Domusvaruhusens tid till idag så kommer människor skapa nya behov 
och ytterligare utveckling kommer ske inom samhället. Inte bara inom 
handel utan allt som rör människors vardag har potential att utvecklas till 
något nytt. Med detta sagt är det av vikt att inte bara uppfylla människors 
nutida behov utan även att uppfylla framtida behov. En centrumnära 
galleriabyggnad har därför en fördel om dess lokaler är flexibla och går att 
anpassa efter verksamheter utifrån nutida och framtida behov.

Varför många centrumnära galleriabyggnader fortfarande är kvar i sitt 

ursprungliga format kan dels bero på att samhället ännu inte har kommit 
till insikt med att behoven av handel ser numera annorlunda ut. Det 
kan också bero på att när Domusvaruhusen byggdes blev det sensation 
i städerna då dessa blev rikligt besökta och att stadens invånare håller 
sentimentalt kvar i minnet av denna glans. Att riva eller ändra om 
byggnaden skulle även påverka minnet av hur viktig byggnaden en gång 
var. Dock hindrar detta att återskapa en välbesökt byggnad utifrån de nya 
behov som finns.

Människors behov må förändras men vad de attraktiva och hållbara 
aspekterna är ser sig likt ut. Däremot har det förändrats hur attraktiva och 
hållbara aspekter kan uppfyllas för en mer hållbar och attraktiv stad. För 
en ekonomiskt hållbar och attraktiv miljö behövs jobbmöjligheter som 
gynnar både de anställda men också staden där företaget är lokaliserat. 
Vilken typ av jobbmöjligheter som finns styrs av samhällets utveckling som 
skapas utifrån de behov vi skapar. Vissa yrken kan försvinna men andra 
yrken kan också tillkomma. Låt oss säga att en galleriabyggnad innehåller 
lokaler för jobbmöjligheter. Dessa lokaler bör då vara möjliga att anpassa 
efter de olika förutsättningar en arbetsplats kräver för att utföra jobbet. 
Olika storlekar på lokaler är ett sätt hur dessa lokaler kan förekomma som 
flexibla. Ett annat sätt är att inte enbart låta lokalerna vara utformade för 
traditionella kontorslokaler. Till exempel förekommer ”vardagsrum” som 
arbetsplats inom IT-branschen mer och mer. En lokal i en galleriabyggnad 
är då flexibel om den exempelvis kan anpassa efter båda dessa olika typer 
av utformningar för en arbetsplats. Om en lokal uppfyller behoven för dess 
avsedda funktion kan lokalens fysiska miljö också ses som mer attraktiv.

Människan är ett flockdjur och därför mår vi inte bra av att känna oss 
ensamma. I och med kommer det alltid finnas ett behov av att skapa 
möten mellan människor. För att gynna stadskärnans hållbara utveckling 
och attraktivitet bör centrumnära galleriabyggnader i fortsättningen 
innehålla lokaler för sociala möten. Ett socialt möte behöver nödvändigtvis 
inte innebära att en konversation äger rum. Ett socialt möte kan innebära 
att man vistas på en plats med andra medmänniskor. Exempel på sådana 
platser där den typen av sociala möten sker är bibliotek, konserter eller 
sportevenemang. Samhället som människor lever i numera må vara mer 
tekniskt och via sociala medier är det enkelt att hitta forum där man kan 
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konversera med andra medmänniskor. Många människor tycker dock 
att det inte är samma sak att chatta som att prata och se personen i 
ögonen. Även om tekniken underlättar vardagen på många sätt så kan 
den inte ersätta allt. Människan behöver fortfarande vistas bland andra 
medmänniskor för att må bra som det flockdjur vi är.

6.3 Designmässiga åtgärder
I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för hur Odenhuset i 
Trollhättan kan omformas. De designmässiga åtgärder som tillämpats i 
gestaltningsförslaget som också kan appliceras på gestaltningsförslag för 
andra centrumnära galleriabyggnader presenteras nedanför.

Material
Ett byggmaterials kulör och konstruktionsmässiga egenskaper påverkar 
upplevelsen för besökare på platsen. Byggmaterial i en centrumnära 
galleriabyggnad bör vara utformade så att oönskat klimat hålls borta 
från platsen liksom oönskade sinnesupplevelser. Byggmaterialen i en 
centrumnära galleriabyggnad bör också vara estetiskt tilltalande och bidra 
med en bättre möjlighet att kunna se sin omgivning. Detta för att låta 
platsen vara en tilltalande och trygg mötesplats för människor.

Användning av planlösning
Utformningen av planlösningen samt var lokaler är placerade spelar en 
avgörande roll för hur verksamheterna kan användas. Lokalerna bör 
lämpligen vara utplacerade så att verksamheterna kan fungera var för sig 
men samtidigt kunna samspela med närliggande lokaler. Utformningen 
av planlösningen bör också förhålla sig till verksamheter som befinner 
sig utanför galleriabyggnaden. Till exempel kan kontorslokaler intill 
restauranger leda till fler besökare för dessa vid lunch- och middagstid.

Åtgärder för att skapa starkare rörelseflöde är att undvika att samma 
typ av verksamheter samlas på samma plats i byggnaden. Om istället 
verksamheter av samma typ sprids ut i hela byggnaden behöver besökarna 
förflytta sig vilket genererar i ett starkare rörelseflöde. Ytterligare en 
åtgärd för att få besökare att vistas över hela planet är att undvika 
återvändsgränder. Detta kan undvikas genom att planlösningen är utformad 
som en cirkel eller att byggnaden har fler entréer än bara en huvudentré.

Belysning
I och utanför galleriabyggnaden bör belysning finnas så att besökare kan se 
sin omgivning samt själva bli sedda under kväll och natt. Belysningen bör 
också vara dekorativ så att platsen blir mer tilltalande att vistas på. Exempel 
på dekorativ belysning kan finnas i fasader, markmaterial eller upplysta 
konstföremål.

Dekorationer
Förutom en säker och trygg miljö bör platsen vara dekorativ för att 
upplevas som tilltalande att vistas på. Dekorationer kan exempelvis ske 
i form av färger, geometriska former och växter och är därmed en del 
av arkitekturen. Dekorationer kan vara stora som små och vara både 
enkla eller vågade. Lämpligen bör det också finnas en röd tråd i den 
dekorativa utformningen för att knyta samman byggnadens olika delar och 
närliggande bebyggelse.

Plats utformad efter aktivitet
För att en verksamhet ska fungera är det grundläggande att lokalen eller 
platsen är utformad efter den specifika aktiviteten. Byggmaterial och 
belysning har en påverkan för hur platsen kan användas. Rummets storlek 
har också en avgörande betydelse för hur platsen kan användas, såsom 
takhöjd och markyta. Utrustning i lokalen eller på platsen ska dessutom 
vara i en lämplig höjd och storlek, så som dörrar, fönster, skåp och hyllor.

Förslag på fortsatta studier
• Studera olika Mixed Use koncept. Hur påverkas byggnaden av vilka 

verksamheter den innehåller? Finns det mer lämpade koncept för en viss 
typ av byggnad och dess placering?

• Undersöka stadsrummet intill byggnaden och dess behov. Kan man med 
enbart en förändring av stadsrummet påverka stadens attraktivitet och 
hållbarhet?

• Inkludera enkätundersökningar där stadens invånare får tycka till om 
stadens utveckling och vad som kan förbättras.
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• Undersöka konstruktionen av ett befintligt Domusvaruhus. Vilka 
möjligheter eller begränsningar medför konstruktionen för en 
ombyggnation av varuhuset?
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