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Kvalitativ analys – Barnets upplevelse av Gällivare centrum

Kvantitativ analys – Space syntax på Gällivare centrum

Ämnesvalet grundar sig på det faktum att barnperspektivet är en, inom 
dagens urbana utveckling, ofta mindre prioriterad eller till och med 
bortglömd dimension att inkludera vid planerandet av våra städer. 
Det är vetenskapligt bevisat att barnhälsa är direkt kopplat till barns 
möjlighet till rörelsefrihet och sinnesstimulans. Begreppet barnhälsa 
kan således delas upp i fysisk och psykisk hälsa.

Fysisk hälsa – Rörelsefrihet
Forskning är nästintill entydig i konstaterandet att rörelsefrihet såsom; 
fri lek utomhus, möjlighet att röra sig självständigt i det offentliga 
rummet, upptäckarglädje och förmågan att utveckla det som brukar 
benämnas rumslig kompetens främjar fysisk barnhälsa. Att möjliggöra 
ökad rörelsefrihet hos barn i staden är avgörande för motorisk 
utveckling, välbefinnande och platstillhörighet. Studier visar att det finns 
egenskaper i den urbana miljön som ökar rörelsefriheten hos barn. 
Dessa egenskaper är : 

Psykisk hälsa – Sinnesstimulans
Barn använder i stor utsträckning sina sinnen i mötet med staden och 
dess objekt. Forskning visar att barns sinnen stimuleras av ljud, ljus, 
reflektioner, färg och form. Dessa egenskaper kan i den urbana miljön 
användas i syfte att stimulera barns sinnen och därmed främja psykisk 
barnhälsa. En visuellt rik omgivning är avgörande för barnets allmänna 
sinnestillstånd, utveckling, lärande och kreativitet. 

Barn lägger stort fokus vid detaljer och upplever därmed staden på ett 
helt annat sätt än vuxna. Det är därför viktigt att släppa vuxenperspektivet 
och arbeta med detaljrikedom i barnets ögonhöjd. Genom införande 
av spännande detaljer i den urbana utformningen kan följande sinnen 
stimuleras:
 

Geografisk avgränsning
I Gällivare finns flera viktiga funktioner för barn, funktioner som 
bevisligen har en positiv inverkan på barns fysiska och psykiska hälsa. 
Det handlar om lekplatser, skolor, dagis och idrottsanläggningar. Dessa 
funktioner ligger relativt utspritt, vilket ur ett barns perspektiv kan leda 
till att staden känns geografiskt uppdelad, svårorienterad, och otrygg. 
Dessa, ur ett barnperspektiv, viktiga målpunkter ligger idag avgränsade 
av två större trafikbarriärer (Väg E45 och Hantverkaregatan). Barriärer 
för barn kan vara helt andra än för vuxna. De långa avstånden och de 
farliga trafiklederna gör det svårt för barnet att ta sig på egen hand i 
området. För att möjliggöra rörelse mellan barnets viktiga målpunkter i 
staden har Kyrkoallén valts som geografisk avgränsning. 

Det har konstaterats av forskare att barn inte bara vill leka på lekplatser 
utan överallt där de kan. I takt med den ökade inflyttningen till städerna 
finns det mindre utrymme för barnen i centrum. Programmerade 
lekytor rekommenderas ha en areal av 15 kvm och för fri lek krävs minst 
40 kvm. Väl utformade lekytor kännetecknas av att de ger möjligheter 
till det forskarna kallar flexibel lek, där barn kan starta en lek på en plats 
och springa vidare till andra platser. Leken kan alltså förflytta sig mellan 
olika platser och detta blir en del av leken.

Fysiska barriärer i Gällivare centrumFunktioner i Gällivare centrum med omnejdStudieområde och befintliga mått

Kuperad och ojämn naturterräng uppmuntrar till fysisk 
aktivitet. Buskar blir naturliga gömställen. 

Hörselsinnet 

Stora lekytor med möjlighet till fri lek ger utrymme för 
barnets egna kreativitet och upptäckarglädje.

Visuella sinnet

Nivåskillnader skapar möjligheter till lek, vinter som sommar. 
Taktila sinnet

Synliga målpunkter ökar orienterbarheten och främjar 
barnets vilja att röra sig vidare. 

Vestibulära sinnet

Spänning och variation erbjuder rumsliga upplevelser. 
Smaksinnet

Möjlighet till förflyttning mellan målpunkter gör att barnet 
på egen hand kan röra sig i staden. 

Luktsinnet

Barnvänlig skala skapar trygghet och platstillhörighet. 

Det är inte rimligt att den 
medelålders vuxenheten är 
den norm som vi ska mäta 
allting ifrån. 

Albert E. Parr

Problem

Synfältsanalys från söder till norr

Synfältsanalys från norr till söder

Axialanalys, integration

Axialanalys
I syfte att förstå hur orienterbarhet och flöden kan förbättras har en 
integrationsanalys med två avvikelser genomförts.  Valet av två avvikelser 
grundar sig på ett barns förmåga att orientera sig- att med maximalt 
två avvikelser finna sin målpunkt.

Huvudsakliga mål uppställda utifrån analysresultatet är :
• Att öka integrationen på andra sidan tunneln för att på så 
• sätt öka orienterbarhet samt flöden mot parkområdet med  
 tillhörande aktiviteter.
• Flytta integrationen från Hantverkaregatan till stadens   
 huvudsakliga shoppinggata – Storgatan. 
• Minska integrationen längs Hellebergsvägen i syfte att leda   
 barnet genom det nya Parkstråket mot parken. 

BARNET I CENTRUM
BAKGRUND OCH ANALYS

1. 

2. 

3. 

  Fysiska barriärer i form av väg   
  E45, inklusive otrygg tunnel. 
  
  Mentala barriärer i form av   
  upplevt långa avstånd, avsaknad  
  av variation och spänning i den  
  byggda miljön. 
  
  Stråkets skiftande karaktär ge  
  nererar en känsla av rumslig   
  uppdelning. Stråket upplevs   
  inte kontinuerligt. 

Isovistanalys sommar

Isovistanalys vinter

Isovistanalys 
I syfte att förstå den rumsliga upplevelsen av en plats samt analysera hur 
synliga stadens rum är har isovistkartor tagits fram. Röd färg indikerar 
hög synlighet och blå indikerar låg synlighet. Graden av synlighet är 
kopplat till trygghet och orenterbarhet. Dagens situation tyder på att de 
mest synliga rummen utgörs av de större trafikbarriärerna i centrum. 

Synfältsanalys
Utifrån en uppskattning av vad barnet kan se har analyser avseende 
synfältet i en given punkt gjorts. Med placering i början respektive slutet 
av stråket, med synfältet 90 grader, konstateras att sikten i båda fallen 
är fri genom hela stråket. 

Huvudsakliga mål uppställda utifrån analysresultatet är :
• Simhallen ligger i ett synligt rum enligt isovistanalysen   
 och är väl synligt från stråkets två ändpunkter. vilket    
 framgår i synfältsanalysen. Simhallen bör därför    
 utformas som landmärke för att ökad orenterbarhet och   
 igenkänning på platsen. 
• Förvisa synligheten från trafikbarriärerna till viktiga målpunkter.
• Bryta upp det långa avståndet genom att hindra sikten och  
 skapa  rumsliga variationer långs stråket. 
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Huvudstrategin för att uppnå ett kontinuerligt 
stråk är att indela kyrkoallén i fyra rumsliga 
sekvenser. Varje sekvens programmeras lågt i 
syfte att främja barns röreslefrihet och därmed 
fysiska hälsa.

För att sammanbinda sekvenserna och uppnå 
ett kontinuerligt stråk sammanfogas ”skarvarna” 
mellan de lågt programmerade sekvenserna 
genom hårt programmerade noder. 

De hårt programmerade noderna fungerar som 
delmål som för barnet vidare genom stråket. 
De hårt programmerade miljöerna syftar till att 
stimulera barnets sinnen och därmed generera 
psykisk hälsa. 

Huvudstrategin utgörs av att sammankoppla 
funktioner för barn på båda sidor om ”tunneln” 
genom utformning av ett kontinuerligt stråk 
längs vilket barns behov av rörelsefrihet och 
sinnestimulering tillgodoses. Detta uppnås 
genom följande designprinciper :

  Sekvensindelning
  
  Programeringsgrad
  
  Formspråk

Sagan om hur barnets behov 
tillgodoses i urbana miljöer

Stråkets geografiska läge är 
optimalt för att sammankoppla 
funktioner för barn i Gällivare. 

Fysiska barriärer hindrar dock 
kopplingen och resultatet blir ett fysiskt 
och mentalt osammanhängande stråk.

Genom eliminering av barriärer 
uppnås ett kontinuerligt stråk.

Tack vare det kontinuerliga stråket kan 
nu funktioner på båda sidor om de forna 
barriärerna kopplas samman. 

Det var en gång en stad. I staden bodde barn med behov av fysisk aktivitet 
och psykisk stimulans. Som tur var hade staden en utformning som 
uppmuntrade till rörelse och fri lek och som främjade barnens kreativitet 
tack vare sina inspirerande och spännande miljöer.

En dag bestämdes att staden skulle växa. Nu fanns det inte längre plats 
för den lek som tidigare ägt rum bland stadens gator och rum. Bilar och 
vuxna människor prioriterades först och barnens behov tillgodosågs genom 
att utse specifika platser för lek. Lekplatser, skolor, daghem, simhallar och 
idrottsanläggningar. 

De vuxna stoltserade över sin briljanta lösning; alla hade fått sin del av 
staden och var nöjda och glada. Staden kunde fortsätta växa och snipp 
snapp slut, så var sagan slut och problemen lösta akut. 

Berättelsen ovan syftar till att, på extremt förenklat och överdrivet sätt, 
belysa det faktum att barnperspektivet och barns behov alltför ofta 
hamnar i skymundan i och med dagens urbana utveckling. 

Konceptet ”Barnet i centrum”, syftar, utifrån argumenten ovan, till att få 
in barnet i centrum – i dubbel bemärkelse:

• Barnet är i centrum i den bemärkelsen att samtliga av   
 konceptets mål, problem och strategier bygger på barns behov.  
 Barns behov är i centrum.
• Rent fysiskt innebär konceptet att skapa förutsättningar för  
 att få in barn i Gällivare centrum. Tänkt åldersgrupp är från 6 år  
 och uppåt, alltså den ålder då barn på egen  hand kan röra sig  
 mellan målpunkter. en uppskattning på den ålder då barn rör  
 sig fritt, förslagsvis 6-12 år. Oerhört individuellt, därför sätts inga  
 exakta ramar.

Mål
Konceptet vilar på följande grundpelare:

1. 

2. 

Att främja barns fysiska och
psykiska hälsa. 

Att få in barn i Gällivare centrum 
– låta barnen bli en del av staden.

Stråket blir kontinuerligt, trots den rumsliga 
uppdelningen, genom ett vågigt och organiskt 
formspråk som ger känslan av en förlängning av 
skidanläggningen Dundret. Vågformen präglar 
stråket i såväl horisontal- som vertikalled genom 
vegetation, byggd form, markbeläggning och 
nivåskillnader. Det genomgående formspråket 
går som en röd tråd genom stråket och ger 
känslan av rumslig kontinuitet.

Låg programmeringsgrad genererar Rörelsefrihet som resulterar i Fysisk hälsa

Hög programmeringsgrad genererar Sinnesstimulans som resulterar i Psykisk hälsa

1. 
2. 
3. 

Strategi

Kvantitativ analys – Space syntax på Gällivare centrum

Synfältsanalys från söder till norr

Synfältsanalys från norr till söder

Axialanalys, integration

Axialanalys
Den rumsliga upplevelsen av kontinuitet illustreras i den nya 
integrationsanalysen genom en axiallinje istället för två. Ett stråk har 
bildats, rummet upplevs enhetligt.

Den tidigare rumsliga gestaltningen av tunneln som ett eget rum har 
ersatts av en direkt koppling mellan stråket och gatan på andra sidan 
tunneln. Avståndet är detsamma som innan men tack vare utformning 
känns tunneln inte längre som ett eget rum. Resultatet blir att barnet 
leds direkt genom tunneln och alltså upplever ett minskat avstånd 
mellan funktionerna innan och efter tunneln.

Det nya parkrummet, vägen från tunneln direkt mot parken, bidrar till 
ökade integrationsvärden av parkdelen som nu är lättare att hitta till. 

Isovistanalys sommar

Isovistanalys vinter

I och med att Hantverkaregatan stängts av för biltrafik i den del som 
korsar stråket har integrationsvärden på gatan sänkts.

Isovistanalys 
I de nya isovistkartorna syns tydligt hur de, röda, synliga rummen helt 
har försvunnit från trafikbarriärerna. Istället har tunneln fått en ökad 
synlighet vilket skapar ett tryggt stråk för barnet utan störande trafik. 

Kyrkoallén är nu mindre synligt vilket skapar rum där barnet kan röra sig 
tryggt på egen hand utan en distraherande omgivning. Med en tätare 
bebyggelsle blir rumsbildningen däremellan mindre, mer i barnets skala. 

Under vintern skapar snön i parken nya rumsbildningar och den nya 
bebyggelsen som omsluter parkområdet skapar möjlighet till fri lek. 

Synfältsanalys
Från varje viktig målpunkt ser barnet nu till nästkommande  målpunkt 
vilket främjar rörelsen längs stråket. Sekvensindelningen skapar en ny 
rumslig indelning av det som tidigare uppfattandes som ett oändligt 
långt stråk. Det totala avståndet upplevs kortare samtidigt som viktiga 
målpunkter fortfarande är synligga från stråkets båda ändpunkter. 
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Låg programmering
Den fysiska utformningen främjar barnets rörelsefrihet och barnet kan 
på egen hand ta sig fram längs stråket. De lågt programmerade ytorna 
karaktäriseras av varierande rumsbildningar som skapar spänning och 
en visuellt rik miljö.

De hårt programmerade ytorna har placerats i de mest synliga rummen. 
En väl synlig miljö kan vara en distraherande miljö och kräver därför 
att fånga barnets uppmärksamhet för att det inte ska sluta följa stråket. 
Noderna fungerar som målpunkter som fångar barnets uppmärksamhet 
och för det vidare genom stråket. Aktiviteterna vid dessa noder ämnar 
stimulera barnets sinnen.   

Sekvens 1 Befintlig lekpark
Den befintliga lekparken har bevarats och 
kompletterats med en läktare som kan nyttjas året 
om. 

Sekvens 2 och 3 
Det stadslika stadsstråket
Stråkets bredd på 40 m är optimal för att skapa rum för 
rörelsefrihet. Stråket karaktäriseras av en genomgående kuperad 
och ojämn naturterräng. Skalan är barnanpassad genom variation 
av buskage och träd vilket också uppmuntrar till fri lek mellan de 
rum som vegetationen skapar. Gångbanan genom stråket utformas 
med olika typer av stenbeläggning i syfte att skapa spänning och 
variation samt främja barnets rörelse. Längsmed gångbanan finns 
gröna spaljéer som ljussätts vintertid. Parkstråket nya trädeck i 
olika nivåer uppmuntrar till rörelse året om. 
Hantverkaregatan är numera gågata vilket möjliggör förflyttning 
mellan målpunkter. 

Nod 2 Det Dundrande barnasinnet
   – Den nya kulturknuten
Nod 2 är stråkets mest synliga målpunkt. Byggnadens 
placering syftar till att bryta sikten mot E45:an och därmed 
hindra barnets rörelse mot vägen. Fasaden i glas gör att 
barnet skymtar nod 3, badhuset, och rör sig mot denna. 

Nod 3 Tunneln, rutchbanan och badhuset
Den fysiskt byggda miljön struktureras så att barnet leds ned mot 
tunneln. Rutschbanan förstärker känslan av att ledas ned genom tunneln 
och fungerar samtidigt som spännande målpunkt att röra sig mot och 
utforska.

Badhusets placering och utformning är direkt kopplat till idén om att 
öka orienterbarheten. Genom en estetiskt tilltalande och utmärkande 
design av badhuset ser barnet ”målet” på andra sidan vägen och lockas 
genom tunneln. Badhusets synlighet (utifrån isovistanalys) stärker 

Sekvens 4  Parkrummet och parken
Parkrummet utgör en ny väg, direkt från tunneln, via simhallen, in mot parken. 
Stråket löper mellan den planerade ishallen och den nydesignade badhuset. 
Utformningen attraherar barnet som nu väljer det nya trygga parkstråket framför 
Hellebergsvägen. Väl inne i parken finner barnet stora lekytor med mölighet till 
fri lek. 

Den nya, lågt programmerade, lekplatsen uppmuntrar till lek och rörelse genom 
sin kuperade och ojämna naturterräng. Vintertid omvandlas denna till vinterpark 
med labyrinter, sittplatser, nivåskillnader och andra element av snö och is.

Hög programmering
I skarvarna mellan de lågprogrammerade sekvenserna ligger tre 
högprogrammerade noder placerade längs stråket i syfte att främja 
barnets allmänna sinnestillstånd och uppmuntra till kreativitet. Noderna 
är utformade med en stark detaljrikedom och i barnets skala. Varje 
nod erbjuder spännande och lekfull sysselsättning i syfte att få barnet 
att stanna upp och antingen delta i, eller bara åskåda, den pågående 
aktiviteten. 

Nod 2 Det dundrande barnasinnet
Det dundrande barnasinnet har fönsterpartier ner till marknivå vilket 
möjliggör för barnet som går längs stråket och följa den pågående 
aktiviteten inne i byggnaden. På så sätt stimuleras det visuella sinnet. Det 
dundrande barnasinnet ger barnet stort utrymme för stimulerande 
verksamheter mitt i centrum.  Aktiviteterna inne i byggnaden syftar 
till att alla barnets sinnen ska stimuleras. Förslagsvis kan hörselsinnet 
stimuleras genom musikuppträdanden, teater, sång- och sagostunder. 
Luktsinnet skulle kunna stimuleras genom odlingar och ”gissa doften 
skåp”. Visuella sinnet kan stimuleras genom ljussättning, reflektioner och 
utställningar. Taktila sinnet kan stimuleras genom spännande inredd miljö 
där olika material förekommer samt skapande verkstad. Vestribulära 
sinnet kan stimuleras genom dans och lek. I kulturhuset finns ett café 
där barnets smaksinne stimuleras.  

Nod 3 Tunneln, rutchbanan och badhuset
I den tredje högprogrammerade zonen sker en stark visuell upplevelse 
med tunneln som första stopp. Här stimulerad barnets visuella sinne 
genom tunnelns spektakulära belysning. I tunneln kommer även barnets 
hörselsinne att stimuleras genom att ljud hörs under barnets rörelse 
genom tunneln. Väl ute ur tunneln träder badhusets uppglasade fasad 
fram, även dessa fönster i marknivå för att ge barnet möjlighet att 
se aktiviteten inne i simhallen. Detta tillsammans med belysningen på 
platsen stimulerar barnets visuella sinne.

Det bara spritter i benen på lille Pelle som får stor lust att leka fritt det lågprogramerade parkstråket.

Oj vilken spännande isbana, tänker lilla Pelle, och blickar ut över den hårt programmerade noden.
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Nod 1 Isbanan
Isbanans diameter är 15 kvm vilket enligt forskning påvisats optimalt för 
en programmerad lekyta. Fin musik får barnets hörselsinne att stimuleras. 
Vidare är isbanan smyckad med strålkastarbelysning som tillåter barnet 
att se den pågående aktiviteten. Lamporna reflekteras i isen vilket 
stimulerar barnets visuella sinne. Variationen av material; den ojämna 
stenbelagda markbeläggningen, trätrappan som omsluter isbanan, isen 
och snön, samt isbanans färgstarka och detaljrika konstruktion får barnet 
att vilja att upptäcka platsen med händerna samtidigt som det taktila 
sinnet stimuleras. När barnet kliver ut på isen aktiveras det vestibulära 
sinnet. Under sommaren nyttjas isbanan för schackspel vilket aktiverar 
det visuella och taktila sinnet hos barnet. 

BARNET I CENTRUM


