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Syftet med kursen är att skapa en fördjupad kunskap om arkitekturens spatiala 
kvalitéer och egenskaper i relation till komplex urban kontext. Den syftar till att 
utveckla förmågan att designa arkitektur i specifi ka fysiska och socialt 
kombinerade situationer formade av olika historiska lager. Samt att skapa 
förståelse för hur den byggda miljön påverkar och påverkas av den urbana 
materiella och immateriella dimensionen. Den konkreta uppgiften är att utforma 
en publik byggnad som relaterar till ett givet urbant sammanhang.



Landskrona, Slottsparken

Vid Öresund, längs Skånes västkust hittar vi 
staden Landskrona som fi ck sina stadsprivile-
gier i början av 1400-talet. En stad vars arki-
tektur och utformning präglats mycket av dess 
militärhistoria. På 1500-talet lät Kung Christian 
III uppföra Citadellet med dess avancerade vall-
gravssystem, arkitektur som ger staden sin spe-
ciella prägel. Det var först mot slutet av 1800 
talet som Landskrona fi ck sig ett ordentligt 
uppsving som stad, järnvägsförbindelser bygg-
des, industrier anlades och sjöfarten blev en 
allt viktigare del. Idag är Landskrona en modern 
stad, med ett attraktivt läge i Öresundsregionen

Vi befi nner oss i den anrika slottsparken som 
först vid slutet av 1920-talet blev öppen för 
allmänheten. Parken var tidigare en privat 
trädgård tillhörande den Fritschka villan, som 
fortfarande ligger bevarad i anslutning av den 
norra delen av parken. I parken låg det tidigare 
ett café som fungerade som en mötesplats för 
stadens invånare, men som dessvärre brann ner 
i maj 2020.

Parken ligger centralt belägen i Landskrona och 
ramas i väst in av Citadellets vallgrav, i norr av 
Säbygatan och i öst av Eriksgatan. Den västra 
sidan om vallgraven kännetecknas av ett grönt 
och lummigt stråk med en småskalig bebyg-
gelse av främst kolonistugor, medan den östra 
och norra sidan om slottsparken karakteriseras 
av en urban kontext med fl ervåningshus och 
biltrafi kerade gator.

Slottsparken



Parkrum

Platsen kan läsas som en del av ett större sam-
manhängande parkrum som sträcker sig från 
söder till norr längs vallgravens kant, och som 
utgör en zon mellan Citadellets gröna landskap 
och den urbana staden. 

Trots sin stora potential att vara den 
sammanvävande länken mellan ett renod-
lat parkrum och Landskronas urbana rum är 
Slottsparken idag relativt dåligt utnyttjad. Plat-
sen ter sig snarare vara en genomfartspassage i 
norr-söder-gående riktning längs en asfalterad 
gång- och cykelväg. Alternativt en förbipassage 
längs Eriksgatan. Få människor letar sig in i par-
ken och de som gör det verkar inte ha som mål 
att spendera någon längre tid här. Ytterligare 
en aspekt är att parken innehar fl era barriärer 
som försvårar det spontana besöket och sam-
manfl ätningen av det urbana stadsrummet som 
vore att önska. Parken saknar även tydliga 
entreer och utan det tidigare cafét, som 
utgjorde en sorts mötesplats och samlingpunkt, 
förlorar parken en viktig del i att vara ett 
besöksmål. 



Rörelse

Genom platsen skär diagonalt ett tydligt gång- 
och cykelstråk. Stråket fungerar idag främst 
som en genomfartspassage, men binder även 
samman Slottsparken med det större parkrum-
met. Längs med parken, längs Eriksgatan, löper 
ett trafi kerat stråk för trafi kanter och fotgäng-
are. Här är trafi ken intensivare i jämförelse mot 
den lugnare Säbygatan i norr.



Entréer

Slottsparken har ett fl ertal entréer, som visas 
av pilarna på kartan till höger. Gemensamt för 
dessa är dock att de är relativt anonyma. De 
otydliga entréerna bidrar till att parken känns 
mer sluten och otillgänglig.



Barriärer

Parkens tillgänglighet försämras av de barriä-
rer som omger parken. I väst begränsas parken 
helt av vallgravens kant. I norr och öster består 
barriärerna av en större höjdskillnad som gör 
att parken ligger i en nivå lägre än gatuplan. 
Höjdskillnaden tas upp av en mur och en slänt 
med buskage som gör att kopplingen mellan 
park och urbant blir nästintill obefi ntlig. På ett 
par ställen bryts barriärerna av med entréer i 
form av trappor, och även en ramp i öst mot 
Eriksgatan.
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Projekt Nod

Ambitionen med projektet Nod är att skapa 
en tydligare dialog mellan park och urbant, och 
samtidigt höja de värden som en park har att 
erbjuda. Slottsparken i Landskrona ska åter 
få bli en offentlig mötesplats där människor 
sammanstrålar, stannar upp och njuter av det 
lugnare tempot och rekreationen som en park 
erbjuder. 

Genom ett tillägg av en konsthall samt café, 
som spiller ut i parken, skapas förutsättningar 
för varierande möten och en outnyttjad plats 
får tillbaka sitt värde. Byggnaden placeras i nor-
ra delen av parken och bildar, tillsammans med 
parkens grönska, en fond till platsen som både 
speglar stadens urbana kontext och parkens ru-
rala sammanhang. Genom dess placering sluts 
även ett större parkrum. Söder om Slottsparken 
ligger Kasernplan med dess kasernbyggnader. 
Tillsammans med dessa byggnader skapas tyd-
liga avgränsningar, något som leder till ett mer 
defi nierat och gynnsamt parkrum. I norr och 
söder blir parken därmed omhändertagen av 
byggnader som gestaltar mötet med staden.

Ett ställningstagande har gjorts att inte låta 
konsthallen sträcka sig längs hela den norra 
änden av parkrummet. Detta i avsikt att ha kvar 
kopplingen mellan Fritschka villan och parken 
och på så vis bevara den kulturella identiteten 
på platsen.

Situationsplan 1:5000



Genom sin placering längs Säbygatan bidrar 
även konsthallen med att skapa en ny värdig 
entré till parken från norr. Byggnaden mjukar 
upp den barriär i form av höjdskillnad som 
tillsammans med buskage och gatukantsparke-
ring gör parken relativt otillgänglig vid ankomst 
från Säbygatan. Den idag nästintill obefi ntliga 
trottoaren längs Säbygatan breddas, och en 
allé med träd skapas. Detta tillåter parken att 
närmare bindas samman med stadsrummet, 
samtidigt som den bidrar till att skilja av gång-
trafi k från biltrafi k.

Nivåskillnaden mellan gatuplan och parken 
längs Säbygatan accentueras genom påbygg-
nad av den mur som redan fi nns där idag samt 
att slänten fylls ut. Muren tillåts utgöra själva 
ryggraden för byggnaden, vilken den tar spjärn 
mot och sträcker sig in i parklandskapet.

Den befi ntliga scenen bevaras, som ett viktigt 
kulturellt tidslager i parken. Framför scenen 
anläggs en större gräsyta som kan nyttjas vid 
tex spelningar men också för fritidsaktivitet och 
rekreation. En typ av plats som dagens park 
saknar.

Situationsplan 1:1000



För att parken ska bjuda in till ett lugnare 
tempo tas de asfalterade gång- och cykelbanor-
na bort och ersätts med grusade gångar. En ny 
grusgång anläggs även vid entrén från Eriksga-
tan i öster och sträcker sig till konsthallen. Den 
anlagda dammen tas bort för att ge plats åt 
konsthallen. Den del av parken i norr som vetter 
emot och samspelar med Fritschka villan tillåts 
bli en egen avskild del av parken, en symbol för 
den park som tidigare var dess privata trädgård.

De tre något anonyma entréerna till parken 
accentueras genom uppförandet av små 
paviljonger som kan erbjuda offentliga toaletter 
eller någon form av försäljningsverksamhet.  
Med hjälp av dessa platser lockas besökare in 
i parken och de underlättar navigeringen. Man 
kan se dessa platser som urbana landtungor, 
med vilkas hjälp stadens rum vävs samman med 
parken. Med tiden kan eventuellt dessa små 
paviljonger växa sig utåt i det stora samman-
hängande parkrummet och skapa en fi n väv av 
identitet och sammanfl ätning av stad och park.

Till höger i bild ses en sektion av den urbana 
landtunga som gränsar åt parken och Eriksga-
tan. Här har den tidigare slänten fyllts ut och 
muren har höjts till gatunivå. På så vis skapas 
det som en balkong in i parken som man har 
tillträde från trottoaren. Här kan man slå sig 
ner vid det lilla paviljongcafét, med ena foten i 
parkens grönska och med den andra i stadens 
myller och förslagsvis ägna sig åt ”people-wat-
ching”.



Konsthall och café

Byggnaden består av en större utställningshall 
med öppen och fl exibel yta som i väster mynnar 
ut i ett café. Dessa två verksamheter är tänkt 
att kunna växa och krympa beroende på krav 
från aktivitet. Centralt i byggnaden fi nner vi 
en genomgående entré från Säbygatan i Norr 
till parken i söder. Den norra entrén kopplar 
även samman byggnadens olika funktioner och 
fungerande som en servande enhet. Byggna-
den ligger i två olika nivåer och du leds ner från 
gatuplan till markplan via en större trappa som 
också erbjuder sittmöjligheter.

Byggnadens ryggrad består av den mur som 
defi nierar parkens gräns och tar upp den höjd-
skillnad som är mellan gatuplan och markplan i 
parken. Från denna mur växer sig sedan bygg-
naden inåt i parken och arkitektur och natur 
löser upp varandra genom en transparant fasad 
mot parken i söder, och med en gradvis över-
gång från att befi nna sig inne i byggnaden till 
att vara helt ute i parken. Arkitekturen utnyttjar 
den höjdskillnad som fi nns på platsen genom 
att skapa intressanta och varierande rum. 
Vid entré från Säbygatan kliver du in en lägre 
intimare del av byggnaden, fortsätter du sedan 
ner för trappan öppnar byggnaden upp sig både 
i höjd och fasad. Här fi nner man caféet, som 
upplöser gränsen mellan byggnad och natur, 
och den större konstutställningshallen med en 
öppen yta som möjliggör fl exibla och kreativa 
möten människor emellan. Konsthallen har en 
stängd fasad med undantag från ljusinsläpp

Planritning 1:400

och kontakt med gatuplan via fönster, som även 
ger passerande människor en kontakt med dess 
insida. 
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Konstruktion och material

Byggnadens bärande stomme utgörs av en 
konstruktion i massivt KL-trä. Ett fl exibelt och 
bärstarkt material som ger möjlighet till långa 
spann och rymd, samtidigt som det ger ett lätt 
och luftigt uttryck. 

Figuren till vänster beskriver hur processen gick 
till för att ta fram den bärande konstruktionen. 
Linjen överst symboliserar muren som hela 
byggnaden utgår från. Nästa steg var att be-
stämma var entrén, som skulle vara en central 
funktion i byggnaden, skulle placeras längs med 
muren och dess dimensioner. Utefter entréns 
mått byggdes sedan ett rutnät upp på 5x5 
meter och pelare placerades ut vid skärnings-
punkter utefter organisationen av funktioner i 
byggnaden. Sist i fi guren beskrivs hur formen 
på valvbågarna modulerades fram.

Till höger har inspirationsbilder sammanställts 
för att beskriva konstruktion och känsla i bygg-
naden.



Interiörbild av konsthallen och cafét



Fasad

Bortsett från att fokus legat på en byggnad med 
luft och rymd har det även legat på att den ska 
smälta in i sin omgivning.  Därav har valet legat på 
naturliga material, för att harmonisera med parken.

Den norra, lägre delen av byggnaden, i anslutning 
till Säbygatan har fått en fasad av sten för att 
ytterligare accentuera den mur som utger byggna-
dens ryggrad. Entrén har förstärkts av ett

pergola-liknande förrum i trä som kopplar samman 
den norra fasaden med övriga byggnaden.  Res-
terande fasader är beklädda med ribbor av lärkträ 
som ger möjlighet till växter att klättra i, och bidrar 
till att gränsen mellan arkitektur och natur suddas 
ut. En stor del av den södra och västra fasaden är 
uppglasad och ger en nära koppling mellan inne 
och ute. Längs den södra fasaden löper en pergola, 
tänkt att vara som ett förrum till parken, ett semi-
inne rum som skapar en gradvis övergång mellan 
park och arkitektur.

Exteriörbild av södra fasaden



Fasad Söder 1:200

Fasad Norr 1:200



Inspiration

Till projektet har inspiration hämtats från dessa 
två arkitektoniska byggnader. I sökandet efter 
den känslan som jag ville att interiören skulle 
ge fann jag projektet ”Samling” som återspeglar 
vad jag vill uppnå. Medan ”Trädgår´n” har bidra-
git med mycket inspiration när det gäller fasad 
och mötet mellan park och arkitektur.

Trädgår´n
Arkitekter: Studio Grön
Plats:   Göteborg, Sverige
Status:  Byggd (1998)
Typologi: Restaurang, konserthall, natt-  
  klubb

Samling
Arkitekter: Helen & Hard
Plats:   Sand, Norway
Status:  Byggd (2020)
Typologi: Bibliotek



Slutord
Med mitt projekt vill jag undersöka hur slottsparkens spatiala värden kan åter-
skapas och hur de värden som fi nns idag kan kultiveras. Samtidigt vill jag även ta 
hand om mötet mellan det urbana stadsrummet och parken. Allt detta utan att 
förlora parkens kontext och tidslager.

Mitt tillägg till platsen blev denna offentliga byggnad som kan fungera som en 
ny publik mötesplats, ett besöksmål nära kopplat till parken. Med dess placering i 
norra delen av Slottsparken bidrar den med att öppna upp parken samtidigt som 
den defi nierar dess gränser, något som jag under arbetets gång insåg har likvär-
dig betydelse. 

Ambitionen med utformningen av byggnaden har legat i att försöka förstå 
platsens gränser, både genom att accentuera och sudda ut dessa. En gräns som 
jag ville defi niera var murens, från vilken hela byggnaden tog sin form. Samtidigt 
hade jag i syfte att sudda ut gränsen mellan arkitektur och natur, detta genom 
en öppen fasad mot parken och en gradvis övergång från ute till inne. Även 
materialval i byggnaden återspeglar detta, där jag låtit den defi nierande fasaden 
uppföras i sten medan fasaden mot parken fått sin materialitet från ett levande 
material som i stället ska harmonisera och smälta in. 

Genom att defi niera vissa entréer i parken vill jag förbättra samspelet mellan 
det urbana rummet och parkrummet. Ambitionen med att skapa dessa så kall-
lade urbana landtungor som sträcker sig in i parken, är att sammanlänka de olika 
rummen och skapa en tydligare dialog mellan dessa.  

Respekt visades för historiska lager som fi nns på platsen. Bland annat genom att 
bevara kopplingen mellan park och Fritschka villan, men även att bevara den scen 
som fi nns på platsen. Detta gjordes i form av nya defi nierade grönrum.


