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ABSTRACT.

Zuzanna Trebska - Inredningsarkitektur & Möbeldesign - HT07/VT08 - Konstfack

The title: ”Klara färdiga GÅ” can be translated as ”Ready steady GO”, and is ment as a request to start move.
In this project I want to invite people to walk more by creating creative, demanding and playful walkways and paths, where the body 
can be allowed to work just a tiny bit harder.
It’s because walking means exercise and fresh air, for free and without spetial equipment. Walking can also be fun, it allows people 
to stop, change direction and experience things.
I think activity should be fun, inspired by children playground my project is a contribution to how adults might stay healthier in a city, 
where too often healthy activity is solely confi ned to the gym or sports fi elds.
Our urban spaces are not just for the purposes of work, tourism, retail and all that supposedly important stuff, but also for having fun, 
for letting go and being ourselves.

My project isn´t a common interior design project, and may be seen more as a work for a landscape architect. But there´s also a thin 
line between this professions. For me it´s a project about furnishing the outside and desig good and healthy public spaces.
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Arbetet är ett examensprojekt inom inredningsarkitektur och möbeldesign utbildningen på Konstfack i Stockholm. Jag har valt en 
inriktning utöver den traditionella inom yrket och valt att jobba med det öppna rummet utan väggar. I mitt projekt ”möblerar” jag den 
offentliga uteplatsen för att vi ska trivas och må bra. Det fi nns ett behov av att ta hand om dessa ”rum” och gestalta utifrån vad män-
niskan behöver.

Enligt den danske arkitekten Jan Gehl attraheras människor av andra människor – att se en annan människa i rörelse kan resultera 
i nyfi kenhet, och att viss aktivitet kan leda till mer aktivitet. Men aktivitet uppstår också om det fi nns en möjlighet, tid och en plats att 
utföra den på (Gehl 1996).
Det här projektet är ett bidrag till den vardagliga omgivningen för att främja spontan fysisk aktivitet. Genom formgivning av enkla ele-
ment och val av nya material i sammanhanget skapar jag nya estetiskt formgivna platser. Den nya utformningen ska locka och skapa 
nyfi kenhet, inbjuda till rörelse och lek. Samla människor och även kunna bli en social mötesplats.
Att gå betyder motion och frisk luft, men tillåter oss också att stanna till, byta riktning och uppleva saker. De nya elementen ger tillfäl-
len att gå och röra sig på ett spännande och innovativt sätt, då man är på väg från en plats till en annan. 
Dessa element ska kunna appliceras på olika platser och vara delvis ”i vägen” för den gående. Det är viktigt att inte bygga för, bl.a. 
på grund av tillgänglighets krav, men också för att individen ska själv kunna bestämma när och på vilket sätt man vill använda strå-
ket, valmöjligheten ska behållas.
De idéer jag har vidareutvecklat och presenterar i detta arbete är nytänkande gångstråk. Jag föreslår olika platser som skulle kunna 
omgestaltas med mina element för att påvisa variations möjligheter.

FÖRORD.
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INLEDNING.
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Vanligtvis är man dålig på att aktivera sig själv, fantasin och energin saknas. Ett recept på det skulle kunna vara utemiljöer som är 
kreativt utmanande med en lekfull estetik och spännande att utforska och använda. 

Dagens platser för fysisk aktivitet och motion är bland annat parker, grönområden, sportanläggningar och vissa mötesplatser i när-
området, det är platser ditt man söker sig specifi kt och medvetet just för promenader, cykelutfl ykter och motion. 
Men många idag har en häktisk tillvaro och tar sig inte tid att besöka dessa platser. 
Därför kan det vara en idé att forma sådana platser, ”aktivitetsplatser” som främjar rörelse, på offentliga platser/gångstråk där dessa 
människor ofta befi nner sig i annat syfte, utan att tänka på motion och rörelse. Med andra ord att ta ”motionsplatsen” till dem. Även 
forskning på området visar att närliggande och lättillgängliga platser för rörelse, motion och rekreation har stor betydelse för att man 
över huvud taget ska ta sig tid till en mer aktiv livsstil (Faskunger 2007).
Man har också kommit fram till att vikten ligger i att områdena och platserna är estetiskt attraktiva, och att de utstrålar en trygghets-
känsla (Faskunger 2007).

Många har en viktig roll i arbetet med att skapa miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet, inte minst vi arkitekter borde ha det.
En inredningsarkitekt kan vara till hjälp i satsningen på att öka fysisk aktivitet bland befolkningen. Att bidra med formgivningen av en 
estetiskt attraktiv miljö som i sin tur ska locka och öka vardagsmotionen.
Att främja fysisk aktivitet är ett mycket aktuellt och intressant ämne som behöver nya idéer och motiverande miljöer för att ”sätta 
samhället i rörelse”.
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BAKGRUND.

Idén till mitt examensarbete kom till under ett samtal med min syster. Vi samtalade kring vårt gemensamma intresse för friluftsaktivi-
teter och motion, om hur vi får utlopp för det i en storstad och får ihop det tidsmässigt. Snart började vi prata om den spontana och 
lekfulla rörelsen och vilka platser som inbjöd till det. Vi kunde konstatera att de platser som inbjuder till sådana aktiviteter är naturen 
(skogen, vattnet etc.) och lekparker.
Vi kunde jämföra den spontana aktiviteten med lek. Vilket även blev bekräftat när jag läste Moviums Bulletin (#1 2007) med temat 
”att bejaka den lekfulla människan”. Där skriver man framför allt att ”lek är nämligen allt det som utförs som en frivillig handling eller 
sysselsättning...” (Olsson Lieberg 2007). Det fi ck mig att dra slutsatsen att vuxnas lekfulla sidor bör kunna lockas fram genom fl er 
platser som utformas med avsikt att främja sådan aktivitet.

Trots en stor medvetenhet om nyttan med fysisk aktivitet, klarlägger en rapport från Statens folkhälsoinstitut att vi blir alltmer stillasit-
tande. Ur hälsosynpunkt är ungefär hälften av Sveriges befolkning otillräckligt fysiskt aktiv. Detta har lett till att regeringen beslutat 
om att försöka förbättra folkhälsan. De har gett folkhälsoinstitutet i uppdrag att påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete för att för-
bättra fysiska och sociala förutsättningar för ökad fysisk aktivitet bland befolkningen. Uppdraget berör många olika områden bl.a. 
infrastruktur för gång och cykel (Statens folkhälsoinstitut 2007).

Varför är det så viktigt med fysisk aktivitet?
Biologiskt är vi skapta på samma sätt som för 10000 år sedan, då rörelse, till skillnad från idag var en naturlig del av livet. Ända fram 
till inte så länge sen fi ck människor sin dagliga dos fysisk aktivitet genom att gå när de skulle uträtta ärenden, genom hushållsarbete 
och genom fysiskt krävande arbetsuppgifter. Idag är vår vardag mycket mindre fysiskt krävande, men också utformningen av städer. 
Den hjälp vi har av tekniska uppfi nningar bidrar också till att minska vår fysiska ansträngning (Jensfelt 2004).
Av naturen är vi också lata, vi tar det lugnt för att spara på krafter inför krävande situationer vilka i dagens samhälle sällan drabbar 
oss (Jensfelt 2004). Den kombinationen är för oss av ondo.
Fysisk aktivitet och rörlighet är bra för människor och deras hälsa, förbättrar humör och välmående. Den kan också minska upplevd 
negativ stress och stimulera sociala relationer. Aktivitet kan även bidra till nytänkande och drivkraft i livet och vardagen.
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Att på olika sätt främja ”smygmotion” i den byggda miljön har visat sig kunna påverka oss att välja vara mer fysiskt aktiva.
Ett exempel är trappor och trapphus i offentliga miljöer. Extremt få människor väljer trappan om det fi nns en rulltrappa eller hiss bred-
vid. Enkla metoder som att placera uppmanande dekaler har visat sig vara effektiva sätt att få fl er att välja trappan.
Ett annat exempel utomlands är Shanghais lekparker för vuxna. I parker, men också på smågator, fi nns utplacerade allmänna 
träningsredskap där kineserna tränar och stretchar utomhus. Träningsredskapen är sinnrikt skapade med enkel kinesisk logik. En 
gångstig av småstenar som blir skön massage för trötta fötter är en av de enkla lösningarna (Engman 2007).
Här i Sverige har sjukgymnasten Magdalena Hedberg funderat kring hur man skulle kunna uppmana till att röra sig mer. Hon har varit 
engagerad i kampanjer för fysisk aktivitet som ”Sätt Sverige i rörelse”, och för Stockholms gatu- och fastighetskontoret presenterat 
idén om att det borde fi nnas skyltar som anger för gångtrafi kanter hur långt (tidsmässigt) det är att promenera till olika ställen el-
ler mellan busshållplatserna. Istället för att stå och vänta på bussen i fl era minuter och med vetskapen om hur nära det är till nästa 
busshållplats skulle fl er våga sig på att gå, och på så sätt utnyttja tiden till ”smygmotion” (Jensfelt 2004).

Ökad urbanisering, minskande grönytor samt ökande användning av bekväma transportmedel, har bidragit till försämrade förutsätt-
ningarna för vardaglig fysisk aktivitet. Vår alltmer stillasittande tillvaro påvisar det allt större behovet av att skapa tillfällen och områ-
den för fysisk aktivitet. De strukturerade motionsaktiviteter vi gärna utför idag (till exempel att gå på gym) har inte kommit att kompen-
sera den energiförbrukning vi har behov av att göra oss av med, visar studier på området (Faskunger 2007).
De fl esta forskare på området och samhällsplanerare är också övertygade om att bättre förutsättningar och fl er lättillgängliga miljöer 
för fysisk aktivitet måste till innan vi kan förvänta oss förändringar vad gäller fysisk aktivitet hos befolkningen (Faskunger 2007).

Måttligt intensiv fysisk aktivitet som till exempel raska promenader kan ge samma eller liknande positiva hälsoeffekter som motion 
och träning. Men den volymen av aktivitet kan man lika bra ackumulera under kortare pass under dagens gång (Faskunger 2007).
Det behövs någonting som lockar till lätt motion och rörelse medan man är på väg, när man passerar förbi eller utav att man blir 
nyfi ken på vad andra gör. Samtidigt som det känns spontant, frivilligt och inte tidskrävande.

foto: Anders Engman
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FRÅGESTÄLLNING.
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Jag har valt att jobba med ett av dagens urbana hälsoproblem - otillräcklig fysisk aktivitet, och problematiken kring förändringen av 
individens invanda och inlärda mönster i sättet att förfl ytta sig. Jag har studerat våra gångbanor, hur vår naturliga lathet för det mesta 
styr oss att hitta de lättaste och kortaste genvägarna, hur ansträngning är något vi helst undviker.

Vad är attraktiva omgivningar för fysisk aktivitet? På vilka sätt påverkar estetiskt attraktiva miljöer olika former av fysisk aktivitet?
Kan stadsrummet som ofta känns för statiskt och förutbestämt istället vara spännande, locka till spontanitet och ge möjlighet till att 
uttrycka en kreativitet?
Hur skulle jag kunna förändra till exempel gångstråk och locka till ”smygmotion”?
Kan man utforma platser som skiljer sig, ger möjlighet till extra ansträngning, och används aktivt, inte känns främmande?
Hur gestaltar jag en sådan gångväg/plats så att individen väljer just den framför den traditionella?
Hur lockar man individen att våga prova och bli nyfi ken?

Vems är gågatan? Det är många, med olika behov som skall dela på utrymmet - cyklister, fotgängare, rörelsehindrade och barnvag-
nar skall samsas. Mitt projekt handlar om att hitta och formge en sådan lösning som beaktar de många krav och behov som ställs i 
gaturummet.

Jumping Field, Helsinki
Grönlund och Nisunen
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SYFTE.

Stadsmiljö är en uppbyggd omgivning som ibland planeras utan omsorg om människan. Med tiden har ”hinder” successivt reducerats 
för snabba kommunikationer och för att underlätta vardagslivet. Vi väljer de enklaste och snabbaste sätten att röra och transportera 
oss på eftersom det är bekvämt, tidsbesparande och invant. Men vår kropp har en fysik som är anpassad för ett liv i naturen, där 
”naturliga hinder” blir orsaken till fysisk ansträngning. Idag när många av oss bor långt ifrån naturen och inte hittar tid att besöka den, 
kompenserar vi istället bristen på fysisk aktivitet genom att gå till gym eller andra motionsanläggningar.

Projektet handlar om att berika den urbana miljön med nya idéer som ska locka och ge möjlighet till en spontan och vardaglig ”smyg-
motion”. Avsikten är att presentera ett förslag till utformning som är annorlunda och lockar till enkel fysisk aktivitet.

Genom att inspireras av naturens variationer i terrängens nivåer gestaltar jag nytänkande alternativ till gångstråk. Utformningens 
karaktär är en kuperad terräng. Det ska ge möjlighet till ett obekvämare och mer ansträngande sätt att gå på, samtidigt också bli 
roligare och lekfullare. På det sättet når man också en högre grad av fysisk aktivitet i vardagsmiljön. 
Detta område är intressant för mig eftersom jag gärna och ofta promenerar och cyklar mellan olika platser och saknar en mer kreativ 
miljö på dessa platser.
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METOD.
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I projektet vill jag formge ett tillägg till stadens befi ntliga gångytor så att den fysiska aktiviteten kan bli lika spontan som den i naturen. 
Gångytor som jag har i åtanke är de man passerar dagligen eller frekvent, som ter sig som gråa raksträckor, breda passager men 
även platser vi använder som mötesplatser eller samlingsplatser t.ex. torg.
Jag valde att jobba med gestaltning av element som integreras på platser, utifrån vanliga fysiska aktiviteter som; gå, cykla, hoppa, 
kliva över, balansera... Dessa element bör också ha sådana egenskaper så att de passar olika individer och olika syften.

Min gestaltningsprocess började med att jag samlade information och gjorde iakttagelser vad gäller vår fysiska aktivitet i staden. 
Snart började jag med det gestaltande skissarbetet.
Ibland har den kreativa processen varit en kamp och jag har förlitat mig på att idéerna kommer. Ett sätt för mig att komma vidare har 
varit att promenera och motionera - få igång kreativiteten och självförtroendet. Dessa promenader har också varit en inspirationskälla 
i projektet, som naturens kuperade terräng och inspirerande former på lekplatser. 

Projektet har genomförts med undersökande, skissande och testande metoder. Det fi nns en mängd forskning, information och litte-
ratur att ta del av på området, samt möjlighet att göra egna iakttagelser och utgå från egna erfarenheter. Den grundläggande inspi-
rationen i projektet kommer från naturen och den fria och spontana leken. Jag besökte platser och letade exempel på lösningar och 
andra förslag som har gjorts för att gestalta miljöer för fysisk aktivitet.
Det samlade materialet satte igång min kreativitets process och ledde till många idéskisser, både på papper och i modellform. Steget 
vidare blev att begränsa och utvärdera vilka idéer jag ville gå vidare med.

foto: Google



SKISSER.

foto: Zuzanna Trebska
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SKISSER.
element testade på olika platser

montage: Zuzanna Trebska



GENOMFÖRANDE.

Tidigt i projektarbetet hittade jag en bok (The good life - new public spaces for recreation) med olika exempel på rekreations- och 
mötesplatser i städer runt om i världen. Det är intressanta och inspirerande projekt om stadens olika omgivningar som utformats för 
att främja bl.a. social samvaro och fysisk aktivitet.

Även det tidiga intresset för gummibeläggning och konstgräs har följt min skissprocess.
Det mjuka markmaterialet används numera utbrett som fallskyddsunderlag på lekplatser men har lika bra potential att användas på 
gångytor och då få ett nytt användningsområde.

Till en början var jag fokuserad kring att formge en specifi k plats för fysisk aktivitet med integrerade redskap för olika utvalda rörel-
ser (t.ex. hoppa, klättra, balansera etc.). Men insikten blev då att det alltför mycket skulle se ut och kännas som en lekpark och inte 
attrahera vuxna, och framför allt inte de som mest behöver aktiveras. Den andra insikten blev att platsen skulle bli avgränsad i den 
formen och därför inte nyttjas, då man specifi kt och planerat skulle behöva besöka den.
Enkelt skulle inte denna lösning locka eller skapa nyfi kenhet eftersom den inte stod ”i vägen” för den passerande, och dessutom 
fortfarande inte nå den grupp som är svårast att nå.
Slutsatsen blev att det behövs göras något som inkluderas in i den vanliga promenad- och gångvägen, att bygga ”i vägen” för att 
åstadkomma en förändring. Nästa steg blev därför fokus på gångytor.

Vidare tog jag med mig inspiration från lekparker, eftersom barnens aktivitet där är alltid spontan, men också för att de utformas ofta 
med humor och glädje.
Idén blev att skapa en spännande och levande utformning – så att det som skall bidra till ökad fysisk aktivitet i sig känns som rörelse. 
Det viktiga blev också en estetisk tilltalande formgivning, forskning har nämligen visat på att det tycks fi nnas ett samband mellan 
fysisk aktivitet och estetiskt attraktiva miljöer (Faskunger 2007).
För att locka till de ”nya” gångytorna funderade jag kring kompletterande element/former/detaljer som gör det mer intressant att sätta 
foten just där. Det skulle kunna vara en oväntad upplevelse av materialet och färgen eller uppmanande budskap i form av pilar, siffror 
eller skoavtryck.

Vid en sammanställning av alla skisser och inspirationer har jag valt ut några idéer som skulle fungera och låtit de leda till mer 
färdiga förslag. Jag valde de idéer där jag utgick från sättet att röra sig på i naturens landskap: befi nna sig på olika underlag, passera 
olika hinder och hitta egna vägar.

foto: Google

Park Eberswalde, Tyskland

Priscilla Mange, Mann Island

Vasaparken, Stockholm
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Det har känts viktigt att göra gestaltningen enkel och inte alltför främmande i formspråket för det offentliga sammanhang det syftar på.
Det är några enkla element som kan repeteras och kombineras i olika konstellationer. Variationen kan skapa olika karaktär och dyna-
mik på olika platser. Den gemensamma nämnaren är associationen till naturens kuperade terräng.
I detalj har jag valt att koncentrera mig på två av formerna.

Jag började inspireras av bland annat de nivåvariationer man möts av när man promenerar i skogen. Det är sällan man möts av raka 
och platta sträckor, oftast förfl yttar man sig upp för att sedan ta sig ner och tvärtom. Den kuperade terrängen blev inspirationskällan 
till utformningen.

Element 1: ”VÅGAD MATTA”
Gestaltningen är tydliga våg-former som signalerar rörelse, dessutom bildar det naturligt övergående variationer i nivå.
Formen gör det även enkelt att använda stråken som mer avancerade cykelbanor.
Utformningen kan även liknas vid en lång utlagd matta som veckat sig. Eller varför inte den röda mattan som läggs ut vid högtidliga 
tillfällen och får en att ta bestämda steg framåt!

Element 2: ”NON-STOP”
De godis liknande kullarna (därav namnet) är som stenarna i naturen. Att hoppa mellan dem kan bli spännande och oväntat. De två 
olika förslagen på utförandet ger dem olika karaktär som inte märks på utsidan.

GENOMFÖRANDE.
utformning

- 14 -
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skala 1:50

l: ca 2600mm    h: ca 500mml: ca 3800mm    h: ca 350mml: ca 5000mm    h: ca 500mm

l: ca 2600mm    h: ca 350mml: ca 3800mm    h: ca 500mml: ca 5000mm    h: ca 350mm

UTFORMNING.
element ”VÅGAD MATTA” och ”NON-STOP”
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d: ca 1000 - 4000mm    h: ca 200 - 450mm



GENOMFÖRANDE.
material
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Som ytbeläggning på mina element har jag valt konstgräs och gummigranulat beläggning.

Konstruktion (se illustrationer)
Elementens konstruktion utförs i betong, prefabriceras och placeras på plats där gummibeläggningen gjuts på eller konstgräs läggs 
ut. Anslutningen sker direkt mot omgivande markbeläggning utan inramning, vilket reducerar oönskade kanter.
Färgsättningen kan varieras för mer platsspecifi k anpassning.

Konstgräs
Ursprungligen togs konstgräs fram för fotbollsplaner och möjligheten att förlänga spelsäsongen, idag fi nns många fl er användnings-
områden som lekytor, trädgårdar etc. Det är ett gräs med mycket naturligt utseende men utan krav på vatten, sol eller klippning. Det 
har ett lågt behov av skötsel och underhåll, och är slitstarkt.
Konstgräs läggs på i princip alla typer av hårt underlag, på vilket man i vissa fall först lägger en stötupptagande yta av bundet gum-
migranulat (även kallad gummipad). Gräset sätts på plats med tvättad kvartsand som tynger ner det och fungerar som ballast. Konst-
gräset är tillverkat av miljövänligt polyetylen (PE). Grässtrån (ca 24 mm) är fasta i en formbar latexbackning. Materialet är mjukt, 
slitstarkt, UV resistent, klarar regn, frost och värme. Gräset kan tillverkas i fl era olika färger.
Vid konstruktion är det viktigt att underlaget leder bort vatten, själva konstgräset släpper obehindrat igenom vatten (Unisport AB).

Gummibeläggning (fallskydd)
Materialet har många möjligheter till kreativa lösningar. Olika färger, former och mönster kan göras, det är bara fantasin som begrän-
sar! (Lekplatskonsulten AB)
Det håller för hårt slitage och har ett lågt behov av underhåll, dock gör den porösa ytan att beläggningen blir lätt smutsigt och att 
kulören dämpas. Nedsmutsningen kan återgärdas genom tvätt med tryckluftsspruta. Materialet är även handikappsvänligt och kan 
beträdas med rullstol.
Gummigranulatet blandas på plats (kan jämföras med betong) och läggs normalt på en jämn bädd av bärlagergrus och stenmjöl eller 
befi ntlig asfalt, men kan även med fördel läggas på betongytor. Själva gummiytan har två lager, först ett stötupptagande svartgummi 
(SBR), tjocklek är beroende på fallhöjd, följt av 10mm färgat lager EPDM gummi (Lekplatskonsulten AB).

Fallskydd med gummi från uttjänta däck innehåller ett fl ertal ämnen som har farliga egenskaper. Det pågår en diskussion om gum-
migranulatets eventuella miljöpåverkan. Utifrån den kunskap som fi nns tillgänglig kan man konstatera att gummigranulat som 
innehåller gummi från återvunna däck, kan medföra lokala miljörisker. Undersökningar har visat att zink och fenoler kan läcka ut från 
gummigranulatet och om ämnena når intilliggande vattendrag kan de påverka vatten- och sediment levande organismer. Eftersom 
den totala mängden av ämnen som läcker ut är begränsat förväntas den eventuella effekten på miljön att vara endast lokal. Bundet 
gummigranulat i fallskydd begränsar miljöriskerna. Det fi nns idag på marknaden även mer miljövänliga (nyproducerade) alternativ för 
gummigranulat som EPDM, RPU och TPE, men dessa är betydligt dyrare.
De som är involverade när nya ytor med konstgräs och gummibeläggning ska anläggas bör efterfråga information om kemikalieinne-
hållet och ställa krav vid upphandling och anläggning så att utsläpp av särskilt farliga ämnen förhindras(Kemikalieinspektionen 2006).

foto: Spentab AB
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Under denna rubrik understryker jag de krav som fi nns ställda på utformning och gestaltning av stadens gaturum.

Gaturummets utformning grundas på tydlighet, säkerhet och bra funktion för alla trafi kantgrupper, samt på att gatan ska vara vacker 
och attraktiv. För att personer med funktionshinder ska kunna ta sig fram, innebär det att ytor som är avsedda för att beträdas ska 
vara plana (Gatu- och fastighetskontoret).
En gata kan sägas ha minst två kännetecken; att förfl ytta människor och varor mellan platser, och att fungera som plats för sociala 
interaktioner mellan människor och grupper (Faskunger 2007).

Jag har valt att jobba med olika bredder på mina gångytor, mellan 1050-2450mm, med tanke på att man ska kunna välja att gå en 
eller fl era personer samtidigt. Gångstråken bör vara minst 1500mm för att två gångtrafi kanter ska kunna mötas utan svårigheter. Jag 
har även tänkt mig att bredden på den formgivna gångbanan anpassa också så att de nya elementen går i liv med den befi ntliga 
markbeläggningen. Det blir till ett samspel med platsen som integrerar elementen.
Höjder utan skyddande räcken bör inte överstiga 600mm utifrån krav på säkerhet. Här har jag jobbat med höjd och lutning så att det 
upplevs behagligt och samtidigt mer fysiskt ansträngande men inte heller avskräckande. Det valda materialet är anpassat för att ta 
emot eventuella fall.

Elementen placeras delvis parallellt med befi ntliga gångstråk, för att inte påverka tillgängligheten. Det blir en kompromiss för att 
tillgodose kraven på tillgänglighet och inte skapa hinder för funktionshindrade.
En homogen tillstängd yta bör undvikas, och ”smittvägar” planeras med hänsyn till de funktionshindrade. Tydliga färgkontraster i 
valda markmaterialet mot övrig markbeläggning blir en god signal och orientering för bl.a. synsvaga om att någonting annat händer i 
gatan.

GENOMFÖRANDE.
tillgänglighet & säkerhet
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PRINCIPSKISS.
konstruktion ”VÅGAD MATTA”

skala 1:50

betong 

gummipad ca 40mm

konstgräs / färgad gummigranulat ca 10mm

kantbredd 40mm

betongunderlag för läggning av konstgräs alt. gummigranulat som plan yta

gummibeläggning

konstgräs
foto: Spentab AB
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anslutning mot befi ntlig markbeläggning



PRINCIPSKISS.
konstruktion ”NON-STOP” mjuk

skala 1:25

EXEMPEL:

gjuten gummiform (ca 15mm)
(t.ex. polyuretan)

gummiform 2 (ca 15mm)

hålrum med sand
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sanden ger elementet tyngd
och gör det mjuk till karaktären



skala 1:25

b: ca 1050mm h: 200mm

PRINCIPSKISS.
konstruktion ”NON-STOP” fast

konstgräs

b: ca 1050mm h: 400mm

b: ca 2000mm h: 400mm

gummibeläggning

EXEMPEL:

gummibeläggning (ca 10mm)

gummipad (ca 30mm)

betong ( 60-100mm el. fyld)
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RESULTAT.
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Inspirationen till idéerna i projektet har kommit från många olika håll, genom associationer och intryck från omgivningen. Uppgiften 
kändes ibland mäktig och svår att begränsa, då jag jobbade utan tanke på en specifi k beställare. Trots mina ständiga försök till att 
strukturera arbetet visade det sig att skapandeprocessen inte är rak och inte alltid konsekvent. 

En tillbakablick på mitt skissarbete visar en utveckling och tolkning av vad attraktiva omgivningar för fysisk aktivitet kan vara. Hur 
man skulle kunna närma sig den spontana rörelsen som i naturen.
Jag valde att jobba med gestaltning av element som generellt kan appliceras och varieras på fl era olika sätt.
Jag har jobbat med utformningen så att den ger möjlighet att bevara så mycket som möjligt av platsers befi ntliga markyta och att 
oberoende av plats kunna integrera elementen i stadens gångstråk. Min vision är att de breder ut sig delvis på och parallellt med 
gångstråken (här måste det fi nnas plats för rörelsehindrade att ta sig fram utan hinder), på valda platser och gör gången till en upple-
velse för både fötter och ögon. Det blir en formklick och ett lekfullt tillskott i stadsbilden.

Varför kommer individen att välja gå på de gångytor där det kanske är mer fysiskt ansträngande att gå istället för att välja gå vid 
sidan om? Framför allt eftersom de placeras på strategiska platser där många människor passerar och blir nyfi kna på det nya som 
händer i omgivningen. Genom att välja gummibeläggningen som oftast förknippas med sportarenor, men även på senare tid med 
lekparker, tror jag, att det då kan ge associationer till motion och idrott och göra det mer motiverande. Jag väljer också att ta med 
som inspiration de markeringar man använder på friidrottsarenans löparbanor, det är fältindelningar, pilar och siffror. Dessa mönster 
skulle kunna fungera uppmanande och locka till användning.

Denna uppgift är svår och handlar om att varje individ börjar göra kloka val utifrån sitt samvete och för sin hälsa. För i själva verket är 
det vi själva som berövar oss möjligheten till nyfi kenhet!

Som slutresultat har jag illustrerat ett exempel på en platsspecifi k lösning med elementen, det för att ge en klarare visualisering av 
idén. Mitt resultat är de kreativa gångstråk jag velat gestalta, en lekfull mötesplats och tillfälle till social samvaro.
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bild: Zuzanna Trebska
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Platsspecifi k gestaltning - Konstfack, Telefonplan

1 10
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montage: Zuzanna Trebska
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montage: Zuzanna Trebska

RESULTAT.



Zuzanna Trebska - Inredningsarkitektur & Möbeldesign - HT07/VT08 - Konstfack

SLUTSATS.

Jag hoppas att mitt projekt lyckas inspirera till rörelse i stadens offentliga rum. Att de element jag har valt att gestalta för att locka 
till fysisk aktivitet inte känns främmande, utan utmanande, användarvänliga och framför allt roliga. Jag har genomfört mitt förslag 
med vetskap om de olika krav på säkerhet och tillgänglighet som ställs i samhället. Det för att jobba verklighetsanknutet och förstå 
begränsningarna i genomförandet.
Projektet har möjlighet att utvecklas i framtiden genom framtagning av dessa element och installation på en verklig plats. Det skulle 
bli ett tillfälle att se de användas/testas av människor och vilken verkan de har.
Min slutsats är att omgivning och miljö har ett viktigt infl ytande på vår fysiska aktivitet. Många platser är inte tillräckligt fantasifullt 
utformade och lockar oss inte till att vara fysiskt aktiva. Det fi nns ett stort behov av utveckling på området då vårt moderna samhälle 
alltmer främjar en stillasittande vardag med dålig hälsa som följd. 
Detta projekt har handlat om att återigen integrera motion och fysisk aktivitet i vår vardag, genom nya ”kreativa” element som
placeras i vår väg.

- 25 -



- 26 -Zuzanna Trebska - Inredningsarkitektur & Möbeldesign - HT07/VT08 - Konstfack

illustration: Zuzanna Trebska
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illustration: Zuzanna Trebska
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