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Utemiljön som framgångsfaktor för Universitet
Cambridge University rankas högst i Europa, och har också flest nobelpristagare av Europeiska
universitet, 16 st. Cambridge erbjuder många tillfällen till möten mellan lärare och studenter och
mellan seniora och juniora forskare. Där finns den traditionella organisationen av fakulteter,
institutioner och centrumbildningar. Men där finns också en lång rad college dit mycket av det
akademiska livet är länkat. College kan nästan jämföras med nationerna vid svenska universitet, men
de är mer. Där hålls vissa grundläggande kurser, men framför allt behålls kontakt och engagemang
med tidigare studenter, som blivit lärare och forskare, eller företagsledare. Cambridge har därför
många olika slags mötesplatser både inomhus och utomhus, för diskussioner, sociala aktiviteter,
idrott etc. Grönska präglar många institutioners växelspel mellan inne och ute. En stark grönstruktur
präglar hela staden som helhet. (Skärbäck 2012)
I Cambridge, som på andra framgångsrika universitet (Törnqvist 2011) får nya studenter och forskare
stöd i sociala nätverk och mentorskap. Det ges rika tillfällen till möten och kontakter, gemensamma
fester, måltider och andra aktiviteter. Det ges obegränsade möjligheter att kommunicera och
samarbeta, men också tävla och konkurrera, vilket sporrar och triggar till resultat.
Universitetsliv kan vara behagligt och glädjefyllt, men är stundtals pressande och stressande. I
Sverige går 50% vidare till studier på högskola/universitet. I Sydkorea går 80% vidare. Det är långt
mer än behovet. Konkurrensen där är stenhård, och många måste bereda sig på en annan karriär än
önskat. Konkurrens skapar stress.

Nervsystemet
Genom evolutionen har människan anpassat sig till fysisk kamp, jakt eller flykt. I det moderna
samhället är kampen mer subtil anpassad till kulturella normer, men de fysiska reaktionerna är de
samma. Pulsen och blodtrycket höjs. Blodcirkulationen ökas till muskulaturen och minskas till hud
och inälvor. Stresshormonet kortisol bildas. Så aktiveras det sympatiska nervsystemet.
Det parasympatiska systemet motverkar detta, lugnar ner, sänker puls och blodtryck och aktiverar
inre organ, t ex ökar matspjälkningen. Vi lever ständigt i detta växelspel av aktion och vila.
I aktiviteter, t ex promenader, cykling, idrott, trädgårdsarbete förbrukar våra muskler kortisol. Om vi
inte aktiverar oss fysiskt i proportion till den stress vi har kan långvariga spänningar bestå och leda till
utbrändhet. Att det parasympatiska systemet, avstressningen, aktiveras av fysiskt arbete är känt,
liksom av alkohol. Alkohol rekommenderas dock ej som regelmässig avstressningsbehandling pga
andra värre långtidseffekter. Annerstedt (2012) har visat att även exponering av grönska (att se
vacker grönska i kombination med fågelkvitter) signifikant påverkar det parasympatiska systemet,
sänker blodtryck och puls.

Två teorier om återhämtning
Roger Ulrichs teori är att stress är en reaktiv process av påfrestande stimuli, och att stresslindring
sker i både medfött och reflexmässigt mönster, som människan genom evolutionen har förvärvat och
bibehållet, dvs en kapacitet till restorativ respons på natur, men inte på byggda miljöer och material
som är sentida (Ulrich 1993). Ulrich hänvisar till Wilson (1984) som beskriver detta som sprunget ur
evolutionens prototyper för överlevnad och trygghet, den s.k. Biophilia hypotesen.
Ulrich förklarar psykologiska och affektiva reaktioner, och kallar det Affective Aestetic Theory (AAT).
Han framhåller att återhämtning sker i miljöer som är lugna och behagliga gärna med vegetation och
vatten. Ofta framhålls savannliknande miljö som positivt med hänvisning till dess betydelse i
människans tidigare evolutionsfaser. Detta förs också fram som förklaring till att stora gräsytor med
enstaka solitärträd är ett av flera parkideal idag.

Lugn ”savannliknande” avstressande miljö
(Harvard)

Stolar i öppen park vittnande om fria
mötesformer eller avkoppling, eller både ock..
(Bland studentbostäder i Harvard)

Det syns på det slitna gräset att studenterna
gärna väljer grönskan (Princeton)

Ger grönskan utanför den ro som behövs för
koncentration? (Princeton)

En annan teori varför natur är avstressande är Attention Restoration Theory (ART) Kaplan & Talbot
1983; Kaplan et al. 1998). Den går ut på att när hjärnan sorter behövlig information från onödig går
det åt mycket energi. Kapaciteten kan bli förbrukad, och funktionen bli utmattad vid långvarig
intensiv användning. Det kan leda till ökade misstag, minskad självkontroll, stress och irritation,
försvagad mental kapacitet både i tänkande och upplevelse, och bristande förmåga att fokusera.

Kaplan menar att återhämtning vid sådana tillstånd sker när vi kan känna oss trygga i miljön. Natur
har vi vant oss vid under årmiljoner, så dess information kräver inte mycket energi. I naturen minskas
behovet av den mer energikrävande riktade uppmärksamheten som vi måste sortera och ta ställning
till i vårt dagliga liv.
Kaplan pekar på flera olika sätt att återhämta oss från stress:
1.
2.
3.
4.

Att ”komma ifrån” vardagsmiljön.
Att uppleva fascination, är intressant, utan att ta det tar energi.
Att vi känner rymd och utrymme och sammanhang som tillåter engagemang.
Att uppleva förenlighet platser där vi kan vara tillsammans.

En plats för förenande gemenskap. Var sitter
man helst? (MIT)

Vid grönskan!

Grönytor är opretentiös arena för gemenskap
och fascination (Princeton)

Vatten är rogivande och fascinerande. (Amherst
college, Boston)

Searls (1960) säger att elementen i omgivningen är olika ”krävande”. Han rangordnar naturelement
som vatten, sten, jord, pinnar, grenar grönska och djur såsom “kravlösa” i ovan nämnd ordning.
Ett annat begreppspar i sammanhanget är ”refuge” och ”prospect”. Skydd (refuge) och
utsikt/överblick (prospect). Vi vill sitta i skydd och trygghet men ha utsikt över omgivningen för att ha
kontroll.

Kunna koncentrera sig inne i skydd (refuge), och
överblicka omgivningen vilsamt (prospect)
(Princeton)

Grönskan skickar in mjuk information som inte
tar mycket energi. (Princeton)

Buller som stressfaktor.
För högt nattbuller som gör att vi störas i vår djupsömn försämrar hjärnans återhämtning från dagens
stress. Försämringar har konstaterats även i fall där personerna inte vaknat helt och blivit medvetna
om störningarna. Hjärnan är i behov av djup vila även stundtals under dagen. För mycket buller
minskar människans benägenhet att hjälpa andra. Buller är en stressfaktor och vid ökad stress
minskar vår kapacitet att intressera oss för andra människor. Detta är en viktig faktor i
kunskapsmiljöer, eftersom kreativitet och utveckling av innovationer förutsätter idé‐ och tankeutbyte
mellan individer. Då måste vi ha mental kapacitet att dela med oss av våra idéer, dvs hjälpa varandra
till nya tankeflöden i ömsesidigt växelspel.

Vad karaktäriserar kreativa miljöer?
I sin doktorsavhandling har Ola Thufvesson (2006) studerat biografier för 667 nobelpristagare för att
försöka identifiera generella framgångsfaktorer. Han definierar ca tio framgångsfaktorer såsom
kompetens, kommunikation, diversitet, lagom grad av integration/homogenitet, kaos/konflikt, socialt
klimat, finansiella tillgångar, öppna gränser, stimulera juniorer, attrahera top‐seniorer, rörlighet
mellan platser och arbetsgrupper, flexibilitet i arbetstider. Rörlighet mellan olika forskningsmiljöer
och länder förefaller mycket positivt, liksom en mix av samarbete och konkurrens/tävling.
Törnqvist (2011) karaktäriserar framgångsrika innovativa miljöer som platta i stället för hierarkiska.
Han visar hur sju likaberättigade/jämlika personer, i en platt organisation, underlättar att 21
kontaktlänkar mellan personer kan bildas. Sju personer i en hierarkisk organisation med tre nivåer
där två underlydande rapporterar till överordnad chef ger endast 6 kontaktlänkar (ibid sid 65‐68).
Militär organisation är hierarkiska, vilket också kan behövas för en organisation i stark tillväxt, t ex ett
snabbt växande stort företag, medan den platta organisationen mer karaktäriserar framgångsrika
forskarmiljöer. Stora banbrytande innovationer sker ofta i relativt små konstellationer av forskare
som interagerar både i samarbeten och i ordnad konkurrens. Närbesläktat med detta är också att
stabilitet i organisation och samhällsutveckling inte självklart är positivt för kreativitet och
innovation. Tvärtom argumentera Törnqvist (2011) för att stabilitet leder till stagnation i det långa
perspektivet, och att i stället instabilitet kan ge spelutrymme för skickliga innovatörer, dock inte utan
smärta för de som företräder föråldrade och överspelade former.

Törnqvist (ibid) beskriver tre typer av akademiska forskare: De verkliga pionjärerna som är före sin
tid, blir negligerade och får betala ett högt pris; akademiska entreprenörer med förmåga att urskilja
och publicera nya idéer och skapa finansiering och rekrytera duktiga studenter; förvaltare som har
förmåga att överblicka hela ämnet, sammanfatta och synliggöra andra forskare. Institutioner som
gång efter annan gör banbrytande upptäckter är ofta små men delar av större konstellationer med
stora resurser. Man kan nog förutsätta stora universitet ger utrymme för alla tre ovan nämnda
forskartyperna.
Lagom storlek underlättar nära, intensivt samarbete, enligt Hollingsworth (2003), som också menar
att många universitet är för stora för erforderliga ämnesövergripande samarbeten, dålig bas för
kreativitet. Flera av de mest nobelpristäta universiteten är relativt små, t ex Princeton. Det
argumenteras för grupper om 4‐8 personer för naturvetenskaplig forskning, men inga sådana
begränsningar för humaniora. Dock framhålls medverkan i större konferenser och symposier som
viktiga. Detta bör beaktas i planeringen av rumsliga miljöer inne såväl som utomhus. Entusiastiska
forskare tar alla chanser i akt till diskussioner och idéutbyte oavsett var de befinner sig.

Hur skall vi därför utforma våra kunskapsmiljöer?
Det moderna samhället är allt mindre avhängigt fasta arbetsplatser med sina fasta arbetsrum och
sammanträdesrum. I stället sker mycket nytänkande, kreativitet och produktion i lösare
konstellationer inom och mellan företag, universitet, enskilda entreprenörer och forskare. Det kräver
friare former för möten, idéutbyte och skapande, t ex caféer, barer och restauranger, mötesrum.
Men förutom dessa platser för intensiva kontakter, där vårt sympatiska system stimuleras, kräver
dess ”antagonist”, det parasympatiska systemet, platser där vi kan stressa av.
Arkitektkoncept för kunskapsmiljöer har hittills fokuserat starkt på det första behovet, att skapa
miljöer för möten och utbyte mellan människor främst inomhusmiljöer, och mindre på nästa behov,
sortering, vila, återhämtning och egen reflexion. Detta arbete fokuserar mer på det senare, eftersom
dessa funktioner främjas i hög grad i utomhusmiljöer.

Studenterna behöver fria former för möten,

Mötas inomhus i kontakt med grönska (North
West science building, Harvard)

Ibland behov att koppla av (Harvard)

Mötesplats, avkoppling eller båda (Princeton)

Åtta utemiljökaraktärer för människors behov
Den miljöpsykologiska forskningen bl a på Alnarp har resulterat i en slutsats (Grahn, Stigsdotter,
Berggren‐Bärring 2005; Grahn & Stigsdotter 2010) att det finns åtta karaktärer i utemiljön som talar
till grundläggande behov som vi har. Dessa karaktärer är 1) ”rofylldhet”, områden där man kan höra
naturens egna ljud; 2) ”vildhet”, där vi fascineras av natur som fått utvecklas av sig själv; 3)
”artrikedom”, där vi t ex upplever årstidernas variation i växtlighet och djurliv ; 4) ”rymd”, där man
kommer in i en annan värld utan skarpa kanter, störningar eller signaler som pockar på
uppmärksamhet; 5) ”allmänningen”, platser där man kan ha gemensamma aktiviteter; 6)
”lustgården”, ombonade platser där man kan låta barnen leka i trygghet och man kan njuta; 7)
”centrum/fest”, t ex torg, mötesplatser, servering där man kan träffa andra; 8) ”kultur”, platser där
man kan uppleva spår av tidigare generationers värv.
Karaktärerna 5‐8 motsvarar i hög grad sociala behov (t ex mötesplatser), medan karaktärerna 1‐4
gärna kan upplevas individuellt. Kaplans och Ulrichs teorier om återhämtning från stress kan ha
samband med de åtta karaktärerna enligt figuren nedan.

Hur är då Karolinska institutets standard för utemiljöer?
Denna studie över Karolinska institutet omfattar inventering av de åtta karaktärerna för hälsa och
välbefinnande. Utemiljöernas kvaliteter har analyserats, liksom brister och förbättringsmöjligheter
översiktligt. För att kunna få överblick och sammanhang över de olika utemiljöerna har
campusområdet delats upp i delområden. Därefter har karaktärernas utveckling klassats delområde
för delområde, och en övergripande prioritering av åtgärdernas angelägenhetsgrad föreslås.

Utemiljökaraktärer: inventering, brister, möjligheter, förslag till åtgärder och
förslag till rangordning av åtgärdsbehov
Entrén, reception och Jöns Jacob

Varför så mycket köryta för att bara lämna och hämta?

De flest anländer nog den här vägen med buss eller taxi

Luftig receptions hall

Och går ut i grönskan den här vägen

Röda rummet vid entrén

Körytans entré t passagen mellan reception o Jöns Jacob

Passagen fr reception till Jöns jacob

Refuge & prospect. Sitta i skydd inne med utblickar utåt

Utblicken inåt (prospect)

Utblick ut mot Pelousen (prospect)

På väg till föreläsningssalarna från restaurangen i grön
korridor.

Restaurang Jöns Jacob med grönska utanför

Därute är bättre akustik och ljus än inne. Mindre energi
går åt för miljökompensation.

Grönska ger mjuk information som tar lite energi.

Förekomst av de åtta karaktärerna inom delen entrén, reception och Jöns Jacob med anslutande delar.
Karaktär
Rofylldhet

Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Allmänning
Lustgård

Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
”träkojorna” i gröna korridoren ger
rofylldhets känsla (refuge), gröna
korridoren med sittbänkar också,
utsikten mot Centralparken är också
rofylld när det inte ”ringer in” till
föreläsning och många väller fram.
Saknas här och förväntas inte heller
Intressant och fascinerande i gröna
korridoren
Utblickarna från Jöns Jacob med
terrasser ut över centralparken ger
rymdkänsla (prospect)
Hela entrén gröna korridorerna, med
”träkojorna” känns tillgängliga för alla
Terrassen och gräsplanen alldeles
utanför Jöns Jacob känns relativt
omhuldande
Jöns Jacob fungerar bra
Saknas

Brister och möjligheter
Utsikten mot körytan bakom är
ödsligt stenlagd. Bristfällig akustik i
Jöns Jacob stjäl energi,

Åtgärdsbehov*
2

Stimmig akustik i restaurangen förtar
rymdkänslan

2

Några mindre trädgårdsrum som är
ombonade och intima skulle kunna
tillskapas utanför.

1

Stora foton på Nobelpristagare från
1
KI skulle göra sig här.
*3=Mycket angeläget; 2= relativt angeläget; 1=eventuellt angeläget
6

Pelousen

Plats för spontan bollspel

Beachvolleyboll – en senkommen fluga

Varför kunna köra in med bil här…

till bouleplaner?

Varför bommar?

Varför kan bilar köra ända hit?

Förekomst av de åtta karaktärerna i Pelousen
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom

Kvaliteter
Parken är stor rofylld
Saknas och förväntas inte
heller här
Inte så hög

Rymd

Bra i södra delen

Allmänning
Lustgård

Plats för bollspel
Några bänkar vid
Bouleplanerna

Centrum/fest

Rel bra här i parken så nära
Jöns Jacob
Otydligt

Kulturhistoria

Brister och möjligheter
Viss trafik i norra och östra delen bör minimeras

Åtgärdsbehov
1

Möjligen skulle fler exotiska växter kunna passas
in
I Norra delen, backen, kan träd uppstammas mer
(lägsta grenarna tas bort) för att skapa längre
siktlinjer

1
2

Men det uppfyller inte kravet helt, något mer
ombonat uterum skulle kanske kunna skapas,
såsom allmänt tillgängligt refuge, med utsikt över
hela Centralparken, prospect.

2

Har KI någon historia att visa upp?

1
7

Nobelbacken

Mycket körytor

Men inte mycket bilar

Trafiken borde kunna förenklas

Till förmån för klarare promenader

OK för hantverkarbilar

Men forskarna går nog gärna.

Däruppe kommer berget i dagen. Berg är tidlöst.

Det blir lummigt och lugnande

Förekomst av de åtta karaktärerna i Nobelbacken
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
Ställvis rofylld grönska längs backen

Vildhet/
Fascination

Berghällar som sticker upp i dagen
med mossa ger vildhet

Artrikedom
Rymd
Allmänning
Lustgård

Relativt varierande
träd/buskvegetation
Bra uppstamning ger öppenhet
Förväntas ej utmed gatan
Saknas

Centrum/fest

Saknas

Kulturhistoria

Ej synlig

Brister och möjligheter
Upplevs för breda körytor. Om
parkeringen förbättras nära
entréerna, så kan gångtrafiken
gynnas före biltrafiken inne i
området.
Berghällarna upplevs nu som
störningar i klippta gräsytor, kan i
stället lyftas fram. De klippta
gräsytorna kan reduceras till
förmån för skogsartat fältskikt runt
berghällarna.

Bör finnas för anslutande
kontorsbyggnader, särskilt för
Nobels väg 7.
Kan vara lämpligt med
centrum/fest nära varje infart. Då
behövs minst ett fik nära main
entrance, gärna på västsidan av
adm‐byggnaden.
Kan kanske lyftas fram

Åtgärdsbehov
2

1

2

2

1
8

Nobelsvängen

Naturen får bestämma kanterna

Här bestämmer fordon och hinder över grönskan.

Fasadgrönska gör varken till eller från när resten är asfalt

Nobels väg svänger hemlighetsfullt

Här bakom kan en ombonad lustgård skapas för fikarast

…i skydd av naturens avskärmning från trafik

Förekomst av de åtta karaktärerna i Nobelsvängen
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
Ställvis rofylld grönska längs
gatan

Vildhet/
Fascination

Berghällar som sticker upp i
dagen med mossa ger vildhet.
Theorells väg med ”Örnnästet”
ger vild känsla, men ofärdigt…
Ombyggnad pågår?

Artrikedom

Relativt varierande
träd/buskvegetation
Kurvorna minskar rymdkänslan,
men OK som kontrast
Förväntas ej utmed gatan
Ej idag, men utmärkt potential för
lustgård bakom trappan i bilden
ovan, och potential vid Örnnästet
Förväntas kanske inte här. Nära
till Königs trädgård
Ringa

Rymd
Allmänning
Lustgård

Centrum/fest
Kulturhistoria

Brister och möjligheter
Upplevs för stora parkeringsytor, för
mycket asfalt, skulle kunna ges armerat
gräs nära entréerna. Saknas trottoar på
båda sidorna. Körbanan kan smalnas av.
Berghällarna reducerad störningar i
dominerande klippta gräsytor. De
klippta gräsytorna kan reduceras till
förmån för skogsartat fältskikt runt
berghällarna.

Här kan skapas en avskild ombonad
lustgård mellan fasader och vilda
trädbuskvegetationen i backen

Åtgärdsbehov
2

1

2

5

Königs trädgård

Varför möter inte entrén närmare besökaren

Här gömmer sig en fin restaurang. Hur kommer man in?

Trevlig personal

Härligt luftig med grönkontakt, men cantinamöblering(?)

Terrassen tom. Kunde göras mysigare

Utsikt från terrassen ‐ en smitväg upp i vild karaktär

Förekomst av de åtta karaktärerna vid Königs trädgård
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
Ej rofylldhetskänsla
Förväntas ej här

Brister och möjligheter
Terrassen exponerad och hård

Åtgärdsbehov
2

Brister vid terrassen
Runda restaurangen i det fyrkantiga
rummet skulle kunna utvecklas så att
restaurangen blir som att ”komma in i
en annan värld”
Restaurangen signalerar ej
välkommen från Nobels väg
Restaurangens terrass kan bli lustgård
Königs restaurang är trevlig interiört
Ringa

Kan åtgärdas
Stamträd mot Nobels väg skulle
kunna skärma restaurangen
från röriga fasaderna på andra
sidan gatan.
Bör åtgärdas

2
1

2
2
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Granits väg

Haga kiosk och gatukök

Vit villa med vild trädgård bakom

Granitbacken bakom bilar

Ny hårdgjord parkerings gård

Förekomst av de åtta karaktärerna utmed Granits väg
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd
Allmänning
Lustgård
Centrum/fest

Kulturhistoria

Kvaliteter
Tillfartsgata, matargata. Rofylldhet
förväntas ej
Granitberget i dagen gömt bakom
bilar
Tillräcklig
Förväntas kanske inte.
Förväntas ej här
Förväntas ej här
Haga‐kiosken där främst hantverkare
känner sig hemma

Ett par byggnader skapar historisk
känsla

Brister och möjligheter
Inre gården domineras av
parkering
En tillgång som ej framhävs

Åtgärdsbehov
2
2

Kan skapas trevligare
3
lustgårdskänsla för en
avkopplande stund under
lunchen.
Körvägar och parkeringsplatser 3
kunde anpassas bättre till den
historiska arkitekturen.
Trafiken med skyltar tillåts
dominera över helhetsmiljön.
10

Granitbacken

Konsultbyggnad

Fult och onödigt stängsel

Ser mot stor parkeringsgård. Mkt asfalt

Ser mot vit villa, bostäder

Lite skräpigt

Lite slitet. För stor materialblandning

Konst vid kreativ konsultbyggnad

Utblick ner mot Tomtebodavägen

Förekomst av de åtta karaktärerna på Granitbacken
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination

Kvaliteter
Stora gröna uterum
Berghällar som sticker upp i dagen
med mossa ger vildhet

Artrikedom

Kan anses tillräcklig. För mycket räd
och buskar får inte störa
helhetsintrycket
Bra, som i en annan värld.
Gräsytorna känns tillgängliga att
vistas på
Konst finns som kan skapa lust

Rymd
Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Brister och möjligheter

Åtgärdsbehov

Berghällarna reducerade till
störningar i klippta gräsytor. De
klippta gräsytorna kan reduceras
till förmån för skogsartat fältskikt
runt berghällarna.

1

Borde utvecklas en utefikaplats
för personalen

1

Behövs ej här
Två fina historiska byggnader väl
exponerade
2

Centralskogen

Från Nobels väg en spännande GC‐väg

En central plats med både breda gångar i klippt gräs

Och skogsdungar vid sidorna

Byggnadsverk att framhäva eller dölja?

Rofylld skog

Svårt att bestämma sig skog eller park?

Fascinerande naturobjekt

Bökigt för gräsklipparen

Förekomst av de åtta karaktärerna i Centralskogen
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
Små öar av natur, relativt rofylld
karaktär

Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Små öar av vildhet där det ser ut
som att naturen får vara i fred
Relativt hög
Nästan som att komma in i en
annan värld

Allmänning

Känns tillgängligt för vem som
helst

Lustgård

Finns ej här och behövs kanske
inte heller

Centrum/fest
Kulturhistoria

Finns ej här, och skall ej vara här
Finns inga kulturlämningar här

Brister och möjligheter
Området bör ses över för att ge
utemiljön ett mer sammanhängande
helhetsintryck.
Bör ses över till mer samlat intryck
Kan kompletteras
Bör planeras för bättre rymdkänsla
”större område, som i en annan
värld utan skarpa kanter och
övergångar”
Tillgängligheten bör ökas. Detta kan
bli en viktig del i en framtida
övergripande promenadslinga för
hela KI
Någon skyddad trygg sittplats
(Refuge) kan tillskapas, som har
överblick över omgivningen
(Refuge).

Åtgärdsbehov
2

2
1
2

1

1
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Skogspromenaden

Granitbacken bakom parkeringen

Vita villans trädgård till vänster

Nalkas stora parkeringsplatsen

Rundar stora P‐platsen

Rundar med skogsremsa mellan

Bättre avskärmning mot P‐platsen längst i norr

Liten skogsstig, genväg tillparkeringen, trevligt

genväg

Klappersten deponerad?

Sittbänkar ut mot bullrig tunnelbyggplats

Tennisbanor

Gammal entrétrappa som förlorat sitt hus? Me trappan
behövs ändå. Lustigt kulturhistoriskt element.

Förekomst av de åtta karaktärerna vid skogspromenaden
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
Hög

Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

begränsad

Allmänning

Relativt bra
Lite grand som att komma in i en
annan värld
Promenaden känns öppen för alla

Lustgård

Ingen bra bullerskyddad

Centrum/fest
Kulturhistoria

Finns ej och bör ej finnas här
Finns i vita villan med trädgård, och
i röda byggnaden

Brister och möjligheter
Kan avskärmas ändå bättre från P‐
platsen. Buller från järnvägen.
För öppet mot Fogdevreten

Åtgärdsbehov
2

Men kan bli bättre
Men bör förbättras

1
2

Tillgängligheten bör ökas. Detta är
en viktig del i framtida
övergripande promenadsinga.
Något skyddat ”refuge” bör kunna
skapas, som också är bullerskärmat

1

Vita villans trädgård skulle kunna
öppnas upp(?)

3

2

1
12

Tomtebobacken

Pampig byggnad med sydsida och överblick (prospect),
andas prestige. Internationella verksamheter rätt här.

Parken intill med stora stamträd i klippt gräs förstärker
intrycket.

Gräset är minutiöst klippt nära stammarna…

Röda huset med vita knutar, kulturhistoria som minner
om tidigare generationers värv, ger orientering i tiden.

..kanske klippt för nära. Barken känslig. Trädet dömt?

Gör inget om gräs får växa fritt i en krans runt stammen

Eller som här, lämna en dunge med vild karaktär.

Sydsolfasad med sydbacke. Hög potential för vistelse,
kanske ett extra café?

Förekomst av de åtta karaktärerna i Tomtebobacken
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom

Kvaliteter
Backen känns mycket rofylld
med hög helhet
Små trädgrupper med långgräs
ger viss vildhet
Ej så hög,

Rymd

Hela backen är som att komma
in i en annan värld

Allmänning

Gräsytorna känns tillgängliga att
slå sig ner på

Lustgård

Inga avskärmade uteplatser vid
byggnader finns här, och skulle
också störa
El här
Hög Kulturfaktor av
byggnaderna

Centrum/fest
Kulturhistoria

Brister och möjligheter
Var försiktig med att föra in något nytt
Vildhet får finnas i kanterna runt
backen, men ej centralt
möjligen kan enstaka bärbuskar och
fjärilsbuske tillföras nära hus
Möjligen kan detta rum förstärkas och
avskärmas något från Bebyggelsen
söder om Tomtebodavägen
Man kanske inte skall uppmuntra till
korvgrillning just här, men lätt lunch‐
picknick är OK
För hela rummet bör eftersträvas en
omhuldad, skyddad karaktär som ger
trygghet.

Åtgärdsbehov

1
1

2

Norrgårdar, två med mycket skugga
Östra gården

Västra gården

Buskage på innegården…Uteplats saknas

Endast träd på denna gård. Känns ej som en plats att vara
på.

Buskaget döljer ett ljusinsläpp till källarplan

Gården är tydligen ett källartak utan bärighet för fordon.

Gårdarna är vända mot norr och relativt skuggiga. Men
här är möjlighet att skapa uteplatser som ger sol vid
bestämda fikarasttider. De måste då ligga nära
öppningen i norr för att få sol, och bör få viss
avskärmning mot Tomtebodavägen.

En entrédörr finns i hörnan, men ingen trappa ut, verkar
låst(?)

Förekomst av de åtta karaktärerna i två norrgårdar
Karaktär
Rofylldhet

Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
Viss rofylldhet, men på gränsen
till urtråkiga gårdar som inte
bjuder in
Låg, och bör så vara.
Låg
Låg rymdkänsla, varken intima
rum eller spännande siktlinjer
mot omgivningen
Känns ”förbjudet” att gå in där
saknas
nej
Ringa

Brister och möjligheter
Uteplatser kan skapas, avskilda, men
ändå att gårdarna görs inbjudande

Åtgärdsbehov
3

fascination kan skapas med exotiska
växter mer än av naturkaraktärer
Bör ökas
Om gårdarna sluts norrut.

1

Kan göras mer tillgängliga
Kan skapas
Fel plats

1
2

2
2
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Retzius väg

Infart Retzius väg

Västligare vinkel för infarten

Nobelpromenaden från P‐platse

Nobelpromenaden från Retzius väg

Nobelpromenaden upp från p‐platsen

Mötet med Nobels väg

Förekomst av de åtta karaktärerna vid Retzius väg
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd
Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
måttlig
nej

Brister och möjligheter
Måste man dra in bilar här?
Behövs ej här

Åtgärdsbehov
1

Måttlig
Måttlig, Nobelpromenaden
trevlig
Måttlig
Ringa
Nej
Nobelpromenaden

Kan bättras
Kan bättras väsentligt

1
2

Bör arrangeras
Ej lämpligt här
Nobelpromenaden kan framhävas mer

2
1
7

Scheeles väg

Scheelevägens entréer

Ritziusvägen mitt i bilden

Bearbetade entréytor

Cykelparkeringar bra

Infarten till Scheeles väg från Tomtebodavägen

Klipphällar ställer ej krav på dej

Tomtebodavägen 6

Arbetsplats Citybanan

Förekomst av de åtta karaktärerna utmed Scheeles väg
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd

Kvaliteter
måttlig
Berget i dagen

Allmänning

Entréytor skall kännas
tillgängliga
Uteplats mot söder bra
Terrass med bord
Måttligt

Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Bra vid entréer
Ringa och det är OK

Brister och möjligheter
Uteplatser mot söder kan förbättras
kan göras tydligare

Åtgärdsbehov
1
1

Entréytor skall matcha huset ej vara
en egen värld

Kan förbättras
Kan kanske tydliggöras

1
1
4

Vågor

Sakral passage från busshållplatsen till Vågiga rummet

Spikrak jämn ”brygga” genom vågig gräsmatta

Solreflexer från fönstren mot vågorna
Bra helhet, låg komplexitet, vilsamt

Som pinjekratt i sanden möter vågorna

Förekomst av de åtta karaktärerna i vågiga rumme
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
Fascination
Artrikedom
Rymd
Allmänning

Lustgård

Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
hög
Fascinerande genom god design, ej
av naturens egen kraft
Låg men tillräcklig komplexitet. God
helhet
Som att komma in i en annan värld
Gången skön att gå på över den
vågiga gräsmattan, som man inte lika
gärna går på, OK
Hela rummet ger lust

Brister och möjligheter
Bra som det är
” –”

Åtgärdsbehov

” –”
” –”
” –”

Men man saknar en diskret
uteplats för vila, fika eller bara
kontemplation
Ej här
Bör ej vara här
Sakrala känslan associerar till historia Bra som det är
fastän miljön är ny.

2

2

Stora innegården

Från Retzius väg i norr sett mot öster

Sett från söder från gröna korridoren

Gröna korridoren fortsätter rakt fram i en small passage

Som kommer ut bakom träden

Innegården sedd från sydost

Innegården sett från öster där en smal passage mynnar
ut

Härifrån möter Centralparken Stora innegården

En passage från Lugna rummet ut i Stora innegården

Förekomst av de åtta karaktärerna i stora innegården
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
Måttlig, stort slutet rum,
kanske för stort.

Vildhet/
Fascination

Ringa, ej heller så
fascinerande design

Artrikedom

Allmänning
Lustgård

Få växtarter till stor
materialsplittring
Som en egen värld men ej
mycket mjuk information,
snarare aggressiv
information.
Låg
Låg

Centrum/fest
Kulturhistoria

Finns inomhus vid Jöns Jacob
Ringa

Rymd

Brister och möjligheter
Mycket olika hårdgjorda ytor för gång, bil
och parkering förtar rofylldhetskänsla och
intimitet.
Uppdelning i mindre rum med
fascinerande vegetation skulle ge mer
fascination.
För låg helhet och hög komplexitet, bör
ges ett samlat grepp
Orienterbarheten låg, rörigt

Åtgärdsbehov
2

Skulle kunna ökas, om bilarna tas bort.
Skulle kunna skapas flera lustgårdar för
olika solvinklar.
Behövs ej på innegården
‐

1
2

2

2
2
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Lugnet

Från Stora innegården i väster in i Lugna rummet

Lugna rummet fortsätter upp mot Nobels väg

Förekomst av de åtta karaktärerna i lugna rummet
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
fascination
Artrikedom
Rymd

Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
Ett intimt rum där man bör kunna
uppleva fågelsång
Fascinerande rumskänsla

Brister och möjligheter
Försiktig komplettering av
lignoser för fjärilar och fåglar

Åtgärdsbehov
1

Måttlig
Rummet är som att komma in i en
annan värld med nästan bara mjuk
information, och fritt från skyltar och
signaler (aggressiv information)
Låg, och bör ej vara hög här
Uteplats för fika och kontemplation
svag,
Finns ej här och bör ej vara här.
Ringa

Kan ökas något

1

Uteplats bör kunna skapas

1

3

Gammelparken (vid Main Entrance)

Gammelgården

Main entrance

Gammelparken från Main entrance

Main entrance sedd från Nobel forum

Förekomst av de åtta karaktärerna vid Gammelparken
Karaktär
Kvaliteter
Brister och möjligheter
Rofylldhet
Måttlig i Gammelparken, men låg Öka bullerskyddet mot Solnavägen
i entréen
Vildhet/
Låg
fascination
Artrikedom
Lagom
Rymd
Gammelparken måttlig, som en
Entréen till Sveriges högst rankade
egen värld
universitet, där också nästet för
världsberömda Nobelstiftelsen
ligger, imponerar inte.
Kan fler studentfunktioner förläggas
Allmänning
Måttlig. Studenter skulle kunna
hit, så entrérummet blir mer fyllt av
slå sig ner, hänga, i
liv?
gammelparken, men inget annat
drar hit.
Lustgård
Saknas här
Kanske ett fik i Gammelgården skulle
dra
Centrum/fest
Saknas här
Bör etableras nära entrén
Kulturhistoria
Relativt hög med Gammelgården
+ Nobel forum

Åtgärdsbehov
1

3

2

1
2
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Nobelträdgård

Nobel forum entrén

Berzelius väg med Nobel forum till höger

Trädgården mot Solnavägen

Terrassering med huggen granit i gräs

Från Nobel forum mot KI administrationsbyggnad

Förekomst av de åtta karaktärerna i Nobelforums trädgård
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
fascination

Artrikedom

Kvaliteter
Nobel forums trädgård är ack så
bullerstörd
Inga fascinerande växter. Klippt
gräs mot terrasskanter av huggen
granit (dyrt i både anläggning och
klippning) imponerar inte
Låg

Rymd

Klippta häcken mot entrérummet
bra, ger avskildhet åt trädgården

Allmänning
Lustgård

Är ej allmän och skall så ej vara
Trädgården saknar
lustgårdskänsla
Slutna fester skulle kunna
rymmas även ut i
trädgårdsrummet.
Hög potentiellt sett

Centrum/fest

Kulturhistoria

Brister och möjligheter
Hög bullerskärm, snygg mur, bör
sättas upp runt trädgården.
Behov av ny design(?)

En attraktiv Nobelträdgård skulle
kunna skapas
Trädgården skulle kunna bli som ”en
annan värld fri från buller, signaler
och annan aggressiv information.
‐
Kan förbättras väsentligt

Åtgärdsbehov
3
2

1
2

2

Trädgårdsrummet bör planeras
integrerat med bottenvåningen.

1

Kan höjas ändå mer med varumärket
Nobel.

2
13

von Eulers gömslen

Main entrance? Till vadå? Vart?

Von Eulers väg har otydliga entréer för gående

Men bilar hittar entrén

Men får bilar svänga in här? Ser ut som GC‐väg.

Ja, tydligen

Forskare tänker bättre efter gång eller cykeltur

Förekomst av de åtta karaktärerna utmed von Eulers väg
Karaktär
Rofylldhet

Kvaliteter
låg

Vildhet/
fascination
Artrikedom
Rymd

Låg

Allmänning
Lustgård

Låg
Låg

Centrum/fest

Ej här
Man ser inga uteplatser till
institutionsbyggnaderna.
Jobbar ingen här? .
Syns ej här

Kulturhistoria

Saknas

Brister och möjligheter
Entrérummet kräver ej så mycket
rofylldhet men väl orienterbarhet, stor
brist idag.
Fascinerande växtlighet hade dock inte
skadat, t ex som orienteringsmärken.
Kan ökas
Efter entrérummet skulle man här kunna
komma in i en annan värld med mjuk
information (grönska), alla bilar och
strödda p‐platser blir dock till aggressiv
information
Saknas ej här
Det saknas tecken på liv och kreativitet här.

Borde finnas nära entrén i likhet med de
två andra enréerna vid Berzelius väg och
Tomtebodavägen, här eller i början av
Nobelbacken.

Åtgärdsbehov
2

1
1
3

3

3
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Norra Länksidan

Berzelius väg från syd mot ost

Parkering utmed Norra Länken

Närmar oss Nobel forum

Nobel forum bakifrån

cykeltillgängligt

Förekomst av de åtta karaktärerna utmed Norra länken
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
fascination
Artrikedom
Rymd
Allmänning
Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
Saknas, mycket bullerstört.
Varuleveranser här?
Saknas
Låg
Låg idag
Låg, förväntas ej här
Saknas

Brister och möjligheter
Trots allt sydfasader och några entréer.
Viss potential om bullret skärmas bort

Åtgärdsbehov
2
1
1
1

Solsida innebär potential om bullret
skärmas bort.

2

Saknas här
Saknas
7

Ryssberget

Bostäder mellan bussentrén och Ryssberget

En stig in i skogen

Informationsskylt bra

Man kan lockas in i skogen

Uteplats bakom AH mot Ryssberget

Stig upp på ryssberget från passage under Norra Länken

Kulturhistoria av stort värde

Förekomst av de åtta karaktärerna vid Ryssberget
Karaktär
Rofylldhet
Vildhet/
fascination
Artrikedom
Rymd
Allmänning

Lustgård
Centrum/fest
Kulturhistoria

Kvaliteter
Störs av Norra länkens buller, annars
god potential
Hög dit buller ej når
Hög
Hög dit buller ej når
Känns som allemansrättslig mark.
Mycket värdefullt komplement till
övriga anlagda friytor på KI
Ej här
Ej här
Hög, vallar från karolinertiden

Brister och möjligheter
Man skulle kunna bullerskärma även
vid bergets kant mot Norra länken
Bullerskärma

Åtgärdsbehov
2

Bullerskärma
Bullerskärma

2
2

2

8

Sammanfattande jämförelse av karaktärernas utveckling i olika delområden, och
prioritering

Referenser
Grahn, P. Stigsdotter, U. & Berggren‐Bärring, A‐M. 2005. A planning tool for designing
sustainable and healthy cities. The importance of experienced characteristics in urban
green open spaces for people's health and well‐being. In Conference proceedings “Quality
and Significance of Green Urban Areas”, April 14‐15, 2005, Van Hall Larenstein University
of Geocentrum Sölvegatan 10, Lund Professional Education, Velp, The Netherlands.
Grahn, P. & Stigsdotter, U.K. 2010. The relation between perceived sensory dimensions of urban
green space and stress restoration. Landscape & Urban Planning 94: 264‐275.
Hollingsworth R &E. J. Hollingsworth. (2003). Stora upptäckter och biomedicinska
forskningsorganisationer, Kim, Lillemor & Mårtens, Pehr (eds), Den vildväxande
högskolan, Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar, SISTER, Skrifter 8, Nora: Nya
Doxa.
Kaplan, R. & Talbot, J.F. (1983). Psychological benefits of wilderness experience. Human
Behavior & Environment: Advances in Theory & Research 6, 163‐203.
Kaplan, R., Kaplan, S. & Ryan, R.L. (1998). With People in mind. Island Press Washington.
Searles, H. F. 1960. The Nonhuman Environment in Normal Development and in Schizophrenia.
International Universities Press. New York.
Skärbäck E., & P. Grahn. 2012. Grönska för kunskapande. LTJ fakulteten Rapport 2012:9. ISBN
978‐91‐87117‐08‐4, SLU Alnarp.
Thufvesson Ola. 2006. Kreativitetens yttre villkor. Miljöer, rörlighet och nobelpristagare.
Doktorsavhandling vid Geocentrum Sölvegatan 10, Lunds universitet.
Törnqvist G., (2011). The Geography of Creativity. EE, Cheltenham, UK & Northhampton, MA,
USA.
Ulrich, R.S. 1993. Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes. The Biophilia Hypothesis.
(Kellert, S.R. & Wilson, E.O. eds) pp 73‐137.

