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Sammanfattning
Arbetet syftar till att utforma förslag till förbättring av den yttre miljön på Tingsryds
travbana. Utformningsvisionen är uppdelad i två delar, en kortsiktig som är realistisk
och genomförbar inom ett till två år, samt en långsiktig utopi utan ekonomiska
begränsningar.
Tingsryd med omnejd är känt som ”Hästriket”. Tanken med att bygga travbanan just
här var att skapa en samlingsplats för de hästintresserade invånarna i området och
utveckla en livskraftig landsbygd i regionen. Hästnäringen i Sverige omsätter årligen
miljardbelopp och är en viktig faktor för landsbygdsutvecklingen. Tingsrydtravet
invigdes 2003 och deras unika milebana är omtyckt bland kuskar, tränare och
hästägare. Problemet idag är att anläggningen inte är särskilt vacker och ingen
omsorg har lagts på estetiska aspekter. Detta examensarbete ger genom ny
utformning av den yttre miljön, förslag på hur travanläggningen i framtiden kan
utvecklas och bli mer attraktiv för publik och besökare.
I teorikapitlet undersöks och studeras olika faktorer som påverkar anläggningens
utformning för att få en förståelse för banans funktion och påverkan på regionen. Den
småländska naturen och byggnadshistorien är välkänd och omtyckt i hela Sverige och
även internationellt. Utformningsförslagen är inspirerade av småländskt natur och
kulturarv för att ge mervärde åt besökarnas upplevelse och tillvarata anläggningens
lokala prägel. Det är viktigt att bevara vårt kulturarv och därför har typiska
småländska, lantliga miljöer studerats och analyserats för att upptäcka detaljer
användbara i gestaltningen av banan. En lokal och historisk prägel hade även gjort
travbanans estetiska värden unika och öppnat för fler möjligheter att utveckla
landsbygden i regionen.
Omgivningens estetiska kvaliteter är viktiga för människans upplevelse. En varierad
miljö med mycket färg och grönska skapar trivsel och uppfattas vara utformad med
omsorg om besökarna. Storskalighet och likformig stil tolkas som ett bristande
intresse för användarna, och får besökaren att söka sig bort. Landskapsutformning
strävar efter att skapa en bra upplevelse för de människor som vistas på platsen, men
utan att förstöra områdets ursprungliga miljö. Landskapsarkitektens arbete syftar till
att ge det offentliga rummet en atmosfär och tilltalande estetik. Besökare ska trivas
och känna sig välkomna. Litteratur kring estetik och landskapsarkitektur har studerats
för att få fram ett så bra slutresultat som möjligt.
De föreslagna förbättringsåtgärderna har ritats upp som 3D-modeller med hjälp av
digitala illustrationsprogram. Förslagen presenteras med hjälp av bilder som
redigerats för att ge en enkel översikt av våra idéer och förslag till förbättringar. Våra
egna tankar och förhoppningar med utformningsförslagen är att de ska bidraga till att
Tingsrydtravet i framtiden får möjlighet att vara värdar för fler och välbesökta
evenemang.
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Summary
The purpose of this diploma work is to formulate design proposals for Tingsryds
racecourse, focused on creating a more attractive and audience-friendly outside
setting. The design vision is divided into two parts, a short term that is realistic
and achievable within timeframe of one to two years, and a long-term without
financial constraints.
Tingsryd and its vicinity is known as “Hästriket” (the Horse Realm.) The idea
behind constructing the racecourse at this location was to create a venue for
residents whom are interested in horse related activities. The horse industry in
Sweden has annual sales of several billions SEK and is a key factor in rural
development. Tingsryds racetrack opened in 2003 and their unique, one mile long,
track is popular amongst the drivers, trainers and horse owners. The problem they
face today is that the course is not particularly beautiful, no attention was paid to
the aesthetic aspects. This diploma work provides proposals for redesigns of the
external environment and suggestions to how the facility may evolve and become
more attractive for spectators and visitors in the future.
In the theory chapter we have studied different factors which affect the design of
the facility in order to gain an understanding of the course function and its impact
on the region. The nature of Småland and architectural history is well known and
well liked throughout Sweden and internationally. The suggestions are inspired by
Smålands natural and cultural heritage in order to improve customer experience
and preserve its local character. Smålands typical rural environments has been
studied and analyzed to discover details useful for the redesign of the racecourse.
Ambient esthetic qualities are important for the overall experience. A varied
environment with a lot of color and greenery creates job satisfaction and is
perceived as a way of caring about the visitors. Large-scale construction and
uniform style is interpreted as a lack of interest to users, and encourages the
visitors leave. Landscape design strives to create a good experience for the people
staying at the site, but without destroying the natural environment. A landscape
architect's work seeks to provide the public space with ambiance and pleasing
esthetics. Visitors must and feel entertained and welcome. Literature concerning
esthetics and landscaping have been studied in order to obtain the best possible
result.
The proposed improvements have been visualized as 3D models using various
digital illustration programs. The suggestions are presented through edited images
to provide a simple overview of our ideas. Our and hopes for the design
suggestions are that Tingsryds racecourse in the future will have the opportunity
to host numerous and well-attended events.
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Abstract
Detta examensarbete utreder och ger förslag på hur utemiljön kring Tingsrydtravets
anläggning kan utformas för att bli attraktivare för olika arrangemang såväl inom
hästsport som för andra verksamheter.
Resultatet av rapporten är uppdelat i två förslag, det första förslaget skall vara
realiserbart inom ett till två år samt till så låg kostnad som möjligt. Det andra
förslaget är en utopisk framtidsvision utan hänsyn till ekonomiska begränsningar.
Alla gestaltningsförslag är utformade med stark inspiration från småländsk natur och
byggnadskultur. För att bevara och förstärka travanläggningens lokala karaktär har
material och utformning av byggnader etcetera valts för att efterlikna småländsk,
lantlig bebyggelse från förra sekelskiftet.
Genom att förbättra anläggnings estetiska värden strävar Tingsrydtravet efter att
förbättra besökarnas upplevelse, dra mer publik samt få möjlighet att vara arrangörer
för fler evenemang. Med Tingsrydtravet som centrum hade detta på sikt bidragit till
en utveckling av landsbygden kring Tingsryd, det så kallade ”Hästriket”.

Nyckelord: Tingsryd, travbana, travsport, hästsport, landskapsarkitektur, småländskt
kulturarv, småländsk natur, landsbygdsutveckling, byggnadsutformning, estetik,
upplevelser
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Förord
Vi blev tillfrågade att genom detta examensarbete ta fram utformningsförslag för
utomhusmiljön på Tingsrydtravets anläggning.
Gestaltningsförslagen är utformade för att göra miljön kring själva travbanan
vackrare och mer funktionell. Vi har valt att inspireras av omgivande småländsk
natur och lantlig bebyggelse då vi tror att detta hade gett anläggningen en trivsam
och tilltalande framtoning. Anläggningen används inte bara för travtävlingar utan
även för andra arrangemang både inom ridsport och inom helt andra verksamheter.
Därför ville vi göra utformningen sådan att den passar för olika evenemang samt
skapa en speciell atmosfär som ger besökarna en upplevelse att minnas. Att locka fler
besökare till travbanan hade på sikt förhoppningsvis öppnat för nya
utvecklingsmöjligheter för Hästriket och landsbygden i hela regionen.
Förhoppningen är att Tingsrydtravet kan använda sig av, och inspireras av våra idéer
i sitt framtida arbete med att underhålla och utveckla sin anläggning.
Stort tack till vår handledare Åsa Bolmsvik för hennes engagemang och till
landskapsarkitekt Bo Blomkvist för användbara tips och synpunkter. Vi vill även
tacka Tingsrydtravets VD Jan Hansson för hans idéer och intresse för vårt arbete.
Slutligen ett stort tack till Mats Elgström och resten av personalen på LBE
arkitektkontor för värdefullt stöd.
Växjö 3 juni 2013
Ida Jogre & Lina Mohager
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1. Introduktion
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten samt vilka resultat
examensarbetet syftar till att uppnå.
I juli 2003 (Agmell, M 2011) invigdes ett osannolikt projekt mitt i de djupa
skogarna utanför Tingsryd. Efter flera år av bakslag, hårt slit och otroligt
samarbete mellan kommunen, olika företag och eldsjälar, stod äntligen en
travbana i världsklass klar att invigas under pompa och ståt.
Trav är en populär sport i Sverige, som räknas som ett av världens största
travsportländer (www.travsport.se). I norra Europa är Tingsryds travbana,
med sin distans på en engelsk mile, 1609 meter, ensam i sitt slag.
(www.tingsrydtravet.com). De övriga svenska travbanorna är 1000 meter
långa, medan banan i Tingsryd har längre sträckning och därmed vidare
kurvor, vilket är skonsammare för hästarna. Den längre banan möjliggör
även för ekipagen att hålla ett mycket högre tempo, som ger dem
förutsättningar att konkurrera om världsrekord.
När travbanan kom var den ett stort lyft för Tingsryd och dess omgivningar.
Hästintresset är stort i regionen och Tingsryds kommun vill marknadsföra
trakten som ett ”Hästrike” som en motsvarighet till det välkända ”Glasriket”
i sydöstra Småland. Hästriket är numer ett registrerat varumärke, ägt av
Tingsryds kommun. Eva Palmér, informatör på Tingsryds kommun berättar i
webbtidningen HästMetro: ”Tankarna på att skapa ett hästrike har funnits i
kommunen under flera år, men det var först när idén om att bygga en unik
travbaneanläggning dök upp, som också hästriket blev verklighet"
(http://home.swipnet.se/~w-43321/hmvad.htm)
Nu, tio år efter invigningen, är det inte lika mycket aktivitet kring travbanan
som man från början hade hoppats på. En av anledningarna till vacklande
besöksiffror och få evenemang kan vara anläggningens yttre miljö som är så
gott som oförändrad sedan byggnationen av banan. Publikdelen på
anläggningen består av en stor, plan, grusyta med mindre byggnader i form
av bodar. Funktionaliteten har fått stå i centrum och omsorgen om
anläggningens estetiska detaljer är bristfällig. Miljön är karg och väcker
känslan av att det är något som saknas.
Detta examensarbete visar förslag på hur anläggningens miljö kan utformas
på ett mer estetiskt och omsorgsfullt sätt.

1.1 Bakgrund
Idén till travbanan tog sin början år 2000 (Agmell, M 2011). Tingsryd är en
av landets hästtätaste kommuner med en häst på var 7:e invånare
(http://www.borjes-tingsryd.se). I regionen bedrivs bland annat omfattande

1
Ida Jogre och Lina Mohager

Introduktion

Teori

Tingsrydtravet

Metod &
Genomförande

Resultat

Slutsatser &
Diskussion

hästnäring med uppfödning av ponnyer, ridhästar, travare och kallblod med
mångårig tradition. Tankarna på att lansera Tingsryd med omnejd som
”Hästriket” var redan förankrade hos kommunen. Med travbanan såg man
möjligheter att locka fler invånare och besökare till, och skapa fler
arbetstillfällen i, kommunen.
Travbanor är vanligtvis publikvänliga anläggningar förlagda i anslutning till
större städer. Oftast finns restauranger, caféer, läktare och andra faciliteter i
anknytning till banorna, för att ge besökarna en trivsam upplevelse.
Omgivande miljö och dess estetiska värden har stor del i hur vi uppfattar
upplevelser. (K Johansson, 2013). En ogästvänlig plats, utformad utan
omsorg om estetiken, ger upplevelsen ett negativt intryck och minskar
besökarens lust att återkomma (L Mossberg, 2003).
Man hade visionen att med travbanan som centrum, utveckla ett unikt
samarbete mellan de befintliga hästverksamheterna, klubbarna och företagen
i området. I trakten finns redan en bred företagsamhet inom hästnäringen
med allt ifrån internationellt kända uppfödare till landets största
postorderföretag för hästsportartiklar, som även har en välbesökt butik i
Tingsryds centrum. Kommunen arbetar även med att utveckla
bostadsbyggandet för att kunna erbjuda boende med bra och nära
hästhållningsmöjligheter och på så sätt öka inflyttningen till regionen.
Idag har anläggningen i Tingsryd, förutom själva travbanan, ridbanor med
internationell kvalité för en rad andra ridsportgrenar. Tingsrydtravet har
varit värd för de mest skilda evenemang (www.tingsrydtravet.com), allt från
modellflygsuppvisning och loppmarknad till hingstvisningar och nationella
hopptävlingar.
Anläggningen har alla förutsättningar för att bli den medelpunkt för
invånarna i hästriket man planerade för. Men för att detta skall bli verklighet
behöver Tingsrydtravet göra en del förbättringar, ett steg på vägen är
försköning, upprustning och utveckling av den befintliga anläggningen. Med
enkla åtgärder kan anläggningen bli mer attraktiv och publikvänlig.
Förbättringarna av den yttre miljön avser bland annat att plantera mer
grönska, göra entréerna mer välkomnande och förbättra skyltningen på
området. Den angelägnaste åtgärden är att genom, att bryta upp de enorma
grusytorna, ge anläggningen en mer naturlig skala.
Ur ett längre tidsperspektiv skulle anläggningen kunna utvecklas och öppna
för fler möjligheter. Genom att uppföra en ny byggnad med restaurang,
konferensavdelning, läktare för publik samt en kombinerad rid- och körhall
för inomhusträning och tävling får anläggningen möjlighet att arrangera fler
och varierande evenemang.
Genom fler aktiviteter på travbanan hade fler människor fått kännedom om
anläggningen och de stora möjligheter den kan bidra med till regionen. För
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att anknyta till lokala traditioner och ge besökare en upplevelse med
mervärde, inkluderas det småländska kulturarvet i utformningen. Hänsyn tas
till platsens befintliga fauna, och byggnadernas arkitektur inspireras av den
lantliga, småländska bebyggelsen som uppfördes kring förra sekelskiftet.

1.2 Syfte och mål
I detta examensarbete presenteras hur man med enkla åtgärder kan
förbättra den yttre miljön och därmed göra Tingsrydtravet mer attraktiv för
allehanda aktiviteter. Rapporten visualiserar även förslag på hur man ur ett
långsiktigt perspektiv kan utveckla anläggningen genom byggnation av en
kombinerad rid- och körhall samt publikbyggnad.
Syftet med detta examensarbete är att utreda förslag till en plan för
förbättring av anläggningens yttre miljö och genom detta göra travbanan
attraktivare för publik och arrangörer.
Målet är att utforma förslag på hur man kan göra anläggningen mer estetiskt
tilltalande och funktionell samtidigt som den är flexibel för att passa för
många olika evenemang. Resultatet redovisas därefter genom att visualiseras
i två olika förslag med olika tidsperspektiv.
Delmål:
1. Utreda hur verksamheten genom landskapsförbättring hade kunnat
fungera bättre, vilka funktioner som saknas och vilka behov som finns.
2. Utforma förslag till en plan på hur anläggningens utemiljö kan förbättras
inom en ett- till tvåårsperiod. Förslaget skall vara realistiskt och
ekonomiskt nåbart.
3. Utforma förslag till en framtidsvision på hur anläggningen kan utvecklas,
göras attraktivare och mer funktionell.

1.3 Avgränsningar
Projektet är koncentrerat till att förbättra den yttre miljön, och på så sätt
förbättra förutsättningarna för att anordna olika arrangemang och öka
aktiviteten kring banan. Fördjupningar kring andra aspekter som till exempel
hur man kan attrahera en större publik, görs inte. Inga studier kring skötsel
och underhåll av befintliga byggnader och banor görs. Närmare studier i
botanik och vilka växter som lämpligen kan planteras in på området, görs ej.
I det långsiktiga förslaget har ingen hänsyn tagits till ekonomiska
begränsningar.
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2 Teori
I detta kapitel undersöks de funktioner som påverkar och påverkas av
travbanans utformning. Även en sammanställning av teori kring
uppfattningen av estetik, landskapsarkitektur samt det småländska
kulturarvet berörs då detta påverkar utformningsförslagen.

2.1 Svensk hästsport
Hästnäringen i Sverige omsätter årligen omkring 20 miljarder svenska
kronor, vilket kan jämföras med Ikeas årliga omsättning i Sverige på 7
miljarder kronor (hippocampus.slu.se). Hästnäringsverksamheten har
följaktligen en stor samhällsekonomisk betydelse, bland annat skapar den
sysselsättning motsvarande 28 000 helårsarbeten samt skatteintäkter till den
offentliga verksamheten på omkring 4 miljarder kronor
(hippocampus.slu.se).
Den svenska hästsporten har, tvärt emot vad många tror, en stark tradition av
tillgänglighet och är en verklig folkrörelse. Hästintresset tillgodoser
människors behov av en meningsfull fritid och på köpet medföljer fysisk
aktivitet, social gemenskap, och naturupplevelser. Samvaron med djur har
dessutom bevisat positiva effekter på oss människor. Ideella arbetsinsatser
och obetalt engagemang inom den svenska hästverksamheten motsvarar
tiotusentals heltidstjänster varje år (hippocampus.slu.se).
Efter fotbollen är ridsporten den största ungdomsidrotten i Sverige. Detta
enbart beräknat efter antalet medlemmar i klubbar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet, vilket idag är omkring 220 000 personer. Ridning är
även den största handikappidrotten i Sverige och ger personer med fysiska
och psykiska funktionshinder möjlighet till träning och rehabilitering.
Hästnäringen har mycket stor betydelse för den svenska
landsbygdutvecklingen. Att flytta ut på landsorten innebär bättre möjligheter
och lägre omkostnader för hästintresserade människor att bedriva sin
verksamhet och ägna sig åt sitt intresse. Detta stimulerar till en ruralisering
och gör det attraktivt att bo utanför städerna. Det svenska landskapet
erbjuder goda möjligheter till olika former av boende i kombination med
hästhållning. Hästsektorn utgörs till stor del av småföretagande, ofta i
samverkan med jordbruket vilket utgör ytterligare stimulans för glesbygden.
Detta har dessutom en ekonomisk spridningseffekt, arbeten inom
hästnäringen genererar arbetstillfällen även i resten av samhället.
Hästverksamheten bidrar även till att hålla landskapet öppet genom
betesmark och odling av foder och strö. Hästar har blivit en betydelsefull
inkomstkälla för lantbruket och skapar och bevarar därmed en livskraftig
landsbygd (hippocampus.slu.se).
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Sverige är en internationellt välkänd häst- och ridsportsnation med många
framgångsrika uppfödare, ryttare och kuskar. I tävlingssammanhang har
svenskarna flera gånger visat att vi tillhör den absoluta världseliten, bland
annat genom att vinna medaljer i både OS och VM. (hippocampus.slu.se).
Sverige är ett av Europas hästtätaste länder (hippocampus.slu.se) och det
utbredda hästintresset är således ett betydande inslag i det svenska samhället
sett ur flera olika perspektiv, såväl ekonomiska som sociala.
2.1.1 Svensk Travsport

Svenskt trav håller absolut världsklass. Sverige räknas, tillsammans med
USA och Frankrike, som världens främsta travsportsnation. Svenska hästar,
tränare och kuskar firar stora framgångar runt om i världen. Trav är en stor
folksport i Sverige och varje år anordnas över 900 olika arrangemang med
drygt 1,4 miljoner besökare. Med hästen som huvudattraktion lockas
människor från hela samhället av spänningen, gemenskapen och
delaktigheten inom travsporten (www.travsport.se).
”Svensk Travsport” är huvudorganisation för den svenska travsporten. De
fungerar som serviceorgan för landets travsportsintressenter samt leder,
organiserar och utvecklar sporten (www.travsport.se). I Sverige finns
omkring 20 000 travhästar i träning, travtävlingar hålls året om i hela landet,
tävlingsbanor finns från Malmö i söder till Boden i norr.
Det finns flera olika spelformer på trav, där V75 är den populäraste. V75loppen körs oftast på lördagar och spelet går ut på att pricka in vinnarna i 7
olika lopp (www.travsport.se/artikel/v75). Spelarna satsar pengar genom så
kallat totospel. Toto är en förkortning av totalisator och innebär att
totokunderna spelar i en gemensam pott, mot varandra och inte mot en
bookmaker. Oddsen varierar beroende på spelmönster och insats och
spelarnas vinst blir större ju större potten är och ju färre vinnare som delar
på denna (sv.learning.betfair.com).
ATG – Aktiebolaget Trav och Galopp, är det enda spelbolaget som har
tillstånd att bedriva spel på hästar i Sverige. År 2010 omsatte bolaget cirka
13 miljarder svenska kronor. Pengarna från spelet går till prispengar, drift av
trav- och galoppbanor, premier till tränare och uppfödare samt till
övergripande insatser för hela den svenska hästnäringen. Då ATG ägs av
trav- och galoppsporten finns inga privata vinstintressen, utan hela
överskottet årligen, strax över 1 miljard, går tillbaka till den svenska
hästsporten (www.atg.se).
Även travtävlingar utan möjlighet till spel fyller en viktig funktion inom
travsporten och bidrar till den folkliga framtoningen och travets breda
förankring. Till exempel bygdetrav är en enklare form av tävling där loppen
körs utan totalisator och startpoäng (www.travsport.se). Hela den svenska
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travsporten bärs upp av engagemanget från en blandning av amatörer och
professionella utövare. För att få tävla med travhäst krävs en licens, i
Sverige finns omkring 8000 tränare med amatörlicens och 400
professionella tränare. På landets travbanor körs även ponnytrav som är en
viktig del av travsportens ungdomsverksamhet (www.travsport.se).
För att få arrangera travtävlingar med totospel, krävs det att banan där
loppen hålls är ägd och driven av ett travsällskap eller travklubb som är
medlem i Svensk Travsport. Det finns omkring 50 travbanor i Sverige varav
33 stycken är godkända för totospel, enligt Per Wetterholm 1 sportchef på
Svensk Travsport. De 33 godkända travbanorna uppfyller särskilda krav
enligt ett dokument som kallas för SÄBA - "Säkra banor" berättar Per
Wetterholm1. Detta dokument listar en mängd olika krav som säkerställer att
travbanornas anläggning uppfyller kraven för djurskydd, att ekipagen kan
tävla på lika villkor, att publiken kan tas om hand på ett bra sätt, att det finns
säkerhet kring spel- och pengahantering med mera.
Vilka tävlingar och hur många tävlingar som körs på vilken travbana avgörs,
förenklat, av två parametrar: Vilka förutsättningar som finns och hur bra
banan är på att arrangera tävlingar samt vilket hästunderlag som finns i
regionen och närliggande regioner. Dessa båda parametrar mäts
kontinuerligt av Svensk Travsport inför varje säsong och därefter justeras
antalet tävlingsdagar för varje bana säger Per Wetterholm1.

2.2 Landskapsarkitektur
Arkitekter utformar och designar byggnader, landskapsarkitekter arbetar
med utrymmet mellan husen, det offentliga rummet. Det offentliga rummet
innefattar allt från parker och torg till gaturum och tågstationer, alla
allmänna platser, både inne i staden och ute på landsbygden.
Landskapsarkitektens arbeten varierar i storlek, allt från att formge en liten
innergård till att gestalta en jättelik miljö utmed en motorväg. Genom
landskapsarkitekturen vill man skapa en upplevelse för de människor som
vistas på platsen, men utan att förändra, eller bruka våld på områdets
naturliga miljö.
Landskapsarkitekt Göran Lindberg menar: ”Man ska helst inte känna
närvaron av en arkitekt utan uppleva arkitekturen som den alltid sett ut så
där.” (J Berglund, et.al, 2011).
Landskapsarkitektens arbete syftar till att ge det offentliga rummet en
identitet, atmosfär och tilltalande estetik. Landskapsarkitekturen strävar efter
att ge besökare en upplevelse samtidigt som miljön på platsen skall vara
funktionell, tillgänglig och flexibel. För att projektet ska lyckas krävs

1

Per Wetterholm, Sportchef, Svensk Travsport, mejlkontakt, 2013-04-05
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lyhördhet för områdets funktioner och behov. Landskapsarkitektur kan även
syfta till att lyfta fram kvalitéer och förstärka platsens befintliga identitet.
Landskapsarkitekt Åsa Drougge anser: ”Landskapsarkitektur borde handla
om att försöka ta reda på hur människors liv och verklighet ser ut där man
verkar. Det vi gör kommer att påverka deras liv i någon mening.”
(J. Berglund, et.al, 2011).
För att skapa upplevelser arbetar landskapsarkitekter med olika element.
Genom att använda växter, vatten och olika material skapas en miljö som
människor kan trivas i. Upplevelsen av en plats ligger inte bara i det vi ser
utan engagerar alla våra sinnen. En gångstig betäckt med naturgrus ger ett
helt annat sinnesintryck än om den vore belagd av betong. Valmöjligheterna
kring material är gränslösa. För att arkitekturen ska smälta ihop med den
befintliga miljön använder man med fördel material som finns i närliggande
miljöer eller som förknippas med den plats där projektet utförs.
Skalan på platsen är oerhört viktig för upplevelsen, arbetar man med ett stort
område behöver man göra ordentliga ingrepp och tänka storskaligt för att det
ska bli lyckat (J. Berglund, et.al, 2011). Många människor förknippar den
ideala landskapsarkitekturen med småskalighet, en schablonbild av det
gamla bondesamhället, en Bullerbymiljö med öppna ängar, hagar och
skogar. Att applicera denna miljö i ett modernt samhälle fungerar dåligt.
Denna typ av landskap kräver stora ytor vilket är svårt att förena med dagens
trafik och höga markpriser. Ängar och hagar är även mycket
skötselkrävande och därmed dyra. Landskapsarkitekt Jonas Berglund tycker:
”Självklart är det helt okej att tycka om det ombonade, det har vi alla ett
behov av. Men rätt sak på rätt plats. Man behöver alla slags rum och
platser, ibland det mer slutna och intima i kontrast till det mer öppna och
generella. Problemet uppstår när man exempelvis behandlar miljöer kring
motorvägar på samma sätt som den lilla trädgården.”(J. Berglund, et.al,
2011).
Under ett möte berättar landskapsarkitekt Bo Blomkvist 2 om hur
landskapsarkitekter arbetar. För att gestaltningsarbetet ska bli lyckat inleder
landskapsarkitekten sitt arbete med att noggrant analysera platsen. Behov
och önskvärda funktioner undersöks, befintliga värden, siktlinjer,
höjdskillnader och sluttningar tas i beaktande, intressenter och
användningsområden på platsen kartläggs. Analysen säkerställer att den nya
utformningen blir både funktionell och estetiskt tilltalande. När analysen är
avslutad påbörjas skissarbetet som sedan vidareutvecklas till färdiga
ritningar. Innan själva anläggningsarbetet påbörjas ger man vanligtvis
allmänheten möjlighet att uttrycka sina åsikter, dessa kan ofta vara till hjälp
för att ge alla ett tillfredställande slutresultat. Beroende av projektets syfte,
förutsättningar och beställarens önskemål skapas med hjälp av olika
2

Bo Blomkvist, landskapsarkitekt, möte 2013-04-05
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material; nivåskillnader, planteringar och konstruktioner, naturliga vägar,
avgränsningar och rum i utemiljön.
Arkitektur är en form av kulturyttring, liksom konst, litteratur och musik
påverkar arkitekturen människors känslor och tankar. Genom att skapa en
vacker och angenäm utemiljö vill man inbjuda människor till, få dem att
stanna på, och återvända till platsen (J. Berglund, et.al, 2011).

2.3 Estetiska värden och upplevelser
I Nationalencyklopedin förklaras estetik med: ”Estetik står för det sinnliga,
det förnimbara, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser
inom filosofi, konst, litteratur.” De tre definitionerna av estetik som detta
avsnitt koncentreras till är: ” läran om det sköna och dess modifikationer,
empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser
och skönhetsupplevelser, uppfattningar och förhållningssätt gällande
utseenden och uttryck i konst, natur och vardagliga miljöer”.
Definitionen av kvalitet är starkt beroende av situation och person (K.
Johansson, 2013). Primära kvaliteter är mätbara medan de sekundära
upplevs av våra mänskliga sinnen, exempelvis lukt och färg. Kvalitet kan
också definieras som en ambitionsnivå som är tänkt att uppfyllas, låg eller
hög (K. Johansson, 2013). Upplevelsen av estetiska kvaliteter skiftar således
beroende på betraktaren. Uppfattningen skiljer många gånger mellan
personer som är utbildade inom estetik och allmänheten (K. Johansson,
2013). De senare föredrar ofta färg, variation och mycket grönska vilket
uppfattas som omsorg och engagemang för människans behov. Detta skapar
trivsel och skönhetsupplevelse. Storskalighet, överdriven rymd och
likformig stil tolkas som ett ofullständigt arbete och bristande intresse för
användarna, även då det ligger mycket arbete och engagemang från
arkitekten bakom denna typ av design. Undersökningar visar att många
människor, även från skiftande målgrupper, har likartade estetiska
värderingar om vad som anses vackert eller oattraktivt (K. Johansson, 2013).
Undersökningar om hur en teknisk anläggning kan gestaltas så att estetiska
värden främjas har gjorts i ett examensarbete av (M. Borselius och K.
Eriksson, 2012). Rapporten behandlar hur miljön kring en
dagvattenanläggning i Hudiksvall, kan utformas för att även fungera som ett
rekreationsområde. I arbetet beskrivs estetik utifrån flera olika teorier och
beskriver att det finns generella faktorer som uppfattas som estetiskt
tilltalande av alla. Naturen har en rehabiliterande inverkan på människan och
de flesta människor tycker att växter och grönska är vackert och ger en
behaglig känsla. Genom en genomtänkt utformning av miljön kan estetiken
kopplas till besökarnas sinnliga upplevelser och på så sätt blir platsen
attraktiv.
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Historiska och naturliga miljöer förknippas ofta med skönhet och positiva
upplevelser. Många människor söker sig idag mot det förgångna, kontakten
med en svunnen tids människonära miljöer skapar nostalgi och invand
trivsel. Moderna människor söker lugn och avslappning genom att blicka
tillbaka mot vårt ursprung och vistas i naturen.
Forskning påvisar att miljöns skönhetsvärde och estetiska kvaliteter är
mycket viktig för människans upplevelse av sin omgivning (K. Johansson,
2013). En plats som uppfattas som oangenäm skapar osäkerhet och får
besökaren att söka sig därifrån. Människor trivs oftast bäst på platser som
har naturliga proportioner och struktur, stora öppna ytor utan tydliga
avgränsningar skapar osäkerhet och missbehag. Att skapa och lyfta fram
estetiska kvaliteter i bebyggd miljö är främst arkitekten och
landskapsarkitektens uppgift. Uppdraget gäller att förvandla en byggnad
eller plats till en upplevelse utöver det besökaren förväntar sig.
Tingsrydtravet är ett företag som lockar publik och besökare med motivet att
ge dem en upplevelse genom nöje och underhållning. Besökarna stannar
under sådana omständigheter på platsen relativt länge vilket gör
utformningen av omgivningen särskilt viktig. En studie påvisar att
omgivningen är betydelsefullt för besökarens uppfattningar och värderingar
kring deras upplevelse och vistelse (L. Mossberg, 2003). I Lena Mossbergs
bok nämns fem faktorer som har betydelse för besökarens upplevelse av
kvaliteten kring fritidstjänster.
1. Anläggningens tillgänglighet, avser hur möbler, utrustning och ytor är
disponerade. En effektiv utformning underlättar för besökare att hitta till
och nå de faciliteter som erbjuds.
2. Anläggningens estetik, avser både arkitektur och interiör. Intrycket av
den fysiska miljön påverkar kundens förväntningar och attityder
gentemot tjänsteföretaget.
3. Sittplatsernas bekvämlighet påverkas både av själva sitsens utformning
och utrymmet mellan sätena.
4. Elektronisk utrustning avser de ljudanläggningar, storbildsskärmar och
elektroniska anslagstavlor som användas till exempel under tävlingar.
5. Renlighet och städning i och omkring anläggningen påverkar kundens
uppfattningar om företagets seriositet.
Dessa fem faktorer har tagits i beaktande i detta examensarbete, särskilt i
utformningen av miljön kring anläggningens publikplats. Fokus har lagts på
punkt ett och två, då dessa ligger närmst inom ramen för examensarbetet.
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Lena Mossberg beskriver i sin bok en modell som framställer relationen
mellan omgivningen och användaren (L Mossberg, 2003). Modellen är
grundad på ett begrepp inom psykologin ”stimulus-respons-teorin”. Denna
teori innebär kortfattat att ett stimulus påverkar organismen som då svarar
med en viss reaktion. I modellen utgörs stimulus av upplevelserummet, det
vill säga omgivningen, och organismen är besökaren. Modellen undersöker
alltså vilka reaktioner omgivningen framkallar hos besökaren.
Stimulus, upplevelserummet, kan delas in i tre områden: Atmosfäriska
förhållanden (temperatur, ljud, lukt), utrymmen/funktionalitet (utrustning,
möbler) och artefakter (skyltning, dekor) (L. Mossberg, 2003). Dessa tre
områden påverkar, indirekt och direkt, besökarens upplevelse, positivt eller
negativt. Upplevelsen av omgivningen varierar mellan olika individer och
påverkas även av besökarens sinnesstämning och inlärda värderingar.
Omgivningens effekt på besökaren kan framkalla tre olika typer av
reaktioner: Kognitiva (tänkande), känslomässiga och fysiologiska
reaktioner.
•

Kognitiva reaktioner: Omgivningen påverkar enligt (L. Mossberg,
2003) människors upplevelse av en plats, och de personer och
företeelser som förknippas med platsen. Miljön kan tala för sig själv
och genom sin upplevelse av denna placerar besökaren mentalt
företaget som är verksamt på platsen i en viss kategori. Om
omgivningen exempelvis är stökig och slarvig kan besökaren få en
negativ uppfattning om, i detta fall Tingsrydtravets, seriositet.
Människan har ett stort grundläggande behov av att kunna identifiera
och relatera till sig själv i sin omgivning för att känna sig säker. Om
miljön är rörig och svår att hitta i leder detta till en osäkerhet som
påverkar besökarens upplevelse negativt. Genom att med
utformningens hjälp styra besökarnas rörelsemönster kan deras
beteende påverkas.
Arkitekturen på, och utformningen av en plats har en stor betydelse,
både för besökarens upplevelse, och därför att företaget genom
miljön förmedlar sin image direkt till besökarna. Byggnaden eller
platsen ses automatiskt av besökarna som en del av företaget. Därför
är det viktigt att miljön utformas genomtänkt och estetiskt för att på
så sätt förmedla företagets önskade profil och framtoning. Företag
har blivit allt mer medvetna om detta och vill gärna nå ut till sina
kunder med ett homogent budskap, där även intrycket av lokalerna
ingår. Besökare förknippar omgivningen med sina tidigare
erfarenheter, på detta sätt kan byggnadernas arkitektur användas i
företagets marknadsföring.
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Känslomässiga reaktioner: Omgivningens utformning genererar
enligt (L. Mossberg, 2003) olika känslor hos besökaren. Vissa platser
gör människor upprymda medan andra kan göra oss illa till mods. En
miljö som skapar positiva sinnesintryck hos besökarna bidrar
rimligtvis till att människor söker sig dit. Vackra miljöer med
trivsam atmosfär framkallar känslor av välbehag hos besökarna och
gör att de gärna återkommer. Atmosfären på en plats avgör även hur
mycket tid och pengar som besökarna vill spendera där.
Studier visar att färger, dekor och andra estetiska aspekter påverkar
människors humör och sinnesstämning. Det är till exempel bevisat
att människor blir mer avslappnade och harmoniska i en miljö målad
i kalla kulörer, såsom blått och grönt, medan varma färgtoner som
rött och gult genererar upphetsning. Olika material och struktur
framkallar också olika känslor. Naturmaterial där man tydligt kan
förnimma materialets textur, träets ådring, stenens skrovlighet eller
växtlighetens mjukhet ger karaktär och trivsel åt ett rum eller en
miljö. Grå betongväggar och kala ytor ger ett kargt och ödsligt
intryck vilket skapar negativa känslor.

•

Fysiologiska reaktioner: Omgivningen påverkar enligt (L. Mossberg,
2003) också människor rent fysiskt. En högljud och bullrig miljö kan
framkalla huvudvärk, för kall temperatur gör oss frusna och en
stressig omgivning med långa köer kan skapa irritation. Även
omgivningens bekvämlighet påverkar besökares upplevelse.
Trånga sittplatser med dålig sikt påverkar exempelvis besökarnas
upplevelse negativt, medan sköna stolar och goda möjligheter att se
underhållningen ger publiken positiva erfarenheter och associationer
till platsen. Dessa faktorer inverkar naturligtvis på besökarnas
upplevelse och avgör hur länge de vill stanna kvar och om de vill
återvända.

Upplevelser handlar om nöje, att få njuta, att få nya intryck och att känna
engagemang och glädje (L. Mossberg, 2003). Arkitektens ambition är att
genom gestaltning koppla miljöns estetik och atmosfär till besökarnas
sinnliga upplevelser och på så sätt ge deras vistelse mervärde. Genom
vacker och funktionell formgivning av miljön kan man skapa en positiv
upplevelse som överträffar besökarens förväntningar och lockar denne att
återkomma.

2.4 Småländsk natur och kulturarv
2.4.1 Småländsk natur

Småland kallas ibland för skogarnas och sjöarnas lanskap vilket stämmer väl
in på många människors bild av det småländska landskapet. Småland
bildades genom en sammanslagning av flera landskap ”de små landen” i
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gränslandet mellan Danmark och Sverige (S. Jonsson, F. Karlsson, 1957).
Landskapets utbredning över en stor areal medför att den småländska
naturen är mycket skiftande. Bördig åkermark längs kusten, magra, steniga
jordar på det småländska höglandet och djupa barrskogar i inlandet. Det
småländska inlandets åtskilliga vattendrag och sjöar bildades då inlandsisen
drog sig norrut (S. Jonsson, F. Karlsson, 1957). Många av sjöarna är grunda
och beväxta med vattenväxter så som näckrosor, nate, vass och säv.
Den största delen av det småländska landskapet är beläget på moränjord som
bildats under kvartäråldern. Moränjordar består av kantigt material och
innehåller en blandning av alla kornstorlekar, från lerpartiklar upp till
jättelika stenblock. Moränens beståndsdelar är avlagringar uppkomna till
följd av inlandsisens tillbakagång (www.sgu.se). Jordartens sammansätting
av sammanbindande lera och oregelbundna stenar i olika storlek medför att
marken blir mycket svårbrukad. Under århundraden har småländska bönder
brutit upp sten ur moränen för att försöka förvandla denna till åkermark. Om
detta vittnar de många stengärdsgårdar och rösen som finns belägna längs
gränserna mellan åkermark och skog.
Barrskog trivs i den magra steniga moränen, gran, tall och en utbreder sig i
stora delar av Småland. Lövskog kräver bördigare jord, men björk (figur 1)
och asp kan hittas i hela lanskapet. Ek förekommer vanligen som enstaka
träd eller mindre dungar. Under historien har de ekskogar som växt på de
bördigare markerna avverkats för att ge plats för jordbrukets odling.

Figur 1: Småländsk natur, björkar och stenröse.

På marken i barrskogarna trivs mossor, blåbärs- och lingonris, där jorden är
särskilt mager är marken täckt av ljung. Även Linnéan som är Smålands
landskapsblomma trivs i barrskogen och på ängarna växer gullviva,
backklöver, lupin och smörblomma (S. Jonsson, F. Karlsson, 1957).
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2.4.2 Småländskt kulturarv

Hårt arbete krävdes för att göra den magra, småländska moränen odlingsbar.
Bönderna tvingades avverka och bränna skogen, bryta upp stubbar och röja
stenar och bumlingar (S. Jonsson, F. Karlsson, 1957).
Många småländska ortsnamn har ändelsen – ryd, vilket, kommer av det
gamla ordet rödja eller röja. Det hårda, slitsamma livet påverkade
befolkningen, Småland var ett fattigt landskap med små gårdar och dåliga,
steniga åkrar. Människorna hade det eländigt och svalt, många flyttade till
andra landskap och under slutet av 1800-talet utvandrade en stor del av
befolkningen till Amerika. Detta har lämnat avtryck i den småländska
historien och gett upphov till att landskapet var, och fortfarande är, glest
befolkat. Nöden bidrog också till uppfinningsrikedom, smålänningarna
tvingades vara företagsamma och flitiga för att överleva. När jordbruket inte
gav tillräckligt, fick bönderna söka andra utvägar för att klara sig. Med hjälp
av de råvaror som erbjöds från naturen, vattenkraften, sjöarna och skogen
etablerades glashyttor, sågverk och möbelsnickerier. Skogsbruket fick stor
betydelse när maskiner som underlättade det hårda arbetet i skogen
utvecklades, järnvägen möjliggjorde transport och försäljning av virket
utanför Smålands gränser (S. Jonsson, F. Karlsson, 1957).
Vårt kulturarv är en viktig del i det moderna samhället. Forskning kring
kulturlandskap och äldre bebyggelse bedrivs för att man ska kunna bevara
och vårda detta historiska arv. Denna kunskap är även betydelsefull när man
utformar nutida områden eller när man omformar historiska miljöer för att
passa för moderna behov (www.slu.se).
Den småländska byggnadstraditionen med vitknutade, faluröda stugor (figur
2) har genom Astrid Lindgrens böcker och filmer blivit kända och omtyckta
världen över. Många turister besöker varje år Småland för att uppleva och
fascineras av landskapet och kulturarvet.

Figur 2: Torp med faluröd, stående panel och vita knutar, Växjö.
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Till följd av den goda virkestillgången i landskapet byggdes vanligen de
småländska landsbygdshusen av timmer, de mer påkostade kläddes med
träpanel. Under 1800-talet började man på de större, välbeställda gårdarna,
att måla byggnaderna med rödfärg (O. Hidemark, et.al 2011). Rödbränt
taktegel ersatte tidigare taktäckning av spån eller torv. Timmerknutarna
byggdes in i knutlådor som vitmålades för att ge ett flottare intryck, även
fönsterbågar, spröjs och vindskivor färgades vita. Förstukvistar, takkupor
och verandor, rikligt dekorerade med snickarglädje, förekom på finare hus.
”Faluröd brädpanel, vita oljemålade knutar, foder och vindskivor samt ljust
kromgröna fönster och ockragula dörrar var typiskt för de lantliga
bostadshusen kring sekelskiftet.” (O. Hidemark, et.al, 2011).
Möjligen kan det vara denna typ av lantligt bebyggelse som gjort svensk och
småländsk arkitektur så omtalad och omtyckt utomlands att det lockar
turister till stuguthyrning i Småland varje sommar.
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3. Tingsrydtravet
Tingsryds travbana i Småland är i norra Europa unik på grund av sin distans
på en engelsk mile. Banan är, idag 2013, också Sveriges nyaste travbana . I
Småland finns förutom Tingsrydtravet även travbanor i Kalmar och
Vaggeryd. I detta kapitel ges en inblick i Tingsrydtravets historia och
nuvarande funktion.

3.1 Tingsrydtravets historia
Faktauppgifterna i detta kapitel är hämtade från Madelaine Agmells
Examensarbete (2011) ”Tingsryd Travet, ett osannolikt projekt mitt ute i
ingenstans”.
Idén att bygga en travbana i Tingsryd tog sin början år 2000, då Tingsryd
kommun efterlyste förslag från kommuninvånarna på något nytt som kunde
locka fler invånare, utveckla bygden och sätta Tingsryd på kartan.
Kommunen skickade ut ett brev med förfrågan till alla kommuninvånare och
fick bland annat tillbaka ett förslag med ritningar till en travbana. Idén
presenterades under ett sammanträde på kommunen och fick positiv respons
då kommunen vid tidpunkten redan arbetade med att marknadsföra Tingsryd
som ett ”hästrike”. Tanken var att genom byggnationen av travbanan öppna
för ett samarbete mellan olika hästsportområden och på anläggningen bygga
en högklassig multiarena för olika discipliner inom hästsporten. Travbanan
skulle på så sätt bli navet i Hästriket.
För att projektet skulle kunna påbörjas krävdes även att banan var förbunden
till ett travsällskap. Man bildade Tingvalla Travsällskap som tillsammans
med Tingsryds kommun fick huvudansvar att driva projektet vidare.
Kommunen tog fram en ny detaljplan och köpte loss mark där man
planerade att anlägga banan. På grund av travbanans unika distans blev det
möjligt att få finansiellt stöd från EU till projektet. För att EU skulle
godkänna projektplanen, krävdes att Tingvalla Travsällskap själv skulle
finansiera delar av projektet med en summa på nio miljoner kronor. Detta
lyckades med hjälp av ideella medel i form av sponsorer, såväl
privatpersoner som stora företag.
Ambitionen var inte bara att bygga Sveriges enda milebana, utan även
Sveriges snabbaste och vackraste travbana. Tanken var att anläggningen
skulle ligga idylliskt inbäddad i den småländska skogen och ha röda
byggnader med vita knutar. Den tionde oktober 2001, togs första spadtaget
till projektet. Spadtaget ersattes under festliga former av en hästdragen plog
och evenemanget var välbesökt av kommuninvånarna (figur 3).
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Figur 3: Första spadtaget för Tingsrydtravet. Bild från M. Agmell (2011).

Terrängen där travbanan skulle byggas var otillgänglig och beväxt med tät
granskog, ris och snår. Moränjorden gjorde markarbetet besvärligt då den
innehöll stora mängder stenblock och underjordiska hålrum.
Markentreprenaden blev till följd av detta mycket kostsammare än man hade
räknat med under projekteringen och hela projektets blev fördröjt.
Färdigställandet av travbanan skulle utföras som ett enskilt projekt och
kommunen skulle under denna tid fatta beslut om man var villig att
finansiera detta. Trots kraftiga förseningar och projektets släpande ekonomi
valde Tingsryd kommun att göra ytterligare en mångmiljonsatsning så att
banorna kunde färdigställas och anläggningen förses med nödvändiga
faciliteter. De stora mängder sten som blottlades under markarbetet
krossades och användes som underlag på anläggningen.
Invigningen av travbanan blev en stor tilldragelse och en riktig folkfest. På
premiärdagen hade man stora travtävlingar med totospel och uppvisningar,
publiksiffran översteg 12 000 personer, fler än det bor i hela Tingsryd
kommun. Besökarna från Tingsryds med omnejd var stolta och glada över
den stora satsning som gjordes i deras hemtrakt.
Tingvalla Travsällskap blev år 2003 utsedda till Årets Kronobergare
(www.tingsrydtravet.com) med motiveringen: ”Bygget av banan är en
pionjärshandling som visar vad man kan åstadkomma med sann småländsk
entreprenörsanda”. Vinnaren utses av Radio Kronobergs lyssnare i
samarbete med Länsstyrelsen och Kronobergs Marknadsförening.

3.2 Förutsättningar och funktion idag
Uppgifterna i detta kapitel utgår från intervjuer, samtal med travbanans
VD 3, berörda på Tingsryds kommun 4, andra intressenter, samt platsbesök
och artikelstudier.

3
4

Jan Hansson, VD Tingsrydtravet
Emmy Wallmark, planarkitekt, Tingsryd kommun
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Tingsrydtravet har idag en väl fungerande tävlingsbana på 1609 meter mot
de övriga svenska travbanornornas 1000 meter. Banans längre distans,
skapar vidare kurvor och förändrar doseringen vilket gör den skonsammare
för hästarna och minskar skaderisken. Detta bidrar också till att de tävlande
kan hålla en mycket högre hastighet vilket i sin tur möjliggör för ekipagen
att slå världsrekord (www.tingsrydtravet.com). Dessvärre utnyttjas inte
Tingsrydtravets kapacitet till fullo. Man har få tävlingsdagar och
anläggningen står utan arrangemang vid flera tillfällen.
Åke Svanstedt, professionell travkusk, anser i en intervju i Aftonbladet:
”Det är synd att ATG och ST inte satsar mer pengar på den banan” ”Ge
dem fler tävlingsdagar för det är verkligen roligt och varierande att tävla på
en milebana... För oss aktiva är det ett jättefint ställe att åka till… Nu när vi
har en milebana ska vi väl se till att tävla på den också.”
(www.tingsrydtravet.com/documents/hastriket/documents/svanstedt.pdf)
Robert Okpu, sportjournalist på Expressen, är mycket positiv till
Tingsrydtravets längre distans och skriver i sin tidning: ”Att utnyttja deras
bana betydligt mer, skulle nog gynna svensk travsport som helhet”
(www.tingsrydtravet.com/documents/hastriket/documents/robert%20okpu.p
df)
Idag har Tingsrydtravet omkring sex stycken travlopp per år varav en stor
tävlingsdag, den så kallade V86-dagen. Målet är att få mellan tio till tolv
lopp per år och på sikt även en V75-dag, den typ av spel som lockar de bästa
hästarna, mest publik och har högst prispengar. Som ett led på vägen till
detta mål har man till V86-dagen, 2013, satt en miljonbonus, som innebär att
det ekipage som under dagen eventuellt lyckas sätta ett världsrekord
premieras med en miljon kronor säger Tingsrydtravets VD². I Aftonbladet
säger Stig H Johansson: ”Ett bra initiativ och en god idé för att få dit bra
hästar. Banan har inte fått den skjutsen man har hoppats på. Får man dit
bra hästar så kommer det också folk, ett intressant grepp från banan”.
(Aftonbladet, 2013-03-29)
På Svensk Travsport hoppas man att Tingsrydtravet kan göra sin V86-dag
till något riktigt stort, där man lockar och kan ta hand om en stor publik. Om
Tingsrydtravet lyckas med detta så är det möjligt att den tävlingsdagen så
småningom kan utvecklas och få V75-status och därmed högre prispengar.
För att tilldelas en sådan tävlingsdag måste Tingsrydtravet visa att de klarar
att genomföra ett sådant stort evenemang och fortsätta förbättra och bygga
vidare på sin vision säger Per Wetterholm1 sportchef på Svensk Travsport.
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Figur 4: Flygfoto över Tingsrydtravet. Bild från https://maps.google.se/

Tingsrydtravets anläggning är uppdelad i två delar med separata entrégrindar
(figur 4). På stallbacken huserar kuskar, hästägare och personal medan
publiken hänvisas till åskådarplatsen utmed travbanans upplopp. Mellan
stallbacken och publikdelen är anläggningen avdelad med dubbla staket för
att förebygga olyckor.
Tingsrydtravets bana är omtyckt av kuskar, tränare och hästägare. På
stallbacken finns ett mindre café, ”Ryttartorpet” öppet för kuskar,
stallpersonal och anställda, i samma byggnad finns omklädningsrum och
inskrivning. Anläggningen har fyra stallar med utselningsboxar som används
temporärt vid tävling och träning. Utöver detta finns spolstall med sulkytvätt
och ett utbildningsstall med tolv boxar som brukas av travskolan och
ponnytravklubben. På stallbacken finns också en veterinärklinik
specialiserad på hästsjukvård och intill ligger en kanslibyggnad som nyttjas
av travsällskapet samt Tingsryds Ryttarförenings kanslist. Här finns även
utbildningslokaler och konferensrum.
Stallbacken är funktionellt utformad och har de alla de resurser som
efterfrågas. För den vanliga besökaren och spelaren lämnar anläggningens
publikdel emellertid mycket övrigt att önska. Läktare saknas, någonstans att
söka skydd mot dåligt väder finns inte och enklare dryckesservering ordnas i
ett provisoriskt tält. Totospel, försäljning av mat och kaffeservering sköts i
ett antal mindre bodar.
Innanför milebanan finns en mindre travbana för ponnytrav. På insidan av
ponnytravbanan ligger ridbanor för andra hästsportgrenar, liksom
travbanorna är ridbanorna påkostade och har internationell kvalité och mått.
Att tillgå finns en kombibana och en dressyrbana, en gräsbana för hoppning
samt en islandsoval för tävlingar med islandshäst. Dessvärre saknas
möjligheter att träna och tävla inomhus, något som i vårt klimat är nästintill
nödvändigt för att kunna bedriva seriös hästverksamhet året om. Normala
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ridhusmaneger mäter 20 x 60 meter, Tingsrydtravet hade behövt en betydligt
större för att denna skulle kunna utnyttjas till en bredare verksamhet.
Att ställa sin anläggning till förfogande även för arrangörer som inte är
verksamma inom hästsporten, ger Tingsrydtravet tillskott i kassan och en
bred publicitet. Under åren har man varit värd för de mest skilda
evenemang, särskilt ofta har man samarbetat med klubbar inom
motorsporten. Motorklubben ”Konga Mud Drivers 5” har en permanent
monstertruckbana på innerplan. Blekinge Classic Car Club 6 har i flera år
anordnat veteranbilsmarknad på Tingsrydtravet med över 3000 besökare.
Travbanan fungerar även som depå under South Swedish Rally7 vilket körs i
terrängen kring Tingsryd.
Ambitionen om att banan även skulle bli Sveriges vackraste travbana har
inte blivit helt lyckad, obetydliga resurser och omsorg har lagts om
anläggningens estetiska uttryck. Mellan byggnaderna finns uteslutande platt
grusplan, både på stallbacken och i publikdelen. För att locka mer folk och
åskådare, även de dagar då annan verksamhet än travtävlingar bedrivs, hade
man framförallt behövt fräscha upp och förbättra anläggningens publikdel.
Genom att genomföra detta på ett genomtänkt sätt, kan såväl funktionen som
det estetiska intrycket förbättras avsevärt.
Per Wetterholm1, påpekar dock: ”Själva tävlingsbanans utformning är bara
en liten del av helheten. Tingsrydtravet har fortfarande mycket annat att
förbättra och jobba på.”
Tingsrydtravets ledning3 har många entusiastiska planer för anläggningens
framtid, man vill bland annat anlägga en djupsandsbana till mjölksyreträning
för hästar samt en travslinga i den omgivande skogen. Det finns även planer
på att utöka innerplanen med en bana för körning med häst och vagn, samt
planer på att bygga stall för permanent uppstallning av hästar på
anläggningen.
Per Wetterholm1 menar att: ”Jag personligen tror att Tingsrydtravet kan gå
en mycket ljus framtid till mötes. Det finns både hästunderlag och
publikunderlag för det, samt även god ambition i banans ledning.”

3.3 Framtidsvision
I detta kapitel beskrivs Tingsrydtravets framtidsvisioner och hur detta
utformningsprojekt skall bidra till att underlätta verksamheten.
Tingsrydtravet gav uppdraget att med detta examensarbete undersöka hur
man kan förbättra anläggningens yttre miljö. Uppdraget är uppdelat i två
delar; en kortsiktig, och en långsiktig framtidsvision. Den kortsiktiga
5

Konga Mud Drivers www.kmdmk.se
Blekinga Classic Car Club www.bccc.se
7
South Swedish Rally www.southswedishrally.com
6
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visionen skall vara genomförbar inom ett till två år och åtgärderna skall
vara till så låg kostnad som möjligt. Den långsiktiga visionen har inga
ekonomiska begränsningar och tillåter friare idéer. Tingsrydtravets
önskemål var att anläggningen skulle få en image och atmosfär typiskt för
småländsk, lantlig miljö.
3.3.1 Utformningsförslag, kortsiktig framtidsvision
Den åtgärd som är mest angelägen i nuläget är att minska på den stora skala
och ödsliga känsla, anläggningen har. Detta hade gett området en mer
trivsam och ombonad atmosfär. Genom att bryta ned de stora grusytorna till
mindre, skapas vägar och gator. Detta hjälper besökarna att hitta rätt och
förbättrar flödet i trafiken och rörelsen på anläggningen. Att dela upp stora
ytor i mindre ger även en behagligare upplevelse och ger därmed besökarna
en tryggare känsla.
Ytterligare en viktig aspekt i detta projekt är att addera mer grönska och
växtlighet till området. Vegetation ger platsen en mjukare framtoning och
bidrar till besökarnas välbefinnande. I alla förslagen eftersträvas att
förändringarna skall passa in i den befintliga miljön samt framhäva
anläggningens ”småländska” framtoning. Anläggningen är uppdelad och
avgränsad mellan publikdel och stallbacke. För att få en överskådlig struktur
har även de utformningsåtgärder som föreslås i detta examensarbete indelas
på samma sätt.
Stallbacken
Skyltningen kring entrégrinden behöver förbättras för att leda trafiken rätt.
Parkeringen behöver omstruktureras för att ge hjälp till besökare att ställa
upp sina fordon på ett lämpligt vis. Enkla förslag ges på hur stallbacken
skulle kunna utformas för att bli vackrare och mer trivsam.
Publikdel
Publikentrén behöver utformas för att ge ett mer välkomnande intryck samt
få någon form av väderskydd för köande besökare. Tingsrydtravet har även
önskemål om förslag på hur man skulle kunna bygga ett enklare väderskydd
för publik invid upploppet, då anläggningen saknar läktare. Även förslag på
hur man med växter och andra enklare medel kan göra publikområdet mer
attraktivt ges.
Innerplan
Snygga upp innerplanen, skapa blickfång för åskådare och tv-publik samt
addera mer grönska och växtlighet. Innerplan kan med fördel användas för
att förstärka Tingsrydtravets lokala image utåt.
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3.3.2 Utformningsförslag, långsiktig framtidsvision
Förslagen för den långsiktiga visionen har i detta arbete koncentrerats till
enbart publikdelen, då de åtgärder som tidigare föreslagits för stallbacken
och innerplan, antas ha utförts.
Möjligheten att bedriva verksamhet inomhus har bedömts vara av stor vikt, i
detta arbete består därför förslaget till den långsiktiga framtidsvisionen, av
ritningar på en kombinerad rid-, körhall samt publikbyggnad. Att samla alla
nödvändiga bekvämligheter som nyttjas vid olika arrangemang till en stor
byggnad hade passat anläggningens skala bättre än de befintliga, mindre
byggnader som finns idag.
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4. Metod och genomförande
I detta kapitel redovisas vilka metoder som använts för att uppnå arbetets
syfte, samt varför dessa metoder har valts. Här beskrivs även vilka
hjälpmedel och program som nyttjats för att kunna redovisa och åskådligöra
de utformningsförslag som examensarbetet resulterat i.

4.1 Metod
Denna rapport baserar sig på en kvalitativ metod, vilken kännetecknas av
språkliga uttryckssätt. Stor hjälp tagits av M. Agmells examensarbete från
2011, där hon genom intervjuer blandat med löpande text beskriver
Tingsrydtravets historia, denna information har gett en viktig inblick i
anläggningens kvaliteter och dess betydelse för bygden.
4.1.1 Dialoger och studiebesök

Flertalet besök har gjorts på Tingsryds travbana och under arbetets gång har
en öppen dialog hållits med travbanans ledning för att ta hänsyn till deras
önskemål samt få en inblick i hur deras verksamhet fungerar.
Studiebesök har även gjorts på Jägersro travbana i Malmö, detta för att få en
uppfattning om hur en travanläggning fungerar under en tävlingsdag. Det är
väsentliga skillnader mellan Tingsrydtravet och Jägersro, som är en väl
ansedd bana med stora travtävlingar med central placering i Malmö stad.
Under studiebesöken diskuterades även med travsportsintresserade om vilka
bekvämligheter de förväntar sig på en travanläggning samt vilka estetiska
aspekter de uppskattar. Tingsryds kommun uppsöktes för att utreda vilka
förväntningar och förhoppningar de har angående travbanan.
4.1.2 Litteraturstudier

För att få en förståelse för Tingsrydtravets verksamhet, och därmed kunna
ge anläggningen en funktionell utformning har den svenska häst- och
travsporten studerats. Informationen har hämtats från litteratur, elektroniska
källor, mejlkonversation med Svensk Travsport samt dialoger med trav- och
hästsportutövare.
Litteraturstudier kring ämnet landskapsarkitektur samt upplevelsefilosofi har
bedrivits för att ge examensarbetet en vetenskaplig grund i hur estetik
upplevs och hur skönhet och estetiska värden framhävs.
Då Tingsrydstravets ledning uttryckt önskemål om att bevara och framhäva
det typiskt ”lokala” i anläggningens framtoning, har litteratur kring
småländsk natur, traditioner och arkitektur studerats.
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Litteraturstudierna och informationen från de muntliga källorna har
sammanställts i teorikapitlet och i kapitlet om Tingsrydstravet (kapitel 2 och
3) för att ge läsaren en samlad bild kring anläggningens bakgrund, hur den
fungerar idag och hur den kan förbättras.
Utformningsförslagen som detta examensarbete har resulterat i har baserats
på all den insamlade informationen, Tingsrydtravets krav och önskemål samt
våra egna erfarenheter och tankar.

4.2 Genomförande
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet då förslagen på olika åtgärder
har arbetats fram. Här presenteras även vilka programvaror och tekniker
som använts för att visualisera förslagen.
Arbetet inleddes med ett möte med Tingsrydtravets ledning för att
specificera deras krav och önskemål. Jan Hansson3, VD på Tingsrydtravet,
visade anläggningen och klargjorde vilka brister de ser idag samt vad de
skulle vilja åtgärda på kort sikt. De underlagshandlingar som tillhandahölls
till projektet var flygfoton samt en skogskarta. Landskapsarkitekten Bo
Blomqvist2 konsulterades angående plantering av växter, markberedning
samt upplägg av projektet. Därefter sammanställdes detta med den
bakomliggande teorin, våra egna idéer såväl som Tingsrydtravets önskemål
till en lista med förslag över åtgärder för förbättring av anläggningen.
4.2.1 Inspiration

För att inhämta idéer till förbättringar av Tingsrydtravets anläggning gjordes
en jämförelse med Jägersro travbana i Malmö, där även ett studiebesök
gjordes. En fördel som Jägersro besitter gentemot Tingsrydtravet, är
möjligheten för publiken att vistas inomhus vid dåligt väder. Alla
bekvämligheter finns där samlade under ett tak, såsom restaurang och
kafeteria, inomhusläktare, totospel och hygienutrymmen (figur 5a). Denna
möjlighet har tagits i beaktande i Tingsrydtravets långsiktiga framtidsvision,
ett förslag på en byggnad som inhyser alla dessa faciliteter har utformats. I
Malmö har man lagt omsorg kring de exteriöra miljöerna, särskilt innerplan
har gjorts attraktiv genom att man anlagt dammar samt anordnat dekorativa
planteringar (figur 5b). Då innerplan genom sin centrala placering hamnar i
publikens fokus är detta en viktig del av anläggningen att hålla välskött.
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a)

b)
Figur 5: Jägersro travbana i Malmö. a) entré och huvudbyggnad och b) innerplan.

I linje med Tingsrydtravets önskemål om att ge anläggningen en lokal
framtoning har inspiration från typiska småländska miljöer inhämtats.
Platser i sådan miljö har besökts, fotograferats och analyserats för att finna
vad som uppfattas som typiskt och genuint. Fotografierna sammanställdes
till inspirationskollage (bilaga 1) som sedan har använts i formgivningen av
anläggningen.
4.2.2 Uppritning och visualisering av kortsiktigt förslag

Inledningsvis ritades en situationsplan över den befintliga anläggningen upp
i ritprogrammet AutoCAD 8, med underlag utifrån de fotografier och kartor
som fanns att tillgå över området. Befintliga byggnader, vägar, banor,

8

AutoCAD LT, Autodesk, (2007)
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slänter, skogspartier och vattendrag ritades in och märktes ut. Detta för att få
en övergripande bild över anläggningens funktioner och trafikflöden.
För att åskådliggöra placeringen och skalan av de tänkta insatserna på ett
lättbegripligt vis tecknades dessa in på ett flygfoto över travbanan. Detta
flygfoto delades sedan upp och zoomade in med fokus på de olika delar av
banan där åtgärder planerats. Förslagen skissades upp på fotona och med
hjälp av dessa samt förklarande text visualiseras tilltänkta förändringar.
I det kortsiktiga förslaget ingick att rita utkast på två byggnationer; ett
skärmtak över den befintliga publikentrén samt ett väderskydd för publiken
vid upploppet. Dessa byggnader ritades först upp som modeller i 3Dillustarationsprogrammet SketchUp 9, modellerna applicerades därefter i
fotografier av hur platsen ser ut idag. Detta ger betraktaren en god bild av
hur slutresultatet skulle kunna bli. Bildredigeringarna har gjorts i
bildredigeringsprogrammet PhotoShop10.
4.2.3 Uppritning och visualisering av långsiktigt förslag

Efter att ha fört en dialog med intressenter på travbanan sammanställdes en
kravspecifikation för en kombinerad rid-, körhall och publikbyggnad.
Inledningsvis togs en planlösning fram och ritades upp i AutoCAD8.
Planlösningen tar hänsyn till de önskemål och krav de olika intressenterna
uttryckt, samt de tillgänglighetsråd som finns föreskrivna enligt Svensk
Standard (Swedish Standards Institute, 2006).
Inspiration har hämtats från småländsk sekelskiftesarkitektur, men skalats
upp och moderniserats för att rymma de funktioner och tillgänglighetskrav
som krävs för en byggnad av detta slag. Byggnaden ritades in på flygfoto för
att visualisera placering på tomten samt skala. Två separata 3D-modeller av
byggnaden ritades i SketchUp9, en modell visualiserar byggnadens interiör
och den andra modellen visar byggnadens exteriör. 3D-modellerna
renderades sedan i datorprogrammet Lumion 11, för att därefter göras om till
bilder som komplement till de förklarande texterna i rapporten.

9

SketchUp free, Trimble, version 8.0.16846
PhotoShop, Adobe, version CS 5.1
11
Lumion pro 3.0.1
10
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5. Resultat
I detta kapitel presenteras utformningsförslagen detta examensarbete har
resulterat i. De olika åtgärderna visualiseras med hjälp av före- och
efterbilder samt beskrivande texter. Bilderna återfinns även i större format i
bilaga 3, kortsiktigt förslag samt i bilaga 4, långsiktigt förslag.

5.1 Förslag på förbättringsåtgärder, kortsiktigt förslag.
Dessa förslag skall vara lätta att ombesörja på kort tid och till låg kostnad.
Åtgärderna behöver vara drastiska och rejäla för att göra skillnad på den
storskaliga anläggningen. För att få ned priset har material som redan finns
tillgängligt på Tingsrydtravets mark, valts då det har varit möjligt.
Exempelvis har material från skogen på anläggningen samt sten som grävts
fram i samband med markarbetet under byggnationen av banan utnyttjats i
designen (bilaga 1, figur 1.4). Att använda befintliga material medför även
att de nya förslagen passar väl in i miljön.
Anläggningen är i stort behov av att organiskt material tillförs så att växter
som planteras och sås ges möjlighet överleva. Växter behöver jord med
mycket näring för att överleva, ett träd kräver exempelvis runt tolv
kubikmeter matjord för att växa och trivas. En ekonomisk metod är att ta
mull från någon närliggande mosse samt avbaningsmassor från skogen på
anläggningen. Avbaningsmassor är det översta markskiktet bestående av
varierande vegetation, mull, etcetera som avlägsnas och schaktas bort till
exempel vid byggnationer (L. Hannu, 2007). Sådana massor från skogen
innehåller redan frön från de växter som förekommer lokalt i närområdet
(bilaga 1, figur 1.9 och 1.10). Genom att lägga denna typ av matjord på
utvalda delar av området kommer så småningom fröna från skogen att gro
och växa upp till vegetation som trivs och passar väl i området. Växter i
krukor är lätta att sköta samt ger ett ombonat intryck, placeringen av
arrangemangen måste dock vara genomtänkt för att synas och ge avsedd
effekt.
Att placera ut rejäla stockar, gräsbevuxna slänter, murar och stenrösen
skapar effektivt naturliga gator utan att vara allt för kostsamt. Placeringen
avgörs av hur man vill att människor och trafik ska röra sig på området.
Detta tillvägagångssätt strukturerar upp området på ett effektfullt sätt och
minskar anläggningens skala. Människan behöver kunna identifiera sig i sin
omgivning för att känna sig trygg, att göra känslan på anläggningen mer
ombonad hade därför ökat besökarnas trivsel.
5.1.1 Stallbacken

Genom stallbackens entré anländer tävlande ekipage, patienter till
veterinärkliniken, hästar till träning, med flera. Entrén består av en
automatisk grind som leder in på en grusplan framför stallbyggnaderna
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(figur 6a). Upp till stallarna finns en slänt, ankommande fordon skall parkera
på grusplanen nedanför slänten. I mitten av grusplanen finns en hög stolpe
med belysning. På en översiktsbild (figur 6b) är de föreslagna åtgärderna
utmärkta:
• Grönfärgade slänter beläggs med matjord och besås med vall.
• Röda markeringar är förhöjningar som ska strukturera trafiken.
• Rosa markering visar tralldäck för stallbackens publik.
• Mörkgrön markering visar förslag på plantering av buskar.

a)

b)
Figur 6: Flygfoto över stallbackens entré i a) idag och i b) med föreslagna åtgärder
inritade.

Problem: Parkeringen är ej utmärkt eller skyltad, vilket försvårar för
nyanlända att förstå var de ska ta vägen. Entrén är inte heller särskilt
välkomnande (figur 7a), ingen bra plats finns för stallbackens publik att se
travloppen.
Förslag på åtgärder: Ett naturligt trafikflöde skapas genom att med stolpen i
centrum bygga en upphöjning som fungerar liknande en rondell (figur 7b).
Upphöjningen formas som en tringel med hjälp av timmerstockar och byggs
till cirka en meters höjd. Den fylls därefter med massor, ett lager matjord
och besås med gräs. Uppe på upphöjningen, kring stolpen byggs en mur av
natursten som fylls med jord vari man kan plantera växter, förslagsvis ljung i
olika färger som är lättskött och typisk för Småland. Invid grinden som leder
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in på anläggningens parkering planteras buskar för att göra entrén mer
välkomnande från vägen. Skyltar med tydliga riktningsanvisningar fästs på
stolpen.
Slänten som avgränsar stallbyggnaderna från parkeringen markeras med
timmerstockar vid släntfot, och eventuellt även släntkrön. Sluttningen täcks
med fem centimeter matjord och sprutsås med vall. Även slänten mellan
stallbacken och travbanan besås med gräs, ett enklare tralldäck byggs på
plintar mot staketet varifrån stallbackens åskådare bekvämt kan bese
travloppen. En stenmur byggs längs med befintligt stängsel för att avdela
och rama in parkeringen samt ge ett vackert blickfång (bilaga 1 figur 1.4).
Stenmurar eller rösen finns i hela småland och vittnar om hur stenar förr i
tiden röjdes för att göra marken brukbar.

a)
b)
Figur 7: Stallbackens parkering i a) före och i b) efter.

5.1.2 Publikentré

Genom publikentrén anländer besökarna som kommer för att se
travtävlingar (figur 8a). Publiken köar för att köpa entrébiljetter från en bod
med fyra biljettkassor. Efter att passerat vändkorsen kommer besökarna in
på publikområdet vid travbanans upplopp. En parkering finns utanför
grindarna, besökare har även möjlighet att köpa så kallade ”drive-inbiljetter” och får då köra in och parkera inne på området. Drive-inparkeringen är placerad till höger om domartornet. På en översiktsbild (figur
8b) är de föreslagna åtgärderna utmärkta:
• Röd markering är stenmur kring parkering
• Rosa markering visar nya byggnader: regnskydd för publik, samt
tillbyggt regnskydd på befintlig biljettkassa.
• Grön markering är plantering av häck längs befintligt stängsel.
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a)

b)
Figur 8: Flygfoto över publikentrén i a) idag och i b) med föreslagna åtgärder inritade.

Problem: Köande besökare är utsatta för regn och vind. Entrén känns inte
välkomnande och utformningen av parkeringen upplevs bristfällig och
ogästvänlig (figur 9a).
Förslag på åtgärder: En tillbyggnad till den befintliga
biljettförsäljningsboden har ritats (figur 9b). Tillbyggnaden består av
skärmtak och ett vindskyddande plank mot parkeringen. Tillbyggnaden har
även funktionen att den på ett naturligt sätt delar upp köerna genom ett plank
i mitten. Tillbyggnaden har anpassats för att passa in på den befintliga
byggnaden genom kulör och stiluttryck. Rejäla krukor med ljung har
placerats framför entrén för att ge ett ombonat intryck. En bokhäck har
planterats längs staketet för att minska den industriella känslan och ge
anläggningen en mjukare framtoning. Parkeringen ramas in av en stenmur
vilket ger en kraftigare avgränsning än de glest placerade stenblock som
finns idag. Muren ger även ankommande besökare intrycket av omtanke och
bryter av den stora ytan på ett tydligare sätt.

a)

b)
Figur 9: Publikentré i a) före och i b) efter.
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5.1.3 Åskådarplats

Vid staketet utmed travbanans upplopp, till vänster om domartornet, är den
bästa platsen för publiken att se travloppen (figur 8a).
Problem: Idag finns här ingen läktare, publiken står på backen eller sitter vid
utställda picknickbord. Skydd mot väder och vind saknas och platsen ger ett
ödsligt intryck, liksom på övriga anläggningen saknas omsorg om de
estetiska detaljerna (figur 10a). Att bygga en läktare eller göra några större
åtgärder finns det inte ekonomiskt stöd för i nuläget.

b)

a)
c)
d)
Figur 10: Åskådarplats vid upploppet, i a) dagens utseende och i b-d) med regnskydd för
publik enligt det nya förslaget.

Förslag på åtgärder: Ett regnskydd för publiken har utformats och placeras
på backen längs upploppet (figur 10b-d). Byggnaden är i trä med tak av
betongpannor. Förslag med plåttak förkastades då ljudet av regn mot plåt
kan störa hästarna. Att förse byggnaden med sedumtak hade blivit för dyrt.
Byggnaden gjordes luftig med gles panel, för att inte kännas instängd,
rödmålades för att passa mot resten av bebyggelsen på banan.
5.1.4 Innerplan

Innerplanen är i mitten innanför travbanan. Denna yta består av banor för
diverse andra hästsportgrenar, monstertruckbana samt orörd och
ostrukturerad mark.
Problem: Innerplan är i ständig fokus under travtävlingar då publikens
blickar och tv-kameror riktas hitåt. Då dessa ridbanor används för tävling
och träning befinner sig publiken på innerplan. Idag består området av
obevuxen mark, utspridda stenblock och kross av olika storlekar, detta ger
ett stökigt intryck vilket kan påverka besökare och även tv-publikens
uppfattning om Tingsrydtravet negativt. Just innerplan och de delar av
anläggning som befinner sig i direkt anslutning till själva travbanan är i
centrum för åskådarnas blickar och bör gestaltas omsorgsfullt för att stärka
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Tingsrydtravets profil och småländska image (figur 11a). Planen ser karg
och oarbetad ut, dammar för dagvatten finns anlagda på planens bortre del.
Till höger om ridbanorna finns monstertruckbanan, som består av kala,
steniga gruskullar. Då den inte är utmärkt med skyltar är det svårt för
publiken att se vad det är för något och banan uppfattas bara som ett sår i
marken.

a)

b)
Figur 11: Flygfoto över innerplan i a) idag och i b) med föreslagna åtgärder inritade.

Förslag på åtgärder: Innerplan är medelpunkten på travbanan och borde
utnyttjas för att exponera den typiska småländska profilen Tingsrydtravet
strävar efter. Genom att ge besökarna en vacker och trevlig upplevelse
utöver själva travtävlingen, lockas de att komma tillbaka fler gånger. I dessa
åtgärdsförslag har lokala material använts på klassiskt, gammeldags sätt för
att ge innerplan en karaktäristisk, lokal prägel (figur 11b):
• Befintliga stenar och block har samlats till ett röse.
• Grönfärgade ytor och slänter beläggs med matjord och besås med
vall, kan hållas relativt hög för att ge intrycket av en äng.
• På de turkosfärgade ytorna planteras vattenväxter och vass in, likt
de växer naturligt kring en insjö (bilaga 1 figur 1.11).
• Gärdsgård byggs på gammeldags vis (bilaga 1 figur 1.3) av slanor
från befintliga unggranar när skogen gallras, ger ett trevligt
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blickfång. Gärdsgårdar är vanligt förekommande i det småländska
kulturlandskapet (bilaga 1, figur 1.5).
• På den lila remsan utmed upploppet planteras blommor och lägre
buskar. Denna del är närmast publiken och bör vara särskilt
omsorgsfullt bearbetad och fin.

5.2 Förslag på förbättringsåtgärder, långsiktigt förslag.
Problem: Tingsrydtravet saknar idag möjlighet att kunna erbjuda sina
besökare att komma inomhus då de besöker arrangemang på travbanan.
Publikområdet är enkelt utformat och känns oordnat då läktare saknas och
befintliga byggnader består av utspridda småbodar (se figur 12a). För att
förbättra Tingsrydtravets möjligheter att få arrangera fler och större
ridsporttävlingar under hela året, och även andra evenemang, hade en
inomhushall för ridning och körning ökat anläggningens potential avsevärt.
Eftersom körning med häst och vagn kräver mer utrymme än ett ekipage
med häst och ryttare hade man vunnit mycket på att bygga ridhallen större
än normalt. Då hade denna även kunnat utnyttjas av ponnytravskolan med
flera.
Föreslagna åtgärder: Förslaget innehåller en byggnad (figur 12b) som
inhyser manege för ridning och körning samt alla de bekvämligheter som
besökare efterfrågar. I anslutning till byggnaden finns tre läktare med god
utsikt över travbanan. Förslaget har ritats upp i AutoCad8, ritningar på
planlösningarna finns i bilaga 5. Ritningarna innehåller två
sammanhängande byggnader, en enplansdel för ridning samt en med två
plan för publik. Byggnadens arkitektur, interiör och exteriör, (bilaga 1, figur
1.1 och 1.2) är utformad med inspiration från sekelskiftets småländska
bondgårdar. Fasaderna är klädda med faluröd lockläktpanel, har vita knutar
och spröjsade fönster. I förslaget ingår även förbättring av den yttre miljön
kring byggnaden. Bygganden kommer att dominera publikområdet, för att få
inne- och utemiljön att smälta samman och övergången att bli naturlig har
marken mellan travbana och byggnaden stenlagts (gula markeringar). Växter
och planteringar (gröna markeringar) har anlagts på strategiska platser för att
ge anläggningen en ombonad känsla och därmed öka besökarnas trivsel. För
att dela av områden för fotgängare och de för biltrafik har stenmurar (röda
markeringar) byggts.
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a)

b)
Figur12: Publikplats i a) idag och i b) med kombihall och föreslagna åtgärder inritade

Läktare: Tre stycken utomhusläktare i trä, är placerade längs ridhusets
långsida med sikt mot travbanans upplopp (figur 13 och 14). Ridhusväggen
hindrar blåst bakifrån, och i nordväst sitter en transparant vägg som skyddar
publiken mot vind men samtidigt ger dem fri sikt över travbanan. Två av
läktarna är byggda under tak och tillsammans rymmer alla tre läktarna runt
670 personer, varav 400 platser är under tak. Under läktarna finns utrymmen
för förvaring av utomhusmöbler, hindermaterial etcetera.

Figur: 13 Kombihall, exteriör. Vy från öster

Figur: 14 Kombihall, exteriör. Vy från nordväst

Rid och körhall: (Planlösning, se bilaga 5, figur 5.1). Ridhusdelen har en
väl tilltagen manege på 40 x 70 meter (figur 15), vilket breddar dess
användningsområden och exempelvis möjliggör även att träna och tävla i
körning inomhus. Ridmanegen nås utifrån genom två separata portar, en
direkt från parkeringen och en från stallbacken. Läktare med utsikt över
manegen (figur 16) finns längs en långsida och en kortsida, dessa nås både
utifrån och inifrån cafeteriadelen. Inomhusläktarna är byggda i två etager
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med sittplatser och har flera utgångar mot travbanan. På kortsidan som
vetter mot stallbacken finns förvaring för hindermaterial och dylikt.
Ridhusets bärverk är konstruerat i limträ vilket ger byggnaden goda
egenskaper och är vackert (bilaga 1, figur 1.12). Att använda
träkonstruktioner som denna, istället för klassiska stålkonstruktioner, i
ridhus blir allt populärare. Limträstomme är bra ur miljösynpunkt, stimulerar
skogsbruket och ger ridhuset en god inomhusmiljö. Rid och – körhallens
inredning såsom sarg och läktare är tillverkade i trä. Ridhusdelens yttertak är
täckt med plåt och har lanternintak i nock, som många gånger påträffas på
äldre ladugårdsbyggnader. Denna takkonstruktion främjar ett bra ljusinsläpp
i manegen samt bryter av den väldiga takytan sett utifrån. Dagsljusinsläpp
finns även på gavlarna i form av fönster som skapar kontraster i byggnadens
arkitektoniska uttryck.

Figur: 15 Kombihall, rid- och körhall, manege.

Figur: 16 Kombihall, ridhusläktare.

Publikbyggnaden: Denna del av byggnaden länkas samman med rid- och
körhallen och har två våningar (figur 13). Byggnaden är ritad i samma stil
som ridhuset, men har mansardtak i rött tegel. Interiörens material, färger
och möbler är inspirerad av äldre lantliga hem (bilaga 1, figur 1.6). På plan
ett finns (se planlösning, bilaga 5 figur 5.2) informationsdisk, totokassor,
toaletter, omklädningsrum och cafeteria. Från detta plan finns flera utgångar
till ridhusläktarna samt utgång till publikområdet och läktarna mellan
travbanan och byggnaden. På plan två (se planlösning, bilaga 5 figur 5.4)
ligger konferensrum, bar och restaurang.
Entrébyggnad: (Se planlösning, bilaga 5 figur 5.2). Entrén är placerad så att
besökare når den omedelbart när de anländer från parkeringen (figur 17).
Ingången är tydligt skyltad och markerad med stensättning på marken
framför, samt utsmyckad med blomkrukor för att ge ett välkomnande
intryck. Till höger om entrén finns en grind för besökare som vill använda
drive-in-parkeringen för att på så sätt kunna parkera närmare banan. Kön till
entrébyggnaden är avdelad från bilarna med en stenmur (figur 12b).
Besökare passerar genom glasade pardörrar och kommer därefter in i foajén,
här kan de köpa inträdesbiljetter från två olika kassor (figur 18). Kassorna
fungerar flexibelt och kan ha olika användningsområden vid andra
arrangemang än travtävlingar. Vid ridtävlingar tar man exempelvis vanligen
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inget inträde av publiken, kassan kan då användas som sekretariat för
anmälning för de tävlande ekipagen. Golvet är ett lättskött och stryktåligt
stengolv, rutmönstret ger liv åt de stora ytorna och är representativt för
svensk sekelskiftesstil (bilaga 1, figur 1.7). Väggarna har bröstpanel av
ljusgrå pärlspont vilket medverkar till den rustika och romantiska
atmosfären. Snickerierna kring fönstren och dörrar är målade i engelskt rött,
en klassisk kulör vanligt förekommande i äldre svenska hem, (exempel i
bilaga 1, figur 1.6 dörrfoder). Materialvalen är noga genomtänkta för att de
både skall vara vackra, lättskötta samt förstärka den lantliga framtoningen,
som ger lokalen en gemytlig atmosfär. Att byggnaden är lätt att underhålla
och rengöra är viktigt för att den ska ge ett välskött intryck och därmed ge
Tingsrydtravet en seriös framtoning.

Figur: 17 Kombihall, exteriör, publikentré.

Figur: 18 Kombihall, interiör, publikentré
med biljettkassor.

Huvudbyggnad, entréplan: Efter att ha passerat foajén stiger besökarna in i
huvudbyggnaden. Inredningen i detta utrymme är likadan som den i
entrébyggnaden för att ge ett enhetligt intryck. Takhöjden på 3,5 meter och
de ljusa färgerna skapar rymd även då det vistats många personer i lokalen
samtidigt. Trängsel kan skapa irritation och stress hos besökarna och genom
rummens utformning kan den trängda och instängda känslan förebyggas.
Direkt till vänster i rummet finns informationsdisk, jämte denna är trappa
och hiss upp till plan två. På högra sidan finns två stora WC-grupper. Längre
in i lokalen finns en cafeteria för enklare mat- och kaffeservering (figur19).
Möjlighet att köpa mat och dryck finns både från insidan av byggnaden och
från utsidan genom en kiosklucka i väggen, vilket minskar risken för långa
köer. Cafeteriapersonalen kan nyttja en dörr direkt ut från köket för
varuleveranser, de förfogar över även en separat personalhiss upp till köket
på plan två. Restaurangköket finns på plan två för att underlätta servering
och restaurangpersonalens arbete. Framför cafeterian finns ett torg med bord
och bänkar utplacerade, (figur 20). På byggnadens kortsida finns pardörrar
som leder ut till en terrass med utsikt över travbanans upplopp. På
våningsplanet finns 26 stycken permanenta kassor för totospel, fem av dessa
nås även utifrån terrassen. I en hörna utrustad med tv-skärmar, finns
spelbongar med mera att tillgå för spelande besökare. Hygienutrymmen med
omklädning, dusch och WC för tävlande och personal finns till förfogande i
anslutning till ridhusläktaren. Tv-skärmar finns uppsatta kring hela
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cafeteriadelen för att ge besökarna möjlighet att följa travloppen och få
information även då de befinner sig inomhus.

Figur: 19 Interiör, entréplan, cafeteria .

Figur: 20 Interiör, entréplan, totokassor och
utgång till terrass .

Huvudbyggnad, plan två: (Se planlösning, bilaga 5 figur 5.4). Interiören på
övervåningen är även den inspirerad av de inredningsideal som rådde i
Sverige kring 1900-talets början. Golvet är tillverkat av breda furuplank som
ger rummen en rustik känsla. Väggarna har bröstning i pärlspontpanel och
ovanför dessa sitter tapeter i klassiska mönster. Färgskalan på snickerier och
paneler går i milda nyanser av ockragult, kromgrönt och varmvitt (bilaga 1,
figur 1.8). Inredning och möbler är i äldre stil med typiska detaljer såsom
trasmattor, amerikakoffert och jakttroféer. En öppen spis utgör en
stämningsfull detalj och är något som förknippas starkt med lantliga
inomhusmiljöer. När besökarna kommer upp för trappan ligger ett
konferensrum med plats för omkring femtio stycken konferensgäster (figur
21) till vänster. Här finns också klädavhängningsmöjligheter samt en WCgrupp.

Figur: 21 Interiör, plan två, konferensrum.

Restaurang och bar: Resten av våningsplanet upptas av restaurang och
sportbar. Borden är placerade för att gästerna ska få bästa möjliga utsikt,
antingen över travbanan eller ridhusmanegen för att kunna följa de olika
tävlingarna. Baren (figur 22) är placerad längs väggen mot travbanan, till
höger om denna finns pardörrar som leder ut på en stor balkong med utsikt
över banan. Då tanken är att restaurangen ska fungera som en sportbar med
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inriktning på trav, måste besökarna få möjlighet att följa travloppen även via
tv-skärmar (figur 23). Skärmarna måste ha en framträdande placering för att
ge publiken goda möjligheter att se dem. Emellertid bör skärmarna placeras
så diskret som möjligt för att smälta in i den äldre inredningen, exempelvis
kan projektordukar användas, dukarna kan sedan rullas upp när de inte
används.

Figur: 22 Interiör, plan två, bar och
restaurang.

Figur: 23 Interiör, plan två, bar och restaurang
med projektorduk.

Mitt ovanför kortsidesläktaren med utsikt över manegen finns ett rum som
används av domare och speaker vid arrangemang eller tävlingar inne i ridoch körhallen. Den öppna spisen (figur 24) är placerad på domartornets
bakre vägg och utgör därmed ett blickfång från stora delar av restaurangen.

Figur: 24 Interiör, plan två, öppen spis i bar och restaurang.

En kort trappa leder upp till en etagerestaurang i två plan, borden här är
strategisk placerade med direkt vy över travbanans upplopp och/eller
ridmanegen (figur 25 och 26). Etagen gör att alla gäster vid dessa bord får
möjlighet att se travloppen live. Etagedelen av restaurangen är inredd i en
lite elegantare stil med ljusa tapeter och kristallkronor, likt i en finare sal.
Planlösningen i restaurang- och bardelen är utformad med tanken att den
skall vara flexibel för att kunna ändras utefter behov vid anläggningens
varierande arrangemang.
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Figur: 25 Interiör, plan två, etagerestaurang.

Figur: 26 Interiör, plan två, etagerestaurang, utsikt över travbanans upplopp.
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6. Slutsatser och diskussion
I detta kapitel sammanfattats arbetets resultat i punktform. Författarnas
tankar bakom de olika utformningsförslagen presenteras och kommenteras.
Förväntade konsekvenser och effekter av förändringarna diskuteras.

6.1 Slutsatser och diskussion kring kortsiktigt utformningsförslag
•

Stallbackens entré: Parkering och entré omstrukturerades. En
triangelformad upphöjning byggs upp kring befintlig
strålkastarstolpe som även förses med skyltning. Buskar planteras
vid entrégrinden, och slänter besås med gräs för att få in mer grönska
i anläggningen. En stenmur byggs längs befintligt stängsel kring
parkeringen.
Målet med dessa åtgärder är att entrén ska bli mer funktionell och
samtidigt mer välkomnande. Genom att avdela grusplanen med en
upphöjd platå vill vi försöka skapa ett bättre flöde i trafiken och
minska områdets ödsliga intryck. Tringelformen känns naturlig för
platsen och belysningsstolpen lämpar sig väl att fästa skyltar på då
den syns tydligt från grinden. Eftersom grusplanen är så pass stor,
krävs det att även åtgärden är rejäl för att synas ordentligt och inte
framstå som tafatt. Vi har därför valt att ge upphöjningen rejäla
dimensioner, triangelns sidor är runt 15 meter långa och lägsta
punkten är på omkring 1 meter. Triangeln är byggd av stockar och
stenar som redan finns på området vilket är både billigt och gör att
arrangemanget smälter väl in i miljön. Genom att fylla upp innanför
stockarna med matjord kan gräs och blommor planteras eller sås och
upphöjningen blir på så sätt även ett vackert inslag på stallbacken.
Slänten upp mot stallarna är inte till för trafik och detta markeras
med liggande stockar och genom att beså slänten med gräs. Tanken
med växtligheten på slänten och på upphöjningen är att ge
stallbacken ett mjukt och ombonat intryck samtidigt som parkeringen
ramas in.

•

Publikentré: Väderskydd saknas och entrén ger inget trevligt intryck.
Skärmtak över entrén byggs. Plantering av växter och buskar kring
billjettkassorna. En mur byggs som inramning kring publikparkering.
Huvudsyftet med tillbygganden är att ge besökare möjlighet att vara
under tak medan de köar för att köpa biljetter. Genom takens
utformning försökte vi även att göra entrén mer välkomnande. Den
estetiska aspekten ville vi förstärkta ytterligare och visar ett förslag
på hur man kan plantera in grönska i form av en bokhäck som döljer
det höga nätstaketet samt placera ut blommor i krukor. Parkeringens
nuvarande avgränsning med glesa stenblock känns otillräcklig och
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simpel. Då anläggningen har stora mängder sten liggandes, visar vi
hur man kan använda dessa på ett bättre sätt genom att bygga en rejäl
mur kring parkeringen.
•

Åskådarplats: Väderskydd saknas, publikområdet längs upploppet
känns inte genomtänkt. Förslag på byggnader ritas upp enligt
Tingsrydtravets önskemål.
Detta är den plats som vi anser är i störst behov av rejäla åtgärder.
Publikområdets stora öppna yta ger en ödslig, karg känsla och
befintliga byggnader är för små för att passa in på den storskaliga
anläggningen. De vindskydd som ritats i förslaget kommer troligtvis
heller inte göra stor skillnad i anläggningens jättelika skala. På grund
av ekonomiska begränsningar är det svårt att åstadkomma någon
väsentlig förbättring på kort sikt.

•

Innerplan: Området mellan ridbanor och travbanan har inte snyggats
till efter det att travbanan anlagts. Förslag på planteringar samt idéer
på enklare arrangemang som fungerar som blickfång för åskådare
och tv-publik.
Här hade man kunnas göra avsevärda förbättringar med enkla medel
och på anläggningen befintliga material. Idag består marken mellan
banorna av steniga, sterila avbaningsmassor sedan byggnationen av
banan, bevuxna med sporadiska ogräs. Stenar i olika dimensioner är
utspridda över platsen och hade blivit ett effektfullt blickfång
samlade till ett röse på en strategisk plats. Stenrösen är väldigt
typiskt för det småländska kulturlandskapet och samtidigt vackra då
de efter en tid blivit bevuxna med lavar och mossor.
Genom att man, efter att man röjt upp på området, täcker marken
med matjord och därefter besår jorden med vall med typiska
ängsväxter, hade innerplan förvandlats till vacker ängsmark. Vallen
behöver inte klippas i samma utsträckning som en gräsmatta utan
kan hållas relativt hög vilket innebär mindre arbete för travbanans
anställda. Ett alternativ är att hämta avbaningsmassor från skogen
och sprida ut på platsen. Då dessa massor innehåller mull och frön
kommer så småningom plantor med typiska växter från småländsk
skog att gro. Nackdelen med denna metod är att det tar lång tid innan
plantorna växer och avsedd effekt nås. Något som vi båda tänkte på
när vi fick uppdraget att tillvarata den småländska känslan på
anläggningen var gärdsgårdar. Att bygga detta hade inte kostat
mycket då granslanor och annat material redan finns tillgängligt på
anläggningen. Placeringen på innerplan är strategiskt för att på ett
slående sätt använda gärdsgårdarna för publiken att vila ögonen på.
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Dagvattendammarna som redan finns på innerplan borde utnyttjas
bättre, vattendrag är en iögonfallande och vacker detalj i landskapet.
Genom att rama in dammarna med vattenväxter blir intrycket mer
påfallande. Insjöar är ett vanligt inslag i den småländska naturen och
genom att plantera in typiska växter blir effekten av lokal natur mer
slående.

6.2 Slutsatser och diskussion kring långsiktigt utformningsförslag
•

Kombihall: Vi har valt att koncentrera våra idéer på långsiktiga
förbättringsåtgärder till att rita förslag på en byggnad som skulle
rymma de förnödenheter Tingsrydtravet saknar idag. Då vi gjorde
studiebesök på Jägersro travbana insåg vi den stora fördelen med att
ha alla bekvämligheter samlade under tak. Eftersom Tingsrydtravet
även vill satsa på ridsport och utöka sitt samarbete med ortens
ridklubbar och företag hade ett ridhus varit en stor fördel. För att
även ponnytravskolan skall kunna utnyttja manegen krävs det att
byggnaden har större mått än ett normalt ridhus. Byggnaden
placerades så att den bildar en naturlig gräns mellan anläggningen
och omgivningen vilket minskar behovet av höga nätstängsel kring
publikentrén.

•

Läktare: Vi tror att genom bygga läktare hade Tingsrydtravet fått en
stor fördel genom att de därmed hade haft möjlighet att erbjuda sin
publik att sitta bekvämt då de ser på travtävlingarna. Publiken hade
fått en bättre upplevelse och antalet besökare kanske hade ökat. I
anslutning till rid- och körhallen, längs med travbanansupplopp,
ritades läktare för att ge åskådare bra utsikt över travbanan. Längs
ytterväggen som vetter mot travbanan placerades stora fönster så att
besökarna, oavsett om de befinner sig inomhus eller utomhus, får bra
utsikt över banan. Att anpassa en byggnad med dessa stora mått för
att passa in i en småländsk idyll var svårt. Vi lade mycket tid på att
studera och analysera typisk arkitektur för att försöka hitta detaljer
som kunde appliceras på byggnaden och läktarna för att få dem att
smälta in i miljön.

•

Exteriör miljö: Även landskapet kring byggnaden är viktigt att ta i
beaktande. Vi har valt att belägga hela ytan mellan travbanan och
läktarna med kullersten för att göra avgränsningen mellan ute och
inne mindre tydlig och ge en rumslig känsla. Att stensätta maken
utanför byggnaden underlättar också städning och renhållning både
inomhus och utomhus. Lättskötta växter planterade i krukor är inte
svåra att underhålla och gör mycket för trevnaden.

•

Interiör miljö: Vi valde att även låta inredningen i kombihallen
speglas av den småländska lantstilen. Dels för att ge hela
anläggningen en genomgående design samtidigt som denna
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inredningsstil ofta uppfattas som vacker och mysig av de flesta
människor. Färgvalet gjordes med inspiration av typiska kulörer från
tidsperioden, men även utifrån de reaktioner omgivningen kan ge
besökarna. På entréplanet förekommer röda detaljer mycket då rött är
en färg som frambringar uppspelthet hos människor. Här har vi tänkt
att centrum för totospel och betting ska äga rum, färgvalet bidrager
ytterligare till att göra detta till en spännande och laddad miljö. På
plan två har vi valt kallare färger i lugna nyanser för att miljön ska
uppfattas mer rofylld och inbjuda besökarna att kunna äta och dricka
i lugn och ro.

6.3 Förslag till ytterligare utveckling
Tingsrydstravets anläggning är stor och det finns många möjligheter till att
vidareutveckla denna till det centrum för hästriket som planen var från
början. En intressant idé är att uppföra byggnader för permanent
uppstallning av hästar på anläggningen. Att få in denna typ av verksamhet
hade bidragit till mer rörelse kring travbanan och även gett autenticitet till
anläggningens lantliga framtoning med betande hästar, stallbyggnader
etcetera. För att möjliggöra permanent hästhållning på området krävs en
utredning. Bland annat måste rasthagar finnas att tillgår, foderförvaring och
gödselhantering skötas, parkeringssituation ses över med mera.
Ytterligare fördjupning skulle kunna göras i hur man hade kunnat utveckla
landskapsarkitekturen kring banan. Närmare studier kring vilka växter som
skulle planteras på vilken plats, med mera hade kunnat bedrivas.

6.4 Sammanfattande slutsatser och diskussioner
Vårt examensarbete kan jämföras med en studie som undersöker en planerad
dagvattenpark i Hudiksvalls kommun 2012 (M. Borselius, K. Eriksson,
2012). I den studien undersöker man hur estetiska värden kan skapas i en
teknisk anläggning. Med studien avses att skapa en plats som inte bara
uppfyller tekniska behov utan också blir attraktiv för människor att besöka. I
dagvattenparksstudien koncentrerades förslagen till att erbjuda besökare
sinnliga upplevelser genom estetiska upplevelser, mycket fokus lades där på
vilka växter och planteringar man kunde använda sig av. Då botanik ligger
utanför vårt huvudområde har inte detta studerats närmare i vår rapport. En
annan skillnad mellan de båda studierna är att eftersom Tingsrydtravet redan
erbjuder sina besökare upplevelser i form av travtävlingar, handlar vårt
arbete snarare om att skapa mervärde till denna upplevelse genom en vacker
omgivande miljö.
Med de planerade åtgärder vi har föreslaget i denna rapport hoppas vi göra
Tingsrydtravets anläggning mer attraktiv och estetiskt tilltalande.
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Examensarbetet har resulterat i två olika utformningsförslag med olika
begränsningar vad gäller tid och ekonomi.
Målet med vårt examensarbete har uppnåtts genom att en utredning gjorts av
vilka behov som finns och vilka funktioner som saknas på Tingsrydtravets
anläggning. Utredningen har sedan använts för att utforma
förbättringsförslag. Arbetets resultat svarar mot syftet genom att två olika
planer med skilda tidsperspektiv för försköning av anläggningen har
föreslagits och presenterats.
De föreslagna åtgärderna i den kortsiktiga visionen ska ge så stor effekt som
möjligt till så liten kostnad som möjligt. Genom att använda de resurser som
redan finns tillgängliga på anläggningen minimeras kostnaderna för
material. Vad gäller byggnationerna av vindskydd och tillbyggnaden av
skärmtak över entrén, har utformningen valts med avseende att använda
mindre kostsamma material och enkla konstruktioner. Under hela
utformningsprocessen har tanken varit att förslaget skall vara realistiskt och
nåbart inom två år.
Den långsiktiga visionen är en utopi utan begränsade resurser. Vi anser att
den förslagna byggnaden i den långsiktiga framtidsvisionen synnerligen
hade utvecklat anläggningen och gjort den attraktivare och öppnat denna för
många fler möjligheter. I byggnadens sportbar hade man till exempel kunnat
anordna evenemang där man visade tv-sända travtävlingar från andra banor
eller andra större sport- och ridsportevenemang. Restaurangen hade kunnat
hyras ut som festlokal och likväl fungera som lunchrestaurang även då
travbanan inte har öppet för särskilda evenemang. Rid- och körhallens
manege kan hyras ut för andra tävlingar än ridsport, till exempel för
hundsport som agility, husdjursutställningen med mera. Travbanan hade
därmed blivit ett aktivitetscenter inom många olika verksamheter för
invånarna i Tingsryds kommun med omnejd.
Examensarbetets resultat hade kunnat förbättras genom att närmare studera,
analysera och kartlägga hur en tävlingsdag på Tingsrydtravet går till. Detta
har inte varit möjligt på grund av att årets första travtävling äger rum efter
att arbetet skall presenteras. Fördjupade studier kring landskapsarkitektur
hade troligtvis förbättrat detaljer i förslagen. De föreslagna åtgärderna hade
kunnat anpassas bättre till anläggningens funktionella behov, om mer tid
funnits att hålla en dialog med insatta personer. Förvaltning och underhåll av
anläggningen hade varit intressant att diskutera närmare med insatta inom
området. Med mindre kraftiga begränsningar för det kortsiktiga förslaget,
gällande tid och ekonomi, hade förslagen kunnat utvecklas mer och fler
åtgärder hade kunnat föreslås.
I båda förslagen återspeglas våra tankar gällande god funktion samt att
bevara och förstärka anläggningens småländska framtoning på ett vackert
sätt. Huvudtanken med båda förslagen är att anläggningen ska vara attraktiv
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för alla intressenter, publik, tävlande och arrangörer från olika verksamheter.
Sammanfattningsvis har examensarbetet genererat två olika förslag med
olika begränsningar, men samma syfte.
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Bilaga 1, Figur 1.1 Småländskt torp i Ryssby med fönsterdetalj.
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8. Bilagor
Bilaga 1: Inspirationskollage
Bilaga 2: Översiktsbild över Tingsrydtravet
Bilaga 3: Bilder från resultat, kortsiktigt förslag
Bilaga 4: Bilder från resultat, långsiktigt förslag
Bilaga 5: Planlösningar från resultat, långsiktigt förslag
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BILAGA 1

Inspirationskollage

BILAGA 1.

Inspirationskollage

Figur 1.1 Småländskt torp i Ryssby med fönsterdetalj.

Figur 1.2 Äldre ladugård med typiska detaljer, Mariannelunds gård.
Bilaga 1, Sida 1(5)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 1

Inspirationskollage

Figur 1.3 Gärdsgård, detalj med
gammeldags tillverkningsteknik.

Figur 1.4 Mur av natursten.

Figur 1.5 Småländsk gård med gärdsgård, Sånnahult, Urshult, Tingsryd
Bilaga 1, Sida 2(5)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 1

Inspirationskollage

Figur 1.6 Sekelskiftesinteriör med typiska kulörer, öppen spis, plankgolv och trasmattor

Figur 1.7 Stengolv och snickeridetaljer

Figur 1.8 Dörr, typisk färgsättning

Bilaga 1, Sida 3(5)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 1

Inspirationskollage

Figur 1.9 Granskog, Växjö

Figur 1.10 Björkskog, Växjö

Figur 1.11 Småländsk insjö med näckrosor och vattenväxter

Bilaga 1, Sida 4(5)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 1

Inspirationskollage

Figur 1.12 Ridhus med limträstomme och lanternintak, Tärnö säteri, Nyköping

Bilaga 1, Sida 5(5)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 2

Översiktsbild Tingsrydtravet

BILAGA 2. Översiktsbild Tingsrydtravet.

Figur 2.1 Flygfoto över Tingsrydtravets anläggning.
Bilaga 2, Sida 1(1)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 3

BILAGA 3.

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag.

Figur 3.1a) Stallbacken idag

Figur 3.1b) Stallbacken med föreslagna åtgärder inritade

Bilaga 3, Sida 1(7)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 3

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag

Figur 3.2a) Stallbackens parkering, före.

Figur 3.2b) Stallbackens parkering, efter. Slänt mot stallarna markerad och besådd,
ny skyltning samt plantering kring lyktstolpe.
Bilaga 3, Sida 2(7)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 3

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag

Figur 3.3a) Publikplats idag.

Figur 3.3a) Publikplats med föreslagna åtgärder inritade

Bilaga 3, Sida 3(7)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 3

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag

Figur 3.4a) Publikentré, före

Figur 3.4b) Publikentré, efter. Nytt skärmtak samt plank tillbyggt på befintliga biljettkassor.
Mur kring parkering, bokhäck planterad framför stängsel.

Bilaga 3, Sida 4(7)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 3

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag

Figur 3.5a) Åskådarplats längs med travbanans upplopp, före.

Figur 3.5b) Åskådarplats längs med travbanans upplopp, efter. Förslag på regnskydd för
publik.

Bilaga 3, Sida 5(7)
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BILAGA 3

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag

Figur 3.5c) Regnskydd, framifrån.

Figur 3.5d) Regnskydd bakifrån.

Bilaga 3, Sida 6(7)
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BILAGA 3

Bilder från resultat, kortsiktigt förslag

Figur 3.6a) Innerplan idag.

Figur 3.6b) Innerplans med föreslagna åtgärder inritade. Röd text visar nya
installationer.

Bilaga 3, Sida 7(7)
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BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

BILAGA 4.

Bilder från resultat, långsiktigt förslag.

Figur 4.1a) Publikplats idag.

Figur 4.1b) Publikplats med kombihall och föreslagna åtgärder inritade

Bilaga 4, Sida 1(8)
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BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

Figur 4.2 Kombihall, exteriör. Vy från öster.

Figur 4.3 Kombihall, exteriör. Vy från nordväst.

Bilaga 4, Sida 2(8)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

Figur 4.4 Kombihall, rid- och körhall, manege.

Figur 4.5 Kombihall, ridhusläktare.

Bilaga 4, Sida 3(8)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

Figur 4.6 Kombihall, exteriör, publikentré.

Figur 4.7 Kombihall, interiör, publikentré med biljettkassor.

Bilaga 4, Sida 4(8)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

Figur 4.8 Interiör, entréplan, cafeteria .

Figur 4.9 Interiör, entréplan, totokassor och utgång till terrass .

Bilaga 4, Sida 5(8)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

Figur 4.10 Interiör, plan två, konferensrum.

Figur 4.11 Interiör, plan två, bar och restaurang.

Bilaga 4, Sida 6(8)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

Figur 4.12 Interiör, plan två, bar och restaurang med projektorduk.

Figur 4.13 Interiör, plan två, öppen spis i bar och restaurang.

Bilaga 4, Sida 7(8)
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BILAGA 4

Bilder från resultat, långsiktigt förslag

Figur 4.14 Interiör, plan två, etagerestaurang.

Figur 4.15 Interiör, plan två, etagerestaurang, utsikt över travbanans upplopp.

Bilaga 4, Sida 8(8)
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BILAGA 5

BILAGA 5

Ritningar

Ritningar

Figur 5.1 Planlösning Entréplan
Bilaga 5, Sida 1(4)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 5

Ritningar

Figur 5.2 Planlösning Entréplan, större skala
Bilaga 5, Sida 2(4)
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BILAGA 5

Ritningar

Figur 5.3 Planlösning plan 2
Bilaga 5, Sida 3(4)
Ida Jogre & Lina Mohager

BILAGA 5

Ritningar

Figor 5.4 Planlösning Plan 2 större skala
Bilaga 5, Sida 4(4)
Ida Jogre & Lina Mohager
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