
Bilag 3: Skriftlig interview angående

første iteration af vores designforslag

Hvordan vil du beskrive gangtunnelen der forbinder perronerne? Er den

kedelig, flot, ect

Som enhver anden tunnel

Ligner alle de andre i landet. Måske lidt dyster om natten.

Lidt kedelig og mørk. Men kunne evt sætte LED lys op eller lignende

Kedelig, mangler kunst

Kedelig, grå

Kedelig

Kedelig

Kedelig

Kedelig

Jeg synes den er tilstrækkelig, den forbinder perronerne rigtig fint, måske

lidt kedelig at se på



Gennemsnitlig

Den fungerer helt fint, den er ikke specielt flot, men æstetikken er ikk

noget jeg tænker over til daglig. Godt nok kunne der måske bruges noget

bedre belysning til når det bliver mørkt. Personligt synes jeg ikke det er

utrygt når det er helt mørkt, men tænker nok der ville være nogle som

finder det utrykt.

Den er kedelig, men det giver god mening i forhold til check ind og ud med

rejsekort

Average

Er der noget som du synes kan forbedre din oplevelse af gangtunnelen?

Ved ikke

Ved ikke

Som nævt før kunne bedre belysning nok gøre en kæmpe forskel når det

er mørkt.

Male på væggene. Bedre belysning.

Kunst på væggene, eventuelt fri graffiti væg

Hvis man pifter den lidt mere op, fremfor det så gråt og kedeligt

Hvis man lavede noget på væggene



Gratis mad

Grafitti

Graffitivæg men det skal ændre sig hele tiden

Desinfektion

Bredere/flere trapper til at håndtere den store mængde studerende, så der

ikke skabes kø

Belysning

Bare noget mere lys. Det er begrænset hvor meget man opholder sig

derinde

Hvad synes du om farvevalget i vores designforslag?

Så længe det ikke bliver for mørkt giver det lidt mere liv

Nok ikke den første og sidste

Kan bedre lide de grønne tiltag

Ikke så pænt

Grønt og blåt



Flot!

Det ligner at man har ansat en børnehave til at farve med deres kridt

Det giver god mening med en masse farver. Noget i den retning ville nok

fungere meget godt

Det giver en afslappet stemning, men måske kunne man også lave nogle

vægmalerier med “landmarks” fra Roskilde By, så man kan vise at

Trekroner er en del af Roskilde.

Den sidste har et fedt design. Måske flere kuløre og farver?

De alle sammen er pæne design, min favorit er nr 2

Bedst med de første. Tror lyse farver vil hjælpe meget i en mørk tunnel

Arrrgh det en ommer

1-3 er fint og farverigt

4 er lidt mørk når man tænker på hvor mørkt der er i forvejen

Hvilke farver kan du lide og hvorfor

Ved ikke

Rød og grøn, det gør mig glad



Nr 2, er fan er de blå farver.

Lilla og pink. Fordi jeg er lidt gay en gang imellem.

Jeg synes farven blå er meget pæn fordi man kommer til at tænke på

himlen

Jeg kan lide lyse farver, fordi det giver lidt en glæde og liv

Gul fordi den er flot

Grønt og blå, giver lyser og virkelig naturligt

Grønt

Glade og positive farver

De to vægmalerier med bjerge og græs er pæne nok, men som sagt, så

tænker jeg det ville være mere relevant at have billeder af “landmarks”.

Blodrød

Hvilke farver ville du vælge i stedet for?

lyserød og gul fordi det er nogen meget skrigende farver

Ved ikke



Rød og grøn

Måske, lidt lysere farver

Måske nogle anderledes farver. Trekroner er tæt på Roskilde, så måske

farven orange ville egne sig godt. Det kan associeres med orange scene

Lyse og positive farver

Jeg ville helt klart have det grønne og blå i brug

Ingen

I stedet for hvad?

Gul, grøn, rød og blå i kombination ville være helt fint.

En gul sol også

Blodtød

Hvis du skulle beskrive dette designforslag med en følelse, hvad ville det

så være?

Velkommene og varmt

Tryghed



Rolighed.

Pas

Melankolsk i dunno det er svært.

Grønt

Glædeligt

Glad

Fint nok

Den sorte er lidt kedelig, men de andre giver liv

Er der en af design forslagene som du synes bedst om og hvorfor?

Synes den sidste var rimelig nice. Men jeg ville måske ændre farverne så

de stråler lidt mere.

Nr 2

Nr 1 pæn

Nej



Ja, den med blå og grøn

Ingen

Første mange farver jubi

Den første. Den fangede mest ens opmærksomhed

Den første med bjergene er meget flot, og giver en afslappet stemning.

Blomster

Er der noget som du synes kan forbedres ved vores designforslag?

Prøv med nogle andre farver evt

Nej

Nej

Mere rød

Lysere farver

Lok en til at lave et pænt Photoshop så man kan forestille sig det bedre

Igen, måske brug “landmarks” fra Roskilde By.



Få lidt livlige ting involveret

Flere farver.

Bedre tegning

Er der ellers noget som du vil kommentere på?

Nope

Nej, men husk det med støjsikring/støjafskærmning hvis det kunne

indkorporeres i projektet.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

I er nogle smukke mænd alle 3. <3

?



.



Designforslag 1

Designforslag 2



Designforslag 3



Designforslag 4


