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Johan Folkesson, landskapsarkitekt

Centrumvägen/Väg 231, Svenstavik, 2017

Egen verksamhet /anställningar
2012 -    terraism – ett landskapsarkitektkontor, Göteborg
2010 - 2012 GORA art&landscape, Malmö

Projekt och tävlingar i urval
2018  Tävlings- och jurysekreterare för Station Haga. Resurskonsult för Sveriges Arkitekter. Beställare:   
  Göteborgs stad.
2017 –   Trafikverkets utbildning i arkitektur
  Kursansvarig för Trafikverkets femdagars-kurs i arkitektur. 
2017  Centrumvägen/Väg 231, Svenstavik. Gestaltningsförslag och trafikstrategi för två korsande   
  regionala vägar genom ett mindre samhälle. Beställare: Bergs kommun
2017  Gestaltningsprocessen i totalentreprenader
  Intervjubaserad undersökning av hur man säkerställer gestaltningskvaliter i totalentreprenader.  
  Beställare: Trafikverket
2015 - 2018 Pilotprojekt, kommunala planprocessen och Trafikverkets ÅVS-process
  Genomförande av workshop i Åsarna med syfte att samköra två planeringsprocesser i tidigt skede.  
  Workshopen innefattade gåturer, presentationer och deliberativa samtal. 
  Beställare: Trafikverket
2016  FOI-strategier för Trafikverket
  Planerande och framtagande av strategi- och inriktningsdokument som pekar ut riktningen för  
  Trafikverkets satsning på FOI inom arkitektur de kommande tre åren. 
2016  Arkitekturpolicy, Trafikverket
  Medverkande i framtagandet av Trafikverkets arkitekturpolicy samt en skrift som fördjupar policyns  
  innehåll. 
2016  GAP-analys, arkitekturens status på Trafikverket
  Planerande, genomförande och presentation av en GAP-analys som jämförde gapet mellan   
  arkitekturens status i Trafikverkets verksamhet och en formulerad önskvärd nivå. 
2015  Landeribacken vid Korsvägen, Göteborg
  Vidareutveckling av stadsutvecklingsprogram för en centralt belägen plats i Göteborg. Arbetet 
  tog avstamp i tidigare utredningar kring området som bland annat bestod i ett omfattande  
  dialogarbete med medborgare, tjänstemän och företrädare för närliggande verksamheter.   
  Beställare: Fastighetskontoret och Park och Naturförvaltningen, Göteborgs stad. Genomfördes   
  tillsammans med UNIT arkitektur.
2015   Trafikverkets utbildning i arkitektur
  Planering och genomförande av pilotkurs i arkitektur. Kursen riktade sig till     
  samtliga anställda på Trafikverket. Genomfördes som underkonsult till HWL arkitektur. 
2015 - 2018 Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön
  Vidareutveckling av utvärderingsmodell av Trafikverkets nationella projekt. Framtagande av 
  manualer, utbildningsmaterial samt extern bedömningsgrupp. Beställare: Trafikverket 
2015  Workshop kring de nya stambanornas arkitektur
  Planerande och genomförande av workshop kring gestaltningen av de nya höghastighetsbanorna  
  i Sverige. Beställare: Trafikverket
2015   Vacker och säker 
  Publikation om relationen mellan gestaltning av trafikmiljöer i städer och trafiksäkerhet.
  Eget projekt, finaniserades av Skyltfonden och Nordiskt Vägforum  
2015   Handlingsprogrammet för God Arkitektur
  Medverkande landskapsarkitekt i utveckling av Trafikverkets arbete med att stärka den interna och  
  externa arkitekturkompetensen. Beställare: Trafikverket
2015  Saluhallstorget i Landskrona
  Handläggande landskapsarkitekt och ansvarig för trafikgestaltningen. Gestaltningsprogram
  för nytt Saluhallstorg i Landskrona där torghandel möter skolgård och offentlig mötesplats.   
  Underkonsult till GORA art&landscape.
2014  Olof Arnbergs Plats
  Handläggande landskapsarkitekt av centralt torg i Höganäs. Underkonsult till GORA    
  art&landscape. Beställare: Höganäs kommun. 

Johan Folkesson driver terraism – ett landskapsarkitektkontor sedan 2012, med bas i 
Göteborg. Kontoret har en arkitekturuppfattning som grundar sig i landskapet som en 
ständigt närvarande process, med människan i fokus.  Arbetet spänner sig över yrkets 
hela skala, från gestaltande av trädgårdar till utveckling av nationella strategier, via 
undervisning vid universitet samt uppdrag som tävlings- och jurysekreterare. 

De senaste årens projekt har kretsat kring “Strategiska arkitekturtjänster”, ett ramavtal för 
Trafikverket med syfte att stärka arkitekturen inom myndigheten. Arbetet innebar både 
att ta fram ett handlingprogram för god arkitektur så väl som att genomföra några av de 
föreslagna projekten. 

Förutom engagemang i sina projekt drivs Johan av att vara med och utveckla 
professionen. Han strävar efter att alltid vara betrodd med förtroendeuppdrag med syfte 
till att förbättra och utforska arkitekturens närvaro i samhället. Johan sitter just nu med i 
Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur där han bland annat ansvarat för de 
senaste årens Seminariestafetter. Han är sedan 2016 Sveriges representant i International 
Federation of Landscape Architecture (IFLA). 

Idéskrift genomfartsmiljö, Åsarna, 2018
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Åsarnas bygata
Form och funktion



Ett av fem konstverk från Bild på Cykelväg i Karlstad, 2013

Korsvägen, Göteborg, 2015

Publikation av Vacker och säker 2015

Workshop Åsarna, 2015

2013-2014 Trafikverkets Arkitekturpris
  Handläggare och kvalitetsstöd vid genomförandet av Trafikverkets Arkitekturpris 2013-2014. 
2013  IGS Hamburg
  Idéträdgård för internationell trädgårdsutställning i Hamburg. Handläggande landskapsarkitekt,  
  underkonsult till GORA art&landscape.
2013  Bidl på Cykelväg
  Tävlingssekreterare samt ansvarig för anläggning av konstprojektet Bild på Cykelväg i Karlstad   
  kommun. Underkonsult till konstkonsult Monika Gora
2012   Park i Gata
  Ansvar för trafikgestaltning av genomfartsgata i nytt bostadsområde i Ursvik.     
  Underkonsult till konstnär Monika Gora. 

Övrigt
2018  Föreläsning och workshop angående ny arkitekturpolitik, på Trafikverkets årliga arkitekttträff.
2018  Kursvärd Att leda kreativa idéprocesser. Resurskonsult för Sveriges Arkitekter.
2018  Paneldeltagare SLU Super Landscape Days 
2018  Föreläsare ARK518, Stadslandskap, Arkitekturprogrammet, Chalmers
2016 -  Ansvarig för Akademin för landskapsarkitekturs Seminariestafett 2016 – Växjö, 2017 – Linköping  
  och 2018 – Göteborg
2017  Övningsledare och kritiker i kursen Teknisk Samhällsplanering på Civilingenjörsprogrammet,   
  Chalmers Tekniska Högskola
2016  Valberedning Sveriges Arkitekter Västra Götaland
2016 -  Medlem i Sveriges Arkitekters Akademi för andskapsarkitektur med ansvar för internationell   
  samordning.
2015  Finalist i Trafikverkets Arkitekturpris för projektet Park i Gata i Ursvik, Sundbyberg. Ansvar för   
  trafikgestaltning av genomfartsgata i nytt bostadsområde i Ursvik. Underkonsult till    
  konstnär Monika Gora. 
2015   Rambölls pris för främsta examensarbete inom landskapsarkitektur. 
2015  Föreläsning för samtliga arkitekter på Trafikverket. Mina reflektioner av Trafikverkets    
  arkitekturarbete samt förslag på framtida angreppsätt.
2015  Handledare, studioledare och kritiker på kandidatprojektet, Arkitektprogrammet på Chalmers   
  Tekniska Högskola.
2014  Föreläsare på kursen Strategisk kommunikation och stadsutveckling, Malmö Högskola
2014 - 2016 Fysisk planering 2 – hållbar stadsutveckling, återkommande handledare, föreläsare och kritiker på  
  Malmö Högskola
2014 - 2016 Formlära I, föreläsare SLU, Alnarp
2011 - 2014 Handledare och kursassistent på flertalet masterkurser på Landskapsarkitektprogrammet på SLU,  
  Alnarp.
2011  Produktion av utställning över ett vindskraftprojekt samkoordinerat mellan SLU, Malmö Stad och  
  Energimyndigheten
2010 - 2013 Styrelsemedlem i Arkitekter Utan Gränser
2010  MEM-stipendiat
2009  Grupputställning “Talk Climate” om stadsodling. Form/Design Center Malmö

Press och publiceringar i urval

2018  Åsarnas bygata, form och funktion. Idéskrift beställd av Trafikverket.
2018  Minnesartikel om Jeppe Aagard Andersen i tidsskriften Arkitektur
2017  STAD 16. Debattartikel om relationen mellan landsbygd och storstad.
2016  Landskab 8. Artikel om utveckling av hamnområden i Köpenhamn.
2016  STAD 14. Intervju inför Tätt intill, ett seminarium om förtätning i den växande medelstora staden 
2015  Arkitekten 11, december. Intervjubaserad artikel kring publikationen Vacker och Säker.
2015  Vacker och Säker, publikation om gestaltning och trafiksäkerhet på eget förlag.
  

Saluhallstorget i Landskrona, 2015

Kundupplevd kvalitet i Trafikmiljön, utveckling av utvär-
deringsverktyg 2015 - pågående

Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön
UNDERLAG FÖR BEDÖMNINGSENKÄT


