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JOHANNES GUSTAFSSON
EMPTY SPACE, WASTED SPACE

Today’s cities are built and shaped with a large inequality in how 
the space is distributed between different vehicles and way of 
transportation. Parking located along roads only function as storage 
for cars. Streets have become walk-through paths lacking identity. 
How can we reclaim and reprogram some of these parking lots? 
My graduation project is exploring how small changes at several 
different locations can bring the local spirit into the city, while 
creating a vibrant and dynamic cityscape.

Dagens städer är byggda och formade med en stor ojämnlikhet 
i hur utrymmet fördelas mellan olika fordon och transportslag. 
Parkeringar längs med vägar fungerar endast som förråd åt bilar. 
Gator har blivit transportsträckor utan någon riktig identitet. Hur 
kan vi återta och omprogrammera en del av dessa parkeringar? 
Mitt examensprojekt handlar om hur man genom små förändringar 
på fl era olika platser kan ta tillvara på de lokala krafter som fi nns 
och samtidigt skapa en levande och dynamisk stad. 

Studio 8, handledd av    
SARA GRAHN
MAXIMILIAN ZINNECKER
RUMI KUBOKAWA

johannesgust@gmail.com



EMPTY SPACE WASTED SPACE



2 3

Examensarbete 2014
Johannes Gustafsson

johannesgustafsson@outlook.com

Studio #8: Future now
Handledare: Sara Grahn, Maximilian Zinnecker, Rumi Kubokawa



4 5

Innehåll

   Innehållsförteckning
   Sammanfattning
 
 Kapitel 1: Demokrati i stadsrummet
   Vad är en parkeringsplats?
 
 Kapitel 2: Undersökning
   Enkät
   Sammanfattning enkät
   Parkeringsexperimentet
   Slutsatser parkeringsexperimentet
   Slutsatser företagsenkät
 
 Kapitel 3: Vision
   Scenario
   Fysisk och politisk påverkan
 
 Kapitel 4: Genomförande
   Ansvar och process
   Bottenplatta
   Gränser och kostnader
   Regler
 

4
7

10
12

14
16
22
24
30
31

32
36
40

42
44
46
48
50

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 Kapitel 5: Inspirationsexempel
   Upphov
   Expanderad gångbana
   Cykelreperationsplats
   Barnvagnsparkering
   Bastu
   Biodiversitetsmix
   Smådjursrastplats
   Flyttbar container
   Grillplats
   Mikroodling
   Solcellsladdstation
   Regnträdgård
   Betongväxtberg
   Bilskådarstation
   Offentlig konst
   Grön oas
 
 Kapitel 6: Visualisering
   Översiktsplan och Plan
   A - Expanderad gångbana
   B - Mikroodling
   C - Scenutrymme
   D - Smådjursrastningsplats
   Årstidsscenario

 Kapitel 7: Referenser

52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84

86
88
90
92
94
96
98

100



6 7

Examensarbete våren 2014
I dagens samhälle har bilen tillåtits ta stor plats och breda ut sig. Städer
byggs idag inte längre för dess invånare utan istället för att effektivt
kunna förfl ytta ett motorfordon från A till B.

Syftet med mitt examensarbete är att synliggöra det utrymme som 
bilen upptar i dagens samhälle och den konfl ikt som ligger i den sneda 
fördelningen av yta bil respektive människa som fi nns. Målet är att 
omdefi niera det publika rum mellan stadens byggnader, som idag till stor 
del upptas av motorfordon, till att bli något nytt och berikande åt staden 
som helhet.

Jag har valt att lägga fokus på hur man genom små ingrepp kan 
förändra vårt sätt att befolka stadsrummet. Med fokus på förändring av 
parkeringsplatser längs med vägar försöker jag förändra hur vi upplever 
staden och hur vi ser på fördelningen av ytan mellan olika fordon och 
människor.

INTRODUKTION
SAMMANFATTNING
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Demokrati i stadsrummet
I ett samhälle lever människor från många olika bakgrunder och kulturer 
tillsammans. Idag verkar det som om skillnader i samhället handlar om 
vilken identitet man har. Vi tenderar att dela upp varandra i raser, kön och 
klasser.

Det är inte enbart vilka vi är som människor som delar upp oss utan 
även de erfarenheter vi får av att göra olika saker och hur vi agerar 
i olika miljöer som särskiljer oss från varandra. Om vi vänjer oss vid 
att träffas och umgås i en komplex miljö med en stor diversitet och 
mångfald kommer vi inte att reagera lika starkt eller våldsamt nästa gång 
vi träffar på något eller någon som är annorlunda. Det är därför viktigt 
att stadsrummet uppmuntrar och förmår oss att ofrivilligt eller frivilligt 
möta människor som nödvändigtvis inte delar de åsikter eller tankar vi 
har. Om stadsrummet inhyser diversiteten av människor men ej tillåter 
en interaktion mellan dem förlorar mångfalden sitt syfte och sin kraft. 
Därför måste stadens olika parter på lika villkor aktivt interagera mellan 
varandra.[1]

Stadens utrymmen delas idag av gående, cyklister, bilar och andra fordon. 
Dessvärre är snedfördelningen av yta stor. En bilist har tillgång till 100m2 

samtidigt som cyklister och kollektivtrafi k får 10m2 respektive. Denna 
fördelning delar samtidigt upp människor från olika samhällsklasser. De 
som har råd med bil och de som inte har råd med bil.[2]

Att få oss att lämna bilen och röra oss mer bland varandra hjälper inte 
bara miljön utan är även en förutsättning för ett mer öppet demokratiskt 
samhälle.

Öppna platser och ställen att stanna upp och spendera tid på får oss att 
otvunget möta andra människor, men vad som också är viktigt är hur vi 

DEMOKRATI I STADSRUMMET
DEMOKRATI I STADSRUMMET

kan påverka vår egen situation i staden.[3][4]

Parkeringar längs med vägar fungerar endast som förråd åt bilar. Gator 
har blivit transportsträckor utan någon riktig identitet. Hur kan vi återta 
och omprogrammera en del av dessa parkeringar? Mitt examensprojekt 
handlar om hur man genom små förändringar på fl era olika platser kan ta 
tillvara på de lokala krafter som fi nns och samtidigt skapa en levande och 
dynamisk stad. Om lokala idéer och förmågor kan hjälpa till att förbättra 
samhället på detaljnivå kan vi på allvar förändra staden i större skala.

Allt handlar om hur effektivt stadens ytor används; om hur många 
människor som kan och får vara en del av den plats som fi nns.

Bilden tydliggör hur mycket plats respektive trafi kslag tilldelas i samhället 
i faktiskt total yta, parkeringar, påfarter, depåer m.m. inräknade.

Yta som respektive fordon tilldelats i samhället      = 10m2

Varje person som går över från bil till att cykla frigör 90m2 stadsrum

ALL KOLLEKTIVTRAFIK
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Vad är en parkeringsplats?
Defi nitionen av en parkeringsplats enligt förordning (2001:651) om 
vägtrafi kdefi nitioner säger:

Parkering:   En uppställning av ett fordon med eller utan
                         förare av någon annan anledning än som
                          
   1. föranleds av trafi kförhållandena,
                         2. sker för att undvika fara, eller
                         3. sker för på- eller avstigning eller på-
                             eller avlastning av gods

Defi nitionen av ett fordon regleras av förordning (2001:559) och säger:

Fordon:                   En anordning på hjul, band, medar eller liknande 
   som är inrättad huvudsakligen för färd på    
   marken och inte löper på skenor. Fordon delas   
   in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon,   
   sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

På en parkeringsplats får endast fordon placeras med förutsättning att 
avgift betalats för den tiden de står uppställda. Tillfälliga undantag kan 
ges för containrar, återvinningsstationer eller byggställningar. Senaste 
året har Stockholms stad börjat tillåta tillfällig uppställning av så kallade 
food trucks på parkeringsplatser, med tillägg att den endast får uppehålla 
sig i max två timmar för att sedan fl ytta på sig.

DEMOKRATI I STADSRUMMET
VAD ÄR EN PARKERINGSPLATS?

2,5m

0,4m

5,0m

0,6m

1,8m

1,0m

Parkeringsplats  12,5m2 

Cykelparkering  1,8m2

Människa  0,24m2



DEMOKRATI I STADSRUMMET

UNDERSÖKNING

VISION

GENOMFÖRANDE

INSPIRATIONSEXEMPEL

VISUALISERING

REFERENSER



16 17

43%

27%

13%

16%

Platsen framför ens port
Hur nöjda är människor med platsen framför 
entrén till ens bostad.

Användningen av trottoaren
Vilken är den huvudsakliga tillämpningen och vad har du för övergripande intryck av den?

Varken nöjd eller missnöjd

Nöjd

Ej nöjd

Ingen åsikt

25%

50%

25%

I huvudsak för bilar

26%

63%

11%

Blandad användning

38%

38%

24%

I huvudsak för annat än bilar

Bra Varken eller Dålig

UNDERSÖKNING
ENKÄT

Enkät
För att förstå hur människor ser och uppfattar rummet som trottoarer och 
parkeringsplatser längs med vägar tar upp konstruerade jag en enkät. 
Jag skickade sedan ut den på internet bland mina vänner som delade den 
vidare på olika forum och sociala medier.

Enkäten ställde frågor om hur man ser på platsen framför ens ingång, hur 
den fungerar och vad man skulle kunna tänka sig att se där. Deltagarna fi ck 
även ge förslag på egna visioner på en förändring av en parkeringsplats.

Urval av kommentarer
”Positiv om det gjordes i samråd med boende så den utformas efter behov/önskemål och 

faktiskt används sen och inte står tom.”

”Det skulle kännas ok, fast grill och lek etc., skulle nog kännas konstigt om det är folk 
som inte bor där typ. Hur publikt och allmänt blir det liksom? En parksnutt eller sittplatser 

passar bättre eftersom det är så urbant där jag bor.”

”Kanon, fl er små piazzor vore så himla mysigt!”

”[...] Ett avbrott i gatumiljön skulle göra gatan mer levande och kännas mer trevlig.”

“Det skulle vara trevligt. Dock vill man gärna inte ha något precis utanför dörren som är 
alltför högljutt, man vill inte bli störd inomhus för att det är högt utanför. Så en scen vill 

jag inte ha, men växter och sittplatser har jag inget emot.”

” Tror man får anpassa platserna lite till vad som fi nns i byggnaden samt hur platsen ser 
ut i övrigt. [...] tror på fi ngertoppskänsla för att det ska bli riktigt bra, tror inte man kan 

ha något slags modulsystem utan allt ska vara anpassat till platsen och människorna som 
fi nns där. Kontor, bostäder, affärer osv...”

“Tanken är god men det fi nns och kommer troligtvis alltid att vara för lite parkeringsplatser 
så nej jag vill ha parkeringen.”
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70%

23%

7%

54% 46%Positiv

Positiv med förbehåll

Negativ

11%

18%

39%

32%
Ska flytta

Ointresserad

Tidsbrist

Andra omständigheter

0

5

10

15

20

Antal ggr saker nämns

Vad man vill ha

Passiv förändring
Om en parkeringsplats utanför din dörr 
omvandlas till en minipark, en plats för vila, 
lek, att sitta, grilla eller dylikt. Hur skulle du 
ställa dig till det?

Aktiv förändring
Skulle du själv kunna tänka dig att engagera 
dig i omvandlingen av en parkeringsplats 
utanför ditt boende?

Nej - Varför vill du inte engagera dig?

Ja - Vilken typ av plats du vill skapa?

Cykel

Infoplats

Laddningsplats

Lekplats

Miljö/Återvinning

Näringsverksamhet

Park/Växter/Odling Sport

Inget allsRastgård

Rekreation

Social plats

om någon annan förändrar parkeringsplatsen

om man själv förändrar parkeringsplatsen

UNDERSÖKNING
ENKÄT
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Ej tilltalande Mycket tilltalande

2% 11% 33% 54%

Grönt och lummigt, främjar ekosystem och biodiversitet

7% 16% 28% 49%

Små pit stops för cyklister.

7% 21% 33% 39%

Parkering för cyklar

2%15% 34% 49%

Ljusa zoner, lyser upp gångstråk och trottoarer nattetid.

13% 33% 54%

Regnträdgårdar för rening av vatten från vägbanan

15% 21% 25% 39%

Offentlig plats för konst och utställningar

21% 34% 25% 20%

Plats för att vara på, betrakta stadens puls

44% 26% 23% 7%

Extra boende

28% 28% 21% 23%

Renodlad verkstad för cykelreperation

8% 23% 34% 34%

Plats för att sitta och vila på, en plats att koppla av

31% 28% 28% 13%

Lekplats (med skydd så att barn ej springer ut i vägen)

31% 26% 30% 13%

Mikroscener för gatuartister

18% 21% 39% 21%

Plats för självträning

11% 25% 33% 31%

Plats för större sällskapsspel, spontanspel

De tillfrågade fick möjligheten att sätta ett omdöme på ett antal olika 
skissförslag på vad som skulle kunna finnas på en parkeringsplats. 

Betygskalan varierar mellan 1 och 4.
1 är ej tilltalande och 4 mycket tilltalande.

De första modulerna i listan tilltalade de tillfrågade mest. 
Listan fortsätter sedan i fallande popularitetsordning.

UNDERSÖKNING
ENKÄT
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Hur uppfattar människor trottoaren och ytan framför ens hus
- Klimataspekter väger tungt. Blåst / kallt / skuggigt / lukt / smutsigt
- I allmänhet uppfattar folk en trottoar där det är mer grönt som trevligare
- Många uppskattar trottoarer som uppmuntrar till annat än att gå. Möten, 
  sitta, vila, hänga
- Önskan om ökad aktivitet förekommer
- Folk ser på trottoarer som en transportsträcka
- Ibland är den för smal, vissa vill ge mer plats för cyklister och gående
- Finns även de folk som inte vill ändra på bilens plats, de uppskattar de  
  gratis parkeringar som fi nns

Inställning till parkeringsplatser omvandlas vid ens ingång / hus
- Positivt, men måste göras med omsorg
- Vad händer med de bilar som nu inte kan parkera här?
- Högre positivism över grönt och sittmöjligheter än grill och aktiviteter, 
  men båda ses som förhöjare av boendekvalitet
- Oroliga: skrän och skrål / skadegörelse / blir död zon
- Måste vara tydligt med vilka som får vara där. Publikt / Privat

Varför man inte vill engagera sig i egen omvandling
- Tidsbrist / Inte värt tiden det tar
- Tjafs mellan grannar när man ska bestämma vad som borde / ska vara
  där / Många olika aktörer som vill ha sina viljor igenom
- Flyttar snart
- Man vill ha parkeringsplatser till bilar

Sammanfattning enkät internet
Över lag är människor positiva till idén att förändra sin närmiljö. Fler 
sociala mötesplatser och träffpunkter återkommer ofta i kommentarerna. 
Växter, träd och även odling är bland de saker som nämns fl est gånger. 
Oaser, gröna inslag, vatten och ekosystemtjänster vill folk gärna se mer 
av i gaturummet. Om man börjar omvandla parkeringsplatser måste det 
även ske satsningar på kollektivtrafi k och cyklister.

Generellt är deltagarna i enkäten positiva till minskad bilism, men ett 
antal gånger kommer det fram röster som är oroliga för att det kommer 
att fi nnas för få bilparkeringsplatser och även personer som direkt är 
emot förändringar.

Sammanfattningsvis gillar folk att det händer saker i staden. Ordet 
”uppmuntran” återkommer ofta. Både i sammanhang av ökad positivism 
av förändring, men också en ökad miljömedvetenhet och uppmuntran till 
ändrade vanor och mönster.

Viktigt att ha i åtanke
Enkäten har skickats ut till en åldersgrupp mellan 20 och 40 år och speglar 
således denna utvalda kategorin. Antalet svarande var mellan sextio och 
sjuttio personer.

UNDERSÖKNING
SAMMANFATTNING ENKÄT
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Parkeringsexperimentet
Hur reagerar människor när något oväntat händer i deras direkta närhet 
och vem tillhör egentligen det offentliga rummet?

Det var dessa frågor jag ville få svar på genom mitt experiment. Under en 
eftermiddag uppförde jag och fyra kompisar en arbetsplats på en central 
parkeringsplats i Stockholm för att se hur människor reagerade.

“Är det något på gång här eller är det bara ett sjukt skönt 
initiativ en solig dag?”

Förbipasserande gående 

UNDERSÖKNING
PARKERINGSEXPERIMENTET
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10 3 5 10

Utförande
Vi använde fem stolar. Två av dem stod närmast vägen med ett 
varningsband knutet mellan sig. De fungerade som en säkerhetsbarriär 
för att bilar skulle se att något var där och hålla avstånd, men också för 
att vi skulle känna oss säkrare. 

Allt fi lmades fotograferades och antecknades. Människor kom förbi och 
pratade med oss, vi bjöd på kakor och skrev ner deras åsikter, vad de 
tyckte och tänkte. 

“Jag är alldeles för svensk för att göra något sånt här! 
Kul att det händer något!”

Förbipasserande gående

UNDERSÖKNING
PARKERINGSEXPERIMENTET

10 3 5 10
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Resultat
Under de två timmar som experimentet varade fi ck vi, förutom en arg 
taxichaufför som ville parkera, i princip endast positiva kommentarer och 
reaktioner. Experimentet slutade dock med att en man kom fram, drämde 
näven i bordet och sa att vi var på hans plats. En förbipasserande hojtade 
till och tog oss i försvar. Bilisten brydde sig inte utan välte våra stolar, 
fl yttade vårt bord, motade bort oss, hämtade sin bil för att sedan backa 
in och parkera  där vi hade suttit. Samtidigt kom två till människor fram 
och blandar sig i diskussionen. De bodde i området och ansåg också att vi 
inkräktade på deras område. 

UNDERSÖKNING
PARKERINGSEXPERIMENTET
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UNDERSÖKNING
SLUTSATSER PARKERINGSEXPERIMENTET / FÖRETAGSENKÄT

Tankar och åsikter parkeringsexperimentet
Att saker händer i stadsrummet uppfattas som positivt, vilket bekräftas av 
det gensvar som experimentet gav. Människor kom fram och pratade av 
ren nyfi kenhet och kommentarerna handlade ofta om kreativitet, glädje 
över att det händer saker och om innovation.

I den likriktade staden som vi idag lever i uppfattas förändringar som 
något positivt och spännande. 

Så länge det inte blir personligt uppfattas en annektering av en 
parkeringsplats som något positivt, men så fort det blir privat blir det 
känsligt. När mannen som ansåg att det var hans parkeringsplats vi 
satt på kom fram och började bråka kom ytterligare två personer in i 
diskussionen. Vi hade tagit deras plats och boendeparkering och alltså 
indirekt, enligt dem, deras rätt att parkera. (Boendeparkering ger i sig 
inte rätt till en parkeringsplats. Man betalar en fast avgift per månad och 
får ta en plats utan att lösa biljett om det fi nns någon ledig.) Dessa  två 
personer hade antagligen inte uppfattat situationen som ett hot mot dem 
om inte bilisten hade kommit. Antagligen hade de gått förbi på trottoaren, 
noterat att det var något annorlunda som hände på vägen, men inte gjort 
något mer än så. Andra förbipasserande som tidigare sett på och iaktagit 
experimentet, tog oss i försvar och undrade vilken rätt han hade att köra 
bort oss. Bilisten brydde sig inte om det.

Vem tillhör stadens utrymme? Experimentet visar två helt olika sidor och 
åsikter. Det visar också på hur känslig frågan är om rätten till en egen 
plats att ställa sin bil på. Finns det överhuvudtaget en sådan rätt?

Sammanfattning av enkät till företag
Jag gick även runt med en andra enkät till ett femtontal olika företag för 
att se hur de såg på sin situation framför sin entré och hur de utnyttjade 
ytan. 

Åsikter som kom fram
- Har ofta låg nyttjandegrad av trottoar och mark utanför
- De vill synas på håll
- Vill kunna skapa aktivitet utanför
- Vill få folk att stanna upp
- För vissa är företags- och kundparkering viktigare än för andra

Viktigt att ha i åtanke
Det var svårt att få ut bra svar från företagarna. Även om jag gav dem 
tid och ett antal dagar att svara blev enkätsvaren väldigt kortfattade och 
inte så informativa. Det kan ha berott på att de inte prioriterade att svara 
på frågorna eller hade ont om tid. Frågorna kan också ha varit felställda 
eller krångliga.
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Vision
Genom att genomföra små förändringar på många ställen istället för att 
försöka ändra allt på en gång och låta dessa små förändringar drivas av 
de lokala krafter som fi nns och verkar i området, kommer betydande 
skillnader att ske i stor skala. Den potential som fi nns i det ineffektivt 
utnyttjade utrymmet tillägnat bilar är stor.

VISION
VISION

Staden som en verkstad
Egen delaktighet i utvecklingen 
av  stadsmiljön skapar ansvar och 
engagemang. Vi har idag väldigt 
liten möjlighet att påverka vår 
omgivning.

Vad kan göra att vi känner oss mer 
levande?

• Vi tar kontroll över vår egna  
situation

• Vi får möjlighet att förändra vår 
närhet och skapa något eget.

!

Konventionell stadsutveckling
• Allt görs på en gång
• Omöjligt att ta tillvara på alla 

tankar och viljor från de boende 
och invånarna i staden

Ny stadsutveckling
• En process utan ett tydligt slut, 

en dynamisk förändring
• Saker tas bort, fl yttas eller 

permanenteras
• Saker skapas som aldrig annars 

skulle byggas
• Utvecklar sig självt
• Möjlighet att bli överraskad i 

stadsrummet
• Destinationspunkter skapas, 

det blir lättare att hitta
• Uppmuntrar till gång och 

cyklism
• Stöder privata, publika och 

kommersiella intressen
• Outnyttjad plats används 

effektivare
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IDROTT
Boule/Badminton/Softboll GRÖNA VILOPLATSER

DUSCH

POOL

BASTU

ODLING
Kryddor/Grönsaker

MARKNAD
På flera parkeringsplatser

MATSTÅND

VILOPLATS

FOOD TRUCKSSITTPLATSER ATT ÄTA VID

LEKPLATS

BARNVAGNSPARKERING

CYKELPARKERINGAR

SKATEPARK

CYKEL PIT STOP

CYKELPARKOUR
BMX m.m.

BOKBIBLIOTEKLÄSPLATSER KLÄDBIBLIOTEK

PLATS ATT LÄMNA PANT
FÖR BÄTTRE BEHÖVANDE

GRAFITTIVÄGGOFFENTLIG KONSTMUSIKSCEN

POESISCEN

VISION
SCENARIO

Scenario - Kluster
En ny modul som kommer upp är ett svar på en efterfrågan som fi nns, 
ett behov som privata, kommersiella eller offentliga intressen vill täcka. 
Verksamheter och intressen som samverkar kan dra nytta av varandra 
och skapa ett mervärde. Därför är ett tänkbart scenario att olika moduler 
med liknande tankar uppförs nära varandra. De kan då komplettera 
sina idéer eller dra nytta av den direkta närvaro av den andra. På detta 
sätt uppstår synergieffekter mellan moduler som i sin tur gör att gatan 
utvecklas vidare och små kluster kan bildas. En gata kan få en inriktning 
och nästa gata en helt annan.

Några moduler kommer vara fantastiska andra inte fullt lika bra. Meningen 
är inte att man ska ha full kontroll. De kommer att leva ett eget liv och 
utvecklas efter rådande förutsättningar. Oordningen i ordningen är det 
som är det viktiga. Här kan den levande staden börja mogna och utvecklas. 

Olika verksamheter kan
dra nytta av varandra

Uppstickare

UppstickareKluster
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P 1 2 3 4 P

1 2 3 P

1 2

VISION
SCENARIO

Utgångsläge
• Trottoar på var sida av gatan
• Två parkeringsfi ler
• Fyra körfält

Scenario - Vägtransformation
Vart och ett av dessa förslag kan vara ett tänkbart slutscenario eller ett 
delscenario i en större framtida förändring.

• Ytterligare ett fält har blivit 
grönstråk

• Bilisterna har nu två fi ler att 
använda

• Cyklister har fått en egen fi l att 
köra på

• Parkeringar på båda sidor har  
transformerats. På vänstra 
sidan fi nns det nu sittplatser 
och på den högra ett grönt 
stråk.

• Körfi lerna har minskats till 
tre samtidigt som parkering 
samsas med cyklister.

• Vägbanan har höjts upp till en 
jämn nivå över hela gaturummet

• Gatan fungerar nu som en 
blandgata där gående cyklister 
och bilar samsas

• Alternativt renodlad gågata
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VISION
FYSISK OCH POLITISK PÅVERKAN

Påverkan - Fysisk
Vad skulle vara de direkta fysiska förändringarna i stadsrummet om fl er 
och fl er parkeringsplatser omvandlas och förändras till något nytt? I 
diagrammet till vänster visas exempel på vissa konsekvenser som ganska 
snart skulle visa sig.

Påverkan - Politisk
• Decentralisering av makten 

över stadsrummet.
• Mer bestämmande förfl yttas till 

invånarna.
• Ett ekonomiskt sätt för staden 

att förbättra stadsrummet.

Påverkan - Personlig
• Vad man får göra i staden 

förskjuts och man tillåts att 
testa stadsrummet, då det fi nns 
utrymme för misstag.

• Fler möten initieras då man får 
ett skäl att stanna till vid vägen.

• Förändringar sker där människor 
faktiskt vill förändra någonting 
och inte där staden tror att det 
behövs förändringar.

• Saker kommer och går efter 
trender och tycken, staden blir 
mer dynamisk och levande.

• Man konfronteras med vad 
andra gjort och kan därefter 
motreagera med egna idéer.

”Människan påverkar staden,
så att staden i sin tur påverkar människan”

Fler moduler

Ökad demokrati, invånare 
får mer medbestämmandeMer levande och dynamisk stad

Mer kollektivtrafik

Nya busszoner/filer
Spårväg

Fler avsläppningssplatser 
för taxi och bilpooler

Transformation av parkeringsplatser 
till platser för publika bilpooler

Fler parkeringsplatser för 
cyklar och barnvagnar

Lägre omsättning av 
parkeringar

Möjlighet till effektivisering
av ytan som nu blivit ledig

Färre bilar

Hälsovinningar

Friskare människor

Högre produktivitet,
fler människor i rörelse

främjar lokalhandeln

Färre luftföroreningar

Mindre buller

Miljövinster

Fler gående / cyklister

Lägre hastigheter
på vägar

Säkrare vägar för
alla trafikslag

Färre körfiler i.o.m.
färre bilar

Omvandlas till
gröna rum

Tas bort, gatan krymps

Refuger onödiga
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GENOMFÖRANDE
ANSVAR OCH PROCESS

Från vision till verklighet
För att understödja visionen om ett samhälle som är både dynamiskt och 
föränderligt utifrån ett gräsrotsperspektiv reglerar ett antal bestämmelser 
hur det ska gå till.

Processen börjar hos en aktör med en idé. Han väljer sedan sin plats 
där han vill genomföra den. Därefter kan han välja en av tre kvoter som 
måste fi nnas med i och med genomförandet. Dessa kvoter är till för att på 
ett jämt sätt fördela förbättringar till olika stadsdelar. 

AKTÖR
Företag/Boendeföreningar/
Stiftelser/Privatpersoner..

IDÉ VAL AV PLATS

DESIGNPROCESS
+ vald kvot

KVOTER

UTÖKAD PARKERING
Cyklar/Barnvagnar/Lådcyklar

EKOSYSTEMTJÄNSTER

NÄTVERKANDE

REGISTRERING
FORDONSMODUL

Stadsbyggnadskontoret

HANDLÄGGNING 
INVÄNDNINGAR

Stadsbyggnadskontoret

INVÄNDNINGAR
FRÅN MEDBORGARE

INGEN
ÅTGÄRD

ÅTGÄRD

BORTTAGANDE

AUTOMATISK
FÖRNYELSE

KVARTALSVIS

Utökad parkering Ekosystemtjänster Nätverkande

Kvoterna är; utökad parkering, ekosystemtjänster och nätverkande. När 
man skapar en modul måste man tillföra någon av dessa tre beroende på 
vad som fi nns brist på för tillfället i det valda området. Därefter registrerar 
man modulen som ett fordon och får nu parkera den på valfri kommunal 
parkeringsplats. Man har nu ett tillstånd som gäller under ett kvartal. 
Om det kommer in invändningar, klagomål eller andra kommentarer 
om modulen kommer det att handläggas av stadsbyggnadskontoret och 
eventuell åtgärd att genomföras. Om modulen fungerar och människor 
uppskattar den får den automatiskt ett till kvartal förnyat tillstånd. 

Att få tillstånd för detta ger en rättighet att bruka ytan, men också 
skyldighet att hålla den i ordning och i trim.
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GENOMFÖRANDE
BOTTENPLATTA

Ny fordonsdefi nition
Vad är ett fordon? För att stärka idén 
om att dynamiskt kunna utveckla 
staden är modulerna möjlig att 
fl ytta på och fungerar således som 
ett fordon. Detta fordon kan man 
enligt gällande regler parkera på de 
parkeringsplatser som fi nns. 

Två möjliga varianter fi nns, en med 
stålram och en gjuten. Båda går 
enligt skisser att fälla ut hjul och 
förfl ytta.

2. 4.

3a.

3b.

1.
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GENOMFÖRANDE
GRÄNSER OCH KOSTNADER

Gränser
Känslan av att fråga sig: ”får jag 
befi nna mig på den här platsen?”

Olika nivåer på gångbanor och 
avgränsningar skapar också olika 
uppfattningar av var man får 
vara och röra sig. Kantstenars 
läge och utformande är viktigt för 
rumsuppfattningen.

Kostnader
Då modulerna fungerar som ett fordon som när som helst kan fl yttas 
från platsen kommer de nu rådande trafi kreglerna och kostnaderna 
att användas. Man betalar helt enkelt för den tiden man står 
parkerad på plats. Eventuellt kan ett subventionerat system liknande 
boendeparkeringskostnader användas. Figuren till höger jämför vad det 
kostar att använda parkeringsplatser för olika ändamål.

Jämförelser av kostnader för 12.5m2 parkering och uteservering

Uteservering - Birger Jarlsgatan, Stockholm 1771kr / månad

Första året: 1117kr / månad
Resterande år:   116kr / månad

Liknande projekt i San Fransisco kallat Parklets

Vanlig parkering: 2500kr / månad
Boendeparkering:   800kr / månad

Parkering - Birger Jarlsgatan, Stockholm
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GENOMFÖRANDE
REGLER

max 1.5cm 

1.5m

max 0.5cm 

max 2% max 5%

min 2.1m

OFFENTLIG PLATS

Uppförd av

Företagets namn

Alla sittplatser är publika

Får ej privatiseras
Modulen får ej privatiseras eller bli en reklampelare. 

Då den görs för staden av stadens invånare är det ändå rimligt att visa 
vem eller vilka som skapat platsen. En neutral skylt som berättar om vem 
som tagit initiativet och förtydligar att det är en publik plats ska därför 
fi nnas på alla moduler.

Handikappanpassning
Då det är en offentlig plats ska alla 
ha tillgång till ytan vilket gör att 
tillgängligheten måste prioriteras. 
Funktionsnedsatta ska utan hinder 
kunna  beträda platsen.

Mellanrum och glipor ska ha ett 
visst avstånd och om det överstigs 
ska det täckas med någon form av 
täckplåt. För enklare åtkomst ska 
den ha välvda kanter.

Rimlig vändradie för rullstolar och 
permobiler är ca 1,5 meter.

Höjd på modul
För att grundläggande bekvämlighet  
ska upprätthållas ska en takhöjd 
alltid vara på minst 2,1 meter. Höjd 
på avgränsningar i form av räcken 
bör ligga på en höjd av ca 1,1 
meter.

Lutning
För en behaglig vistelse får lutningen parallellt med trottoaren ej överstiga 
1/20 eller 5%. Lutningen ned mot trottoaren får max vara 1/50 eller 2%.



DEMOKRATI I STADSRUMMET

UNDERSÖKNING

VISION

GENOMFÖRANDE

INSPIRATIONSEXEMPEL

VISUALISERING

REFERENSER



54 55

De förslag och exempel som följer kommer till största delen från 
vad människor i enkäten har föreslagit att de skulle vilja se på en 
parkeringsplats. Utformandet har inspirerats av deltagares åsikter och 
funderingar om det publika rummet.

Urval av förslag inkomna från enkäten

Källsortering
Kiosk/Café/Småbutik/Bar/Gatukök/Glass 
Skatepark
Växthus/Odlingslotter
Allmänna miniodlingar av kryddor och växter
Utbyggd kollektivtrafi k
Park/Trädgård/Växter/Grönska/Oaser
Rastplats för kaniner, katter, smådjur
Pool
Mikrovariant av tennis/badminton/volleyboll
Laddningsstolpar för elbilar
Göra cykeltrafi ken ännu säkrare 
En piazza
Liten marknad ”Bondens egen marknad”
Cykelparkering med Vindskydd/Tak
Träd fångar upp luftpartiklar från avgaser
Regnskyddade områden
Mobil återvinningsstation
Avlämning pantsaker för bättre behövande
Mer gröna avbrott 
Sådant som bryter av på höjden
Något tyst
Sittmöbel/Sittplatser
Gemensam bastu
Hopphage för barn
Info om naturen i närheten
En kikare att upptäcka Fåglar/Natur/Utsikt 
Laddarstation för Mobiler/Datorer
Breddad trottoar
Plats för att krydda med egna idéer
Informell uteservering
Nya cykelbanor
Servicestation för cykel
Vattenpost för tvätt av Cykel/Pump 
Idrottsyta Boulebana/Softboll/Badminton
Gräsmatteyta

Vattenspegel 
Lekplats för barn
Grillplats
Toalett
Fotoautomat
Tidningszon
Föreningslokal
Wi-Fi spot
Grön fi n kulle
Gågator med fi na ”häng-ytor” 
Utomhusgym
Ljudavskärmande oas med växter och spaljé 
Barnvagnsuppehållsområde
Konstutställning
Informationsplakat Området/Gatan/Historia 
Kollektivtrafi kinformation
Överfarter för rullstolsburna samt rullatorer 
Laglig vägg för konst (t.ex. graffi ti)
Ett grupprum att boka för arbete 
Klädbibliotek
Food trucks
Scen
Barnkammar för träd
Regnträdgård
Plats för mat-djursuppfödning
Friluftsbibliotek

EXEMPEL
UPPHOV
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Avlämningszon

Expansionen fortsätter bortåt

Avlämningszon för fordon

EXEMPEL
EXPANDERAD GÅNGBANA

Expansion av gångbana
Utan att bryta trottoarens naturliga fl öde av människor expanderar 
man ytan som fi nns tillgänglig att röra sig på. Platser att stanna upp 
på, sittbänkar, inspiration för möten och gröna oaser är bara några av 
exemplen som kan appliceras på denna förändring.
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Papperskorg

Cykelreperationsplats

Vatten
och luft

Ramp

Luftpump och vattenpåfyllning

Cykelreperation

Papperskorg

Sittplats

Ramp

EXEMPEL
CYKELREPERATIONSPLATS

Cykelreperationsplats
För att underlätta för cyklister i staden sätts cykel pit-stops upp. Här kan 
man pumpa däcken på cykeln, fylla på vatten, sitta ner eller reparera sin 
cykel med hjälp av den lilla verkstaden som fi nns. En ramp gör det enkelt 
att få upp cykeln på plats.
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Plats för blöjbyte

Sittplats

Sittplats Blöjbyte
Barnvagns-
parkering

Barnvagnsparkering samt plats för blöjbyte
Det fi nns väldigt få platser för föräldrar med barnvagn att parkera på eller 
träffa andra föräldrar. Här kan man parkera sin barnvagn och låsa fast 
den. Krisar det fi nns här även plats för blöjbyte. 

EXEMPEL
BARNVAGNSPARKERING
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Omklädning

Sittplatser

DuschOmklädning

Omklädning

Dusch

Bastu

Bastu
För den mer opryde är det här en plats för möjlighet till avkoppling mitt i 
staden. Samtidigt som man sitter och bastar kan man se ut i den stressiga 
omgivningen och var helt lugn i sin lilla oas. Här fi nns omklädningsbås, 
dusch och bastubyggnad.

EXEMPEL
BASTU
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Sittplatser

Sittplatser

Sittplatser

Cykelställ

Växter

Olika växter och småbuskar

CykelställBiodiversitetsmix
Plats för att sätta sig ner och ta en fi ka eller bara vila. Ett antal 
cykelparkeringsplatser underlättar för parkering och allt är inlindat bland 
växter och små buskar för att höja biodiversiteten i staden. Dessa moduler 
kan utformas på många olika sätt detta är endast ett exempel.

EXEMPEL
BIODIVERSITETSMIX
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Smådjursrastgård

Sittplats
Sittplats

Sittplatser

Rastning av Katt / Kanin / Smådjur etc.

Smådjursrastplats
Människor med småhusdjur, som inte är hundar, har idag ingen plats att 
rasta sina små vänner på. Här fi nns möjlighet att rasta även de minsta 
och samtidigt träffa andra djurägare för utbyte av erfarenheter och tips.

EXEMPEL
SMÅDJURSRASTPLATS
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Kan förflyttas med lastbil

Sittplats

Grönt

Växter

Sittplats
Sittplats

Flyttbar container
Möjligheterna är långt mycket större än som visas i denna skissen. Man 
kan behålla kanterna på containern för att skapa olika rumsligheter eller 
ersätta kanterna med tjockare glas för sikt igenom.

EXEMPEL
FLYTTBAR CONTAINER
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Sittplatser

Grill Bord med sittplatser

Grill

Grillplats
En spontan barbecue längs med gatan. Det fi nns plats för att sitta och äta 
och plats för att slå sig ner runt elden. Modulen är öppen mot trottoaren 
vilket inbjuder att slå sig ner eller delta i det som för tillfället händer där.

EXEMPEL
GRILLPLATS
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Vattenkran

Odlingslådor

Växtbädd

Växtlåda Växtlåda Växtlåda

Växtlåda

Växtlåda Växtlåda

Växtlåda

Mikroodling
Odla kryddor, grönsaker eller annat tillsammans med grannar och andra 
invånare. Vatten fi nns att tillgå och kryddodlingarna ligger upphöjt för att 
man lättare ska kunna nå och sköta om dem. En lite större odlingslott för 
eventuellt rotfrukter ligger nere i det vänstra hörnet.

EXEMPEL
MIKROODLING
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Sittplats under taket med 
plats för laddning av 

bärbara datorer, mobiler etc

Solceller

Viloplatser

Solcellsladdstation
Taket är fyllt med solceller som ger ren energi direkt ner till uttagen som 
sitter centralt placerade. Här kan man ladda mobiler, datorer, elcyklar 
eller vad man har som behöver laddas. En WiFi-punkt möjliggör snabb 
internetförbindelse och smidig uppkoppling.

EXEMPEL
SOLCELLSLADDSTATION



76 77

Vattenspegel med
undervattenslampor

Regnträdgård

Regnträdgård
Vattenspelgel med
undervattensljus

Regnträdgård
Samtidigt som regnträdgårdar renar dagvattnet från gatan kan de om 
de kombineras med andra saker bli en attraktiv del i stadsrummet. 
En vattenspegel med undervattensljus leder ner vattnet till själva 
regnträdgården. Vattnet renas där med hjälp av olika vattenväxter som 
också tillför extra grönska till närområdet.

EXEMPEL
REGNTRÄDGÅRD 
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Betongfundament

Hål för olika sorters växter

Växthålor
Växthålor

Växthålor

Betraktinings-
plats

EXEMPEL
BETONGVÄXTBERG

Betongväxtberg
Ett förslag som bygger på tanken om betongstaden som sakta tas över av 
växter och skapar en kontrast mellan det oorganiska och organiska. Små 
urgröpningar fylls med jord och grönska.
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Inramning av stadens puls

Glasvägg

Sittplats riktning trafiken

Sittplats riktning trottoaren

Ståbord

EXEMPEL
BILSKÅDARSTATION

Bilskådare
Modulen har väggar i tre riktningar, två solida mot kortsidorna och en 
av glas, riktning vägen. Den fungerar som en tavla där sikten ramas in 
Här kan man sitta och iakta stadens puls, kolla på bilar eller betrakta 
människor som rör sig förbi.
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Konstvägg

Bås för konst

Utställning
förbipasserande fordon

Utställning
förbipasserande gående

Cykelställ

EXEMPEL
OFFENTLIG KONST

Offentlig konst
Tillsammans med husfasad fungerar denna modul som ett öppet 
konstmuseum. Både förbipasserande fordon på gatan och gående på 
trottoaren kan njuta av konsten.
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Pergola med klängeväxter

Sittplatser

Växter

Förändras efter årstider

Sittplatser

EXEMPEL
GRÖN OAS

Grön oas
Små gröna rum där man kan ta det lugnt och vila. Växterna fungerar 
som ljuddämpare och skapar ett lugnt utrymme. Man kan med fördel 
kombinera denna modul med regnträdgårdar och andra växtmoduler.
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VISUALISERING
ÖVERSIKTSPLAN PLAN

Humlegården

Birger Jarlsgatan

Tegnérgatan

Sveavägen

Eriksbergs
parken

Stureplan

S:t Johannes
Kyrka

Visualisering
Längs med Birger Jarlsgatan, Stockholm, korsning Tegnérgatan och vidare 
österut har jag skapat exempel på hur en realisering av mina idéer skulle 
se ut i verkligheten. Fyra olika moduler har placerats längs med gatan.

I slutet av kapitlet fi nns ett årstidsscenario på hur användning kan 
förändras över tid. I sommarscenariot har en lekplats placerats nära en 
barnvagnsparkering med tillhörande blöjbytesbås och i förgrunden njuter 
några människor av en badtunna de satt upp. I höstens scenario har 
lekplatsen försvunnit, barnvagnsparkeringen är kvar, men badtunnan har 
bytts ut mot en graffi tivägg och möjlighet till skateboardåkning.

A - Expanderad gångbana
B - Mikroodling
C - Scenutrymme
D - Smådjursrastningsplats

STOCKHOLM
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Visionsbild

Skala 1:200

Skala 1:200

VISUALISERING
A - EXPANDERAD GÅNGBANA
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Visionsbild

Skala 1:100

Skala 1:100

VISUALISERING
B - MIKROODLING



94 95

VISUALISERING
C - SCENUTRYMME

Visionsbild

Skala 1:100

Skala 1:100
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Visionsbild

Skala 1:100

Skala 1:100

VISUALISERING
D - SMÅDJURSRASTNINGSPLATS
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VISUALISERING
ÅRSTIDSSCENARIO

Vision VinterVision Sommar
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http://www.ecofriend.com/wp-content/uploads/2013/03/eco-friendly-
decorating-budget-wise-home-1200x1600.jpg
(Hämtad 2014 05 26 kl:15.00)

Övriga källor
Kartor och gatuvyer.
http://maps.google.com

Kartor.
Kartbutiken. Stockholms stadsbyggnadskontor

Regler och förordningar.
Trafi kverket
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