
DON’T WASTE THE WASTE
Dagens snabba urbaniseringstakt leder till ohåll-
bara mängder av sopor. Det mesta hamnar på 
tippen men en stor del hamnar på stadens gator, 
parker och i vattendrag.
 
I Malmökanalen leder vattenströmmarna kring-
flytande bråte till en skräpsamling i den punkt 
där Rörsjöstaden, Slussplan och Värnhem möts. 
Trots att vattenytan här är som bredast, är det en 
av de minst utnyttjade platserna längs hela kana-
len.
 
Att vatten är en kvalité som människor lockas till 
är vida känt, men kan även skräp ge en positiv 
inverkan på platsen? Kan något kasserat och 
bortglömt få en ny skepnad som ger staden nytt 

värde? 
 Vårt förslag är att bygga en flytkonstruktion som 
fångar upp skräpet som samlas upp i vattnet och 
samtidigt erbjuder den vattenkontakt som tidigare 
saknades på platsen. Den nya flytspiralen har 
potential att koppla samman Rörsjöparken med 
vattnet samt att fungera som en ny mötesplats 
för de tre stadsdelarna.
 
Skräpet på platsen leds in i en spiralformad kon-
struktion där människor på nära håll kan följa för-
loppet när de vistas på flytbryggan. När spiralen 
är full plockas skräpet upp och kan återanvändas 
i nya former och uttryck i staden. 

Den spiralformade flytkonstruktionen ger skräpet 

en ny gestalt som uppmärksammar de förlorade 
föremålen i staden. Beroende på mängden skräp 
förändras platsens karaktär och utseende från år 
till år. Syftet med förslaget är att både markera 
och tillgängliggöra en outnyttjad plats liksom att 
understryka en faktor som vanligtvis inte ses som 
en kvalité.
 
Genom att åskådliggöra problemet med ned-
skräpning på ett lekfullt och estetiskt tilltalande 
sätt triggas tankar kring recycling och ett nytt 
förhållningssätt till vad skräp kan vara. Skräp har 
ingen absolut betydelse, vad som är skräp för 
den ena kan vara värdefullt för den andre. I fram-
tiden måste en attitydförändring till för att få en 
hållbar förbrukning av våra resurser.
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ANGRÄNSANDE STADSDELAR  & RÖRELSERIKTNINGAR:

Allteftersom mer skräp samlas över tid träder vågformen 
fram mer tydligt i vattenytan.
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