
vi kan lämna tillfälliga spår på betongplattorna och 
föra tysta skrivna samtal på ägget. Rummet blir ett 
medium för interaktion och kommunikation mellan 
individer, som ett slags offentligt socialt media där 
alla får synas och höras.

Med ett nytt förhållningssätt till det fysiska rummet 
blir vi mer uppmärksamma på vår egen och andras 
närvaro. I Betongnästet ingår vi en slags gemenskap 
trots att vi inte känner människorna runt om oss. De 
mönster som bildas på marken är ett resultat av vår 
rörelse, vi börjar se och förhålla oss till varandra på 
ett nytt sätt. Till skillnad från övriga offentliga rum 
i Stockholm City så tar Betongnästet aktivt ansvar 
för att vi får en upplevelse och vaknar upp ur vår 
monotona, riktade rörelse. Betongnästet blir ett 

rum eftersom det lämnas utrymme för oss att själva 

sig i det. 

 

Avgränsning: Kvarteren mellan Sergelstorg och Hötorget, Sveavä-
gen och Drottninggatan.
Kvarteren mellan Sergelstorg och Hötorget har sedan sextiotalet 
karaktäriserats av rörelse och kommersiell kommers. Bebyggelsen, 
som i första hand rymmer kontor och butiker, har en arkitektur som 
dominerar stadsdelen. De stora husblocken ramar in och separerar 

Rörelsen är begränsad och upplevs nästan dirigerad, människor 
strömmar fram längs shoppinggatorna Drottninggatan och 
Sergelgatan medan parallella bakgator är tomma. De större torgen 

vid sidan om båda torgen. Anonymiteten är påfallande och i stort 
sett saknas icke-kommersiella platser för människor att ta en paus 
och bre ut sig på.

Betongnästet - en annan sfär
En av Stockholms högsta byggnader, andra 
hötorgsskrapan, lämnar plats åt Betongnästet. En 
modernistikon ska bort för att skapa ett offentligt 

karaktäriserats av anonyma hektiska miljöer och 
stora huskroppar får ett nytt rum där vi uppmanas 
att manifestera oss själva och lysa med vår 
individualitet. Arkitekturen och de fysiska objekten 
får ta ett steg tillbaka, istället för att domdera rummet 
utgör den byggda miljön i Betongnästet kontexten till 
den rörelse och aktivitet som sker. I Betongnästet tar 
individen kontroll och använder rummet utifrån sina 
egna villkor. Teknik som sedan länge kontrollerat 
och dokumenterat våra samhällen hamnar för ett 
ögonblick i händerna på oss själva. Istället för att 
passivt bli objekt för övervakningskameror använder 
vi samma teknik för att själva bestämma vilka spår 
vi lämnar efter oss och göra oss uppmärksamma på 
hur vi förhåller oss till andra. Sammansmältningen 
av det fysiska rummet och digital teknik gör 
Betongnästet till en sfär mellan det virtuella och det 
fysiska. Det som vi tidigare betraktat som statiska 
objekt börjar reagera på vår rörelse och aktivitet, 

för Betongnästet.

Civlia rum?
Med hjälp av sociologen Zygmunt Baumans teori om det civila 
rummet kan man försöka förklara vad som saknas i City’s 
offentliga rum. Bauman menar att det är nödvändigt med civila 
rum i det offentlga rummen för att en interaktion mellan främlingar 

skiljer sig från interaktionen mellan människor som känner eller 
känner igen varandra. Civilitet används som term för de särskilda 
förmågor som hör till det publika. I det publika kan man mötas 
och ingå i en slags gemenskap utan att för den sakens skull bli 
personliga eller intima. Det civila samhället kräver civila rum och 
endast ett fåtal av de många offentliga rummen i dagens städer 
är civila. Icke-civila rum benämner Bauman de offentliga rum 
som saknar vad som behövs för interaktion mellan främlingar. 
Som exempel på icke-civila rum nämner Bauman rum  som... 
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Förvandlingen av Stockholm City tar åter fart. Metamorfosen som började under sextiotalet 
har inte sett sitt slut, att förvandlas är stadsdelens identitet. Kvarteren som de senaste femtio 

där vi syns och ser varandra. 

Betongnästet - en sfär mellan det virtuella och fysiska där individualitet och interaktion ges utrymme
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Spår som i det vilda
När vi går i skogen lämnar vi spår efter oss. Man kan se var vi har brutit 
av en kvist, var blåbärsbuskarna är plockade och var vi haft vår eldstad. 
I städer är materialen däremot hårda, nästan eviga. Vi kan gå samma 
sträcka varje dag utan att trampa upp en stig i asfalten, vi kan omöjligt 
veta vad som hänt på en plats sekunden innan vi kommer dit. 
I Betongnästet är de fysiska objekten, om än bara för några sekunder, 
föränderliga och påverkbara. Liksom i det vilda kan vi lämna spår efter 
oss som andra kan läsa och tolka. Betongplattorna på marken utgör 
inte bara ett statiskt underlag, de blir medspelare och indikatörer på 
den rörelse som sker. Vi kan se om någon korsat Betongnästet några 
sekunder innan vi själva kommer dit, på ägget kan vi läsa meddelanden 
och skriva ner saker vi vill dela med oss av. Det urbana rummet blir 
liksom skogen full av spår som vi både medvetet och omedvetet förhåller 
oss till.   

Noteringar och källor:

Liber Abstrakt.

ljus genom sig.

...är ämnade för shopping, busshållplatser, ödsliga och ‘osynliga’ 

Kvarteren mellan Sergelstorg och Hötorget har många av de 
drag som karaktäriserar icke-civila rum. I stort sett alla gator och 
vistelseytor är ämnade för handel och de som inte är det upplevs 
som ‘bakgator’. Avsaknaden av civila rum medför att rörelsen alltid 
har en riktning och ett mål, alla rör sig snabbt åt den riktning de ska 
utan anledning att stanna till på vägen coh se sig om. 

Ett första steg för att skapa civila rum i kvarteren mellan Sergelstorg 
och Hötorget är att sudda ut de starka hierkierna mellan de olika 
rörelsestråken, bakgatorna och bebyggelsen. När vår rörelse inte 
längre domineras av byggda strukturer kan vi börja ta rum i anspråk, 
ingå civil gemenskap och tillägna platser mening. 

Under andra Hötorgsskrapan - ett rum med potential?
De fem Hötorgsskarporna med sin gemensamma bottenbyggnad 
utgör en massiv rumsavskiljare mellan Sveavägen och Sergelgatan. 
De höga huskropparna gör att båda gatorna känns instängda och 
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Spåren vi lämnar efter oss sätter vår egen kropp i relation till andras

Ovan och t.v.: Illustrationer som visar hur det bildas ljusspår i 
betongplattorna när man går på dem. Sensorer under plattan 
känner av rörelsen och skickar ut ljussignaler som transpoteras 
genom . Ljuset varar 
sekunder men mattas av under tiden. 

Nedan: Det lysande ägget är Betongnästets centrum  och 
klottervägg. På ägget är ordet fritt men framförallt sett. För att det 
ska uppstå en dialog på ägget är det möjligt att läsa och skriva 
på ägget både via internet från andra platser.  

trånga. Tunnelbaneuppgången intill andra Hötorgsskrapan ligger 
dold mellan husen och man missar den lätt när man går längs 
Sergelgatan. Att öppna upp mellan Sveavägen och Sergelgatan 

som människor naturligt strömmar till eftersom det ligger intill en  
tunnelbaneuppgång. Den idag täta stadsväven längs Sergelgatan  
skulle kännas luftigare och människors rörelse bli friare.  Stockholm 
City, där det dagligen rör sig tusentals människor, skulle få öppen 
plats som inte domderas av handel. Den bortglömda smala 
passagen mellan första och andra Hötorgskraporna vidgas och blir 
ett offentligt, civilt rum där det behövs som mest. 

Diagrammet visar huvudströmmarna av fotgängare i området mellan Sergelstorg 

tydligt samband mellan rörelse och handel, liten rörelse upplevs ‘spontan’. 

som tomma och ödsliga. Ofta är dessa gator ämnade för varuintag och 
garagenedfarter,  trottoarerna är smala och husfasaderna visar tydliga baksidor. 

Sergelstorg och Hötorget är områdets enda större öppna platser/torg men 
de båda används i stor utsträckning för handel och happenings av olika slag 
och lite utrymme lämnas som allmän, fri yta. Många männickor samlas ändå 
på torgen eftersom de utgör områdets stora knutpunkter och samlingsplatser, 
många sitter i Konserthustrappan vid Hötorget och i trappan vid tunnelbanan 
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