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STÖRNINGSTEORIN

Från platsen syns flera 
av Stockholms land-
märken och kännetecken; 
Stadshuset och Riks-
dagshuset, Gamla Stan 
och Söder - och inte 
minst vattnet som ger 
Stockholm mycket av sin 
karaktär.

En plats som förän-
dras både på kort och 
lång sikt gör att både 
den som besöker området 
ofta och den som bara 
kommer ibland kan över-
raskas och förvånas av 
nya inslag. En plats 
som förändras är en
levande plats.

Game Changer

FRAMTIDENS STADFRAMTIDENS STAD

“INGENTING ÄR 
PERMANENT“

SURPRISING STOCKHOLM 
Några sommarjobbande ungdomar 
får i uppdrag att bygga en 
sittmöbel av en barack som ska 
rivas.

SPELET KAN BÖRJA...SPELET KAN BÖRJA...

”En allt större del av världens befolkning 
lever idag i urbana miljöer. Många städer 
expanderar utåt och förtätas inåt. Hur vi 
planerar och utformar våra växande städer 
är avgörande för att de ska leva upp till krav 
på långsiktig hållbarhet och samtidigt utgöra 
goda livsmiljöer i vardagen” 
   Ur tävlingsprogrammet

Något vi ser som ett villkor 
för långsiktig hållbarhet är 
förmågan att vara flexibel och 
kunna anpassa sig till olika 
förutsättningar och behov. 
Människan är uppfinningsrik, 
har en förmåga att övervinna 

“MEDELSTOR NIVÅ 
AV STÖRNING FÖR 
MAXIMAL MÅNG-
FALD“

VISIONVISION 

PLATSVALPLATSVAL
Vi provar vårt tankeexperiment 
på en plats i centrala Stock-
holm som vi upplever ha poten-
tial att skänka mer till det 
urbana livet. Vi tar bort en 
byggnad nu, men imorgon kan det 
stå en eller flera nya kon-
struktioner på platsen. För oss 
är det idén om det flexibla of-

fentliga rummet som är det vik-
tiga. Därför är det inte bort-
tagandet av en specifik byggnad 
som ger förutsättningen för det 
framtida urbana livet, det är 
snarare det faktum att byggnad-
er inte ses som permanenta in-
slag. 

Stockholm skulle må 
bra av en ny entré-
plats som välkom-
nar både boende och 
besökare som anländer 
via centralstationen.

En annan typ av offen-
tlig plats här skulle 
länka sammman olika de-
lar av staden och bli 
en ny knutpunkt mellan 
Gamla Stan, City och 
Kungsholmen.

Här följer en serie exempel på 
händelser som påverkar plats-
ens utveckling i liten och stor 
skala. Det illustrerar hur det 
offentliga rummet med hjälp av 
ett annat synsätt kan svara mot 
de olika behov och önskemål som 
uppstår i staden.

WELCOMING STOCKHOLM
En affärsresenär har 
precis anlänt till 
Stockholm och behöver 
äta lunch innan ett 
möte. Han sätter sig 
vid vattnet för att äta 
sin sallad och njuta av 
utsikten.

UPPDRAG
Bensinpriset har nått skyhöga 
nivåer och fler än någonsin väljer 
att cykla till jobbet. Flerfiliga 
cykelbanor måste skapas!

Exempel från 
gata i Berlin.

“KORTSIKTIG 
HÅLLBARHET ÄR 
LÅNGSIKTIG HÅLL-
BARHET“

“EN BUFFERTZON 
I STADEN“

hinder och har under historiens gång visat att hon kan 
anpassa sig till nya förhållanden.  Lika flexibel tycker 
vi att den av människan skapade staden borde kunna vara.  

Vi har använt oss av en företeelse i naturen för att möta 
utmaningen om att skapa ett flexibelt urbant liv. Den in-
termediära störningsteroin säger att de artrikaste miljöerna 
finns i de områden som utsätts för en viss nivå av inre och 
yttre störningar. I kontexten stadsutveckling skulle det
innebära att en måttlig förändring sett över tid ger en inne-
hållsrik stad där fler människor upplever en god livsmiljö. 

Så hur skapar vi då den flexibla staden? Vårt förslag kan 
liknas vid ett verktyg som kan användas för att skapa ett 
anpassningsbart och föränderligt offentligt rum. Det är ett 
tankexperiment eller förhållningssätt , inte en färdig 
gestaltning.

INTO THE WILDINTO THE WILD

STADEN SOM ETT SPEL STADEN SOM ETT SPEL 
Vi liknar vårt offentliga rum vid ett spel. 
Platsen utgör en spelplan där stadens alla 
människor fungerar som deltagare och själva 
styr spelet. Det kan vara tillfälliga besökare eller boende 
i staden, föreningar och organisationer, kommunen eller du 
själv som privatperson.   Alla deltagare kan tillföra ele-
ment till spelplanen efter sina egna behov och önskemål eller 

utnyttja det som någon annan tillfört.
Reglerna är enkla - det enda som gäller 
är att ingenting på platsen får skapas 
för att vara permanent. Livslängden på 

innehållet kan variera. Bra lösningar och uppskattade inslag 
lever kvar längre medan annat innehåll kan försvinna för att 
låta nya behov tillgodoses. Ett sådant synsätt kommer att leda 
till en plats som går att upptäcka på nytt år efter år och som 
uppmanar till variation och mångfald. 
En plats som tillåter förändring ger 
utrymme till att använda nya och moderna 
lösningar på behov och problem. Lösnin-
gar som är kortsiktigt hållbara ger 
därför en helhet som är långsiktigt 
hållbar. Platsen blir en slags buffert-
zon i staden. 

“ETT TANKEEXPERIMENT 
KRING DET FLEXIBLA 
OFFENTLIGA RUMMET“

- en vision om en flexibel stad
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SOCIAL OCH 
KULTURELL 
AKTIVITET

RÖRELSE OCH 
TRANSPORT

TEMPORÄRA 
BYGGNADER MED 
VARIERANDE 
FUNKTION

NATUR OCH 
REKREATION
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HUR SPELET HAR FÖRÄNDRAT PLATSENHUR SPELET HAR FÖRÄNDRAT PLATSEN 
EVENT
Du arrangerar en dokumentärfilm-
festival som får pris för årets 
bästa event.

OM EN VECKA?

OM 20 ÅR?

OM 1 ÅR?

Platsen har utvecklats och förändrats. 
Området har blivit en mötesplats för 
människor i staden och bland annat an-
vänts till rekreation och evenemang. 
Vissa tider har behov av transportytor 

UPPDRAG
Akut bostadsbrist har uppstått 
då oväntat många studenter fly-
ttat till staden inför ny ter-
min. Buffertzonen måste använ-
das till studentbostäder under 
en tid.

PROMOTING STOCKHOLM 
Du fotograferar din favoritplats i 
Stockholm och laddar upp bilden på 
den digitala anslagstavlan. Bilden 
hamnar på VisitStockholm.com. 

SURPRISE
En bostadsrättsfören-
ing tar en plats i 
anspråk för att odla 
grönsaker på. Den lum-
miga oasen blir snabbt 
ett populär plats att 
hämta andan på. 

Platsen 
idag

CONNECT
För att avhjälpa vinterns 
trafikkaos anläggs en tillfällig 
spårväg längs vattnet. 

SURPRISE
En varm sommar anläggs en 
badplats för att svalka 
stockholmare och turister. 

WELCOME
En grupp trötta turister plockar 
upp lånecyklar och trampar till 
Skansen.

Game Changer
- en vision om en flexibel stad

uppstått, medan andra perioder har byg-
gnader tagit platsen i anspråk. Med en 
mer flexibel inställning till staden 
och dess utveckling kan vi lättare möta 
de utmaningar som framtidens urbana liv 
innebär.

IDAG


