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PEDESTR  AN  ZEMALMØ
Staden Malmö har sedan bomässan i Västra Hamnen, Bo01, arbetat hårt för att ligga i topp 
vad gäller kretsloppstänkande och hållbar utveckling, särskilt vad gäller arbetet med den 
fortlöpande samhällsutvecklingen som brinner i den växande Öresundsregionen. Man talar 
om passivhus, hållbara byggmaterial, både inom det byggda och inom landskapsplanering, 
självförsörjande stadsdelar och social integration. Länge har Malmö legat i topp på listan 
över miljömedvetenhet, men hur ska Malmö kunna gå ett steg längre? Hur ska Malmö kun-
na bibehålla den topplats staden ha! i över tio år, medan omgivningen snabbt absorberar 
det staden har att ge, i ämnet ”den goda närmiljön”? Det är dags att radikalisera, och att visa 
hur en stad kan transformeras till den optimala miljömaskinen.

Malmö ligger i mittpunkten av den ständigt expanderande Öresundsregionen, 
och gynnas av sina direktlänkar till omgivande städer: Öresundsbron till 
Köpenhamn, E6 och E22 till Trelleborg, E65 till Ystad, E22 till Lund och Kris-
tianstad samt E6 till Helsingborg/Helsingör och vidare till Göteborg. Både 
Lund och Ystad erbjuder även möjligheten att med färja ta sig över till konti-
nenten.

Det !nns ett välorganiserat nätverk av stora huvudleder i 
Malmö, som med råge fyller behovet av tillgänglighet till olika 
stadsdelar, och samtidigt förenklar resandet mellan dem, både 
vad gäller det personliga bilresandet och cykelresandet.

Tittar man närmare på omfattningen av kollektivtra!ken inom 
Malmö, kan man vid en enkel jämförelse se att den sträcker 
sig bortom de stora vägarna, och har en god täckningsgrad 
över stadens areal. När man pratar om smärtgränsen gällande 
promenad till hållplatser, ligger denna i stora mått på 1 kil-
ometers gång, vilket Malmö ganska bra tillgodoser med sin 
höga utsträckning av kollektivt tra!kerade vägar.

Vad skulle hända om Malmö !ck en ny Centralstation, 
en centralstation i den mening att staden !ck en ny smält-
punkt i begreppet metropol? Vad skulle hända om alla in-
pendlande till Malmö samlades på en punkt, för att sedan 
kollektivt resa ut till alla stadsdelar och dess arbetstillfäl-
len? Vad skulle hända om alla mindre vägar, som idag en-
dast tra!keras av persontra!k, skulle byta namn till gågata? 
Vilka möjligheter skulle detta innebära för det o"entliga 
rummet, och möjligheten för en stad att expandera genom 
förtätning?
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BAKGRUNDMed en accelererande urbanisering ökar behovet av stadsplanering som inrymmer förändring. 

För att kunna skapa nya, o!entliga rum som i sig själva erbjuder en förändring, men som samti-
digt står för förändring under en process, och därmed inte förblir statiska, krävs även en tankes-
medja som kan äntra in i det föränderliga och förbli "yktigt. Därför är det lämpligt att tolkandet 
av byggnad står öppet, vilket det under denna idéprocessen har gjort.

“ ”
Med byggnad menas i allmänt språkbruk en varaktig konstruktion av tak och väggar som står 
på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den“ ”

INNERUM
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VÄG

Bland mina idéer framställer jag vägen som en 
byggnad - med fasader eller vegetation som dess 
väggar, himlen som tak, och asfalten som dess 
golv. En traditionell byggnad fylls av rum på 
samma vis som det o!entliga rummet fylls av 
rum, och dessa kan, oberoende på om de "nns 
inom- eller utomhus, ha samma funktioner, 
varvid vägen som en liknelse för byggnad blir 
motiverad. Vägen kräver, precis som det tra-
ditionella huset, vård och omsorg genom ren-
hållning, energiförsörjning och estetik, så att 
människans vardagliga funktioner kan fortsätta 
utan hinder.
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CENTRUMFör att på ett så enkelt sätt som möjligt illustrera tankes-
medjan kring den presenterade idén, valde jag att göra en 
snabb illustrationsplan över en liten del av Centrum, med 
Möllevången i sydöst, upp till Triangeln i norr. Planen 
presenterar de fyra aktuella punkterna: gator med for-
donstra!k, gågator, bostäder och ”icke-bostäder”. I dagens 

läge ser strukturen för bostäder och icke-bostäder precis likadan ut - den 
stora skillnaden kommer i vägarnas användningsområden: idag är alla re-
dovisade vägar på kartan huvudleder, lokalgator och matargator med for-
donstra!k och trottoarer på sidorna.
Den stora ändringen, vilket blir visualiseringen av den bärande idén, är att 
de gator som på strukturplanen är gröna, byggs om till gågator, vilket läm-
nar de stora huvudlederna i nord-sydlig riktning kvar till den vardagliga 
fordonstra!ken.
En satsning i denna skalan skulle skapa enorma möjligheter för Malmö 
Stad att förnya och förbättra sin roll som banbrytande inom miljöstrat-
egier. Inte bara fordonstra!ken, som är städernas största miljöbov, skulle 
minska, utan man skulle även frigöra stora arealer yta, vilka skulle återtas 
av människan och det sociala stadslivet.
Dessa nya ytor skulle till fördel kunna användas som gågator, men även 
skapa möjligheter till att öppna för andra aktivitetsområden såsom pocket 
parks, studentbostäder, handel och/eller traditionell rekreation.

Anne Vernez Moudon talar i sin bok ”Public Streets for Public Use” om 
hur den traditionella stadsplaneringen successivt gått förlorad sedan 
bilens genomslag. Bilen har kommit att forma våra städer, även i Sver-
ige, och är inte längre den mångfacetterade plats där punkt A - B ligger 
i en fusion, utan där staden med sina vägar istället blir ett medel för att 
ta sig mellan punkt A - B. Detta har resulterat i ett allt större utarmande 
av det traditionella stadslivet, som förr ägde rum på gatorna där man 
handlade, mötte människor, åt mat, !anerade och så vidare.
Denna idén får stå för sig själv som en reaktion mot ”den döda staden”, 
mot det ökade mentala avståndet bilen och dess vägar - som fått ta en 
så otroligt stor plats i stadsplaneringen - skapat genom att hindra män-
niskor att till fots eller cykel ostört kunna uppleva staden så som den 
bör upplevas, oavsett om det handlar om att njuta traditionellt, eller för 
att ta sig från punkt A - B.

Bilden visar en snabbskiss på ett möjligt scenario om hur man på S. Förstads-
gatan skulle kunna bygga små studentbostäder i ett plan, antingen provi-
soriskt eller permanent, om denna gatan byggdes om till gågata.
Bilden tagen av förslagsställare.

Tra!k på gatorna (medelvardagsdygnstra!k):
Pildammsvägen (väster om Rådmansgatan, N/S riktning):                           17’500
Föreningsgatan (ansluter norr om Rådmansgatan, samt S. Förstadsgatan: 17’900
Södra Förstadsgatan:                                                                                            21’300
Bergsgatan:                                                                                                            19’500

Andel som åker kollektivt (2008):
Buss: 9%
Tåg:   5%

Arbetspendling (2009):
                                                     Inpendlare              Utpendlare
Malmö:                                      59’127                        26’724
Män:                                           34’044                        15’311
Kvinnor:      25’083            11’413

Källa: Malmö Stad

Idén bygger på begreppet ‘pedestrianization”, vilket är en teori som 
grundar sig på att gatulivet behöver återupplivas, inte genom !er bu-
tiker eller förskönande tillägg, utan genom funktionalitet för fotgäng-
aren. Däri ligger en vilja att demokratisera gatan, där transporten sker 
helt och hållet på fotgängarens villkor, så att livet mellan husen kan ta 
fart för att motverka städer som dör; för att främja en social hållbarhet, 
och därmed också den hållbara staden. 
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