
BARRIÄR
Det gamla industri-järvägsspåret löper från Södra station via igenväxta spår och underjordiska 
tunnlar bort till Danvikstull. Trafiken har upphört sedan länge, men spåret är klassat som 
ett riksintresse och har behållits intakt av beredskapsskäl. Inget permanent får byggas här 
och stadsrummet kring spåret har lämnats att förfalla. Det finns tre typololgier längs spåret: 
avstängda mörka tunnlar, igenväxta spår och den kala och gråa kajen som utgör norra 
hammarbyhamnen. Samtliga är del av barriären som spåret utgör och påverkar sin omgivning 
negativt genom att platserna kring det blir livlösa. Potentialen i den rumsliga variationen och 
skönheten längs spåret är outnyttjad och otillgänglig. Kort och gott är spåret en otillgänglig 
barriär som hindrar aktivitet. Endast ett fåtal entusiaster, föreningen trädgården på spåret, 
utnyttjar idag små delar av spåret för odling i små lådor som enkelt kan tas bort vid behov. Det 
finns således ett intresse och engagemang för att göra någonting i större skala. 

TUNNLARNA

Mitt i den hårt gentrifierade stadsdelen Södermalm i Stockholm finns ett bortglömt järnvägsspår. Idag är det mest igenvuxet och 
otryggt, en barriär som skär genom landskapet och förhindrar utvecklingen av intressanta och inkluderande stadsrum längs dess 
sträckning. Tänk om det istället kunde användas som en plats för alla mitt i gentrifieringens högborg, där frivilliga kan engagera sig 
och hjälpa behövande in i samhället! Genom att bidra med de mest grundläggande mänskliga behoven får människor en chans 
att etablera sig vidare. En plats där medmänsklighet är drivande, inte pengar.

TåGET FÖR ALLA! ALLA FÖR TåGET!

ALL INCLUSIVE
Tåget är multifunktionellt och består av sov-, bistro-, odlings- och vattenvagnar samt 
biobränslevagn och ånglok. Vagnarna placeras ut med jämna mellanrum längsmed spåret. 
Sovvagnarna är fyllda med sängar, de ger skydd och värme. Vattenvagnarna innehåller tankar 
med uppfångat regnvatten, vattnet renas och används till dricka och tvätta sig med samt 
att tillgodose odlingarnas vattenbehov. I bistrovagnarna bjuds det på mat som skördats från 
odlingsvagnarna, man får äta gratis om man är hungrig eller om man hjälper till att ta hand 
om tåget. På odlingsvagnarna växer allt man behöver för att täcka näringsbehovet, både 
öppet och i växthus. På vintern körs de in i tunnlarna och får ljus från lampor. Det odlas 
också olika typer av snabbväxande Salix längs kajen som används till att framställa lämpligt 
biobränsle i en bränslevagn som förser loket med bränsle och värmer sovvagnarna. Salixen 
ger rumslighet på den kala kajen och nektar åt pollinerare då de blommar tidigt på säsongen. 
Askan ifrån loket återinförs sedan i odlingsvagnarna så att ett slutet kretslopp uppstår. På så 
vis försöker tåget på att vara självgående, självförsörjande och oberoende!

EMBRACE
Det bortglömda spåret har stor potential och måste väckas till liv! Genom att ”embracea” 
barriären som spåret utgör kan alla få uppleva vad det har att erbjuda och ett ödmjukt 
stadsrum där omtanke är centralt kan växa fram. Förslaget är att ett självförsörjande ångdrivet 
tåg modifieras och rullas ut på spåret för att släppa av vagnar med olika funktioner på 
nyckelplatser. Det kan vid en tid av beredskap enkelt köras åt sidan eller till en liknande 
plats där det behövs bättre, kanske i Sverige eller till och med Europa. Målet är att vagnarna 
tillsammans ska tillgodose grundläggande mänskliga behov så att utsatta människor får 
möjlighet att komma på fötterna dvs. Skydd, mat, vatten och värme. Tåget drivs idéellt av 
stadsdelens alla eldsjälar som hjälper till med att hålla tåget i trim och blir ett forum för socialt 
utbyte. Det erbjuder en meningsfull aktivitet för folk som inte har något att göra eller som 
vill träffa folk! Det strävar också efter att gynna ekologiska värden och öka den biologiska 
mångfalden. Tåget för alla, alla för tåget!
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I odlingsvagnarna på kajen odlas Salix som ger bränsle åt tåget och 
rumslighet till kajen! På vissa platser, som här i mandelparken, kan 
odlingarna kompletteras vid speciella tillfällen som t.ex. en skördefest.

TÅGET SPÄNNER ÖVER ALLA SKALOR
 
Om tåget behövs mer någon annanstans kan det köras till ett annat övergivet spår i 
stan, Sverige eller till och med Europa.

SPÅRET KAJEN


