Sommarglad
Detta projekt handlar om en vägkorsning
nära Amiralsbron i centrum av Malmö. Amiralsgatan är en lång gata som sträcker sig från
Rosengård till Malmö innerstad. Det finns
forskning som säger att Amiralsgatan är en
stor barrär (speciellt i Rosengård) och borde
transformeras till en gå-gata. (1) Däremot har
vägkorsningen som är i fokus i detta projekt är
inte forskats på.
För ett år sen promenerade jag längst kanalen
och njöt av det gröna stråket som finns till
öst från Amiralsbron. När jag kom närmare
bron så upptäckte jag att det inte fanns något
övergångsställe. Jag såg många som vågade
springa över gatan när det fanns en lucka i
trafikflödet, även de äldre och föräldrar med
barnvag. Jag tänkte att hitta ett säker sätt
att korsa vägen och fortsätta min promenad
längst det gröna stråket. På kartan 1 kan man
se två osäkra sätt att korsa vägen. En av dem
kopplar det gröna sträcket och den andra
passerar över det gamla övergångsstället
(det finns inte längre en vägmarkering, men
mittskiljeremsan har fortfarrande en lucka).
Det säkra sättet att korsa vägen kräver en stor
omväg och at man passerar 4 övergångsställen.

RÖRLIGT HINDER/BÄNK
• skapar hinder för att förhindra människor att springa över gatan
• flyttas runt för att skapa ett attraktivt mötesplats (fungerar som bänk)
36cm
50cm

100cm

60cm

80cm

50cm

200cm

30cm

140cm

70cm

200cm

90cm

50cm

40cm

LÖSNING
1. Markera det säkra sättet
att korsa vägen, skapa
en vägmarkering för ett
övergångsställe, skapa barriär
på mittskiljeremsan så att det
är svårt att springa över gatan.
2. Stänga av en del av gatan
över sommarmånaderna för
att koppla samman det gröna
stråket.
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KONCEPT
Förstärka vägens karaktär som
barrär när trafiken är tillåten
för att göra det säkrare för
trafikanter.
&
Häva vägens karaktär som
barrär under sommarmånaderna för att göra mer
utrymme för socialt kontakt.

Två av de rörliga hindren. De bruna är lämpliga för att plantera träd. De ljusa består av två delar: den översta är
en blomsterrabatt, som kan tas ner; den understa används som en sittplats under sommarmånaderna.

Den uppfattade risken avgör om man väljer att korsa vägen på ställen där det är inte tillåtet. Att bygga
en fysisk barriär i mitten av vägen kommer att hjälpa människor välja det säkra och tillåtna sättet att
gå över gatan. Dessutom ska det finnas en ny vägmarkering för ett övergångsställe.
På samma sätt som fysiska barriärer delar upp
utrymme och hindrar människors kontakt, är det
möjligt att placera rörliga hinder/bänkar på ett sätt
som främjar spontana sociala kontakter.
Prospect and refuge-teori som beskriver att människor trivs bäst i miljöer där de har möjlighet att
undersöka sin omgivning samtidigt som de kan skyddas. (2)

PLACERING AV RÖRLIGA HINDER/BÄNKAR
NÄR VÄGEN ANVÄNDS FÖR TRAFIK

PLACERING AV RÖRLIGA HINDER/BÄNKAR
UNDER SOMMAR

VAL och VARIATION
Det är viktigt att det finns en variation av platser med
olika typer av möjlig interaktion. När det finns val som
är inbyggda i designen blir platsen socialt bekväm. Man
uppnår val genom att erbjuda en variation av sittplatser
med avseende på plats, konstellation och arrangemang.
Varierande avstånd och arrangemang skapar varierande
interaktionsnivåer. (2)

“Jag
gillar att vara här
and titta på vattnet. Även
när jag kommer själv, finns det
alltid någon som njuter av
samma utsikt”

Parasoller som ställs ut på gå-gatan ger mer möjlighet att hitta
skugga i sommarhettan. Att använda enkla inredningsdetaljer
ger ännu mer variation och en känska att platsen används av
människor och är omhändertagen.

KURRAGÖMMA
möjlighet för barn

“Triangulering”

“Det känns
så bra att sitta här i
skuggan från trädet. Två människor
sitter bakom mig, de läser, och säger
något ibland... och njuter av skuggan av
samma träd som jag. Det är lugnt här och
jag känner inte mig ensam.”

Ett utsikt eller en annan gemensam känslosam
upplevelse främjar koppling mellan människor
och får främlingar att prata som om de kände
varann. (2)

Den existerande del av parken sammankopplas med gå-gata och kan användas som en dansgolv till exempel. Det blir
kanske en plats med den högsta interaktionsnivån.

ATT DRIVA IHOP MÄNNISKOR
FYSISKT TENDERAR ATT PRESSA
ISÄR DEM SOCIALT. DÄRFÖR ÄR
DET VIKTIGT ATT ERBJUDA VAL.

Rörliga hinder/bänkar används för att avgränsa
vägen från trafiken under sommarmånaderna

SOCIALT OCH SÄKERT ÄVEN UNDER RESTEN AV ÅRET NÄR VÄGEN ANVÄNDS FÖR TRAFIK

De rörliga hindren kan enkelt användas som
sittplatser hela året runt. Det kan vara särkilt använbart nära övergångsställen.

1. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1512113/FULLTEXT01.pdf
2. https://projects.arch.chalmers.se/wp-content/uploads/2020/06/Einarsson_Lovisa_Matter-Space-Structure_Booklet-komprimerad.pdf

Det nya övergångsstället
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