LÄMNINGAR SPÅR OCH FÖRÄNDRING ÖVER TID

MATERIAL:
GRANIT.
VEGETATION:
STÄDSEGRÖNA TRÄD.
MÖBLER:
STENBÄNKAR.

1. DECENNIEGEHORISONTEN

Principsektioner över de tre tidshorisonterna

MATERIAL:
MARMOR, TÄLJSTEN, TRÄ.
VEGETATION:
PERENNER, VEDARTADE BUSKAR
OCH LÖVFÄLLANDE TRÄD.
MÖBLER:
FASTA SITTMÖBLER OCH
SKULPTURALA ELEMENT
I TÄLJSTEN.

VY FRÅN GÅGATAN MOT GENERATIONSGATAN

på promenad genom

MATERIAL:
ÅR 0-5
GRUS, TRÄ.
VEGETATION:
ANNUELLER, PRIVATODLAT.
MÖBLER:
MOBILA SITTMÖBLER, KRUKOR, STOLPAR OCH ANORDNINGAR FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH EVENT.

GENERATIONSGATAN

ÅR 25-50

ÅR 50-75

ÅR 5 - 15

ÅR 15-25

2. ÅRSHORISONTEN

ÅR 0 - 20

En gatumiljö av sammanflätade tidshorisonter

1. Fokus på årstidsväxlingar,
mobilitet och snabb förändring.
Lättmanipulerade material och
flyttbara möbler och samlande
aktiviteter är centrala i dessa delar,
vegetationen består av annueller
och odlade grönsaker.
2. Andra sektionen har en längre
tidshorisont, med vedartad och
perenn vegetation och material där

3. Tredje sektionen har ett långt
perspektiv under decennier.
Här slits materialet långsamt
och behöver sällan bytas ut.
De påvisar mänskliga avtryck
först efter många tusen klappar,
sittningar eller steg. Den vedartade
och städsegröna vegetationen
utgör en robust struktur.
De tre sektionerna utgör tillsammans
ett flätat mönster. Längs mittlinjen
löper ett ljusspår som lyser upp när
någon rör sig på gatan. På så sätt
blir flanören synlig i gaturummet.

G Å G ATA N

Gestlatningen möjliggör att visualisera allas vår betydelse och att motverka känslan av ensamhet genom
att gestalta betydelsen av individers
avtryck som tillsammans bildar en
helhet. Genom att visa de avtryck och
intryck som lämnas av de som färdas
på - och använder sig av gatan kan

GATAN INDELAS I
TRE SEKTIONER.

möbler slits och får patina över ett
tiotal år.

CENTRALSTATION

V

Generationsgatan, tidigare
Fruängsgatan i Nyköping, är del
av ett viktigt stråk som knyter ihop
busscentralen och den centrala
gågatan med tågstationen.
Positionen gör det fördelaktigt
att omvandla gatan från bilväg till
gångstråk eftersom det tydliggör och
förenklar förflyttning mellan de båda
knutpunkterna.

en samhörighetskänsla skapas, att
det finns ett vi, en dåtid, en samtid
och en möjlig framtid.

3. ÅRSTIDER

Ensamhet är en upplevelse av att leva
åtskild från möjligheten att påverka,
delta och bidra till samhället.

C E N T R A L S TAT I O N E N 8 M I N

BUSSCENTRAL

ILLUSTRATIONSPLAN 1:400

^
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NYKÖPING 1:8000

VYPUNKT

BUSSCENTRALEN 3 MIN

