






skapar 
påfresteningar 

och 
förändrar 

system
et 

utifrån 
eller 

uppifrån 
kan 

olika 
nischer 

istället 
trigga om

struktureringar av ett sociotekniskt system
 

underifrån (G
eels 2004: 915). N

ischer som
 bedöm

ts 
vara aktuella i fråga om

 att påverka hur gator 
fungerar som

 ett system
 är dels en eventuell fram

tida 
övergång till autonom

a fordon sam
t olika initiativ till 

elektrifierad m
ikrom

obilitet. 

O
m

 klim
atförändringar beskrivs vara något som

 kan 
trigga om

struktureringar av ett sociotekniskt system
 

utifrån dess Landskapsnivå (G
eels 2004: 914) finns 

det även andra saker som
 kan orsaka övergångar i 

ett sociotekniskt system
. O

m
 landskapsförändringar 





En huvudsaklig fördel bilister bedöm
ts ha jäm

fört 
m

ed 
fotgängare 

som
 

åker 
kollektivtrafik 

i 
en 

denditrisk struktur är att den ger dem
 tillgänglighet 

till m
otorleder som

 är hierarkins översta steg i fråga 
om

 hastighet och skala. D
ärför har en central del i 

utform
adndet av hierarkin som

 föreslås varit att se 
hur fotgängare som

 reser kollektivt kan få tillgång 
till m

otorleder på ett bättre sätt och därm
ed försöka 

underlätta skalskillnaden m
ellan kollektivtrafiken och 

fotgängare som
 bilister lyckas hantera. 

N
ågot som

 dock skiljer hierarkin i detta förslag åt 
m

ot den som
 föreslås av M

arshall är att denna strategi 
även tar hänsyn till att prioritera kollektivtrafik i själva 
gaturum

m
et och inte bara m

öjliggöra de nödvändiga 
kopplingarna för att sam

m
anfoga fotgängares skala 

m
ed kollektivtrafikens. 











 



 



 



Två andra projekt som
 lyfts som

 aktuella för Lindholm
en 

är linbaneprojektet sam
t Lindholm

sförbindelsen till 
stigberget. I detta designförslag förelsås kopplingen 
som

 sam
m

anlänkankar Lundbyleden m
ed det lokala 

gatunätet för gående som
 åker kollektivtrafik också 

utform
as så den kan sam

m
abinda Lindholm

en m
ed 

Lundby. 
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Kvartersgatorna i
exem

pelhierarkin
bedöm

s läm
pli ga

attanlägga i
utvecklingsscenario 
1.3., 1.4., 2.2. sam

t 3.1.

H
är tas därför en 

utgångspunkt i att nya
gator i anslutning till
Kar lastaden anläggs i en
liknande struktur, m

ed
fasader som

 är anslutna 
till trottoaren. 

En m
arkering i 

m
arkbeläggningen 

kan m
arkera ut den

m
öbleringsfria zonen

Kvarters gator kan gärna vara välm
öblerade,

m
en de ska då ses som

 fristående m
öblering

i gaturum
m

et och inte som
 en del av 

sektioneringen. 

M
öbleringen kan dessutom

 variera från att
vara m

er tem
porär till m

er perm
anent.

På landningsbanor för
flygplan

finns det belysning
som

 är integrerad i
m

arkbeläggningen.

Liknande skulle kunna
m

arkera en m
öbleringsfri

zon och varna vid
utryckning.



I både stadsgatorna och kollektivgatorna 
skulle de olika zonerna kunna m

öbleras 
på olika sätt. G

enerellt sett kan trottoarer 
m

öbleras anslutning till fasaden förutsatt 
att dessa ör tillräckligt breda. D

essutom
 

kan zoner som
 utgör en refug m

ellan de 
olika rörelsezonerna m

öbleras på olika vis. 

D
e olika artikulationsform

er-
na kan kom

bineras m
ed va-

randra. En kantstensparker-
ing kan till exem

pel inneha 
ett träd eller cykelställ vid 
ungefär var tredje parkering.

Kantstensparkering kan både användas för 
att separera olika röresezoner i gaturum

m
et 

från varandra sam
tidigt som

 de bedöm
s 

kunna utgöra en viktig funktion om
 en 

nisch som
 autonom

a fordon blir till en 
regim

. D
etta då kantstensparkeringen kan 

utgöra på och avsläppningszoner. 












