
M
O

S
A

ïC
::R

E
G

IO
N

O
S

C
O

SSSSSSSSSS
OOOOOOO

CCCCCC
G

O
mM

O
S

A
ïC

M
O

S
A

ïC
mMM

En dialog mellan handlingsrum
-den tänkande planen

“A credible map of sustainability has yet to be drawn,
but there can be no doubt that other aspects already 
trailed and trialled have run out of whatever credibility 
they had” (Ábalos)

Mosaïc::region handlar om att upptäcka och värdesätta, - det handlar om hur landskapet måste 
upptäckas igen och igen, och hur planen kan förbereda de framtider vi ännu inte vet något om. Det handlar 
om en metod och en struktur som öppnar upp i stället för att framställa färdiga bilder, och det handlar om 
att skapa handlingsrum där de stora framtidsutmaningarna är möjliga att lösa.

Alla vet att den utveckling av konstant växt av förbruk av landskap och resurser som försiggår, inte kan 
fortsätta på samma vis (Danmark t.ex. förbrukar dubbelt så mycket resurser per person som landet 
kan producera). Samtidigt vet vi att de mekaniska hastighetsstrukturerna, och särskilt det bilbaserade 
samhället, står inför en logistisk brytning, och att ett nytt nätverk måste utvecklas. Tanken om detta kan 
ses som en prefiguration (Beaudrillard/Nouialles), och vi kan så sett se det nya metronätverket och (tåg)
förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingør som en begivenhet som “redan är”. Stationerna på denna 
snabbtågsförbindelse är platser där alla hastigheter möts, och de kan ses som observationsposter 
i ett landskap i ändring – som portar, öppningar, till en ny stad och landskapsförståelse, som vi därför 
undersöker brett. Metroringen med det nya hastighetsnätverket skapar portar till 2040 och vidare framåt i 
tidens rum. Stationerna ger oss möjlighet att vända tillbaka från en resa i tid, och upptäcka vad vi funnit.

Vår hänsikt är att “använda det som kommer inom räckvidd” (Deleuze). Genom en hyperkartläggning av 
det supernormala svarar undersökningen med en elastisk och utvecklande strategi, där det sårbara först 
och främst beskyddas genom offensiva interventioner, och inte primärt genom avgränsningar.

Sårbarhetskartläggning är en bricka i vår anti-generiska tänkning där mångfald och diversitet är 
avgörande, och där mosaikens unika styrka ska odlas och förädlas. Självsagt gäller detta för att bevara 
och styrka en mångfaldig natur, men det gäller likafullt de sociotoper som av olika grunder är utsatt för 
ekonomisk och politisk press och omdanning – i båda fallen gäller att förstärka genom att länka samman 
och öppna för nya möjligheter, snarare än att konservera. Det sker en gentrifiering över hela världen, där 
städernas och regionernas egenart genomgår en nästan omärklig omdanning mot det generiska och det 
enkelriktade. Städernas mångfaldiga livsutveckling är kanske mer utrotningshotat än vi tror.

“It is important to identify the lacks in representation, what and who is/are not represented, and to not only 
make them visible, but to use this opportunity as creative potential to benefit previously invisible actants” 
(Hillier).

Mosaik-betraktningarna räddar inte ett försvinnande landskap men försöker skapa nätverk för det 
kommande, och så sett laddas landskapet med ny energi.

Øresundsregionen i ett globalt perspektiv har en unik position av kunskap, kultur och produktion, och 
en unik möjlighet att redefiniera sin framtid. Sundet är det som förbinder, och regionens kust och stränder 
kommer under de nästa decennierna bli en av de största utmaningarna i det politiska kunskapsrummet. 
Regionen är ett kustlandskap; skapat och påverkat både av natur och människa, och är på många vis ett 
symptom på regionens tillstånd, och en symbol på regionens framtid. Den livsstil och den politiska vilja 
som utvecklas de kommande åren kommer att vara avgörande för regionens succé.

Mosaïc::region är ett assemblage av mångdimensionella brickor där var bit kan utforskas och 
utvecklas. Varje bricka är en tvåvägs projektion av globala fenomen och tillstånd i ett lokalt landskap. 
En viktig del av projektet är en idéuniversum av inbjudna experter, arkitekter, landskapsarkitekter, 
journalister, forskare och fotografer. Våra experter representerar en kritisk blick på metoden och regionen 
i andan av mosaikens struktur och strategi – och är en inbjudan till att börja på den öppna process som 
kan föra Øresundsregionen mot och bortom 2040.
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METROPOLIS
Den inneboende informationen om det som kan förbinda de två kusterna får ett nytt lyft 
med ‘det varslade logistiska sammanbrottet’. Begivenheten Metroringen påverkar nu 
tankarna redan innan den uppstår. Ringen förskjuter trafikbilden från bil till snabbtåg. 
Denna tillsamman med ett nytt, högt utvecklat nätverk av gång-, cykelbanor och 
annan kollektivtrafik är det normala år 2040. Nya stads- och landskapsformationer 
är utvecklade av den avancerade arkitekt- och planläggarmiljön i Øresund. Med 
världens ögon riktade mot København år 2009 i samband med COP-15 och ett ‘nytt 
Kyotoavtal’ underskrivet, blir Metroringen Øresunds bärkraftslogo på den ‘trovärdiga 
karta som återstår att uppritas’. Alla små och stora samhällen är stadsdelar i 
Landskapsmetropolen och Metroringen öppnar för urban korsprogrammering i 
stadnätet tvärsöver gränser, allt kan äga rum överallt. Metroringen är en egen 
upplevelsesvärld och blir i sig själv en företeelse med egna ritualer - ett eget språk. 
‘Jag får inte mina kickar i København längre’ kan bli resultatet av nya diversiteter i 
stationslandskapet. Lätt förflyttning, och en dag på stranden, är goda hjälpare

Nørreport
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katalog

golfbanor

ekokorridorer
rehabilitering av natur-
landskap ger samman-
hängande naturnätverk=

varierade naturområden ekokorridorer

sjö och älv strandpark

+

ekokorridorer

förändring av jordbrukslandskap:

station::natur
Jordbrukets randzoner förändras 
och sammanbinds med varandra 
och med existerande naturom-
råden primärt längs våtmarks-, 
å- och bäckstrukturer

Dessa strukturer blir utvecklings-
grund för framväxt av vatten-  
äng-, busk- och skogbiotoper som 
bildar naturnätverk

mosaïc::natur sårbarhet / 
robusthet

biotop /

gästexpert     
     fotograf
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174 existerande stationer mosaïc::station

37 nya stationer
70 nya km bansträckning

en region
211 stationer

urban situation rural situation

plan perrong plan  perrong

CY/CY (cykel on / cykel off)
I ett nytt elastiskt system av sam-
arbetande infrastruktur och koppling 
mellan olika hastigheter, förutsätts en 
effektiv och smidig övergång mellan 
metro och cykel. Det kan tänkas 
utvecklat hypereffektiva tågvagnar 
som är speciellt anpassade snabb 
av- och påstigning med cykel. Vissa 
stationer måste byggas om för att få 
en smidig cykelhantering och en enkel 
och oansträngd in- och uttransport 
från stationerna utan konfliktpunkter 
mellan gående och cyklande.

Genom detta samman-
satta nätverk lanseras 
en betraktining kring 
stationerna som plats 
och potential, som ‘blurs 
the boundary between 
the object and the field’ 
(Allen)

snitt snitt

station::station

Global utveckling av konstgjorda öar - 
antal km2 / 5 år

jämförelse med nederländsk landvinning:
den nya provinsen ‘flevoland’ skapade
nya städer & nytt jordbruksland
1650km2 i loppet av 35 år
(1935 - 1970)

Konstgjorda öar som problemlösning
Konstgjorda öar upprättas: 
som avlastning i tungt befolkade områden
som relokalisering av arealkonsumerande funktioner
som flygplatser, hamnar, industri och avfallslagring
som ”second life” additioner i hamnomdanning

Konstgjorda som ny ekonomi
Nya kommersiella ölandskap satsar på sjölandskapets 
magnetism
Speciellt riktat mot nye populationer och en ny ekonomi
Utformas som ökade kustlängder

Konstgjorda öar som biotoper
Nästan aldrig använt, kan jämföras med ”strandängar” i
Øresundsregionen. Fågelöar, laguner, dubblerad och 
beskyddad strand har en potential som skulle kunna 
testas i regionen

Konstgjorda öar som problemlösning
Konstgjorda öar upprättas: 
som avlastning i tungt befolkade områden
som relokalisering av arealkonsumerande funktioner
som flygplatser, hamnar, industri och avfallslagring
som ”second life” additioner i hamnomdanning

Konstgjorda som ny ekonomi
Nya kommersiella ölandskap satsar på sjölandskapets 
magnetism
Speciellt riktat mot nye populationer och en ny ekonomi
Utformas som ökade kustlängder

Konstgjorda öar som biotoper
Nästan aldrig använt, kan jämföras med ”strandängar” i
Øresundsregionen. Fågelöar, laguner, dubblerad och 
beskyddad strand har en potential som skulle kunna 
testas i regionen

Global utveckling av konstgjorda öar - 
antal km2 / 5 år

jämförelse med nederländsk landvinning:
den nya provinsen ‘flevoland’ skapade
nya städer & nytt jordbruksland
1650km2 i loppet av 35 år
(1935 - 1970)
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Strandpark
Kartutsnittet Metroringen visar över 300 000 meter kustlinje av olik 

karaktär. Det är idag ingen sammanhängande plan för förvaltning av 
Øresunds kustlinje, och delar av den är idag hotad av jordbruk, ero-

sion och privatisering. Det föreslås att det upprättas en helhetlig 
idé för förvaltning och utveckling av dagens kustlinje som en 

strandpark av sammanhängande rörelselinjer och viktiga 
bakomliggande landskap.

Stora delar av dagens “sjöskap” är människoskapat 
eller människopåverkat, och det är därför möjligt att 

göra bearbetningar som förstärker eller “reparerar” 
önskade utvecklingstendendser. Det föreslås en 

plan för en differensierad kustlinje där natur-
biotoper och rekreationsbiotoper 

verkar vid sidan av varandra, utan att 
kvaliteter förringas. Exempel både från 

Danmark och från andra länder visar att 
detta är möjligt.

Det föreslås vidare att det upparbe-
tas  era strandparker för bad och 

och rekreation i närheten av stora 
befolkningskoncentrationer för 

att reducera transporttid och 
avstånd. Genom metro-

ringens hållplatser 
kan de olika strand-

kvaliteterna uppsö-
kas och upplevas 

som bitar i den 
mosaik som 

omfattar hela 
regionen.

The  rst attempt in the Netherlands to create 
Nature in water. It is also the  rst in a series of 
nature compensation project for the creation of 
IJburg.
The Project consists of a 1,6 kilometers ‘pro-
tectiondam’. Purpose of the dam is to create 
sheltered zone in-between the dam and the 
mainland. This way waterbirds can rest, moult 
and breed  in this new area.
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Landskrona

Glumslöv

Vallåkra

Borstahusen

Glumslövs backar
naturreservat

Fiskeläget 
Borstahusen

Øresund vattenrekreation

Sportdykning

Natur

Småbåtshamnar
Sevärdheter

Badstränder

Vandring

strandindex / strandsamples

kultur
Louisiana museum

Kultur
Louisiana museum

Øresund vattenrekreation

Sportdykning

Natur

Småbåtshamnar
Sevärdheter

Badstränder

Vandring

strandindex / strandsamples

Kultur
Louisiana museum
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station::strand

mosaïc::strand

strandäng, amagersundets energi

gästexpert          arkitekt/fotogra
f G
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100 mile diet

Produktionslandskapets  
    möjligheter
I Öresundsregionen finns 
ca 850 000 hektar odlad 
mark. 

Med dagens jordbruk kan 
det försörja 3,5 
miljoner människor.

Köttproduktion föder 1 person per ha => 
   850 000 människor

Blandad vegetarisk produktion (spann-
mål, rotfrukter, ärt- och bönväxter) föder 
20 personer per ha => 
   17 miljoner människor

mosaïc::jordbruk

Öresundsregionen

100 mile diet = local eating for global change
refers to the buying and eating of food that has been grown, 
manufactured or produced entirely within a 100 mile radius 
of the home of the person who will be consuming the food.

station::jordbruk

Det producerande landskapet

Ett hårddrivet jordbruk, så som det till stor del föregår i Skåne och på Sjælland i dag, är ett hot mot biodiversitet, och påskyndar jorderosionen och förorensningen 
av sundet. En stark ökning i kunskap om och efterfrågan på ekologisk mat är en positiv stimulans för omläggning till ekologiska driftsformer och fokus på en 
mer bärkraftig och varierad matproduktion.
I ett framtidigt miljöperspektiv kommer de producerande landskapen få ett förnyat fokus både som mat- och energiproducenter. En reducerad tillgång på fossilt 
bränsle kommer att öppna för en lönsam produktion av energibränsle i en helt annan skala än idag. En omfördelad produktion av den här typen förutsätter 
en radikal omläggning av jordbruksproduktionen, från väsentlig köttproduktion till en större del proteinrik vegetarproduktion.

Force 4 - Boase
projekt- Nørrebro 
-et statement for 
bæredygtighed.

Kristine Jensens 
Tegnestue-
byrum og byliv - 
Ørestaden- støvler 
og stiletter

Force 4- 
Svanemærked hus 
-Køge. Danmarks 
første.

B.I.G. Lego Towers
-højhusdebat
-København

SLA foreslår at flytte
Tivoli til Ørestaden
-frigiver 90 000m2
stort byrum midt i 
København

N55 - Spaceframe 
- billig, mobil og 
foranderlig-
Gør det selv.

den femte facade - 
grønt tag: nye rum 
for planter, dyr og 
mennesker

grøn facade

Fiskefarm -N55
 

urbant landbrug- 
N55

træplantning langs 
vejer, parker og 
offentlige rum

vertikalt landbrug-
atelier SoA 
architectes
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katalogsårbarhet / 
robusthet

sociotop

Sociala och ekologiska 
ändringsbilder
Städerna är under press från ekonomiska, 
sociala och miljömässiga ändringskrafter. 
Det är ett mål att städerna ska kunna 
upprätthålla en mångfald i livsformer, och 
samtidigt kunna motstå den gentrifiering 
som tenderar till att homogenisera 
städernas olika sociotoper. Samtidigt måste 
städerna utsättas för nya och nödvändiga 
ekologiska experiment för att kunna möta 
de varslade miljömässiga och klimatiska 
förändringarna. Dessa undersökningar kan 
ses som prefigurationer av experiment och 
ändringar som städerna står inför.

Små kulturers dynamik
Forskningen på prematura barn i Lund är världsledande, en liten 
referanskultur i dialog med ett nät av andra prematura kulturer.
Denna minikultur gör sitt för att öka befolkningsväxten i Øresund, i en 
samtidig dialog med den ledande forskningstidskriften ’Pediatrics’. Den 
lilla kulturen Konstakademin i Malmö har allierat sig med en handfull 
’state of the art’-konstscener globalt, och växer sig ut ur pre-stadiet. Den 
multikulturella ungdomsrörelsen i København är ute varje torsdag för att 
försvara och utveckla den lilla sårbara biotopen ’ungdomshus’. Försöken 
på normalisering av Christiania har som avsikt att leda denna tidigare 
attraktion in i det försvinnande landskapet. I regionens inflyttarförebild 
Malmö, går ett universum av små kulturer ut i stadslandskapet efter 
fredagsbönen i moskén – och blir till något annat än överbyggningen. 
Mosaiken Metro-polens kvalitet är de små kulturernas värld och deras 
nät av korsningar lokalt och globalt. Men gränsdragning och avstånd till 
små (sårbara) kulturer dominerar den större politiska bilden i metropolen. 
Om gränsen mellan två länder ska utmanas, så är inlevelsen i de 
små kulturernas diversitet, det att förstå deras dynamik, den politiska 
utmaningen.
När COP-15 lanserar ’hva vi må forstå og hva vi må gjøre’ år 2009 så är 
det energin och begåvningen i stadsbiotoperna, deras drivkrafter, som 
kan avteckna en trovärdig karta över en bärkraftig Metro-pol, i en ny 
prematur situation.

1km2km5km

15 minuter
=gå 1-2km
=cykla 5km
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Cykelkulturens nätverk
I Öresundsregionen finns en struktur av små 
och mellanstora vägsystem och cykelvägar 
som binder samman hela regionens 
nät av platser och händelser. Ut ur denna 

struktur lyftes det upp ett nytt överordnat 
och prioriterat nät av cykelvägar. 

Stationerna binds samman 
av detta system som igen 
glider over i metrons 
höghastighetsnät.  Det 

hela bildar en rhizome-
struktur av olika riktningar 
och olika hastigheter.

Cykelnätet / nya hierarkier
Den uppenbara vinsten av ökat 
cykelanvändande är en förbättring 
av folkhälsan och en förbättring 
av miljön. En annan faktor är 
öppningen av ett nytt socialt 
nät som görs tillgängligt genom 
cykelns hastighet och räckvidd. 
Cykeln öppnar för att använda 
staden i nya strukturer och 
mönster än vad som är möjligt 
med bil och som gående.

karin_ bonde og ornitolog_ nyhem
ali_ forretningsmand_ malmö
joe and pete_ turister_ øresund
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Region och identitet
Att etablera en region innebär att man får genomslag för en rad ting när det gäller områdets karaktär. För det första 
innebär regionalisering att upprätta en gräns mellan det utanför och det innanför, och för det andra att skapa en 
upplevelse av att det som är innanför på avgörande vis är enhetligt. Att prata om en region i geogra  n är som att prata 
om en epok i historien. Den skiljer sig från andra tider och är likartad inåt, samtidigt som den samlar i sig en mängd 
konkreta händelser. Regionen innebär homogenitet inåt och kontrast utåt. Som sådan liknar den en etnisk grupp. 
I Toscana bor det till exempel toscanare, och de är liksom lika allihop samtidigt som de är olika burgundare eller 
occitanare. På samma vis upplevs till exempel Sydstaterna i USA som något distinkt och enhetligt, samtidigt som vi 
vet att Miami på många sätt är väsenskilt från Savannah eller Baltimore. Regionen är därför samtidigt sammansatt och 
likartad.
För att det ska vara meningsfullt att kalla ett område för en region, måste det också paradoxalt nog innehålla olika 
platser. Om det är helt homogent kommer vi helt enkelt bara kalla det plats. På det viset kallar vi till exempel Los 
Angeles för en plats även om det är 60 kilometer från Pasadena till Sta Monica. Det är i det ögonblick  era platser växer 
samman, som vi kallar det en region.

En region är därför att förstå som ett system av relationer mellan platser. Dessa relationer kan till exempel vara 
funktionella. Det innebär att platser kopplas ihop som led i en produktionskedja. De kan också vara politiskt de  nierade. 
När en statsgräns dras eller upphävs, är det till exempel som regel ett sådant motiv som ligger bakom. Øresundsregionen 
är delvis en sådan politiskt de  nierad region. Den ska vara en ”link” mellan Skandinavien och Kontinenten. Men det 
är också en funtionellt de  nierad region på det viset att man vill öppna förbindelser mellan platser som tidigare varit 
avskiljda av en statsgräns. Samtidigt som regionalisering betyder att öppna gränser, betyder det också att dra nya 
gränser.

Med ordet plats menar vi en fysisk lokalitet som görs meningsfull genom mänsklig aktivitet. Platsen utgörs alltså inte 
bara av en fysisk enhet eller avgränsning, men en fysisk lokalitet som formar och blir formad av sociala processer 
och praxisar. Den måste väcka minnen och igenkänning, väcka känslor, kunskaper, berättelser och praxisar. På de 
lokaliteter där man har sin vardag och lever sitt liv, kommer platsprägeln vara dominerande. Man kommer efter en 
kortare eller längre tid få ett automatiserat förhållande till platsen och bli så förtrolig med den att den till slut upplevs 
som en del av en själv.
På grund av att platser skapas genom sociala praxisar, erfarenheter och minnen kommer de alltid ha en organisk 
prägel och bara i begränsad grad kunna kontrolleras av myndigheter. Man kan kanske säga det så att det område där 
moderniteten allra tydligast har haft sin begränsning är i försöket att planlägga platser. Heidegger menade ju att det 
avgörande momentet i att skapa tillhörighet var att bygga, det vill säga att själv forma  de fysiska omgivningarna och 
göra dem till sina genom arbete. Byggning är här att förstå som att sätta spår i omgivningarna och därmed göra dem 
till sina. Man kan på ett vis avläsa sig själv i de fysiska lokaliteterna och därmed skriva in sig själv i dem. Moderna 
byggprocesser kräver centralplanläggning och professionella formgivare och utbyggare. Den boende reduceras 
till en kund som köper en slutprodukt där både bostad och omgivningar är färdigformade. Det i sig själv skapar ett 
starkt element av främlingskap; ett främlingskap som vi tidigare sett ingår i de  nitionen av rum. Därför blir moderna 
omgivningar väldigt ofta meningslösa rum i stället för meningsfulla platser. Byggprocessen är oorganisk, skiljd från 
subjektet och tillhörigheten försvagas.

Platser är inte homogena på det viset att de upplevs likt av alla de som bebor platsen. Grupper från olika sociala 
lager, olik etnisk bakgrund, olik ålder och kön skulle använda och beskriva platsen på olika vis. De skulle ingå i olika 
praxisar, de skulle innaha olika världsuppfattningar och värdesättningar av omgivningarna. De skulle ha olika historier 
och minnen och erfarenheter, och därmed skulle de leva på olika platser även om de bebor samma lokalitet. Även om 
de alla har en tillhörighet och känner en identitet i platsen, skulle det alltså framstå som en differensierad mental plats. 
Någon skulle ha en brinnande önskan om att komma sig därifrån så snart de är vuxna, någon skulle uppleva det som 
diaspora, medan andra skulle uppleva det som en personlig katastrof om de skulle vara tvungna att lämna platsen.
I tillägg skulle naturligtvis olika maktförhållanden göra sig gällande. Personer, grupper, intressen och stämmor skulle ha 
olikt in  ytande. Någon skulle till exempel kunna regulera praxisar genom ägendomsförhållanden, andra kan regulera 
genom lagstadgning. Återigen andra kan ha med kulturellt kapital att göra. 
Därför blir också platser heterogena på det viset att några ”boende” skulle uppnå de  nitionsmakt och kunna diktera 
vilka berättelser som är de of  ciella. Andra skulle kunna förse sig med in  ytandet till att forma platsen fysiskt, utan att 
ingå i diskurser eller mobilisera berättelser. Detta representerar en ”stum” platsbildning som alltid vill vara närvarande 
i sådana processer. Av samma orsak är platser också dynamiska fenomen på det viset att de kontinuerligt förändras. 
Olika intressen, positioneringar och röster tillägnar sig och avger in  ytande.
Platsen kommer därför hela tiden att vara ett relativt öppet utfall av pågående dialoger, monologer, kontroll och 
maktutövande, motstånd, minnen och monument, mellan subjektiva och objektiva förhållanden, mellan lokala intressen 
och yttre påverkningar. Den kommer aldrig helt att vara en känd och egen omgivning och aldrig helt en främmande 
och extern omgivning, men något som ständigt rör sig i spännet mellan dessa tillstånd. Den ena sidan kommer under 
givna omständigheter tillägna sig hegemoni medan andra krafter ständigt kommer att avge och återvinna 
in  ytande.
Det är svårt att se att den arkitektoniska processen i en sådan process någon gång kommer att 
vara avslutad. Den bör väl hellre tänkas som en ständigt med- och motspelande aktör som ständigt 
skapar arenor för att fånga upp  est möjligt av dessa stämmor och krafter som tillsammans utgör den 
platsbildande processen. I all human geogra   ser man att den fysiska utformningen av en lokalitet ofta 
bara är en utgångspunkt för platsbildningen. Vi har otaliga exempel på detta, så som gentri  ering. 
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Jag är uppväxt i en arbetarstad. Men jag kommer från 
en högskolestad som utvecklas så snabbt att jag ofta 
inte känner igen mig när jag åker hem för att hälsa 
på. Hus, parker, strandområden, affärscentra och nya 
arenor. Inte ens utanför Centralen känner jag igen 
mig. Numera måste jag fråga busschafförerna om 
vilken buss jag ska ta. Detta kanske kan kännas igen 
på många städer i Sverige i dag, men Malmö sticker 
ändå ut. För någon vecka sedan frågade en kollega 
retoriskt varför det inte byggs några spektakulära 
byggnader i Stockholm, där jag nu bor och arbetar. 
“Var är Stockholms Torso?”, undrade han. “Var är 
Stockholms bro?” Och på Expressen.se finns testet 
“Kan du ditt Sverige i bilder?” där man ska placera 
kända byggnadsverk i rätt stad. Störst andel rätt svar 
fick Turning Torso. Malmö sticker ut. Och jag, liksom 
de flesta malmöbor, gillar att komma från en stad 
som sticker ut. Dessutom gillar jag att komma från 
en stad som jag i dag, tio år efter att jag flyttade, inte 
riktigt känner igen när jag kommer hem.
Men det måste naturligtvis finnas mer i Öresunds-
regionen än byggnader som folk känner igen. Det 
krävs ett bättre integrationsarbete, både på den 
danska och den svenska sidan – och både vad 
gäller integrationen av invandrare och vad gäller 
möjligheten att bo i det ena landet och jobba i det 
andra. Det krävs bättre kommunikationer, så att 
regionen blir ännu mindre, och Europa kommer ännu 
närmare. Det krävs att de förändringar som görs, 
görs med de boendes förutsättningar för ögonen, 
och inte för förändringens eller politikernas skull. Det 
krävs politiker som vågar lyssna på sina invånare. 
Och det krävs invånare som vågar ställa krav på 
sina politiker. Bland annat. Malmö, Köpenhamn, 
Helsingör, Helsingborg och alla de andra städerna i 
Öresundsregionen har förutsättningarna 
för att lyckas. Och jag ser fram emot 
att komma hem till ett Malmö som år 
2040 ser helt annorlunda ut än det gör 
i dag. Och som fortfarande sticker ut 
mest.food reader
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befolkningsväxt
idag: 2 miljoner i Metroringen
(3,5 miljoner i Øresundsregionen)
bilden visar Metroringens 
tillväxt på 1 miljon 
invånare innanför dagens 
urbaniserade, förtätade om-
råden
framtid: 3 miljoner

BEFOLKNING OCH 
REGIONENS ELASTICITET
Att agera i Øresundsregionens landskap förutsätter 
en förståelse av ett landskap fullständigt påverkat av 
människor. Regionens befolkningstäthet gör att all 
natur har karaktär av ‘stadsnära naturlandskap’. Om 
man räknar hela Øresundsregionen till ca 3,5 miljoner 
människor är det utsnitt som är definierat av bilden 
‘Metroringen’ ca 2 miljoner människor och det innhåller 
de största urbana koncentrationerna i området.

Vi har valt att göra olika tester på områdets elasticitet 
i förhållande till befolkning och produktion. Ett enkelt 
räknestycke visar att Øresundsregionen teoretiskt sett 
kan uppfylla de förutsättningar som är definierade 
i ‘100 mile diet’. Det vill säga produktion innanför ett 
‘lokalt’ transportavstånd. Ett annat enkelt räknestycke 
visar att Øresundsregionens samlade jordbruksareal 
teoretiskt sett kan producera mat till hela regionens 
befolkning. Genom en radikal omläggning av dagens 
jordbruksproduktion från väsentlig köttproduktion till 
väsentlig vegetarproduktion kan dagens jordbruksareal 
(teoretiskt) producera mat till många gånger dagens 
befolkning. Om dagens tendens med en befolkningsväxt 
på ca 1% årligen fortsätter kommer det i ett realistiskt 
tidsperpektiv på ca 40 år bo 1 miljon fler människor i 
‘Metroringen’.

Regionen har stora stadsutvecklingspotentialer på 
tidigare industri- och hamnarealer. Det kan läggas till 
grund en täthet motsvarande utbyggningar som till 
exempel i Rotterdam hamn (dvs 20-25 personer/daa) 
med en blandad bostads- och näringsbebyggelse på 
dessa arealer. I tillägg kan göras en generell urban 
förtätning på ca 10% i existerande bebyggda strukturer, 
samt en urban förstärkning av axen Malmö-Lund. 
Samlat ger detta möjlighet till 1 miljon fler invånare 
innanför de existerande urbana strukturerna.

I en annan testbild läggs Nederländska ‘Randstad’ 
över Øresund och visar en motsvarande utbredning, 
men med en befolkning på ca 7 miljoner människor.
Regionens faktiska toleransgräns är ett komplicerat 
räknestycke där livsstil och resursförbruk och 
lokal produktion är avgörande faktorer. I dagens 
Skandinavien är det totala faktiska resursförbruket 
större än toleransgränsen, det betyder i realiteten att 
dagens växt och förbruk finansieras av resurser från 
andra delar av världen.

En framtidig växt och utveckling av Øresundsregionen 
måste vara bärkraftig. 
Det betyder att framtidens strategier måste omläggas 
från förbruksstrategier till 0-summestrategier och 
+räkenskap. Alla mosaïc::regions strategier visar att 
Øresundsregionen har alla förutsättningar för detta. 
COP-15 2009 blir ett utställningsfönster för framtidens 
resursfövaltning och urbanitet.

tillväxt på 2 miljoner..
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DÄR ALLA TING MÖTS
mot en ny elastisk planläggning
Mosaikmetaforen är en bild av allt det som sker, 
-både fysiskt och mentalt. En mosaikinspirerad 
planläggning måste ha en strategi för att se, fånga 
upp och finna det som sker. Om en bricka i mosaiken 
målas om i en annan färg, förändras bilden, -kanske 
inte mycket, men summan av många små ändringar 
ger till slut en helt ny bild. Färgen på brickorna är i 
sista instans en konsekvens av de politiska visioner 
och den samlade vilja som finns i regionen.
Vårt påstånd är att regionen är anti-generisk, men 
adaptibel. Med anti-generisk menas mångfaldig 
och unik, genererad av egenartade landskap, 
lång historisk påverkan och individuella initiativ. 
Samtidigt har regionen en öppning mot världen 
genom ekonomiska, politiska, kunskapsmässiga 
och teknologiska strukturer. Regionens robusthet 
och möjlighet för öppna strukturer, är i sista instans 
beroende av det politiska mod och den självbild 
som skapas.
Det finns många stora visioner för regionens 
möjligheter. På Øresund Science Regions nätsidor 
uttrycks:
‘The vision is that the Øresund Region becomes 
the most important hub in northern Europe, both in 
a physical and in an academic sense, with the most 
effective and environmental sustainable logistic 
and transport processes in the world.’
Dagens Region är inte homogen, och en mosaik-
tänkning kommer stärka diversiteten och samtidigt 
öppna för en större likvärdighet i betraktningen av 
de olika brickorna.
Stora, självmedvetna politiska system och 
dominanta regionala centra kan vara ett av de största 
hindren för att skapa fria, likvärdiga och elastiska 
nätverksstrukturer. Ska Øresundsregionen lyckas 
måste en mångfald av stämmor och de politiska 
strukturerna ha en genuin önskan om detta.

Hur ser då en regionalplan ut…
Det mesta av planläggning försiggår idag 
hierarkiskt och linjärt och har tidslinjer och ramar 
som gör det svårt att ändra riktning under vägen. 
Under de formella demokratiska strukturerna finns 
ett oändligt nät av kunskap och processer som 
bildar en mängd interfererande ‘svaga nätverk’ 
(formella och oformella komplexa kunskaps- och 
meningsstrukurer).
Mängden information är oändlig – strategin är att 
laga operativa system för att motta, behandla, lagra 
och framkalla relevant information, och få näten av 
kunskap att kommunicera. Det intressanta uppstår 
i veckningen (folding) mellan lagren av information 
och handling (efter Hillier). I dessa veck uppstår det 
nya ting, och här finns möjligheten till ny förståelse. 
Elasticitet är ett huvudbegrepp i en ny planläggning. 
De politiska visioner som sätter mål för utvecklingen 

paint by numbers - mosaiken skiftar färg
Tankens och planens elasticitet

Vi snittar våra gäster ur ett kunskapsfält, ett 
energinät, och vi är mottagarstationen. För oss 
blir tidigare ‘svaga stämmor’ meningsbärande och 
synliga. Det antropologiska uttrycket ‘gåvan’ får 
mening i vår dialog mellan adaptiva handlingsrum 
och tankefält. Vi har erfarit att endast en pågående 
och kärleksfull öppenhet i denna mosaiken måste 
vara regeln. Även om inte ‘vem som helst’ deltar i 
det öppna nätverket, så utvecklas en (op)position 
som i mosaik-sökandet är i ett rörligt samtal med 
överbyggningar - och underströmmar. 
När vi ‘laddar ett landskap med ny energi’ och 
debatterar ‘det producerande landskapet’ är vi i en 
diskurs i större tidsrum, i en större gemensam skala 
mellan två länder i regionen. Vi öppnar för diskurs 
i en epok i historien där obalans är en erkännelse, 
som planläggningsinstitutioner av alla typer 
utmanas till att ta in. Den tablå av ändringsbilder 
som framkallats av våra besök i framtiden spetsar 
nödvändigheten av nya typer samarbeten mellan 
hegemoniska institutioner både i regionen och i ett 
större europeiskt fält. Samtidigt är vi i mosaikens 
inre (liv) och dryftar exempelbildningar som styrker 
betraktningarna. 
Tankens elasticitet där ‘vem som helst kan ha 
en position’ kan på så sätt framkalla brytningar i 
planläggningsregimer. ‘Planen’ måste alltså utvidga 
sitt elastiska fält, och erkänna den ‘diskursiva 
naturen’ genom att öppna olika baser, kulturer och 
praxis - och att förstå detta som själva ‘gåvan’. 
‘Almost immediately, reality collapsed at several 
points - the thruth is that it wanted to give way’ 
(Borges)

Disturbed mapping

Kartläggning ber läsaren att engagera sig i en 
diskurs med kartan som kommer att avtäcka 
många nya historier. Polarisen som smälter har 
satt fart på nationernas nykartläggning av de snart 
öppna farlederna och nya historier uppfinns.
Undersökningarna av olja- och gasfält i Nordsjön 
är avanserade kartläggningar av fossila 
resurser som kan tömmas ut. Miljökartografin är 
närvarande, är nationala utsagor, men utsätts för 
brytningar och förvittring i möte med den andra 
verklighetsframställningen.
Älvrum och sjöskap nykartläggs kontinuerligt i 
Holland som redskap för att förstå och tackla en 
ändrad klimatbild - det är en centralfråga.
I en text i den nederländska tidskriften ‘Geografie’ 
dryftar Gert-Jan Hospers politik som bildskapning 
versus ‘gränser som historiska ärr’ med Øresund 
i sökljuset. Han påpekar att integration på bägge 
sidor inte är lätt att uppnå, att dominerande 
nationella lagar och regler är ett enda stort 
irritationsmoment. Och han avslutar med 
följande:
‘Det som verkligen är bekymrande  i Øresund 
är bristen på ‘euregional identitet’: folk känner 
sig inte som Øresundare, utan som danskar 
och svenskar. Trots allt bildskapande och alla 
fantasi hos politiska ledare är gränsen fortfarande 
‘ett historiskt ärr’ - till och med i skandinaviska 
Øresund.’
Den utvidgade mosaikkartan antyder att allt är i 
rörelse - och att skiftande nationella, europeiska 
och globala kartläggningar kommer att avtäcka 
nya historier och ge nya namn till sammanhang.
Vår ‘dialog mellan handlingsrum’ försöker därför 
att beskäftiga sig med idévärldar som kan överleva 
bildskapande.

korrigeras och omvärderas kontinuerligt så att 
planen alltid har en karaktär av ‘work in progress’.
I erfarenheten av datateknologin och internets 
strukturer för datainhämtning, lagring och 
förmedling kan det utvecklas nya, öppna och 
oändliga nätverksstrukturer som i sin tur öppnar 
för en oändlig input och output av kunskap.

En hyperkartläggning har fokus på värden 
utöver den neutralt professionella objektiviteten 
(efter Hillier). Alla lager av processer, program och 
händelser deltar i en öppen web (GIS kommer 
vara en viktig bricka). Kunskapen blir oändlig och 
sammanbinds och kopplas från olika databaser. 
I ett öppet inviterande plan-nätverk är det möjligt 
för den som väljer det att ta en position och att 
påverka. Till exempel kan lager av existerande 
landskapsforskning i regionen, från den minsta 
biotop avtecknas som en utövande kartografi.
Genom att arbeta innanför det hierarkiska 
systemet, men samtidigt konstant utveckla de 
svaga näten utanför systemet, bildas en ständigt 
mer elastisk rhizomestruktur. Planen blir inte sluten 
och avslutad, den fixerar inte färdiga bilder, utan 
arbetar efter en ‘lignes de fuite’-modell (Deleuze). 
Dessa ‘lignes’ är komplexa metaforer för en 
kartläggning av samhällets sociala fält, -av dess 
rytmer, hastigheter, former, gränser och framtider. 
Detta rör sig självklart inte bara om spridda 
linjer och tendenser, utan om starka krafter som 
utmanar konventioner och etablerade strukturer, 
och som samlat utgör ändringskrafter och 
oväntade menifesteringar som formar samhället 
och individens framtidsutsikter (efter Petrescu). En 
framtida komplex planläggningsmetodik verkar i 
dessa strukturer, och är öppnande och inviterande 
i långt större grad än i dag.

DEMONSTRATION #1750 ÅR 2040

om ungdomshusdemonstrationerna fortsätter 
med samma frekvens som i dag - varje vecka, 
varje torsdag - och det inte blir upprättet et nytt 
hus, kommer man arrangera:
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plantera 100 000 rosor i Rosengård, så kan stadsdelen 
leva upp til sitt namn
plantera 100 000 rosor i Rosengård, så kan stadsdelen
leva upp til sitt namn

M

Ve
dt

as
 1

99
1

Id
e 

18
00

Id
e 

19
88

B
yg

ge
st

ar
t 1

99
5

19
80

19
90

20
00

B
yg

ge
st

ar
t 2

00
1

Ve
dt

as
 2

00
1

B
yg

ge
s2

00
5-

20
11

Fä
rd

ig
20

05

Fä
rd

ig
 2

00
0

Id
e 

19
92

B
yg

ge
st

ar
t 1

99
7

Fä
rd

ig
20

02

Ø
re

su
nd

sb
ro

n
R

eg
er

in
ga

r
Tu

rn
in

g 
To

rs
o

K
øb

en
ha

vn
 M

et
ro

C
ity

tu
nn

el
n

DEMONSTRATIONAA #1750 ÅR 2040

om ungdomshusdemonstrationerna fortsätter
med samma frekvens som i dag - varje vecka, 
varje torsdag - och det inte blir upprättet et nytt
hus, kommer man arrangera:
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Staden som biotop
Värd (V)
I din vision 2040 för stadens landskap säger du följande:

‘Planlægning og udvikling af byens grønne områder er en lovbunden opgave, som tager udgangspunkt 
i Den Europæiske Landskabskonventions ambitioner om klare strategier for bevaring, planlægning og 
forvaltning af grønne områder på nationalt, regionalt og lokalt niveau’. 

Betyder detta att det alls inte är så idag och att det är viktigt att de lagbundna uppgifterna utvecklas, 
dramatiseras i det större tidsrummet?

Gäst (G)
Ja – det er afgørende for at ændre en primært operationel fokus til også at omhandle en udviklende 
visionær fokus for planlægning, udvikling og brug af grønne områder. 
Der er ingen love som kræver at grønne områder eksisterer, at f.eks.
der skal være et minimum antal m2 friareal per instititutionsbarn, at der skal være et vist antal m2 friareal 
per medborger, at disse arealer skal passes, plejes og udvikles. Som fremtidsvision bør det være en 
lovbunden opgave at planlægge og udvikle grønne områder - Dette hænger sammen med værdien af 
grønne områder. Disse betyder noget for folkesundheden. Vi ved at børn er bedre motiverede for at lære, 
er bedre fysisk motorisk, er mindre syge mv. hvis de undervises ude. Rent folkesundhedsmæssigt er der 
derfor god mening i at indtænke grønne områder i den samlede byplanlægning. At gøre dette til et krav, 
vil stille forvaltning og udvikling af grønne områder helt centralt i den offentlige planlægning. 

V
Du säger under temat ‘de många stämmors landskap’ att medborgarna ska ‘involveras’. Introducerar du 
här en ny sorts lyhördhet där stämmor som betecknas som ‘svaga’ kan bli tydliga?

G
Hvis planlægning og udvikling af grønne områder bliver en lovbunden opgave, er det også tænkeligt at 
de uformelle netværk, kan organiseres mere formelt. Det er defineret helt tilbage i Brundtlandrapporten 
fra 1992 at sociale hensyn skal tages. Dermed kan såvel praksis som akademia spille sammen om at 
udnytte den grønne ressource optimalt. Begrebet den grønne ressource hænger sammen med strategisk 
tænkning. 

V
Du lyfter fram ‘den strategiskt tänkande förvaltning’ i din visionstext och säger:
” I alle kommuner må det findes en strategisk tænkende forvaltning af den samlede grønne ressource, 
der kan kombinere de operationelle opgaver (at slå græsset), med de taktiske udfordringer (at skabe 
overblik), med de politiske visioner – ikke bare for det enkelte grønne område, men for den samlede 
mængde af grønne områder, uanset ejerskab”. 

G
For at få det optimale ud af den grønne ressource må denne analyseres samlet. Dette sker ikke per 
automatik i dag. Strategisk planlægning og forvaltning foregår på tre niveauer. Det operationelle, det 
taktiske og det politikskabende niveau. Det operationelle er kortsigtet, og planlægger for drift og pleje. 
Det taktiske niveau fokuserer på at skabe overblik, som f.eks.sektorplaner, inventeringer, designs etc. 
Det politiske niveau er langsigtet og visionært i denne epoken. Det sammentænker den grønne ressource 
med andre relaterede områder, f.eks. kultur, social, sundhed, undervisning osv.
At gennemføre strategisk planlægning og forvaltning kræver at alle tre niveauer beherskes. I dag ved vi 
at på Nordisk niveau benytter kommunerne i gennemsnit 80-90% af alle ressourcer (tid og penge) på det 
operationelle niveau. 

POLITISKA HÄNDELSER
Samhället har olika hastigheter längs olika 
linjer av praxisar. De politiska regimerna har en 
omsättningshastighet som med mycket övergår 
planläggningens genomföringsmöjlighet. Det 
finns många exempel på att politiska beslut har 
iverksatts utan att uppdaterad information och 
korrekt politisk analys har varit närvarande. 
Rosengård bostadsområde i Malmö kan 
stå som en ikon för en brutalmodernistisk 
bostadsplanering med påföljande ghettofiering 
och avsaknad integrering. Ett annat exempel är 
rivningen av ungdomshuset i København som 
kan vara en bild av att de politiska strukturerna 
inte klarar att omsätta starka underströmmar 
i samhället, med påföljande uppror och 
stadigvarande demonstrationer och missnöje.

politik och verklighet
processers hastigheter

H
gästexpert     prof.dr. gröna res
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TANKEFELT LUND

SLU:s nätverk och 
avtryck finns långt 
utanför Sveriges 
gränser. Till exempel 
detaljstudier av lavarter 
på Antarktis (400st)

Det pågår en biologisk 
revolution som ger helt nya 
möjligheter för framtiden. 
Därför måste det finnas 
någon som kan utforska och 
utveckla detta.

Forskning och 
bahndling av allvar-
liga sjukdomar utförs 
på Alnarp. De har 
rehabiliteringsträd-
gårdar.

I Umeå tillverkas 
skräddarsydda träd. De 
håller på med skogsge-
netik och ny alternativ 
bioenergi och klimatfors-
kning.

När naturen förlorar, 
förlorar också 
människorna.

De forska på politik 
och maktstrukturer

Kålforskning utveck-
lar biologisk maskin-
olja

Vetenskaplig och 
kärleksfull djurfors-

Forskning ska ställa 
kontroversiella frågor

Fascination för landskap 
och natur blir allt 
starkare ju mer jag reser 
runt i världen

Tankefält Lund
När vi nu sveper genom mosaik-regionen upptäcker vi 
att staden Lund precis lagt ut sitt debattprogram för 2020. 
De frågar sig själv om framtidens hastighetsnätverk, om 
växtriktning, om sin regionala och lokala betydelse – och 
blir så en ’del av allt som kommer innanför vår räckvidd’ i 
mosaiken.
Det urbana fältet mellan Malmö och Lund är fyllt till bredden 
med regionens forskningskunskap och landskapskompetans. 
Med en lokal befolkning på jakt efter en bärkraftig framtid 
lyfter vi fram Tankefält Lund som ett offensivt studium av ett 
landskap, på väg från ett tillstånd till ett annat – en möjlig ny 
form för urbanitet i mosaiken.
I en sådan utforskning av en ny landskapsurban potential 
kan varje bondgård betraktas som ett laboratorium för en ny 
stadstopogra   – observationsposter i dialog med den latenta 
informationen i fältets kunskapsbas.
I Metroringens tillgänglighetsnätverk blir denna nya, 
landskapsurbana experimentplattformen ett möjligt besöksmål 
av första rang.
De tentativa utsagorna i illustrationen ’Tankefält Lund’ är 
tagna från SLUs forskningsfält.
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Covering Boulevard Périphérique Paris

The space on top of the covering will 
be used for various purposes, among 
recreational facilities, green areas and 
roadways. It is an excellent example of 
multiple space use.

Malmö stad
yta total ca 100 km2
infrastruktur ca 20 km2

ÖVERBYGGD INFRASTRUKTUR
I ett modernt bilbaserat samhälle används enorma arealer till bilvägar och infrastruktur. 
Ett enkelt räknestycke applicerat på Malmö (innanför den yttre ringvägen) visar att 
mer än 20% av all areal går åt bara till det överordnade huvudvägnätet. I tillägg 
kommer underordnade vägsystem, gatunät och parkeringsytor. Det finns ett gryende 
intresse för att se på dessa arealer som en potential för andra program. Städer 
som Paris och Barcelona har kommit långt i sina försök på dubbelprogrammering 
av infrastruktur, både som stadsutvecklingsområden och urban växt, i 
tillägg till parker och platser. Ett av de mest intressanta projekt som pågår är 
överbyggningen av delar av Paris ringväg ‘Boulevard Périphérique’.

Samma möjlighet finns att i rurala områden där jordbruksland är under ständig press 
från en allt mer expansiv infrastruktur. Eller för att binda samman naturområden och 
biotoper, för att reparera avkapade och brutna naturnätverk.

Florian Sauter, interviewing Stan Allen, Architectural Papers:
‘Do you see in landscape urbanism movement a possibility 
to regain a sort of power to structure our environments , as 
opposed to simply erecting beautiful and iconic objects that 
are functioning along corporate market conditions?’

Stan Allen:
‘Absolutely. I think that it inserts architecture into questions of 
infrastructure and the construction of the site itself. It blurs the 
boundary between the object and the field. All these aspects 
I think are here to say that there is a very broad category 
of architecture that is not per se a building. That could be 
surfaces, roads, infrastructure, and construction in the site’
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Syndafallet. 
Det finns inget naturligt jordbruk. Och inga naturliga jordbrukslandskap. Människans första synd är odlingen.  Dock 
bär vi med oss drömmen om det paradisiska landskapet. Den drömmen är stark. Så stark att vi blir friskare till kropp 
och själ ju närmare vi lever vårt drömda paradis; det småbrutna strandlandskapet mellan  hav och skog, flodstrand 
och vildmark, savann och djungel. Landskap av samma komplexitet och harmoni som i den japanska trädgården.
Skåne och Tokyo täcker samma yta. Skåne har bara större grönytor mellan stadsdelarna. År 2040 kommer  3miljoner 
innevånare i mosaikregionen Öresund att drömma samma drömmar som människan drömt i årtusenden. Drömmar 
om att få leva i, eller snabbt kunna ta sig till, sitt drömda landskap. Och de kommer inte att nöja sig med några få 
hektar naturreservat eller stadsparker. Det är mot landskapet i sin helhet – alla grönytorna mellan stadsdelarna – 
som de kommer att rikta sina krav, önskemål och drömmar. 

E 5:an mot framtiden
E-stetik, e-tik, e-kologi, e-konomi – och e-motioner. I mosaikregionen Öresund har alla variablerna positiva förtecken. 
Och gäller i hela landskapet. Agrodesign är ett självklart begrepp. Växtförädling och teknikutveckling har gett oss 
perenna växter och nya växtföljder som håller marken bevuxen året om. De höstplöjda fälten med sin erosion och 
näringsläckage tillhör det förgångna. Tunga energislukande maskiner syns nästan bara när det är dags för skörd. 
Skiftes- och ägogränser är inramade av skyddande naturkorridorer, rid- cykel- och vandringsstråk, Längs alla 
diken, bäckar, åar och sjöar växer breda bevuxna skyddszoner med en rik flora och fauna. Vattendragen rinner 
klara och fiskrika. Många har restaurerats och slingrar nu  genom landskapet nära sina urgamla strömfåror. Nya 
maskiner, GPS-navigering, GIS-data och robotisering har gjort det möjlighet att förena optimal maskinrationalitet 
med höga estetiska, ekologiska och ekonomiska krav. Produktionen har ökat – samtidigt som behovet av gödsel, 
energi och bekämpningsmedel har minskat. Skogarna utanför naturreservaten är nästan uteslutande produktiv 
lövskog eller blandskog. Skogsträdsförädling och maskinutveckling gör att de kan planeras, planteras, skötas och 
odlas för mångfald, skönhet, tillgänglighet, produktion och pengar. Allt det vi nu betraktar som avfall från, jord, djur, 
människor och livsmedelsindustrin ingår i ett kretslopp som ger hygienisk och (nästan) doftfri växtnäring till åkrarna 
och biogas till vägtrafiken.

Bristvaran är kunskap – inte resurser
Sol vind och vatten är allt som behövs. Och den information i cellernas inre som styr livets mekanismer. Hela 
naturens mångfald, färg och form och geniala konstruktioner uppstår av sig själva, konsumeras av alla och återgår 
i ett evigt hållbart kretslopp. Byggt och drivet enbart av solens energi, luftens gaser, markens vatten och jordens 
salter. I mosaikregionen Öresund 2040 produceras landskapet foder, föda, fiber, virke, energi, upplevelser och 
skönhet med naturen som förebild i ett ekologiskt, etiskt och estetiskt hållbart kretslopp med stora emotionella 
och ekonomiska värden. Det som saknas i den visionen är inte brist på naturens egna resurser. Solinstrålningen 
på en bråkdel av mosaikregionens mark motsvarar  hela regionens energibehov. Och en välvuxen skog på bra 
mark producerar mer biomassa än den mest produktiva åkermark. Det som saknas i den här visionen är kunskap. 
Kunskap och teknik för odling och landskapsvård som inte finns idag – men som kan finnas där om 30 år om vi 
bestämmer oss idag för hur vi vill leva 2040.

gästexpert  journalist/jordbruks
ex

pe
rt B I det grønlandske sprog findes 

der ikke bøjningsendelser, der 
indikerer tempus. Hvordan 
kender man så forskel på 
fortid, nutid og fremtid? 

ph.d.-stipendiat Naja Trond-
hjem,  KUA

I det grønlandske sprog findes
der ikke bøjningsendelser, der 
indikerer tempus. Hvordan
kender man så forskel på 
fortid, nutid og fremtid?

ph.d.-stipendiat Naja Trond-
hjem,  KUA
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Flytande Amager 
Utsagorna som laddar Amagers möjliga framtidiga 
skickelse är hämtade från København Universitets 
informationskanaler. Skov & Landskaps strategi 
2008-2011 säger något om ambitioner som ska 
formulera det kommande landskapet:
”Den overordnede vision er at have det bedste, 
sammenhængende program for forskning, 
undervisning og formidling for det 21. århundredes 
forvalter av skov og natur samt by og landskap. 
Målet er at fremme en bæredyktig udvikling.” 
COP-15 i København 2009 är fortsättningen på 
Kyoto/Bali. Den annonserade logistiska brytningen 
i trafiknätet kan lyfta Metroringen i Øresund upp till 
en möjlig global symbol, en bricka i en trovärdig 
karta över bärkraft. Den är bärare av många 
positiva signaler.
En signal är att det snart görs den upptäckt 
att landskapsmetropolen Øresund består av 
en rad ”stadsdelar”. Roskilde-fältet, Helsingør/
Helsingborg, Lund, och en rad områden som nu är ute 
ur strålkastarljuset, blir laddade investeringsplatser 
med sin diversitet och attraktivitet. Allt kan finna 
rum överallt. Kommande urbana program kan friskt 
och modigt slussas över till konglomerationerna i 
Skånefältet i en sådan adaptabel mosaik. Detta 
öppnar för nya landskapsbetraktningar på Amager. 
En stadslandskapsarena av en ny typ kan utforskas 
och framkallas. Precis nu är Kløvermarken att 
betrakta som en möjlig signal i en sådan tänkning, 
den kommer att utmana Ørestadens tankar om sig 
själv – och sända signaler till alla utvecklingsprojekt  
i stadsfältet.
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Mellem landet og byen – regionens bynære mosaiklandskaber
I 2040 indgår byen, naturen og landbruget i Øresundsregionen et umiddelbart og tæt samspil. Overalt i bymiljøerne er der kort 
og let tilgængelig adgang til det åbne landskab ved kysterne og i kulturlandskabet. ’Deep structure’, dvs. vådområder (søer, 
moser, enge, strandenge, vandløb), særlige terrænforhold (kystskrænter, randmoræner, tunneldale, åse mv.), overdrev og 
skovene udgør stabile bygrænser – nogle steder i deres oprindelige form, andre steder som ’naturgenoprettede’ vådområder, 
restaurerede overdrev og skove under omlægning til naturnær skovdrift.

Tidligere, større barrierer mellem landskabet og den enkelte bydel er gennem årene blevet fjernet  eller reduceret ved 
nedgravninger eller omlægninger, ligesom dybe, grønne parkkiler er etableret/udbygget til at ’forbinde’ de mere kompakte 
bycentre med de åbne landskaber.

Regionen er vokset med omkring en million indbyggere. Det regionale landskab fremtræder som en mosaik af bydannelser, 
jordbrugsområder af forskellig karakter og egentlige skov-naturområder. Generelt gælder at en meget stor del af 
’landskabsforvaltningen’ sker som en del af rekreative aktiviteter af den (store) ældre befolkningsgruppe 

Bydannelserne
De enkelte byenheder er først og fremmest blevet tættere og er der udover også vokset lidt i areal. Ingen nye satelitbyer eller 
’newtowns er udviklet. Derimod har der fundet betydelige omstruktureringer af eksisterende byenheder sted. Overflødige 
trafikanlæg og gamle industrianlæg er omlagt – visser steder er de fjernet, andre steder har de helt skiftet karakter og 
anvendelse.

De enkelte bydele har fået et varieret og betydeligt mere direkte ’interface’ med det åbne landskab, således, at bydelene helt 
overvejende trafikforsynes med effektive trafikforbindelser ”indefra” således at en stor andel af beboerne har direkte adgang 
fra boligen til grønne landskaber. De inderste grønne områder har parkkarakter og forvaltes som offentligt ejede parkanlæg 
med aagang for alle. Selve grænseområderne består i sammensatte landskaber med haver, gartnerier, græssede områder 
og småskove og forvaltes i vid udstrækning af beboerne selv. Tidligere tiders kolonihaver er udviklet til en meget bredere vifte 
af rekreative tilbud som private haver (som de nuværende kolonihaver) samt som fælles haver, græsningsarealer og lokale 
skove, der ejes og drives af lokale fællesskaber.  Grænseområder går gradvist over i mosaikker af landbrug, gartneri, skove 
og naturområder.

Jordbrugslandskaberne
Gennem jordfordelinger og en stadig mere territoriel landdistriktspolitik fra 2000 reformerne af EU’s landbrugspolitik er det 
lykkes at (gen)skabe egentlige fuldtislandbrug med produktioner orienteret mod ferske højkvalitetsprodukter – først og 
fremmest målrettet Øresundsregionens bybefolkninger men også med en eksport ud af området. Det karakteristiske for 
denne nye landbrugsproduktion er at selve produktionsenhederne er relativt åbne, således at gående og cyklende kan 
færdes i landskabet og opleve afgrødernes forskellige farver og dufte og deres udvikling gennem året frem til høstning. 

Også dyreholdet er organiseret så det kan opleves og så det bidrager til at berige landskabets æstetiske dimensioner i bred 
forstand.    

Skov- og naturområderne
Øresundsregionens skove er stort set alle omlagte til naturnær skovdrift og er i 2040 – som i dag blandede private og 
offentlige skove med overvægt af offentlige ejede skove. Der produceres stadig tømmer og brænde i skovene men nu sker 
hugsten udelukkende som plughugst ligesom brændet sælges direkte på stedet således at brændeproduktion og rekreative 
aktiviteter er integrerede.

Også græsningen af de såkaldte ’halvnaturarealer’ som engene, overdrevene, stranddengene, og hederne foregår med et 
kombineret produktions- og friluftslivsperspektiv. Disse naturareler er i langt større udstrækning end i dag forbundne med 
økologiske korridorer langs vandløb og andre naturlige ledelinier i landskabet.

Sammenfattende er det lokale mosaiklandskab betydeligt mere rigere naturmæssigt, jordbrugsmæssigt og æstetisk end 
tilfældet er i dag – ligesom det landskab er kommet i tættere kontakt til regionens enkelte byenheder. Landskabets forankring 
i naturgrundlaget i den dybe kulturhistorie vil i 2040 være tydeligere end i dag. 

Øresundsregionen vil i 2040 på samme tid være blevet mere ’regionalt forankret’ og vil samtidig være 
tættere forbundet med globale netværk af alskens slags. 
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När skönheten kom till byn
Värd (V)
I städernas veckning mot och i landskapet möter vi områden som kan sägas ha blivit fråntagna 
energi, i ett avväntande tillstånd som skugglandskap. Är det hit din uppmärksamhet nu är riktad?

Gäst (G)
Ja, det är här i Malmös gränsland, som nya processer har möjlighet att uppkomma. I detta till synes fula landskap 
kan ett ‘möjlighetsland’ träda fram. Och i samma ögonblick som möjligheter blir synliga, blir också landskapet 
skönt för ögat och för den kropp som använder det. I detta ingenmansland integreras gamla och nya mönster. När 
tidigare användningar av landskapet upplöses och nya utvecklas. I det fysiska och tidsliga mellanrum som uppstår 
mellan olika användningar, får begrepp som allmän platsmark, allmänning och allemansrätt nya betydelser.

V
Du har försökt att nytolka staden och landskapet, sett och förstått med andra ögon än de svenska, och du säger 
att Malmö är den platsen där sådana erfarenheter kan göras. Vad är det (du?) andra ser, som vi inte ser?

G
30% av Malmös befolkning är från främmande land och lever i någon form av diaspora. Andra grupper kommer från 
norra Sverige eller andra sidan Sundet. De bor ofta just i det gränsland där 30% är åker och resten ostrukturerad 
stad. Här finns inte någon på förhand rätt plats för en bestämd funktion. Det oplanerade ‘fula’ landskapet kan 
därför ockuperas – användas – gestaltas av dem som lever i det. Handelsträdgården Gyllins trädgårdar omvandlas 
av en fri växtlighet till ‘natur’. Andra områden tas i anspråk för privata odlingslotter av människor från Fjärran 
Östern och blir ‘kultur’. Dessa territorier utmanar traditionella gränser för vad som är stad och land, natur och 
kultur – eller skåning och invandrad ... och därmed också för vad som är fult och vackert. På samma sätt som 
Ribersborgsstranden med modernismens kraft blev till en sandig hälsoanläggning för bad och spännande möten 
i tidigt 1900-tal, kan gränslandet i östra Malmö med hjälp av de människor som lever där bli föremål för en lika 
stark förändring hundra år senare. 

V
Landskapet är inte bara en bakgrund, något som passivt kan ta emot ändring och utbyggning. En helt nödvändig 
ny tänkning runt totallandskapet är på väg, landskap kan på så sätt ses som en producent av en ny typ urbanitet 
- eller vad?

G
Ja, här samsas ännu idag urban utbyggnad och infrastruktur med landets bästa åkermark. Men i mellanrummet 
mellan de spektakulära Kroksbäckskullarna, byggda av överskottsmassor från miljonprogramsområdena, 
dagbrottet i Limhamn som numera har blivit Natura 2000-område och Malmöbornas mest populära utflyktsmål och 
de nya projekten vid Hyllie, finns oupptäckta hålrum. Här skapas nya processer och annorlunda topografier, som 
åter kommer att annekteras och förändras på nytt. Ett nytt ekologiskt, socialt och kommunikativt sammanhang 
utvecklas där en ny estetik och etik gör sig gällande.

V 
Och vad är en sådan ny topografi i ett landdskap som både ska förstärkas som ett nätverk av biotoper, som ska 
bli förstått som ett producerande landskap av en ny typ och som ska framodla nya urbana kvaliteter?

G
Det vet vi förstås inte. Det är just det det handlar om. Att ge förutsättningar och spelregler för att dessa processer 
ska kunna ta fart. Jag skulle vilja beskriva det som en väv av ... ja varför inte ‘biotoper’, som kan betraktas och 
förändras i flera skikt och på flera nivåer, och där den enskilda människan är en betydligt viktigare aktör än vad 
som varit fallet fram till idag i exempelvis Malmö. 

‘…land that has lost its attributes before the 
approach of the city, that is sterilized as the 
occupation proceeds, but also given a 
trancendental role in its new context.
We ask ourselves wether architecture could 
be constructed in the same way’
(Ábalos/Herreros)

  ikoner igår  
id

ag  imorgon  
ikoner   i

gå
r idag  im
or

go
n

gästexpert     prof.landskapsark
ite

kt I

D
an

sk
e vindm

øller til Barsebäck

Endnu Billigere Boliger i S
ve

rig
e

”Turning Torso” i DK/Nyhavn i S

V

Atomkraft i K
bh

Svensk bacon

Ø

re
s
u

n
d
 R

igshospita
l

DK fo
lk

h
e
m

D
a

n
sk

 Torp - Sve
n
s
k P

arcel

svenske parc

el
h
u
s
e

            Kinesisk Innovations Landsby da
nsk sko

v

s
v
e
n
s
k
 s

tr
a
n
d

Øresu
nd 

S
kæ

rg
å
rd

B
ill

ig
 B

olig eksport

 Ø
re

s
un

d Rådhus

K
in

a
 t
il 

Ø
re

su
nd

  
 S

v
e

n
s
k 

T
iv

o
li 

Medicon landscape

dansk innovatio
n/sv

ensk
 st

or
dr

ift

GøteborgØ
re

su
n
dBerlin 

M
ed

ic
on

 S
un

d

Ø

resundsk

S
u

n
d

 r

und fa
r t

Chinese Village

s
ve

ns

k 
fris

ind

Kalles kaviar i Tivoli

dansk pøls
er

e
t

svenske kolonihaver

Et øresundslandskab som
samler forskelligheder!

Everywhere we look, we 
see institutions that 

appear the same as they 
used to be from the out-
side, and carry the same 

names, but inside have 
become quite different. 

We continue to talk of the 
nation, the family, work, 

tradition, nature, as if they 
were all the same as in 
the past. They are not. 

The outer shell remains, 
but inside all is different.” 

SUSTAINABLE DIFFERENCE
Et øresundslandskab som                
producerer forskelligheder!

Den engelske sociolog 
Anthony Giddens 
beskriver med sit begreb 
”Shell Institutions” meget 
rammende den situation 
og udfordring som frem-
tidens Øresundsregion 
står overfor. 
“The outer shell remains, 
but inside they have 
changed. They are institu-
tions that have become 
inadequate to the tasks 
they are called upon to 
perform. 

landskab at fremtidens Øresundsregion skal skabes. 
Det der skal forbinde de to sider af sundet er et landskab 
som tegnes af et fælles værdisæt som indgår i en dialog-
proces mellem naturressourcer og kulturressourcer. 
Øresundsregionen skal være et værdifællesskab bygget op 
som et: Socialt landskab, Teknologisk landskab, Økono-
misk landskab, Politisk landskab, Økologisk landskab.

Hvordan skabes regional forskellighed?
Hvis forskelligheden på hver side af Øresund skal drive og 
skabe fremtidens Øresundsregion, skal forskelligheden og 
landegrænsen instrumenteres anderledes end i dag. 
Agendaer, kompetencer og handlemuligheder på den ene 
side af sundet skal spejles og sættes i spil på den anden 
side af sundet for at opfylde behov og udløse potentialer. 
Landegrænsen skal styrkes i sin evne som et redskab til at 
skabe forskellighed, men nedbrydes i forhold til de politiske 
og planlægningsmæssige institutioner. Det kræver en høj 
grad af fælles interventionsmulighed for at udnytte syner-
gien imellem hinandens forskeligheder. Lokalforankrede 
agendaer og kompetencer skal gøres regionale og globale. 

Der skal skabes en regional forskellighed, som skaber 
specifikke lokale kvaliteter en helhed som er dynamisk i sit 
møde med de globale udfordringer.

Hvilken forskellighed skabes i Regionen?
Når man tager den samme bestanddel eller projekt og 
sætter det i en anden kontekst så forandrer det både 
bestanddelen og konteksten. Det at gentænkte elementer 
som er specifikke for et område i en ny kontekst giver nye 
muligheder. Et specifikt projekt eller tiltag, vil antage forskel-
ligt resultat på hver sin side af sundet fordi dets kontekst og 
vækstbetingelse er forskellig. Derfor skal man kortlægge 
Øresundslandskabet for kompetencer, handlemuligheder og 
agendaer og koble dem til specifikke udfordringer og 
potentialer på hver side af sundet. 
Øresund og landegrænsen er som et reagensglas 
bestående af fælles værdier. I glasset blandes forskellige 
agendaer, kompetencer og handlemuligheder. Øresundsre-
gionen er en petriskål hvori der tilsættes næring for at skabe 
de bedste vækstbetingelser for at opdyrke forskellige 
kulturer.

nu hvis man kunne bruge forskellighederne på hver side af 
sundet til at udløse hver sides fulde potentiale? 
Danmark og Sverige har hver nogle forudsætninger og 
evner som hver især kan drage nytte af.

Øresundsregionens forskellighed er skabt af geografiske, 
topografiske, politiske, lovgivningsmæssige og kulturelle 
forskelligheder på hver side af sundet. I dag betragtes 
landegrænsen, fysisk og administratorisk som værende en 
hindring for udvikling. Modtrækket i dag er at homogenisere 
og standardisere, men det er måske ikke det rigtige svar. 
Man må gentænke hvad man har gavn af at have fælles og 
hvad man har gavn af er forskelligt. Derfor skal Øresund-
sregionen gentænkes som et landskab som producerer og 
forbinder en mængde forskelligheder som supplerer 
hinanden og tilsammen udgør en bæredygtig helhed. En 
bæredygtig forskellighed. 

Et landskab af fælles værdier og forskellige potentialer!
Omkring 90 % af Øresundsregionen består i dag af land-
skab i form af landbrug, natur og fritidsarealer. Det er i dette 

Livet som helhed består af forskelligheder, 
muligheden for at tænke forskelligt, være 
forskellig og at skabe forskellighed. Frem-
tidens Øresundsregion skal være et landskab 
som producerer og samler forskelligheder.

Forskellighed skaber dynamik og bevægelse. Forskel-
ligheder har altid enten tiltrukket hinanden eller frastødt 
hinanden. Det sker indenfor biologiske og kemiske 
processer og det er også tilfældet med de to lande ved 
Øresund. I fremtiden skal en samlet Øresundsregion være 
forskellig i forhold til andre regioner, forskellig på hver side 
af sundet og bestå af en mængde lokale forskelligheder.

De to sider af Øresund er forskellige og de har forskellige 
forudsætninger for at udvikle sig, gennemføre visioner, 
nødvendige tiltag og projekter. Denne forskellighed skal 
dyrkes og styrkes. Men den skal også udnyttes. Det bliver 
den ikke i dag. Forskelligheden bliver først en styrke når 
man kan bidrage til hinandens løsninger og fremdrift. Hvad 
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Marin mosaik – vand og strand
I en politisk betragtning tror vi at landskab, søskab og hastigheder kan og bør drøftes gennem symboler/symbolmagt kontra 
ritualer og rutiner. Ritualer og rutiner kan åbnes op af symbolerne.
Der må indarbejdes elementer som påvirker folks ritualer og rutiner også i de marine brikker. Det må poengteres sammenheng 
mellom infrastrukturtiltak/ form/ udformning og hvilke livsformer som kan være på gang. Altså i hvilken grad folk virkelig 
involveres og kan udfolde sig i mosaikken. Gennem en sådan betragtning vil erfaringerne og nye livsformer normalisere 
symbolerne.
Grundtanken er at det i udkastet med sin infrastruktur ligger et troværdig vejkort til bærekraft, en tanke over hvordan et mere 
bærekraftigt samfund kan åbnes op, designes og udvikles.
Infrastrukturen med Metroen som hjertet og som eksempel vil kunne påvirke regionens befolkning positivt til at lægge op til 
gode rutiner, ritualer, med at invitere til nogen ‘indøvede’ anderledes træk – eksempel: besøg på Saltholm, vandring langs 
sammenhængende stier i naturen, udforskning af vandrenseanlægget, rekreationsweekend på Ven, og nye opdagelser ved 
”en dag på Stranden”. Oplevelser som er spændende, som er et ”must” for en Øresundsborger at have deltaget i, og som 
giver status. Vi anviser altså nogle nye handlingsmønstre.
På et overordnet niveau vil vi lancere aktiviteter af type ‘attraktioner’ som fremmer:

 -Brug af marine og strand ‘ressourcer’ til naturoplevelser. Øge brug af vand og strand ved at øge nærhed og 
tilgængelighed. Kombinationer af miljøvenlig transport og stationer i knudepunkter i Metroen vil invitere til vand og 
strandoplevelser til fods, på cykel eller i båd. Aktiviteterne skal indeholde ‘sensationer og attraktioner’. 

 -Formidling af historisk og naturfaglig kundskab. Forståelse af og respekt for Øresundsborgerens rødder og naturlige 
omgivelser styrkes ved at fokusere på steder/ bygninger hvor historisk og naturfaglig marin og maritim kundskab formidles. 

 -Naturlig motionering. Det fremhæves aktiviteter og fremkomstmidler som indebærer naturlig motionering ved/til 
marine områder. ”En tur på stranden” tangerer bærekraftighedsbegrebet. 

 -Forståelse for og deltagelse i marin teknologi og teknologiudvikling. Diskussioner om bærekraftig udvikling har gerne 
to yderligheder - det at ville bevare alt i sin naturlige tilstand (‘back to nature’), og det at miljøteknologi kan dække over og 
slette alle vores spor. Den teknologiske dimension er meget vigtig i dag, og i fremtiden. Vi vil derfor lægge dette ind som et 
centralt element i en bærekraftig (marin) udvikling.

Mosaik består af moduler
Mosaik tænkningen er en fascinerende arbejdsform som umiddelbart inviterer til modulbaserede koncepter. Vores marine 
initiativ bliver konkretiseret og er bygget omkring fire moduler. Listen kan udvides. Eksemplerne skal vise hvordan man kan 
udvikle konkrete scenarier som skal inkludere retningslinjerne som vi har beskrevet ovenfor.

Modulerne kalder vi for:

 -Symbolprojekter for bærekraft (Symbols of sustainability)
 -Historiske fortællinger om det marine og maritime
 -Rekreation
 -Biotoper, naturforståelse og naturbeskyttelse

Symbolprojekter for bærekraft - Symbols of sustainability
1. Metroen er et ‘Perpetuum Mobile’ 
Metroprojektet er et bærekraftsymbol. Foruden alle attributterne som ligger i konceptet (høj hastighed, ringdesign, 
stationsopbygning mod mosaikker med specielle kvaliteter, etc.) bliver selve fremdriften og energiforsyning gjort til et 
teknologisk symbolprojekt af verdensklasse. Dette vil bidrage med en dimension i forhold til dagens debat om alternativ 
energi, og også til København som vært for nye Kyoto, COP-15 2009. 
Ideen tager udgangspunkt i statussen på udviklingen af tidevandsdrevne strømgeneratorer. Turbiner sættes ned i forbindelse 
med anlægsarbejde for rørlægningen til Metroen under Øresund, mellem Helsingør og Helsingborg. Rørene til metroen 
lægges på den smalleste del af Øresund. Her kommer havstrømmene op i relativt store hastigheder, og det er realistisk at 
antage at der vil kunne genereres nok elektrisk kraft. 
Energianlæggets årlige kapacitet skal være lige så stor som 
Metroens årlige strømforbrug. Elektriciteten føres ind på 
ledningsnettet i regionen, og returneres til drift af Metroen.  
Metroen fører altså ikke til nye energibehov, tværtimod så 
sænker den behov for fossilt brændstof ved at være drevet 
af havkraft. Metroen kan naturligvis også drives med 
vindenergi.
Tanken er også at der skal lægges op til et besnærende 
incitament for at indføre et nyt ritual i planlægningen, som 
efterhånden kan blive til et krav: store projekter (alle projekter) 
skal levere energibudget, og de skal dække sit ekstraforbrug 
igennem investeringer i kraftproduktion som ikke konsumerer 
fossilt eller nukleart brændstof. Alternativ energi, helst lokal, 
(vind, havstrømme, affaldsforbrænding, etc.) skal benyttes. 

2. Symbol/ teknologi over energiproduktion  –  
 Atomkraftværk 
Vi må tro at den svenske regering følger sin plan om at udfase 
Atomkraftværket i Barsebäck, sandsynligvis længe før 2040. 
Atomkraftværket ligger i Øresundregionen og kan gøres om 
til et symbol over energiproduktion – museum, værksted og 
forum for alternativ energi, et sted hvor man kan lære om 
atomenergi og ser hvordan den ble produceret. Barsebäck 
er knyttet til havet. Atomkraftværket bruger store mængder 
havvand til afkøling. Udledningen af kølevandet repræsenterer 
både en sløseri med varme og påvirker havområdet på måder 
som kan denne grundlag for spændende læringseksempler for 
publikum. Metroen kan derfor have en station ved Barsebäck. 
Barsebäck arenaen vil slik rette kritisk søgelys mod ikke-
bæredygtig energiproduktion, bl.a. atomenergi.

3. Vandrensning – Teknologi som muliggør   
 rekreation 
I havet har spildevandsudledninger spillet en stor rolle 
ved forurening. Øresund, og Lille/ Store Bælt er de eneste 
forbindelser mellem Østersøen og det åbne Atlanterhav. 
Østersøen er recipient for spildevand fra mange millioner 
mennesker. Uden moderne vandrenseteknologi ville der være 
nok så forurenet i hele Øresundsregionen.
De fleste er ikke klar over hvor store mængder affald og spildevand vi producerer, hvor meget ferskvand vi forbruger og 
hvor vigtig avanceret vandrensning er. Ved at styrke bevidstheden omkring dette kan man påvirke forbrugsmønstre, og 
demonstrere at dette er en grundliggende forudsætning for rekreation og friluftsliv som sportsfiskere, badning, sejlads, roning 
osv. 

Rekreation 
Rekreation og friluftsliv er en central mosaikbrik for regionen, både i et historisk perspektiv og for tiden fremover. Sejlads, 
badning, roing, lystfiskeri osv er centrale aktiviteter i tilknytning til Øresund. I Metro-nettet lægges der op til stationer hvor 
denne type aktiviteter er let tilgængelige.
Metrostationerne må i rekreationsbilledet åbne for planlægning af et komplekst og attraktivt tursti system, som omfatter 
strande, parker, grønne områder og har et helårsperspektiv - ‘En vinterdag på stranden’.

Fisk og lystfiskeri
Sild og sildefiskeri i Øresund var i perioden 1100 til 1500 selve bærebjælken i regionens økonomi. Øresund er også i dag et 
fiskerigt farvand, mere end 120 forskellige fiskearter forekommer. Lystfiskeri på Øresund er en væsentlig kilde til rekreation 
og indtægter for turbåde fra både Dansk og Svensk side. 
I Københavns havn har arbejdet med miljøforbedring og oprydning i gamle synder nå gradvis givet resultater i form af 
delvis ophævelse af forbuddet mod at fiske efter bl.a. torsk og hornfisk. Videre arbejde med forbedring af miljøkvalitet og 
tilrettelæggelse og forbedret tilgængelighed til fiskepladser der det kan fanges velsmagende og ren fisk må være et centralt 
satsningsområde i den videre planlægning. 

Biotoper, naturforståelse og naturbeskyttelse 
Akvarium med økologifokus
Et opdateret og udvidet akvarium i tilknytning til marinbiologisk laboratorium i Helsingør bør kunne udvikles og bruges 
som øko-akvarium hvor man kan præsentere tematiske udstillinger som har fokus på marin økologi, undervisnings- og 
utforskingscase med regionalt præg og stor spænding. Økologi, dyr og flora kan sættes i en større sammenhæng i de 
besøgendes naturforståelse.

Bedre brug af Saltholm som biotop og naturreservat
Der etableres en metrostation på den kunstige ø Peberholm, med bådforbindelse til Saltholm. Øen er i dag delvis fuglereservat 
og tidvis underlagt adgangsrestriktioner. Denne status opretholdes og forstærkes, men samtidig lægges det op til formidling 
af kundskab om økologi og natur ved vandring på naturstier som ikke forstyrrer fuglelivet. 

Biotopplan
Der skal udarbejdes en biotopplan for at opretholde og beskytte en del naturlige biotoper hvor der ikke skal være fri færdsel. 
Dette skal forebygge og begrænse slitage. Disse biotoper er en sammensat mosaik med varierende karakter fra ”hemmelige” 
lokaliseringer til udstillingsvinduer for biotopforvaltning og naturbeskyttelse. 

Dette følges av et bredt anlagt informationskoncept  (NPN - Natur På Net) hvor der kan formidles information 
om hvorfor og hvordan områder fredes, og hvilke dyr og planter man beskytter. I dag drives der desværre 
alt for lidt oplysningsarbejde om sådanne områder. Interaktive formidlingskilder i Metro ringen er formidler 
av naturværdier i nærområdet, biotopers  ”bevægelser” og vigtighed, og bruges i oplysningsarbejde som 
i sig selv kan blive en attraktion. En integreret del av NPN.
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