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Vad är Street Moves?
Street Moves är en kostnadseffektiv och enkel 
lösning för att bygga om gaturummet. 

Genom en designprocess som bygger på 
delaktighet och dialog utformas Street Moves 
moduler anpassade för platsens specifika behov.

Street Moves är en lösning för att driva trans-
formationen av våra gaturum till att bli mer 
hälsosamma, hållbara och fulla med liv. 

Man kan se Street Moves som ett slags mellansteg, 
en semipermanent lösning, som gör det möjligt 
att direkt påbörja förändringen av gaturummet. 
Den förändring vi gemensamt önskar, och som är 
nödvändig då vi utvecklar våra städer för att svara 
mot morgondagens behov. 

Med Street Moves finns det inte längre någon 
anledning att vänta. Förändringen kan börja nu!



Förändra gaturummet tillsammans!

Street Moves bidrar till att förändra 

gaturummet, från dagens bilcentrerade 

gator till att tillgodose fler funktioner. 

Med Street Moves kan gator utformas 

med mer plats för social interaktion, lek, 

kultur, grönska, odling, mat och annat. 

Här finns även möjlighet att involvera 

nya innovativa lösningar för den smarta 

staden och för delad mobilitet.

Gatans funktion utvecklas i en design-

process tillsammans med de boende 

och övriga som använder platsen. 

Genom Street Moves ges möjlighet att 

testa olika lösningar som utvecklas i 

nära samarbete med nyckelaktörer, 

och som leder till att platsen fylls 

med innehåll som svarar upp mot de 

analyserade behoven.
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Genom att installera Street Moves moduler kan gatumiljöer  
snabbt och effektivt förändras. Så här går processen till. 

Ett utpekat behov finns att utveckla en  gatumiljö. Gatukontoret på kommunen, en 

sammanslutning av aktörer, eller en kombination av dem båda tar ett initiativ till att 

påbörja en förändringsprocess.

Genom Street Moves kan en inledande uppstartsdialog faciliteras i form av en 

öppen workshop tillsammans mellan kommun, invånare och andra berörda aktörer.

Exempel på effektmål kan vara:

• att göra gaturummet mer attraktivt för människor att vistas i

• att skapa en mer levande och hållbar gatumiljö

• att skapa dialog och medborgarengagemang kring en plats

• att göra gaturummet säkrare och tryggare

• att skapa bättre förutsättningar för delad mobilitet

Street Moves kontaktas för att planera 

genomförandet av förändringsprocessen.  

I detta läge diskuteras förutsättningar,  

tidplan och effektmål. 

För ta reda på platsens specifika behov, och för 

att skapa engagemang hos berörda aktörer och 

invånare, är det viktigt att dessa bjuds in till att 

delta i processen och att där finns en tät dialog 

från början. 

Gör så här!
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I den skissprocess som tar vid analyseras 

ytterligare platsens förutsättningar, karaktär 

och sammanhang. Utifrån den samlade 

behovsanalysen utarbetas skissförslag som 

motiveras gentemot en strategi för platsens 

utveckling. Det första skissförslaget ger en 

gemensam förståelse över målbilden, och ligger 

till grund för utvärdering och fortsatt utveckling.

Själva installationen av en Street Moves modul går i regel mycket snabbt. Beroende 

på komplexitetsnivå och funktionalitet, kan installationen av en modul ske under en 

dag. Utöver frigörande av yta för placering och montering av modulen behöver inget 

förarbete göras, då Street Moves modulen är placerad direkt på markytan.

Svårare än så är det inte!  

Det enda som återstår är att följa upp 

resultatet och mäta effekten genom 

exempelvis enkäter till invånare och 

berörda aktörer, flödesmätningar och 

analys av annan data.

Utifrån föregående skissförslag och 

diskussion ritas en 3D-visalisering upp 

i gatumiljö av den tilltänkta Street 

Moves modulen. I detta läge fastställs de 

applikationer och funktioner som modulen 

ska inneha, och efter överenskommelse kan 

processen sedan fortsätta till projektering 

och framtagande av konstruktionsritningar 

och tillverkningsunderlag.



Street Moves
Produktdatablad
Utförande

• 90x450 gran limträ. Garanterat 

nordiskt virke och i de allra flesta 

fall svenskt virke. Reglarna undertill 

modulen är impregnerat virke, även 

detta från Norden.

• Vikt på limträbalkarna: 40kg/m2.   

Alt 18kg/löpmeter (1mx0,45m)

Ytbehandling

• Alcro grundolja och Alcro fasadlasyr 

med lite vitt pigment.

Underhåll

• Spolas av med vanlig vattenslang.  

För grovrengöring används skurborste  

och milt rengöringsmedel, exempelvis 

såpa. Starka rengöringsmedel och 

högtryck bör ej användas då detta 

tar bort behandlingen och kan skada 

träfibrerna. 

Montering

• Börja med att lägga ut reglarna på 

rätt position samt nivellera upp där 

det behövs.

• Starta därefter i valfri ände med  

en kantbit som fästs i reglarna.

• 3-4 styrstift sätts in i förborrade hål.

• Nästa bit läggs på plats och passas 

in mot stiften i de förborrade hålen. 

Avståndet mellan bitarna ska vara 

10 mm. Använd gärna en mallbit för 

snabbare montering. Biten fästs från 

sidan ned i reglarna.  

• Monteringen av resten av bitarna 

sker på samma sätt som ovan 

förutom sista biten som skruvas 

ovanifrån på 4-6 ställen beroende på 

längd.

• Möbler och andra eventuella 

applikationer monteras ihop och 

fästs ned i bottenplattan. 
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Street Moves genomfördes som ett projekt under 2020 med finansiering från 

Vinnova, och med projektkoordinering genom ArkDes Think Tank. Initiativet 

utgör en central byggsten inom en större svensk mission som syftar till att 

transformera alla gator i Sverige till att bli mer hälsosamma, hållbara och  

fulla av liv. Genom anpassningsbara och modulära byggelement möjliggörs  

en snabb omställning från bildominerade gator till ytor som är mer  

öppna, mångsidiga, människocentrerade, gröna och rena. 

 Utöver ArkDes Think Tank och Vinnova, bestod projektgruppen av sakkunniga 

från Transportstyrelsen, Trafikkontoret Stockholm stad, M Volvo Car Mobility 

och Voi. Projektet involverade även fler privata och offentliga aktörer, däribland 

Göteborgs stad, Helsingborgs stad och Umeå kommun. Därtill bjöds invånare in 

till att delta i designprocessen. Initiativet koordinerades genom projektledare 

Daniel Byström tillsammans med LundbergDesign som designade och 

projekterade framtagandet av Street Moves modulerna. 
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