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Finmaskigt
Ett ﬁnmaskigt nätverk är bra för gående och cyklister. Det skapar färre omvägar, ﬂer
korsningspunkter och mötesplatser. Vägen från A till B både känns och är kortare.
Finmaskighet inom enskilda kvarter betyder att kvarteren är uppdelade i många små enheter
istället för stora monofunktionella kvarter. Det skapar variation i uttryck och funktion men
också ﬂexibilitet över tiden eftersom man kan etappvis bygga om och byta funktion i enskilda
delar alltsom förutsättningarna förändras. Finmaskighet handlar också om detaljrikedom vilket
är helt avgörande för attraktiviteten i en stad. Ett ﬁnmaskigt regionalt nätverk skapar också
stora möjligheter för att förbättra regionens dynamik där alla delar kan delta och bidra till att
öka regionens attraktivitet.

Bo01

Rosengård

Finmaskigt: Bo01
Kvartersstorleken på Bo01 är liten, ca 40x40 m och skapar därmed en större finmaskighet än områden
med större kvartersstorlek som tex Rosengård. Antalet korsningspunkter och möjliga möten ökar.
Diagrammen till höger visar de två strukturerna och antalet korspunkter och valmöjligheter som
etableras i de olika nätverken.
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Uppgradering av små passager ger en ökad ﬁnmaskighet: Horsens
I flera städer har man som strategi att skapa ett mer finmaskigt nätverk. Horsens stadskärna är ett exempel. Här
finns ett fint nätverk av små passager där vissa används flitigt medan andra ännu inte är en del av stadens nätverk av
stråk och platser. Att uppgradera dessa passager skapar en mer tillgänglig stad där transportsträckorna minskas och
funktioner och destinationer kommer närmare varandra. Dessutom tillför passagerna en helt annan karaktär och skala
än huvudstråken kan erbjuda.
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Rumsligt
Människor känner sig väl till mods i väldeﬁnerade rum med mänsklig skala, rum som är
anpassade till storleken på den egna kroppen. Väldeﬁnierade gränser ger en psykologisk
trygghet i t.ex vem som har ansvar för vad, men också en minskning i kriminalitet.
Väldeﬁnerade, mänskligt dimensionerade rum med jämn hög bebyggelse och svängda gator
och gränder skapar också bättre mikroklimat där vindar bryts och inte fångas upp av hög
bebyggelse. I ett regionalt perspektiv är det eftersträvansvärt med en tydlig rumslig deﬁnition
och avgränsning av städer och samhällen för att kunna bevara det öppna landskapet mellan
tätorterna.

Mikroklimat: Dragör
Den täta och jämna bebyggelsen i Dragör skapar ett väldigt bra lokalt mikroklimat. Låg bebyggelse och branta
takvinklar gör att solen letar sig ner till marknivå. Staden har en genomsnittstemperatur som ligger en hel grad
högre än i omkringliggande samhällen. Ett annat bevis på det goda mikroklimatet är att fikonträd klarar av att
växa i Dragör trots att det är en för kall klimatzon. Diagrammet visar hur bebyggelsens utformning påverkar
vinden. Gles bebyggelse och hus som sticker upp över de övriga generar vindturbulens och kastvindar på
marknivå och skapar därmed ett sämre mikroklimat.
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Rumsligt deﬁnierat: Hjärup
Jakriborg i Hjärup har en mycket tät och tydligt definierad stadsstruktur.
Gaturum och platser är väl avgränsade och utformade i mänskliga mått och med
tydliga kanter. Detta skapar en behaglig sekvens av stråk och rum.
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