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Städerna blir tätare och tätare när människorna blir ﬂer och ﬂer. I många av världens megastäder ﬁnns det
inte längre plats att cykla, sitta ned en stund eller lägga sig i gräset. I och med detta har Tactical Urbanism
vuxit fram, ur en vilja att göra staden lite mer människovänlig och kreativ.
Tactical Urbanism är fortfarande ett okänt begrepp för de allra ﬂesta. Ingen användbar översättning ﬁnns att tillgå, söker
man på ”taktiskt urbanism” får man inte en enda relevant träﬀ. Ändå har fenomenet Tactical Urbanism på senare år blivit
lite av en snackis. Det handlar om att med små ekonomiska medel göra något nytt av stadsrummet och engagera många
människor. Gerilla odling, en rondell som blir en park eller temporära vägskyltar som leder till oupptäckta stadspärlor är
bara några exempel. Till en början främst medborgarinitiativ och aktivism, slutligen även samhällsplanering och
policydokument.
Ja, oftast handlar Tactical Urbanism om tillfälliga, små lösningar som på något sätt integreras i stadens arkitektur. Ibland
är dessa tillfälligheter så briljanta att de bli permanenta. Som San Franciscos temporära miniparker till exempel. Allt
började med att en designﬁrma tog med sig några rullar gräs och en parkbänk och beslagtog en liten parkeringsrektangel
på andra sidan gatan. Numera är de tillfälliga små parkerna ett återkommande inslag i stadens kvarter. Dessutom har

ﬂera andra städer tagit efter och gett idén en särskild dag, Park(ing) Day kallas den.
För den som är intresserad av Tactical Urbanism ﬁnns det nu även en bok att tillgå. Full av exempel, historia,
framtidsspaningar och tips till den som själv vill starta ett eget småskaligt projekt. Tactical Urbanism – Short-term Action
for Long-term Change heter den, författare är Mike Lydon samt Anthony Garcia.
I boken beskrivs fenomenets framväxt som ett resultat av urbanisering, förtätning, sociala medier och ekonomisk kris. Ur
bristen på yta och avsaknaden av pengar har kreativa små projekt blommat upp på de mest oväntade platser. Kanske
tyder detta på att föränderlighet kommer vara ledordet i våra framtida förtätade städer. Det handlar trots allt om en eﬀektiv
användning av stadens utrymmen.
Författarna påpekar även att Tactical Urbanism aldrig kommer att lösa våra större problem, bostadskris och
renoveringsbehov kvarstår. Däremot kan det bidra till en mer öppen planprocess som inkluderar både medborgare och
beslutsfattare i en jämlik dialog. Dessutom erbjuder det en möjlighet att testa saker för en billig penning innan man
bestämmer sig för kostsamma permanenta förändringar. Plus, en stad full av kreativa tillfälligheter blir ju faktiskt lite
roligare.

