
VALLAVÄGEN + MINECRAFT 
En idétävling i Minecraft om framtidens stad i Haninge 

  

Kan man använda ett datorspel för att uttrycka sina visioner kring en gata? Minecraft i Haninge är en 
idétävling om framtidens regionala stadskärna. 

Som en del i diskussionen kring hur den regionala stadskärnan Haninge ska se ut i framtiden bjöd 

stadsbyggnadsförvaltningen in unga Haningebor och andra intresserade till en digital stadsbyggnadstävling i 

spelet Minecraft. Minecraft är ett datorspel där spelarna kan utforska en hel värld uppbyggd av block och samla 

material för att bygga allt från hus till rymdstationer. Man kan säga att Minecraft är en digital variant av Lego. En 

fantastisk byggsats där bara de egna föreställningarna sätter gränserna för vad framtidens Vallavägen skulle 

kunna vara. 

Tävlingen pågick 17 februari - 20 april 2014 och var baserad på två teman, ”framtidens bostad” och "framtidens 

stadsgata”. Platsen var Vallavägen i Handen och frågorna var: "Vad tycker du att Vallavägen har att erbjuda 

stadskärnan Haninge?” och ”Hur tycker du att det ska se ut?". Målet med tävlingen var att unga personer som 

traditionellt är en underrepresenterad grupp i stadsbyggnadsprocessen skulle få göra sin röst hörd och på ett 

lekfullt sätt skapa sin egen bild av vad framtidens Vallavägen skulle kunna vara för plats. 

Utställning och presentation av vinnande förslag 
Bland 177 registrerade användare och 81 kvalificerade förslag valde en jury bestående av arkitekter/stads-

planerare och unga minecraftspelare ut sex finalister som på ett extra inspirerande sätt skapat en vision av 

framtidens Vallavägen. De sex finalförslagen går att se som videoklipp på hemsidan och vinnare blev till slut 

Finalförslag 6 och de tre skaparna av förslaget tilldelades varsin iPad som förstapris. 

Under sommaren gick det även att rösta på folkets favorit på hemsidan, och en överväldigande majoritet klickade 

fram Finalförslag 6 till vinnare som då även fann publikpriset. 

En utställning där de sex finalförslagen klippts ihop till ett kollage, en sorts gemensam framtidsvision över 

Vallavägen, finns nu att se i kommunhusets foajé och kommer att hänga kvar under hösten. Här går det också att 

se bilder från alla 81 kvalificerade förslag, vilket ger en spännande helhetsbild av tävlingen och den mångfald av 

kreativa idéer som kommit in. Se finalförslagen som videoklipp på www.haninge.se/minecraft  

http://www.haninge.se/minecraft
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