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Förord 
 

 

 

Storstäder i Samverkan är ett forskningsprojekt utfört av Arkitekturskolan KTH tillsammans med 

Boverket, Malmö stad, Göteborgs stad och Stockholms stad. Syftet med projektet är att fördjupa och 

sprida kunskap om hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till 

stadsbyggnad. Storstäder i Samverkan finansieras av regeringens anslagna medel för att knyta forskning 

närmare det Urbana Utvecklingsarbetet. 

Genom Storstäder i Samverkan har möjligheter skapats för att dela erfarenheter och få inblick i tre 

städers arbetssätt när det gäller att öka den sociala hållbarheten genom stadsbyggnadsprojekt. Denna 

delrapport innehåller kartläggningar utförda av de tre storstäderna. 

 

Neda Sherafat, Göteborgs stad 

Kristoffer Arvidson, Malmö stad 

Johanna Löfvenius, Stockholms stad 
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Storstäder i Samverkan: för ett socialt inriktat 
stadsbyggande – PM 1 

Göteborgsseminariet 17 september: Verktyg & metoder 

 

UPPGIFT 1 och 3 

1. Undersök vilka verktyg och metoder som tillämpas inom olika förvaltningarna för att 

uppmärksamma/beskriva den byggda miljöns sociala konsekvenser (gör ett urval om tre 

förvaltningar). Beskriv kortfattat verktygen och dess metodik. Karaktärisera verktyget – är det 

ett analysverktyg, ett processverktyg eller ett verktyg för att klarlägga konsekvenser? 

Identifiera det verktyg/den metod som används mest i din kommun och redovisa för övriga 

städer hur din kommun tillämpar den metoden. 

3. Beskriv hur spridd kompetensen är avseende verktyg/metoder som hanterar sociala frågor 

inom stadsbyggnad. Hur stor andel av tjänstemännen arbetar kontinuerligt med de olika 

metoderna? Skriv kortfattat om förutsättningarna för arbete framöver med rumsliga analyser, 

t.ex. avseende kompetens/utbildningsbehov, tillgänglighet till relevant data, finns tid/resurser 

inom planeringsprocessen, finns stöd från politiken? 

Urval 

- Stadsbyggnadskontoret: en förvaltning med en nämnd, som har delegation från 

kommunfullmäktige att besluta om planer. 

- Älvstranden Utveckling AB: ett kommunägt bolag med styrelse, som äger mark längs 

med älven och har ett särskilt uppdrag att utveckla området på ett hållbart sätt. 

- Stadsdelsförvaltningar – stickprov Västra Hisingen: förvaltningar med nämnder, som 

har det yttersta befolkningsansvaret. 

Generella slutsatser 

- Samtliga tre verksamheter arbetar utifrån ramverken för social konsekvensanalys 

(SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA). Olika metoder används beroende av 

projekt. 

- I Göteborg finns ingen samlad bild av hur spridd kompetensen är avseende 

verktyg/metod. Det finns heller ingen överblick av hur stor andel tjänstemän som 

använder en specifik metod. 

- Ungefär 400 personer har utbildats i SKA/BKA 

- Metodutveckling pågår, bl.a. med att förbättra dialogverktyg och att hitta sätt att 

beakta de sociala aspekterna vid markanvisning på fastighetskontoret. 
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Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys (SKA och BKA) 

SKA och BKA vänder sig i första hand till stadens handläggare som arbetar inom en 

planprocess men kan användas av alla som planerar, bygger och förvaltar den fysiska miljön. 

Analysverktygen är integrerade i planprocessen, se illustration nedan, och kan användas på 

olika sätt beroende på omständigheter och planskede. De är ett stöd för att sortera och 

identifiera viktiga sociala aspekter i den byggda miljön.  

Illustration från goteborg.se. 

Arbetsgången för SKA är i stora drag som följer: 

- Inventering: Hur fungerar området idag? Vilka sociala kvaliteter och behov finns? Vad 

känner vi till och vad måste vi ta reda på? I ett tidigt skede bedöms behov av 

inventering och en tidplan för arbetet görs i samverkan. Kunskap om sociala aspekter 

samlas, och arbetsinsatser och aspekter sorteras och prioriteras med hjälp av verktyget. 

- Åtgärder: Vilka åtgärder behövs för att stärka/förverkliga de inventerade sociala 

aspekterna? Planförslag, scenarier eller åtgärder motiveras utifrån den kunskap som 

kom fram i tidigare inventering. 

- Konsekvenser: Hur ser förslagen till förändring ut i förhållande till den kunskap som 

kom fram under inventeringen? Vilka avvägningar och ställningstaganden har gjorts? 

Planförslagets konsekvenser för de aspekter som identifierades i det tidiga skedet 

värderas och analyseras bredare. Frågor som väckts inom planarbetet förs vidare till 

ansvariga och berörda. 

För BKA är arbetsgången i grova drag som följer: 

- Inventering: Hur fungerar platsen idag för barn och unga? Vilka kvaliteter finns? 

Vilka brister? Vad vet vi, vad behöver vi ta reda på? Vem ska vi fråga? Hur inhämta 

barns och ungas synpunkter? 

- Åtgärder: Vilka brister ska åtgärdas? Vilka kvaliteter ska uppnås? Vem ansvarar? 

- Konsekvenser: Är förslaget ett steg mot en barnvänligare stad? Hur ser förslagen till 

förändring ut i förhållande till den kunskap som kom fram under inventeringen? Vilka 

avvägningar och ställningstaganden har gjorts under projektets gång? 

SKA har fem geografiska analysnivåer; byggnad & plats, närmiljö, stadsdel, stad & region, 

regionen. BKA har fyra skalnivåer i staden; byggnad/plats, närmiljö, stadsdel och hela staden. 

Se bilder nedan, SKA:s nivåer till vänster och BKA:s till höger. 
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Illustrationer från goteborg.se. 

I SKA finns fyra huvudbegrepp för sociala aspekter. Dessa är sammanhållen stad, samspel, 

vardagsliv och identitet. I BKA finns fem teman; sammanhållen stad, samspel, lek och 

lärande, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet.  

Begreppet sammanhållen stad handlar bl.a. om att stärka samband och kopplingar i staden och 

minska fysiska, sociala och mentala barriärer. Samspel, lek och lärande handlar om 

möjligheter att mötas eller att få kontakt med andra människor. En befolkad stadsmiljö 

upplevs ofta tryggare. Ett vardagslivsperspektiv innebär att planera utifrån människors 

vardagliga rutiner och aktiviteter. ”Livspusslet” ska fungera. Identitet handlar mycket om 

tillhörighet och kan ses utifrån två aspekter. Antingen har en miljö en identitet i sina 

karaktärsdrag, eller så skapar en miljö en identitet hos människor. Hälsa och säkerhet 

behandlar frågor som rör t.ex. buller och luftföroreningar men också trafik och trygghet.  

Mer information om skalnivåer och begrepp finns under Social planering på goteborg.se.  
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Länk till SKA: http://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-

f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES  

Länk till BKA: http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0f49bd84-4aa2-4647-8e3d-

162d431ea916/OPA_BKA.pdf?MOD=AJPERES  

Stadsdelsförvaltningarnas roll i samhällsplaneringen 

Den 1 januari 2011 genomfördes en omorganisation för stadsdelsnämnder där de gick från att 

vara 21 till att vara 10 st. En av anledningarna var att möjliggöra ett mer strukturerat och 

enhetligt arbete med sociala frågor inom och mellan stadens stadsdelar. Nämnderna fick ett 

nytt reglemente som innebär att deras ansvar i samhällsplaneringen betonas och att den 

sociala dimensionen i hållbar utveckling särskilt ska beaktas. Stadsdelarna har det yttersta 

befolkningsansvaret och ansvaret för invånarnas hälsa. Det finns krav på kommunikation med 

medborgarna och samverkan med andra aktörer i stadsdelen och staden. Varje stadsdel har en 

utvecklingsavdelning med utvecklingsledare som arbetar särskilt med stadsutvecklingsfrågor. 

Utvecklingsledarna har ett uppdrag att systematiskt samla in och organisera social och lokal 

kunskap i vad som kallas för lokala kunskapsbaser. Kunskapen ska sedan föras vidare till 

andra förvaltningar och aktörer i staden för att stadsdelarnas behov ska kunna omhändertas i 

stadsplaneringen. Slutsatserna från kunskapen kan leda till prioriteringar, strategiska val och 

åtgärder i samverkan med andra aktörer. 

Kommunstyrelsen har nyligen tagit beslut om att stärka stadsdelsnämndernas inflytande i 

stadsplaneringen. I beslutet ingår bl.a. att stadsdelsnämnder och facknämnder får i uppdrag att 

organisera möten i syfte att koordinera och stämma av lokala kunskapsbaser. De lokala 

kunskapsbaserna ska utgå från huvudbegreppen i BKA och SKA, dvs. sammanhållen stad, 

samspel, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet. I beslutet ingår även ett särskilt rådslag 

som leds av ansvarigt kommunalråd och ska genomföras två gånger per mandatperiod. Enligt 

beslutet får social resursförvaltning i uppdrag att organisera och genomföra gemensam 

utbildning i samverkan med de berörda nämnderna. Arbetet ska följas upp och utvärderas och 

ett samarbete ska utvecklas vad gäller aktuell forskning inom området. 

Verktyg och metoder på stadsbyggnadskontoret 

Dialog 

- SKA/BKA-matrisen: En matris med skalnivåer på x-axeln och teman på y-axeln. 

Matrisen kan t.ex. användas för att göra övningar i grupp där de sociala aspekterna i 

ett område diskuteras. 

- Vandringar med boende, tjänstemän och/eller byggherre. En sådan vandring kan t.ex. 

resultera i att respektive förvaltning åtgärdar brister och problem som 

uppmärksammas. Vandringar genomfördes mycket även innan SKA/BKA togs fram.  

- Platsbyggande: Medborgare bygger och skapar ihop. Ett exempel är odlingslotter i 

Kvillebäcken som anlades och brukades tillfälligt till dess att marken skulle tas i 

anspråk för att bygga nya kvarter. 

- Intervjuer med invånare och nyckelpersoner på bl.a. torg, gatan, bussen och/eller i 

mataffärer. 

- Arkitekturpedagoger: Personer med särskild kompetens i att kommunicera arkitektur 

med barn och unga. 

- Samarbete med skolor genom stadsdelsförvaltningar. Det kan handla om att med hjälp 

av en arkitekturpedagog samla barn och ungas synpunkter om ett byggprojekt. 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0f49bd84-4aa2-4647-8e3d-162d431ea916/OPA_BKA.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0f49bd84-4aa2-4647-8e3d-162d431ea916/OPA_BKA.pdf?MOD=AJPERES
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- Liv-Rum-Hus: En metod som utvecklades tillsammans med företaget Gehl Arhitects. 

Syftet är att sätta människan och dess behov i fokus i planeringen, genom föreslagna 

workshopar 

- Workshopar: Ett exempel är vid framtagande av Vision Älvstaden och Unga: 

Älvstaden. Båda visionerna är för området kring och längs med Göta älv.  Unga: 

Älvstaden är framtagen utifrån barn och ungas synpunkter. För de workshoparna 

användes arkitekturpedagoger på skolor. Andra metoder som användes i framtagandet 

av visionerna var dialogmöten, torgmöten, framtidsvandringar och intervjuer i 

området.  Även stadens hemsida och sociala medier användes för att samla in tankar 

och idéer från medborgarna. 

Älvrummet 

En fysisk samlingsplats för tankar, diskussioner och idéer. Här presenteras planer i staden och 

synpunkter samlas in. Här hålls bl.a. föreläsningar, möten, seminarier och debatt.  

Stadslivsanalys 

Kartläggning av hur staden används och upplevs och hur stadens byggda miljö ger platser 

olika förutsättningar för dessa. Analysen görs bl.a. genom webbenkäter, observationer och 

stadsrumsanalyser. 

Space syntaxanalys 

Analysmetoden undersöker den fysiska miljön utifrån rumsliga analyser som innefattar 

rumsliga strukturer, samband, kopplingar m.m. Analysmetoden används bl.a. för planer och 

program, t.ex. användes sådana analyser som underlag till Strategi för utbyggnadsplaner.  

Spridning 

- Det finns en förvaltningsövergripande SKA/BKA-grupp där bl.a. 

stadsbyggnadskontoret ingår. Bland förvaltningarna har stadsbyggnadskontoret ansvar 

för att SKA/BKA alltid görs. 

- Alla handläggare på stadsbyggnadskontoret känner till SKA/BKA och hanterar det på 

olika sätt i sina planärenden. 

- Utbildning inom SKA/BKA ges av stadsbyggnadskontoret och social 

resursförvaltningen. 

Behov 

- Utbildning: Mer kunskap om BKA behövs bland planhandläggare. Många gånger 

räknas barnperspektivet in i en SKA. 

- Tid/resurser: Det är en svår prioritetsfråga i relation till högt ställda mål om t.ex. 

planering för bostadsförsörjning. 

- Politikerstöd: Det finns ett gott stöd i budgeten för att göra SKA och BKA. 

Verktyg och metoder på Älvstranden Utveckling AB 

Dialog 

- Vandringar med boende, tjänstemän och/eller byggherre 

- Intervjuer i projektområdet 

- Referensgrupper, t.ex. lokala föreningar och råd 
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- Vision Älvstaden och Unga Älvstaden 

Älvrummet 

Se sida 5 för beskrivning. 

Observation  

Ett sätt för handläggarna att inventera projektområdet är att observera det genom gåturer i 

området. Detta görs även i kombination med intervjuer. 

Statistik, t.ex. från stadsledningskontoret 

Spridning 

- Alla ska ha baskunskap om SKA/BKA och veta vart de ska vända sig för mer 

information och hjälp. 

Behov 

- Data: Det saknas en samlad databas i Göteborg, varifrån en kan hämta information 

kopplat till de olika temana i SKA/BKA. Startmötet i planprocessen kan ses som en 

gemensam databas för alla som arbetar med projektet. 

- Tid/resurser: Älvstranden avsätter resurser för sociala analyser. 

- Politikerstöd: Det har inte varit någon särskild politisk involvering i projekten och 

analyserna. Temana i SKA/BKA behöver förtydligas och kopplas bättre till politiska 

mål. 

Verktyg och metoder på stadsdelsförvaltningar – stickprov Västra Hisingen 

Dialog 

- Workshop med politiker utifrån mål- och inriktningsdokument 

- Rutin för dialogmöten: 

1. Check-in - medborgarna framför sina åsikter och sätter dagordningen 

2. Gruppdiskussion om frågorna som ska tas upp 

3. Tjänstemän svarar på frågor 

4. Check-out – summering  

5. Minnesanteckningar – till alla närvarande 

- Trygghetsvandringar: Det har exempelvis gjorts ett program för Biskopsgården som 

grundat sig på en bred medborgardialog och trygghetsvandringar. Programmet är ett 

viktigt dokument och används fortfarande i planeringen. Programmet har bl.a. gett 

resultat i stadsbyggandet genom att blandat boende har prioriterats. 

- Råd: Det finns olika slags medborgarråd, bestående bl.a. av ungdomar, pensionärer 

och funktionshindrade. Det finns även ett internt samhällsbyggnadsråd som består av 

bl.a. politiker, sektorchefer och utvecklingschefer. 

- Deep democracy: En metod som går ut på att ha ett öppet samtal mellan tjänstemän 

och invånare om en specifik fråga. Tanken är att alla ska bli lyssnade på, även de som 

är få om att ha samma åsikter. 
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Enkät 

Ett exempel på enkät är kultur- och värderingsprogram genom Sveriges Kommuner och 

Landsting som handlar om att finna värdeord bland invånarna. En mätning genomfördes år 

2012 då invånare, medarbetare och förtroendevalda i Västra Hisingen svarade på frågor om 

vilka värderingar som är viktiga för dem, vilka värderingar som präglar stadsdelen idag och 

vilka värderingar som man vill ska känneteckna stadsdelen i framtiden. Resultatet har varit 

mycket uppskattat av bl.a. politikerna. 

Sociotopkartor  

Kartor från park- och naturförvaltningen som visar hur olika delar av staden och stadsdelen 

används för olika slags aktiviteter. 

Lokal kunskapsbas 

Det finns en struktur för kunskapsbasen som är indelad i stadsdelar med underrubriker. Västra 

Hisingen har kommit en bit på vägen i utvecklandet av den lokala kunskapsbasen. Tanken är 

att andra förvaltningar ska kunna hämta information från kunskapsbasen, t.ex. att 

stadsbyggnadskontoret ska kunna hämta information och sedan kontakta stadsdelen för en 

avstämning. 

Spridning 

- Alla stadsdelar använder SKA/BKA som ett processtöd, som analysmetod och för att 

göra kartläggningar. Dialogformerna ser dock olika ut i stadsdelarna. 

Behov 

- Data: Det behövs kartunderlag från stadsbyggnadskontoret för att göra egna kartor i 

stadsdelen. Det finns även önskemål om att kunna beställa tjänsten att göra kartor från 

stadsbyggnadskontoret. 

- Tid/resurser: En del stadsdelar hinner inte med SKA/BKA. På Västra Hisingen 

handlar det om att planera och prioritera för att ha möjlighet att genomföra SKA/BKA. 

- Politikerstöd: På Västra Hisingen finns ett politikerstöd för stadsdelens arbete med 

sociala konsekvenser. 

- Det behövs en starkare koppling till andra kommunala aktörer avseende 

markanvisning, planförfarande m.m. Som sagt pågår det ett utvecklingsarbete inom 

detta. 

Flöde av kunskap mellan de tre valda aktörerna 

Se bilaga 1 för illustration.  
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UPPGIFT 2 

Hur tas de sociala aspekterna upp i olika skeden och i vilken grad är olika förvaltningar 

aktiva under de olika skedena. Och vilket verktyg används? 

Generellt sett är de tre valda aktörerna aktiva under olika skeden. Stadsbyggnadskontoret 

arbetar med de sociala aspekterna i alla skeden fram till genomförande av planer, vilket 

illustrerades i planprocesspilen på sida 2. Kontoret arbetar således med de sociala aspekterna i 

vision, målformulering, översiktsplan, program och detaljplan. Älvstranden Utveckling AB är 

med i olika grad i alla skeden och främst i genomförandeskedet. De har en särskild roll i 

planeringen genom att de är markägare. Stadsdelsförvaltningarna arbetar med de sociala 

aspekterna kontinuerligt och oavsett om det finns ett projekt eller inte. Även de är med i olika 

grad i alla skeden och har en roll i att bevaka de sociala intressena och invånarnas hälsa och 

välbefinnande. 

I tabellen nedan redovisas i vilket skede och med vilka formuleringar en förvaltning/ett bolag 

tar upp sociala aspekter, samt eventuella metoder som har använts för att få fram dem. Den 

här övningen har gjorts på ett litet urval av planer, program och andra dokument. Dokumenten 

är upprättade under olika år, en del innan SKA/BKA togs fram i staden. Det behöver göras en 

större och mer omfattande studie för att kunna ge ett rättvist resultat.  

 

Förvaltning Skede Sociala aspekter Verktyg/metod 
Alla Budget blandning av funktioner, 

mångfald, möten, 
blandstad, demokratiskt 
inflytande, SKA, 
barnperspektiv, 
tillgänglighet, 
boendealternativ, levande 
närmiljöer, mötesplatser, 
funktionsnedsättning, 
samhällsgemenskap, 
dialog, god stadsmiljö, 
jämställdhet  

  

Alla Översiktsplan rikt stadsliv, visuell 
mångfald, möten, 
blandstad, tillgänglighet, 
tryggt, mänskligt, 
tillhörighet, mötas, dialog, 
lek, idrott, föreningsliv, 
folkhälsa, rekreation,  
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Alla Översiktsplan – 
konsekvens-
beskrivning 

arbete, försörjning, 
boende, delaktighet, 
trygghet, fysisk aktivitet, 
vardagsliv, jämställdhet, 
integration, 
barnperspektiv, blandade 
bostadstyper, blandad 
befolkningssammansättnin
g, möten, mötesplatser, 
inflytande, välbefinnande, 
service, idrottsanläggningar 

Seminarier, 
enkätundersök-
ningar och 
workshop med 
berörda 
förvaltningar, 
samråd med 
länsstyrelsen 

Stadsbyggnadskontoret Detaljplan 
(Planbeskrivning 
bostäder vid Askims 
Torg) 

trygghet, tillgänglighet, 
rörelsehindrade, olika 
familjesammansättningar, 
liv, variation i 
upplåtelseformer, social 
blandning 

 

Stadsbyggnadskontoret Detaljplan 
(Planbeskrivning 
Selma Lagerlöfs torg) 

Mötesplatser, trygghet, 
bort med barrärer, lek, 
rekreation, variation i 
bostadstyper och 
upplåtelseformer, 
tillgänglighet, blandstad, 
tillit  

Sociala 
konsekvenser 

Stadsbyggnadskontoret Detaljplan 
(Planbeskrivning 
verksamheter i 
Torslanda) 

Tillgänglighet, trygghet, 
mötas, samhörighet, 
sammanhållen stad, 
identitet, 
sammanhängande 
gestaltning, hälsa, säkerhet 

SKA/BKA 

Stadsbyggnadskontoret Program 
(Säveån) 

Trygghet, passage, 
belysning, folkhälsa, 
vistelse, motion, 
sammanbindande länkar, 
rekreation, överbrygga 
barriärer, stråk,  

  

Stadsbyggnadskontoret Program 
(Biskopsgården) 

Trygghet, solidaritet, 
minska mentala barriärer, 
social integration, 
kopplingar, hälsa, 
välbefinnande, 
tillgänglighet, deltagande, 
inflytande,  

Medborgargrupp, 
Bo-bra-processen 
(för Biskopsgården), 
vandringar, dialog, 
sociotopkarta, 
kopplingar till N. 
Älvstranden, 
Program för 
Kyrkbyn, K2020, 
Hamnbanan 
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Stadsbyggnadskontoret Program 
(Angered) 

Identitet, trygghet, mötas, 
kultur, service, passage, 
vistelse, aktiviteter, 
minskad friktion, social 
kontroll 

  

Älvstranden  
Utveckling AB  
 

Program  
(Frihamnen) 

socialt hållbar stad, 
jämställdhet, jämlikhet, 
sammanhållen stad, 
variation, blandning, 
heterogenitet, socialt 
blandat boende, 
samhörighet, minska 
barriäreffekt, länk, 
värdeskapande aktiviteter, 
levande stadsdel, 
rörelsefrihet, samspel, lek, 
tillhörighet, tillgänglighet, 
trygghet, mötesplatser, 
olika upplåtelseformer, 
service, förskolor, skolor, 
arbete, stimulerande 
uppväxt, fritid, identitet, 
kultur, idrott, 
sammanhang, rekreation, 
minska segregation, barn 
och unga 

SKA/BKA,  
arbets- och 
referensgrupper, 
dialog,  
torgevenemang, 
RiverCity 
Gothenburg -
internationell 
workshop 

Älvstranden  
Utveckling AB 
Stadsbyggnadskontoret 

Vision/Mål/ÖP 
(Vision Älvstaden) 
 

värme, delaktighet, 
inkluderande, 
mötesplatser, lek, 
mångfald, dynamisk, 
minska segregation, hela 
staden, bygga samman 
staden, stad för alla, 
öppenhet, variation, 
tillhörighet, barn och unga, 
dialog, mötas, aktiviteter, 
socialt blandat boende, 
service, varierat stadsliv, 
variation, kultur, 
generationsöverskridande, 
interkulturell, aktivt gatuliv, 
fungerande vardagsliv, 
rekreation, förskolor, 
skolor, mångfald, blandat 
innehåll, intimitet, 
säkerhet, bort med 
barriärer, identitet, 
engagera, 
medborgardialog, 
barnperspektiv,  

Workshop (torg, 
skola, 
centralstation), 
medborgardialog, 
Göteborg 2021, 
RiverCity 
Gothenburg, 
testbyggen och 
tillfälliga åtgärder 
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Stadsdelsförvaltning Remissvar  
(Detaljplan bostäder 
i Biskopsgården) 

minska trångboddhet   

Stadsdelsförvaltning Remissvar  
(Detaljplan bostäder 
vid Fiskebäcks hamn) 

funktionshindrade, 
tillgänglighet 

  

Stadsdelsförvaltning Remissvar  
(Detaljplan bostäder 
i Järnbrott) 

Inget   

Stadsdelsförvaltning Remissvar  
(Program bostäder 
Majorna-Linné) 

barnperspektiv, 
tillgänglighet, lek, 
rekreation 

  

Stadsdelsförvaltning Remissvar  
(Program bostäder i 
Lunden) 

attraktionskraft, trygghet, 
service 

  

Stadsdelsförvaltningen 
Västra Hisingen 

Remissvar generellt trygghet, säkerhet, blandat 
boende, underlätta 
kollektivtrafiken, 
jämställdhet 
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UPPGIFT 4 

Ta fram ett exempel på projekt där de sociala frågorna hanterats bra och beskriv varför det 

blivit ett bra resultat (och/eller en bra process). Konkretisera VAD i projektet/förslaget som 

vittnar om hänsyn till de sociala aspekterna. Ta fram ett exempel där de sociala aspekterna 

hanterats på ett otillfredsställande sätt och försök ge en förklaring till orsakerna varför det 

blivit så. 

Barnkonsekvensanalys i Frihamnen 

Detta exempel får illustrera både positiva och negativa aspekter av en process. 

Barnkonsekvensanalysen (BKA) genomfördes mellan våren 2013 och våren 2014 inför 

planprogram för Frihamnen och delar av Ringön i centrala Göteborg. Arbetet utfördes av 

Älvstranden Utveckling AB som en pilot för BKA. Sammanlagt bidrog drygt 20 tjänstemän 

till arbetet. När arbetet startade saknades föregångsexempel, varför BKA:n utfördes som en 

pilot där fokus inte bara var att få resultat utan även att ha en lärandeprocess. 

Under arbetets gång genomfördes workshopar, möten, gåturer och genomgång av relaterade 

dokument såsom Vision Älvstaden och Unga: Älvstaden. Ett antal mål formulerades för 

utvecklingen av projektområdet.  

De lärdomar som drogs av arbetet är följande, ur Loggbok för Barnkonsekvensanalys: 

- Ge ett tydligt uppdrag till den som ska processleda arbetet med en BKA. Formulera 

gemensamt ett syfte och nivå. Diskutera tidigt vilka krav och förväntningar som finns 

på BKA: n.  

- Bestäm vilken nivå BKA: n ska ligga på och avgränsa arbetet till den. Ett planprogram 

behöver inte ge lösningsförslag eller gå in på detaljerade frågor och den geografiska 

avgränsningen är större än vid en detaljplan.  

- Avsätt tillräckligt med tid för att kunna få en välgrundad BKA som följer utvecklingen 

av skisser, planer och förslag. Varje gång ett nytt beslut fattas förändras 

förutsättningarna för analysen och om BKA görs för tidigt kan många aspekter gå 

förlorade. Mitt arbete låg utspritt över 6 månader och avslutades först när 

planprogrammet skulle sättas ihop. Startsträckan kan vara olika lång beroende på hur 

insatt du är i området och BKA-verktyget.  

- Var minst två personer som ansvarar för framtagandet av en BKA. Det krävs bred 

kompetens och att kunna vrida och vända på olika perspektiv för att komma fram till 

nyckelfaktorer och målbilder. För textbearbetning stärks arbetet av att två personer kan 

korrekturläsa och strukturera upp textmaterialet.  

- Förankra arbetet tidigt i projektgruppen eller den arbetsgrupp som BKA: n berör. En 

BKA grundar sig på allt det material som planprogrammet innefattar och kan inte vara 

en helt självstående undersökning. Systemet med fadderskap visade sig effektivt och 

var positivt för förankringen av målen.  

- Använd BKA-matrisens teman för att strukturera upp arbetet och för att inte missa 

någon viktig aspekt. Men lås dig inte vid att fylla i en perfekt matris utan utgå ifrån 

vad som är relevant i ditt specifika fall.  

- Inventera vad som redan är gjort och vilka exempel det finns att ta lärdom ifrån. Be 

om stöd från de som har erfarenhet av BKA-matrisen och vet vilka föregångsexempel 

det finns. Gör detta tidigt i processen då det kan ställa till det när sådant dyker upp 

senare.  
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- Tro inte att du börjar på ett vitt ark! Inventera vilka målformuleringar, visioner och 

rekommendationer det redan finns i det område du genomför en BKA.  

En svaghet i arbetet var att det inte förkom något deltagande från barn och unga utan arbetet 

hämtade information och inspiration från Unga: Älvstaden. Det var även en svaghet att 

projektgruppen inte hade någon tidigare erfarenhet av BKA i planprogramsarbete. Det är dock 

positivt att BKA görs i ett tidigt skede så att barnperspektivet följer med genom hela 

planprocessen. 

Gamlestaden 

I Göteborgs översiktsplan är 

Gamlestadstorget i östra 

Göteborg utpekat som en av flera 

strategiska knutpunkter som ska 

utvecklas. En knutpunkt är en 

målpunkt med service och handel 

samt en betydande andel boende i 

nära anslutning till kollektiv-

trafik. Det är en plats där 

kollektivtrafiklinjer möts och 

resenären har möjlighet att byta. 

Det ska gå att parkera cykeln 

säkert eller bli avsläppt från en 

bil.  

Bilden till vänster är tagen från 

Översiktsplan för Göteborg 

(2009). 

Just nu pågår ett tiotal 

detaljplanearbeten i Gamlestaden. Detaljplan för Gamlestads torg, etapp 1 har vunnit laga 

kraft. Detaljplanearbetena behandlar bl.a. den sociala aspekt som innebär att knyta ihop 

staden. Det görs genom att skapa nya och bättre stråkförbindelser mellan stadsdelar och att 

skapa attraktiva och trygga stadsmiljöer och gaturum. Idag verkar Gamlestaden som en barriär 

som kopplar isär områden norr och öster om Gamlestadstorget från resten av staden och dess 

centrum. Det är t.ex. möjligt att promenera från Majorna i västra Göteborg till 

Gamlestadstorget men inte naturligt eller bekvämt att fortsätta promenaden längre norrut 

respektive österut. Genom att binda ihop staden blir också grönområdet norr om 

Gamlestadstorget tillgängligt för fler.  
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Kartbild från www.hitta.se. Bilden är redigerad. 

 

Det finns en politisk enighet att satsa resurser på att utveckla Gamlestadstorget, troligtvis för 

att satsningen kommer att ge stora sociala effekter på hela staden.   

För att kunna bidra till en mer sammanhållen stad planeras det att bygga och lägga om 

trafiken så att ytor kan användas mer effektivt och till fler aktiviteter än endast 

transportsträcka, som det är idag. En annan åtgärd är att lägga till byggnader med bostäder, 

handel och verksamheter och på så sätt skapa stadsmässighet. Bilderna nedan illustrerar de 

fysiska åtgärderna. 
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Vy över Gamlestaden som den ser ut idag. Trafiken är separerad och vägarna används endast 

för enskilda ändamål, t.ex. gång, spårvagn, tåg, biltrafik. Källa: Göteborgs Stad/Sweco  

 

Omläggning av vägnät. Förändringen innebär att vägarna möts istället för att vara på olika 

nivåer i luften. Fler färdmedel samsas om samma yta. Källa: Göteborgs Stad/Sweco    
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Omläggningen av vägnätet möjliggör bebyggelse av fler byggnader som aktiverar stadsdelen 

och gör gatorna tryggare. Källa: Göteborgs Stad/Sweco 
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2014-09-23 

Storstäder i samverkan: för ett socialt inriktat 
stadsbyggande – PM 1 

UPPGIFT 1 

A. Undersök vilka verktyg och metoder som tillämpas inom olika förvaltningarna för 
att förstå och beskriva den byggda miljöns sociala konsekvenser (urval om tre förvalt-
ningar).  

Stadsbyggnadskontoret 

 Sociala konsekvensbedömningar 

 Värdeplanering 

Miljöförvaltningen 

 Synaps 

Gatukontoret 

 Tillgänglighetsindex 

 Modell för samhällsnyttobedömning 

 Trygghetsvandringar 

 Hej stadsdel! 

Övriga verktyg som används av förvaltningarna 

 Medborgardialog (referensgrupp, fokusgrupp, anställningar, föreningssamver-
kan, öppna dialogformer, workshopar, informationsaktiviteter, etc.) 

 Stadsvandring 

 Statistik som visas på GIS-kartor 

 

B. Beskriv kortfattat de verktygen som tillämpas i staden och dess metodik. Karaktäri-
sera verktyget – är det ett analysverktyg, ett processverktyg, inventering eller verktyg 
för att klarlägga konsekvenser av den byggda miljön och dess förändringar?  

Sociala konsekvensbedömningar (analysverktyg) 

Kommissionens för ett socialt hållbart Malmö presenterade i mars 2013 sin slutrap-
port, som innehåller en mängd förslag. Ett av dessa var: 

”Inför sociala konsekvensbedömningar som ska föregå alla beslut som rör fysiska 
investeringar.” 



2 (16) 

 

En metod för att göra sådana bedömningar är under framtagande i skrivande stund. 
Verktyget går ut på att fem sociala aspekter – Ansvaret för hela staden; Samspel och 
sammanhang; Vardagsliv; Gröna miljöer; Identitet – samkörs med fem folkhälsoom-
råden – Delaktighet och inflytande i samhället; Ekonomiska och sociala förutsättning-
ar; Barns och ungas uppväxtvillkor; Miljöer och produkter; Fysisk aktivitet – i en ma-
tris.  

En brett sammansatt bedömningsgrupp ska så tidigt som möjligt och under kort tid 
samlas runt matrisen och framförallt fokusera på vad som måste säkerställas för att 
positiva förväntningar ska uppfyllas. Vem som har ansvar för säkerställande fastslås 
också. Den korta tiden kompenseras av upprepade bedömningar under processens 
gång.  

All planering ska utgå från människorna i staden och de långsiktiga sociala frågorna 
ska i ett tidigt stadie vara tydliga i planeringen av de fysiska strukturerna. En social 
konsekvensbedömning ger stöd i processen för att integrera det sociala och fysiska 
perspektivet i analyser. Även den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten syns i en 
social konsekvensbedömning – vilket är ett tecken på att ingen av hållbarhetsa-
spekterna står för sig själv. 

Även en mycket tidig bedömning innan färdiga planer finns är bra – ju tidigare social 
konsekvensbedömning, desto bättre. Sociala konsekvensbedömningar kan då bli ett 
återkommande redskap som följer processen istället för ett redskap som gör en analys 
av ett slutresultat. 

Synaps (processverktyg, verktyg för att klarlägga konsekvenser) 

Synaps är en arbetsmetod med ett tillhörande webbverktyg som gör det möjligt att 
analysera hur exempelvis en plan eller ett program påverkar samhället ur socialt, eko-
nomiskt och miljömässigt perspektiv. Synaps hjälper också till att hitta viktiga mål-
konflikter och synergier som kan finnas mellan hållbarhetsdimensionerna, mellan 
högt prioriterade samhällsfrågor, mellan avdelningar, intressenter, mål, och så vidare.  
Det är dels ett sätt att genomsyra verksamheten med hållbarhetsperspektivet och dels 
att kommunicera det hållbarhetsarbete som bedrivs. 

Synapsanalyser görs alltid i grupp, allra mest effektivt att i första hand använda verk-
tyget i arbetsgrupper som redan existerar. Det är viktigt att deltagarna tillsammans har 
ett brett perspektiv på analysobjektet. 

Tillgänglighetsindex (analysverktyg) 

En övergripande definition av tillgänglighet är ”den lätthet med vilken människor kan 
nå utbud och aktiviteter de har behov av i samhället”.  

Tillgängligheten för gång, cykel och kollektivtrafik, särskilt relativt biltrafikens till-
gänglighet, är en viktig förutsättning för att skapa stadsmiljöer och transport-system 
för en hållbar utveckling. I den nära, täta, gröna och funktionsblandade staden ska 
gång-, cykel- och kollektivtrafik utgöra grunden i trafiksystemet. 

Tillgänglighetsindexet kan utgöra beslutsstöd för beslutsfattare vid prioritering av 
olika investeringar och åtgärdsalternativ. Det möjliggör även jämförelser mellan bo-
stadsområden, osv. 



3 (16) 

 

Malmös tillgänglighetsindex berör i första hand den platsspecifika tillgängligheten där 
olika geografiska områdens tillgänglighet beskrivs – det handlar inte om individers 
eller gruppers olika tillgänglighet. 

Modell för samhällsnyttobedömning (verktyg för att klarlägga konse-
kvenser) 

Modellen tas fram tillsammans med konsulter och forskare under 2014 och 2015.  

Modellen utgår från gatukontorets investeringsobjekt och klustrar dessa ett sätt som 
är lämpligt för verksamheten eller politiken. För varje investeringskluster ska sam-
hällsnyttan kunna bedömas ur olika parametrar, ca 10-12 stycken.  

Det som avses med nytta här kan vara exempelvis framkomlighet (trafik), men också 
ekonomi: hur mycket samhällsnytta får vi för varje investerad krona? I modellen ska 
det in parametrar om social hållbarhet, exempelvis tillgänglighet. Parametrarna ska så 
långt som det är möjligt vara etablerade i forskarvärlden.  

Trygghetsvandringar (processverktyg) 

Trygghetsvandringar är en metod för att ta reda på hur boende upplever sitt närom-
råde, med särskilt fokus på trygghets- och trivselfrågor. En trygghetsvandring görs 
vanligen på kvällstid efter mörkrets inbrott, då kommunala tjänstepersoner tillsam-
mans med boende, polis, och andra som kan påverka närmiljön går en promenad i det 
utvalda området. Gemensamt tecknas förslag på åtgärder ner och efteråt kommer 
gruppen överens om vad som kan göras för att öka tryggheten. 

Förutom att öka den upplevda tryggheten i närmiljön, är trygghetsvandringar som 
metod upplagd för att möjliggöra delaktighet och inflytande. Trygghetsvandringar ger 
indikationer om hur staden ska rikta insatser och en vägledning till god framtidsplane-
ring.  Prioriterade områden för trygghetsvandringar är: 

 Där särskilda satsningar finns, exempelvis områdesprogrammen för ett socialt 
hållbart Malmö. 

 Som ett komplement till andra dialogsatsningar, exempelvis Hej stadsdel!-
projekt (se nedan). 

 I områden där Malmö stads trygghetsmätningar indikerar att otryggheten är 
hög. 

Hej stadsdel! (processverktyg) 

Hej stadsdel!-projekten syftar till att öka tryggheten i stadsdelen. Genom att rikta 
strålkastaren på en stadsdel i taget och träffa de boende och yrkesverksamma i stads-
delen samlas synpunkter in. Aktiviteter inkluderar öppna träffar för alla, med före-
ningslivet, träffar med ungdomar och äldre och via dialog via Malmö stads webbplats. 

Genom att stadsdelsinvånarna berättar vad de upplever som otryggt eller osäkert, får 
Malmö stad en bättre kännedom om livet och vardagen i stadsdelen. 

Enklare åtgärder kan utföras omedelbart, medan andra åtgärder kan kräva lite längre 
tid och planering. Vissa förslag kan inte alltid leda till åtgärder, men då ges informat-
ion om varför. Alla mottagna åsikter samlas i en åtgärdsplan. En kortversion av denna 
skickas ut till alla hushåll i stadsdelen. 
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C. Identifiera ett verktyg/metod som används mycket i din kommun och redovisa för 
övriga städer hur metoden tillämpas!  

Värdeplanering (processverktyg, analysverktyg) 

Efterhand som social hållbarhet fått ett allt större fokus i stadsplaneringen och de 
mjuka värdena får ta större plats, har behovet av en planeringsmetod som kan hantera 
dessa frågor ökat. Värdeplanering är en metod för att säkerställa att de mjuka värdena 
finns med hela vägen i stadsutvecklingsprocessen och att en gemensam vision löper 
som en röd tråd genom arbetet. Det är också en metod som bygger på och underlät-
tar samverkan mellan de olika aktörerna i stadsbyggnadsprocessen. 

Att arbeta med värdeplanering är att aktivt fokusera på mjuka värden som stadsliv 
och mänskliga upplevelser av staden. Att sätta människan i fokus innebär också att 
uppmärksamma beteende och att arbeta med beteendeförändringsfrågor för att uppnå 
ett hållbart samhälle. 

Värdeplaneringen var inledningsvis en metod för sig, men är numera mer av en stads-
utvecklingsprocess och mer inarbetat linjeverksamheten.  

Värdemodellen 

Värdemodellen som illustreras nedan är ett hjälpmedel för att prioritera de olika frå-
gorna i planeringsprocessen och ett stöd för att säkerställa att viktiga värden finns 
med genom hela arbetet. Under processens gång sorteras frågor in i rätt fack i mo-
dellen. 
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Kärna 

Kärnan handlar om att fördjupa förståelsen för den kultur och de värden som finns 
inom området i dag. Detta är grunden för vision och prioriterade värden för att för-
ankra dem i platsen. Kärnan beskriver områdets nuläge och utvecklingspotential. 

Kärnan är mycket viktig – det är grunden som projektet ska bygga på och det är här 
knäckfrågorna identifieras. Kärna tas lämpligen fram i en workshop med brett delta-
gande, exempelvis styrgrupp och projektgrupp gemensamt. 

Vision 

Visionen utgår från kärnan och är målet som projektet navigerar mot och strävar att 
uppnå. Den måste vara engagerande för att kunna ena många krafter och intressen 
och få dem att arbeta i samma riktning. 

Ledord till visionen tas fram i en workshop med brett deltagande. Projektgruppen 
arbetar sedan vidare med ledorden och formulerar visionen. 

Ledstjärnor 

Ledstjärnorna är projektets prioriterade värden, som är drivande för intentionerna i 
arbetet mot visionen. Prioriteringarna ska vara tydligt kopplade till och bygga vidare 
på kärnan och visionen.  

De prioriterade värdena arbetas i huvudsak fram av projektgruppen vid kreativa ar-
betsmöten och workshops. Vid framtagande av de prioriterade värdena viktas olika 
teman som bidrar till att uppfylla visionen. Värdena ska vara projektspecifika, mer 
generella värden kan sorteras bort.  

Strategier 

Mätbara mål eller mål med indikatorer som möjliggör uppföljning av stadsutveckl-
ingsarbetet över tid tas fram utifrån prioriteringarna. Konkreta strategier som anger 
hur de kvaliteter och karaktärer som är beskrivna i vision och prioriteringar ska åstad-
kommas är kopplade till målen.  

Vid framtagande av mål och strategier deltar spetskompetens. För att säkra att målen 
är relevanta och strategierna är genomförbara är förankring inom respektive organi-
sation avgörande. 

Strategiska projekt och verktyg 

De strategiska projekten kräver extra fokus och är avgörande för att visionen ska 
kunna uppnås. De strategiska projekten kan vara såväl fysiska som processoriente-
rade. 

Projektgruppen tar fram de strategiska projekten med utgångspunkt i prioriteringarna. 
De strategiska projekten kan också vara strategier som är extra viktiga. 
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UPPGIFT 2  

A. I vilket skede tas de sociala aspekterna huvudsakligen upp i de olika förvaltningar-
na (urval om tre förvaltningar). Fyll i matrisen med de valda förvaltningarna i den 
första spalten och i vilket skede i andra spalten (t.ex. budget, program, vision, ÖP, DP 
eller genomförande).  

B. Fyll i matrisen vilka sociala aspekterna som tas upp som är tydligt kopplade till den 
byggda miljön, t.ex. trygghet, blandstad, blandade upplåtelseformer, blandning av 
hustyper, rättviseaspekter, likvärdiga livsvillkor, o.s.v.  

 

Förvaltning Skede Sociala aspekter 

Stadsbyggnadskontoret Budget trygghet 

Stadsbyggnadskontoret VP medborgarinflytande, trygghet, blandat 
bostadsutbud, funktionsblandad stad 

Stadsbyggnadskontoret Översiktsplan social balans, sociala innovationer, 
integrerad stad, inkluderande stadsrum, 
trygghet, minskade barriäreffekter, 
sammanläkt stad, mötesplatser, blandat 
bostadsutbud, blandade upplåtelse-
former, tillgänglighet, nära stad, funkt-
ionsblandad stad, offentliga rummet 
som demokratisk arena, skapande av 
målpunkter, medborgarinflytande, 
minska ojämlikhet i livsvillkor  

Stadsbyggnadskontoret Planprogram 
(exemplet 6061 
Bryggeriet)  

blandad stadsbebyggelse, medborgar-
dialog, blandat bostadsutbud, samman-
läkt stad, trygghet, funktionsblandad 
stad, fysisk utveckling driver social 
utveckling, rörelsefrämjande, mål-
punkt, minskade barriäreffekter, blan-
dade upplåtelseformer, blandade bo-
stadsstorlekar, inbjudande utemiljöer 

Stadsbyggnadskontoret Detaljplan (ex-
emplet 5051, 
öst-västliga gatan 
i Hyllie) 

funktionsblandad stad, mötesplatser, 
barnperspektiv, trygghet, blandade 
upplåtelseformer, blandade bostads-
storlekar, blandat bostadsutbud 

Miljöförvaltningen Budget/VP trygghet, socialt entreprenörskap, soci-
ala innovationer. 

Miljöförvaltningen Miljöprogram funktionsblandad stad, nära stad 

Gatukontoret Budget trygghet, tillgänglighet, målpunkter, 
medborgardialog, arrangemang som 
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främjar möten, mötesplatser 

Gatukontoret VP trygghet, tillgänglighet, arrangemang 
som främjar möten, mötesplatser, at-
traktivt stadsrum, sammanläkt stad, 
medborgardialog, minska barriäreffek-
ter, föreningssamverkan 

Gatukontoret Grönplan (äldre 
version, ny tas 
fram nu) 

mötesplatser, målpunkter 

Gatukontoret Trafik- och mo-
bilitetsplan (in-
ternremiss-
version) 

funktionsblandad stad, nära stad, till-
gänglig stad, minskade barriäreffekter, 
sammanläkt stad, mötesplatser, trygg-
het 

Gatukontoret Genomförande 
(exemplet Ro-
sens röda matta) 

medborgardialog, föreningssamverkan, 
målpunkter, mötesplats 

 

UPPGIFT 3  

A. Beskriv hur spridd kompetensen är avseende rumsliga analyserna som hanterar 
sociala frågor inom stadsbyggnad. Hur stor andel av tjänstemännen arbetar kontinuer-
ligt med rumsliga analyser?  

Det har varit svårt att få en samlad bild av hur spridd kompetensen är. Klart är dock 
att det är relativt få av tjänstepersonerna som arbetar konkret med de ovan nämnda 
metoderna och verktygen.  

 

B. Skriv kortfattat om förutsättningarna ut för arbete framöver med rumsliga analyser 
avseende:  

Ganska få arbetar konkret med verktygen som finns. Desto fler arbetar med rumsliga 
analyser, som inkluderar sociala aspekter, i sina reguljära yrkesroller. Som exempel kan 
nämnas detaljplanearbetet, som till avsevärd andel ägnas åt rumsliga analyser.  

 

UPPGIFT 4  

A. Ta fram ett exempel på ett projekt där de sociala frågorna hanterats bra och be-
skriv varför det blivit ett bra resultat (och/eller en bra process). Konkretisera VAD i 
förslagets design som vittnar om hänsyn till de sociala aspekterna.  
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Rosengårdsstråket och Rosens röda matta 

Rosengårdsstråket är ett existerande gång- och cykelstråk som förbinder Rosengård 
dels med Malmös centrala delar i väster och dels med villabebyggelsen i Malmös östra 
delar.  

 

Utvecklingen av stråket inleddes av Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB, som 
skapade bokaler – små affärslokaler som knöts till befintlig bostadsbebyggelse längs 
en del av stråket.  

 

Cykelstråket 
genom Rosengård 
innan byggandet 
av bokalerna. 
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Bokalerna förändrade Rosengårdsbornas rörelsemönster, plötsligt stannade de på en 
plats de tidigare skyndat förbi. Detta gjorde att Malmö stad kunde svara med att an-
lägga ett torg på en tidigare markparkering i direkt anslutning till bokalerna. Torget 
formgavs i dialog med boende i närområdet och gavs efter en namntävling namnet 
Örtagårdstorget, på förslag av en av de boende.  

 

I samma ”paket” som Örtagårdstorget låg omvandlingen av en annan markparkering 
ett kort stycke därifrån, en plats som valts ut genom medborgardialog. Men där Örta-
gårdstorget präglades av kommersiella aspekter tack vare bokalerna, så skulle denna 
andra plats ha ett annat fokus. 

Samma plats som 
bilden direkt ovan 
under invigningen 
av Örtagårdstor-
get. Bokalerna 
syns till vänster. 

 

Örtagårdstorget. 
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Rosens röda matta 

Det bestämdes tidigt att denna plats skulle ha ett fokus på aktiviteter och rörelse. De 
första skisserna för aktivitetsytan byggde på en tämligen slentrianmässig bild av vad 
en plats för fysisk aktivitet kan erbjuda: kombinerade sportplaner och skejtboard, 
klättring och graffiti – en ganska typisk plats med aktiviteter som förknippas med 
urbant ungdomsliv. Könsfördelningen bland användarna av sådana platser brukar 
dock vara ca 80 % killar och unga män och bara 20 % tjejer och unga kvinnor, en 
fördelning som också återfanns på andra offentliga platser i Rosengård. Detta gav 
upphov till en diskussion om målgrupper och vilka Malmö stad egentligen planerar 
för.  

En undersökning bland unga i Rosengård visade också att killarnas favoritplatser oft-
ast låg nära hemmet (dock ej i hemmet), i semi-offentlig eller offentlig miljö, som 
exempelvis trappuppgången, gården eller det närmaste torget. Tjejernas bästa platser 
fanns antingen inne i hemmet, eller någon annanstans i staden. Det beslutades att 
aktivitetsytan skulle riktas mot Rosengårds unga kvinnliga befolkning. 

Genom Malmö stad-satsningen Ung i sommar, som syftar till att erbjuda sommarjobb 
till unga Malmöbor, anställdes ett dussin tjejer i åldrarna 16-19 år och fick under en 
sommar arbeta praktiskt med planeringen av platsens utformning tillsammans med 
planerare och andra tjänstepersoner vid Malmö stads tekniska förvaltningar. De fick 
också planera och genomföra ett fullskaletest på platsen, så som de hade velat att den 
färdiga aktivitetsytan användes. Musik, scenshow och dans var återkommande öns-
kemål för användingen av platsen, vilket också skulle få styra den fysiska utformning-
en. 

Parkeringsplatsen 
som skulle 
komma att bli 
Rosens röda 
matta. 
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Det tar dock lång tid att bygga en plats. För att inte tappa det intresse och engage-
mang som upparbetats under designfasen med de anställda tjejerna, var det viktigt att 
hålla den utåtriktade processen vid liv. Sommaren som följde genomfördes nya testar-
rangemang med hjälp av nya ungdomar som fick anställning enligt tidigare års modell. 
På så sätt kunde platsen börja användas temporärt och den nya funktionen som akti-
vitetsyta kunde inarbetas även om det formellt fortfarande var en parkeringsplats.   

Det genomfördes även en namntävling som ett ytterligare led i att låta de boende ta 
ägarskap över ytan. Efter att ca 500 namnförslag kommit in enades en sammansatt 
jury av ungdomar, boende, fastighetsägare och tjänstepersoner från Malmö stad om 
det nya namnet Rosens röda matta. En tolvårig flicka i området var den som kommit 
med förslaget. 

För att främja att aktivitetsytan skulle få ett jämställt användande när den väl stod klar 
har det varit viktigt att bädda för att den tänkta målgruppen involveras även i pro-
gramverksamheten på platsen. En brukargrupp i vilken flera aktörer ingår bildades. 
Lokala föreningar, påverkansgruppen med tjejerna som tidigare varit anställda och ett 
par kommunala verksamheter deltar i gruppen. 

Aktivitetsytan Rosens röda matta invigdes i september 2013. Delaktighetsprocesserna 
har resulterat i en speciell design av platsen. Dansgolv, generösa sittplatser, en stor 
scen för uppträdanden och inbyggd blutetooth-styrd musikutrustning är komponenter 
som fått ta plats, medan bollsportplanerna fått träda tillbaka.  

Tillfälliga ar-
rangemang på det 
som skulle bli 
Rosens röda 
matta, 
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Tillkomsten av Örtagårdstorget och Rosens röda matta möjliggjordes av ett tätt och 
fruktbart samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen (som skötte 
processledningen av dialogerna med boende och de anställda tjejerna), gatukontoret 
och MKB i form av fastighetsägare till bostadshusen i närområdet. Könsfördelningen 
på platsen idag är ca 60 % killar och 40 % tjejer, vilket kanske är en något snedare 
fördelning än vad som hade önskats, men samtidigt en betydligt bättre fördelning än 
vad de andra aktivitetsytorna i Rosengård kan stoltsera med. 

Framöver planeras utvecklingen av Rosengårdsstråket att fortsätta. Hela stråket ska 
bli ett pärlband av målpunkter, och bidra till integration åt såväl öster som väster. 
Punkterna ska ges olika karaktärer och fylla olika behov för de som rör sig på stråket.  

 

B. Ta fram ett exempel där de sociala aspekterna hanterats på ett otillfredsställande 
sätt och försök ge en förklaring till orsakerna varför det blivit så.  

Lorensborgsgatans förlängning i närheten av Hyllie 

Mellan miljonprogramsområdet Kroksbäck – ett av Malmös socioekonomiskt svag-
aste områden och det enda av stadens miljonprogramsområden som inte har något 
eget centrum – i öster och ett villaområde i väster löper idag en del av Lorensborgsga-
tan, som är en av vägarna som förbinder Malmös centrala delar med Öresundsförbin-
delsen till Danmark. Denna del av Lorensborgsgatan skulle ha stått klar till invigning-
en av Öresundsbron år 2000, men vägbygget blev överklagat till högsta instans och 
kunde färdigställas först några år senare.  

Rosens röda 
matta färdigställd. 
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Tidigare fanns på platsen ett grönområde som hade varit reserverat för vägbygge un-
der mer än 20 års tid. 

 

Istället för att knyta villabebyggelsen närmare miljonprogramsbebyggelsen, kanske 
med ett gemensamt centrum, uppfördes en barriär i form av en bred gata. Lorens-
borgsgatan utgörs på denna plats av en fyrfilig motorvägsliknande väg, med en väl 
tilltagen refug i mitten. Vägen ramas dessutom in på båda sidor av en rejäl mur stå-
ende på en låg vall.  

Den aktuella 
sektionen av 
Lorensborgsgatan 
utpekad. Utbygg-
nadsområdet 
Hyllievång sydost 
om markeringen.  

 

Lorensborgsgatan 
som grönområde i 
början av 2000-
talet.  
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De enda möjligheterna som finns att korsa denna väg är en gång- och cykelbro i var-
dera änden – mellan dem är det 350 meter ogenomtränglig barriär. 

 

Lorensborgsgatan 
färdigställd.  

 

Muren kan 
skönjas på båda 
sidor av gatan. 
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Trots att denna del av Lorensborgsgatan endast är ca tio år gammal lyfts den idag 
fram som ett exempel på barriärer som bidrar till segregation. Omvandling av Lo-
rensborgsgatan har diskuterats, speciellt efter att överkommande av barriärer får allt 
större utrymme i stadsbyggnadsdiskussioner i Malmö, men det finns i dagsläget inga 
konkreta planer. 

Hur blev det såhär?  

Det är svårt att idag säga exakt vad det var som gick fel när Lorensborgsgatan anlades 
på denna sträcka, sannolikt spelade flera faktorer in. Att beslutet om vägens sträck-
ning fattades i en tid när det fanns andra trafik- och stadsplaneringsideal, ska säkert 
inte underskattas.  

De massiva protester som de boende i villabebyggelsen stod för bidrog antagligen till 
att bullerskydden i form av murarna fick så dramatisk utformning.  

Ytterligare en förklaring kan vara att det i närområdet fattades fler barriärskapande 
och dåliga beslut, som på så sätt kan tänkas ha förstärkt varandra. Ett litet stycke sö-
der om den del av Lorensborgsgatan som det redogjorts för ovan ligger Annetorps-
vägen, som är Inre Ringvägens förlängning västerut och likt Lorensborgsgatan nyligen 
anlagd. Annetorpsvägen är nedsänkt och fyrfilig och skär därmed effektivt av den nya 
bebyggelsen i Malmös största utbyggnadsområde Hyllievång från resten av staden, 
primärt miljonprogramsområdena Kroksbäck och Holma omedelbart i norr.  

Närbild på 
muren. 
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Utöver dessa två påtagliga barriärer klyvs också själva Hyllievång av en barriär i form 
av järnvägen till och från Danmark. Järnvägen går ner under jord i höjd med Anne-
torpsvägen (för att sedan gå genom Citytunneln till Malmö centralstation) och utgör 
därmed ett dike genom Hyllievång. Hade järnvägen gått ner under jord tidigare, 
kanske i höjd med stationen i Hyllievång eller ännu bättre i höjd med där den korsar 
Lorensborgsgatan längre västerut, hade barriäreffekterna inom Hyllievång kunnat 
undvikas. Vilka sociala effekter denna barriär eventuellt får är svårt att sia om i dags-
läget då Hyllie är långtifrån färdigbyggt, men rörelser i Hyllievång hade definitivt un-
derlättats om den inte funnits. 

  

Lorensborgsgatan 
och Annetorpsvä-
gen utpekade. 

 

Lorensborgsgatan, 
Annetorpsvägen 
och järnvägen 
genom Hyllievång 
utpekade. 
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1. Inledning 

Denna kartläggning är en del av projektet Storstäder i samverkan 

som finansieras av Boverket och pågår under hösten 2014. Parter i 

projektet är Arkitekturskolan KTH, Malmö, Göteborgs och 

Stockholms stad och syftet är att förankra, sprida och 

vidareutveckla arbetet med projektet ”Delad stad” (som under våren 

drivits av Göteborgs stad, KTH, Mistra Urban Future och Boverket) 

om hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den 

byggda miljön och till stadsbyggnad. 

 

Rapporten, som är den första av tre som kommer att tas fram av 

Stockholms stad i projektet, syftar till att undersöka vilka verktyg 

och metoder som används i Stockholms stad som stöd för ett socialt 

hållbart stadsbyggande, som resulterar i mer jämlika livsvillkort och 

minskar segregationens negativa konsekvenser. Kartläggningen 

utgår ifrån följande frågeställningar (en utförligare beskrivning av 

uppgiften finns i bilaga 3) och bygger på intervjuer och samtal med 

ett antal olika referenspersoner vid olika förvaltningar som 

redovisas i bilaga 1: 

 

1. Vilka verktyg och metoder används i staden för att förstå 

och beskriva den byggda miljöns sociala konsekvenser? 

2. Vilka sociala aspekter, kopplade till den byggda miljön, tas 

upp i stadens olika styrdokument (skeden)? 

3. Hur spridd är kompetensen i staden avseende denna typ av 

analyser och hur ser behoven ut avseende 

kompetensutveckling, tid och resurser? 

4. Vad finns det för lyckade respektive mindre lyckade 

exempel på stadsbyggnadsprojekt där de sociala frågorna 

hanterats på ett bra respektive mindre tillfredställande sätt i 

staden?  
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2. Verktyg och metoder 

I Stockholms stad används ett antal olika metoder och verktyg där 

sociala faktorer kopplas till den byggda miljön. Detta arbete sker 

dock inte systematiskt utifrån en tydlig struktur och olika enheter 

och förvaltningar tillämpar olika begrepp på de analyser som görs. 

Många tjänstemän i staden tycks relativt obekanta med att denna typ 

av verktyg är något som faktiskt används på olika håll i staden. En 

tydligare struktur för vilka verktyg och metoder som ska användas 

hur och när, samt en gemensam begreppsapparat skulle med 

sannolikhet kunna öka systematiken och stringensen i detta arbete.  

 

Nedan beskrivs ett antal verktyg och metoder som används i 

Stockholms stad, för att förstå och beskriva den byggda miljöns 

sociala konsekvenser. 

2.1 Barnkonsekvensanalyser 
Ett ganska vanligt förekommande analysverktyg inom Stockholms 

stad är så kallade Barnkonsekvensanalyser. 

Barnkonsekvensanalyser syftar bland annat till att bidra till 

uppfyllandet av FNs barnkonventions krav på barn och ungdomars 

delaktighet och behov. I stadens budget för 2014 fastställs att 

samtliga berörda nämnder ska beakta barnperspektivet och 

säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. 

 

Inför markanvisningar görs alltid en analys av det aktuella 

projektets påverkan på barn samt enanalys utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv. Kravet på att detta ska göras konkretiseras 

i de mallar som används för markanvisnings- och 

exploateringsavtal. I planprocessen, som stadsbyggnadsnämnden 

ansvarar för finns möjligheten att fördjupa analysen genom en 

barnkonsekvensanalys. Utöver stadsbyggnadskontoret har även 

trafikkontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen samt flera 

av stadens bostadsbolag varit inblandade i att beställa 

barnkonsekvensanalyser i samband med stadsbyggnadsprojekt i 

olika områden. Det är vanligast att barnkonsekvensanalyser beställs 

vid större komplexa projekt eller stora, omfattande projekt där 

analyser ger viktig input. Samtidigt tycks det ibland som att 

intresset för frågan, och därmed utredningarnas omfattning är 

beroende av enskilda projektledares engagemang samt vilka 

resurser som tycks finnas tillgängliga.  

 

År 2013 gjordes en ganska omfattande barnkonsekvensanalys i 

Rinkeby med anledning av att stadsdelen står inför stora 
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förändringar med flera planerade stadsutvecklingsprojekt. 

Rekommendationer som kom av barnkonsekvensanalysen var bland 

annat att skapa platser och lokaler vigda för flickor och kvinnor, 

skapa fler typer av aktiviter i området samt att göra naturområden 

mer attraktiva för barn. En slutsats som dragits i samband med detta 

arbete är att det finns flera fördelar med om denna typ av analyser 

kan genomföras i ett tidigare skede, då möjligheterna att påverka 

utformningen av projekten hade varit större. Denna synpunkt verkar 

inte vara unikt för just detta projekt, utan återkommer i flera av 

samtalen om både barnkonsekvensanalyser och andra typer av 

analyser.  

 

Ett arbete pågår med att utforma stadsgemensamma rutiner för 

beställarstöd inom staden gällande barnkonsekvensanalyser genom 

nätverket ”Staden i ögonhöjd” som består av representanter från 

stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, 

kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 

idrottsförvaltningen, stadsledningskontoret samt två 

stadsdelsförvaltningar. Detta arbete är kopplat till programmet 

”Kultur i ögonhöjd” som är inriktat på barn- och ungdomskultur i 

staden, där en av målsättningarna är att barns och ungdomars behov 

ska beaktas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas.  

 

Utöver arbetet med att, inom staden, förbättra komptensen som 

beställare av barnkonsekvensanalyser så har nätverket ”Staden i 

ögonhöjd” i uppdrag att skapa praktiska arbetsverktyg för dialog, 

kunskapsinhämtning och analys kring barns och ungas behov och 

delaktighet i stadsutvecklingsfrågor. En fråga som nätverket driver 

är att barnkonsekvensanalyserna ska genomföras i ett tidigare skede 

än vad som hittills gjorts, det vill säga på programnivå snarare än 

detaljplansnivå. Det är också viktigt att tydliggöra inom vilka ramar 

barnkonsekvensanalyserna kan påverka planprocessen.  

 

Ett annat behov som identifierats är en tydligare samordning och en 

formulerad, konkret policy från staden. Det är svårt att följa upp att 

de slutsatser som dras i en barnkonsekvensanalys används genom 

ett helt projekt från markanvisning, planering, projektering till 

genomförande. Det är också otydligt vem som har mandat att kräva 

att hänsyn bör tas till barnen i högre grad. 

 

Flera handläggare på stadsbyggnadskontoret menar samtidigt att det 

fokus som börjat komma på barnkonsekvensanalyser känns lite 

smalt och berör en rätt liten del av det sociala spektrat. Även 

exploateringskontoret uttrycker att de framför allt haft ett fokus på 
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barn, men uttrycker önskemål om att hitta verktyg för att jobba med 

hela staden, det vill säga alla åldrar, kön etc.  

2.2 Sociala konsekvensanalyser 
Under denna kartläggning har ett fåtal exempel, där någon form av 

social konsekvensanalys beställts, identifierats. Troligtvis finns det 

dock fler analyser gjorda, men det tycks inte finnas någon samlad 

kunskap om eller dokumentation av dessa. Varken 

stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret eller trafikkontoret 

har hittills jobbat strukturerat med denna typ av analyser utifrån 

några specifika verktyg eller metoder, utan de fall där det har 

genomförts analyser utgör enskilda exempel.  

 

Ett sådant exempel är en social konsekvensanalys som beställdes i 

samband med detaljplanen för en fastighet i Skärholmen, där 

genomgångsbostäder skulle byggas i ett företagsområde. I just detta 

fall framhöll Skärholmens stadsdelsnämnd i sitt remissvar på 

detaljplanen vikten av att genomföra en social konsekvensanalys då 

bostäder i ett företagsområde kan få negativa sociala konsekvenser i 

och med att denna typ av områden ofta är ödsliga och saknar 

uppsikt och social kontroll kvällstid. Konsultföretaget Urban 

Utveckling fick såldes i uppdrag att genomföra en social 

konsekvensanalys på uppdrag av stadsbyggnadskontoret och 

Stockholmshem.  

 

Under arbetet med Norra Djurgårdsstaden beställde 

exploateringskontoret en fördjupning av den 

miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram som ämnade ta ett 

helhetsgrepp om hållbarhet, och utöver ekologisk hållbarhet även 

undersöka social och samhällsekonomisk hållbarhet. En svårighet 

med just denna analys är att det ännu inte bor några i området, 

vilket gör att beskrivningarna av de sociala konsekvenserna blir 

teoretiska. Analyserna blir mer levande och lättare att ta till sig när 

det finns boende i området att prata med.   

 

I det övergripande miljö- och hållbarhetsprogrammet för Norra 

Djurgårdsstaden finns det ett utpekat mål att arbeta med sociala 

analyser. I en utvärdering som nyligen genomförts framgår det att 

fokus i mycket större utsträckning legat på ekologisk än på social 

hållbarhet. En översyn av målen pågår och en ambition är att en 

eventuell revidering ska innehålla skrivningar om sociala 

konsekvensanalyser.  

 

I samband med programarbetet för Södra Skanstull genomfördes en 

kartläggning av sociala värden i en så kallad social miljöanalys. 
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Studien har ett särskilt fokus på barn och ska ligga till grund för 

vidare arbete med planprogrammet. Metoder som använts i 

analysen är fokusgruppsintervjuer, gåturer och olika former av 

intervjuer. Materialet har sedan analyserats utifrån den så kallade 

Göteborgsmodellens matris för sociala konsekvensanalyser 

 

Trafikkontoret arbetar med tillgänglighetsanalyser samt 

trygghetsanalyser i olika projekt. Rumsliga analyser är viktiga 

framför allt för landskapsarkitekterna och görs med jämna 

mellanrum. Till exempel gjordes, under arbetet med att göra Söders 

hjärta (Medborgarplatsen., Björns trädgård och Fatbursparken) mer 

attraktivt, en stadsrums- och stadslivsanalys. Analysen syftade till 

att ge en bred bild av hur området ser ut och används idag. 

Analysen går bland annat igenom kopplingar, strukturer, samband, 

gestaltning, underhåll, trygghet, visibilitet, stråk, rörelser, 

grönstruktur, barriärer och höjdskillnader, fragment, entréer och 

fasader, användning, lokal förankring, vilket visualiseras med olika 

modeller och diagram.  

2.3 Tidig dialog 
Stadsbyggnadskontoret har sedan hösten 2011 arbetat med att 

utveckla stadens arbete med medborgardialog i den fysiska 

planeringen. Arbetet har handlat både om att utveckla kunskap samt 

metoder och verktyg om dialog och samråd och en målsättning har 

varit att möjliggöra en bred medverkan bland stadens invånare i 

frågor som rör utvecklingen av det framtida Stockholm. En central 

del har varit att beskriva och utvärdera projekt med fokus på tidig 

dialog i programarbeten. Tidmässigt infaller den tidiga dialogen på 

planeringsnivån mellan översiktsplan och detaljplan, under 

områdesplaneringen.  

 

Metoder och/eller verktyg som har testats inom den tidiga dialogen 

har bland annat varit Open Space (med frågeställningar som ”Häng 

med när vi blir fler! Vad är viktigt när din stadsdel växer?), gåturer, 

fokusgruppsintervjuer, dialogworkshops, idédialog, 

enkätundersökningar och intervjuer. Samtliga metoder kan vara bra 

verktyg i den tidiga dialogen, men i och med att de skiljer sig en hel 

del åt sinsemellan så bör val av metod noga övervägas beroende på 

syftet med dialogen.  

 

Erfarenheterna från de tidiga dialogerna är till huvuddelen mycket 

positiva och staden har genom dessa tagit stora kliv framåt inom 

områdena kommunikation, dialog och delaktighet. 
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2.4 Boendedialoger 
Sedan 2009 har Stockholms stad arbetat systematiskt med att 

genomföra boendedialoger i flertalet ytterstadsdelar runt om i 

staden. Arbetet leds av bostadsbolagen och den aktuella 

stadsdelsförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar 

eller aktörer. Syftet med boendedialogerna är att involvera 

medborgarna i utvecklingsfrågor och öka inflytandet som de har 

över staden och sin livsmiljö. Boendedialoger kan användas för att 

förankra nya projekt och förändringar, men också för att stärka den 

lokala demokratin och ge invånarna inflytande över sin närmiljö. 

Väl genomförda boendedialoger kan också vara ett sätt att vända en 

negativ trend i ett område präglat av social utsatthet och 

utanförskap, där det är inte ovanligt att befolkningen känner sig 

maktlös och åsidosatt av samhället och röstdeltagandet ofta är lågt. 

 

Arbetsprocessen i boendedialogen kan delas in i tre faser. I den 

första fasen av dialogen så arrangeras ett evenemang i den stadsdel 

som dialogen utförs i. Under några dagar samlas åsikter och 

synpunkter in från de boende och andra aktörer i området. De 

boende får komma med synpunkter på vad som är bra i stadsdelen, 

vad som är sämre och hur stadsdelen kan förbättras. Detta sker 

genom att de boende får lämna skriftliga kommentarer samt 

markera ut på kartor områden som är bra och områden som bör 

utvecklas. I den andra fasen av dialogen sammanställs de insamlade 

synpunkterna och analyseras. Sedan tas ett förslag fram på vad som 

kan förändras och förbättras, samt vilka aktörer som bör involveras 

i den fortsatta utvecklingen av området. I den tredje fasen 

genomförs ytterligare ett evenemang i berörda stadsdelar där en 

återkoppling sker till invånarna där de planerade och genomförda 

åtgärderna kommuniceras. Det är viktigt att återkopplingen till 

medborgarna inte dröjer för länge, utan helst sker inom ett år efter 

dialogen, samt att konkreta åtgärder utifrån medborgarnas 

synpunkter kan visas upp. 

 

Dialog med boende sker i vissa områden även kontinuerligt genom 

kontakt med bovärdar som träffar de boende regelbundet och fångar 

upp många viktiga sociala aspekter och trygghetsfrågor.  

2.5 Trygghetsbesiktning/analyser 
Familjebostäder har i Rågsved genomfört en så kallad 

trygghetsbesiktning av Rågsved centrum i syfte att finna och ge 

förslag till lösningar på brotts- och otrygghetsproblem gällande hela 

fastigheten. I besiktningsprotokollet så görs tydliga kopplingar 

mellan det fysiska rummet och dess sociala konsekvenser och ett 

antal förslag på konkreta förändringar av den fysiska miljön 



Kartläggning av verktyg och metoder för ett socialt hållbart stadsbyggande 

i Stockholms stad 

10 (22) 

presenteras för att möjliggöra att Rågsved Centrum blir en tryggare 

och mer trivsam plats att vistas i. Exempel på förslag som 

presenteras är att öppna upp butiksentréer och skylfönster ut mot 

gatan, stänga av parkeringen/lastgatan kvälls- och nattetid med 

mera.  

2.6 Trygghetsvandringar/gåturer 
Stadsdelsförvaltningarna är framför allt engagerade i att genomföra 

trygghetsvandingar där otrygga platser identifieras och sedan 

åtgärdas, när det gäller sociala frågor kopplade till den fysiska 

miljön. Med på trygghetsvandringarna är, förutom 

stadsdelsförvaltningen, oftast även fastighetsägare, bostadsbolag, 

trafikkontoret och polisen. Ibland är även nattvandrare, skolan och 

vanliga medborgare med.  

2.7 Sociotopkartor 
Både stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret använder 

frekvent sociotopkartor som ett verktyg i sitt arbete. Sociotopkartan 

är ett planeringsunderlag som kan användas i stadens fysiska 

planering (översikts- och områdesplanering samt detaljplaneringens 

programskede), men används mest i programarbeten. Kartorna visar 

var det finns sociala och kulturella värden i stadens friytor och de är 

framtagna med stöd av bred dialog med invånarna. De uppdateras 

manuellt ungefär vart femte år, och är med andra ord relativt 

statiska.  

 

Kartan kan tjäna som underlag för en intressentdialog om platsers 

befintliga kvaliteter och brister, och om planeringens möjligheter 

och begränsningar att utveckla områdens friytevärden. 

 

Som hjälp i arbetet att använda sociotopmetoden i den fysiska 

planeringen har stadsbyggnadskontoret utarbetat en handbok för 

planerare som kallas sociotophandboken.  

 

Det finns planer på att också använda sociotopkartor i 

medborgardialog i pågående projekt, där medborgarna, skulle kunna 

undersöka kartorna och fylla i eventuella informella platser/värden 

som idag inte finns med på kartorna.  

2.8 GIS-analyser 
På en strukturell nivå har ett antal olika typer av GIS-analyser 

använts, bland annat för att analysera och inhämta kunskap om 

bebyggelsetäthet, funktionsblandning, konnektivitet, tillgång till 

urbana verksamheter, tillgång till parker, kvartersform samt närhet 

till city och vatten. I ett pm om värdering av stadskvaliteter som 
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tagits fram av konsultföretagen Spacescape och Evidens för 

Stockholms, Haninge, Lidingö och Nacka kommun, kopplas ett 

antal olika GIS-analyser ihop i en modell för påvisa olika faktorers 

inverkan på ett områdes attraktivitet. Syftet är bland annat att ta 

fram underlag för en ekonomiskt hållbar stadsutveckling, men 

analysen ger även stöd för en effektivare och mer rättvis mark- och 

exploateringsplanering.  

  



Kartläggning av verktyg och metoder för ett socialt hållbart stadsbyggande 

i Stockholms stad 

12 (22) 

3. Sociala aspekter i stadens 
styrdokument 

I matrisen nedan har, i enlighet med uppdraget från KTH, ett antal 

sociala aspekter som återfinns i styrdokument kopplade till tre olika 

förvaltningar i staden identifierats och sammanställt. Till 

kommande kartläggningsrapport kommer ett fördjupat resonemang 

föras utifrån bland annat dessa dokument.  

 

Nämnd  Skede  Sociala Aspekter  

Kommunstyrelsen Vision Järva 

2030, Vision 

Söderort 2030, 

Vision Hässelby-

Vällingby 2030 

Trygghet, attraktiv, 

sammanhållen stad, 

sammankopplade, 

tvärförbindelser, 

goda 

kommunikationer, 

trivsamma 

utemiljöer, blandad 

bebyggelse, 

blandade 

upplåtelseformer, 

mötesplatser, nära 

till arbetsplatser, 

boendeinflytande, 

delaktighet, nära till 

serviceinrättningar, 

promenadstad.   

Kommunstyrelsen Förslag till 

reviderad Vision 

för Stockholm år 

2030 

Trygghet, 

sammanhållen stad, 

dialog, delaktighet, 

tillgänglighet, 

blandade 

upplåtelseformer, 

funktionsblandad. 

Kommunstyrelsen Förslag till 

Program för en 

sammanhållen 

stad 

Trygghet, 

sammanhållen stad, 

blandade 

upplåtelseformer, 

sociala 

stadsbyggnadsanaly

ser, samband, 

boendedialoger. 

Kommunstyrelsen Budget Trygghet, 

tillgänglig, social 

hållbarhet, 

boendedialoger.´ 
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Stadsbyggnads-

nämnden 

ÖP Trygghet, social 

hållbarhet, tidig 

dialog, sociala 

konsekvensanalyser

, BKA, samband, 

levande stadsmiljö, 

mötesplatser, 

blandade 

upplåtelseformer. 

Stadsbyggnads-

nämnden 

Budget Koppla samman, 

attraktiv, 

medborgardialog i 

tidigt skede, 

idéburen 

stadsförbättring, 

möjlighet att 

påverka. 

Trafiknämnden Budget Attraktiv, förbättra 

tvärförbindelser, 

livligt gaturum, 

stort utbud, 

idéburen 

stadsförbättring, 

möjlighet att 

påverka, dialog. 

Trafiknämnden Framkomlighets-

strategin 

Tryggt, attraktiv, 

koppla samman, 

levande stadsmiljö, 

tillgänglighet, 

interaktion, lätt att 

hitta, målpunkter, 

noder, 

överblickbara, 

sociala och 

rekreativa värden, 

socialt kapital, 

samhällsengageran

de, sammanhållen 

stad, mötas, social 

yta. 
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4. Kompetens, tid och resurser 

Både stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret använder 

sig nästan uteslutande av extern kompetens, i form av konsulter, vid 

framtagandet av olika former av sociala konsekvensanalyser eller 

barnkonsekvensanalyser. Beställarkompetensen gällande 

exempelvis barnkonsekvensanalyser har ökat med tiden, men det 

finns fortfarande utvecklingsmöjligheter.  

 

Stadsbyggnadskontoret eftersöker lämpliga verktyg för att kunna ta 

ett helhetsgrepp gällande sociala analyser och öka kompetensen på 

kontoret. Vid aktualitetsprövningen av översiktsplanen som nyligen 

genomfördes pekades vikten av att stärka det sociala perspektivet i 

planering särskilt ut, vilket ytterligare tydliggör behovet av att öka 

kompetensen på detta område. 

 

I ett remissvar till programmet Kultur i ögonhöjd skriver 

stadsbyggnadskontoret att ”för att genomföra dialoger, 

barnkonsekvensanalyser etc. krävs ökad kunskap på bredden, inom 

samtliga förvaltningar som är delaktiga i upphandling av tjänster. 

Även om staden till stor del kommer att lita till konsulter som 

utförare av analyser så är det mycket viktigt att det finns 

spetskompetens i staden inom detta område”. Som nämnts ovan, 

pågår ett arbete med att ta fram ett beställarstöd gällande 

barnkosekvensanalyser samt att höja medvetandegraden om dessa 

analyser. Nätverket Staden i ögonhöjd planerar också att hålla i en 

spridningskonferens för de medarbetare inom stadens förvaltningar 

och bolag som är berörda i stadsutvecklingsprojekt. 

 

Trafikkontoret skriver i sitt remissvar till samma program att de har 

fattat beslut att all personal på kontoret ska utbildas i 

barnkonventionen. De har även haft en trafikpedagog anställd med 

uppgift att driva och bevaka frågor för att få in barn och ungdomars 

perspektiv i projekt som kan röra deras utemiljö. Samtidigt 

framkommer det att kontoret nyligen tappat viktig spetskompetens 

gällande just denna typ av analyser och att kontorets engagemang i 

frågan till viss del varit personberoende.  

 

När det gäller tid och resurser så har planhandläggarna idag inget 

utrymme tidsmässigt att själva genomföra barnkonsekvensanalyser 

eller sociala konsekvensanalyser utan brukar använda sig av 

konsulter. I många fall bekostas analyserna av byggherrarna, vilket 

kan innebära problem med analysernas neutralitet.   
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5. Fallstudier 

5.1 Radhusbygge i Tensta 
Stadsdelen Tensta är beläget på södra Järvafältet och domineras av 

flerbostadshus med hyresrätt. Ett problem för området är att hushåll 

tenderar att flytta från stadsdelen när de växer och får ekonomisk 

möjlighet att byta upp sig på arbetsmarknaden.  

 

Vid Boutställningen i Tensta 2006 visades ett antal radhus i 

kvarteret Järinge upp, som uppförts med en tydlig social ambition 

från stadens sida av byggherrarna Folkhem och JM. I syfte att 

tillföra Tensta nya stadsbyggnadskvaliteter samt möjliggöra att mer 

resursstarka hushåll stannar kvar i Tensta, drevs radhusprojektet 

igenom och 37 radhus med äganderätt byggdes. Genom att skapa 

möjligheter för invånarna att göra boendekarriär i Järva men även 

attrahera nya människor att flytta till Tensta, var förhoppningen att 

satsningen skulle skapa förutsättningar för en mer blandad och 

mindre segregerad befolkning i Tensta. 

 

Det var en utmaning att hitta byggherrar som kunde tänka sig att 

bygga i Tensta, då projektet, åtminstone till att börja med, enligt 

Folkhem, innebar en förlustaffär. En bidragande orsak till att 

exploateringskontoret fick med sig Folkhem och JM som byggde 21 

respektive 15 radhus, var den mediala uppmärksamheten som 

bomässan medförde, vilket också gjorde att prisen på radhusen 

kunde hållas nere så att de blev mer konkurrenskraftiga gentemot 

radhus i andra områden.  

 

På uppdrag av stadsbyggnadskontoret genomfördes 2012 en 

intervjuundersökning för att undersöka om förnyelsen av kvarteret 

Järinge varit lyckosam. Undersökningen visar att de boende tycks 

trivas väldigt bra. Över 90 % uppger att de trivs bra eller mycket 

bra, trots att många egentligen inte ens hade tänkt sig bo i Tensta. 

Endast en femtedel av radhusborna bodde i Tensta sedan tidigare. 

Orsaker som uppgavs till att vilja att bosätta sig i kvarteret Järinge 

var att radhusen ansågs mycket prisvärda, möjligheten äga sin 

bostad, att kommunikationerna var bra samt en önskan till att flytta 

till en större bostad. 79 % av de intervjuade säger att de inte skulle 

bott i Tensta om det inte varit för radhusen i Järinge. Radhusborna 

har en utbildningsnivå och sysselsättningsgrad som är markant 

högre än genomsnittet för Tensta, och som snarare ligger i nivå med 

Stockholm som helhet. Omdaningen av kvarteret Järvinge måste 

således sägas ha varit en lyckosam stadsbyggnadssatsning som fått 

positiva sociala konsekvenser.  
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5.2 Tidig dialog i Aspudden-
Midsommarkransen 
I januari 2012 påbörjades ett programarbete för Aspudden och 

Midsommarkransen med syfte att utreda vad den centrala stadens 

utvidgning innebar för det aktuella området. Fokus låg på behov av 

förskola och skola, grönstruktur och bebyggelseutveckling. 

Projektet ingick som ett pilotprojekt i stadsbyggnadskontorets 

dialogsatsning med fokus på tidig dialog. Metoden som valdes för 

dialogarbetet i detta projekt var Open Space, som innebär att staden 

bestämmer ett övergripande tema för dialogmötet medan deltagarna 

själva tar ansvar för vad vill diskutera inom de givna ramarna. 

Deltagarna har på så sätt stor möjlighet att styra innehållet i mötet. 

Det övergripande temat som sattes var: ”Du får snart fler grannar! 

Bidra med kunskaps och tankar när Aspudden och 

Midsommarkransen blir det av den centrala staden.”.  

 

Resultaten från dialogen var mycket positiva. Staden fick med sig 

värdefull kunskap om deltagarnas syn på områdets identitet och de 

medverkande tjänstmännen kunde landa i en trygghet i de tidigare 

bedömningar som gjorts av enskilda platser. Till skillnad från de 

flesta samråd som görs i samband med detaljplaner, där de flesta 

synpunkter som kommer in är negativa inkom, vid denna dialog, 

även positiva synpunkter. Det blev tydligt att deltagarna genom 

dialogen fick en förståelse för att både staden och deras egen 

stadsdel måste växa och en acceptans för förändring i området 

byggdes därmed upp. Deltagarna fick i och med dialogmötet, en 

större insikt i att det även, bland medborgarna sinsemellan, fanns 

olika åsikter. Vissa förespråkade till exempel att ett kulturhus skulle 

byggas, medan andra framhöll behovet av den ny skola.  

 

Projektledaren upplevde att processen som helhet ledde till en bättre 

tillit från medborgarna i staden i allmänhet och projektledaren i 

synnerhet.  

5.3 Husby och betydelsen av dialog 
I november 2007 bjöd Svenska bostäder in de boende till den lokala 

samlingslokalen Husby Träff för att presentera ett omfattande 

renoverings- och ombyggnadsförslag. Projektet skulle lyfta 

boendestandarden i Husby till en nivå i klass med nyproduktion. 

Förutom att ett antal hus planerades rivas skulle det omfattande 

renoveringsarbetet medföra en 75-procentig av hyran. I Husby, som 

är ett av de resurssvagaste områdena i hela Stockholm, möttes 

förslaget av kraftiga motreaktioner bland de boende och man 

protesterade vid Svenska Bostaders kontor i Husby.  
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Efter en kortare tids protester valde Svenska Bostader att backa från 

förslaget. En plan för hur de boendes röst skulle kunna blir en del av 

renoveringsarbetet togs fram, vilket resulterade i ett omfattande 

dialogarbete på hela Järva 2009-2010. Totalt lämnade drygt 15 000 

personer in 30 000 synpunkter. Som en följd av dialogen arbetades 

renoverings-/ombyggnadsförslaget om och det nya förslaget 

medförde istället hyreshöjningar på 20 %. Renoveringen är i full 

gång och responsen från hyresgästerna är mycket positiv. Från att 

tidigare ha haft de mest missnöjda hyresgästerna har Järva numera 

de mest nöjda i hela Svenska bostäders bestånd, även om skepsisen 

mot ombyggnadsförslag och andra reformer i området vid ett flertal 

tillfällen har resulterat i protester. 

 

Med facit i hand från den tidiga dialogen, som beskrevs i stycket 

ovan, så blir det tydligt att det första ombyggningsförslaget i Husby 

troligtvis hade sett rätt annorlunda ut om det hade föregåtts av en 

dialog i ett tidigare skede. Det verkar också som att förtroendet och 

tilliten till staden, som projektledaren från Aspudden-

Midsommarkransen menade hade ökat i och med den tidiga 

dialogen där, i Husbyfallet tvärtom fick sig en törn, när 

ombyggnadsförslaget presenterades 2007, utan att hade föregåtts av 

dialog. Med tanke på de protester som fortskridit i Husby, till 

exempel i samband med förslaget till en ny strukturplan 2011, så 

kan det finnas anledning att tro att bristen på tillit till staden fortlevt. 

Ett förtroende har dock byggts upp igen, vilket bland annat visar sig 

i Svenska Bostäders nöjd-kund-index, säkerligen till stor del tack 

vare det omfattande dialogarbetet.   
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6. Slutsatser 

I Stockholms stad används ett antal olika verktyg och metoder för 

att förstå och analysera den byggda miljöns sociala konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalyser är en av de mest frekvent förekommande 

analysmetoderna. Staden har även kommit en god bit på vägen i 

arbetet med att utveckla olika former för dialog med medborgarna, 

både gällande frågor kopplade till utveckling av stadsmiljön, genom 

så kallad tidig dialog, samt det bredare perspektivet rörande både 

den byggda miljön men även sociala faktorer som skola, trygghet 

etc. genom boendedialoger. Olika former av trygghetsvandringar 

och trygghetsanalyser är också vanligt förekommande för att 

undersöka hur den upplevda tryggheten kan förbättras i både i den 

befintliga stadsmiljön eller inför planerade stadsbyggnadsprojekt.  

 

Det finns goda exempel på stadsbyggnadssatsningar med en tydlig 

social agenda och ambition att minska segregationen, som 

exempelvis bygget av radhus i Tensta, samtidigt som det 

naturligtvis finns mycket kvar att göra. En tydlig 

utvecklingsmöjlighet är att hitta ett mer systematiskt och 

strukturerat sätt att genomföra analyser av olika satsningars sociala 

konsekvenser, inklusive barnkonsekvensanalyser. Företrädelsevis 

kan detta göras genom att identifiera eller utveckla verktyg för att ta 

ett helhetsgrepp gällande sociala konsekvensanalyser. Det finns 

även ett behov av att införa  en systematisk uppföljning av de 

analyser som gjorts samt att se till att de erfarenheter som dras ifrån 

dessa återförs till verksamheterna.  

 

Ytterligare en utvecklingsmöjlighet är att öka 

beställarkompetensens gällande denna typ av analyser, alternativt 

att utveckla kompetensen för att genomföra analyserna internt i 

staden. Därutöver bör det tydliggöras hur finansieringen av denna 

typ av analyser ska lösas. 

 

Det är samtidigt tydligt, genom den snabba analys av olika 

styrdokument i staden som gjordes i denna kartläggning, att viljan 

och ambitionen att ta ett kliv framåt gällande ett socialt hållbart 

stadsbyggande finns där och fått en allt mer framträdande roll.   
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7.3 Bilaga 3 - Instruktioner inför kartläggning 
från KTH Arkitektur 
 

Göteborgsseminariet 17 september: VERKTYG  

Kommunernas kartläggning till Göteborgsseminariet handlar om att 

undersöka vilka verktyg och metoder som används som stöd för ett socialt 

hållbart stadsbyggande, ett stadsbyggande som resulterar i mer jämlika 

livsvillkor och minskar segregationens negativa konsekvenser. Primärt 

fokuseras på ett urval av tre förvaltningar.  

 

Tillvägagångssätt: Intervjuer av nyckelpersoner, t.ex. chefer eller annan 

ansvarig samt intervju med ansvariga/inblandade tjänstemän. Studier av 

planeringsdokument/handlingar.  

 

UPPGIFT 1  

 

A. Undersök vilka verktyg och metoder som tillämpas inom olika 

förvaltningarna för att förstå och beskriva den byggda miljöns sociala 

konsekvenser (urval om tre förvaltningar). Exempel på sådana 

verktyg/metoder är:  

o Gåturer / Trygghetsvandringar  

o Fokusgrupp /Intervju /Enkät  

o Observationer  

o SKA (Social Konsekvens Analys), BKA (Barn Konsekvens Analys)  

o Rumslig analys (t.ex. space syntax, tillgänglighets-/närhetsanalys)  

o Sociotopkarta  

o Mentala kartor, Lynch, Cullen, realistisk byanalys o.s.v.  

o Statistik  

o ’Liv-rum-hus’ (Gehl)  

 

B. Beskriv kortfattat de verktygen som tillämpas i staden och dess 

metodik. Karaktärisera verktyget – är det ett analysverktyg, ett 

processverktyg, inventering eller verktyg för att klarlägga konsekvenser av 

den byggda miljön och dess förändringar?  

 

C. Identifiera ett verktyg/metod som används mycket i din kommun och 

redovisa för övriga städer hur metoden tillämpas!  

 

UPPGIFT 2  

 

A. I vilket skede tas de sociala aspekterna huvudsakligen upp i de olika 

förvaltningarna (urval om tre förvaltningar). Fyll i matrisen med de valda 

förvaltningarna i den första spalten och i vilket skede i andra spalten (t.ex. 

budget, program, vision, ÖP, DP eller genomförande).  
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B. Fyll i matrisen vilka sociala aspekterna som tas upp som är tydligt 

kopplade till den byggda miljön, t.ex. trygghet, blandstad, blandade 

upplåtelseformer, blandning av hustyper, rättviseaspekter, likvärdiga 

livsvillkor, o.s.v.  

Förvaltning  Skede  Sociala Aspekter  

1  

2  

3  

 

UPPGIFT 3  

 

A. Beskriv hur spridd kompetensen är avseende rumsliga 

analyserna som hanterar sociala frågor inom stadsbyggnad. Hur stor 

andel av tjänstemännen arbetar kontinuerligt med rumsliga 

analyser?  

 

B. Skriv kortfattat om förutsättningarna ut för arbete framöver med 

rumsliga analyser avseende:  

o kompetens/utbildningsbehov  

o tillgänglig och relevant data  

o tillgänglighet till en rumslig modell för staden (axialkarta)  

o tid/resurser inom planeringsprocessen  

 

UPPGIFT 4  

 

A. Ta fram ett exempel på ett projekt där de sociala frågorna 

hanterats bra och beskriv varför det blivit ett bra resultat (och/eller 

en bra process). Konkretisera VAD i förslagets design som vittnar 

om hänsyn till de sociala aspekterna.  

 

B. Ta fram ett exempel där de sociala aspekterna hanterats på ett 

otillfredsställande sätt och försök ge en förklaring till orsakerna 

varför det blivit så.  
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Storstäder i Samverkan: för ett socialt inriktat 
stadsbyggande – PM 2 

Malmöseminariet 13 oktober: Styrdokument 

 

Hur hanteras de sociala aspekterna i kommunernas olika styrdokument? Ett urval av ca fem 

[senare tre] centrala nyckeldokument görs och studeras med särskilt fokus på kopplingen 

mellan sociala mål och stadens form, den byggda miljöns form och struktur. 

Urval 

- Budget för Göteborgs Stad 2014 

- Översiktsplan för Göteborg (2009)  

- Strategin för utbyggnadsplanering (2014) 

 

UPPGIFT 1  

Identifiera vilka dokument olika förvaltningar ser som mest betydelsefulla för att hantera 

stadsbyggandets sociala dimension. 

En person på varje tillfrågad förvaltning och bolag svarade på vilka styrdokument som anses 

vara mest betydelsefulla för dem vad gäller sociala aspekter i den byggda miljön. I tabellen 

nedan redovisas de tre dokument som sedan valdes ut för att undersökas närmare. För 

fullständig tabell se bilaga 1.  

 

Förvaltning/bolag 

Budget 
för 

Göteborgs 
Stad 

Översikts-
plan för 

Göteborg 

Strategi för 
utbyggnadsplanering 

        

Stadsbyggnadskontoret X X X 

Trafikkontoret X X X 

Förvaltnings AB Framtiden X 
 

  

Fastighetskontoret X X X 

Park och naturförvaltningen X X   

Social resursförvaltning X 
 

  

SDF Angered X 
 

  

SDF V. Hisingen X X X 

SDF Ö. Göteborg X 
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UPPGIFT 2 

A. Välj tre dokument som förvaltningarna ser som mest betydelsefulla. Hur adresseras 

stadsbyggandets sociala dimension i de dokumenten - vilka aspekter tas upp?  

B. Går det att identifiera vilka antaganden som gjorts (t.ex. om det finns stöd från forskning 

m.m.) för att motivera att just dessa aspekter lyfts fram? (här KTH input)  

C. Ta fram belysande exempel på formuleringar där kopplingen mellan den sociala 

dimensionen och den byggda miljön är tydliga och beskriv vilken roll den byggda miljön 

tillskrivs och om det finns konkreta förslag som påverkar HUR staden bör utformas.  

Budget för Göteborgs Stad 2014 

Sammanfattningsvis innehåller budgeten följande formuleringar angående sociala aspekter 

kopplat till den byggda miljön: 

• Öka bostadsbyggandet för en socialt hållbar bostadspolitik och -försörjning 

•  Nya områden ska blanda handel, service och småskaligt näringsliv med bostäder 

(blandstad)  

•  God tillgänglighet för alla  

•  Sociala konsekvensanalyser och barnperspektiv 

•  Lokala torg ska utvecklas till sociala mötesplatser 

•  Bygga bort fysiska hinder  

•  Fler tillfälliga och spontana mötesplatser  god samhällsgemenskap 

•  Kulturplanering  

•  Stadsplaneringen ska bidra till ökad jämställdhet 

•  Boendesegregering 

•  Ensidiga boendeformer i vissa områden 

•  Den sociala dimensionen i stadsplaneringen behöver stärkas 

•  Bygga ihop staden  

Merparten av budgetens innehåll stödjer sig på politiska ideologier. Målsättningen att öka 

bostadsbyggandet motiveras med att ”vi har ett växande antal familjer utan social problematik 

som söker stöd hos socialtjänsten för att lösa sin boendesituation”, vilket troligtvis är baserat 

på statistik.  

Nedan följer utdrag ur budgeten. 

”Allmännyttan ska successivt öka sin produktionstakt av hyresrätter till 1000 lägenheter per 

år. Detta som ett sätt för att klara en socialt hållbar bostadspolitik och bostadsförsörjning.” – 

s.33 

”Nya områden ska planeras på ett sätt som blandar handel, service och småskaligt näringsliv 

med bostäder. Genom att bygga längs kollektivtrafikstråk där etablerad handel och service 

finns minskar behovet av bilresande och ny infrastruktur. Tillgängligheten ska vara god i alla 

områden. Sociala konsekvensanalyser i planprocessen ska fortsätta utvecklas. 

Barnperspektivet ska prägla utvecklingen av staden och säkerställas i konsekvensanalyser.” – 

s.34 



3 
 

”Staden ska bidra till att de lokala torgen utvecklas till levande närmiljöer och sociala 

mötesplatser. Den fysiska tillgängligheten till hela stadsrummet ska öka genom att bygga bort 

fysiska hinder. Då blir staden mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.” – s.34 

”Det behövs fler tillfälliga och spontana mötesplatser i Göteborg för att bidra till en livlig 

och rolig stad att leva i. Det kan dessutom skapa bättre förutsättningar för en god 

samhällsgemenskap. Kulturplanering ska vara en naturlig del av planprocessen och 

enprocentsregeln för konstärlig gestaltning vid nybyggnation ska tillämpas och de rumsliga 

kulturstråken ska utvecklas.” – s. 34 

”Stadsplaneringen ska utformas för att utjämna skillnaderna i kvinnors och mäns olika 

resemönster som ett led i att förverkliga jämställdheten.” – s.37 

”Boendesegregering är en stor utmaning. Boendeformerna är i vissa områden ensidiga med 

villaområden över stora ytor och mängder med flerfamiljshus i andra områden, ibland i stort 

behov av upprustning. Den sociala dimensionen i stadsplaneringen behöver därför stärkas. 

Sociala analyser behövs i den övergripande planeringen och det är angeläget att börja bygga 

ihop staden så inga stadsdelar upplevs som satelliter. Vi har ett växande antal familjer utan 

social problematik som söker stöd hos socialtjänsten för att lösa sin boendesituation. 

Göteborg har god tillgång till platser på kvinnojourerna, men vi ser en växande problematik 

med att kvinnor inte kommer vidare på grund av bostadsbristen.” – s.10 

Översiktsplan för Göteborg (2009)  

I översiktsplanen finns 13 strategiska frågor beskrivna, varav nedanstående har kopplingar 

mellan den byggda miljön och social hållbarhet. 

1. Göteborgs roll i en växande region 

2. Attraktiv stadsmiljö 

3. Robust samhälle 

4. Fler bostäder 

5. Mångfald - tryggt och mänskligt 

6. Rekreation och hälsa för ökad livskvalitet 

Enligt översiktsplanen ska Göteborg växa genom komplettering i kombination med 

koncentration av byggande i strategiska knutpunkter. En knutpunkt är en stor målpunkt med 

service, handel och andra arbetsplatser samt en betydande andel boende i nära anslutning till 

kollektivtrafiken. De fem strategiska knutpunkterna är Göteborgs centrum, Backaplan, 

Gamlestaden, Angereds centrum och Frölunda torg.  

Nedan beskrivs vilka sociala aspekter som tas upp inom respektive strategisk fråga, följt av 

utdrag ur översiktsplanen. 

1. Göteborgs roll i en växande region 

De sociala aspekter som tas upp i den här delen är kopplade till tillväxt. Det handlar bl.a. om 

att skapa tillgänglighet och att knyta ihop staden. Hänvisningar görs till dokument framtagna 

av Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

”Göteborgs kärna ska kompletteras med attraktiva bostadsmiljöer i kombination med 

kulturellt och kommersiellt stadsliv. Transportsystemet föreslås byggas ut med nya länkar och 

en koncentration av bebyggelse föreslås i knutpunkterna. Lägen för nya förbindelser över 
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älven planeras för att knyta ihop stadens delar och göra centrala Göteborg mer tillgängligt 

både för regionens invånare och för göteborgarna.” – s.35 

”Tillgängligheten till staden är avgörande för att Göteborg och regionen ska fortsätta 

utvecklas.” – s.52 

2. Attraktiv stadsmiljö 

Den här delen handlar till stor del om stadens offentliga rum. Det skrivs om tillgänglighet, 

möten, identitet och visuell mångfald. Det står även om vikten av sammankopplande 

stadsrum, vilket motiveras av space syntax-analyser.   

”Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid 

komplettering av övriga områden. I bebyggelseområden kan då en god balans mellan 

bostäder, arbetsplatser och service uppnås. När staden utvecklas och kompletteras ska varje 

områdes karaktär samt natur- och kulturvärden vara en utgångspunkt för planeringen.” – 

s.35 

”Närheten mellan människor och möjligheter till möten är stadens styrka och en av dess 

grundidéer. Platser och gator som är offentligt tillgängliga, väl integrerade i bebyggelsen och 

utförda med omsorg befrämjar möten i olika former. När vi ser varandra och blir sedda i de 

offentliga stadsrummen kan toleransen för andra människor öka. Därför är sådana stadsrum 

viktiga i varje stadsdel för att stärka både den lokala kulturen och Göteborg som social 

mötesplats i större sammanhang. Centrala Göteborg är mötesplats både för stadens och för 

den omgivande regionens invånare.” – s.56 

”Space Syntax-analysen har sedan 1970-talet utvecklats för att öka förståelsen för sambandet 

mellan stadens form och funktion. Hur de enskilda delarna, exempelvis gator och platser, 

förhåller sig till helheten har visat sig ha avgörande betydelse för hur olika stadsrum 

används. Ju bättre sammankopplade stadsrummen är, desto mer troligt är det att många 

människor kommer att röra sig där.” – s.58 

Göteborgs attraktivitet ska ytterligare utvecklas och betonas i planering [bl.a.] genom att: 

 ”Utformningen av gator och platser ska bidra till att stärka stadens identitet och ge 

möjlighet till möten mellan människor.” 

 ”Möjligheter till ett rikt stadsliv som kännetecknas av komplexitet, med många 

funktioner som blandas i ett område och en visuell mångfald.” 

 ”Utforma nya byggnader så att de berikar staden med hänsyn till de historiska 

spåren, den omgivande bebyggelsen och människors behov.” – s.59 

3. Robust samhälle 

De sociala aspekter som tas upp i det här avsnittet handlar om förtroende, förståelse, 

mötesplatser, samhörighet och öppenhet. 

”Grundläggande för ett socialt robust samhälle är att invånarna känner förtroende för 

varandra och för samhällets funktioner. Genom att ge människor möjlighet att mötas ökar 

förståelsen för varandra. Planera därför för mötesplatser och för ett transportsystem som 

knyter ihop stadens delar. Genom att planera för en tydlig identitet i nya områden kan en 

lokal samhörighet främjas. Planeringsprocessen vid nybyggnad och omvandling ska präglas 

av öppenhet och lyhördhet.” – s.60 
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4. Fler bostäder 

Här efterfrågas ett blandat bostadsutbud, att komplettera med boendeformer som saknas, 

tätare stadskärna och tillgänglighet. Det står även en del om segregation och då om 

boendesegregation. Antaganden som görs i den här delen kan vara baserade på 

befolkningsstatistik då det redogörs för statistik gällande förflyttningar t.ex.  

Förslaget att kompletteringsbygga är relativt konkret och baseras på kommunens budget. I 

budgeten betonas vikten av att kompletteringsbygga för att utnyttja befintlig infrastruktur och 

skapa trygga och befolkade stadsdelar med gröna kvaliteter. 

Förslaget med en tätare stadskärna motiveras med studien ”Utbyggnadsplanering 2005”, där 

några olika utbyggnadsprinciper analyseras utifrån olika hållbarhetsaspekter. Slutsatsen från 

studien var att först komplettera centralt och i den s.k. mellanstaden samt i strategiska 

knutpunkter. Därefter ska det på längre sikt byggas ut nya blandade bebyggelseområden 

samtidigt med ny kollektivtrafik och annan infrastruktur. 

”Vissa grupper har extra svårt att hitta lämpliga bostäder eller behöver någon form av stöd i 

sitt boende. Inriktningen är att integrera bostäder för speciella grupper i det ordinarie 

bostadsbeståndet. Studentbostäder har dock ofta byggts i separata hus eller områden. Det 

ökade antalet äldre ger ett behov av fler tillgängliga lägenheter. I Göteborgs budget 

framhålls behovet av små hyreslägenheter för att förbättra möjligheterna för ungdomar.” – 

s.62 

”Göteborg har ett relativt väl blandat bostadsbestånd men med en övervikt för små bostäder, 

vilket är vanligt för större städer med många små hushåll. Andelen småhus, ca en femtedel av 

bostäderna, ligger relativt högt för en storstad. Även när det gäller ägandeformer av 

lägenheterna i flerbostadshus är variationen god med ungefär lika andel inom allmännyttiga 

bostadsföretag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Balansen mellan olika 

typer av bostäder inom stadsdelarna varierar dock mycket. Ensidigheten märks framförallt i 

ytterområdena. Ensidigt bostadsutbud ger en ensidig befolkningssammansättning och leder 

till segregation. Boendesegregationen i Göteborg har minskat något de senaste åren, men 

tendenser finns till en ökad polarisering mellan stadsdelar. Ett prioriterat mål i Göteborgs 

budget är att kompletteringsbygga med de boendeformer som idag saknas i området för att en 

ökad integration ska ske i stadsdelarna.” – s.62 

”Regionens mål om en tätare kärna och regiondelscentra stämmer överens med de slutsatser 

som kom fram i en studie Utbyggnadsplanering 05 där några olika utbyggnadsprinciper 

analyserades utifrån olika hållbarhetsaspekter. Slutsatsen var att först komplettera centralt 

och i den s.k. mellanstaden samt i strategiska knutpunkter. Därefter att på längre sikt bygga 

ut nya blandade bebyggelseområden samtidigt med ny kollektivtrafik och annan 

infrastruktur.” – s.63 

”Enligt handikapplanen som fastställdes av kommunfullmäktige 2004 ska all planering 

eftersträva att skapa god tillgänglighet, trygghet och säkerhet på gator, torg och i parker och 

kommunala planförslag ska redovisa tillgänglighet i den yttre miljön. Tillgänglighetspolicyn 

från 2007 har som mål att alla nämnder och styrelser i Göteborg Stad ska i hela sin 

verksamhet arbeta för att tillgänglighetsperspektivet beaktas i organisationen med inriktning 

på följande mål: 

- Alla har en god framkomlighet i utemiljön. 

- Alla kan komma in i lokaler och byggnader dit allmänheten har tillträde, samt kan ta 

del av det utbud och den service som erbjuds. 

- Alla kan använda publika toaletter.” – s.63 
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De som bor och vill bo i Göteborg ska erbjudas goda bostäder och en trygg och stimulerande 

miljö i en hållbar stadsstruktur bl.a. genom att: 

 ”Verka för att ett tillräckligt antal bostäder av varierande slag kan byggas. 

 Planera för större blandning av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder för att nå 

ökad valfrihet i boendet och mindre segregation. 

 Planera för goda och trygga boendemiljöer med parker, grönområden, kultur och 

service.” – s.64 

”Fastighetsnämndens markanvisningspolicy (2007) har bl.a. följande som inriktning för 

fördelningen: mångfald i boendet, tillgänglighet, sociala åtaganden, samt konkurrens och 

mångfald på marknaden.” – s.64 

”I de centrala förnyelseområdena kommer helt nya stadskvarter att byggas upp. Inriktningen 

ska vara att bygga stad och blanda bostäder, arbetsplatser och service i en attraktiv miljö. 

Bostadsinslaget ska vara stort och innehålla bostäder av olika slag för att ge en blandad 

befolkningssammansättning.” – s.65 

5. Mångfald – tryggt och mänskligt 

Under det här avsnittet står det om boendesegregation, ojämlikhet, möten, mångfald, 

tillhörighet, att överbrygga barriärer, variation och samspel. Kollektivtrafik ska användas som 

medel för att sammanbinda och överbrygga barriärer. 

Angående ojämlikhet görs hänvisningar till rapporten ”Beskrivning av Göteborgssamhällets 

utveckling” av Göteborgs Stad, stadskansliet, januari 2006. Rapporten beskriver att 

skillnaderna mellan människor inte har minskat. (Se längre ner för utdrag ur rapporten.) 

För att öka samspel mellan människor ges ett konkret förslag på att i utformningen av publika 

bottenvåningar uppmuntra till interaktion mellan människor inomhus och utomhus. 

Utformningen anses även öka tryggheten. 

För att motivera mångfald görs bl.a. hänvisningar till professor Richard Florida, som arbetar 

med att analysera det urbana samhället utifrån sociala och ekonomiska teorier. Det görs även 

hänvisningar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konventionen om 

barnets rättigheter, samt de nationella folkhälsomålen med bl.a. delaktighet och inflytande i 

samhället, trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer och produkter, ökad 

fysisk aktivitet. 

”Målsättningen att skapa en stad där alla får goda möjligheter att utveckla sina liv kan inte 

uppnås endast genom den fysiska planeringen. Det är många samspelande politikområden 

som måste gå hand i hand för att åstadkomma verkliga och varaktiga resultat.” – s.84 

”Olika grupper lever åtskilda vilket får stigmatiserande effekter, påverkan på det sociala 

nätverket m.m. Vissa delar av boendesegregationen är frivillig och upplevs som positiv. De 

resurssvaga, som har små möjligheter att välja sitt boende påverkas dock negativt av att den 

relativa skillnaden ökar.” – s.84 

”Genomgående vad gäller invånarnas välbefinnande i ett socialt perspektiv är att det finns 

stora skillnader mellan stadens stadsdelar, mellan inrikes och utrikes födda, och i många 

avseenden mellan kvinnor och män. Över tid har skillnaderna i socialt hänseende mellan 

olika befolkningsgrupper och mellan olika geografiska områden inte minskat på något 

markant sätt.” – s.84, utdrag ur ”Beskrivning av Göteborgssamhällets utveckling” 

”De offentliga stadsrummen är viktiga platser för samspelsintegration. Om det finns arenor 

för möte och man kan känna tillhörighet på platsen kan olika grupper komma i kontakt med 
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varandra. Sociala nätverk kan skapas när människor möts, fördomar och stigmatisering 

motverkas och marginaliserade gruppers exkludering kan minska. Det är också i gatumiljö 

som trygghetsperspektivet tydligast kommer till uttryck.” – s.85 

”I den framtida staden ska segregation ha vänts till integration.” – s.86 

”Överbrygga barriärer och skapa kommunikation och rörelse.” – s.86 

”Verka för att människors olika behov uppmärksammas, t.ex. genom utökad dialog i 

planeringsprocessen.” – s.86 

”Befintliga och föreslagna bebyggelseområden ska tillåta stor variation av funktioner och 

uttryck. Strävan är att motverka boendesegregationen genom att komplettera i stadsdelen med 

det som saknas. Ambitionen att skapa möjligheter att variera upplåtelseformer, 

bostadsstorlekar, funktioner m.m. syns på kartan genom flexibilitet i markanvändningen i 

kategorin bebyggelseområde. En blandad bebyggelse med avseende på funktion, innehåll, 

form, pris m.m. är liksom trygghetsaspekterna återkommande i de områdesvisa strategierna. 

Flexibiliteten i ÖP ger en möjlighet att fullfölja ambitionen i nästa steg i planeringen, det 

krävs dock vaksamhet på att variationskravet följs upp.” – s.86 

”Samspelsintegrationen ska främjas. Samspelet mellan människor ute på gator, torg och 

andra offentliga platser med människor inne i husen kan påverkas av att bebyggelsens första 

våning är utformad för sådan kontakt. Antingen publika bottenvåningar, eller lagom avstånd 

till bostads-/kontorsfönster, för att våga ha gardinerna fråndragna och vilja vistas på balkong 

eller uteplats. Siktlinjer på gångstråk och placering av bänkar på torg m.m. är också viktiga.” 

– s.87 

6. Rekreation och hälsa för ökad livskvalitet 

I det här avsnittet skrivs det om att bygga tätt och blandat, att överbrygga barriärer och att öka 

tryggheten. De underlag som används för antaganden är bl.a. sociotopkartor. 

”Planera för en tät och blandad stadsstruktur som underlättar för kollektivtrafik, gång och 

cykling, överbryggar barriärer och ökar tryggheten.” – s.91 

Strategi för utbyggnadsplanering (2014) 

Strategi för utbyggnadsplanering togs fram samtidigt som trafikstrategi för en nära storstad 

och grönstrategi för en tät och grön stad. Samtliga strategier är konkretiseringar av 

översiktsplanen och antagna av respektive nämnd. Strategin för utbyggnadsplanering 

behandlar utbyggnad av den s.k. mellanstaden, se bild nedan från goteborg.se. 

Mellanstaden är markerad i orange på 

kartan till vänster och är alltså det 

område som i stora delar omkretsar 

centrala Göteborg, som är markerat i 

rött och brunt. De gula områdena 

definieras som framtida 

utvecklingsområden, de lila områdena 

som storindustri, hamn och logistik, de 

blå områden som kustnära områden och 

skärgården, och de gröna områdena 

som naturområden. 

I strategin kan tre fokusområden 

identifieras: täthet, funktionsblandning 
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och sammanhållen bebyggelsestruktur. Några resultat av ökad täthet anses vara social 

interaktion, tillgång till service och ökade förutsättningar för blandstad, som är önskvärt. 

Täthet anses även medföra närhet till stadens olika funktioner, såsom t.ex. sociala 

mötesplatser. För att motivera hög täthet görs hänvisningar till forskning som visar att 

intresset för att gå och cykla ökar med täthet. Det hänvisas även till forskning för att motivera 

en tät och samtidigt grön stad. Den täta och gröna staden anses spela en roll i 

samhällsekonomin på det sätt att den genererar höga markvärden som i sin tur skapar 

investeringsvilja. Ytterligare för att motivera hög täthet används kartunderlag som visar 

befolkningstäthet och avstånd till dagligvarubutiker. Förtätning ska enligt strategin ske i 

utpekade prioriterade utbyggnadsområden, tyngdpunkter och kraftsamlingsområden. 

En stadslivsanalys för centrala Göteborg, av konsultföretaget Spacescape, visar att täthet har 

en avgörande betydelse för stadslivets intensitet och utbudet av exempelvis restauranger. 

”Men för att bygga en attraktiv stad för både boende och arbetande krävs samtidigt en 

tillräcklig tillgång till rekreationsytor. Med både täthet och grönska i omgivningen uppstår 

goda förutsättningar för en mångfald av kvaliteter: lekytor, nära till butiker, 

promenadområden, kollektivtrafik m.m.” – s.51 

De argument som används för funktionsblandning i strategin är att blandning ger ökad 

trygghet och attraktivitet, nya flöden och en social blandning. Sammanhållen 

bebyggelsestruktur handlar om att sammankoppla delar av staden och att läka samman staden. 

I strategin beskrivs ett antal exempel på hur man kan arbeta med förtätning, omvandling och 

komplettering, tagna ur Mellanrummens möjligheter i mellanstaden, ett dokument som togs 

fram i samband med utbyggnadsplaneringen. Ett konkret förslag därur är att på exempelvis 

baksidor skapa tydliga entréer som fungerar dygnet runt oberoende av årstid och på så sätt 

skapa trygghet. 

Nedan följer utdrag ur strategin. 

”En sammanhållen bebyggelsestruktur är ett viktigt steg mot en enklare vardag för stadens 

invånare. Närhet och tillgång till stadens olika funktioner är en självklarhet i en sådan 

struktur.” – s.15 

”Med en tätare stad följer en rad möjligheter som social interaktion, bättre tillgång till 

service samt effektivt användning av kollektivtrafik och infrastruktur.” – s.15 

”Enligt forskningen ökar intresset för att gå och cykla när ovanstående nivå av 

befolkningstäthet (15000 boende och arbetande inom 1 km) nås.” – s.15 

”I en tätare stad ökar förutsättningarna för en blandning av bostäder, verksamheter och 

aktiviteter.” – s.15 

”För att en stad ska upplevas som trygg och attraktiv krävs att människor rör sig i 

stadsmiljön både dag- och kvällstid. Funktionsblandning är en viktig del av planeringen, 

eftersom den kan skapa nya flöden och utökade möjligheter att använda platser på kvällen.” – 

s.15 

”Sambandet mellan den täta staden och den gröna staden är inte alltid självklart och här kan 

man identifiera en potentiell målkonflikt. Men det finns forskning som tydligt visar att det är 

möjligt att åstadkomma en stad som är både tät och grön.” – s.15 

”Den täta staden har också en ekonomisk drivkraft. Det höga befolkningsunderlaget, korta 

avstånd, funktionsblandade och trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden 

genererar höga markvärden som i sin tur skapar en vilja att investera.” – s.16 
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Belysande exempel  

Nedan följer belysande exempel, från var och ett av de tre styrdokumenten, på formuleringar 

med tydlig koppling mellan den sociala dimensionen och den byggda miljön. 

”Det behövs fler tillfälliga och spontana mötesplatser i Göteborg för att bidra till en livlig 

och rolig stad att leva i. Det kan dessutom skapa bättre förutsättningar för en god 

samhällsgemenskap.” – Budgeten, s.34 

”Planera för en tät och blandad stadsstruktur som underlättar för kollektivtrafik, gång och 

cykling, överbryggar barriärer och ökar tryggheten.” – Översiktsplanen, s.91 

”Med en tätare stad följer en rad möjligheter som social interaktion, bättre tillgång till 

service samt effektivt användning av kollektivtrafik och infrastruktur.” – Strategi för 

utbyggnadsplanering, s.15  
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UPPGIFT 3 

A. Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala aspekter 

uppmärksammas i ett visionsdokument (eller liknande), och  

B. Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala aspekter 

uppmärksammas i översiktsplanen. Använd matrisen.  

I tabellen nedan redovisas några av de sociala aspekter som tas upp i Vision Älvstaden 

respektive översiktsplanen (ÖP). Överlag kan sägas att fokus i Vision Älvstaden ligger på 

öppenhet, delaktighet, blandning, mångfald, täthet och att bygga samman, medan fokus i 

översiktsplanen ligger på trygghet, blandstad, tillgänglighet, samspel och att minska 

segregationen. Delaktighet och täthet tas även upp i översiktsplanen men inte i samma 

utsträckning, vilket kan förklaras med att översiktsplanen är mer övergripande och att 

visionen är mer konkret. I översiktsplanen finns beskrivningar av ökad täthet i de centrala 

delarna och i knutpunkter, vilka är de områden som visionen utgår ifrån. Dessutom togs 

visionen fram genom en metod som förutsatte dialog med och delaktighet av medborgare och 

andra aktörer i staden.  

Sociala Aspekter A. Vision Älvstaden B. ÖP 

  
 

  

Trygghet 
 

X 

Blandstad 
 

X 

Blandad 
 

  

Blandade upplåtelseformer X X 

Överbrygga otrygghetsbarriärer 
 

X 

Överbrygga barriärer 
 

X 

Bygga bort barriärer X   

Minska barriärer 
 

X 

Hindra barriärer 
 

  

Minska segregation X X 

Motverka segregation X   

Vända segregation till integration 
 

X 

Barnperspektiv X X 

Jämställdhet 
 

X 

Jämlikhet 
 

X 

Delaktighet X X 

Tillgänglighet X X 

Samspel X X 

Mötesplatser X X 

Sammanhängande X X 

Mångfald X X 

Identitet X X 

Binda ihop X X 

Dialog X X 
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Kristoffer Arvidson 
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2014-10-15 

Storstäder i samverkan: för ett socialt inriktat 
stadsbyggande – PM 2 

UPPGIFT 1 

A. Identifiera vilka dokument olika förvaltningar ser som mest betydelsefulla för att 
hantera stadsbyggandets sociala dimension, t.ex. Stadsledning, Social, Stadsbyggnad, 
Fastighet/Exploatering, Trafik/Gata, Park/Natur.  

Förvaltning ÖP Slutrapport för 
kommissionen 
för ett socialt 

hållbart Malmö 

Malmö stads 
budget (inkl. 
mål från KF) 

Det fortsatta 
arbetet för ett 

socialt hållbart 
Malmö  

Handlingsplan för 
bostadsförsörjning 
(under framtagande) 

Stadens 
ägardirektiv 

till MKB 

Stadsbyggnadskontoret  X X    

Fastighetskontoret, 
exploatering 

X X      

Fastighetskontoret, 
lokalförsörjning 

   X   

Förskoleförvaltningen X  X      

Gatukontoret, trafik X       

Grundskoleförvaltningen  X      

Miljöförvaltningen  X     

Serviceförvaltningen       

Stadskontoret X    X X 

Stadsområde Öster X X X X   

Stadsområde Innerstaden X  X X   

 

 

 

 

 

Förvaltning Projekterings-
anvisning 

Jag bor i Malmö: 
Policy för ungas 
inflytande 

Policy för 
mötesplatser 
för unga i 

Utvecklingsplan 
för jämställdhets-
integrering 

Områdesprogram 
för ett socialt 
hållbart Malmö 
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Malmö 

Stadsbyggnadskontoret      

Fastighetskontoret, 
exploatering 

     

Fastighetskontoret, 
lokalförsörjning 

     

Förskoleförvaltningen      

Gatukontoret, trafik      

Grundskoleförvaltningen      

Miljöförvaltningen      

Serviceförvaltningen X     

Stadskontoret      

Stadsområde Öster  X   X 

Stadsområde Innerstaden  X X X  

 

UPPGIFT 2  

A. Välj tre dokument som förvaltningarna ser som mest betydelsefulla. Hur adresseras 
stadsbyggandets sociala dimension i de dokumenten - vilka aspekter tas upp?  

Som dokument att studera har valts översiktsplanen, slutrapporten för kommissionen 
för ett socialt hållbart Malmö samt Malmö stads budget. Att just dessa valdes beror på 
att de två förstnämnda nämndes av många förvaltningsrepresentanter, och har ett 
stort fokus på socialt hållbart stadsbyggande. När det gäller budgeten så valdes den 
för att komplettera med ett dokument som revideras årligen.  

Avsikten har här varit att gå lite mer på djupet och försöka hitta unika formuleringar 
snarare än klumpa ihop olika formuleringar i standardfraser, som gjordes i analysen av 
dokumenten i det första PM:et. Denna ambition medför att textmängden ökar och att 
ett antal snarlika formuleringar återfinns.  

För att göra textmängden något mer överskådlig har formuleringarna delats in under 
ett antal rubriker, som föga förvånande går in i varandra till viss del.  

Översiktsplanen 

Stadsbyggnad 

nära stad, sammanknuten region, integrerad stad, inkluderande stadsrum, brutna 
barriärer, utsuddade gränser mellan områden, sammanläkt stad, mötesplatser, 
fotgängarvänlig stad, funktionsblandad stad, skapa nya målpunkter och attraktioner 
jämnt fördelade i staden, attraktivt gaturum, bygg om stora trafikleder till stadsgator 
för att minska barriäreffekter, nya kommunala finansieringsmodeller för fysiska 
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investeringar, kulturfaciliteter som ger brett kulturutbud i hela staden, utformning av 
fritidsanläggningar ska bidra till ökad integration och mångfald, satsningar på gröna 
ytor för bostadsområden som ligger långt från stora parker och naturområden, 
gaturum kan med rätt utformning främja möten och vistelse, människan i fokus i 
trafiktekniska frågor, stärkt kollektivtrafik för att sammanlänka staden, 
stadsplaneringen ska bidra till att ge alla barn en god uppväxtmiljö, investera och 
skapa incitament för andra aktörers investeringar för att stödja en god social 
utveckling i hela staden, behov av socioekonomiska flaggskeppsprojekt 

Bostäder 

bredare utbud av bostadstyper, blandade bostadsstorlekar, tät stad ger blandat 
bostadsutbud och boendeformer, ensidiga bostadsbestånd kompletteras med fler 
boendeformer, motverka trångboddhet, en bostadsmarknad för alla, god och 
långsiktigt hållbar bostadsförsörjning, komplettering av ensidiga bostadsområden, 
bostäder som motsvarar behov och efterfrågan, allsidig och varierad 
bostadsproduktion i alla stadsdelar, minska framförallt den strukturella hemlösheten, 
större fokus på grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, bostadens 
närmiljö ska bidra till trygghet och tillit, omfattande bostadsproduktion 

Inflytande och möten 

låt medborgarna forma sina egna områden, medborgarinflytande, demokratisk 
samhällsutveckling, det offentliga rummet som demokratisk arena, rumslighet som 
främjar möten, gränsöverskridande möten, fysiska miljön är ett ramverk för social 
interaktion, främja och öka rörelser, befolka stadsrummen, aktivt främja 
medborgarinflytande genom såväl informella processer som deltagande i formella 
planprocedurer, mer resurser för medborgainflytande vid förändring av stadsmiljön, 
staden ska visa positiv attityd till lokala initiativ för att tillvarata sin omgivning, 
offentliga ytor som främjar folkliv, genus- och mångfaldsaspekter ska beaktas vid 
planering av nya mötesplatser, särskilda former för barn och ungas delaktighet i 
planeringsprocesser ska utvecklas, behov av strategier för att få fler att engagera sig i 
demokratiska processer i stadsbyggande, föreningssamverkan 

Övriga sociala aspekter 

social balans, sociala innovationer, staden spjutspets för sociala satsningar, trivsel, 
trygghet, minskade skillnader i livsvillkor, minskad segregation och utanförskap, 
använda fysiska åtgärder för att skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen 
stad, skapa förutsättningar för goda livsvillkor och en god livsstil, medborgare ska inte 
hindras av sin livsmiljö, beakta barnperspektivet, ett gott stadsrum kan bidra till 
skapande av sammanhang och identitet, stadsplaneringen ska ge goda förutsättningar 
för vardagslivet, stadens utformning präglar de sociala sfärer som medborgarna 
befinner sig i, överbryggande av barriärer ger möjlighet för individer att vidga sina 
sociala sfärer och influensområden, trygghets- och säkerhetsaspekter ska alltid beaktas 
vid utformning av det offentliga rummet, blandade barngrupper ska främjas av 
medveten lokalisering av verksamheter för barn  

Slutrapport för kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 

Stadsbyggnad 

tillgänglighet, avsaknad av barriärer, hälsofrämjande stadsplanering, sammanlänkade 
platser, stärka stråk med blandade funktioner, sociala konsekvensbedömningar ska 
föregå fysiska investeringar, sammanlänkad stad, hälsofrämjande ingrepp i den fysiska 
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miljön, gemensamt ansvar för utemiljön, tillitsstärkande stadsplanering, satsning på 
attraktiv samhällsservice i utsatta områden, fysiska investeringar som motor för urban 
utveckling 

Bostäder 

social bostadspolitik, blandat bostadsutbud, fler hyresrätter, upprustning av befintligt 
bostadsbestånd, ökat bostadsbyggande, minskad trångboddhet, blandade 
upplåtelseformer, blandade bostadstyper, minskad boendesegregation, upprustning av 
bostäder och offentliga anläggningar 

Inflytande och möten 

Föreningssamverkan, medborgarinflytande, integrations- och 
sammanhållningsåtgärder, ökad delaktighet, mötesplatser, promenadvänligt område, 
trygghetsvandringar, delaktighets- och inflytandestärkande stadsplanering 

Övriga sociala aspekter 

boendemiljö som social bestämningsfaktor, sociala investeringar, trygghet, ökad tillit 

Malmö stads budget (2014) 

Stadsbyggnad 

kulturellt utbud och aktiviteter i hela staden, tillgänglighet, målpunkter, strategiska 
fastighetsköp för att stabilisera socialt utsatta områden, nära stad, aktiv markpolitisk 
för att säkerställa demokratisk stadsplanering, funktionsblandad stad, bryta barriärer, 
attraktivt stadsrum 

Bostäder 

alternativa boendeformer, housing first, privata bostadsföretag måste ta socialt ansvar, 
olika bostadsformer, möjliggör billiga bostäder för missgynnade grupper, kommunalt 
bostadsbolag med bostadssocialt uppdrag 

Inflytande och möten 

mötesplatser, medborgarinflytande, gränsöverskridande möten, låt medborgarna 
forma sina egna områden 

Övriga sociala aspekter 

motverka skillnader i uppväxtvillkor, solidarisk resursfördelning, utjämna sociala 
hälsoklyftor, social investeringsfond, trygghet, kameraövervakning, sociala 
investeringar, social investeringspolitik 

 

B. Går det att identifiera vilka antaganden som gjorts (t.ex. om det finns stöd från 
forskning m.m.) för att motivera att just dessa aspekter lyfts fram? (här KTH input)  

Översiktsplanen 

”En mer tättbebyggd stad ger möjlighet att åstadkomma ett bredare utbud av olika 
bostadstyper och boendeformer i befintliga områden. Inom Malmö finns påtagliga 
sociala skiktningar, något som delvis har sin orsak i hur olika bostadstyper och 
upplåtelseformer är fördelade i bostadsbestånden. För att stärka den sociala 
hållbarheten ska stadsdelar med ett ensidigt bostadsutbud kompletteras med fler 
boendeformer så att en blandning av hushållstyper åstadkoms.” (s. 20) 
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Antagande: Segregation kan minskas genom att blanda upp upplåtelseformer i områden där det 
finns ensidiga bostadsbestånd. 

 

”Att planera för ett mer socialt sammanhållet Malmö har hög prioritet. Det främjas av 
fler rörelser mellan olika delar av staden, fler och bättre mötesplatser. Genom att 
bryta barriärer, förstärka stråk och skapa nya målpunkter och attraktioner kan staden 
läkas samman socialt.” (s. 22) 

”Malmö präglas av en geografisk närhet mellan stadsdelar av olika karaktär men har 
samtidigt många påtagliga barriärer som skiljer av närbelägna stadsdelar. De förstärker 
ibland även mentala skiljelinjer och bidrar till en mer uppdelad stad. Stadens olika 
delar behöver läkas och länkas samman för att skapa förutsättningar för ett mindre 
segregerat Malmö. Genom att bygga om infartsleder och andra stora huvudgator till 
stadshuvudgator kan barriärverkan minska och mentala avstånd mellan stadsdelar 
brytas.” (s. 23) 

”En bra mötesplats är tillgänglig, välkomnande, gärna gratis och öppen för alla. Olika 
grupper av människor ska kunna samsas på samma plats av olika anledning. Närheten 
till andra människor främjar förståelse och integration. För att offentliga stadsrum ska 
kunna verka som demokratisk arena fordras att de kan användas av alla. Segregerade 
offentliga platser utgör ett hot mot en demokratisk utveckling.” (s. 38) 

Antagande: Det är positivt om människor möts, det leder till social sammanhållning. Möten kan 
främjas genom att underlätta rörelser. 

 

”På en övergripande stadsbyggnadsnivå sammanfaller strategier för trygghet och 
jämställdhet i hög grad med strategin att bygga en tätare, funktionsblandad stad. 
Syftena är främst att befolka stadsrummen, öka människors rörelser i staden, minska 
trafikens barriäreffekter samt göra stadens rum tydliga, överskådliga och 
orienterbara.” (s. 22) 

Antagande: Tätare och mer funktionsblandad stad befolkar stadsrummet och ökar trygghet och 
jämställdhet.  

 

”Den fysiska planeringen kan påverka graden av medverkan genom grannskapets 
utformning och genom att målinriktat verka för ett ökat deltagande i 
planeringsprocesser. Staden stärks socialt av medborgares medverkan. Känslan av 
tillhörighet och ansvar för närmiljön ökar.” (s. 23) 

Antagande: Malmöbornas medverkan i planeringsprocesser stärker den sociala hållbarheten.  

”Att ha god tillgång till platser för att utöva spontanidrott och delta i sportaktiviteter 
är betydelsefullt för staden och dess invånare ur en lång rad olika aspekter, exempelvis 
folkhälsa, integration och attraktivitet.” (s. 35) 

Antagande: Tillgängligheten till anläggningar och ytor för fysisk aktivitet främjar folkhälsa, som 
enligt forskarna som ligger bakom slutrapporten för kommissionen för ett socialt hållbart Malmö är 
en viktig förutsättning för social hållbarhet.  
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”Närhet är en väsentlig aspekt av jämlikhet och jämställdhet. Planeringen ska därför 
eftersträva en tätare och mer funktionsblandad stad med större närhet exempelvis 
mellan bostäder och samhällsservice, handel eller fritidsaktivitet.” (s. 39) 

Antagande: Tätare och mer funktionsblandad stad bidrar till jämlikhet och jämställdhet.  

 

”Den ekonomiska dimensionen är intimt sammanlänkad med den sociala 
dimensionen. Många av satsningarna och strategier som föreslås i planstrategin syftar 
mot en stad i social balans – något som är en förutsättning för stadens attraktivitet 
och ekonomi på lång sikt. Malmö behöver "socio-ekonomiska flaggskeppsprojekt". 
Strategiska satsningar kan skapa en positiv och självförstärkande utveckling i områden 
som idag betraktas som mindre attraktiva för investeringar. Kommunen kan behöva 
ta en aktiv roll för att initiera och stimulera till nytänkande stadsutvecklingsprojekt för 
en tät och blandad stad. Ett exempel skulle kunna vara ett omfattande projekt kring 
Amiralsgatan genom Rosengård (Amiralsstaden).” (s. 66) 

Antagande: Strategiska satsningar – socioekonomiska flaggskeppsprojekt – kan ”kickstarta” 
utvecklingen i utsatta områden.  

 

Slutrapport för kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 

”Integrerad och hållbar fysisk upprustning och utveckling av boendemiljöer ska bidra 
till att minska boendesegregationen. För detta föreslås två modellprojekt där 
kommissionens rekommendationer omsätts praktiskt med nya innovativa 
arbetsformer och strukturer [Amiralsstaden och Bygga om-dialogen i Lindängen]. 
Projektens ambitionsnivå ska motsvara satsningen inför Bo01 och omvandlingen av 
Västra hamnen. De planerade fysiska ingreppen ska verka hälsofrämjande, överbrygga 
barriärer, förbättra tillgänglighet, öka trygghet och tillit, öka delaktighet, öka attraktion 
och bli ett redskap för lokal mobilisering och lokalt jobbskapande.” (s. 73) 

Antagande: Strategiska satsningar – socioekonomiska flaggskeppsprojekt – kan ”kickstarta” 
utvecklingen i utsatta områden.  

 

”Skapa fler lättillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet. Man bör sträva 
efter att bygga in/öka det sociala kapitalet i bostadsområden genom att underlätta 
social interaktion där boende runt trappan, runt gården, i kvarteret och i området 
naturligt kan mötas. Att tillföra nya attraktioner i ett bostadsområde, som en simhall, 
en temapark eller ett nytt konserthus, kan ge incitament för stadens medborgare att 
besöka och vistas i alla delar av staden. Placering bör ske främst på platser där 
kommunikationerna är goda och där mötesplatsen kan fungera som överbryggande 
mellan stadsdelar.[…] Idrott, kultur och föreningsliv har en stor potential att i ett 
gemensamt intresse främja det ”överbryggande sociala kapitalet”.” (s. 77) 

Antagande: Det är positivt om människor möts, det leder till social sammanhållning. Möten kan 
främjas genom att underlätta rörelser. 

 

”Trygghet och tillit kan stärkas genom en medveten utformning som samlar folkliv 
och rörelser till aktiva stråk istället för att sprida rörelser på en mängd stråk. Ett aktivt 
stråk betyder att det finns en mängd entréer och fönster som vänder sig med olika 
typer av funktioner längs kanterna. Inom bostadsområden kan småskalighet och 



7 (15) 

tydliga ansvarsgränser bidra till att de boende kan hitta ”sina” platser, som de kan 
värna och vara stolta över.  

Trygga bostadsområden har en ordnad struktur där det är lätt att orientera sig och 
förstå var ansvarsgränserna går. Många efterkrigsområden saknar en sådan struktur 
och har också en skala och upplevelser som fungerar som tydliga markeringar på 
skillnader i status mellan områden. Dessa områden behöver inte bara fasad- och 
gårdsrenoveringar, utan även förändringar i den rådande infrastrukturen rörande 
gång-, cykel- och bilstråk, för att bland annat förbättra kopplingar och tillgänglighet. 
Många av dessa områden har också en otydlighet i vad som är privat, halvprivat, 
halvoffentligt och offentligt. Planeringsåtgärder som tydliggör dessa gränser stödjer 
upplevelsen av tillit, trygghet och säkerhet, och behövs främst i de stadsdelar där 
tryggheten idag upplevs som låg.” (s. 77-78) 

Antagande: Prioriterade stråk som samlar folklivet och tydliga gränser mellan offentligt och privat 
stärker trygghet och tillit i områden.  

 

Malmö stads budget 

”Fokus för vår politik ligger på att ge barn och ungdomar en positiv fritid och 
möjlighet till utveckling. Möjligheterna till en meningsfull fritid för barn och unga ska 
förbättras bland annat genom att samarbetet mellan föräldrar, skola, förenings- och 
kulturliv, socialtjänst och stadens fritidsverksamheter stärks. Fler mötesplatser ska 
utvecklas.” (s. 4) 

”Föreningslivet och kulturen har viktiga roller i vår politik för integration. Vi ska 
skapa fler mötesplatser där ungdomar och vuxna från hela Malmö kan träffas kring ett 
gemensamt intresse.” (s. 8) 

”Malmökommissionens slutrapport betonar vikten av både kultur- och 
fritidsaktiviteter och mötesplatser, som är viktiga arenor för inflytande och 
delaktighet. Stadsområdesnämnderna får i uppdrag att utveckla lokala mötesplatser 
för unga. Det är viktigt att ta till vara de lokala förutsättningarna och föreningslivet. 
Arbetet med jämställdhet och mötesplatspolicyn ska vara ledande. I budgeten styr vi 
om 2 miljoner per områdesprogram till en långsiktig utveckling av mötesplatser för 
unga.” (s. 23) 

Antagande: Det är positivt om människor möts, det leder till social sammanhållning.  

 

”Erfarenheterna från MKB:s förvärv av delar av Herrgården visar att medvetna 
strategiska köp av fastigheter kan vara ett verksamt sätt stabilisera socialt utsatta 
områden. Vi är öppna för att pröva denna metod även i andra områden.” (s. 10) 

Antagande: Förändrat ägarskap av den fysiska miljön kan bidra till ökad social sammanhållning. 

 

”Malmö ska fortsätta att växa i huvudsak inåt och bli en mer tät, funktionsblandad 
och grön stad. Stadsplanering i form av omvandling och förtätning är mer komplex 
än att bygga helt nya områden. Det behövs därför nya modeller för hur planering och 
genomförande kan utformas och samordnas. Även finansieringen är mer komplex vid 
förtätning. Holmastaden blir ett konkret exempel på förtätning som bryter barriärer 
och höjer kvaliteten i ett område. Denna typ av förtätning stärker både den sociala 
och den ekologiska hållbarheten.” (s. 25) 
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Antagande: Förtätning är ett verktyg för att bryta barriärer och stärka social hållbarhet.  

  

C. Ta fram belysande exempel på formuleringar där kopplingen mellan den sociala 
dimensionen och den byggda miljön är tydliga och beskriv vilken roll den byggda 
miljön tillskrivs och om det finns konkreta förslag som påverkar HUR staden bör 
utformas.  

Översiktsplanen 

Malmös översiktsplan är uppdelad i en tryckt planstrategi, som innehåller mer 
övergripande strategier för planeringen, och en digital del, där med utgångspunkt i 
kartmaterial återfinns mer detaljerade planeringsriktlinjer. Uppdelningen fungerar väl i 
det vardagliga arbetet, men lite sämre för att besvara denna uppgift. Resonemangen 
bakom utformningen, det vill säga kopplingen till den sociala hållbarheten, återfinns 
framförallt i strategierna, medan utformningsfrågorna återfinns i 
planeringsriktlinjerna.  

Nedan har aspekter just ur planeringsriktlinjerna lyfts ut, men för att kopplingen till 
de sociala frågorna ska bli tydlig så får läsaren så att säga ha de mer övergripande 
resonemangen, exempelvis från uppgift 2A och 2B, i bakhuvudet. En notering av 
vilka mål relaterade till social hållbarhet som eftersträvas görs också.  

 

”Fotgängarzonerna har flera tätt liggande målpunkter, främst handel och restauranger. 
De frekventeras i högsta grad av malmöbor och besökare till fots och de innehåller 
många gågator, torg och gångfartsområden.[…] 

I fotgängarzonerna ska fotgängare prioriteras genom olika regleringsformer och 
genom gatans utformning och gestaltning. Det kan röra sig om lägre hastigheter, gå- 
och gångfartsgator, trottoarbredder, utsmyckningar och materialval. Avvägningar 
mellan åtgärderna behöver göras från fall till fall.[…] 

I områden där fotgängarnas framkomlighet särskilt ska beaktas ska villkoren för 
fotgängare förbättras, inte främst genom gågator och gångfartsområden, utan genom 
bredare trottoarer, fler säkra passager över gator med mera.” (Planeringsriktlinjer 
Fotgängarzoner) 

Ambition: Mötesfrämjande stadsrum och mötesplatser.  

 

”Plats för fritidsaktivitet och lokaler för idrottsändamål ska finnas strategiskt 
placerade inom blandad stadsbebyggelse. De ska vara lättillgängliga för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. Om möjlig ska plats för fritidsaktivitet ges nära skolor. Arenor och 
platser för kultur och idrottsevenemang ska lokaliseras kollektivtrafiknära.[…] 

Inom 300 meter från bostaden ska tillgång till park, torg eller natur finnas. Gröna 
stråk och kopplingar ska förbättra tillgängligheten till stora parker eller natur. Nya 
parker och fritidsområden ska inte lokaliseras intill trafikleder eller starkt trafikerade 
huvudgator.” (Planeringsriktlinjer Blandad stadsbebyggelse) 

Ambition: Tillgängliga mötesplatser. Kopplingen mellan folkhälsa och rörelse respektive gröna 
miljöer.  
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”I stadskärnan, nära stationer och med god tillgång till parker, torg och service finns 
förutsättningar för en mycket hög täthet. […] 

I anslutning till de större stationslägena, Triangeln, Hyllie och Malmö Central finns 
förutsättningar för exceptionellt tät och hög bebyggelse. Besöksintensiva 
verksamheter och publika anläggningar ska i första hand placeras här. Den här graden 
av täthet innebär att en för Malmö ny stadskaraktär introduceras med avsevärt högre 
byggnadshöjder och större skala.” (Planeringsriktlinjer Täthet) 

”Särskild omsorg ska läggas vid utformning och gestaltning av hållplatsmiljöer med 
anslutande gång- och cykelstråk. Kollektivtrafikens noder (stationer, terminaler och 
större hållplatser) ska utgöra motorer för stadsutvecklingen. Hög bebyggelsetäthet 
och besöksintensiva funktioner ska därför prioriteras i dessa lägen.” 
(Planeringsriktlinjer Stomlinje för kollektivtrafik) 

Ambition: Tät stad. Målpunkter. Mötesplatser. 

 

”Genom att bygga på bland annat parkeringsplatser och oanvända impedimentytor 
längs vägen kan ett tätt och grönt gaturum skapas för att ge ökade möjligheter till ett 
lokalt stadsliv.” (Planeringsriktlinjer Amiralsgatan i Rosengård) 

”Genom att bygga på bland annat parkeringsplatser och oanvända impedimentytor 
längs vägen kan ett tätare men ändå fortsatt grönt gaturum skapas. 
Överdimensionerade trafikytor kan utnyttjas för andra ändamål.” (Planeringsriktlinjer 
Pildammsvägen) 

”I samband med planläggning av framtida spårväg genom Fosiestråket ska 
gaturummen utformas så att de fungerar bättre som mötesplatser och bidrar till ökad 
trygghet.” (Planeringsriktlinjer Fosiestråket) 

Ambition: Stråk och platser med folkliv som skapar trygghet. 

 

”För att Varvsstaden ska bli en integrerad del av staden och fungera som länk mellan 
Västra Hamnen och innerstaden, ska nya broar över Varvsbassängen skapas. Broar 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik är avgörande för att bryta den barriär som platsen 
idag utgör. En östvästlig gång- och cykelbro mot Beijerskajen samt en nordsydlig 
kollektivtrafik-, gång- och cykelkoppling som anknyter till Neptunigatan ska 
anläggas.” (Planeringsriktlinjer Varvsstaden) 

Ambition: Bryta barriärer. 

 

”De storskaliga kvarteren ska delas upp i mindre enheter, fastigheter ska vara små, 
bebyggelse ska vara varierad och ges olika uttryck. Bottenvåningarna ska kunna 
rymma utåtriktade verksamheter. Mångfald, småskalighet och variation ska utgöra 
kärnvärden vid omvandlingen.” (Planeringsriktlinjer Norra Sorgenfri) 

Ambition: Rörelsevänlig stad som skapar trygghet och underlättar möten.  

 

”Torg och grannskapscentrum, som exempelvis Lindängen centrum, ska ges 
möjlighet att utvidgas och vidareutvecklas. Serviceutbudet ska stödjas genom en 
upprustning av närmiljöerna och genom att öka kundunderlaget med nya 
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bebyggelsetillskott. Slutna torgmiljöer ska göras mer utåtriktade.” (Planeringsriktlinjer 
Fosiestråket) 

Ambition: Funktionsblandning. Mötesplatser.  

 

”Huvudgator ska i ökad grad utgöra arena för stadslivet och rymma såväl spontan 
som planerad vistelse samt andra aktiviteter. Förutsättningarna för detta varierar i 
olika delar av staden och över tid, men planeringen ska sträva efter denna långsiktiga 
utveckling. Det krävs då att gatumiljöerna ges en rumslighet och intimitet för att 
folklivet ska kunna få fäste.[…] 

Åtgärder i och intill huvudgator ska även verka barriärbrytande. Antalet 
passagemöjligheter där fotgängare och cyklister kan korsa huvudgatorna ska bli fler, 
framför allt är det fler trygga och säkra korsningar i plan som ska skapas. Rörelser och 
gröna kopplingar tvärs huvudgator ska utvecklas och underlättas så att 
transportfunktionens längsriktade uttryck blir mindre dominant. Det kan vid sidan av 
fler passagemöjligheter exempelvis ske med varierande fasaddjup eller genom 
plantering av träd eller annan grönska på olika platser, under beaktande av 
trafiksäkerheten. Ett dämpat trafiktempo ska därmed signaleras och uppnås. 

Trottoarer, separata cykelvägar och grönska ska alltid eftersträvas längs alla 
huvudgator. I de fall anspråken vid nybyggnad, ombyggnad eller upprustning riskerar 
ge för breda gaturum ska avsteg accepteras från befintliga standarder för exempelvis 
cykelbanebredder, körfältsbredder och växtbäddar. 

Goda förutsättningar för handel och service i bottenvåningar utmed huvudgator kan 
stödjas genom att bilangöring och korttidsparkering anordnas längs kantsten, eller 
genom god tillgänglighet från kollektivtrafik kombinerat med goda villkor för 
cyklister.” (Planeringsriktlinjer Huvudgator) 

Ambition: Bryta barriärer. Skapa gaturum där människor vill uppehålla sig, något som är 
trygghetsskapande.  

 

Slutrapport för kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 

Malmökommissionens slutrapport når inte samma detaljnivå när det gäller 
utformningen som översiktsplanen. Ett par formuleringar återfinns dock nedan. 
Liksom för översiktsplanen återfinns de mer övergripande resonemangen om social 
hållbarhet på annan plats än i de utvalda citaten.  

 

”Sammanhängande och tydliga stråk kan bidra till att överbrygga barriärer av det här 
slaget och förändring av trafikleder till stadsgator kan ge stråk aktiva funktioner. 
Förtätning ska bidra till att koppla områden bättre till varandra, öka tryggheten och 
serviceunderlaget genom ett ökat folkliv och höjd kvalité på utemiljöer och parker. 
Gång-, cykel och kollektivtrafiken ska samtidigt ges bättre förutsättningar att kunna 
koppla samman staden.” (s.73) 

Ambition: Bryta barriärer, skapa stråk med folkliv. Tillgänglighet.  

 

”Trygghet och tillit kan stärkas genom en medveten utformning som samlar folkliv 
och rörelser till aktiva stråk istället för att sprida rörelser på en mängd stråk. Ett aktivt 
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stråk betyder att det finns en mängd entréer och fönster som vänder sig med olika 
typer av funktioner längs kanterna.[…] 

Trygga bostadsområden har en ordnad struktur där det är lätt att orientera sig och 
förstå var ansvarsgränserna går. Många efterkrigsområden saknar en sådan struktur 
och har också en skala och upplevelser som fungerar som tydliga markeringar på 
skillnader i status mellan områden. Dessa områden behöver inte bara fasad- och 
gårdsrenoveringar, utan även förändringar i den rådande infrastrukturen rörande 
gång-, cykel- och bilstråk, för att bland annat förbättra kopplingar och tillgänglighet.” 

Ambition: Skapa trygga områden som främjar möten. 

 

Malmö stads budget 

Inte heller Malmö stads budget når någon speciell detaljnivå när det gäller 
utformningsaspekter. Nedan återfinns dock ett par formuleringar. 

 

”En öppen stad där människor vistas skapar en tryggare miljö. Vi ska använda 
offentliga byggnader även kvällstid för att få en mer levande stad. Vi ska aktivt arbeta 
för att det offentliga rummet ska bli mer inbjudande även kvällstid.” (s. 5) 

Ambition: Skapa trygghet genom öppethållande.  

 

”Försöksverksamheten med kameraövervakning av särskilt brottsutsatta områden i 
Malmö ska fortsatt utvärderas.” (s. 5) 

Ambition: Skapa trygghet genom kamerövervakning. 

 

UPPGIFT 3  

A. Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala aspekter 
uppmärksammas i ett visionsdokument (eller liknande), och  

B. Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala aspekter 
uppmärksammas i översiktsplanen. Använd matrisen.  

Västra hamnen 

Som visionsdokument har valts Västra hamnen 2031, ett hållbart och gott liv för alla: 
Uppdatering av vision, mål och strategier, från 2013. Västra hamnen har som 
stadsutvecklingsprojekt blivit ett av Malmös starkaste varumärken, och mängder av 
nationella och internationella delegationer besöker årligen Västra hamnen för att 
inspireras och ta lärdom. Det Västra hamnen är internationellt känt för är dock den 
miljömässiga hållbarheten, något som varit i fokus sedan området började bebyggas 
med bostäder i början av 2000-talet.  

Det går också att ställa frågor om den sociala hållbarheten i Västra hamnen. När 
området började bebyggas var det ett uttryckligt politiskt mål att det i Västra hamnen 
skulle produceras bostäder som kunde dra till sig människor som med sin skattekraft 
kunde bidra till stadens välfärd. Trots detta kan det hävdas att den sociala 
hållbarheten blivit bättre än vad som kanske kunde ha förväntats.  
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Västra hamnen idag 

Bostadsbeståndet i Västra hamnen är relativt blandat – andelen hyresrätter är idag 
högre än vad som ursprungligen eftersträvades, även om dessa bostäder liksom all 
nyproduktion har relativt höga hyresnivåer.  

 

Samtidigt har i Västra hamnen tillskapats ett antal populära målpunkter utomhus på 
allmän platsmark. Sundspromenaden väster om Bo01-området har tillsammans med 
Malmöfestivalen beskrivits som Malmös allra mest blandade platser, där människor 
från hela staden kan hittas. Huruvida detta påstående håller för en vetenskaplig 
granskning kan vara osagt, men klart är att Sundspromenaden och de badmöjligheter 
som finns där drar till sig folk från hela staden. 

Fullriggaren i 
Västra hamnen, 
ett storkvarter 
med blandade 
upplåtelseformer. 
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Skejtparken Stapelbäddsparken likväl som temalekplatsen Sollekplatsen är andra 
populära målpunkter som fungerar som mötesplatser för en blandning av människor. 
Direktbusslinjer till Västra hamnen från såväl Rosengård som Lindängen underlättar 
rörelser och ökar tillgängligheten till dessa platser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra hamnen 2031 

I visionsdokumentet anges att ”[s]ocial hållbarhet med frågor som hälsa och 
välbefinnande, barns lek och utveckling, rättvisa och jämlikhet har hög prioritet i den 
fortsatta utvecklingen av Västra Hamnen”. Trots detta indikerar dokumentets innehåll 

Stapelbädds-
parken. 

 

Sundspromenaden. 
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att det även fortsättningsvis är den miljömässiga hållbarheten som framförallt är i 
fokus i Västra hamnen.  

 

Sociala aspekter Översiktsplan  Visionsdokument 

Attraktiva stråk X X 

Beakta genus- och mångfaldsaspekter vid formandet av 
nya mötesplatser 

X 
 

Blandade bostadsstorlekar X 
 

Blandade upplåtelseformer X X 

Bostäder som motsvarar behov och efterfrågan X 
 

Bredare utbud av bostadstyper X 
 

Brutna barriärer X X 

Demokratisk samhällsutveckling X 
 

Fotgängarvänligt X X 

Funktionsblandad stad X X 

Föreningssamverkan X 
 

Förbättrad tillgänglighet X X 

Inkluderande stadsrum X 
 

Integrerad stad X 
 

Komplettera ensidiga bostadsbestånd X 
 

Levande gaturum X X 

Medborgare ska inte hindras av sin livsmiljö X 
 

Medveten lokalisering av verksamheter för barn främjar 
blandade barngrupper 

X 
 

Minska strukturell hemlöshet X 
 

Minskad segregation och utanförskap X 
 

Minskade skillnader i livsvillkor X 
 

Motverka trångboddhet X 
 

Mötesplatser inomhus 
 

X 

Mötesplatser utomhus X X 

Nya fritidsanläggningar X X 

Nya kulturfaciliteter X 
 

Nya målpunkter X X 

Socioekonomiska flaggskeppsprojekt X 
 

Stad för alla X X 

Stadsplaneringen ska ge barn en god uppväxtmiljö X 
 

Stärkt kollektivtrafik för att läka samman staden X X 

Ta tillvara lokala initiativ X X 

Utveckla former för barns och ungas delaktighet i 
planeringsprocesser 

X 
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Värdeplanering 
 

X 

Öka och främja medborgarinflytande X 
 

Ökad bostadsproduktion X 
 

Ökad tillit X 
 

Ökad trygghet X X 
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1. Inledning 

Denna kartläggning är en del av projektet Storstäder i samverkan 

som finansieras av Boverket och pågår under hösten 2014. Parter i 

projektet är Arkitekturskolan KTH, Malmö, Göteborgs och 

Stockholms stad och syftet är att förankra, sprida och 

vidareutveckla arbetet med projektet ”Delad stad” (som under våren 

drivits av Göteborgs stad, KTH, Mistra Urban Future och Boverket) 

om hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den 

byggda miljön och till stadsbyggnad. 

 

Rapporten, som är den andra av tre som kommer att tas fram av 

Stockholms stad i projektet, syftar till att undersöka hur de sociala 

aspekterna av den byggda miljön hanteras i stadens styrdokument. 

Kartläggningen bygger på kvalitativa samt kvantitativa studier av de 

olika dokumenten och utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur adresseras stadsbyggandets sociala dimension i ett urval 

av stadens styrdokument? Vilka aspekter tas upp?  

 Går det att identifiera vilka antaganden som gjorts (till 

exempel om det finns stöd från forskning) för att motivera 

att just dessa aspekter lyfts fram?  

 Vilka belysande exempel på formuleringar där kopplingen 

mellan den sociala dimensionen och den byggda miljön kan 

identifieras i dokumenten?  

 Vilken roll tillskrivs den byggda miljön?  

 Finns det konkreta förslag som påverkar hur staden bör 

utformas?  

 I vilken grad uppmärksammas stadsbyggandets sociala 

aspekter i Vision 2030, budgeten samt i översiktsplanen ur 

ett kvantitativt perspektiv?  
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2. Urval av dokument 

Fyra förvaltningar (stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, 

trafikkontoret och stadsledningskontoret) ombads initialt under 

kartläggningen att identifiera de styrdokument som de ser som mest 

betydelsefulla för att hantera stadsbyggandets sociala dimension. 

Resultaten har förts in i tabellen nedan. Det dokument som 

respektive förvaltning värderade högst tilldelades fyra poäng, det 

som värderades näst högst tre poäng och så vidare. 

Exploateringskontoret angav endast två dokument utan rangordning 

och dessa tilldelades båda fyra poäng vardera.  

 

 SLK SBK TK Explo Totalt 

Vision 2030 4 4 4 4 16 

Stadens budget 3    3 

ÖP (Promenadstaden) 2 3  4 9 

Vision Järva, Vision 

Söderort, Vision 

Hässelby-Vällingby 

1    1 

Framkomlighetsstrategin  2 1  3 

Gröna Promenadstaden  1   1 

Program (inom projekt)   2  2 

Kultur i Ögonhöjd   3  3 

 

Av tabellen framgår att det råder stor enighet om att de två mest 

betydelsefulla dokumenten är Vision 2030 samt översiktsplanen, 

Promenadstaden. Övriga styrdokument utgör, enligt de tillfrågade 

förvaltningarna, inte ett lika starkt stöd för att hantera 

stadsbyggandets sociala dimension som visionen och 

översiktsplanen. Detta diskuteras vidare i rapportens slutsatser.  

 

Fokus i denna genomgång kommer att ligga på stadens vision, 

budget och översiktsplan utifrån att dessa tre alla är viktiga 

dokument i styrningen av stadsutvecklingen i staden. Därtill 

kommer även framkomlighetsstrategin och programmet Kultur i 

ögonhöjd att i korthet beröras i och med de också pekats ut som 

viktiga av ett några av förvaltningarna.   
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3. Kvalitativ analys 

I detta stycke följer en kvalitativ analys av ett antal av stadens 

styrdokument med utgångspunkt i stadsbyggandets sociala 

dimension.  

3.1 Vision 2030 
Stockholms stad har sedan 2007 en långsiktig och samlad vision för 

Stockholms utveckling till och med år 2030. I takt med att 

Stockholm och dess omvärld förändras har ett behov av att se över 

och revidera visionen uppstått. Ett förslag till reviderad vision har 

därför tagits fram. Förslaget har varit på remiss under sommaren 

2014. Remissperioden avslutades den 10 september. Analysen i 

denna kartläggning utgår därför ifrån den ursprungliga visionen, 

men kommer även att fånga in de delar, som är relevanta för 

kartläggningens frågeställningar, där den reviderade visionen skiljer 

sig från den ursprungliga.  

 

Visionen består av fyra delar: mångsidig och upplevelserik, 

innovativ och växande, medborgarnas Stockholm samt vision och 

verklighet. Kopplingar mellan den byggda miljön och den sociala 

dimensionen görs framför allt i delarna ”Mångsidig och 

upplevelserik” samt i ”Medborgarnas Stockholm”.  

3.1.1 Mångsidig och upplevelserik 

I visionen framhålls att det i Stockholm år 2030 finns en mångfald 

av attraktiva stadsmiljöer med egen karaktär och charm. Ytterstaden 

har bland annat utvecklats med nya arbetsplatser och bostäder. Den 

historiska uppdelningen mellan centrum och förorter, villaområden 

och flerfamiljhus, sovstäder och arbetsplatsområden har luckrats 

upp och även upplåtelseformerna är blandade. Olika projekt har gett 

tidigare segregerade områden ett högre anseende och dessa hör nu 

till de mest attraktiva områdena att bo i.  

3.1.2 Medborgarnas Stockholm 

I denna del av visionen betonas att Stockholm ständigt arbetar med 

att förbättra den lokala demokratin. Invånarna känner sig delaktiga i 

stadens utveckling och har inflytande över sin vardag. Staden 

erbjuder en trygg, tillgänglig och inspirerande miljö att växa upp 

och åldras i. Staden är väl upplyst och människor rör sig fritt på 

gator och torg dygnet runt. Tryggheten finns inbyggd i all 

stadsplanering. Det finns ett stort utbud av bostäder och särskilda 

satsningar har gjorts på att bygga bostäder med enklare standard och 

lägre boendekostnader, bland annat för att ungdomar ska komma in 

på bostadsmarknaden. Vidare är Stockholm en sammanhållen stad 
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utan fysiska och sociala barriärer. Genom en rad nya projekt och 

tvärförbindelser har stadens delar knutits ihop med varandra. I alla 

delar av staden finns en blandning av bostäder, företag, kultur och 

service. Bostäderna ligger blandade med arbetsplatser för att skapa 

en trygg och säker miljö som är levande under dygnets alla timmar. 

Stadsdelarna på Järva och i Söderort har berikats med spännande 

arbetsplatser, nya radhus, villor och bostadsrätter.  

3.1.3 Förslaget till reviderad vision 

I förslaget till en reviderad vision har skrivningen om delaktighet 

och inflytande förstärkts. Där framhålls särskilt att stockholmarna 

regelbundet bjuds in att delta i dialog gällande frågor som berör 

människor i vardagen och utvecklingen av stadens olika delar. Inte 

minst i arbetet med att bygga bostäder och infrastruktur är det av 

stor vikt att föra en dialog med stockholmarna så att det finns en 

acceptans för de förändringar som staden genomgår. 

 

I den reviderade visionen understryks att det behöver finnas en stark 

och positiv utveckling i alla delar av staden, för att Stockholms ska 

bli en sammahållen stad. Varje stadsdels starka sidor och särart 

behöver stärkas och utvecklas. Det måste också vara enkelt att röra 

sig mellan olika delar av staden. Det betonas även att det är av stor 

vikt att staden växer på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

hållbart sätt.  

3.1.4 Ytterstadsvisionerna 

Utöver Vision 2030, har kommunfullmäktige även antagit särskilda 

visioner för Järva, Söderort och Hässelby-Vällingby. Dessa visioner 

utgår ifrån stadens vision, och anger en önskad framtid för stadens 

ytterstadsområden, som på samma sätt som staden i övrigt ska vara i 

världsklass. Ytterstadsvisionerna innehåller i princip samma 

skrivningar om relationen mellan den byggda miljön och de sociala 

aspekterna som Vision 2030 gör (attraktivt område, blandad 

bebyggelse, varierat utbud av bostäder, goda kommunikationer, 

boendeinflytande och delaktighet, fokus på trygghet, sammanhållen 

stad som mål etc.) men kompletteras med förtydliganden gällande 

den lokala kontexten som visionerna tar avstamp i. I Vision 

Söderort 2030 förtydligas till exempel hur och var 

kommunikationerna ska utvecklas, i vilka delar staden ska växa 

särskilt, var olika former av kluster ska etablerats samt var 

kulturlivet och andra platser för upplevelser ska etablerats.  

3.1.5 Analys 

Visionen är till sin karaktär visionär och målande i sin beskrivning 

av det önskade läget för staden snarare än konkret och handfast. 

Den redogör för den önskade utvecklingen i stora drag, medan mer 
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konkreta och detaljerade beskrivningar av hur visionen ska uppnås 

återfinns i andra styrdokument som exempelvis olika program. Det 

är svårt att, enbart utifrån texten, identifiera vilka antaganden som 

ligger bakom att de tidigare identifierade kopplingarna mellan den 

byggda miljön och dess sociala konsekvenser lyfts fram, samt 

huruvida de grundar sig i forskning eller har pekats ut av andra 

anledningar. Enligt stadsledningskontoret är visionen inte sprungen 

direkt ut någon specifik forskningsinriktning, men har sin grund i 

utredningar, program och planer från exempelvis staden eller 

regionen, som i sin tur kan grunda sig på olika typer av forskning.  

 

Den byggda miljön tillskrivs, i visionen, en viktig roll i strävan mot 

en sammanhållen stad utan sociala eller fysiska barriärer. En ökad 

funktionsblandning, en större blandning av olika upplåtelseformer 

samt olika stadsbyggnadsprojekt är några exempel på hur socialt 

utsatta områden ska göras mer attraktiva. En inbyggd trygghet i den 

fysiska miljön samt tvärförbindelser och andra satsningar som på ett 

bättre sätt knyter ihop staden är ytterligare några exempel. I det 

reviderade förslaget till Vision 2030 lyfts särskilt dialog som ett sätt 

att öka medborgarnas delaktighet och inflytande över stadens 

utveckling.  

3.2 Promenadstaden. Översiktsplan för 
Stockholm 
Promenadstaden är namnet på Stockholms stads översiktsplan. Den 

antogs av kommunfullmäktige 2010 och är vägledande för mark- 

och vattenanvändningen i Stockholm. Under 2013 och 2014 har 

stadsbyggnadsnämnden arbetat med att följa upp översiktsplanen, 

och tagit fram rapporten Fokus Promenadstaden, uppföljning av 

översiktsplan för Stockholm, som utgjort underlag för en remiss 

inom staden om översiktsplanens aktualitet. Analysen i denna 

kartläggning utgår ifrån översiktsplanen, men kommer också att 

beakta de delar av uppföljningsrapporten som är relevanta för denna 

kartläggning.  

 

Översiktsplanen innefattar nio fokusområden som identifierats 

utifrån Vision 2030. I flera av dessa görs tydliga kopplingar mellan 

den byggda miljön och den sociala dimensionen av denna. Tydligast 

är kopplingen i fokusområdet En socialt sammanhållen och levande 

stad, men stadsbyggandets sociala dimension berörs även i ett 

flertal av de övriga fokusområdena. Vidare innefattar 

översiktsplanen en stadsutvecklingsstrategi, bestående av fyra delar, 

som alla på ett eller annat sätt hanterar stadsbyggandets sociala 

dimension. 
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3.2.1 Fokusområden 

I fokusområdet en socialt samanhållen och levande stad tydliggörs 

att det sociala perspektivet ska stärkas i planeringen på 

områdesnivå. Förslagen till förändringar bör analyseras ur ett socialt 

perspektiv och kunskapen om behoven hos olika samhällsgrupper 

bör öka genom utvecklad dialog och undersökningar.  

 

Vidare pekas barns behov av trygga och inspirerande miljöer samt 

stadens mål om att bli världens mest tillgängliga huvudstad, som 

några centrala utgångspunkter för utformningen av bebyggelse, 

gator, parker och torg med mera. Trygghetsskapande fysiska 

åtgärder och upprustningar lyfts vidare fram. En trygg 

stadsutveckling ska, enligt planen, genomsyra all stadsplanering och 

handlar bland annat om att stärka tryggheten i närområdet och att 

skapa befolkade offentliga stråk och miljöer. En integration mellan 

stadens delar, lyfts fram som viktigt, för att främja en ökad trygghet 

och social sammanhållning.  

 

För att öka den sociala integrationen framhålls behovet att utveckla 

fler attraktiva, trygga och gränsöverskridande mötesplatser, både 

inomhus och utomhus, där människor med olika bakgrund kan se 

och möta varandra. Dessutom ska serviceutbudet i hela staden göras 

mer tillgängligt genom att värna såväl större centrumanläggningar 

som mindre stadsdelscentrum i ytterstaden, genom upprustningar av 

den offentliga miljön eller genom att öka kundunderlaget med 

kompletteringsbebyggelse. 

 

En planeringsinriktning, inom fokusområdet bostadsförsörjning i en 

växande stad, av betydelse för stadsbyggandets sociala dimension, 

är att verka för att det byggs skilda typer av bostäder med olika 

upplåtelseformer i stadens alla delar. Det handlar bland annat om att 

intressera byggherrar för att satsa på nya upplåtelseformer och 

bostadstyper i områden som idag har ett ensidigt utbud. På så sätt 

ska goda förutsättningar för blandade och levande områden med 

såväl bostäder som arbetsplatser, skapas. Vikten av att säkerställa 

ett brett utbud av arbetsplatser lyfts även fram i fokusområdet ett 

starkt näringsliv och utbildningssystem. 

 

I området idrott, rekreation och attraktiva grönområden 

uppmärksammas särskilt barn och ungdomars miljöer och tillgång 

till rofyllda och tysta områden. Tryggheten i parker och 

grönområden bör, enligt planeringsinriktningen, prioriteras, 

exempelvis genom att skapa aktivitetsstråk, tydliga entréer, god 

belysning och en bättre överblickbarhet. Idrottsanläggningarnas 

betydelse som mötesplatser för boende från olika stadsdelar betonas 

liksom vikten av att ett rikt utbud av idrottsytor och 
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idrottsanläggningar i hela staden säkerställs. Fördelarna med att 

lokalisera nya större anläggningar för kultur, idrott och upplevelser i 

ytterstaden, inte minst ur integrationssynpunkt understryks även i 

fokusområdet en stad rik på upplevelser och kulturhistoriska 

värden. 

 

I fokusområdet ett modernt transportsystem och hållbart resande 

pekas gator och vägar ut som självklara delar av den attraktiva 

staden och som medel för att koppla samman stadens delar. 

Utformningen av trafik- och gatumiljön lyfts fram som betydelsefull 

för att nå målen om en sammanhållen stadsmiljö.  

3.2.2 Stadsutvecklingsstrategi 

I den första strategin, fortsätt att stärka centrala Stockholm, lyfts 

inte bara de centrala delarna fram utan även de stadsdelar som 

gränsar till innerstaden, som, i jämförelse med dessa, är glest 

exploaterade. I syfte att stärka kopplingen mellan olika stadsdelar 

och ta tillvara på den höga tillgängligheten, bör förtätningen av 

dessa stadsdelar fortsätta. Målet är en tätare, sammanhållen, mer 

mångsidig och levande stadsmiljö. 

 

I den andra strategin, satsa på attraktiva tyngdpunkter, redogörs för 

hur utvecklingen av tyngdpunkter ska planeras för, utifrån ett 

helhetsperspektiv och en god dialog med boende och verksamma i 

området. För att öka attraktionskraften i tyngdpunkterna bör staden, 

enligt planen, även verka för att utbudet av verksamheter som 

attraherar många människor och som har en nyckelroll för ett 

områdes identitet och utveckling breddas. Det kan till exempel 

handla om kultur, evenemang och upplevelser.  

 

I arbetet mot en sammanhållen stad utan sociala och fysiska 

barriärer är den tredje strategin, koppla samman stadens delar, en 

viktig del. Det handlar till exempel om att bygga ut 

kollektivtrafiken, verka för attraktiva kommunikationsstråk mellan 

ytterstadens tyngdpunkter samt att koppla samman stadsdelar med 

trygga och attraktiva parkstråk. Ett viktigt område, som lyfts fram i 

detta fokusområde, är att stadsutvecklingen inriktas mot att minska 

barriärer och skapa nya kopplingar över vägar och spår. 

Överdäckningen av E18 i Rinkeby och Tensta pekas ut som ett 

särskilt exempel. Barriäreffekter kan även minskas genom ny 

bebyggelse, och småhusbebyggelse kan användas för att koppla 

samman stadsdelar.  

 

I den fjärde strategin, främja en levande stadsmiljö i hela staden, 

lyfts särskilt betydelsen av god dialog med de som bor och är 

verksamma i stadens olika delar. Staden behöver öka sin kunskap 
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om de lokala behoven, eftersom vad som är en levande och trygg 

stadsmiljö kan variera mellan olika stadsdelar samt mellan olika 

grupper och individer.  

3.2.3 Fokus Promenadstaden, uppföljning av 

översiktsplan för Stockholm 

I aktualitetsprövningen av översiktsplanen, Fokus Promenadstaden, 

lyfts social hållbarhet, som ett område som bör tydliggöras och 

utvecklas i översiktsplanen. Vikten av att skapa förtroende för 

stadsbyggnadsprocessen och förståelse för den växande staden 

genom tidig dialog betonas särskilt, liksom delaktighetens betydelse 

för social sammanhållning. Vidare understryks att det sociala 

perspektivet i planeringen bör utvecklas och att vägledningar för 

sociala konsekvensanalyser samt för barnkonsekvensanalyser tas 

fram.  

 

När det gäller den andra strategin om tyngdpunkter, lyfts särskilt i 

aktualitetsprövningen att staden, i vissa områden där 

marknadsintresset är svagt, kan behöva gå före med långsiktiga 

inversteringar i offentliga miljöer, bättre skolor och kultursatsningar 

i syfte att öka attraktiviteten i området och därmed få igång 

utvecklingen. Detta förhållningssätt, medför att en initial 

investering måste vägas mot ökade exploateringsintäkter på sikt, 

som en följd av ökade markvärden..  

 

I Fokus Promenadstaden konstateras vidare att översiktsplanen inte 

är särskilt precis i beskrivningen av den sammankopplade staden, 

vilket orsakat svårigheter i tolkningen av den. Intentionen i 

översiktsplanen har varit att knyta ihop stadsdelar, medan de 

tolkningar som gjorts ibland snarare använts till att förklara 

förtätning. För att skapa ett mer integrerat Stockholm behövs 

således bättre kunskap och bra redskap om sociala samband.  

3.2.5 Analys 

De sociala aspekternas roll i planeringen och vikten av att stärka 

dessa är tydligt uttalat i översiktsplanen. I uppföljningen av 

översiktplanen konkretiseras detta ytterligare genom en skrivning 

om att vägledningar för sociala konsekvensanalyser och för 

barnkonsekvensanalyser bör tas fram för att utveckla det sociala 

perspektivet i planeringen.  

 

Översiktsplanen konkretiserar, tillsammans med andra 

styrdokument visionen. Fler attraktiva och gränsöverskridande 

mötesplatser, utvecklad dialog, trygghetsskapande fysiska åtgärder 

och upprustningar, upprustningar av stadsdelscentrum, 

kompletteringsbebyggelse, skilda typer av bostadsformer i med 
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olika upplåtelseformer, lokalisering av nya större anläggningar för 

kultur, idrott och upplevelser i ytterstaden, stärkta kopplingar 

mellan stadsdelar, utbyggd kollektivtrafik, minskning av 

barriäreffekter är några exempel på social hållbar stadsutveckling 

som tas upp i översiktsplanen.  

 

Översiktsplanen innehåller också ett avsnitt där 

stadsutvecklingsområden och tyngdpunkter samt det aktuella 

planeringsläget i dessa beskrivs. I detta avsnitt återfinns mer 

specifika förslag på hur vissa av aspekterna ovan bör behandlas i 

tyngdpunkterna, till exempel i form av förbättrade kopplingar 

mellan norra och södra Järva genom att koppla ihop gatunät, satsa 

på centrala stråk och utveckla ny bebyggelse.  

 

I översiktsplanen tydliggörs kopplingar till stadens vision samt 

andra viktiga styrdokument inom staden som exempelvis det 

handikappolitiska programmet (numera ersatt av Program för 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011–2016), 

stadens brottsförebyggande program (numera Trygg- och 

säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013–2016 med riktlinje för 

det brottsförebyggande programmet), parkprogrammet och många 

fler. Av översiktsplanen framgår inte hur forskningsstödet ser ut för 

planens olika strategier och planeringsinriktningar, men enligt 

stadsbyggnadskontoret så finns en hel del kopplingar till forskning i 

olika delar, framför allt i fokusområdena. Avsnitten om 

grönstrukturen och om täthet är några exempel på delar som bygger 

på forskning.  

 

I översiktsplanen framgår det tydligt att den byggda miljön är viktig 

i arbetet med social hållbarhet. 

3.3 Budget 2014-2016. Ett Stockholm där alla 
kan växa 
Kommunfullmäktige fastställer årligen stadens budget. Budgeten är 

överordnad och styrande för alla stadens verksamheter och övriga 

styrdokument som program, strategier, planer och riktlinjer har att 

förhålla sig till denna. I bugdet, som är ett-årig men även anger 

inriktning för efterföljande år, fastställs inriktningsmål samt mål för 

stadens verksamhetsområden. 

3.3.1 Attraktiv, trygg och tillgänglig 

Ett av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål i budgeten för 2014 

med inriktning för 2015 och 2016 är att Stockholm ska vara en 

attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, 

företagande och besök. I arbetet mot att uppnå detta mål lyfts 
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särskilt prioriterade områden som bland annat att staden ska satsa på 

trygghetsskapande åtgärder exempelvis genom att mörka och 

otrygga platser ska lysas upp. Alla ska våga vara ute på kvällen. 

Brister som finns i tillgängligheten i utemiljön och i stadens 

fastigheter ska avhjälpas. I planering av nya stadsdelar och nya 

byggnader för offentlig service ska tillgänglighetsperspektivet 

finnas med och Stockholm ska vara en tillgänglig stad i världsklass.  

3.3.2 Dialog och delaktighet 

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i budgeten i 

uppdrag att utveckla en utökad dialog i tidigt skede och möjliggöra 

att medborgare i större utsträckning erbjuds möjligheter att föra 

fram åsikter.  

 

I budget anslås även medel för idéburen stadsutveckling som syftar 

till att tillgängliggöra stadsrummet mer för medborgare genom att 

staden öppnar upp förbisedda delar av den gemensamma 

stadsmiljön och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala. 

Stockholmarna ska således ges möjlighet att påverka sin närmiljö.  

3.3.3 Utveckling enligt översiktsplanen 

Vidare fastläggs i budgeten att utbyggnaden av staden ska ske enligt 

de stadsutvecklingsstrategier som fastställts i översiktplanen, till 

exempel genom att koppla samman ytterstadens stadsdelar med 

varandra och skapa förutsättningar för kommersiella lokaler i 

bottenplan. Tvärförbindelserna i staden ska förbättras och ett livligt 

gaturum skapas. 

 

Exploateringsnämndens markanvisningar ska vägledas av 

målsättningen om en god funktionsblandning och en mångfald av 

upplåtelseformer samt främja en varierad och attraktiv stadsbild. 

Dessutom ska de tre kommunala bostadsbolagen utreda 

förutsättningarna för att bygga bostäder med annan upplåtelseform i 

Järva samt i Söderort. Bolagen ska dessutom förena ett socialt 

ansvarstagande med en långsiktig affärsmässighet. 

 

Av budget framgår vidare att stadsdelarna i Järva, Hässelby-

Vällingby och Söderort utvecklas mot ökad ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet genom samordnade satsningar inom 

målområdena boende och stadsmiljö, trygghet i vardagen, skola och 

utbildning samt jobb och företagande.  

 

3.3.4 Analys 

Kopplingen mellan den byggda miljön och dess sociala 

konsekvenser tillskrivs en relativt stor roll i stadens budget med 
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ledorden trygghet, tillgänglighet, attraktivitet och dialog. 

Skrivningar om funktionsblandning samt blandade upplåtelseformer 

återkommer också. I samband med skrivningar om översiktsplanen 

så tas även sammankoppling av stadens delar, tvärförbindelser upp. 

Översiktsplanens skrivningar om att det sociala perspektivet ska 

stärkas i planeringen samt att förslag till förändringar bör analyseras 

ur ett socialt perspektiv återfinns dock inte som konkreta uppdrag i 

budgeten.  

 

I budgeten tydliggörs inte vilket forskningsstöd eller andra 

antaganden som ligger bakom inriktningen. 

3.4 Framkomlighetsstrategin 
Framkomlighetsstrategin togs fram av trafikkontoret och antogs i 

kommunfullmäktige 2012. Den innehåller förslag till 

planeringsinriktningar för hur Stockholm ska prioritera mellan olika 

viktiga funktioner i gatunätet för att stödja en ökad befolkning och en 

tätare stad samt bidra till ett tryggt, snyggt, miljövänligt och 

hälsosamt Stockholm. Strategin består av ett antal mål för 

trafiksystemet, tillsammans med ett förslag till handlingsplan för åren 

2012-2016. 

De sociala aspekterna av den byggda miljön lyfts inte som centralt i 

strategin. En tydligt uttalad koppling återfinns under mål C2, Andelen 

människor som upplever stadens gaturum ska vara minst 85 procent år 

2030. Till detta mål kopplas visionens skrivning om en socialt 

sammanhållen stad och det aktuella målet ska bidra till uppfyllandet av 

denna skrivning genom att skapa offentliga vardagsrum i varje 

stadsdel, där människor från skilda miljöer kan mötas på ett enkelt sätt. 

För att uppnå detta mål behöver stadens förvaltningar få en ökad 

medvetenhet om gatans roll som social yta och inte bara som 

transportsträcka.  

 

Det framgår inte om denna målsättning stöds av någon bakomliggande 

forskning och förslaget om offentliga vardagsrum konkretiseras inte 

ytterligare än i skrivningen ovan. I framkomlighetsstrategin tycks den 

byggda miljön inte tillskrivas någon nämndvärd betydelse för de 

sociala konsekvenserna.  

3.5 Kultur i ögonhöjd 
Kultur i ögonhöjd är ett program för barn- och ungdomskultur i 

Stockholm, som är ett styrdokument för alla stadens nämnder och 

bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga. Utöver tillgång till och 

möjlighet att påverka kultur- och fritidsaktiviteter så innebär 

programmet också att barn och unga ska ha möjlighet att påverka de 

miljöer de vistas i och att hänsyn ska tas till barns och ungas behov i 



Kartläggning av styrdokument i Stockholms stad som stödjer ett socialt 

hållbart stadsbyggande 

15 (22) 

 

frågor som rör stadsutveckling och när stadsutvecklingsprojekt ska 

genomföras. Programmet fastställer vidare att barn och unga har rätt att 

vistas i trygga miljöer som är utformade utifrån deras behov, 

exempelvis gällande skolan, bostadsbebyggelse och förändringar av 

den offentliga miljön. Dessa mål ska mätas genom antal genomförda 

barnkonsekvensanalyser, synbara resultat av 

barnkonsekvensanalyserna samt andel barn och unga som upplever 

stadens rum som trygga och kreativa. Det nya reviderade programmet 

antogs i kommunfullmäktige i slutet av 2013, och arbetet med 

uppföljning av målen har därav inte kommit igång ännu.  

 

Programmet tar sin utgångspunkt i FN konvention om barns 

rättigheter, de nationella kulturpolitiska målen, den nationella 

ungdomspolitiken, läroplanernas mål, Stockholms stads skolplan 

respektive förskoleplan och Program för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2011–2016.  

 

Den byggda miljön tillskrivs i programmet en viktig roll i barns 

utveckling, men innehåller inte några mer konkreta förslag på hur 

staden bör utformas annat än att miljöerna ska vara trygga och kreativa 

samt att barnen ska ha möjlighet att påverka dem.  
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4. Kvantitativ analys 

I följande avsnitt presenteras en kvantitativ analys av i vilken grad 

stadsbyggandets sociala aspekter uppmärksammas i Vision 2030, 

kommunfullmäktiges budget samt i översiktsplanen, 

Promenadstaden, baserad på vilka ord som är vanligast 

förekommande i de olika dokumenten. Resultaten presenteras 

nedan, dels i en tabell samt i form av ett ordmoln, under respektive 

dokument. I sökningen har endast de ord som står i ett sammanhang 

som handlar om den byggda miljön räknats. Ordet social nämns till 

exempel i budgeten på ett antal andra ställen t.ex. i skrivningarna 

om socialtjänstens verksamhet, men dessa träffar har alltså inte 

räknats in i resultatet. Denna analys innehåller således ett visst mått 

av subjektivitet, då en bedömning har gjorts vid varje tillfälle ett ord 

upprepas huruvida det ska inkluderas i analysen eller inte. Fokus 

bör därav inte ligga på det exakta antalet ord utan snarare på det 

relativa förhållandet orden emellan och hur fördelningen ser ut 

mellan de olika dokumenten.  

 

Sociala aspekter Vision 

2030 

Budget ÖP 

Trygg 9 96 34 

Attraktiv 4 36 67 

Mötesplatser 1 0 15 

Blandade 

upplåtelseformer 

2 7 2 

Variation (blandning 

av bostäder) 

1 3 11 

Delaktighet 1 1 0 

Inflytande 1 0 0 

Dialog 1 18 22 

Tillgänglig (för 

funktionsnedsatta) 

2 42 4 

Sammanhållen 2 0 15 

Barriärer 2 1 22 

Sammankoppla 

(knyta/koppla ihop) 

6 5 79 

Tillgång till service 7 8 44 

Social hållbarhet 0 1 0 

Social 2 6 22 

Jämlikhet 1 1 0 
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4.1 Vision 2030 

Fördelningen mellan de olika orden i Vision 2030 är relativt jämn, 

vilket sannolikt hänger ihop med att visionstexten är ett textmässigt 

betydligt mindre omfattande dokument än budget eller 

översiktsplanen.  Trygghet, tillgång till service samt en 

sammankoppling av stadens delar är begrepp som används ofta. 

Social hållbarhet återfinns inte som begrepp i Vision 2030, men i 

förslaget till reviderad vision finns en skrivning om social 

hållbarhet. Begreppet jämlikhet är tvärtom ett begrepp som 

försvunnit i förslaget till reviderad vision, medan Vision 2030 

beskriver att Stockholm år 2030 ständigt arbetar med att förbättra 

den lokala demokratin och jämlikheten mellan medborgarna.  

4.2 Budget 
 

I Stockholm stads budget för 2014 är trygg det mest frekvent 

använda ordet som berör en social aspekt i kontexten av den byggda 

miljön. Attraktiv, tillgänglig och dialog är andra vanligt 

förekommande ord. En anledning till detta är naturligtvis att ett av 

kommunfullmäktiges inriktningsmål innehåller just orden attraktiv, 

trygg och tillgänglig stad. Samtidigt är det tydligt att det särskilt i 

skrivningarna om den byggda miljöns sociala apsekter ligger ett 

extra fokus på trygghet, då detta omnämns betydligt fler gånger än 

attraktiv och tillgänglig. Det är också tydligt att dialog är ett viktigt 

begrepp som nämns ett flertal tillfällen i samband med 
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stadsbyggnadsfrågor. De gränsöverskridande mötesplatserna som 

omnämns i visionen och framför allt i översiktsplanen, där personer 

från olika bakgrund och generationer ska kunna mötas (eller 

framkomlighetsstrategins offentliga vardagsrum) finns inte 

omnämnda i budgeten. Sammanhållen är också ett ord som 

återkommer i både vision och översiktsplan i samband med 

formuleringar om den byggda miljön, men som saknas i budgeten 

och uttrycket minska barriärer som är framtidande för både vision 

och översiktsplan, nämns endast vid ett tillfälle i budgeten i en 

skrivning om Vision 2030. Ordet social nämns vid enstaka tillfällen 

i samband med stadsbyggnadsfrågor i budgeten, framför allt genom 

ett uppdrag till bostadsbolagen om socialt ansvarstagande. Som 

nämnts ovan i analysen av budgeten i avsnitt 3.3.4 återfinns inte 

någon motsvarighet till översiktsplanens skrivningar om att det 

sociala perspektivet ska stärkas i planeringen samt att förslag till 

förändringar bör analyseras ur ett socialt perspektiv som uppdrag i 

budgeten. 

 

  



Kartläggning av styrdokument i Stockholms stad som stödjer ett socialt 

hållbart stadsbyggande 

19 (22) 

 

4.3 Översiktsplanen 

I översiktsplanen ligger fokus på att koppla eller länka samman 

staden, om man ser till antalet ord. Orden trygg och attraktiv är, 

precis som i budgeten och i visionen, även framträdande i 

översiktsplanen. Tillgång till service, minska barriärer, dialog med 

medborgare är andra vanliga begrepp i översiktsplanen. Däremot 

pratas det över huvud taget inte om inflytande eller delaktighet. 

Även ordet ”social” förekommer rätt ofta i samband med 

skrivningar om exempelvis social integration, social utsatthet, social 

status eller social sammanhållning kopplat till stadsutvecklingen. 

Mötesplatser som ska vara gränsöverskridande och främja 

integration och att staden ska vara sammahållen är också 

formuleringar som får ganska stort utrymme i översiktsplanen. 

Däremot används inte begrepp som social hållbarhet eller jämlikhet 

i översiktsplanen. I uppföljningen av översiktsplanen har dock 

social hållbarhet fått en betydligt mer framträdande plats och 

omnämns vid ett flertal tillfällen samtidigt som det understrykts att 

begreppet bör utvecklas och förtydligas.  
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5. Slutsatser 

Vid den kvalitativa och kvantitativa analysen av Vision 2030, 

stadens budget och översiktsplan, Promenadstaden som genomförts 

i denna kartläggning framgår det tydligt att styrdokumenten hänger 

ihop i ett antal aspekter relaterat till stadsbyggandes sociala 

dimension. I arbetet med att staden ska vara en trygg, attraktiv och 

tillgänglig plats där dialog med medborgare är en viktig 

grundstomme finns ett starkt stöd att hämta från samtliga av dessa 

tre dokument. Även gällande frågor om att koppla samman staden 

och tillgång till service i alla stadens delar finns ett genomgående 

stöd samt till viss del även gällande att främja en god 

funktionsblandning och en mångfald av upplåtelseformer. 

 

Gällande övriga sociala aspekter kopplade till stadsbyggandet, finns 

generellt ett svagare stöd i kommunfullmäktiges budget. Detta 

skulle kunna vara en förklaring till att de flesta förvaltningarna inte 

bedömt att budgeten utgör ett lika starkt stöd för att hantera 

stadsbyggandets sociala dimension som visionen och 

översiktsplanen, vilket framgår av avsnitt 2. I den första 

kartläggningen om verktyg och metoder för ett socialt hållbart 

stadsbyggande i Stockholms stad, konstaterades det att det finns 

utvecklingspotential i att strukturera arbetet med att koppla samman 

sociala frågor med stadsbyggandet i praktiken. Att tydligt lyfta den 

sociala dimensionen vid stadsbyggnadsprocesser i 

kommunfullmäktiges budget, vilken är stadens viktigaste 

styrdokument, skulle ge ett ökat stöd till de delar i visionen och 

översiktsplanen som betonar vikten av att analysera den sociala 

dimensionen. Därmed skulle också ett större genomslag i praktisk 

handling kunna uppnås. 

 

Det är tydligt att ambitionen inför kommande versioner av stadens 

vision och översiktsplan är att stärka det sociala perspektivet i 

stadsbyggnadsfrågor. Detta framgår tydligast i uppföljningen av 

översiktsplanen där social hållbarhet framträder som ett viktigt 

begrepp. Dessutom pekas sociala konskevensanalyser och 

barnkonsekvensanalyser ut som viktiga verktyg och frågan om att 

staden kan behöva gå före med långsiktiga inversteringar i 

offentliga miljöer i områden där marknadsintresset är svagt lyfts. I 

förslaget till reviderad vision förstärks skrivningarna om dialog som 

ett sätt att öka medborgarnas delaktighet och inflytande över 

stadens utveckling. Mot bakgrund av detta finns det anledning att 

tro att de sociala aspekterna av stadsbyggandet kommer att få ett 

ökat genomslag i Stockholms stad i framtiden.   
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6.2 Bilaga 2 - Instruktioner inför kartläggning 
från KTH Arkitektur 
 

Malmöseminariet 13 oktober: STYRDOKUMENT  

Idag finns ett flertal styrdokument som adresserar social hållbarhet. Hur 

hanteras de sociala aspekterna i kommunernas olika styrdokument? Ett 

urval av fem centrala nyckeldokument görs och studeras med särskilt 

fokus på kopplingen mellan sociala mål och stadens form, den byggda 

miljöns form och struktur.  

 

Tillvägagångssätt: Intervjua en representant från olika förvaltningar om 

vilka dokument som är betydelsefulla. Studier av 

planeringsdokument/handlingar och analys av detta material.  

 

UPPGIFT 1  

A. Identifiera vilka dokument olika förvaltningar ser som mest 

betydelsefulla för att hantera stadsbyggandets sociala dimension, 

t.ex. Stadsledning, Social, Stadsbyggnad, Fastighet/Exploatering, 

Trafik/Gata, Park/Natur.  

 

Förvaltning  Vision  Budget  ÖP   

1  x  

2  

 

UPPGIFT 2  

A. Välj tre dokument som förvaltningarna ser som mest betydelsefulla. 

Hur adresseras stadsbyggandets sociala dimension i de dokumenten - 

vilka aspekter tas upp?  

B. Går det att identifiera vilka antaganden som gjorts (t.ex. om det finns 

stöd från forskning m.m.) för att motivera att just dessa aspekter lyfts 

fram? (här KTH input)  

C. Ta fram belysande exempel på formuleringar där kopplingen mellan 

den sociala dimensionen och den byggda miljön är tydliga och beskriv 

vilken roll den byggda miljön tillskrivs och om det finns konkreta förslag 

som påverkar HUR staden bör utformas.  

 

UPPGIFT 3  

A. Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala 

aspekter uppmärksammas i ett visionsdokument (eller liknande), och  

B. Gör en kvantitativ analys av i vilken grad stadsbyggandets sociala 

aspekter uppmärksammas i översiktsplanen. Använd matrisen.  

Sociala Aspekter  Visionsdokument  ÖP  

trygghet  

blandstad  

blandade upplåtelseformer  
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Storstäder i Samverkan: för ett socialt inriktat 
stadsbyggande – PM 3 

Stockholmsseminariet 12 november: Planer 

 

I vilken grad sociala intentioner presenterade i riktlinjer och strategier får genomslag i 

verkligheten undersöks (genom detaljplaner). Klarar vi att översätta formuleringar i text till 

att bli verklighet i den byggda miljön? Under det tredje seminariet vill vi öka förståelsen för 

den byggda staden som system och belysa hur sociala konsekvenser uppmärksammats i 

genomförda åtgärder och planer. Vad blir de lokala konsekvenserna och hur påverkas 

grannstadsdelar? Gynnas ett utbyte mellan stadsdelar av åtgärderna? 

Ett urval av 6-8 detaljplaner, senast antagna i kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden, 

har undersökts utifrån vilka sociala aspekter som tas upp i planhandlingarna. På samtliga 

detaljplaner har det gjorts en översiktlig kartläggning. Två av detaljplanerna har valts ut för en 

fördjupad analys. Fokus under samtliga kartläggningar har varit på plankarta och 

planbeskrivning. Ibland har det dock behövts en genomgång av andra dokument såsom 

gestaltningsprogram, genomförandebeskrivning och/eller illustrationsritning. 

Urval 

Urvalet består av de sex senast antagna detaljplanerna i byggnadsnämnden och 

kommunfullmäktige. Detaljplanerna har dock även valts efter relevans enligt uppgiften och i 

syfte att ge så pass stor spridning som möjligt på typer och läge i staden. 

- Detaljplan för bostäder och förskola i Tuve centrum inom stadsdelen Tuve i 

Göteborg (hädanefter DP Tuve centrum) 

- Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg 

(hädanefter DP Skeppsbron) 

- Detaljplan för BmSS vid Västra Palmgrensgatan inom stadsdelen Älvsborg i 

Göteborg (hädanefter DP Älvsborg) 

- Detaljplan för Nya Munkebäck inom stadsdelen Kålltorp i Göteborg (hädanefter 

DP Nya Munkebäck) 

- Detaljplan för bostäder m.m. vid Titteridammsvägen inom stadsdelen Angered i 

Göteborg (hädanefter DP Titteridammsvägen) 

- Detaljplan för Gamlestads torg, etapp 1 inom stadsdelarna Gamlestaden och 

Olskroken i Göteborg (hädanefter DP Gamlestaden) 
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Kartbilden nedan visar detaljplanernas läge i staden, samt datum för beslut i 

byggnadsnämnden (BN) och kommunfullmäktige (KF).  

 

 

Kartbild från www.hitta.se. Bilden är redigerad.  
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ÖVERSIKTLIG KARTLÄGGNING  

För att underlätta analyser av hur det arbetats med stadsform för att beakta sociala kvaliteter 

följer här ett antal frågor ni kan ställa till det större materialet: 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller segregation? I 

så fall av vilket slag?  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket (exempelvis de vi hade uppe vid Malmöseminariet)?  

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning? Gör en enkel skattning (skulle t.ex. kunna vara i stil med ’…huvudfokus 

på att öka graden av blandade funktioner, bristande närservice och underlag för 

denna tas upp jämte aspekter om trygghet längs gångstråk och dålig orienterbarhet’).  

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i planhandingar/måldokument 

som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur grannstadsdel påverkas. (D.v.s. 

det bör vara något man vill uppnå men behöver inte vara utpekat i t.ex. någon 

konsekvensanalys. Använd din/dina kollegors förmåga att förstå planens konsekvenser 

och effekter). 

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom ramen 

för den aktuella planen (Behöver inte vara utpekat i någon konsekvensanalys utan 

använd din/dina kollegors förmåga att förstå planens konsekvenser och effekter).  

 

Nedan följer en sammanfattande text för varje detaljplan som täcker in svaren på frågorna 

ovan. 
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DP Tuve centrum 

Innehåll 

Planområdet ligger i stadsdelen 

Tuve, cirka 6 km nordväst om 

Göteborgs centrum, intill Tuve 

torg som är stadsdelens handels- 

och kulturcentrum. På den 

nordvästra delen av planområdet 

finns idag en förskola. 

Planområdet omfattar drygt 5 ha 

och ägs till största delen av 

Göteborgs Stad.  

I planhandlingarna görs 

hänvisningar till Göteborgs 

översiktsplan (ÖP), där hela 

stadsdelen anges som befintlig 

bebyggelseområde. En framtida 

väg mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg finns redovisad i 

ÖP:s karta 1 – användning av 

mark- och vattenområden. 

Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra uppförandet av nya 

flerbostadshus och förskola i 

centrala Tuve inom områden som 

redan är eller har varit bebyggda. 

Ett annat syfte är att möjliggöra 

en ombyggda av korsningen 

Nolehultsvägen – 

Glöstorpsvägen till 

cirkulationsplats och ge 

Nolehultsvägen en mer 

stadsmässig utformning.  

Den norra delen av planområdet innehåller tre punkthus i 7 till 9 våningar med 80-90 

lägenheter inom tomten för nuvarande förskola och en ny förskola med upp till 8 avdelningar 

placeras i skogsdungen öster om Nolehultsvägen. I den sydöstra delen av planområdet, öster 

om Tuve torg, föreslås 5 punkthus alternativt lamellhus, i 5 till 6 våningar med ca 110 

lägenheter. I bottenvåning mot gatan möjliggörs centrumändamål. Marken har tidigare varit 

bebyggd.  

Vid centrum planläggs en torgyta och centrumkvarteret ges en tillbyggnadsrätt. Gångtunneln 

under Nolehultsvägen i anslutning till torget ska fyllas igen och en ny passage över gatan 

skapas i markplan.  

Vägområdet för Nolehultsvägen breddas för att ge möjlighet till en ny gestaltning med 

smalare körbanor, mittrefug av smågatsten samt trädplanteringar på bägge sidor av vägen. 

Gång- och cykelvägen på östra sidan placeras närmare gatan.  

Illustration från goteborg.se. 
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Sammanlagt medges knappt 23 000 kvm bruttoarea för nya bostadshus inom planområdet och 

1900 kvm bruttoarea för skoländamål. 

Analys 

I syftesbeskrivningen i planbeskrivningen (PB) står inget specifikt om sociala mål eller 

segregation. Det står dock om ett tillskott av nya bostäder och en flyttning av förskolan. Det 

står även om en planläggning av torgyta vid centrum och att en gångtunnel ska fyllas igen för 

att skapa en ny passage över Nolehultsvägen som idag upplevs som en barriär. Dessutom 

omgestaltas vägen så att det blir smalare körbanor, mittrefug av smågatsten och träd på bägge 

sidor om vägen. Gestaltningsmässigt är målet att skapa en samlad och attraktiv stadsmiljö. 

I PB görs hänvisning till ett program som har godkänts av byggnadsnämnden, s. 4 i PB, 

gällande antalet bostäder. Hänvisning görs även till ÖP, s. 3 i PB, och då om anvisad 

markanvändning. 

Planen innehåller beskrivningar av de sociala konsekvenserna i ett kort avsnitt under rubriken 

”Sociala konsekvenser”, s. 16 i PB. Under andra avsnitt står det ett par meningar om sociala 

aspekter och konsekvenser av förslaget. De främsta sociala aspekterna gäller ökad trygghet, 

stadsmässighet, att knyta samman områden och att fler bostäder ger ökat underlag för service 

och handel: 

- Det har gjorts en medborgardialog varifrån man dragit slutsatser om åtgärder för ökad 

trygghet, tillskott av bostäder som underlag för ökad service och handel, ökad 

orienterbarhet, samt att öka torgets identitet som stadsdelens knutpunkt. (s. 4 i PB) Ett 

underlag till planen är även stadsdelsförvaltningens intervjuer 2006. (s 19 i PB) 

- Det skrivs en del om stadsmässighet och att torget, efter byggnation av nya bostäder, 

tydligare ska upplevas som stadsdelens centrum och knutpunkt.  

- Vad gäller tillbyggnaden av centrumkvarteret så kan byggrätten användas för en ny 

entré vilket i förlängningen skapar en inbjudande framsida mot torget. 

- En viktig del i förslaget är att fylla igen en GC-tunnel, som leder till torget, och på så 

sätt knyta samman två områden och överbrygga Nolehultsvägen som upplevs som en 

barriär idag. Nolehultsvägen ska även omgestaltas till en stadsgata. Förändringen 

framgår av plankartan på så sätt att benämningen GC-tunnel inte finns med. Det är 

dock något som inte behöver regleras, enligt planhandläggaren. 

- En förskola ska flyttas. Det skrivs en del om vikten av att det ska finnas friytor och 

lekplatser för barn. 

- Det står även en del om en stombusslinje som har hög turtäthet under högtrafik och 

som förbinder Tuve med andra delar av Göteborg, bl.a. Backaplan, Nordstaden och 

Redbergsplatsen. 

- Den föreslagna bebyggelsen i söder har en sådan höjd och placering att de samspelar 

med övrig bebyggelse (gestaltningsfråga). 

En särskild fördel med planen är att GC-tunnel från planområdets västra sida till torget fylls 

igen för att enligt förslaget gå över Nolehultsvägen istället för under. Dessutom ger planen, 

som sagt, ett betydande tillskott av nya bostäder med fler invånare i centrala Tuve. 

Befolkningsunderlag för service förbättras och tryggheten kan förbättras med fler som rör sig 

i centrum. 
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Ett exempel på något som kan ha förbisetts är den önskade tydliga gräns mot 

centrumbebyggelse som de föreslagna husen i norr tillsammans med förskolan på andra sidan 

Nolehultsvägen ska bilda mot småhus- och radhusområdet i norr (s.18 i PB). Frågan är ifall 

det kommer att skapa en vi-och-dom-känsla då vägen utgör en tydlig gräns och det inte 

föreslås någon centrumverksamhet i bottenplan för bostadsområdet, utan det är ett rent 

bostadsområde. 

 

DP Skeppsbron 

Innehåll 

Planområdet ligger i centrala 

Göteborg, inom stadsdelen Inom 

Vallgraven. Bilden till vänster är 

tagen från goteborg.se. 

Planområdet omfattar cirka 8 

hektar. Mark som ska bebyggas 

ägs huvudsakligen av Södra 

Älvstranden Utveckling AB och 

en mindre del ägs av Skanska 

Fastigheter Göteborg AB. I 

övrigt ägs marken inom 

planområdet till största delen av 

Göteborgs Stad, Göteborg 

Energi AB, Kommanditbolaget 

Biet, SEB Trygg Liv och 

Fastighets AB Riverton. 

Vattenområdet ägs av Göteborg 

Stad. 

Översiktsplanen anger 

”Bebyggelseområde med grön- 

och rekreationsytor”. Det 

innebär bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor med mera. En blandning av 

bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. 

Huvudsyftet med planen är att förena staden med vattnet efter att Götatunneln tagits i bruk 

och att hela en idag trasig stadsbild. En ny mötesplats ska bildas vid älven. Förslaget innebär 

ett tillskott med ca 400 lägenheter och ca 30 000 kvm hotell, kontor och handel. Planen 

medger även en tillbyggnad av Rosenlundsverket, en påbyggnad av Skeppsbrohuset med en 

våning, samt en mindre på- och tillbyggnad av Hotel Riverston. 

Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att vara i 7-8 våningar, men antalet våningar 

spänner sig från 5 längs med tvärgatorna till 11 i det nordligaste av de nya kvarteren. På kajen 

utanför kvarteren ligger en mer småskalig bebyggelse. Kajen föreslås, genom utfyllnad, 

flyttas ut 15-40 meter. 

Analys 

Redan på första sidan i planbeskrivningen står det angående sociala mål och integration. Det 

står att ”förena staden med vattnet och att hela en idag trasig stadsbild”. Det står även att det 

ska bildas en ny mötesplats vid älven och ”ett vardagsrum i city för alla”. 
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Hänvisningar görs till ÖP och ett program som utarbetades innan planförslaget. I ÖP står att 

en blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. I ”Program för Södra 

Älvstranden” står att en blandad stadsbebyggelse föreslås och att det är viktigt att områdena 

blir lättillgängliga för alla. (s.4 i PB) 

Planen innehåller i ganska liten utsträckning beskrivningar av de sociala konsekvenserna av 

förslaget. Det finns två särskilda avsnitt som samlar de sociala konsekvenserna. Dessa är 

”Konsekvenser för barn och ungdomar” på s.31 i PB och ”Sociala konsekvenser” på s.32 i 

PB. Det står dock inte särskilt utförligt gällande de sociala aspekterna. 

I stora drag handlar de sociala aspekterna om att skapa möjligheter för möten och samspel, att 

skapa en livlig miljö och att öka tryggheten genom att ha aktiviteter i området dygnet runt. 

Det står mycket om att skapa en livlig stad och att livliggöra vattenområdet. Enligt förslaget 

ska det göras genom blandad bebyggelse och närhet till vatten. Det nya badet (i älven) ska bli 

en naturlig mötespunkt. Den föreslagna bebyggelsen följer den täta stenstadens modell som 

anses skapa förutsättningar för ett rikt stadsliv och ett minskat behov av transporter. (s.11 i 

PB) 

Det står en del om kvartersstadens för- och nackdelar för barn. Fördelen är att det blir trygga 

innergårdar för barn och nackdelen är att barn är begränsade i sina rörelser i staden pga. 

trafiken. Det föreslås vägbulor och gångfartsgator. 

Andra aspekter som tas upp är:  

- ”Skeppsbrons höga fysiska täthet och många mötesplatser ger förutsättningar för ett 

rikt stadsliv.” (s.32 i PB) 

- ”Blandade stadsmiljöer, som är befolkade under stora delar av dygnet bidrar till” 

ökad trygghet. (s.32 i PB) 

I PB föreskrivs en utformning som bidrar till ökat samspel mellan människor, som underlättar 

vardagslivet, stärker känslan av identitet och verkar för en sammanhållen tillgänglig stad. 

Hänvisning görs till Kvalitetsprogrammet. (s.32 i PB) 

Det finns ett litet avsnitt om space syntax-analyser som har gjorts. (s.29 i PB) Analysen visar 

att den föreslagna strukturen bättre kopplar Skeppsbron till stadens centrum än idag.  

Två positiva exempel på en förbättring av situationen i området genom förslaget är dels att 

förslaget fyller igen ett tomrum i staden som idag kan upplevas som en barriär, dels att 

bebyggelse nära vattnet skapar kontakt med älven vilket ökar känslan för sammanhanget i 

vilket man bor och verkar. Dessutom förstärker förslaget Göteborgs identitet som älvstad. 

En fundering är dock vilka som kommer att flytta in i det nya området. Med blandad 

bebyggelse menas i planen funktionsblandning. Det står ingenting om upplåtelseformer eller 

blandning av människor. Det finns beskrivningar av att avsätta yta till bostäder med särskild 

service, vilket för tankarna till att kanske också avsätta yta för människor med ekonomiska 

begränsningar. Enligt planhandläggaren är det dock så att kommunen har kontroll på 

upplåtelseform i och med att det är ett kommunalt bolag (Älvstranden Utveckling AB) som är 

ansvarigt för genomförandet, vilket i förlängningen innebär att det kommer att bli en 

blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Det planeras även för ett verksamhetskollektiv 

med låga hyror, i kommunal regi. Dessa frågor får enligt PBL inte regleras i detaljplan och 

har därför inte skrivits med i PB. 
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DP Älvsborg 

Innehåll 

Planområdet är beläget ca 8 km 

väster om Göteborgs centrum. 

Området omfattar ca 0,3 ha och 

ägs av Göteborgs kommun. 

Syftet med planen är att 

möjliggöra byggnation av ett 

boende med särskild service med 

ca 6-8 lägenheter samt 

gemensamma aktivitets- och 

personalytor. Byggnaderna får 

uppföras i 1-2 våningar om en 

total bruttoarea på 800 kvm.  

Översiktsplanen anger 

bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor.  Området 

bedöms dock inte ha ett större 

natur- eller rekreationsvärde.  

Det finns ett stort behov av mark för bostäder med särskild service i Göteborg. Stadens 

önskan är att bostäderna ska integreras i befintliga bebyggelsestrukturer. Planen innebär att 

grönyta, med viss vegetation bestående av buskar, träd och sly, tas i anspråk. Avvägning har 

gjorts mellan samhällets behov av bostäder med särskilt service mot användande av befintligt 

område för andra ändamål. 

Analys 

I syftesbeskrivningen i PB står att kommunens motiv med detaljplanen är att uppfylla rådande 

behov av boende med särskild service, för personer med funktionsnedsättning, vilket kan ses 

som ett socialt mål. Det står även på s. 1 i PB att staden önskar att bostäderna ska integreras i 

befintlig bebyggelsestruktur. 

Det hänvisas till budget 2012 vad gäller att öka tillgången på bostäder för personer med 

funktionsnedsättning. I budgeten står att ”Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull 

sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning”. Hänvisningar görs även till 

ÖP men inte angående sociala aspekter. 

Graden av beskrivningar av de sociala konsekvenserna är måttlig med tanke på planens 

storlek och omfång. Det finns ett avsnitt som heter ”Sociala konsekvenser” med underrubriker 

på s.11 i PB. Det handlar till största del om tillgänglighet, både vad gäller anpassning för 

boende med nedsatt rörelseförmåga, möjlighet att dra nytta av befintlig service och tillgång 

till grönområden, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och inte förändras med 

planförslaget. Vad gäller integration står det att det nya bostadsområdet integreras i området 

och ändrar inte dess identitet. 

Illustration från goteborg.se. 
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Själva planen är ett bra exempel på en förbättrande åtgärd. Den möjliggör bebyggelse av 

bostäder för personer med funktionsnedsättning, vilket är viktigt ur ett jämlikhets-, 

mångfalds- och integrationsperspektiv.  

I PB står dock inte särskilt mycket om kopplingar till närområdet. Det finns inga 

planbestämmelser om gestaltning som skulle kunna öka integrationen. Ifall bostäderna 

utformas på ett ofördelaktigt sätt finns en risk för att de som bor där hålls isolerade, vilket kan 

motverkas genom utformningen. I ett gestaltningsprogram hade man kunnat testa och visa på 

olika gestaltningsförslag för att öka integrationen. 

Det finns en ambition från lokalförvaltningen att bevara växtlighet och att skapa en attraktiv 

miljö vilket ger en tillgång för boende i och utanför planområdet. Detta finns beskrivet i 

samrådsredogörelse/utlåtande till planen, men inte så mycket i PB. 

 

DP Nya Munkebäck 

Innehåll 

Detta planområde ligger cirka 4 

km nordost om Göteborgs 

centrum, i stadsdelen Kålltorp. 

Planområdet omfattar ca 3 ha och 

ägs av Göteborgs stad. 

Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra bebyggelse med 

bostäder, centrumverksamhet och 

förskola. Byggnaderna grupperas 

kring tre stycken gårdar. Mot 

Munkebäcksgatan föreslås en 

längre, sammanhållen byggnad. 

En förskola föreslås i den södra 

delen av planområdet. I första 

hand föreslås byggnaderna 

innehålla bostäder och kan 

inrymma ca 300 lägenheter. 

Utmed Munkebäcksgatan ska 

bottenvåningarna enbart 

innehålla centrumverksamhet. 

Byggnaderna föreslås vara 18-25 

meter höga, vilket innebär att den 

högsta byggnaden kan inrymma 

7 våningar inklusive 

vindsvåning. 

 
Illustration från goteborg.se. 
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Planområdet ligger i det som i översiktsplanen kallas för ”mellanstaden”, vilket betyder att 

området ska förtätas. För området anges bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, 

vilket innebär bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning av 

bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. 

Analys 

I syftesbeskrivningen i PB står att detaljplanen ska bidra till att uppfylla mål i budgeten. 

Målen handlar om att öka integrationen, öka det hållbara resandet, samt att möta 

göteborgarnas bostadsbehov. Barn och äldres inflytande över sina vardagsliv ska öka. Det står 

dock inte hur det ska gå till kopplat till planförslaget. Andra mål som lyfts fram är att ha ett 

särskilt fokus på sociala värden i stadsbyggandet och att de nya kvarteren ska bli stadens bästa 

exempel på blandstadsbyggande. Vidare står det att kvarteren ska planeras utifrån ett 

mångfaldsperspektiv och innehålla mötesplatser för alla generationer. De nya kvarteren ska 

också kopplas till grannområdena på ett självklart sätt. Dessa mål formulerades i samband 

med en markanvisningstävling och har genomsyrat arbetet med detaljplanen. 

Hänvisningar görs alltså till budgeten och till översiktsplanen (”Blandning av bostäder är 

önskvärt”).  

Graden av beskrivningar av de sociala konsekvenserna är stor, på flera håll i PB. Det finns ett 

särskilt avsnitt som heter ”Sociala konsekvenser” och har samma rubriker som i SKA, vilket 

är ett kommungemensamt ramverk för att göra sociala konsekvensanalyser. De sociala 

aspekter som tas upp i störst utsträckning är att öka integrationen, möta ett bostadsbehov, 

samt att skapa blandstad och möten. 

Enligt förslaget bidrar de föreslagna bostäderna med höga sociala kvaliteter, vilket innebär 

många bostäder nära kollektivtrafik, bredare utbud av bostäder i stadsdelen och en 

förstärkning av underlag till service och handel på Munkebäckstorget. (s. 2 i PB) 

Det står en hel del om att ha centrumverksamheter i bottenplan på de nya byggnaderna längs 

med Munkebäcksgatan. Detta säkerställs genom en bestämmelse i plankartan (v1) 

Verksamheterna anses bidra till bl.a. variationsrikedom längs med gatan.  

Det ska vara trevligt och attraktivt för fotgängare och cyklister att röra sig längs med 

Munkebäcksgatan (s. 10 i PB). Utformningen av gatan ska göra det bättre för fotgängare och 

cyklister (s. 2 i PB). Det görs bl.a. genom centrumverksamhet i bottenplan och genom att 

byggnaden bryts upp med tre stycken gångpassager. Dessutom anläggs trottoar och 

dubbelriktad cykelväg, samt träd och en rad med parkeringar längs med gatan (s. 12 i PB). 

Betydelsen av friytor definieras som ytor för vistelse, lek, vila och umgänge. Blandningen 

bidrar till fler möten mellan både boende och besökare (s.16 i PB). Torgytan är en friyta. 

Trottoaren längs Munkebäcksgatan tillskrivs funktionen mötesplats (s. 24 i PB). 

Nya bostäder kommer att vara tillgänglighetsanpassade medan befintliga byggnader är på tre 

våningar och saknar hiss. 

Munkebäcksgatan ingår i kommunens cykelnät och är en av få länkar som förbinder 

Gamlestaden/Kviberg med Olskroken/Kålltorp, över barriärerna järnvägen och E20. 
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Utifrån alla förslag på förbättringar utifrån ett socialt perspektiv sticker två ut. Det ena handlar 

om att Munkebäcksgatan ändrar karaktär från barriär och trafikled till stadsgata, vilket bidrar 

till ett annat stadsliv än idag. Den andra åtgärden handlar om att den nya bebyggelsen längs 

med Munkebäcksgatan endast får bestå av centrumverksamhet i bottenplan, vilket ger 

variation, möjlighet till möten och ökar tryggheten. 

Några funderingar i samband med analysen är följande: 

- I PB står tydligt att barns miljö är viktig. Samtidigt innehåller förslaget en för liten 

gård till den nya förskolan. Lösningen är att mark inom angränsande park ska 

användas även av förskolan. Dessutom ska den befintliga lekplatsen ersättas med en 

ny lekplats. Det framgår inte av förslaget varför förskolans område inte görs större, 

vilket skulle ha varit önskvärt (vilket också framgår i PB). 

- Det finns ingen motivering till att förskolan ska vara i två våningar. Frågan är om flera 

våningar gör förskolan mindre tillgänglig för barnen. 

- Detaljplanen innehåller tre passager genom de nya byggnaderna. Dessa är utritade på 

plankartan. Enligt förslaget knyts områdena öster och väster om planområdet ihop 

bättre än idag av dessa gångstråk (s. 23 i PB). Det finns dock en risk att portikerna 

upplevs som otrygga om de inte utformas på ett bra sätt, något som kan regleras 

genom ett gestaltningsprogram. 
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DP Titteridammsvägen 

Innehåll 

Planområdet ligger intill 

Angereds centrum, 11 km 

nordost om Göteborgs centrum 

och omfattar ca 10 ha. All mark, 

förutom en begränsad yta i norr, 

ägs av Göteborgs Stad. 

Enligt ÖP ska Angereds centrum 

förtätas med blandad bebyggelse 

då det är en av Göteborgs 

strategiska knutpunkter.  

Syftet med planen är att fortsätta 

utvecklingen av Angereds torg 

med ca 250-400 bostäder väster 

om Titteridammsvägen. 

Detaljplanen möjliggör 

bebyggelse i två delar av 

planområdet. Ett grönparti 

mellan områdena sparas. En GC-

väg mellan Gårdsten och 

Angereds torg får en ny 

sträckning genom området. 

 

 

I den norra delen möjliggör detaljplanen 90-170 bostäder i punkthus eller radhus i 

kombination med lamellhus. Mot berget tillåts husen en fri placering i 2-5 våningar medan 

bebyggelsen närmast Titteridammsvägen har en tydlig kvartersstruktur i 4 våningar. I 

bottenplan mot Titteridammsvägen kräver detaljplanen centrumverksamhet. För det södra 

området innebär detaljplanen ett möjliggörande av minst 130 bostäder i stadsmässiga radhus 

och kedjehus i kombination med flerbostadshus. Bebyggelsen har en tydlig kvartersstrutkur i 

2-4 våningar och husen är sammanbyggda utmed omgivande större gator. Detaljplanen 

medger centrumverksamhet i del av bottenplan mot Titteridammsvägen. 

Analys 

I syftesbeskrivningen står att syftet med planen är att Angereds Torg ska få ”en tät bebyggelse 

som samlar många funktioner och människor och därigenom ger förutsättningar till en 

stadsmiljö med ett rikt folkliv”. Dessutom är målbilden att Titteridammsvägen får karaktären 

av stadsgata genom centrum. Stadsdelen ska stärkas socialt med nya bostäder. Nya bostäder 

Illustration från goteborg.se. 
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ger bl.a. ökat kundunderlag till handel och service. Stadsmässighet i den södra delen av 

planområdet ska uppnås genom en tydlig kvartersstruktur i 2-4 våningar. (s.4-5 i PB) 

I planbeskrivningen görs hänvisningar till ÖP. Det står att Angered centrum ska förtätas med 

blandad bebyggelse. Dessutom skrivs att det är ett prioriterat mål i kommunen att skapa nya 

bostäder, vilket kan härledas till budgeten. (s.7 i PB) Det görs även hänvisningar till ”Program 

för Angered centrum” men då inte specifikt om sociala aspekter. I programmet finns dock 

beskrivningar av sociala aspekter där bl.a. stråk och kopplingars viktiga funktion lyfts fram i 

det avseendet att de möjliggör möten mellan människor. 

Överlag finns beskrivningar av de sociala konsekvenserna i liten utsträckning. Det finns ett 

avsnitt som behandlar det, ”Sociala konsekvenser” (s.34 i PB). De aspekter som tas upp 

handlar främst om att ett tillskott av bostäder ger underlag för mer service och handel, och att 

tryggheten ökar med förslaget. På s.19 i PB står att ”nya bostäder ger ökat kundunderlag till 

handeln och den offentliga servicen och ger en bättre balans i den lokala bostadsmarknaden, 

då många helst flyttar inom sin stadsdel och nya bostäder ger upphov till önskvärda 

flyttkedjor”. Det är en kvalitet att kunna flytta inom sin stadsdel och inom sin umgängeskrets 

(att inte behöva byta för-/skola, arbete, vårdcentral osv. i och med ett bostadsbyte). 

Tryggheten ökar med förslaget då det innebär nya bostäder (s.19 i PB). Dessutom framhävs 

vikten av belysning för att öka trygghetskänslan (s.21 i PB). 

Det finns beskrivningar om att skapa tydliga kvarter med klart definierade allmänna ytor som 

gator, platser och parker. Park och torg ses som stadsdelens centrala rum där man naturligt 

samlas och ses. Det offentliga rummet ska inte flyta ihop med kvarterens inre. Det görs 

genom att kvarterslinjen tydligt markeras med hus, plank, staket, portar och grindar. 

På ett par ställen i planhandlingarna beskrivs att det ska vara vackert i området. För den norra 

delen av planen är mottot ”helhet med variation” (s.21 i PB). 

De nya bostäderna ökar behovet av skol- och förskoleplatser, vilket inte kan tillgodoses som 

det ser ut idag (s.23 i PB). Arbete med att finna mark för förskola i närområdet har påbörjats. 

Angered centrum är som sagt en av Göteborgs fem strategiska knutpunkter som ska ha hög 

exploatering då det är nära en kollektivtrafiknod. Denna detaljplan medger dock en lägre 

exploatering än vad som vore önskvärt med tanke på dess läge i staden.  
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DP Gamlestaden 

Innehåll 

Detta planområde är beläget ca 3 

km nordost om Göteborgs 

centrum. Området omfattar ca 

3,1 ha och ägs till största del av 

Göteborgs Stad. 

I ÖP utpekas området som en del 

av den framtida centrala staden. 

”Fortsatt planering i Göteborgs 

stad ska i första hand ske med 

inriktning mot komplettering av 

den byggda staden i kombination 

med byggande i strategiska 

knutpunkter. […] De områden 

som har god tillgång till 

kollektivtrafik och är lätta att nå 

för gående och med cykel 

kompletteras med arbetsplatser 

och bostäder för att utvecklas 

mot en större blandning och en 

levande stadsmiljö.” 

Detaljplanen syftar till att ” skapa 

en sammanhängande, tät, urban 

kvartersstruktur som ansluter till 

en levande och effektiv 

knutpunkt där region- och  

 

pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt”. Målet är att 

den nya knutpunkten ska integreras i en levande blandstad av innerstadskaraktär. 

Detaljplanen medger ca 200 lägenheter och ca 30 000 kvm lokalytor för kontor, service, 

butiker, resecentrum, livsmedelshandel, hotell m.m. Utöver detta ska ytor för parkering, 

teknik osv. finnas. Denna detaljplan (etapp 1) är en av flera som syftar till att förtäta 

Gamlestadsområdet och utveckla det till blandstad. 

Analys 

I syftesbeskrivningen står det angående sociala mål (se ovan). Området ska utformas som ” 

ett komplement till Göteborg innerstad” (s.4 ff i PB). Det är tydligt att området ska bli en del 

av resten av Göteborg. 

Hänvisningar görs till ÖP, fördjupad översiktsplan för delar av Gamlestaden – Bagaregården 

(FÖP) och Utbyggnadsplanering för verksamheter (UP) (s.9-10 i PB). I ÖP utpekas området 

Illustration från goteborg.se. 
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som en del av den framtida centrala staden. FÖP förespråkar en sammanhängande 

stadsstruktur som knyter samman området med angränsande utvecklingsområden. 

Gamlestaden ska bli ”ett centrum för kringliggande stadsdelar, i form av en blandstad med 

citykaraktär”. Huvudpunkterna i UP är att ”möten och utbyte gynnar utveckling, täthet, 

närhet och variation skapar förutsättningar för utbyte och attraktivitet, studenter och 

universitet har en viktig roll, minska störningar och barriäreffekter, och flexibilitet i planer 

ökar attraktionen och möjligheterna”. En av målsättningarna är att skapa liv. 

Planen innehåller i stor utsträckning beskrivningar av de sociala konsekvenserna, fördelat 

över hela PB. Det finns ett särskilt avsnitt som heter ”Sociala konsekvenser”, men just den 

delen är inte så utförlig. Istället finns sociala konsekvenser på flera håll i PB. Dessutom finns 

ett avsnitt som heter ”Sociala värden i området” som behandlar de sociala aspekterna såsom 

de ser ut idag. Vidare finns ett avsnitt om barn, ”Barns och ungas perspektiv”, om folkhälsa, 

”Folkhälsa”, och om space syntax-analyser, ”Rumslig syntaktisk analys”.  

De främsta sociala aspekterna i PB, och som finns föreskrivna i plankartan, är 

blandstad/funktionsblandning, levande miljöer, stadsmässighet och sammanhängande 

bebyggelsestruktur. En del fokus läggs också på gestaltningsfrågor, som syftar till att skapa 

variationsrika och trygga miljöer. Det skrivs också en del om gröna ytor men det mesta i 

planen är hårdgjorda gatu- och torgytor.  

Enligt problemformuleringen saknas det i området idag funktionella offentliga rum i större 

skala, något som framkommit genom medborgardialog. Det är positivt att det planeras för 

flera sammanhängande torgrum, som på Kungsportsplatsen. På så sätt ökar möjligheterna för 

möten mellan människor med olika bakgrund, på neutrala mötesplatser.  Dessutom ökar 

torgmiljön möjligheten för Gamlestaden att vara centrum för flera angränsande stadsdelar.   

Det finns en planbestämmelse, g3, som säger att ”inom området får gemensamhetsanläggning 

för gård bildas”. I PB beskrivs detta som ett sätt att säkerställa uppförande av gemensamma 

gårdsytor för lek och rekreation men planbestämmelsen är ingen garanti för att en 

gemensamhetsanläggning verkligen inrättas. Dessutom innebär gemensamhetsanläggning 

flera olika slags funktioner, vilket skulle kunna leda till att ytan används till t.ex. parkering. 
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FÖRDJUPAD KARTLÄGGNING 
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1. Finns en beskrivning av detaljplaneområdet betydelse i sin kontext/i staden och dess 

relation till grannområdena (utifrån ett socialt perspektiv)? 

2. Går det att utläsa om detaljplaneområdet är väl integrerat i sin omgivning eller om 

det i sig själv eller del av området har någon barriäreffekt? Om så är fallet, har detta 

beaktats vid utformningen av planens byggda delar och hur? En effekt skulle kunna 

vara t.ex. om det bildas någon ny barriär (uppstår barriäreffekt) som förbisetts? Ge 

exempel. 

3. Bidrar planförslaget till att ett utbyte gynnas mellan stadsdelar? Går det att utläsa om 

centraliteten förändras, om tillgängligheten förstärks, barriäreffekter mildrats, om 

gränssnitt till andra delområden/stadsdelar bearbetats på ett sätt som 

underlättar/inbjuder till rörelse mellan delområden? Ge exempel. 

S
a
m

sp
el
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n
te

g
ra

ti
o
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4. Framgår det av handlingarna (illustration, gestaltningsprogram eller liknande) om de 

offentliga rummen (gator, torg, parker m.m.) gestaltats för att gynna stadsliv, trygghet 

och samspel: t.ex. entréer och entrétäthet, relation mellan byggnad och gata (privat-

offentligt), tillvaratagande av viktiga stråk, aktiva bottenvåningar, god orienterbarhet, 

ökad förståelse om sammanhang, har samhället synliggjorts i högre utsträckning 

o.s.v. Ge exempel. 

5. Uttrycks krav på någon av gestaltningsprinciperna enligt ovan i detaljplanens 

formella karta (den juridiskt bindande) eller regleras detta i annan juridiskt bindande 

handling? 

6. Bidrar detaljplanen sammantaget till att det offentliga rummet genom sin gestaltning 

gynnar gående i högre utsträckning? Har torg, platser och vägmiljöer t.ex. gjorts mer 

vistelsevänliga, finns byggnader utmed viktiga/strategiska rörelsestråk och möjliggörs 

effektiva/gena gång- och cykelrörelser? Exemplifiera. 

7. Bidrar planen sammantaget till att offentliga platser såsom torg-platser-gator gynnar 

inflöde av de som inte bor lokalt i området? (Ligger vid stråk med hög centralitet, 

viktiga både lokalt och koppling till omgivningen - överlappande skalor o.s.v.). 
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8. Beskriver planen hur ökad blandning avseende funktioner (markanvändning såsom 

boende, kontor, handel, rekreation m.m.) ska åstadkommas? Går det att 

precisera/mäta? Har det reglerats i planbestämmelserna/plankartan?  

9. Beskriver planen förändringar om blandning avseende a) upplåtelseform, b) hustyp, c) 

lägenhetsstorlek jämfört med nuläget? Går det att precisera/mäta? Regleras det i 

plankartan (juridiskt bindande) eller finns det endast i planbeskrivningen?  

10. I vilken grad bibehålls en öppenhet för framtida förtätning – har sådana möjligheter 

bibehållits eller kommer ytterligare tillägg bli svåra? Ge exempel. 
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11. Framgår om platsen/området/stadsdelen varit gynnad/missgynnad utifrån ett rättvise- 

eller fördelningsperspektiv? I så fall i vilket hänseende? (Alltså, hur ser 

tillgängligheten till gemensamma resurser ut före och efter och i relation till övriga 

staden/omgivningen).  

12. Bidrar planen till att tillgängligheten till gemensamma (t.ex. skolor, lekplats, bibliotek, 

kollektivtrafik, kultur o.s.v.) och kommersiella (t.ex. handel, mataffärer, restauranger, 

div. tjänster) resurser/stadens utbud ökar? (Går det att utläsa om planen bidrar till en 

utjämning av livschanser på något sätt?). Ge exempel.  

M
ed
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13. Framgår det om medborgarmedverkan har påverkat den fysiska utformningen? 

Framgår på vilket sätt? Ge exempel.  

 

 

 

 

 

Till den fördjupade analysen valdes DP Titteridammsvägen och DP Gamlestaden för att de 

båda innehåller intressanta aspekter vad gäller den sociala dimensionen. Nedan följer en 

sammanfattande text för detaljplanerna som täcker in svaren på frågorna ovan. 
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DP Titteridammsvägen 

Planområdet ligger nära Angered 

centrum och omges till största 

del av naturmark som skiljer 

bostadsområden ifrån varandra. I 

ÖP pekas området ut som ett av 

fem områden i Göteborg som, 

jämte kompletteringsbygge i 

”mellanstaden”, ska utvecklas 

och förtätas i första hand. Här 

finns en stor kollektivtrafik-

knutpunkt och tillgång till 

service, handel och andra 

arbetsplatser. 

 

 

Kring planområdet finns andra stadsdelar, bl.a. Gårdsten, Rannebergen och Lövgärdet, som 

ska ha Angered centrum som ett gemensamt centrum. 

Kontext-kopplingar 

Planen fokuserar främst på själva planområdet, men det står också en del om programmet för 

Angered centrum och kopplingen till torget. Från början täckte detaljplanen in ett större 

område som senare delades in i två av olika orsaker. Det gemensamma programmet har fokus 

på stadsmässighet och torgliv. 

Det finns en överskådlig kartbeskrivning av att och hur gång- och cykeltrafik kopplar ihop 

området med omgivande stadsdelar och centrum (s.17 i PB). Dessutom står det att 

”stadsdelens ökade betydelse och större mångfald ger identitet och tyngd åt Angereds 

centrum sett i förhållande till hela staden” (s.34 i PB). 

Det har kommit in klagomål från boende norr om planområdet om att den nya bebyggelsen 

påverkar barns lek och tillgång till den intilliggande naturmarken negativt. För dem ses den 

nya bebyggelsen son barriärer. Samtidigt kan en argumentera för att fler får tillgång till 

naturmarken då det flyttar dit fler människor. Detta kan även ses som en rättvisefråga om vem 

staden tillhör egentligen. 

GC-vägen genom naturområdet sparas och gör fortsatt koppling till Gårdsten möjlig. Med 

bebyggelse längs med GC-vägen kan tryggheten antas öka vilket bör förstärka kopplingen till 

Gårdsten. 

Samspelsintegration 

I illustrationsritningen föreslås två lokala torg, ett i norr och ett i söder. I plankartan anges 

dock mark som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar för gårdsyta, 

Angered centrum 

Planområdet 

Kartbild från www.hitta.se. Bilden är redigerad. 
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sophantering, plantering, lek, gemensamhetslokal och parkering. Det finns även en 

planbestämmelse om att följa intentionerna i gestaltningsprogrammet men utan en mer 

specifik bestämmelse än finns en risk för att det blir parkeringsyta av allting. Dessutom är det 

en definitionsfråga om vad torg är för något. I PB står att det är stadsdelens centrala rum där 

man naturligt samlas och ses. 

Det finns en planbestämmelse för del av den norra delen om att byggnader ska placeras mot 

gata och ha entréer mot dem, för att på så sätt skapa stadsmässighet. 

Kvartersområde ”markeras tydligt med hus, plank, staket, portar och grindar så att det 

offentliga rummet inte flyter ihop med kvarterens inre” (s.21 i PB).  

Aktiva bottenvåningar i en del av det norra bostadsområdet säkerställs med planbestämmelse 

om att minst 25 % av bottenvåningen mot Titteridammsvägen ska anpassas för 

centrumändamål (s.22 i PB). I den södra delen av planområdet får centrumverksamhet finnas 

mot Titteridammsvägen.  

Den GC-väg i söder som tidigare gick genom skogen har omplacerats och omges till 2/3 av 

bostäder och gemensamhetsytor, vilket kan antas öka tryggheten och tillgängligheten i och 

genom området.  

”Möjligheten för gående att passera genom området vidare mot centrum regleras genom 

planbestämmelser om att staket inte får uppföras mot naturmark samt en bestämmelse som 

kräver portik i bebyggelsen närmat Titteridammsvägen.” (s.25 i PB) 

Längs med Titteridammsvägen kan tillgängligheten och tryggheten öka av att en rör sig längs 

med bostadshus istället för skog. 

Det finns inget i förslaget som tyder på att offentliga platser gynnar inflöde av de som inte bor 

lokalt i området. Förslaget anger nya bostäder med viss centrumverksamhet i bottenplan på en 

del av området. De som kommer att röra sig i planområdet är troligtvis lokala boende och i 

viss mån förbipasserande som behöver komma förbi skogen. 

Diversitet 

Detaljplanen innebär främst tillskott av bostäder. Viss yta för centrumverksamhet föreskrivs 

också. I PB står att stadsdelen stärks socialt med nya bostäder, vilket ger ökat underlag till 

handel och service (s.19 i PB). Inom planen föreslås en del plats för handel och service. 

Det finns inga beskrivningar i planen om blandning avseende upplåtelseform eller 

lägenhetsstorlek jämfört med nuläget. I PB står dock om vad för slags hustyper som önskas 

och det finns, som sagt, en planbestämmelse om att följa gestaltningsprogrammet vid 

utformning av byggnader och mark. I den norra delen föreskrivs punkthus eller radhus i 

kombination med lamellhus, och i den södra delen stadsmässiga radhus och kedjehus i 

kombination med flerbostadshus. 

Med tanke på områdets läge i staden, nära kollektivtrafik och strategisk knutpunkt, är det 

relativt låg exploatering vilket kan försvåra framtida förtätning.  
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Resursfördelning  

I PB står att förtätningen ger ett ökat behov av skol- och förskoleplatser, vilket i dagsläget inte 

går att tillgodoses i befintliga lokaler. Inom detaljplanen ges dock ingen anvisning till ny 

förskola eller skola. De som flyttar in i detta område kommer alltså att ha en begränsad 

tillgång till skola och förskola om inte behovet tillgodoses i samband med förtätningen. 

Enligt planen blir det bättre balans i den lokala bostadsmarknaden då det kommer fler typer av 

bebyggelse och folk kan flytta inom sin egen stadsdel (s.19 i PB). 

Medborgare 

Det framgår inte om medborgarmedverkan har påverat den fysiska utformningen. 

 

DP Gamlestaden 

Planområdet ligger nästan mitt i 

ett industriområde med stora och 

många bil- och spårvägar. 

Nordost om området finns ett 

bostadsområde kring något som 

kan liknas vid ett torg. Även detta 

område är utpekat i ÖP som 

prioriterat att utveckla och 

förtäta. I framtiden kommer här 

en pendeltågstation. Kopplingen 

till vatten är inte självklar trots 

närhet till Säveån och Göta älv. 

Kartbild från www.hitta.se. Bilden är redigerad. 

Kontext-kopplingar 

Det finns fler tankar om kontexten än vad som beskrivs i PB. Efter samtal med två 

planhandläggare som arbetar med området på stadsbyggnadskontoret kom det bl.a. fram att 

planområdet idag ses som en barriär mot norr och att kopplingarna till innerstaden är svaga. 

Det är naturligt att gå 3 km sydvästerut från Göteborgs centrum men 3 km nordösterut är 

knepigare då det inte finns ett sammanhängande stadsrum att promenera genom. Den här 

planen syftar, tillsammans med övriga planer i Gamlestaden, till att förstärka kopplingen till 

innerstaden. Samtidigt är det bara 1,5 km över till Backa på andra sidan om älven. Även de 

förbindelserna behöver stärkas för att få bättre integration i staden. Det kan dock vara något 

som behandlas utanför just den här planen och är en framtida stadsutveckling, men området 

ligger nära älven, i ett läge där älven är omringat av industri. I närheten finns två förbindelser 

till andra sidan älven; en tunnel och en bro. Möjligheterna till förbindelser över älven finns 

inte beskrivna i PB. Längre sydvästerut finns det dock en pågående diskussion om hur staden 

ska kopplas ihop över älven, bl.a. med hjälp av färjor. Det handlar bl.a. på kopplingar mellan 

Kvillebäcken och innerstaden. 

Göta 
älv 

Planområdet 

Bostadsområde 

Säveån 
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Planförslaget syftar till att minska barriäreffekter genom att öka tillgängligheten i området och 

koppla till andra stadsdelar och centrum. På s.8 i PB står att Gamlestadstorget är beläget invid 

två viktiga huvudstråk till Göteborg, vilket tillsammans med närhet till en ny 

pendeltågsstation och ny kollektivtrafikknutpunkt gör området mycket intressant för 

stadsutveckling. Med huvudstråk åsyftas stråken i GR:s strukturbild. Det som kan tyckas 

saknas enligt strukturbilden är tvärförbindelser som kopplar ihop stadsdelar och som inte 

endast utgår ifrån stadens centrum. Utanför den här planen finns dock en koppling mellan 

stråket mot Ale-Trollhättan och stråket mot Angered som förbättras betydligt. I en annan 

pågående detaljplan precis söder om Gamlestadstorget (Gamlestadens fabriker) diskuteras 

idén att öppna upp ett pendeltågsstopp på Västra Stambanan. Blir detta verklighet så fås en 

tvär koppling mellan två GR-stråk utan att passera Göteborgs centrum (Alingsås-Lerum och 

Ale-Trollhättan). Idén om ett pendeltågsstopp på Västra Stambanan vid Gamlestadens 

fabriker fanns med i en fördjupade översiktsplanen för delar av Gamlestaden-Bagaregården 

från 2006. 

En ambition med planen är att skapa mer stadsmässighet i Gamlestaden för att på så sätt bl.a. 

knyta ihop det med centrala Göteborg (s.4 i PB). Dessutom är avsikten bl.a. att skapa goda 

kopplingar mellan den tillkommande knutpunkten och resten av Gamlestaden samt goda 

kopplingar i nord-sydlig riktning (s.59 i PB). En nulägesanalys har visat att kopplingarna mot 

öster och nordost är starka ur ett socialt perspektiv (s.20 i PB).  

Det har gjorts space syntax-analyser som visar att förslaget förstärker naturliga rörelsemönster 

i stadsdelen i såväl öst-västlig som nord-sydlig riktning. De nya stråken förväntas förbättra 

tillgängligheten och ge underlag till nya verksamheter i bottenplan. 

Planområdet påminner en del om Korsvägen och Hjalmar Brantingplatsen i centrala 

Göteborg. Områdena är generellt sett svåra att röra sig på och igenom då all trafik runtom kan 

upplevas som barriärer. 

Samspelsintegration 

Enligt PB är bottenvåningen den viktigaste våningen för att lyckas uppnå den stadskaraktär 

och det stadsliv som önskas. Därför innehåller detaljplanen ett antal planbestämmelser som 

syftar till att säkra bottenvåningarnas funktion för staden. (s.21 i PB) Detaljplanen innehåller 

även planbestämmelser som syftar till att säkra funktionsblandningen. Enligt planen är 

blandningen mellan bostäder (lokala) och verksamheter (regionala) viktig för en levande, 

varierad och trygg stadsmiljö. 

Gränserna mellan offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata zoner ska enligt planen 

vara tydliga. Det offentliga stadsrummet tar vid mot gatan, gårdarna bör vara halvprivata och 

privata uteplatser/balkonger placeras in mot gårdarna. Det finns även en generell 

planbestämmelse angående burspråk och balkonger i det offentliga rummet. (s.38 i PB) 

”Genom att trafikviadukten rivs (etapp 2) utvecklas Gamlestadsvägen till att bli en 

sammanhängande boulevard samtidigt som Artillerigatan återfår sin betydelse som 

huvudstråk genom Gamlestaden.” (s.23 i PB) Detta är positivt i det avseendet att en stadsgata 

stimulerar till stadsliv på ett bättre sätt än en bilväg. Stadsgator med byggnader på ömse sidor 

anses främja gång och cykling då gatorna kommer att ses som mer attraktiva. 
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”Det levande gaturummet förutsätter att människor rör sig in och ut genom fasader. En 

generell planbestämmelse anger att entréer ska placeras mot kvarterets utsida.” (s.29 i PB)  

För att ytterligare möjliggöra öppna och utåtriktade fasader i bottenvåningen finns en 

planbestämmelse som bl.a. anger högsta bröstningshöjd för fönster om 50 cm. 

Det skapas flera sammanhängande torgrum. Torgmiljön ska fungera som en klassisk 

träffpunkt med caféer, restauranger, kulturevenemang m.m. Det ska bli en modern och 

dynamisk mötesplats, som liknas vid Kungsportsplatsen i centrala Göteborg. (s.35 i PB). 

I plankartan står att ”inför bygglov ska ett mer detaljerat gestaltningsprogram för byggnader 

upprättas i samråd med stadsbyggnadskontoret och ligga till grund för bygglovsprövning”. 

Vidare ska ”utformning/utförande av allmän plats och kvartersmark följa de intentioner som 

redovisas i till planen hörande övergripande gestaltningsprogram; Stadsbyggnadskvaliteter”. 

I plankartan syftar v1-v3 till att bottenvåningen endast ska ha centrumfunktioner (s.28 i PB). 

”För att förtydliga användningen av lokalytor i bottenvåningar finns en kompletterande 

bestämmelse som säger att med lokalyta för centrumfunktioner avses verksamhet som är skild 

frånkontorsanvändning i ovanliggande våningar. För hotell kan lokalytan användas för 

hotellets publika funktioner.” 

Områdets läge invid en framtida regional och lokal knutpunkt ska gynna inflöde från andra 

stadsdelar och städer. 

Diversitet 

Stadsbyggnads- och boendekvaliteter genomförs i sin helhet i etapp 2. Det finns dock 

planbestämmelser gällande funktionsblandning. Bestämmelserna anger hur stor andel av 

bebyggelsen som ska vara bostäder. I en del ska det vara centrumverksamhet och bostäder där 

minst 15 % av bruttoytan ska användas för bostadsändamål. I en annan del ska minst 50 % av 

bruttoarean användas för bostadsändamål. Dessutom ska ett mindre antal av bostäderna 

utgöras av boende med särskilt stöd. Det kräver dock en särskild prövning av lämplighet av 

säkerhetsskäl. (s.31 i PB) 

I gestaltningsprogrammet ”Stadsbyggnadskvaliteter” finns beskrivningar av olika hustyper 

beroende på område. I norr är det storkvarter, vid kajen är det småskaliga byggnader som 

knyter an till den södra sidan, och i resecentrumet har byggnaderna olika karaktärer men 

något visuellt knyter ihop dem. (s.24) Även i finns beskrivningar av att husen i kajområdet 

ska ha varierat uttryck men inom samma ramar. 

De offentliga ytorna, såsom torg och gator med spårdragning, har stora proportioner. Den 

stora öppna ytan är ungefär lika stor som Drottningtorget i Göteborgs centrum. Det inre torget 

vid Resecentrum upptar dock ungefär lika stor plats som Harry Hjörnes plats i centrala 

Göteborg. De stora öppna ytorna skapar centrumkänsla men kan samtidigt bidra till en känsla 

av otrygghet och de omringande spår- och bilvägarna kan upplevas som barriärer. Samtidigt 

kan en del människor uppleva miljön som särskilt trygg då det rör sig mycket trafik och 

människor i området. 
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Resursfördelning  

Knutpunkten med resecentrat kommer troligtvis att öka möjligheten till rörelse i staden, vilket 

kan leda till en mer jämlik resursfördelning. Dessutom innebär planförslaget en förlängning 

av Göteborgs centrum. Områdets centrumfunktion bidrar till att stadens resurser vidgas till 

nordost. Det kan innebära en ökad tillgänglighet till gemensamma och kommersiella resurser. 

Medborgare 

På s. 20 i PB finns beskrivningar av de sociala värdena i området som verkar utgå från en 

medborgardialog. 
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2014-11-24 

Storstäder i samverkan: för ett socialt inriktat 
stadsbyggande – PM 3 

UPPGIFT 1: URVAL AV DETALJPLANER 

Detaljplaner antagna av kommunfullmäktige (KF) och stadsbyggnadsnämnden (SBN) 
under 2014. Gul markering innebär att de ingår i urvalet för analys i detta PM. 

KF 2014 Innehåll 

4959 Elinelunds gård, blandad stad, 1200 bostäder 

5128 Gäddan, blandad stad, 250 bostäder 

SBN oktober  

5344 Husie, blandad stad, 15 bostäder 

5358 Hyllie, fjärrkylanläggning 

5383 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, 
grundskola 

SBN september  

5107 Lindängen, blandad stad, 140 bostäder 

5290 Hyllie, blandad stad, kontor och park 

5359 Gäddan, blandad stad, liten volym handel 

5362 Hamnen, hamnverksamhet 

5351 Limhamn, tillbyggnad vårdboende, 10 platser 

SBN augusti  

5345 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, 
hamnrelaterad kontorsverksamhet 

SBN juni  

5263 Särskilt boende för äldre, 75 platser 

5296 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, förskola 
och handel 

5315 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, förskola  

5323 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, idrott och 
kriminalvård  
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5356 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, 
folkhögskoleverksamhet 

SBN maj  

5309 Limhamn, blandad stad, 13 bostäder 

5329 Innerstaden, blandad stad, 7 bostäder 

5341 Limhamn, förändrade planförhållanden 

SBN april  

5078 Rosengård, park 

5208 Fosie, förskola 

5225 Husie, förskola 

5333 Västra hamnen, blandad stad, 200 bostäder 

SBN mars  

5164 Hyllie, kommunal grundskola och park 

5190 Oxie, återvinningsanläggning 

5320 Husie, omklädningsrum idrott 

5330 Innerstaden, villabebyggelse 

5332 Vintrie, 11 radhus 

5346 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, kontor 
och handel 

5347 Hamnen, reningsverk 

SBN februari  

5284 Huse, privat grundskola 

5325 Hyllie, handel 

SBN januari  

5231 Djupadal, kommunal grundskola och förskola 

5285 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, samt 
ändrade planförutsättningar 

5291 Hamnen, biogasanläggning 

5308 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, förskola 

5318 Ändrat markanvändande så att permanent bygglov kan sökas, idrott och 
handel 



3 (20) 

5321 Klagshamn, ridanläggning 

5334 Fosie, cykelväg 

 

UPPGIFT 2: ÖVERSIKTLIG KARTLÄGGNING 

Detaljplanerna nedan är ordnade i nummerordning, ej i den ordning de antogs. 
Svaren på fråga 6 och 7 har i huvudsak lämnats av ansvarig planhandläggare.  

Dp 4959 – Limhamn, Elinelunds gård: Blandad stad, 1 200 bostäder 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

I syftet står inget uttryckligen om sociala mål eller segregation, men ett flertal av 

aspekterna som ryms inom planen bedöms, med stöd av analyserna gjorda i de två 

tidigare PM:en, relatera till social hållbarhet. Dessa aspekter inkluderar skapandet av: 

 Tät och funktionsblandad stad 

 Stråk, rekreationsmöjligheter, mötesplatser och tydliga offentliga rum 

 Målpunkter i och med att kalkbrottskanten och därmed Kalkbrottet 

tillgängliggörs för allmänheten 

 Blandad bostadsbebyggelse med hyresrätter och bostadsrätter i 

flerbostadshus, samt ca 10 % enbostadshus (upplåtelseform regleras dock inte 

i detaljplan).  

Samtidigt varnas för att en ny huvudgata mellan Annetorpsvägen och Yttre 

Ringvägen blir en ”störning för området”.  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket?  

 Planprogram för Elinelunds gård, pp 6021 

 Grönplan för Malmö  

 Malmö stads bostadspolitiska mål  

 Trygg stadsmiljö: tankegångar – riktlinjer – arbetsmetod  

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

Planen innehåller beskrivningar av de sociala konsekvenserna i relativt stor 

utsträckning, och tveklöst störst av de sju detaljplaner som undersökts här. Det är 

också den textmässigt mest omfattande planbeskrivningen, ska tilläggas.  

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 
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Ja, ”Ekonomiska och sociala konsekvenser” är huvudrubriken med underrubrikerna 

”Sociala konsekvenser”, ”Jämlikhetsperspektiv”, ”Jämställdhet” och 

”Barnperspektiv”.  

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning?  

Mycket handlar om effekterna av det täta bostadsbyggandet och den allmänna 

platsmark som anläggs i anslutning till bostäderna: 

 Olika kvartersstorlekar, byggnadshöjder och storlek på byggrätterna ger bra 
förutsättningar för att det byggs en blandning av bostadstyper och 
upplåtelseformer.  

 Hög kvalitet med fokus på de offentliga rummen och platserna mellan husen.  

 Blandad stad: Enklare verksamheter och service i anslutning till det egna 
boendet ger bra förutsättningar för områdets ekonomiska utveckling. 

 Samlande stråk, där människor kommer att röra sig en stor del av dygnet.  

 Potentiella mötesplatser som kan bidra till den sociala sammanhållningen i 
stadsdelen. 

Det skrivs mycket om trygghetsfrågor i anslutning till samtliga punkter i listan ovan. 
Även gällande trafikfrågorna är det mycket fokus på trygghet, framförallt för 
oskyddade trafikanter. Även tillgänglighetsfrågor får stort utrymme, även här med 
tydliga kopplingar till trygghet.  

Utöver detta kan nämnas de rekreationsmöjligheter (mötesplatser) som skapas i 
anslutning till Kalkbrottet (målpunkt).  

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur 

grannstadsdel påverkas. 

Att det rekreativa stråket vid Kalkbrottet kom till och att den offentliga rådigheten 
behölls över det är ett första steg i att tillgängliggöra hela Kalkbrottet och dess kant 
för allmänheten.  

Lokalgatan från planområdet österut mellan Hyllie park och koloniområdena är en 
viktig koppling för att öppna upp området mot öster, och mildra barriäreffekterna i 
det väderstrecket.  

Att den befintliga naturen i form av träd och annan natur som inte var åkermark 
kunde bevaras och integreras med förskole- och skolgård. Det blev överlag en hel del 
grönt i området.  

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom 

ramen för den aktuella planen  

Överlag upplevdes detaljplanen som lite för stor, vilket omöjliggjorde att gå ner på en 
sådan detaljnivå som egentligen hade krävts. Som exempel hamnade bebyggelsen i 
planområdets norra kant för nära Annetorpsvägen, vilket ledde till att den planerade 
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gång- och cykelvägen (GC) inte fick plats. Istället får ett omtag göras och 
Annetorpsvägen smalnas av en aning för att få plats med GC-vägen.  

Området behöver kollektivtrafik, något som dock inte kan regleras i detaljplanen. 
Diskussioner med Skånetrafiken fördes som ett led i detaljplaneprocessen, men tyvärr 
hade planhandläggaren svårt att få gehör för sina synpunkter i dessa diskussioner. 

Grundskolan (600 elever) och förskolorna (sannolikt 160 barn/förskola) upplevs som 
för stora enheter, men beställande förvaltning vill ha stora enheter även om det blir 
sämre ur stadsbyggnadsperspektiv.  

Tunneln under Annetorpsvägen upplevs så här i efterhand som en kanske inte helt 
optimal lösning, smidigare hade varit att ha cykelöverfart i plan tillsammans med 
bilväg.  

Dp 5078 – Rosengård, Kronodirektören: Park och GC-stråk 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

I syftet står inget uttryckligen om sociala mål eller segregation, men en aspekt som 

ryms inom planen bedöms, med stöd av analyserna gjorda i de två tidigare PM:en, 

relatera till social hållbarhet: 

 Förstärka det befintliga GC-stråket Rosengårdsstråket genom planområdet.  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket?  

 Översiktsplan för Malmö 

 De bostadspolitiska målen 

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

Med tanke på planbeskrivningens omfattning ägnas de sociala konsekvenserna relativt 

stort utrymme.  

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 

Ja, ”Samhällskonsekvenser” är huvudrubriken med underrubrikerna ”Bostadspolitiska 

mål”, ”Tillgänglighet”, ”Jämställdhet” och ”Barnperspektiv”.  

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning?  

Detaljplanens syfte är att skapa en mötesplats (park) och en förstärkning av 

Rosengårdstråket, och följaktligen rör det mesta sociala aspekter kopplade till detta: 

främjande av folkliv som i sin tur skapar trygghet, minskar genomflyttning och ökar 

den sociala stabiliteten. 
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Andra aspekter som nämns är: 

 Medborgardialog genom medverkan av boende i alla åldrar vid planering av 
parkens upprustning.  

 Att de förändringar som genomförs längs Rosengårdsstråket görs med en 

uttalad jämställdhetsambition. Främst i fokus står flickors och kvinnors 

platstagande i det offentliga rummet. 

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur 

grannstadsdel påverkas. 

Tidigare fanns det mycket frustration över platsen, som var en misskött men viktig 
mötesplats. Att parken genom detaljplaneläggningen gjordes om från kvartersmark till 
allmän platsmark gav kommunen rådighet över platsen, och bra förutsättningar – 
genom bestämmande av funktioner och drift – att skapa en gemensam offentlig plats.  

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom 

ramen för den aktuella planen  

Ingenting direkt. Detaljplanehandläggningen drog av olika orsaker ut på tiden, men 
trots att detta i normala fall skulle ses som negativt så växte under denna tid tanken på 
en GC-väg inom planområdet fram, och gjorde att parken tydligare kunde kopplas till 
Rosengårdsstråket.  

Dp 5107 – Lindängen, Vårsången: Blandad stad, 140 bostäder 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

I syftet står inget uttryckligen om sociala mål eller segregation, men några av 

aspekterna som ryms inom planen bedöms, med stöd av analyserna gjorda i de två 

tidigare PM:en, relatera till social hållbarhet. Dessa aspekter inkluderar: 

 Skapandet av tät och funktionsblandad stad. 

 Skapandet av bokaler (med inspiration från Rosengårdsstråket).  

 Att komplettera ett ensidigt bostadsutbud med andra upplåtelseformer 

(upplåtelseformer regleras dock inte i detaljplan).  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket?  

 De bostadspolitiska målen 

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

I ganska liten utsträckning.  



7 (20) 

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 

Ja, ”Ekonomiska och sociala konsekvenser” är huvudrubriken med underrubrikerna 

”Bostadspolitiska mål” och ”Barnperspektiv”.  

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning?  

Ingen enskild aspekt sticker ut i omfattning relativt de andra. Det som nämns är: 

 Komplettering av Lindängens relativt ensidiga bostadsutbud. Planen avser 
tillhandahålla lägenheter i varierade storlekar och olika upplåtelseformer, med 
stora gårdar som ger goda förutsättningar för god utemiljö och 
boendekvaliteter.  

 Funktionsblandad stad i och med att planen medger fler funktioner än 
bostäder, i form av handel och samhällsservice. 

 Avsikten är att producera bostäder till rimlig kostnad. 

 Munkhättegatans barriäreffekt minskas i och med att bebyggelsen bidrar till 

ett mer levande gatuliv med utåtriktade funktioner.  

 Mer folk i rörelse ökar tryggheten.  

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur 

grannstadsdel påverkas. 

Lindängen lider av trångboddhet så tillskott av bostäder är välkommet. Placeringen av 
bostäderna och de möjliga affärslokalerna nära Munkhättegatan, med det ljus och liv 
som de tillför, minskar gatans barriäreffekt.  

Förskolor behövs i Lindängen och det var en framgång att få till möjligheten till en 
sådan i planområdet. 

Detaljplanen var egentligen färdig tre år innan antagandet, men låg och väntade på 
antagande på grund av avtalsrättsliga frågor mellan fastighetsägaren och 
fastighetskontoret. Medan detaljplanen låg och väntade startades ett arbete upp med 
att se över parkeringsnormen för det kommande detaljplanearbetet för Lindängen 
centrum. P-normen ändrades efter att diskussioner mynnat ut i att den nya 
bebyggelsens parkeringsbehov kunde lösas genom köp av p-platser i befintliga 
parkeringshus i området. Denna metodik överfördes till Vårsången, vilket ledde till att 
fastighetsägaren kunde köpa in sig i ett parkeringshus på grannfastigheten, och på så 
sätt slippa bygga det underjordiska parkeringsgarage som först var planerat. Det 
visade sig slutligen att den insparade kostnaden för parkering var det som 
överhuvudtaget ser ut att möjliggöra projektet för fastighetsägaren.  

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom 

ramen för den aktuella planen  
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Parkeringsfrågan var den knäckfrågan, men i och med att den faktiskt löstes inom 
ramen för detaljplaneprocessen så var det inte direkt någonting som kunde eller borde 
ha gjorts annorlunda.  

Dp 5128 – Västra hamnen, Gäddan: Blandad stad, 200 bostäder 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

I syftet står inget uttryckligen om sociala mål eller segregation, men ett antal av 

aspekterna som ryms inom planen bedöms, med stöd av analyserna gjorda i de två 

tidigare PM:en, relatera till social hållbarhet. Dessa aspekter inkluderar: 

 Skapandet av tät och funktionsblandad stad. 

 Omvandling av Citadellsvägen: biltrafiken flyttas till Neptunigatan som 

omvandlas till huvudgata med plats för kollektivtrafik, medan Citadellsvägen 

blir ett ”attraktivt, gåendeprioriterat kajstråk”.  

 I och med skapandet av kajstråket skapas en potentiell mötesplats.  

 Bostäder med blandade upplåtelseformer (upplåtelseformer regleras dock inte 

i detaljplan).  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket?  

 Framtidens kollektivtrafik  

 Trafikutredning Västra Hamnen  

 Värdeprogram för Citadellsfogen  

 De bostadspolitiska målen 

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

I liten utsträckning. Planbeskrivningen är omfattande, men väldigt lite utrymme 

lämnas åt de sociala frågorna.  

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 

Ja, ”Ekonomiska och sociala konsekvenser” är huvudrubriken med underrubrikerna 

”Bostadspolitiska mål” och ”Barnperspektiv”.  

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning?  

Planbeskrivningen handlar väldigt mycket om trafiksituationen på den aktuella 

platsen, och de sociala aspekter som nämns är framförallt relaterade till just trafik.  

 Omvandlingen av Citadellsvägen till ett attraktivt gåendeprioriterat stråk. 

 Skapandet av ett tillgängligt kajstråk för bland annat rekreation.  
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 Införandet av ett kapacitetsstarkare kollektivtrafiknät och utbyggnad av 

cykelvägnätet. 

 Skapa goda kopplingar för gående och cyklister. 

Andra aspekter som nämns är: 

 Skapande av tät och funktionsblandad stadsbebyggelse.  

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur 

grannstadsdel påverkas. 

Att en gata omvandlas till stadsgata och en annan gata till strandpromenad. Det är 
också ett bra exempel på förtätning i ett outnyttjat, centralt läge.  

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom 

ramen för den aktuella planen  

En del av kajen blev tyvärr lokalgata, på grund av behov av tillgänglighet till de nya 
bostadshusen.  

En del av planområdet bytte ägare under arbetet och den nya ägaren drog sig ur 
detaljplaneprocessen (det går å andra sidan att betrakta den ytan som ett bra läge för 
framtida förtätning).  

Dp 5164 – Hyllie, väster om Pildammsvägen: Kommunal grundskola och 
park 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

I syftet står inget uttryckligen om sociala mål eller segregation, men följande aspekter 

som ryms inom planen bedöms, med stöd av analyserna gjorda i de två tidigare 

PM:en, relatera till social hållbarhet: 

 Skapande av mötesplatser i form av park och idrottshall.  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket?  

 De bostadspolitiska målen 

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

I mycket liten utsträckning.  

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 
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Rubriken ”Samhällskonsekvenser” med underrubrikerna ”Bostadspolitiska mål” och 

”Barnperspektiv” finns, men det står inte mycket under dem.  

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning?  

 Skapandet av en mötesplats för lek och grönska.  

 Utvecklandet av GC-väg i anslutning till planområdet. 

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur 

grannstadsdel påverkas. 

Skolgården och parken lyfter varandra och ger mer åt alla. Grundskolans centrala 
placering är också en framgång, det ger liv med barn i staden. 

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom 

ramen för den aktuella planen  

Planen har öppnat för centrumverksamhet i grundskolans bottenvåning, men det 
kommer tyvärr inte att bli så på grund av det stora behovet av grundskoleplatser. Det 
är dock en bra möjlighet för framtiden. 

Skolan blev väldigt stor – 700 elever – och det är svårt att hävda att det blir blandad 
stad med så stora enheter.  

Dp 5321 – Klagshamn, Klagshamnsudden: Ridanläggning 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

I syftet står inget uttryckligen om sociala mål eller segregation, men följande aspekt 

som ryms inom planen bedöms, med stöd av analyserna gjorda i de två tidigare 

PM:en, relatera till social hållbarhet: 

 Befästande av existerande mötesplats och målpunkt i och med att områdets 

användning som ridanläggning regleras i detaljplan.  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket?  

Nej.  

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

I ganska liten utsträckning.  

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 
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Ja, ”Ekonomiska och sociala konsekvenser” är huvudrubriken med underrubriken 

”Jämställdhet och barnperspektiv”.  

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning?  

Mycket handlar om jämställdhet: 

 Skapandet av en målpunkt och mötesplats för unga tjejer. 

 Unga tjejers upplevelser av otrygghet har lett till rivning av vissa befintliga 

byggnader och förändrad användning av andra.  

Annan aspekt som nämns: 

 Ny GC-väg till området underlättar trygg och säker transport.  

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur 

grannstadsdel påverkas. 

Det upplevdes svårt att göra någonting större med en detaljplan med ett så specifikt 
syfte. Dock säkerställer detaljplanen användningen som ridanläggning, vilket är en 
viktig jämställdhetsfråga.  

Ridanläggningen blir också en definierad entrépunkt för Klagshamnsudden.  

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom 

ramen för den aktuella planen  

Reguljär kollektivtrafik till platsen skulle behövas, men detta går inte att reglera i 
detaljplan.  

Detaljplanen fokuserade på trygghet och säkerhet i förhållande till kulturmiljöfrågorna 
kopplade till den befintliga bebyggelsen, som är ett gammalt cementbruk. Hur spåren 
av industrin i övrigt ska te sig blev inte avgjort inom detaljplanen, och vållar vissa 
bekymmer nu.  

Dp 5333 – Västra hamnen, Masthusen: Blandad stad, 250 bostäder 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

I syftet står inget uttryckligen om sociala mål eller segregation, men följande aspekt 

som ryms inom planen bedöms, med stöd av analyserna gjorda i de två tidigare 

PM:en, relatera till social hållbarhet: 

 Skapande av tät och funktionsblandad stad.  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de sociala 

frågorna och i så fall vilket?  
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 Värdeprogram för Masthusen 

 Västra hamnen 2031, ett hållbart och gott liv för alla 

 De bostadspolitiska målen 

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller stor 

utsträckning?  

I liten utsträckning. 

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 

Ja, ”Samhällskonsekvenser” är huvudrubriken med underrubrikerna ”Bostadspolitiska 

mål” och ”Barnperspektiv”.  

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i vilken 

omfattning?  

Ingen enskild aspekt sticker ut i omfattning i jämförelse med de andra. De som 

nämns är:  

 Skapande av tät och blandad stadsbebyggelse. 

 Skapande av ett samlande stråk genom området. 

 Skapande av slutna kvarter för tydliga gränser mellan offentligt och privat.  

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar situationen i 

enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna hur 

grannstadsdel påverkas. 

Detaljplanen möjliggör hög bebyggelsevolym, men samtidigt en mänsklig skala. 
Detaljplanen fick också in kvaliteter som ska upplevas som publika på kvartersmark, 
liksom verksamheter i bottenvåningarna. 

7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts inom 

ramen för den aktuella planen  

I hela storkvarteret Masthusen, som planområdet tillhör, borde en större satsning på 
förskolor gjorts, på grund av bristen i Västra hamnen.  

 

UPPGIFT 3: FÖRDJUPAD KARTLÄGGNING 

För fördjupad analys har detaljplanerna dp 4959 – Limhamn, Elinelunds gård och dp 
5107 – Lindängen, Vårsången valts ut.  

Av de analyserade detaljplanerna är dp 4959 den med flest bostäder och också en där 
de sociala frågorna fick relativt stor plats. En annan intressant aspekt med denna 
detaljplan är att den inleder skapandet av ett helt nytt område, som dessutom ligger 
omgärdat av potentiella barriärer. 
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Dp 5107 är den första nyproduktion som planeras i centrala Lindängen sedan 
området bebyggdes i slutet av miljonprogramsperioden. Bara av denna anledning är 
detaljplanen intressant att studera närmare. Att Lindängen är ett av Malmös 
socioekonomiskt svagaste områden gör det ännu mer så, för precis som många andra 
miljonprogramsområden präglas Lindängen av ett ensidigt bostadsutbud, och 
detaljplanen avser tillföra en blandning av bostadstyper och nya funktioner.  

Valet av dp 4959 respektive dp 5107 ger dessutom en detaljplan som antagits av 
kommunfullmäktige och en som antagits av stadsbyggnadsnämnden. 

 

Dp 4959 – Limhamn, Elinelunds gård: Blandad stad, 
1 200 bostäder 

Kontext – kopplingar 

1. Finns en beskrivning av detaljplaneområdet betydelse i sin kontext/i staden och 
dess relation till grannområdena (utifrån ett socialt perspektiv)? 

Inte direkt. Planområdets läge är attraktivt men samtidigt ganska svårt och 
omkringliggande områden är inte helt lätta att knyta an till (mer om detta nedan). I 
planbeskrivningen står det mycket om hänsyn till sociala aspekter, men nästan 
uteslutande handlar det om att få området som sådant att knytas samman och 
fungera. Det står också en del om kopplingar till och från området. 

2. Går det att utläsa om detaljplaneområdet är väl integrerat i sin omgivning eller om 
det i sig själv eller del av området har någon barriäreffekt? Om så är fallet, har detta 
beaktats vid utformningen av planens byggda delar och hur? En effekt skulle kunna 
vara t.ex. om det bildas någon ny barriär (uppstår barriäreffekt) som förbisetts? Ge 
exempel. 

Området är tämligen omgivet av barriärer och de närmast intilliggande områdena och 
funktionerna är inte helt lätta att knyta an till.  

 I Hyllie park i nordost finns ett kluster med servicefunktioner som inte 
bedriver utåtriktad verksamhet i någon större utsträckning och framförallt inte 
utanför kontorstid. 

 Rakt i öster finns de två sammanhängande koloniområdena Elinelunds 
sommarstad och Mossängens sommarstad. Dessa är helt stängda mot 
planområdet i väster.  

 I väster finns Kalkbrottet, som förvisso medför unika kvaliteter men som 
också är en fysisk barriär av rang.  

 I norr finns den kraftigt trafikerade Annetorpsvägen. Norr om 
Annetorpsvägen finns Limhamns kyrkogård och småhusområdet Djupadal. 

 I söder finns stora och tomma ytor som på sikt sannolikt kommer att bli 
blandad stadsbebyggelse, men det ligger relativt långt fram i tiden.  

Bara genom att bebygga planområdet hjälper det till att knyta samman områden som 
överhuvudtaget inte hade kontakt tidigare. I planområdets nördöstra del planeras 
radhus som ska samspela med den existeraden villabebyggelsen norr om 
Annetorpsvägen. 

Det finns dock uttryckligen en risk med att den nord-sydliga huvudgatan som 
planeras upplevs som en barriär inom planområdet och det av flera anledningar: den 
blir bred, vältrafikerad, främst för genomfartstrafik, och bebyggelsen väster om 
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huvudgatan är endast ett kvarter djup. I planbeskrivningen hanteras svårigheterna 
med huvudgatan enligt följande:  

”Gatans utformning i den del som ligger invid bebyggelse ska vara sådan att 
hastigheter hålls nere. Bebyggelse, entréer som vetter mot gatan, längsgående 
parkeringar och stora träd på ömse sidor om gatan bidrar till intrycket av gata i 
staden.” (s. 19) 

3. Bidrar planförslaget till att ett utbyte gynnas mellan stadsdelar? Går det att utläsa 
om centraliteten förändras, om tillgängligheten förstärks, barriäreffekter mildrats, om 
gränssnitt till andra delområden/stadsdelar bearbetats på ett sätt som 
underlättar/inbjuder till rörelse mellan delområden? Ge exempel. 

Tillskapandet av stadsbebyggelse i det aktuella området kommer att göra nord-sydliga 
rörelser öster om Kalkbrottet betydligt lättare och tryggare än vad som är möjligt idag, 
i och med skapandet av nya kopplingar för bil, gång, cykel och sannolikt också 
kollektivtrafik genom området. Även de öst-västliga kopplingarna förstärks, 
framförallt för GC-trafik.  

Planområdets mittpunkt blir den öst-västliga lokalgatan och korsningen när den 
möter den nord-sydliga huvudgatan. Det är till dessa primära stråk som lokaler i 
bottenvåningen centreras. Något regelrätt centrum i området verkar det inte bli tal 
om, i alla fall inte i denna första etapp av Elinelunds gård. Sannolikt kommer 
utbyggnadsområdet Hyllievång, som ligger ett stycke öster om planområdet, vara det 
centrum som de boende i Elinelunds gård är tänkta att besöka i första hand. 

Det rekreativa stråket runt Kalkbrottet blir en unik miljö och en målpunkt som kan 
locka människor från andra delar av staden att besöka området.  

Samspelsintegration 

4. Framgår det av handlingarna (illustration, gestaltningsprogram eller liknande) om 
de offentliga rummen (gator, torg, parker m.m.) gestaltats för att gynna stadsliv, 
trygghet och samspel: t.ex. entréer och entrétäthet, relation mellan byggnad och gata 
(privat-offentligt), tillvaratagande av viktiga stråk, aktiva bottenvåningar, god 
orienterbarhet, ökad förståelse om sammanhang, har samhället synliggjorts i högre 
utsträckning o.s.v. Ge exempel. 

Planbeskrivningen: 

 ”Fria ytor inom området är samlade i de stråk där människor förväntas rör sig 
till och från förskola, arbete eller för rekreation.” (s. 11) 

 ”Husen ska placeras med sina fasader och entréer i gräns mot gata.” (s. 11) 

 ”[F]asader placerade parallellt med gräns mot allmän plats och orientering av 
entréer mot allmän plats. Detaljplanen reglerar även att flerbostadshus ska 
placeras sammanhållen i hela byggrättens längd. Detta för att säkerställa 
karaktären av tydliga gaturum.” (s. 12) 

 ”[D]et blir en liten nivåskillnad mellan bostadsgård och naturmarken närmast 
Kalkbrottet, vilket är en kvalitet som bidrar till att skapa en tydlig övergång 
mellan de privata bostadsgårdarna och det storslagna landskapsrummet. 
Rekreationsområdet får inte kännas privat.” (s. 13) 

 ”I bottenvåningar på flerbostadshus respektive i enbostadshusen medges icke 
störande verksamheter generellt inom området. Detta för att enklare 
verksamheter och service bidrar till en levande stadsdel. Lokaler ska utföras 
tillgängliga från allmän plats.” (s. 13) 
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 ”I korsningen mellan den nya huvudgatan och lokalgatan in till området 
planeras ett torg med byggrätt för bland annat handel och centrumfunktioner. 
Centrumfunktionen placeras vid denna korsning där många av de boende 
passerar till och från sin bostad. Här finns en södervänd torgyta för att enklare 
evenemang eller torghandel ska kunna genomföras.” (s. 13) 

 ”En viktig princip i förslaget är att alla ska bo vid en mötesplats. Inom 
området finns en variation i funktion och skala på de olika rummen.” (s. 14) 

 ”Ett pärlband av mindre parkrum utgör ett centralt grönstråk i nordsydlig 
riktning. Stråket binder samman skolan med förskola och närlekplatser. 
Parkrummen är skyddade gröna platser med en intim skala.” (s. 15) 

 ”Ett antal bostadsentréer är lokaliserade ut mot parkstråket för att ge 
förutsättningar för trygghet.” (s. 15-16) 

Gestaltningsprogram: 

 ”Entréer och bottenvåningar är en av de viktigaste aspekterna för att uppnå 
Elinelunds gårds ”komma hem”- känsla. Omsorgsfullt utformade entréer med 
medveten detaljering ger en variation i gaturummet och bidrar till karaktär och 
trivsel. Entrén kan med fördel utformas som en sekvens av rum - från den 
offentliga gatan via en halvoffentlig entréplats till det privata trapphuset - för 
att skapa en mjuk övergång mellan gata och boende.” (s. 17, Bebyggelse) 

 ”Utöver karaktärsmaterialen kalk – betong – återvunnen betong så är sitt- och 
lekskulpturer ett återkommande element i Elinelunds gård. […] Sittskulpturer 
ska kombineras med mer konventionella, ergonomiska sittmöbler längs 
parkstråk och på platser och torg enligt programmet ”Malmös utemiljöer” för 
att skapa en välkomnande miljö för alla.” (s. 23, Karaktärsmaterial och 
utrustning) 

 ”Trapphusens huvudentréer ska vändas mot gatan och ytterligare bidra till att 
göra den nord-sydliga huvudgatan till en befolkad stadsgata. Entréerna ska 
vara genomgående (planbestämmelse) och får gärna vara indragna i 
förhållande till huvudgatan. Det gör dem inbjudande, tydliga och 
väderskyddade. Det är viktigt att entréerna får en omsorgsfull gestaltning, 
något som bidrar till Elinelunds gårds ”komma hem”-känsla.” (s. 28, Nord-
sydlig huvudgata) 

 ”Läget med storslagen utsikt över kalkbrottet och bron är attraktivt för t. ex. 
kaféer och restauranger. Butikslokaler bör vara öppna och transparenta. 
Huvudentréer ska vara vända mot platsen.” (s. 38, Platsen mot Kalkbrottet) 

 ”Bostadstorgen fungerar som entréplats för bostadshusen och mötesplats för 
de kringboende. De utgör också noder där gränderna möter lokalgator, och 
skapar på så sätt ett mikrocentrum. Här finns plats för aktiviteter som boule, 
spontanlek, gemensam grill, sittplatser, fika med mera.” (s. 52, Bostadstorg) 

 ”Väl avvägd och avbländad belysning som skapar en trygg miljö även under 
årets mörka tid.” (s. 52, Bostadstorg) 

 ”Bostadstorgen är viktiga orienteringspunkter i Elinelunds gårds stadsväv. 
Bebyggelsen utmed torgens norra och östra sidor utgörs i de flesta fall av 
flerfamiljshus i tre till fyra våningar. Dessa högre byggnader bör ges en 
karaktärsfull gestaltning för att öka igenkänningen och orienterbarheteten 
inom området.” (s. 52, Bostadstorg) 

 ”Väl avvägd och avbländad belysning som skapar en trygg miljö i parken. 
Generellt sparsam så att natthimlen kan ses vid kvällspromenader. Lekplats i 
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korsningen med Blåsebergastråket med omsorgsfullt utformad belysning.” (s. 
62, Parkkilen) 

 ”För att bidra till en bra gatumiljö är det viktigt att byggnaderna relaterar till 
gatan. Höga häckar eller murar mot gatan ska inte uppföras. Entréer ska vara 
genomgående, så att gatusidan inte blir en sluten baksida, radhus kan t.ex. ha 
dubbla entréer. Förgårdsmarken på tvåplanshusens norra sida ger möjlighet 
till utformning av en entrézon som skapar en mjuk övergång mellan den 
offentliga gatan och den privata bostadsentrén.” (s. 71, Annetorpsvägen) 

 ”Gatorna och de primära rörelsestråken belyses så att en trygg trafik- och 
vistelsemiljö miljö tillgodoses.” (s. 74, Belysningsprinciper) 

5. Uttrycks krav på någon av gestaltningsprinciperna enligt ovan i detaljplanens 
formella karta (den juridiskt bindande) eller regleras detta i annan juridiskt bindande 
handling? 

Följande gestaltningsprinciper regleras i plankartan: 

 Flerbostadshusen ska placeras sammanhållna i hela byggrättens längd 

 Huvudentréer ska vara placerade mot gata, torg och park. 

 I bottenvåningar på samtliga bostadshus medges icke störande verksamheter. 
Utmed den öst-västliga lokalgatan får inte bostäder finnas i bottenvåningarna.  

 Ett torg med byggrätt för bland annat handel och centrumfunktioner skapas i 
anslutning till korsningen mellan den nord-sydliga huvudgatan och den öst-
västliga lokalgatan. Centrumfunktioner placeras vid denna korsning. 

 Det centrala grönstråket i nord-sydlig riktning. 

 Bebyggelsen utmed torgens norra och östra sidor utgörs i de flesta fall av 
flerfamiljshus i tre till fyra våningar. 

 Entréer ska vara genomgående, så att gatusidan inte blir en sluten baksida. 

6. Bidrar detaljplanen sammantaget till att det offentliga rummet genom sin 
gestaltning gynnar gående i högre utsträckning? Har torg, platser och vägmiljöer t.ex. 
gjorts mer vistelsevänliga, finns byggnader utmed viktiga/strategiska rörelsestråk och 
möjliggörs effektiva/gena gång- och cykelrörelser? Exemplifiera. 

Ja, i allra högsta grad.  

 Parkstråket och det rekreativa stråket tillgängliggörs endast för gång- eller 
GC-trafik.  

 Centrumfunktionerna koncentreras till den öst-västliga lokalgatan, som blir 
mittpunkt i området. 

 Flertalet siktlinjer skapas mot Kalkbrottet för gående.  

 Lokaler möjliggörs allra minst i samtliga bottenvåningar i bostadshus i 
området.  

7. Bidrar planen sammantaget till att offentliga platser såsom torg-platser-gator gynnar 
inflöde av de som inte bor lokalt i området? (Ligger vid stråk med hög centralitet, 
viktiga både lokalt och koppling till omgivnigen - överlappande skalor o.s.v.). 

Torget ligger i anslutning till den nord-sydliga huvudgatan, som också är tänkt för 
framtida kollektivtrafik (det regleras dock inte i detaljplanen). Huvudgatan ligger 
också nära det rekreativa stråket utmed kanten på Kalkbrottet. I övrigt är det 
tveksamt.  
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Diversitet 

8. Beskriver planen hur ökad blandning avseende funktioner (markanvändning såsom 
boende, kontor, handel, rekreation m.m.) ska åstadkommas? Går det att 
precisera/mäta? Har det reglerats i planbestämmelserna/plankartan?  

I plankartan anges följande: 

 Lokaler medges i bottenvåningarna allra minst i hela området, till större delen 
som ”boendeservice och icke-störande verksamhet”. Utmed torget får 
bottenvåningarna inte innehålla bostäder, utan är vikta åt centrumverksamhet. 
Utmed den öst-västliga lokalgatan och den nord-sydliga huvudgatan ska 
bottenvåningarna till minst 50 % av längden innehålla centrumverksamhet. Se 
även tidigare resonemang om lokaler i bottenvåningar. 

 Rekreationsområdet är planlagt som naturområde. 

 Parkstråket är planlagt som park. 

 Inom området har planerats tre tomter som planlagts för skolverksamhet – i 
storlek lämpliga för två förskolor och en grundskola (något som också 
bekräftas i planbeskrivningen). 

9. Beskriver planen förändringar om blandning avseende a) upplåtelseform, b) hustyp, 
c) lägenhetsstorlek jämfört med nuläget? Går det att precisera/mäta? Regleras det i 
plankartan (juridiskt bindande) eller finns det endast i planbeskrivningen?  

En utgångspunkt i planbeskrivningen är följande formulering: Olika kvartersstorlekar, 
byggnadshöjder och storlek på byggrätterna ger bra förutsättningar för att det byggs 
en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer. 

a) Blandade upplåtelseformer eftersträvas. Detta regleras dock inte i detaljplan.  

b) En blandning av flerfamiljshus och enbostadshus (ca 10 %) önskas. Ett flertal hus i 
området får två våningars maximal byggnadshöjd – dessa lämpar sig väl för 
enbostadshus. Husen med fler tillåtna våningar lämpar sig väl för flerfamiljshus.  

c) Utöver ovanstående generella formulering anges inget särskilt om 
lägenhetsstorlekar. Det går heller inte att reglera i detaljplan.  

10. I vilken grad bibehålls en öppenhet för framtida förtätning – har sådana 
möjligheter bibehållits eller kommer ytterligare tillägg bli svåra? Ge exempel. 

Planområdet har relativt märklig utformning, med bokstavligt talat en stor vit fläck i 
områdets södra del. Denna vita fläck kommer sannolikt att ingå i Elinelunds gårds 
andra etapp. I denna mån finns det definitivt förtätningspotential. I övrigt är 
planområdet tämligen fulltecknat.  

Resursfördelning 

11. Framgår om platsen/området/stadsdelen varit gynnad/missgynnad utifrån ett 
rättvise- eller fördelningsperspektiv? I så fall i vilket hänseende? (Alltså, hur ser 
tillgängligheten till gemensamma resurser ut före och efter och i relation till övriga 
staden/omgivningen).  

Området är helt nytt så denna fråga är svår att besvara. Elinelunds gård är dock 
beläget i Limhamn, som är en av Malmös mer välbeställda delar.  

12. Bidrar planen till att tillgängligheten till gemensamma (t.ex. skolor, lekplats, 
bibliotek, kollektivtrafik, kultur o.s.v.) och kommersiella (t.ex. handel, mataffärer, 
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restauranger, div. tjänster) resurser/stadens utbud ökar? (Går det att utläsa om planen 
bidrar till en utjämning av livschanser på något sätt?). Ge exempel.  

Kalkbrottet tillgängliggörs i och med det rekreativa stråket som anläggs runtom. I 
övrigt är det tveksamt. Området ligger relativt isolerat och de funktioner som tillförs, 
grundskolan undantagen möjligtvis, är sannolikt tänkta att användas främst av de 
boende inom planområdet och framtida etapper av Elinelunds gård.  

Medborgare 

13. Framgår det om medborgarmedverkan har påverkat den fysiska utformningen? 
Framgår på vilket sätt? Ge exempel.  

Det framgår inte, men i och med att området helt saknar befintlig bostadsbebyggelse 
så är det ytterst tveksamt om något medborgarinflytande spelat in. 

 

Dp 5107 – Lindängen, Vårsången: Blandad stad, 140 
bostäder 

Kontext – kopplingar 

1. Finns en beskrivning av detaljplaneområdet betydelse i sin kontext/i staden och 
dess relation till grannområdena (utifrån ett socialt perspektiv)? 

Nej. Detaljplanen har dock föregåtts av planprogrammet Planprogram för 
Lindängen/Södra Fosie, Pp 6008, som bland annat syftade till att förbereda för ett 
antal förnyelseinsatser som skulle göra Lindängen och södra Fosie till en mer blandad 
och attraktiv del av staden.  

Arbetet med en betydligt mer omfattande detaljplan för Lindängen centrum med 
omnejd, i direkt anslutning till det aktuella planområdet, är också precis påbörjat.  

2. Går det att utläsa om detaljplaneområdet är väl integrerat i sin omgivning eller om 
det i sig själv eller del av området har någon barriäreffekt? Om så är fallet, har detta 
beaktats vid utformningen av planens byggda delar och hur? En effekt skulle kunna 
vara t.ex. om det bildas någon ny barriär (uppstår barriäreffekt) som förbisetts? Ge 
exempel. 

Planområdet omfattar en befintlig markparkering i anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse i söder och Lindängeskolan i väster. Direkt norr om planområdet 
finns Munkhättegatan, en bred trafikled som kan upplevas som en barriär, och direkt 
öster om planområdet finns Gånglåtsvägen. Den planerade bebyggelsen i 
planområdet fyller därmed ett relativt tomt rum med nya funktioner, som förefaller 
integreras väl med omgivningen.  

I planområdets norra del anläggs en GC-väg genom att en bit av Munkhättegatan 
avsätts för detta ändamål. Därmed minskar planområdet också befintliga 
barriäreffekter.  

3. Bidrar planförslaget till att ett utbyte gynnas mellan stadsdelar? Går det att utläsa 
om centraliteten förändras, om tillgängligheten förstärks, barriäreffekter mildrats, om 
gränssnitt till andra delområden/stadsdelar bearbetats på ett sätt som 
underlättar/inbjuder till rörelse mellan delområden? Ge exempel. 

Som angavs ovan minskar befintliga barriäreffekter sannolikt av att Munkhättegatan 
smalnas av en aning. Dessutom får endast handel och kontor finnas i 
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bottenvåningarna som vetter mot den nya GC-vägen och Munkhättegatan, något som 
också kan bidra till att lindra barriäreffekterna av Munkhättegatan.  

Samspelsintegration 

4. Framgår det av handlingarna (illustration, gestaltningsprogram eller liknande) om 
de offentliga rummen (gator, torg, parker m.m.) gestaltats för att gynna stadsliv, 
trygghet och samspel: t.ex. entréer och entrétäthet, relation mellan byggnad och gata 
(privat-offentligt), tillvaratagande av viktiga stråk, aktiva bottenvåningar, god 
orienterbarhet, ökad förståelse om sammanhang, har samhället synliggjorts i högre 
utsträckning o.s.v. Ge exempel. 

Det som anges i planbeskrivningen är att endast handel och kontor får finnas i 
bottenvåningarna som vetter mot Munkhättegatan, något som får anses gynna 
stadsliv. Den nya GC-vägen utmed dessa bottenvåningar likaså. Denna GC-väg 
knyter också samman ett befintligt nord-sydligt GC-stråk väster om planområdet med 
en befintlig GC-väg öster om Gånglåtsvägen.  

5. Uttrycks krav på någon av gestaltningsprinciperna enligt ovan i detaljplanens 
formella karta (den juridiskt bindande) eller regleras detta i annan juridiskt bindande 
handling? 

Det som anges ovan anges också i plankartan, i övrigt ingenting.  

6. Bidrar detaljplanen sammantaget till att det offentliga rummet genom sin 
gestaltning gynnar gående i högre utsträckning? Har torg, platser och vägmiljöer t.ex. 
gjorts mer vistelsevänliga, finns byggnader utmed viktiga/strategiska rörelsestråk och 
möjliggörs effektiva/gena gång- och cykelrörelser? Exemplifiera. 

Ja, ett nytt GC-stråk skapas i och med att en ny GC-väg anläggs och handel och 
kontor förläggs mot denna väg. Den nya GC-vägen kopplar också samman två 
befintliga GC-vägar väster respektive öster om planområdet.  

7. Bidrar planen sammantaget till att offentliga platser såsom torg-platser-gator gynnar 
inflöde av de som inte bor lokalt i området? (Ligger vid stråk med hög centralitet, 
viktiga både lokalt och koppling till omgivnigen - överlappande skalor o.s.v.). 

Det enda i planområdet som eventuellt skulle röna något större intresse för de som 
inte bor i planområdet är den handel och arbetsplatser som skapas i 
bottenvåningarnas lokaler, samt eventuellt den förskola som möjliggörs i 
planområdets västra delar. I övrigt ingenting.  

Diversitet 

8. Beskriver planen hur ökad blandning avseende funktioner (markanvändning såsom 
boende, kontor, handel, rekreation m.m.) ska åstadkommas? Går det att 
precisera/mäta? Har det reglerats i planbestämmelserna/plankartan?  

I plankartan anges att byggnaderna mot Munkhättegatan planläggs så att bostäder inte 
tillåts i första våningen, utan enbart handel och kontor. Handel och kontor tillåts 
dock inte på någon annan våning än den första, utan resterande del av bebyggelsen 
ska utgöras av bostäder. Ett undantag är den förskola som möjliggörs i planområdets 
västra del.  

9. Beskriver planen förändringar om blandning avseende a) upplåtelseform, b) hustyp, 
c) lägenhetsstorlek jämfört med nuläget? Går det att precisera/mäta? Regleras det i 
plankartan (juridiskt bindande) eller finns det endast i planbeskrivningen?  
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a) Samtliga 140 bostäder i planområdet avses bli bostadsrätter, som därmed är tänkt 
att komplettera det omgivande beståndet som när det gäller flerfamiljshus till en 
övervägande majoritet består av hyresrätter. Upplåtelseform kan dock inte regleras i 
detaljplan. 

b) Lindängen domineras av flerfamiljshus, så på så sätt tillförs få nya hustyper. 
Bokaler blir dock enbostadshus och liknande byggnation finns i dagsläget endast i 
Rosengård. Att den nya bebyggelsen får lokaler i bottenvåningarna är också nytt i 
området. Lokalerna regleras i plankartan.  

c) Avsikten är att bebyggelsen ska bestå av blandade lägenhetsstorlekar, för att 
komplettera de trerumslägenheter som dominerar i flerfamiljshusen i närområdet. 
Inte heller detta kan regleras i detaljplanen, dock.  

10. I vilken grad bibehålls en öppenhet för framtida förtätning – har sådana 
möjligheter bibehållits eller kommer ytterligare tillägg bli svåra? Ge exempel. 

Bebyggelsen i planområdet är i sig ett utmärkt exempel på förtätning, och följaktligen 
lämnas inget direkt utrymme för framtida förtätning.  

Resursfördelning 

11. Framgår om platsen/området/stadsdelen varit gynnad/missgynnad utifrån ett 
rättvise- eller fördelningsperspektiv? I så fall i vilket hänseende? (Alltså, hur ser 
tillgängligheten till gemensamma resurser ut före och efter och i relation till övriga 
staden/omgivningen).  

Lindängen är ett miljonprogramsområde, primärt bebyggt med bostäder och inte så 
mycket annat, beläget i utkanten av Malmö tätort. Lindängen centrum direkt nordväst 
om planområdet, på andra sidan Munkhättegatan, är det som huvudsakligen 
tillhandahåller resurser för de boende i Lindängen, med undantag för exempelvis 
förskola och grundskola. Ytor för idrott finns också i planområdets relativa närhet. 

Det planområdets bebyggelse framförallt tillför för Lindängen i stort är nya lokaler 
för handel och kontor, med de arbetsplatser dessa etableringar för med sig. Även 
förskolan som möjliggörs blir ett tillskott, om än ett inte särskilt unikt sådant.  

12. Bidrar planen till att tillgängligheten till gemensamma (t.ex. skolor, lekplats, 
bibliotek, kollektivtrafik, kultur o.s.v.) och kommersiella (t.ex. handel, mataffärer, 
restauranger, div. tjänster) resurser/stadens utbud ökar? (Går det att utläsa om planen 
bidrar till en utjämning av livschanser på något sätt?). Ge exempel.  

Se svar på ovanstående fråga.  

De planerade bostadsrätterna skulle kunna ge boende i Lindängen möjlighet till en 
boendekarriär i närområdet, något som skulle kunna bidra till att hålla goda krafter 
kvar i området och i så fall på sikt höja områdets status. Sannolikt är dock volymen 
bostäder för liten för att göra något avtryck på Lindängen i stort, men initiativet är 
gott. 

Medborgare 

13. Framgår det om medborgarmedverkan har påverkat den fysiska utformningen? 
Framgår på vilket sätt? Ge exempel.  

Det framgår inte. 
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1. Inledning 

Denna kartläggning är en del av projektet Storstäder i samverkan 

som finansieras av Boverket och pågår under hösten 2014. Parter i 

projektet är Arkitekturskolan KTH, Malmö, Göteborgs och 

Stockholms stad. Syftet är att förankra, sprida och vidareutveckla 

arbetet med projektet ”Delad stad” (som under våren drivits av 

Göteborgs stad, KTH, Mistra Urban Future och Boverket) om hur 

urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda 

miljön och till stadsbyggnad. 

 

Rapporten, som är den sista av tre som tas fram av Stockholms stad 

i projektet, syftar till att undersöka i vilken grad sociala intentioner 

presenterade i stadens styrdokument får genomslag i praktiken. 

Kartläggningen bygger på studier av nyligen antagna detaljplaner.  

 

Utav de, av stadsbyggnadsnämnden, senast femton antagna 

detaljplanerna (se bilaga 5.1) valdes sju stycken ut för en första 

granskning. De sju planerna som valdes ut rörde huvudsakligen 

större eller medelstora projekt medan de åtta som valdes bort rörde 

mindre ombyggnationer eller tillbyggnationer alternativt ändring av 

verksamhetsform.  

 

En översiktlig kartläggning av urvalet om sju planer genomfördes 

utifrån ett antal frågor (se bilaga 5.2) rörande i vilken utsträckning 

sociala aspekter fångas upp i planerna. Denna redogörs för i avsnitt 

två. I den översiktliga kartläggningen studerades plankartorna och 

planbeskrivningen. Av de sju planerna valdes därefter de två mest 

omfattande ut för en fördjupad kartläggning, med utgångspunkt i 

ytterligare ett antal frågeställningar (bilaga 5.2), som återfinns i 

avsnitt tre. Kartläggningens slutsatser presenteras i avsnitt fyra. 

Utöver plankarta och planbeskrivning studerades i den fördjupade 

kartläggningen även remiss- och samrådsredogörelsen.  
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2. Översiktlig kartläggning av sju 
detaljplaner 

De sju detaljplaner som ingår i det större urvalet är följande:  

 

Fastighet Stadsdel Syfte 

 

Sveaorden 1 Bredäng Möjliggöra tre nya bostadshus med 

55-60 nya lägenheter. 

Bränninge 1 Tensta Möjliggöra studentbostäder i Tensta 

centrum genom en 18 våningar hög 

byggnad med cirka 240 

studentbostäder. 

Platåskon 1 Långbro Möjliggöra en ombyggnation för att 

skapa sex stycken LSS-bostäder. 

Farsta 2:1 Farsta Möjliggöra en förskola om sex 

avdelningar med tillhörande 

förskolegård. 

Älvsjö 

centrum  

etapp 3 

Solberga Skapa en sammanhängande stadsmiljö 

och ett attraktivt centrum för 

stadensdelen Älvsjö genom att 

möjliggöra två nya bebyggelsekvarter 

med 150 små lägenheter och 

hotell/kontor på 16 våningar med cirka 

250 rum. 

Giggen 25/ 

Tallkrogen 1:1 

Tallkrogen Möjliggöra en komplettering med 

cirka 70 lägenheter. 

Obelisken 25 Södermalm Bekräfta pågående skolverksamhet 

samt möjliggöra en påbyggnad med 

totalt 32 lägenheter för 

bostadsändamål.  

 

2.1 Sociala mål i detaljplanens syfte 
I två av de sju granskade detaljplanerna återfinns en social ambition 

i planens syfte. Detta framträder tydligast i planen för Älvsjö 

centrum där syftet är att skapa en sammanhängande stadsmiljö och 

ett attraktivt centrum. I planbeskrivningen för Giggen 25/ 

Tallkrogen 1:1 tas i syftet upp att förslaget följer översiktsplanens 

intentioner om att skapa en blandad stadsbebyggelse med bostäder, 

service och verksamheter. I övriga planer finns inga sociala 

ambitioner uttalade i syftesformuleringen.  
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2.2 Hänvisningar till stadens styrdokument 
avseende de sociala aspekterna 
Samtliga planer hänvisar till stadens översiktsplan genom att 

förtydliga att planförslaget stämmer överens med översiktsplanen. I 

tre av planerna, Älvsjö centrum, Giggen 25/Tallkrogen 1:1 samt 

Sveaorden 1, betonas särskilt skrivningar från översiktsplanen som 

innefattar sociala aspekter. I planbeskrivningen för Sveaorden 1 

lyfts särskilt översiktsplanens skrivningar om att främja en levande 

stadsmiljö i hela staden samt att ny bebyggelse ska bidra till en 

attraktiv helhet som något som kommer att hanteras i det aktuella 

planförslaget.  

Älvsjö centrum är en av de tolv tyngdpunkter/ 

stadsutvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen och 

planförslaget för Älvsjö centrum – etapp 3 ska bidra till att stärka 

Älvsjö som tyngdpunkt genom att skapa en sammanhängande 

stadsmiljö och ett attraktivt centrum.  

I planförslaget för Giggen 25/Tallkrogen 1:1 tydliggörs att förslaget 

följer intentionerna i översiktsplanen om att skapa en blandad 

stadsbebyggelse med bostäder, service och verksamheter. Den 

utökade bebyggelsen ska öka underlaget för service och understödja 

handeln i Tallkrogens centrum.  

I stadens vision för stadsdelarna kring Järva, Vision Järva 2030, 

tilldelas dessa stadsdelars fysiska förnyelse en viktig roll och 

planförslaget för Bränninge 1 bedöms ligga i linje med detta. Tre av 

visionsdokumentets nio stadsutvecklingsteman (bygg nytt i 

strategiska lägen, utveckla de centrala stråken samt använd ny 

bebyggelse för att stärka stadsdelarna identitet) bedöms ha direkt 

bäring på studenthuset.  

2.3 Sociala aspekter och konsekvenser i 
detaljplanerna 
I samtliga av de granskade planförslagen, med undantag av 

Platåskon 1, lyfts någon form av sociala aspekter eller sociala 

konsekvenser i planförslaget.  

Att bygga blandstad och skapa ett bättre underlag för service är ett 

återkommande tema i flera av detaljplanerna (Giggen 25/Tallkrogen 

1:1, Bränninge 1 och Sveaorden 1). I detaljplanen för Bränninge 1 

lyfts även de positiva aspekterna med att bredda utbudet av olika 

boendetyper i Tensta och samtidigt tillföra Tensta centrum en 

boendekategori som ger förutsättningar att vitalisera platsen under 
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större delar av dygnet, vilket bör kunna ha en positiv inverkan på 

tryggheten. Ökad trygghet samt en ökad vitalisering av viktiga stråk 

bedöms också kunna skapas genom att möjliggöra lokaler för 

service i bottenvåningar och/eller entréer mot gatan i bostadshus i 

Bränninge 1, Älvsjö centrum och i Sveaorden 1.  

Tillgängliga bostäder, lokaler och/eller gårdar betonas i planerna för 

Farsta 2:1, Sveaorden 1, Giggen 25/Tallkrogen 1:1, Älvsjö centrum 

samt i Obelisken 25.  

I planförslaget för Älvsjö centrum lyfts, som nämnts ovan målet att 

med projektet skapa en sammanhängande stadsmiljö, en tät 

bebyggelse och ett attraktivt centrum för Älvsjö. Det understryks 

även i planen att en alltför strikt tillämpning av riskhänsyn, 

exempelvis genom skyddsavstånd till järnvägen, skulle i detta fall 

kunna leda till en gles stad med tydliga barriärer, vilket inte är 

önskvärt. 

Både i förslaget för Bränninge 1 och Älvsjö centrum planeras för 

relativt höga byggnader som kommer att sticka ut i stadsbilden och 

markera delarna i omgivningen. För Bränninge 1, bedöms detta 

särskilt kunna bidra till att stärka stadsdelens identitet.  

I planbeskrivningarna för Obelisken 25 och Farsta 2:1 som berör 

skolor eller förskolor lyfts skolgård och lekytor särskilt fram. I 

förslaget för Obelisken 25 pratas det om vikten av en mer kvalitativ 

skolgård, och i förslaget för Farsta 2:1 betonas att entrén ska ge ett 

välkomnande intryck och att friytor i närområdet kan användas till 

lek. En potentiell negativ konsekvens som tas upp i förslaget för 

Farsta 2:1 är att en grönyta med ängskaraktär som främst används 

av fotgängare försvinner. För att bevara kopplingen i gatunätet 

understrykts därför att en upptrampad stig som ligger precis utanför 

planområdet ska sparas.  

Ingen planbeskrivning innehåller en särskild rubrik för sociala 

konsekvensanalyser.  

2.4 Bränninge 1 - en detaljplan med en social 
ambition 
Uppförandet av studentbostäder i Bränninge 1, förväntas medföra 

ett antal sociala vinster när en ny boendeform och boendekategori 

tillförs stadsdelen. De inflyttade studenterna bedöms kunna bidra 

till mer liv och rörelse i Tensta centrum under större delen av 

dygnet, vilket i sin tur kan medföra ökad upplevd trygghet bland de 

boende i Tensta.  
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Stadsledningskontoret konstaterar att enligt resultaten från stadens 

senaste trygghetsmätning, som offentliggjordes i oktober 2014, så är 

den upplevda otryggheten betydligt större i Tensta än i övriga 

staden. Till exempel är cirka 30 procent av de boende i Tensta 

oroliga för att utsättas för brott i sitt närområde, vilket kan jämföras 

med 16 procent för staden som helhet. Det är således mycket 

välkommet med fysiska satsningar som kan påverka den upplevda 

tryggheten i en positiv riktning.  

2.5 Barnkonsekvensanalyser 
I mallen för planbeskrivningar så ingår rubriken barnkonsekvenser. 

Rubriken går dock att ta bort från beskrivningen om handläggaren 

inte bedömer att den är relevant för detaljplanen. I fyra av de 

granskade detaljplanerna har rubriken barnkonsekvenser tagits bort 

och i tre, Obelisken 25, Farsta 2:1 samt Bränninge 1, finns den kvar. 

Analysen under detta stycke är dock ganska begränsad i de tre 

planerna, i synnerhet i planen för Bränninge 1, där det kort och gott 

står att planförslaget inte bedöms medföra negativa konsekvenser 

för barn i området. I Obelisken 25 framhålls, under 

barnkonsekvenser, att skolgården, i planförslaget, bättre kan 

tillgodose barnens behov av lek samt att den ska 

tillgänglighetsanpassas. Planen för Farsta 2:1 avser möjliggörandet 

av en förskola och under rubriken barnkonsekvenser beskrivs att 

förskolan ska uppfylla dagens krav på förskolor gällande ytor och 

rum anpassade för barn, både inomhus och utomhus.  

 

Det hade, menar stadsledningskontoret, för samtliga detaljplaner, 

varit intressant att se om en barnkonsekvensanalys hade kunnat 

tillföra ytterligare perspektiv på vilka tänkbara konsekvenser för 

barn i området- och inte enbart de tilltänkta målgrupperna för skola 

och förskola - som respektive planförslag kan väntas medföra. Det 

är mycket möjligt att slutsatserna i flertalet fall skulle bli att 

projekten väntas ha en liten påverkan på barn i området, men detta 

är svårt att veta säkert innan en analys väl är genomförd. I flera av 

fallen framgår det att barn regelbundet vistas i närområdet. Till 

exempel ligger fritidsgården Blå huset i Tensta, vägg i vägg med de 

planerade studentbostäderna, Bränninge 1 och det framgår även att 

det vistas barn i nära anslutning till flera av övriga planområdena 

(Sveaorden 1, Farsta 2:1 etc.). En analys av de föreslagna 

exploateringarna utifrån barn och ungas perspektiv genom att 

kartlägga barns målpunkter, rörelsestråk, favoritplatser och otrygga 

platser skulle kunna utgöra en grund för hur respektive förslag 

skulle kunna förbättras utifrån barn och ungas behov. 
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3. Fördjupad kartläggning av två 
detaljplaner 

I detta avsnitt följer en fördjupad analys de två mest omfattande 

detaljplanerna, Bränninge 1 och Älvsjö centrum - etapp 3 utifrån 

tretton frågeställningar som återfinns i bilaga 5.2. 

3.1 Detaljplaneområdenas betydelse i en 
större kontext 
Enligt stadsbyggnadskontorets planavdelning regleras frågor som 

rör planområdets relation till närliggande områden eller staden som 

helhet och vilka konsekvenser planen kan få för grannområden 

framför allt i områdesplaneringen som äger rum innan 

detaljplanearbetet startar. Mot bakgrund av detta är det kanske inte 

så konstigt att de aktuella planbeskrivningarna inte innehåller några 

djupare analyser av detaljplaneområdenas betydelse i sin kontext i 

staden och i grannområdena, ur ett socialt perspektiv, då detta 

behandlas i områdesplaneringen. 

 

Några aspekter av viss betydelse för kontexten som identifierats är 

dock studentbostäderna i Bränninge 1s blivande roll som visuell 

hållpunkt i Tensta. Huset kommer att synas från omgivande 

stadsdelar och sätta Tensta på kartan på ett tydligare sätt. Detsamma 

gäller hotellbyggnaden som är en del av den planerade fastigheten 

för Älvsjö centrum. Förslaget för Älvsjö centrum ska även bidra till 

ett attraktivt centrum för Älvsjö och till att knyta ihop 

stadsdelsområdet. Detta kommer säkerligen ha en viss betydelse för 

grannområdena då boende i dessa områden kan komma att passera 

Älvsjö centrum dagligen.  

3.2 Integration i omgivningen 
Lokaler för service planläggs i båda områdena i syfte att skapa en 

god integration med omgivningen. Bränninge 1 kommer därtill att 

utformas med större glaspartier mot Tenstagången i bottenvåningen 

för att möjliggöra kontakt med omgivningen. I båda fallen kommer 

byggnaderna att sticka ut på grund av sin höjd, men ingen uppenbar 

risk för att de ska medföra nya barriärer har identifierats.  

3.3 Utbyte med andra stadsdelar 
Det är möjligt att tänka sig att ett utbyte med andra stadsdelar 

kommer att gynnas i och med tillförandet av studentbostäder i 

Tensta, genom att studenterna kommer att röra sig mellan Tensta 
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och sina respektive lärosäten i andra stadsdelar eller kommuner. 

Däremot kommer sannolikt inte uppförandet av Bränninge 1 

medföra att boende i andra områden i någon större utsträckning 

lockas till Tensta. Varken centraliteten eller tillgängligheten 

kommer därmed att påverkas märkbart. 

 

När det gäller Älvsjö är det dock mer sannolikt att ett attraktivare 

Älvsjö centrum, vilket är målet med projektet, kan uppmuntra 

personer från andra stadsdelar att besöka Älvsjö, särskilt som 

Älvsjö redan är en viktig knutpunkt i regionen, som många personer 

passerar dagligen. Detta kan påverka centraliteten och stärka 

Älvsjös roll som tyngdpunkt. Området skärmas i söder av, av 

järnvägen och Stockholmsmässan. När området ökar i attraktivitet 

är det möjligt att en ökad rörelse mellan Älvsjö centrum och 

bebyggelsen norr om planområdet uppstår.  

3.4 Stadsliv, trygghet och samspel 
I både planerna för Bränninge 1 och för Älvsjö centrum finns ett 

tydligt tänk att gynna stadslivet och samspelet genom att skapa 

attraktiva lokaler för service mot allmän gata i bottenvåningar i 

bostadshusen. Med Bränninge 1 är den trygghetsskapade 

intentionen med projektet uttalad. Av detaljplanens formella karta 

framgår att minst en lokal för centrumändamål ska finnas i 

bottenvåningen mot Tenstagången.  

 

I Älvsjö centrum ska lokaler för centrumändamål (butiker, service, 

kontor, gym, föreningslokaler, restauranger med mera) lokaliseras i 

bottenvåningar, och trapphusentréer vändas mot gatan. Tanken 

bakom detta är att bottenvåningarna till stor del formar upplevelsen 

av gaturummet och de betonas som viktiga i planförslaget. Att 

bottenvåningarna endast får användas för centrumändamål eller 

bostadskomplement i mindre utsträckning (som exempelvis 

cykelförråd) framgår även av detaljplanekartan.  

3.5 Gående och cyklister 
Placeringen av lokaler i bottenvåningar på båda fastigheterna borde 

uppmuntra gående. I Tensta Centrum, där Bränninge 1 planeras, 

råder redan trafikseparering, vilket också måste sägas gynna 

gående. Genom att studentbostäderna väntas tillföra området, och i 

synnerhet Tenstagången och Tenstaplan, ökad rörelse och därmed 

också ökad trygghet, finns det anledning att anta att området blir 

mer attraktivt för gående. Även cyklister bör gynnas. Längs 
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Götalandsvägen byggs för närvarande gång- och cykelvägar ut och 

Tensta är sedan tidigare välförsett med både gång- och cykelvägar.  

 

Både Tenstagången och Götalandsvägen i Älvsjö tycks utifrån vad 

som framgår av planförslagen vara relativt viktiga rörelsestråk, som 

genom projekten bör kunna stärkas och göras mer attraktiva. I 

dagsläget är båda planområdena, enligt planbeskrivningarna,”döda” 

och ödsliga platser. Planområdet i Älvsjö har senaste åren använts 

som en uppställningsyta av industriell karaktär och Bränninge 1 

utgörs sedan fem år tillbaka av en avriven tomt. Det är mer andra 

ord sannolikt att båda områdena totalt sett kommer bli mer 

vistelsevänliga i samband med projekten.  

3.6 Inflöde från andra områden 
Utöver de som tillkommer till området genom inflytt i 

studentlägenheterna i Bränninge 1, är det tveksamt om projektet 

kommer att medföra ett ökat inflöde av personer som inte bor lokalt 

i området. Möjligtvis kan ett ökat inflöde av studenter till området, 

på längre sikt, stärka Tensta centrum och Tenstagången och göra 

området mer attraktivt.  

 

Nybyggnationerna i Älvsjö centrum kommer sannolikt att ha en 

större koppling till omgivningen tack vare Älvsjö centrums roll som 

knutpunkt. Det är därmed troligt att ett ökat inflöde av personer som 

inte bor lokalt i området kan uppstå. Projektet i Älvsjö centrum har 

dessutom har en stor yta avsedd för lokaler för centrumändamål.  

3.7 Variation i upplåtelseform, funktion med 
mera 
Enligt statistik markanvisningen för Bränninge 1 är 28,0 procent av 

lägenheterna i Tensta upplåtna med bostadsrätt och 38,6 procent utgörs 

av hyresrätter med privata värdar. Allmännyttan har 33,4 procent av 

lägenhetsbeståndet och andelen bostäder i flerbostadshus är cirka 98,3 

procent respektive cirka 1,7 procent i småhus. Några studentlägenheter 

finns inte sedan tidigare i Tensta.  

 

Byggherren, Åke Sundvall Projekt AB, har föreslagit att 

studentlägenheterna i Bränninge 1 ska upplåtas med hyresrätt, vilket 

regleras i markansvisningsavtalet. Projektet kommer därmed inte att 

bidra till en ökad blandning avseende upplåtelseform i stadsdelen. 

Däremot tillförs en bostadstyp som inte finns i området sedan tidigare i 

form av studentbostäder, även om en mycket stor andel av de boende i 

Tensta redan bor i flerbostadshus. En viss funktionsblandning kommer 

att uppstå genom att lokaler i bottenvåningen reserveras för service. 
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Omfattningen på servicelokalerna tycks dock inte bli så stor och det är 

således framför allt bostäder och inte arbetsplatser som kommer att 

tillföras området genom projektet.  

 

Av bostadsbeståndet i Solberga är 36 procent bostadsrätter och 64 

procent hyresrätter. Andelen bostäder i småhus är 7 procent och 93 

procent i flerbostadshus. Fördelningen av lägenhetsstorlekar i 

Solberga är 1 rum 14 procent, 2 rum 36 procent, 3 rum 31 procent, 

4 rum 15 procent och 5 rum 4 procent. 

 

NCC Boende AB ska enligt markanvisningsavtalet uppföra 

flerbostadshus med cirka 150 små bostadsrätter i kvarter 4 i Älvsjö 

centrum och Botrygg Förvaltningsfastigheter AB ska i kvarter 5 

uppföra ett hotell med cirka 250 rum. Därmed kan konstateras att 

projektet kommer att medföra en viss ökning av variationen av 

upplåtelseform i stadsdelen, samtidigt som andelen små lägenheter 

kommer att öka ytterligare. Genom att upplåta bottenvåningarna för 

lokaler för centrumändamål, samt det ena huset för hotellverksamhet 

kommer däremot en ökad blandning avseende funktioner att 

åstadkommas.  

 

Uppgifter om upplåtelseform, hustyp eller lägenhetsstorlek återfinns 

inte i detaljplanerana utan endast i markansvisningarna, medan 

skrivningar som i någon form vidrör funktionsblandning återfinns i 

plandokumenten.  

3.8 Öppenhet för framtida förtätning 
Det framgår inte av detaljplanerna i vilken grad en öppenhet för 

framtida förtätning har bibehållits. Tensta centrum är dock relativt 

tätt bebyggt, så möjligheterna för framtida förtätningar är långt ifrån 

obegränsade där, och då studentbostäderna är planerade i en 18 

våningar hög byggnad, blir är möjligheterna för förtätning på 

höjden också begränsade.  

 

När det gäller de planerade fastigheterna i Älvsjö, har planförslaget 

beaktat möjligheten att järnvägsspåren och Älvsjö kan komma att 

byggas ut och därmed lämnat utrymme angränsande till spår och 

station. I övrigt är den ena av de planerade fastigheterna i Älvsjö, 

precis som i Tensta hög (16 våningar), vilket försvårar en framtida 

förtätning på höjden. Den andra fastigheten i kvarteret ska innehålla 

bostäder i 5-7 våningar och där finns det eventuellt större utrymme 

för förtätning på höjden.  
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3.9 Rättvise/fördelningsperspektiv 
Ingen av detaljplanerna innehåller några direkta skrivningar om 

huruvida stadsdelarna har varit gynnade eller missgynnade utifrån 

ett rättvise- eller fördelningsperspektiv.  

3.10 Tillgänglighet till gemensamma och 
kommersiella resurser  
Som nämnts tidigare, finns tydliga planer för att etablera lokaler för 

service i bottenvåningarna på båda projekten. Huruvida detta 

kommer att medföra att tillgängligheten till gemensamma och 

kommersiella resurser ökar, beror på vilka som kommer att etablera 

sig i lokalerna. Det är troligen lättare att locka fler attraktiva 

hyresgäster till lokalerna i Älvsjö centrum som genom sin roll som 

knutpunkt, har ett större underlag för handel. Det är således i 

dagsläget svårt att dra några slutsatser om huruvida planerna bidrar 

till en utjämning av livschanser i staden. 

3.11 Medborgarmedverkan 
Det framgår inte av planförslagen om medborgarmedverkan har 

påverkat den fysiska utformningen i någon större utsträckning.  

 

Vid samrådet för Älvsjö centrum, etapp 3 så framkom önskemål 

från närboende och bostadsrättsföreningar om att sänka 

hotellbyggnaden så att den inte skuggar bostadsområdet. 

Stadbyggnadskontoret framförde dock i samrådesredogörelsen att 

detta är något som måste accepteras i centrala lägen om staden ska 

kunna utvecklas och förtätas. 

 

Vid samrådet för Bränninge 1, inkom synpunkter från en 

privatperson på att området borde utvecklas med arbetsplatser och 

service istället för studentbostäder. Stadsbyggnadskontoret 

bedömde inte att synpunkterna skulle föranleda några åtgärder.  

 

När det gäller medborgardialog och medborgarmedverkan så pågår 

inom staden ett arbete för att möjliggöra en större 

medborgarmedverkan i utvecklingen av staden genom så kallad 

tidig dialog. Den tidiga dialogen ska ske inom ramen för 

områdesplaneringen innan något förslag har tagits fram, då 

möjligheterna till ett verkligt inflytande är större än under 

detaljplanearbetet.  
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4. Slutsatser 

De sociala ambitioner som återspeglas i de granskade detaljplanerna 

rör framför allt funktionsblandning, lokaler för service i 

bottenvåningar, ökad attraktivet samt ökad tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. Andra aspekter som berörs i 

mindre i utsträckning är att stärka stadsdelens identitet, skapa en 

sammanhängande stadsmiljö och verka trygghetsskapande. Det kan 

således konstateras att sociala ambitioner finns i detaljplanerna, 

men inte i någon stor utsträckning. Det är inte så konstigt att alla 

planer inte innehåller sociala ambitioner, utan det finns naturligtvis 

många andra goda anledningar till att genomföra 

exploateringsprojekt. Det är däremot möjligt att tänka sig att 

exploateringsprojekt i större utsträckning än vad som sker i 

dagsläget skulle kunna användas som ett verktyg för att verkställa 

de sociala intentioner som återfinns i stadens styrdokument. Ett 

sådant arbete skulle sannolikt kunna vinna på ett bredare och 

förvaltningsöverskridande samarbete. 

 

I en av planerna, för Farsta 2:1, tas en potentiell negativ social 

konsekvens av projektet upp, genom att diskutera konsekvenserna 

av att ta bort en grönyta med ängskaraktär som används av 

fotgängare. I övrigt saknas dock genomgående en analys av 

potentiella sociala konsekvenser i de granskade planerna. Kortare 

skrivningar om konsekvenser för barn återfinns i tre av de 

granskade planerna. I mallen för planbeskrivningar finns 

barnkonsekvenser med som rubrik. Rubriken går dock att ta bort 

från beskrivningen om handläggaren inte bedömer att den är 

relevant i arbetet.  

 

Det bör tilläggas att inga negativa sociala konsekvenser som 

förbisetts i detaljplanearbetet av de granskade planerna direkt har 

identifierats i denna kartläggning. Det finns dock anledning att anta 

att en mer systematisk granskning av projektens sociala 

konsekvenser och konsekvenser för barn skulle kunna tillföra 

intressanta perspektiv till planarbetet. Sociala konsekvensanalyser 

och barnkonsekvenser bör genomföras på ett systematiskt sätt och 

tydliga riktlinjer för när och hur de ska genomföras, samt vem som 

har ett uppföljningsansvar, bör tas fram om analyserna ska få något 

genomslag i praktiken. Ett arbete pågår för närvarande inom staden, 

genom arbetsgruppen staden i ögonhöjd, med att ta fram en 

vägledning för barnkonsekvensanalyser. Om detta arbete faller väl 

ut, så borde det kunna breddas och utvecklas till att också innefatta 

sociala konsekvensanalyser.  
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5. Bilagor 

5.1 Bilaga 1 – Ursprungligt urval av detaljplaner 
 

Diarienr Fastighet  Ärendetyp  Ärendemening  Ärendestart 

 

2013-20197 
Klocktornet 6 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Klocktornet 6. Bekräfta 

befintlig bebyggelse 

2013-12-03 

2013-19348 
Mimer 8 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Mimer 8, Ändrad 

användningsbestämmel

se från A till skola 

och/eller kontor. 

2013-11-18 

2013-17584 
Rosenhöljan 19 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Rosenhöljan 19 2013-10-21 

2013-13093 
Lillfingret 1 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Lillfingret 1. Förvärv 

av stadens mark för att 

utöka fastigheten. 

Dock är avsikten inte 

att utöka byggrätten. 

2013-08-09 

2013-06057 
Sveaorden 1 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Sveaorden 1 2013-04-09 

2013-05272 
Hjorthagen 1:5 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Del av Norra 

Djurgårdsstaden - 

infart till teknisk 

anläggning i berget 

under Hjorthagsparken, 

Hjorthagen 

2013-03-26 

2013-04722 
Neglinge 1, 

Kämpinge 1 

54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Fastigheterna 

Kämpinge 1, Neglinge 

1 m m. Överförande av 

kvartermark till 

parkmark. Överförande 

av allmänplatsmark till 

kvartersmark. 

Utökande av byggrätt 

för 

komplementbyggnader 

samt bygghöjd. 

2013-03-15 

2013-04620 
Bränninge 1 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

Bränninge 1, 

planläggning av 

2013-03-14 
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ser studentbostäder 

2012-18520 
Snöklockan 5 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Snöklockan 5. 

Planändring avseende 

anpassning till befintlig 

bebyggelse och 

användning - hotell och 

bostäder 

2012-11-20 

2012-18504 
Platåskon 1 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Platåskon 1 Ändrad 

markanvändning 

2012-11-19 

2012-05525 
Farsta 2:1 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Del av Farsta 2:1 vid 

Värmlandsvägen, 

uppföra en förskola 

med 5 avdelningar 

2012-04-02 

2012-02540 
Älvsjö centrum 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Älvsjö centrum, etapp 

3, Stadsutveckling 

Centrala Älvsjö 

2012-02-13 

2012-00200 
Giggen 25, 

Giggen 25, 

Giggen 25 

54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Giggen 25, 

Kaggeholmsvägen 45, 

47, 49, Farsta. 

Bostadsbebyggelse 

2012-01-05 

2011-16754 
Obelisken 25 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Obelisken 25. Ändrad 

användning (ev. ny 

byggrätt) 

2011-09-29 

2011-01999 
Sjömannen 6 54 Detaljplaner, 

områdesbestämmel

ser 

Sjömannen 6 2011-02-07 
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5.2 Bilaga 2 - Instruktioner inför kartläggning 
från KTH Arkitektur 
 

Under det tredje seminariet vill vi öka förståelsen för den byggda staden som 

system och belysa hur sociala konsekvenser uppmärksammats i genomförda 

åtgärder och planer. Vad blir de lokala konsekvenserna och hur påverkas 

grannstadsdelar? Gynnas ett utbyte mellan stadsdelar av åtgärderna? 

 

URVALSPROCESS 

 Titta på senast antagna detaljplaner (områdesbestämmelser och program), 

börja med senast antagna och gå ’bakåt’ i tiden (välj själva om ni vill 

begränsa ytterligare om de är antagna i Byggnadsnämnden eller i 

Kommunfullmäktige eller ta båda). 

 Plocka bort de som framstår som helt irrelevanta för sammanhanget. (Om 

svårt så diskuterar vi, gärna se så exempel från ytterstaden finns med).  

 När ni har 6-8 planer gör ni en mer översiktlig analys av dessa. [Redovisas 

högst summariskt på den muntliga presentationen på Stockholmsseminariet, 

sen mer i detalj i PM.]  

 De två planer som innehåller mest intressanta aspekter att diskutera och 

sprida vidare väljer ni ut för fördjupad analys. [Fokus på dessa vid muntlig 

redovisning på Stockholmsseminariet].  

 Nota bene: OM ni vet att det finns annat exempel (i detaljplaner, 

områdesplaner och program) som är oerhört relevant och som kan vara av 

intresse för de andra städerna att få ta del av så ta med den (detta kan då 

också innefatta processfrågor, samverkansformer och planer/program som ej 

ännu nått antagandeskedet).  

 

ÖVERSIKTLIG KARTLÄGGNING 

För att underlätta analyser av hur det arbetats med stadsform för att beakta sociala 

kvaliteter följer här ett antal frågor ni kan ställa till det större materialet: 

 

1. Tar problemformuleringen/syftet upp något angående sociala mål eller 

segregation? I så fall av vilket slag?  

2. Hänvisas till något av kommunens styrdokument när det handlar om de 

sociala frågorna och i så fall vilket (exempelvis de vi hade uppe vid 

Malmöseminariet)?  

3. Innehåller planen beskrivningar av de sociala konsekvenserna? I liten eller 

stor utsträckning?  

4. Finns en särskild rubrik/ett särskilt avsnitt där detta samlats, t.ex. ’Social 

konsekvensanalys’? 

5. Oavsett hur/var det sociala perspektivet tas upp: vilka aspekter tas upp och i 

vilken omfattning? Gör en enkel skattning (skulle t.ex. kunna vara i stil med 

’…huvudfokus på att öka graden av blandade funktioner, bristande 

närservice och underlag för denna tas upp jämte aspekter om trygghet längs 

gångstråk och dålig orienterbarhet’).  

6. Nämn ett bra exempel där planen verkligen gör skillnad och förbättrar 

situationen i enlighet med eftersträvat mål/syfte så som det beskrivs i 

planhandingar/måldokument som åberopas i planhandlingarna. Beskriv gärna 

hur grannstadsdel påverkas. (D.v.s. det bör vara något man vill uppnå men 

behöver inte vara utpekat i t.ex. någon konsekvensanalys. Använd din/dina 

kollegors förmåga att förstå planens konsekvenser och effekter). 
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7. Nämn ett exempel på något som förbisetts och som skulle kunna ha lösts 

inom ramen för den aktuella planen (Behöver inte vara utpekat i någon 

konsekvensanalys utan använd din/dina kollegors förmåga att förstå planens 

konsekvenser och effekter).  

 

FÖRDJUPAD KARTLÄGGNING 

 

Kom ihåg att om vissa saker inte går att utläsa/framgår av planen är det också ett 

viktigt resultat och ska noteras! Det betyder inte nödvändigtvis att detaljplanen 

förbisett dessa frågor, utan det kan också vara en viktig upplysning om t.ex. 

begränsning i vad detaljplanen kan hantera rent juridiskt eller att det beror på 

beslut som fattats i andra sammanhang. Notera därför även vad det beror på i den 

mån det finns en förklaring! Om det framgår – ange vad, om det saknas, resonera 

kring varför.  

 

1. Finns en beskrivning av detaljplaneområdet betydelse i sin kontext/i staden 

och dess relation till grannområdena (utifrån ett socialt perspektiv)? 

2. Går det att utläsa om detaljplaneområdet är väl integrerat i sin omgivning 

eller om det i sig själv eller del av området har någon barriäreffekt? Om så är 

fallet, har detta beaktats vid utformningen av planens byggda delar och hur? 

En effekt skulle kunna vara t.ex. om det bildas någon ny barriär (uppstår 

barriäreffekt) som förbisetts? Ge exempel. 

3. Bidrar planförslaget till att ett utbyte gynnas mellan stadsdelar? Går det att 

utläsa om centraliteten förändras, om tillgängligheten förstärks, 

barriäreffekter mildrats, om gränssnitt till andra delområden/stadsdelar 

bearbetats på ett sätt som underlättar/inbjuder till rörelse mellan delområden? 

Ge exempel 

4. Framgår det av handlingarna (illustration, gestaltningsprogram eller 

liknande) om de offentliga rummen (gator, torg, parker m.m.) gestaltats för 

att gynna stadsliv, trygghet och samspel: t.ex. entréer och entrétäthet, relation 

mellan byggnad och gata (privat-offentligt), tillvaratagande av viktiga stråk, 

aktiva bottenvåningar, god orienterbarhet, ökad förståelse om sammanhang, 

har samhället synliggjorts i högre utsträckning o.s.v. Ge exempel. 

5. Uttrycks krav på någon av gestaltningsprinciperna enligt ovan i detaljplanens 

formella karta (den juridiskt bindande) eller regleras detta i annan juridiskt 

bindande handling? 

6. Bidrar detaljplanen sammantaget till att det offentliga rummet genom sin 

gestaltning gynnar gående i högre utsträckning? Har torg, platser och 

vägmiljöer t.ex. gjorts mer vistelsevänliga, finns byggnader utmed 

viktiga/strategiska rörelsestråk och möjliggörs effektiva/gena gång- och 

cykelrörelser? Exemplifiera. 

7. Bidrar planen sammantaget till att offentliga platser såsom torg-platser-gator 

gynnar inflöde av de som inte bor lokalt i området? (Ligger vid stråk med 

hög centralitet, viktiga både lokalt och koppling till omgivnigen - 

överlappande skalor o.s.v.). 

8. Beskriver planen hur ökad blandning avseende funktioner (markanvändning 

såsom boende, kontor, handel, rekreation m.m.) ska åstadkommas? Går det 

att precisera/mäta? Har det reglerats i planbestämmelserna/plankartan?  

9. Beskriver planen förändringar om blandning avseende a) upplåtelseform, b) 

hustyp, c) lägenhetsstorlek jämfört med nuläget? Går det att precisera/mäta? 

Regleras det i plankartan (juridiskt bindande) eller finns det endast i 

planbeskrivningen?  
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10. I vilken grad bibehålls en öppenhet för framtida förtätning – har sådana 

möjligheter bibehållits eller kommer ytterligare tillägg bli svåra? Ge exempel 

11. Framgår om platsen/området/stadsdelen varit gynnad/missgynnad utifrån ett 

rättvise- eller fördelningsperspektiv? I så fall i vilket hänseende? (Alltså, hur 

ser tillgängligheten till gemensamma resurser ut före och efter och i relation 

till övriga staden/omgivningen).  

12. Bidrar planen till att tillgängligheten till gemensamma (t.ex. skolor, lekplats, 

bibliotek, kollektivtrafik, kultur o.s.v.) och kommersiella (t.ex. handel, 

mataffärer, restauranger, div. tjänster) resurser/stadens utbud ökar? (Går det 

att utläsa om planen bidrar till en utjämning av livschanser på något sätt?). 

Ge exempel. 

13. Framgår det om medborgarmedverkan har påverkat den fysiska 

utformningen? Framgår på vilket sätt? Ge exempel.  



 


