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Förord 
Examensarbetet på 30 poäng har genomförts som del inom utbildningen Civilingenjör 

Arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet. Ämnesvalet för examensarbetet grundar sig i 

mitt intresse för ett hållbart samhällsbyggande och hållbar samhällsutveckling. Genom 

examensarbetet kompletterar jag min utbildning med viktig kunskap att verka för ett 

hållbart samhällsbyggande inför mitt kommande arbetsliv. Examensarbetet har utförts på 

MAF Arkitektkontor AB, Luleå, utifrån ett uppdrag av Haparanda kommun. 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur man i samhällsplanering ska kunna 

bidra till ett hållbart samhällsbyggande på detaljplanenivå, där målet är att visa hur detta 

kan uppnås i detaljplanering, vilka aspekter man skall tänka på, visa hur man kan testa om 

det bidrar/uppnås i form av en checklista. Det testas sedan i ett praktikfall. Därefter 

utvärderas nyttan/effekten av checklistan samt om det är möjligt att det genom en 

detaljplan kunna bidra till hållbar utveckling. Studien fungerar som ett stöd för arbetet att 

hantera hållbarheten på detaljplanenivå, den fysiskt-rumsliga nivån.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina två handledare, Kenneth Söderlund (arkitekt på MAF 

Arkitektkontor AB) samt Glenn Berggård (universitetslektor vid Luleå Tekniska 

Universitet). Ni har alltid tagit er tid till att handleda mig då jag kört fast eller haft frågor 

och alltid gett mig goda råd. Med er breda kompetens har ni väglett mig på ett 

förtjänstfullt sätt. Ni har lett mig in på nya vägar och jag har lärt mig mycket under 

examensarbetets gång tack vare er. Tack även till mina andra kollegor på MAF 

Arkitektkontor AB för ert stöd och det mycket trevliga arbetsklimatet ni skapat för mig 

under tiden med mitt examensarbete. Ni har också alltid på ett vänligt och glatt 

bemötande hjälpt mig vid mina hinder. Tack också till Haparanda Kommun, Göran 

Wigren, planeringschef, som gav mig denna möjlighet. Jag vill även rikta ett tack till min 

opponent, David Lundbäck, som gett sin åsikt om rapporten och kommit med goda tips. 

Stort tack även till min familj som alltid stöttat, motiverat och hjälpt mig på vägen genom 

studien. Jag vill också rikta ett stort tack till Energikontoret Skåne och illustratör Peter 

Abramsson, Alias Design, för att jag fick använda mig av några av era illustrationer. 

 

Tack ska ni ha! 

Luleå november 2011 
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Abstract 
Sustainable buildt environment and sustainable development is about creating and 

designing future society. Community building in the long term and the result of what we 

do today proves far into the future. Today´s urban development and human way of life 

and build on the long term is unsustainable. It should therefore be a obvious for all the 

municipalities, and by all means also all within community building trade, to appear as 

skilled and responsible actors and that also takes into account environmental and health, 

when building and planning for sustainable built environment.  

 

The future requires a change in community building and ways of life to create a 

sustainable society. Spatial planning, together with detailed planning, is an important tool 

to obtain sustainable development. 

 

The purpose of this study is to contribute knowledge on how the planning is to contribute 

to sustainable built environment on the detailed planning level. This in order to meet 

future needs in a sustainable built environment on the detailed planning level.  

The goal of the thesis is to show how this can be achieved in the zoning plan/detailed 

planning, which aspects to think about, to indicate if it contribute/be achieved in the form 

of a checklist. It is tested in a case study. Then evaluated the usefulness/effect of the 

checklist and whether it is possible that through a zoning plan/detailed planning to 

contribute to sustainable development. The study also shows a proposal for how the 

Granängen, an undeveloped area in Haparanda, how it is planned to live up to a 

sustainable housing area. The study also evaluates the usefulness/effect of the checklist as 

well as a zoning plan/detailed planning can contribute to sustainable development.  

The study serves as a support for the work to manage sustainability in the zoning 

plan/detailed planning level, the physically-spatial level.  

 

Sustainable built environment consists of four interacting factors, social, ecological, 

economic and physically-spatial sustainability. The results show that for the physically-

spatial sustainability should be manifested, it needs to also be a concretization of the 

concept to include the structural part, the building technology. This is despite the 

structural/building technology properties are not locked through the zoning plan/detailed 

planning rules so often. Although the zoning/detailed level can be directiv of the 

structural/building technology in the design/building permit/building. In the optimisation 

of these four factors is achieved sustainable built environment and a sustainable 

development. Sustainable buildt environment achieved thus only when the social, 

ecological-, economic-, and the physically-spatial aspects of sustainability coincide and 

takes into account an overall perspective. The goal must be to achieve an interaction 

between these aspects and that no part is too dominant at the expense of the other parts. 

This turned out to be not an easy task. Something that is deemed unsustainable in one 

case can actually in a different case turn out to be the most viable solution.  

 

The term "sustainability" is a wide range, which includes everything from planning, 

construction and management of cities, buildings, infrastructure, buildings and facilities, 

to also achieve social, ecological, economic and physically-spatial sustainability. If you 

manage to integrate the four dimensions of sustainability (social, ecological, economic 

and physically-spatial) has come a long way in working towards a more sustainable city.  

 

A good home and a good living environment is an important prerequisite for good health. 

It is also important to be able to feel safe and involved, and to lead a meaningful leisure. 

We must be able to have access to venues and a good service. We all know that we feel 



good if we had a god security, comfort and beauty. When it comes to planning of housing 

and especially the planning of new housing areas, the concept of sustainability that takes 

into account the environmental impact of building prevention, therefore, must understand 

the site conditions. We also need to plan and build equal to create conditions for a good 

living environment and a functioning everyday life for both women and men, young and 

old.  

 

In planning it is important to know who we are building and planning for. It is obviously 

not enough to simply plan for a sustainable plan, it is also necessary to build sustainable 

housing and choosing sustainable building materials. It is also about building houses so as 

to require as little energy as possible for heating. How we warming our homes is also 

important from the point of view of carbon dioxide. To create a sustainable neighborhood 

is therefore required that the dwellings are connected to a power source that is best from a 

climate perspective. There should be opportunities for everyone to live in good housing, 

affordable and moreover in a safe and stimulating environment.  

 

Through literature studies I have come to the conclusion that it takes a holistic approach 

to achieve sustainable community development. It comes from the outset of planning to 

bring in the concept of sustainability. Sustainable built is thus to build for the future. The 

durable solutions must be included in today's urban planning for the future generations to 

take part of our efforts. We have a lot of knowledge. We know what create sustainable 

communities, we just need to translate this into practice.  

 

The focus and boundaries of this study is on sustainable community development through 

spatial planning at zoning plan/detailed planning level. 

 

 



 

Sammanfattning 

Ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar samhällsutveckling handlar om att skapa 

och utforma det framtida samhället. Samhällsbyggandet är långsiktigt och resultatet av 

det vi gör idag visar sig långt in i framtiden. Dagens samhällsbyggnadsutveckling och 

människans sätt att leva och bygga är på lång sikt ohållbar. Det borde därför vara en 

självklarhet för alla landets kommuner, och för all del även alla inom samhällsbyggnads-

branschen, att framstå som skickliga och ansvarstagande aktörer och som dessutom tar 

hänsyn till miljö och hälsa genom att bygga och planera för ett hållbart samhälls-

byggande.  

 

Framtiden förutsätter ett förändrat samhällsbyggande och levnadssätt för att skapa ett 

hållbart samhälle. Den fysiska planeringen, tillsammans med detaljplanering, är ett viktigt 

verktyg för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.  
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur man i planering ska kunna bidra 

till ett hållbart samhällsbyggande på detaljplanenivå. Detta för att möta framtidens behov 

på ett hållbart samhällsbyggande. Målet med studien är att visa hur detta kan uppnås i 

detaljplanering, vilka aspekter man skall tänka på, visa hur man kan testa om de 

bidrar/uppnås i form av en checklista. Det testas i ett praktikfall. Därefter utvärderas 

nyttan/effekten av checklistan samt om det är möjligt att det genom en detaljplan kunna 

bidra till hållbar utveckling. Studien visar också på ett förslag på hur Granängen, ett 

oexploaterat område i Haparanda, hur det ska planeras för att leva upp till ett hållbart 

bostadsområde. Studien utvärderar också nyttan/effekten av checklistan samt om en 

detaljplan kan bidra till hållbar utveckling. Studien fungerar som ett stöd för arbetet att 

hantera hållbarheten på detaljplanenivå, den fysiskt rumsliga nivån.  

 

Hållbart samhällsbyggande består av fyra samverkande faktorer, den sociala, ekologiska, 

ekonomiska och den fysiskt-rumsliga hållbarheten. Resultatet visar att det för den fysiskt-

rumsliga hållbarheten skall manifesteras så behöver det även ske en konkretisering av 

begreppet för att även innefatta den byggnadstekniska delen. Detta trots att de byggnads-

tekniska egenskaperna inte låses via planbestämmelser så ofta. Även om detaljplanenivån 

kan vara vägledande för det byggnadstekniska i projekteringen/bygglov/byggande. Vid en 

optimering av dessa fyra faktorer uppnås ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar 

utveckling. Hållbart samhällsbyggande uppnås alltså först när den sociala, ekologiska-, 

ekonomiska-, och de fysisk-rumsliga hållbarhetsaspekterna sammanfaller och tar hänsyn 

till ett helhetsperspektiv. Målsättningen måste vara att uppnå ett samspel mellan dessa 

aspekter och att ingen del är för dominerande på bekostnad av de andra delarna. Det 

visade sig dock inte vara en enkel uppgift. Något som bedöms som ohållbart i ett fall kan 

faktiskt i ett annat sammanhang vara den mest hållbara lösningen.  

 

Begreppet ”hållbarhet” är ett brett begrepp, som bland annat innebär allt från planering, 

byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader och 

anläggningar, till att även uppnå social, ekologisk, ekonomisk och fysiskt-rumslig 

hållbarhet. Lyckas man integrera det fyra dimensionerna på hållbarhetsaspekter (sociala, 

ekologiska, ekonomiska och fysisk-rumsliga) har man kommit långt i arbetet för en mer 

hållbar stad.  

 

En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för en god hälsa. Det är också 

viktigt att kunna känna sig trygg och delaktig, samt att ha en meningsfull fritid. Vi måste 

kunna ha tillgång till mötesplatser och en god service. Vi vet alla att vi mår bra av 



trygghet, trivsel och skönhet. När det gäller planering av bostäder, och framförallt 

planering av nya bostadsområden, innebär begreppet hållbarhet att man tar hänsyn till 

byggandets inverkan på miljön, därför måste man förstå platsens förutsättningar. Vi måste 

också planera och bygga jämställt för att skapa förutsättningar för en god boendemiljö 

samt ett fungerande vardagsliv för både kvinnor och män, unga som gamla. Vid 

planeringen gäller det att veta vem vi bygger och planerar för. Det räcker naturligtvis inte 

med att bara planera för en hållbar plan, det krävs också att man bygger hållbara 

byggnader och väljer hållbara byggnadsmaterial. Det handlar också om att bygga husen så 

att det kräver så lite energi som möjligt för uppvärmning. Hur vi värmer upp våra hus är 

också viktigt ur koldioxidsynpunkt. För att skapa ett hållbart bostadsområde krävs därför 

att bostäderna ansluts till en energikälla som är bäst ur klimatsynpunkt. Det ska finnas 

förutsättningar för alla att leva i goda bostäder, till rimliga kostnader och dessutom i en 

stimulerande och trygg miljö.  

 

Genom litteraturstudier har jag kommit fram till slutsatsen att det krävs ett helhets-

perspektiv för att uppnå hållbart byggande. Det gäller att redan från början av planeringen 

att ta in begreppet hållbarhet. Hållbart samhällsbyggande är alltså att bygga för framtiden. 

De hållbara lösningarna måste tas med i dagens samhällsplanering för att framtidens 

generationer ska kunna få ta del av våra satsningar. Vi har mycket kunskap. Vi vet vad 

som skapar hållbara samhällen, vi måste bara översätta det i praktiken.  
 

Fokus och avgränsningar i denna studie läggs på hållbart samhällsbyggande genom fysisk 

planering på detaljplanenivå.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras först bakgrunden och problembeskrivningen till studien. Bakgrunden är viktig 

för att läsaren skall förstå varför studien har genomförts. Bakgrunden mynnar sedan ut i ett konkret syfte. 

Därefter formuleras målen med studien. Ett antal frågeställningar har utifrån det preciserats för att nå 

syftet och målet. Efter det presenteras vilket fokus och vilka avgränsningar som beaktats i studien samt 

vilken metod som använts. Slutligen följer en beskrivning av rapportstrukturen, vilket även fungerar som 

läsanvisning. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Dagens utveckling på samhällsbyggandet, tillsammans med människans sätt att leva, är på 

lång sikt ohållbar. Att framstå som skickliga och ansvarstagande aktörer som dessutom tar 

hänsyn till miljö och hälsa genom att bygga och planera för ett hållbart samhällsbyggande 

borde därför vara en självklarhet. Ett hållbart samhällsbyggande handlar om att skapa och 

utforma det framtida samhället (Ullstad, 2008). Ämnesvalet för denna studie grundar sig i 

mitt intresse för ett hållbart samhällsbyggande och fysisk planering mot ett hållbart 

samhälle, en hållbar samhällsutveckling.  

 

Samhällsbyggandet är långsiktigt och resultatet av det vi gör idag visar sig långt in i 

framtiden. Framtiden förutsätter ett förändrat levnadssätt och samhällsbyggande för att 

skapa ett hållbart samhälle. Hur staden utformas, med dess stora byggnadsvolym, mängd 

människor och omfattande tekniska system, är viktigt för att nå målet om ett hållbart 

samhällsbyggande och hållbar utveckling (Sveriges Arkitekter, 2009). Våra städer har 

byggts under lång tid och formats efter olika ideal. Framtidens samhällsbyggande bygger 

vidare på den befintliga bebyggelsen. Vi måste därför när vi idag samhällsplanerar ta med 

i beräkningen att vi om 50 år har en annan teknik och nya sätt att leva på. Hållbart 

samhällsbyggande är tillsammans med hållbar samhällsutveckling en förutsättning för 

framtiden och något som samhället måste sträva mot (Ullstad, 2008). 

 

Studien fungerar som ett stöd för arbetet att hantera hållbarheten på detaljplanenivå, den 

fysiskt rumsliga nivån. Det gäller att klara ut social, ekologisk, ekonomisk och fysiskt-

rumslig hållbarhet. För att den fysiskt-rumsliga hållbarheten skall manifesteras behöver 

det även ske en konkretisering av begreppet för att även innefatta den byggnadstekniska 

delen. Detta trots att de byggnadstekniska egenskaperna inte låses via planbestämmelser 

så ofta. Även om detaljplanenivån kan vara vägledande för det byggnadstekniska i 

projekteringen/bygglov/byggande. Den byggnadstekniska hållbarheten kan därför ses som 

en precisering inom ramen för den fysiskt-rumsliga hållbarheten (Boverket och 

Naturvårdsverket, 2000). Detta redovisas mer ingående i kapitel två.  

 

En tillbakablick i historien 

I alla tider har människan tvingats söka sig till boplatser som haft bättre förutsättningar 

för mat och boplats, där man hoppades att den nya platsen skulle vara bättre än den gamla 

http://www.ltu.se/
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och att livet där skulle bli lättare. Människor, framförallt uppe i norra Sverige, tvingades 

acceptera boplatser som på grund av det hårda klimatet inte var så attraktiva. Somrarna 

var korta och vintern lång. Sommarens skörd skulle dessutom räcka hela långa vintern. 

Även bostäderna fordrade mycket arbete. Det skulle värmas upp och samtidigt skulle 

värmen hållas kvar i byggnaderna. Byggnadernas form bestämdes mestadels av nöd-

vändigheten att hålla människor, deras kreatur och skörd under samma tak, samtidigt som 

man utnyttjade kreaturens kroppsvärme och det skydd mot väder och vind som lador och 

skjul erbjöd huvudbyggnaden (Erat & Björkholtz, 1983). Klimatet på platsen var 

avgörande för vilka byggnadsmaterial som fanns tillgängliga, samt att det i hög grad 

bestämde byggnadsstilen och husens storlek menar Schmitz-Gunter (2000). Boverket 

(2006) framhäver att byggnadsmaterial och bränsle för uppvärmning hämtades från den 

närliggande byggden.  

 

Hur ser det ut idag – beskrivning av problemet 

Enligt Ullstad (2008) är läget idag ett helt annat och menar att det i dagens samhälle är en 

hållbar samhällsutveckling och miljöfrågan som är en av de viktigaste frågorna som 

diskuteras för tillfället. Sweco (2012)  framhäver att det idag är klimatfrågor, miljö och 

energiförsörjning som är i fokus där alla talar om behovet av en långsiktigt hållbar 

utveckling. Ullstad (2008) betonar att en fråga som är mycket aktuell är värmeeffektiva 

byggnader med förnybara energikällor. Hållbart samhällsbyggande, och en hållbar 

samhällsutveckling, är en stor utmaning för hela samhället och kräver sannolikt stora 

förändringar framöver. Under de senaste åren har människans energianvändning, 

alternativa bränslen och deras konsekvenser och påfrestningar på vårt klimat blivit en 

fråga som uppkommer i många olika diskussioner hos stat, myndigheter och hos ett flertal 

företag. Att reducera användningen av fossila bränslen och att samtidigt kunna göra 

användandet av energin mer effektiv har därmed blivit en kärnfråga 

(Miljövårdsberedningen, 2000).  

 

Ullstad (2008) framhäver att en bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för 

en god hälsa. Det är viktigt att kunna känna sig trygg och delaktig och samtidigt ha 

möjlighet till en meningsfull fritid, tillgång till mötesplatser och bra service. Bostaden och 

närområdet har stor betydelse för social gemenskap och trygghet. Det är också det som 

tillhör människans grundläggande behov. Det räcker inte med att endast förbättra de 

fysiska kvaliteterna som till exempel ventilation, vitvaror, tillgång till grönområden och 

service. De sociala kvaliteterna behöver också utvecklas, och då framförallt känslan av 

trygghet och säkerhet, möjligheter till en meningsfull fritid samt människors attityder till 

bostadsområdet. Ullstad (2008) menar vidare att det borde vara angeläget för alla att 

framstå som skickliga och ansvarstagande aktörer som tar hänsyn till miljö och hälsa 

genom att bygga hållbart och bidra till en hållbar samhällsutveckling där byggande och 

boende har en stor påverkan på vår miljö, både under själva byggprocessen och i många 

år framöver.  

 

För att bygga ett mer hållbart samhälle behöver vi planera annorlunda och i många fall 
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använda nya tekniker och välja andra material betonar Ullstad (2008). Utsläpp av 

växthusgaser, och då framförallt koldioxid påtalar Ullstad (2008) vara det största miljö-

hotet ur global synvinkel. Klimatfrågan behöver ligga högt upp på samhällsagendan, där 

den byggda miljön enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) står för 40 % av den totala 

energianvändningen i Sverige. Den bidrar således starkt till växthuseffekten där utsläpp 

av växthusgaser delvis kommer från bostäder från själva produktionen, men framför allt 

från användandet av den färdiga byggnaden. Byggsektorn har därför både ett stort ansvar 

och stora möjligheter att minska dessa utsläpp (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Som rikt-

märke för hela Sveriges miljöarbete har 16 miljökvalitetsmål tagits fram där hållbarheten 

enligt Regeringskansliet (2011) kan relateras till dessa 16 nationella miljömål: 

 

1) Begränsad klimatpåverkan 

2) Frisk luft 

3) Bara naturlig försurning 

4) Giftfri miljö 

5) Skyddande ozonskikt 

6) Säker strålmiljö 

7) Ingen övergödning 

8) Levande sjöar och vattendrag 

9) Grundvatten av god kvalitet 

10) Hav i balans med levande kust och skärgård 

11) Myllrande våtmarker 

12) Levande skogar 

13) Ett rikt odlingslandskap 

14) Storslagen fjällmiljö 

15) God bebyggd miljö 

16) Ett rikt växt och djurliv 

 

Ett av dessa miljömål som är av stor betydelse för bygg- och samhällsplaneringssektorn är 

miljömålet nummer 15) God bebyggd miljö, som främjar god hushållning av mark, vatten 

och andra resurser. Där är syftet bland annat även att bevara kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och där tätbebyggda områden, som städer och tätorter, ska ha en hälsosam 

livsmiljö. Ett annat miljömål, som också berör, är nummer 1) Begränsad klimatpåverkan, 

som handlar om just begränsad klimatpåverkan. Där är syftet att minska utsläpp av 

växthusgaser. En långsiktigt hållbar utveckling förutsätter att olika mål tillsammans 

uppfylls så långt det är möjligt. Alla mål kan dock inte alltid uppnås i sin helhet, i varje 

fall inte på kortare sikt. Dagens utveckling tyder dock tyvärr på att koldioxidutsläppen 

snarare ökar än minskar, vilket gör att Sverige kommer att få mycket svårt att nå upp till 

det målet. Hållbarheten relateras även till de andra miljömålen, och med hjälp av den 

fysiska planeringen kan kommunerna öka möjligheterna att nå upp till miljökvalitets-

målen (Länsstyrelsen Skåne, 2010).  

http://www.ltu.se/
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur man i stadsplanering kan bidra till ett 

hållbart samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplanenivå. Ett stöd för arbetet 

att hantera hållbarheten på detaljplanenivån, den fysiskt-rumsliga nivån. Detta för att 

möta framtidens behov på ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar utveckling.  

1.3 Mål 

Målet med studien är att visa hur detta kan uppnås i detaljplanering, vilka aspekter man 

skall tänka på, visa hur man kan testa om de bidrar/uppnås i form av en checklista som 

sedan testas i ett praktikfall. Därefter utvärderas nyttan/effekten av checklistan samt om 

det är möjligt att det genom en detaljplan kunna bidra till hållbar utveckling. 

1.4 Frågeställningar 

Några frågeställningar har preciserats för att nå syftet och målet. Frågeställningarna är 

uppdelade i två delar. Frågeställningarna är först uppdelade på teoridelen där frågor 

kretsar kring vad i planeringen som ska kunna bidra till hållbar utveckling samt vilka 

aspekter man skall tänka på hur detta kan uppnås i detaljplanering. Därefter är fråge-

ställningarna uppdelade på frågor som handlar om fallstudien Granängen.  

 

Frågeställningar teori:   

 

1. Vad innebär begreppet ett hållbart samhällsbyggande och hållbar utveckling?  

2. Vilka hållbarhetsaspekter ska tas i beaktande för att uppnå hållbarhet?  

3. Vad ingår i det olika aspekterna om man bryter ner dessa i mindre delar?  

4. Kan en detaljplan bidra till hållbar utveckling och vad kan man i så fall styra på 

detaljplanenivå för att få hållbarhet i projektering/bygglovshandlingar/byggande?  

5. Går det att skapa en checklista för att uppnå hållbarhet, i så fall hur?   

 

Fallstudien ska besvara följande frågor: 

1. Fungerar checklistan som ett medel för att se om man uppnår målet med 

hållbarhet?  

 

2. Vad är nyttan/effekten av checklistan? 

 

3. Hur ska Granängen planeras för att leva upp till ett hållbart bostadsområde?  

1.5 Fokus och avgränsningar 

Fokus ligger på hållbart samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplanenivå. 

Studien avgränsar sig till att i praktikfallet Granängen, där checklistan prövas, endast 
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studera/visa på ett förslag till lämplig användning, utveckling och utformning av en 

detaljplan med framtida exploatering för ett nytt bostadsområde för området Granängen. 

En planberedskap för framtida utveckling som kommer att ligga till grund för- och ange 

riktlinjer för ett eventuellt fortsatt planarbete i området. En vision om hur Granängen kan 

se ut på lång sikt. Avgränsningarna är gjorda för att i första hand beröra mindre bostads-

bebyggelse på det som i dagsläget efterfrågas mest, nämligen bostadshus i form av villor 

och parhus med möjlighet till inslag av radhus och- eller kedjehus. Även ett förslag till 

trygghetsboende/äldreboende/seniorboende alternativt ungdomsbostäder/studentbostäder 

redovisas. Avgränsningar har gjorts på byggnaderna där bostäder och hustyper redovisas 

med illustrationer i ett gestaltningsprogram som bilaga till detaljplanen och plan- och 

genomförandebeskrivningen. Illustrationerna i gestaltningsprogrammet omfattar inte 

några planlösningar, den visar endast på gestaltning och arkitektur av området med en 

hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen, tillsammans med plan- och genomförande-

beskrivningen, reglerar bland annat bästa form på byggnader, samt vilket byggnads-

tekniskt sätt att bygga och vilka energikällor som är det bästa för just Granängen. Allt 

detta utifrån det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket redovisas med det som skulle ge 

Haparanda ett nytt arkitektoniskt inslag och hållbar utveckling.  

1.6 Metod 

Arbetsprocess  

Studien tar sin början genom bakgrund och problembeskrivning i ämnet. Därefter konkre-

tiserades syftet och målet med studien för att sedan mynna ut i lämpliga frågeställningar. 

Utifrån frågeställningarna kunde sedan, tillsammans med fokus och avgränsningar, 

relevant litteratur sorteras och väljas ut från litteraturstudien som genomfördes. Litteratur-

studien visar kunskapsläget hos andra som jag sedan arbetade vidare med. Därefter 

gjordes en analys av vilka aspekter som kan ingå i ett verktyg/checklista för att uppnå ett 

hållbart samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplanenivå. Baserat på detta, 

för att mer konkret exemplifiera de teorier som fås fram genom litteraturstudien har det 

gjorts en fallstudie i ett nytt bostadsområde där checklistan har prövats. Checklistan är ett 

medel för att kunna se om man uppnår målet om ett hållbart samhällsbyggande på detalj-

planenivå. Utifrån detta har ett förslag till plan- och genomförandebeskrivning med 

planförslag och gestaltningsprogram utformats. Planförslaget har därefter granskats och 

analyserats hur väl Granängen uppfyller kraven enligt checklistan. Se figur 1 för illustration 

över arbetsprocessen. 

 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att på så sätt få en bakgrund, en allmän kunskap, 

och finna olika exempel och teorier om ämnet hållbart samhällsbyggande. En sökning har 

gjorts där ett ett stort antal böcker, rapporter och artiklar, både tryckt litteratur och 

elektroniska publikationer har studerats. Även sökmotorn ”Google” har använts för att 

hitta ytterliggare spår och elektroniska källor.  

 

Exempel på sökord: hållbara städer, hållbart byggande, hållbar samhällsutveckling, 

begreppet hållbarhet, urban planering, hållbar arkitektur, trygghet, säkerhet, offentliga 

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

6 

Figur 1: Arbetsprocess för studien.  

rum, grön samhällsplanering, kretslopp, luftföroreningar, folkhälsa, trafikplanering, 

jämställdhet, jämlikhet, hållbar byggteknik, hållbara energikällor, checklista, fallstudier, 

miljömål, certifiering med flera.   

 

Litteratursökningen ledde fram till ett antal böcker, studier, rapporter och artiklar där 

denna studie huvudsakligen utgår från och refererar till. De litteraturer som kom att ha en 

stor betydelse för studien är bland annat boken Byggekologi – kunskaper för ett hållbart 

byggande av Bokalders, Varis & Block, Maria (2004), Planera med miljömål! En 

vägvisare av Boverket och Naturvårdsverket (2000), Bygg klimatanpassat av Erat, Bruno 

och Björkholtz, Dick (1983). Hållbar stadsutveckling; en politisk handbok från Sveriges 

Arkitekter av Ullstad, Erland (2008), Att bygga ett hållbart samhälle av Johansson, 

Birgitta och Orrskog, Lars (2002), utgivna dokument från Boverket samt Energikontoret 

Skåne (2010) Att bygga energieffektivt – fakta och råd om energi för dig som går i 

nybyggnadstankar.  

 

Fallstudie 

En detaljerad undersökning av ett studieobjekt benäms fallstudie. Genomförandet av 

fallstudier syftar till att få en fördjupad kunskap inom ett specifikt område. Baserat på 

detta, för att mer konkret exemplifiera de teorier som fås fram genom litteraturstudien, har 

det gjorts en fallstudie i ett nytt bostadsområde där checklistan har prövats. Checklistan är 

ett medel för att kunna se om man uppnår målet.  
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1.7 Rapportstruktur och läsanvisning 

Kapitel 1 – Studien tar sin start i det första kapitlet med en inledningsdel med bakgrund 

och problembeskrivning, syfte, mål och frågeställningar, fokus och avgränsningar, metod, 

samt en rapportstruktur med läsanvisning. 

Kapitel 2 – I detta kapitel presenteras de teoretiska grunder som är nödvändiga för 

förståelsen och genomförandet av studien. I detta avsnitt presenteras således teorin av 

litteraturstudierna inom hållbart samhällsbyggande, begreppet hållbarhet och hållbar 

samhällsbyggnad/utveckling. Hur uppnår vi hållbarhet och en hållbar samhällsutveckling. 

Vilka faktorer/aspekter krävs för att uppnå hållbarhet. Checklistan är avslutningen på 

detta kapitel, ett resultat utifrån litteraturstudien med punkter för att uppnå hållbarhet på 

detaljplanenivå.  

Kapitel 3 – Fallstudie Granängen, där checklistan prövas, anger endast ett förslag till 

lämplig användning och utformning av det nya bostadsområdet Granängen. Förslag till 

utformning av detaljplan med plan- och genomförandebeskrivning. En planberedskap för 

framtida utveckling som kommer att ligga till grund för- och ange riktlinjer för ett 

eventuellt fortsatt planarbete i området.  

Kapitel 4 – I det fjärde kapitlet redovisas en analys, utifrån en objektiv synvinkel, som 

visar på hur väl Granängen uppfyller kraven enligt checklistan och hur väl checklistan ger 

möjlighet att fånga olika aspekter av hållbarhet och vad som behöver ändras/komplet-

teras/tas bort.  

Kapitel 5 – Kapitel fem behandlar diskussion och slutsatser på studien. Kapitlet inleder 

med en diskussion kring metod och arbetsprocess och därefter resultatet. Ger studien svar 

på frågeställningarna och vad kan vara lämpligt att arbeta vidare med (FoU). 

 

Kapitel 6 – Det sjätte kapitlet redovisar studiens referenser. 

Bilagor – Bilaga 1 visar verifierad (ifylld) checklista prövad i fallstudien. Bilaga 2 visar 

förslag på plankarta med planbestämmelser för Granängen. Bilaga 3 innehåller ett 

gestaltningsprogram för Granängen. Gestaltningsprogrammet är en bilaga till detaljplanen 

för bostäder i Granängen och utgör på så sätt en del i planhandlingen. Gestaltnings-

programmet ska ligga till grund för utformning av byggnader och allmänna platser inom 

planområdet. Gestaltningsprogrammet visar på illustrationsplaner samt utformning av 

bostäder i form av villor, parhus, radhus och kedjehus. Det visar även på ett gestaltnings-

förslag på äldreboende/trygghetsboende/seniorboende alternativt 

ungdomsbostäder/studentbostäder. 
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2.  Hållbar utveckling och fysisk 

planering 
I detta kapitel presenteras de teoretiska grunder som är nödvändiga för förståelsen och genomförandet av 

denna studie. I detta avsnitt presenteras således teorin av litteraturstudierna inom hållbart samhälls-

byggande, begreppet hållbarhet och hållbar samhällsbyggnad/utveckling. Hur uppnår vi hållbarhet och en 

hållbar samhällsutveckling. Vilka faktorer/aspekter krävs för att uppnå hållbarhet. Checklistan är 

avslutningen på detta kapitel, ett resultat, en syntes, utifrån litteraturstudien med punkter för att uppnå 

hållbarhet i den fysiska planeringen på detaljplanenivå. 

 

 

2.1 Vad innebär ett hållbart samhällsbyggande 
Hållbart byggande är ett begrepp som används mer och mer, framförallt när det gäller 

hållbar stadsplanering (Noord & Ärlebäck, 2011). Ranhagen (2006) påtalar att hållbar 

samhällsutveckling är ett långsiktigt och övergripande mål som regeringen har fastställt 

och ska komma till uttryck i alla politiska beslut. Enligt Ullstad (2008) innebär hållbart 

samhällsbyggande planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infra-

struktur, byggnader och anläggningar genom att uppnå social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Det måste ske på ett sådant sätt att hushållningen med resurser blir bättre och 

där belastningen på miljön minskar betonar Boverket & Naturvårdsverket (2000).  
 

Vi står idag inför en stor och viktig utmaning framför oss, nämligen att bygga hållbart och 

att planera för att kunna uppnå hållbarhet. Det är en stor umaning för hela samhället och 

det kommer förmodligen att kräva stora betydande förändringar. Vi måste tänka flera 

generationer framåt i tiden, speciellt nu när det idag blir alltmer uppenbart att vårt 

levnadssätt och byggande är långsiktigt ohållbart. Det vi nu måste ha förståelse för är vad 

som egentligen är hållbar samhällsbyggnad och hållbar utveckling. Något som bedöms 

som ohållbart i ett fall kan faktiskt i ett annat sammanhang vara den mest hållbara 

lösningen. Det är ingen enkel uppgift betonar Ullstad (2008).  

 

En förutsättning för en god tillväxt i Sverige är att ha väl fungerande hållbara städer 

(Miljövårdsberedningen, 2000). Miljövårdsberedningen (2000) menar vidare att det är 

kommunerna som har det huvudsakliga ansvaret för den fysiska planeringen där varje 

kommun, med stöd av goda rutiner för planering, bör ta fram en vision för en hållbar 

utveckling. Landets kommuner spelar på så sätt en central roll i arbetet för- och mot en 

hållbar samhällsutveckling. 
 

Enligt Miljövårdsberedningen (2000) använder sig flertalet av de stora byggföretagen i 

Sverige, som till exempel Skanska, PEAB och NCC (för att nämna några) av hållbart 
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byggande som hjälpmedel för att positionera sig ute på marknaden. Konceptet hållbart 

byggande är nu på stark uppgång inom svensk byggindustri, vilket tydligt framgår på 

byggföretagens webbplatser, där miljö och hållbarhetsfrågor är viktiga delar i deras 

verksamheter och olika projekt. Byggsektorn har stora möjligheter att ge ett stort bidrag i 

arbetet med att uppnå ett hållbart samhälle och byggande. Den ambitionen skulle kunna 

bli ett tydligt gemensamt mål för de olika aktörerna i bygg- och förvaltningsprocessen och 

på så sätt ge en hög kvalitet.  

 

Enligt Ullstad (2008) har vi under en oerhört lång tid satsat väldiga summor och byggt för 

att leva som vi gör idag och vi kan därför såklart inte bara över en natt ändra på detta. 

Ullstad (2008) påtalar vidare att vi måste skapa oss en gemensam bild och ett tydligt mål 

mot hur vi ska uppnå ett hållbart samhällsbyggande och att hållbarheten inte är ett slut-

resultat, utan en inriktning för det ständigt pågående byggandet och planerandet. 

 

”Sverige ska sträva efter en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling betyder att våra resurser ska användas på ett sätt som är långsiktigt 

effektivt och därigenom säkerställer att den nuvarande generationens behov uppfylls utan 

att de kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras” 

(Regeringens kommission för hållbar utveckling, 2011). 

 

2.1.1 Begreppet hållbart samhällsbyggande och hållbar utveckling 

Enligt Ullstad (2008) är hållbart samhällsbyggande och hållbar utveckling ett brett 

begrepp som ofta används i samband med stadsplanering. Ullstad (2008) påtalar vidare att 

det råder en ganska stor begreppsförvirring när man pratar om hållbart samhällsbyggande. 

Det talas ofta om energisnålt byggande, ekologiskt byggande, gröna hus, sunda hus, 

miljöanpassat byggande, resurshushållning med fler. Innebörden har över tiden förändrats 

allt eftersom man insett att det inte bara handlar om energihushållning utan om en hel-

hetssyn, där utgångspunkten ligger i miljö och ekologi. Den mest kända definitionen av 

hållbarhet härstammar från den så kallade Brundtland-rapporten, Our Common Future, 

från år 1987. Där slås fast att hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Brundtlandrapporten är en rapport utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och 

utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland (Brundtland, 1987). 

Det var här som hållbar utveckling fick internationell genomslagskraft (Boverket och 

Naturvårdsverket, 2000). 

 

Ullstad (2008) framhäver vidare att landets kommuner idag bygger en mängd olika 

bostäder för att man skall kunna tillgodose alla människors behov och önskemål. Det 

gäller för människor i livets alla olika skeden. Det kan vara villor, parhus, radhus och 

kedjehus, både hyresrätter och bostadsrätter, men även till exempel trygghetsbostäder för 

äldre, studentbostäder och andra särskilda boenden.  
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Ett uttryck som idag oftast används för att beskriva hållbar utveckling är hållbart 

byggande (Ullstad, 2008). När det gäller planering av bostäder och framförallt planering 

av nya bostadsområden innebär begreppet hållbarhet att man tar hänsyn till byggandets 

inverkan på miljön. Inte bara på kort sikt, det är minst lika viktigt att tänka på lång sikt 

(Schmitz-Gunter, 2000). Enligt Vitruvius, romersk arkitekt och ingenjör verksam för 

drygt 2000 år sedan, uppnås hållbarhet när byggnaden står på fast grund och består av 

klokt valda material (Burström, 2007). Det gäller alltså att redan från början av 

planeringen att ta in begreppet hållbarhet. Hållbart samhällsbyggande är på så sätt att 

bygga för framtiden, men det är också knutet till en positiv uppfattning om vad livet i ett 

litet begränsat område kan ha för grundläggande värden betonar Schmitz-Gunter (2000). 

 

2.1.2 Hållbarhetsaspekter 

Bokalders och Block (2004) påtalar att hållbart samhällsbyggande och en hållbar 

utveckling består av tre samverkande faktorer, den ekologiska, den ekonomiska och den 

sociala hållbarheten. Boverket och Naturvårdsverket (2000) i sin tur menar att det, 

förutom dessa tre hållbarhetsaspekter, även gäller att klara ut den fysiskt-rumsliga 

hållbarheten. Resultatet av litteraturstudien visar att det för den fysiskt-rumsliga håll-

barheten skall manifesteras så behöver det även ske en konkretisering av begreppet för att 

även innefatta den byggnadstekniska delen. Hållbar utveckling uppnås genom samspel 

mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter inom en fysiskt-rumslig ram 

(Boverket och Naturvårdsverket, 2000). Vid en optimering av dessa fyra faktorer uppnås 

ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar utveckling (Se figur 2). Resultatet utifrån 

den litteraturstudie som gjorts på dessa fyra hållbarhetsaspekter redovisas mer ingående 

längre fram i detta kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Det fyra 

hållbarhetsaspekterna 

som alla ska samverka för 

att uppnå hållbarhet. 

Överlappningarna mellan 

cirklarna representerar 

mål som rymmer alla fyra 

dimensionerna. Ett 

idealtillstånd som innebär 

att de olika målen 

balanseras i förhållande 

till varandra. Illustration: 

Andreas Wennberg.   
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Fysiskt-rumslig hållbarhet  
Den fysiskt-rumsliga hållbarheten kan sägas vara det som allting utgår från eftersom att 

hållbar samhällsutveckling uppnås genom ett samspel mellan ekologiska, sociala och 

ekonomiska aspekter inom en fysiskt-rumslig ram (Boverket och Naturvårdsverket, 

2000). Enligt Bokalders och Block (2004) handlar det om en tillgänglig, levande och 

varierad stadsbebyggelse med identitet, där vi måste värna och ta tillvara den kultur-

historiska bebyggelsemiljön. Vi måste tillvarata den värdefulla stads och landskaps-

bilden. För att den fysiskt-rumsliga hållbarheten skall manifesteras så behöver det även 

ske en konkretisering av begreppet för att även innefatta den byggnadstekniska delen. 

Detta trots att de byggnadstekniska egenskaperna inte låses via planbestämmelser så ofta. 

Även om detaljplanenivån kan vara vägledande för det byggnadstekniska i projek-

teringen/bygglov/byggande. Byggnadsteknisk hållbarhet innebär även att vi måste uppnå 

långsiktigt hållbara byggnader, och då med hållbara byggnadskonstruktioner.  

De byggnader vi uppför måste alltså hålla under en lång tid framöver. Det är viktigt att 

tänka på beständigheten/hållbarheten i konstruktionerna. Det gäller också att det är 

energisnåla samt består av konstruktioner och material som inte är av ändliga resurser 

eller påverkar miljön på ett negativt sätt. Underhållsbehovet är också en viktig 

punkt/aspekt att tänka på (Bokalders & Block, 2004). 

Ekologisk hållbarhet  
Den ekologiska hållbarheten handlar om att det vi gör måste rymmas inom ramen för 

ekosystemets gränser, ett miljöanpassat byggande. Det handlar om att begränsa klimat-

påverkan. Vi måste använda marken effektivt och även återanvända marken. Vi måste 

förstå läran om sambandet mellan levande organismer och den miljö som de lever i.  

Vi måste tänka i kretslopp. Där måste människan och miljön alltid komma i centrum.  

Vi måste också främja för människans hälsa, samtidigt som vi värnar om den biologiska 

mångfalden och naturmiljön. Vi måste långsiktigt bevara vattnens, jordens, samt eko-

systemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa 

till vad de klarar. Hur mark och vatten används har därför stor inverkan på den ekologiska 

hållbarheten. Vilken energikälla ska vi använda oss av? Dagvattenhantering? Den fysiska 

planeringen påverkar därför utvecklingen mot en hållbar samhällsutveckling. Den handlar 

även om att skapa en god boendemiljö (Bokalders & Block, 2004). 

Social hållbarhet  
Den sociala hållbarheten handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Målet måste vara ett gott liv och 

en god livsmiljö. I ett socialt hållbart bostadsområde ska alla människor ha samma 

möjligheter att leva och forma sin vardag, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, religiös eller politiskt orientering, etnisk, kulturell eller socioekonomisk 

tillhörighet. Det handlar därför även om tillgänglighet. Social hållbarhet ska utgå från 

människans behov av gemenskap, delaktighet, trygghet och identitet. Detta är också 

värden som tillsammans skapar en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling 

(Gävle kommun, 2009). Hälsa, trygghet och säkerhet är andra viktiga aspekter inom 
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Figur 3: En byggnad är 

en helhet som innehåller 

många olika delar och 

komponenter. Trädet 

visar helheten och de 

viktigaste delarna som 

denna helhet är upp-

byggd av. Trädet står på 

jorden och har fyra 

rötter. Det består också 

av fyra huvudgrenar där 

allting utgår ifrån med 

kvistar och ytterst löv. En 

pedagogiskt uppbyggd 

tankestruktur att utgå 

från (Bokalders & Block, 

2004). 

social hållbarhet. Invånarna ska inte känna oro över sin livssituation. Det ska vara ett 

fungerande socialt vardagsliv där det finns service, mötesplatser och möjligheter för alla 

på lika villkor oavsett ålder, kön, etnicitet eller handikapp och så vidare. Det ska vara 

säkert, tryggt, jämlikt och ha ett bevarande av vårt kulturarv. Vi måste göra våra bostads-

områden socialt hållbara så att vi trivs och bor kvar. Människor ska kunna få påverka sin 

miljö. Medborgarinflytande är därför viktigt. Det måste också bestå av en mångfald så att 

vi inte skapar segregerade områden. Det ska finnas närhet till park- och grönområden 

samt goda rekreationsmöjligheter (Bokalders & Block, 2004). 

Ekonomisk hållbarhet  
Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Det innebär 

också en bra ekonomi som medel för att kunna nå det goda livet. Att utvinna mesta 

möjligt ur så lite råvaror och energi som möjligt är ekonomiskt hållbart. Återanvändning 

och återvinning istället för nyproduktion. Det innebär också att bygga för en lång livs-

längd samtidigt som byggnaderna ska vara föränderliga så att de kan förändras utifrån 

olika människors behov. Det handlar också om att återanvända marken samt att använda 

marken på ett effektivt sätt (Bokalders & Block, 2004). 

 

2.1.3 Helhetsperspektiv för hållbart samhällsbyggande  

Hållbart samhällsbyggande uppnås alltså först när de ekologiska-, ekonomiska-, sociala 

och fysiskt-rumsliga hållbarhetsaspekterna sammanfaller och tar hänsyn till ett helhets-

perspektiv. Målsättningen måste därför vara att uppnå ett samspel mellan dessa aspekter 

så att ingen del är för dominerande på bekostnad av de andra delarna (Bokalders & Block, 

2004). Arkitekt Varis Bokalders och Maria Block (2004) menar att man måste ha ett 

helhetsperspektiv för att leda byggprocessen rätt vad gäller hållbart byggande och 

planering. Vidare menar de också att man i ett helhetsperspektiv måste kunna ta hänsyn 

till ett stort antal områden och att dessutom tänka i systemlösningar. Varis Bokalders 

(2004) har därför tagit fram ett byggekologiträd enligt det som visas i figur 3. 
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Varis Bokalders byggekologiträd ska fungera som ett slags hjälpmedel för att tänka 

systematiskt vid hållbart byggande och planerande där byggnadsekologi utgår från fyra 

grenar, nämligen sunda hus, hushållning, kretslopp och platsen. Schmitz-Gunter (2000) 

framhäver att det även gäller att tänka på alla faser som byggnadsmaterial, och då 

framförallt framställningen av byggnadsmaterialen, men även nyttjandet och förbrukandet 

av den samtidigt som man också ska ha med i planeringen och tanken på att byggnads-

materialet en dag måste omhändertas som avfall. 

2.2 Fysisk planering för ett hållbart samhällsbyggande 

Vid planering av en ny stadsdel, eller bostadsområde, ska olika praktiska, sociala och 

tekniska frågor sammankopplas för att därefter mynna ut i en attraktiv och funktionell 

detaljplan för bebyggelse och infrastruktur. Gator, gång- och cykelvägar, elnät, vatten- 

och avloppsledningar, skolor och kollektivtrafik är saker som ska planeras med tanke på 

dagens samhälle och vara förberett inför framtiden påtalar Boverket (2011). Byggnaderna 

(husen), gatorna och det offentliga rummen i en stadsdel ska därför planeras för en lång 

tid framöver, vilket innebär att mycket under tiden kommer att förändras och utvecklas i 

samhället. Stadsplaneringen behöver därför förbereda för nya utvecklingar. Det gör att det 

i framtiden är lättare att hålla stadsdelen hållbart och levande betonar Noord & Ärlebäck 

(2011).  

 

Samhällsplanering innebär alltså en utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, 

infrastruktur och miljö. För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande innebär det bland 

annat också det fysiska förutsättningarna i och omkring de områden där människor ska bo 

och leva. Det handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var ska vi bygga nya 

bostäder, vägar och industrier, vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att 

skapa ett hållbart samhälle (Luleå kommun, 2011).  

 

Det krävs en god anpassning efter det förändrade levnadssättet för att skapa ett hållbart 

samhälle för framtiden. Där måste även samhällsbyggandet förändras i takt med tiden 

påtalar Sällström (2012). Det handlar bland annat också om de sociala förhållandena, 

vilket gör att begreppet täcker in samspelet mellan människor samt mellan människor och 

deras fysiska omgivning. För att planera för framtida hållbarhet är det även viktigt att 

förstå den historia som präglat platsen där ett nytt område ska exploateras, omgivningens 

utseende, men också vilka förutsättningar som finns i dagsläget betonar Region Halland 

(2005).  

 

Samhällsplaneringen har en viktig roll 

Det handlar om stadsplanering och hur olika samhällsintressen skall utvecklas, vilket gör 

att samhällsplaneringen därför har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling 

(Boverket, 2011). Vidare menar Boverket (2011) att samhällsplaneringen ska syfta till att 

ge alla människor, i alla delar av landet, en från social synpunkt god livsmiljö där en 

långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas. Bostadsbyggande och 
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ekonomisk utveckling ska också underlättas. Den hållbara samhällsplaneringen handlar 

om att skapa och utforma det framtida samhället, om att skapa strukturer där barnen själva 

kan gå till skolan, där man tar cykeln till träningen eller för att köpa ett paket mjölk. 

Bostäder och arbetsplatser behöver en god lokalisering i närheten av kollektiv- och 

trafikstråk så att det blir lättare att pendla till och från arbetet. 

 

2.2.1 Detaljplanering - genomförande  

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser, illustrationskarta 

samt en plan- och genomförandebeskrivning. Illustrationskartan och planbeskrivningen 

ska underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa förutsättningar och syftet 

med detaljplanen. Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna 

genomföras (Borås Stad, 2014). Markens lämplighet, för bland annat bebyggelse, är det 

som prövas i detaljplanen betonar Länsstyrelsen Skåne (2010). Plankartan är den handling 

som är juridiskt bindande och kommer ange vad som till exempel ska vara allmän plats-

mark, kvartersmark och hur bebyggelsen ska regeleras (Boverket, 2011).  

 

Många olika intressen ska tillsammans skapa en bra helhet när en plats ska planläggas. 

Den tillhörande planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de 

förändringar som detaljplanen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna 

tolka plankartan samtidigt som den beskriver områdets förutsättningar och de förän-

dringar som planen innebär. Plankartan ska sedan ligga till grund för kommande 

bygglovsprövning. I en detaljplan framgår också hur planområdet är uppdelat för olika 

ändamål, till exempel bostäder, handel eller industri och vilka bestämmelser som gäller 

för de olika delområdena. På plankartan anges bland annat även gränser, användning av 

mark, begränsningar av markens bebyggande, bebyggelsens placering, utformning och 

utförande. I planbeskrivningen kan också mycket detaljerade uppgifter finnas, som mer i 

detalj beskriver hur byggnaderna skall gestaltas, där det ibland även framgår ritningar och 

illustrationer (Vänersborgs kommun, 2011).  

 

Lagar som reglerar planprocessen  

Landets kommuner ska i den fysiska planeringen tillämpa 2 och 3 kap. i Plan- och 

bygglagen (PBL) samt i 3, 4 och 5 kap Miljöbalken (MB). PBL anger grundläggande krav 

för markanvändning och byggande, nämligen hur marken bäst ska användas och hur 

bebyggelsemiljön ska se ut. MB innehåller grundläggande och särskilda besämmelser om 

hushållning med mark- och vatten för landets områden och riksintressen, till exempel 

naturresurser, jord- och skogsbruk, rennäring samt bevarande- och exploateringsintressen. 

De allmänna intressena i 2 kap. (PBL) ska beaktas vid planläggning och vid lokalisering 

av bebyggelse. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur ska 

främjas samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommuni-
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kationsleder och andra anläggningar. God livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt och 

en god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror ska främjas. I 3 kap. (PBL) 

regleras krav på byggnader, andra anläggningar, tomter och allmänna platser, till exempel 

placering, utformning, ändringar och bevarande. 3 och 4 kap. och 5 kap. i MB handlar om 

miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning (Boverket, 2011). 

 

Reglering med detaljplan 

Kommunen ska alltså med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 

för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning. Detalj-

planer får på så sätt reglera mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och 

byggnadsverk, bestämmelser om byggandets omfattning, placering och bebyggelse-

miljöns utformning. Där anges bland annat vilken typ av byggnad som ska byggas, hur 

stor byggnad som får byggas, var inom tomten byggnaden ska placeras, fasadmaterial, 

taklutning, byggnadshöjd, naturmark, parkmark eller gatumark betonar Boverket (2011).  

Genom det kommunala planmonopolet har kommunerna rådighet över den fysiska 

planeringen, som är ett viktigt instrument för att främja hållbar utveckling påtalar 

Ranhagen (2008).  

 

Vid planeringen av ett nytt bostadsområde, eller stadsdel, ska alltså olika praktiska, 

sociala och tekniska frågor sammankopplas för att därefter resultera i en funktionell och 

attraktiv detaljplan för bebyggelse och infrastruktur. Det innebär bland annat gator, gång- 

och cykelvägar, parker, lekplats, natur, vatten- och avloppsledningar, elnät, skolor och 

kollektivtrafik. Allt detta ska planeras utifrån hur det ser ut idag i dagens samhälle och 

samtidigt vara förberett inför morgondagen, alltså framtiden framhäver Boverket (2011).   

 

Det måste planeras för att både byggnaderna och gatorna ska finnas i många år framöver, 

flera decennier. Det gäller även att tänka på att det under denna tid kommer att förändras 

och utvecklas mycket i samhället. Kommunens planarbete handlar om att välja väg för 

framtiden och se till att vår gemensamma fysiska omgivning, såsom våra parker, gator, 

byggnader och vattenområden, ger bra möjligheter till en positiv hållbar samhälls-

utveckling. Lyckas man i stadsplaneringen förebereda för förändringar och för nya 

utvecklingar, desto lättare blir det då i framtiden att hålla bostadsområdet och stadsdelen 

hållbart och levande. Det ska vara en samhällsutveckling som värnar jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden samtidigt som den främjar en långsiktigt hållbar livsmiljö för 

alla idag och för kommande generationer. Genom att ha ett helhetsperspektiv utifrån fyra 

samverkande faktorer, den sociala, ekologiska, ekonomiska och den fysiskt-rumsliga 

hållbarheten kan en hållbar detaljplan upprättas, där även värdefulla natur- och kultur-

områden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig 

bebyggelse. Planeringen bygger på att samla in och väga många olika aspekter; estetiska, 

sociala, ekologiska och samhällsekonomiska mot varandra för att kunna fatta välgrundade 
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beslut (Länsstyrelsen Skåne, 2010).  

 

Översiktsplanering – för en långsiktigt bra helhet 

Vägledande för hur mark och vatten bör användas i framtiden framgår i kommunernas 

översiktsplan. Översiktsplanen konkretiseras och genomförs därefter i detaljplanen (Borås 

Stad, 2014). Översiktplanerna vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får 

användas. Det kan vara ett långsiktigt strategiskt dokument med ett politiskt ställnings-

tagande kring kommunens framtida utveckling, vilket ofta starkt relateras till visionen om 

just en hållbar utveckling. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar 

utveckling. Här tas besluten kring andvändningen av mark och vatten, kommunernas 

vision för fortsatt utveckling. Översiktsplanen ska på så sätt vara vägledande, eftersom 

den inte är bindande påtalar Boverket och Naturvårdsverket (2000).  

 

För att visionerna ska få genomslag krävs det att de finns med hela vägen, även i de 

jurudiskt bindande detaljplanerna. Landets kommuner har nämligen i översiktsplanerna 

störst möjlighet att planera för en hållbar samhällsutveckling, där översiktsplanerna kan 

slå fast att hänsyn ska tas till bland annat miljömålen. När sedan en detaljplan ska tas fram 

är det lätt att de goda intentionerna glöms bort på grund av flera olika saker, men kanske 

oftast att det är svårt att motivera varför miljöfrågorna är viktiga, särskilt om planarbetet 

riskerar att bli för omfattande och således fördröjande. Alla dessa detaljplaner, större och 

mindre, sammantagna bidrar till en mer eller mindre hållbar samhällsutveckling betonar 

Länsstyrelsen Skåne (2010). Kommunernas översiktsplaner är viktiga dokument då 

klimataspekter behöver hanteras parallellt med andra intressen och i situationer där olika 

intressen ställs mot varandra (Sveriges kommuner och landsting, 2010).  

 

Detaljplanens syfte spelar roll 

För att uppnå syftet med en detaljplan får den inte innehålla fler bestämmelser än vad som 

är nödvändigt. Syftet med detaljplanen spelar roll, då syftet i många detaljplaner 

begränsas till att bara beskriva bebyggelsen. Ett exempel på det kan vara: ”syftet med 

planen är att pröva en bebyggelse om cirka 100 bostäder där inriktningen är en varierad 

småhusbebyggelse i form av friliggande hus, parhus, radhus och kedjehus”. Kompletteras 

syftet istället med meningen ”syftet är också att säkerställa naturen”, som exempel, ges 

istället helt andra möjligheter att uppnå hållbarhet. Då har naturen blivit en del av syftet 

med planen och det är fullt möjligt att föra in relevanta bestämmelser (Länsstyrelsen 

Skåne, 2010). 

 

2.2.2 Miljömålen förankrade i detaljplanen 
Länsstyrelsen ansvarar för en regional anpassning av de nationella miljömålen. 

Kommunerna ansvarar för de lokala anpassningarna av både de nationella och de 

regionala målen (Boverket och Naturvårdsverket, 2000). Detaljplanering är ett av flera 
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verktyg som kan användas för att nå miljömålen. Landets kommuner kan med hjälp av 

den fysiska samhällsplaneringen öka möjligheterna att uppnå miljömål som god bebyggd 

miljö och begränsad klimatpåverkan, men även ett flertal andra miljömål. I en detaljplan 

går det såklart inte att åtgärda alla frågor då det finns begränsningar för vad som får- och 

kan regleras i en detaljplan. Det är svårt att få ihop det med alla miljömål, då olika 

miljömål ofta står i konflikt med varandra. Som exempel kan nämnas där en förtätning av 

befintlig bebyggelse, som i sin tur minskar transportbehovet, istället kan innebära att 

tätortsnära grönområden bebyggs. Detaljplanen ska, så långt det är möjligt, bidra till att 

uppnå miljökvalitetsmålen (Länsstyrelsen Skåne, 2010). För att värdera de miljöeffekter 

som kan uppstå genom detaljplanen är miljömålen en viktig utgångspunkt framhäver 

Boverket och Naturvårdsverket (2000). 

2.2.3 Planering för hållbarhet 

Boverket (2007) påtalar att det vid planering för hållbarhet gäller att ställa frågor om vem 

det är vi bygger- och planerar för, men också på vilket sätt vi gör det. Vems kunskap är 

det som har legitimitet och vad resulterar det tagna besluten i. När dessa frågor ställts och 

problem formulerats är det möjligt att hitta lösningar i riktning mot hållbarhet. Region 

Halland (2005) anser att ett bostadsområde kan liknas med en spelplan, detta eftersom att 

människor med olika bakgrund, förväntningar och förutsättningar, oavsett kön, ålder eller 

etnicitet, möts i ett bostadsområde. 

 

Utgå från människan 

Enligt Göteborgs kommun (2011) ska all stadsplanering utgå från människor, både från 

de som lever och verkar på en plats idag och från dem som i framtiden kommer att 

använda stadsmiljön. Stadens invånare har många olika livssituationer och behov, därför 

är det viktigt att lyssna på röster och ta in olika perspektiv från hela staden när vi planerar 

och bygger. 

Delaktighet 

Våra möjligheter att bli mer delaktiga i de beslut som fattas och som berör vårt eget 

samhälle är en förutsättning för ett bra vardagsliv påtalar Boverket och Naturvårdsverket 

(2000). Genom att skapa delaktighet bland så många olika grupper som möjligt skapas en 

diskussion av behov och önskemål, vilket i sin tur leder till att kunna göra så ändamåls-

enliga detaljplaner som möjligt. Det är viktigt i all planering. Människors kunskap och 

engagemang i sin närmiljö kan tas tillvara när exempelvis ett nytt bostadsområde 

planeras. Det ska finnas plats för alla människor i en hållbar stad, därför är det viktigt att 

ta till vara på alla människors behov och önskemål. Människorna i staden ska få säga vad 

det tycker och låta dem engagera sig i samhällets uppbyggnad betonar Boverket (2007). 

 

Boverket (2009) framhäver att boendet är centralt för alla människor då den utgör en 

plattform för såväl den egna privata sfären som det sociala och yrkesmässiga livet där 
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sektorn byggande och förvaltning är betydelsefull i utvecklingen av samhället i en hållbar 

riktning. Vidare betonar Boverket (2009) att det är viktigt att det finns en valfrihet på 

bostadsmarknaden, en valfrihet som möter människors behov och önskemål om hur just 

de vill leva och bo.  

 

När man pratar om att bygga ett hållbart samhälle måste man enligt Johansson och 

Orrskog (2002) kunna skilja mellan byggd miljö och naturmiljö. En byggd miljö är de 

som har skapats av människan, till exempel ett bostadsområde, och där naturmiljö är den 

av naturen givna miljön, exempelsvis en vacker ås med skog. Det handlar om att planera 

samhället och dess utveckling på ”rätt” sätt. Var ska vi bygga nya bostäder, vägar och 

industrier. Hur ska våra städer utvecklas, vilka områden ska vi skydda och hur kan vi 

bidra till att skapa ett hållbart samhälle (Boverket, 2007). Boverket (2007) påtalar även 

vikten av att vi planerar så att området hänger samman och att det är tillgängligt för alla. 

Ullstad (2008) menar att det också är viktigt att den ger möjlighet till socialt, ekonomiskt 

och kulturellt utbyte. Vår miljö består inte bara av hus och vägar, den består också av 

backar, skogar, åkrar, människor och djur. Vi har grannar, det egna reviret och andra folks 

vanor och kultur. När vi bygger nya bostadsområden påverkar vi omgivningen både 

positivt och negativt. Urbaniserad värld (2008) framhäver att det finns mycket kunskap 

om hur man kan utveckla bostadsområden och städer på ett hållbart sätt. Det som däremot 

ligger väldigt många steg efter är just den sociala hållbarheten. 

 

Enligt Birgitta Johansson och Lars Orrskog (2002) bör vi helst följa fyra grundläggande 

principer när vi planerar för ett hållbart samhälle: 

 Rättvisa mellan olika generationer 

 Rättvisa mellan alla människor på jorden 

 Ekologisk balans mellan människan och naturen 

 Medborgarna får vara med i planering och beslut  

 

Vid planering, byggande och förvaltning ska alltså en miljömässigt, ekologisk, eko-

nomiskt, socialt och fysisk-rumslig hållbar utveckling vara grunden. Samhällsplanering 

och regelverken för området ska vara ändamålsenliga för att främja utveckling av 

verksamheter och näringsliv enligt dessa grunder. En god bebyggd miljö är ett av de 16 

miljökvalitetsmålen. Det innebär bland annat att byggnader och anläggningar ska 

utformas på ett miljöanpassat sätt, att människor inte ska utsättas för skadliga luft-

föroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälsorisker 

eller säkerhetsrisker. Den byggda miljön är viktig för att tillfredsställa grundläggande 

behov i samhället, och förutsätts att den skall anpassas till utvecklingen i samhället 

(Regeringskansliet, 2009). Regeringskansliet (2009) påtalar vidare att miljökvalitets-

målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska 
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tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas.  

 

I miljömålspropositionen föreslås att sju delmål ska ange inriktning och tidsperspektiv i 

det fortsatta miljöarbetet för att nå miljö kvalitetsmålet. Delmålen gäller bland annat 

planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller, uttag av naturgrus, 

avfall, energianvändning i byggnader samt inomhusmiljö (Regeringskansliet, 2009).  

Ullstad (2008) framhäver att vi kan uppnå en hållbar samhällsplanering genom att tänka 

på hur vi sköter naturmiljön där vi bor, hur vi lever tillsammans med växterna och djuren 

samt hur vi ordnar utbytet av energi och materia mellan samhället och naturen. Enligt 

Johansson och Orrskog (2002) är en annan viktig aspekt att beakta hur miljövänligt vi 

lever hemma, på fritiden, i skola och arbetsliv. De menar vidare att vi också måste 

hushålla med marken, vilket stärker både bostadsområdets värde och hållbarheten. 

Funktionsblandning - blandade upplåtelseformer, verksamheter och funktioner 

Det skapas goda förutsättningar att planera för- och uppnå hållbarhet genom att skapa 

stadsmiljöer med en bra blandning av funktioner, där boende blandas med arbete, service 

och handel. Genom att ha en mix av funktioner så finns det alltid folk i rörelse, vilket i sin 

tur skapar en trygg miljö. I en funktionsblandad bebyggelsestruktur finns det inom samma 

område både bostäder, service och arbetsplatser (FOJAB arkitekter, 2014).  

 

Enligt Johansson & Orrskog (2002) ska bostadsområdet vara blandat med både nytt och 

gammalt, men även med olika affärer, utbud av kultur, offentligt och privat. Vidare menar 

Johansson & Orrksog (2002) att det även är viktigt att det är både livligt och lugnt i 

området. Detta kallas även ibland för kvartersstaden (rutnätsstaden) eller blandstaden 

(Sternudd, 2007). Det handlar om att blanda, inte bara bostäder och verksamheter, utan 

även med olika boendeformer, mötesplatser och utbud av service, helst på kvartersnivå 

(Boverket, 2002). Sternudd (2007) framhäver att det för att få en hållbar stad med olika 

bakgrunder och förutsättningar är det bra om den även består av en varierad bebyggelse i 

form av olika upplåtelseformer. Detta motverkar i sin tur segregation. Genom att ha 

varierande former av boende på ett och samma område, så gör det att människor kan 

flytta inom området, och då även vid livssituationer som ändras och kan samtidigt behålla 

kontakter i den miljö de känner sig trygga i- och med. Vidare nämner Sternudd (2007) 

även att bostäderna gärna ska vara riktade mot olika brukargrupper som seniorboende, 

studentlägenheter eller äldreboende.  

 

Johansson & Orrskog (2002) framhäver att en funktionsblandning (blandning av bostäder, 

arbetsplatser, handel och service) är en kvalitet som bör eftersträvas eftersom det bidrar 

till att skapa en intressantare stadsmiljö. Enligt Behrendt (2005) vill de flesta bo i ett 

område där de boende har en bättre livssituation än de själva och menar vidare att det kan 
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vara bra att få ”resursstarka” personer till ett utsatt område, eftersom dessa har en större 

möjlighet att kämpa för att höja standarden. Det krävs också att nya bostadsområden får 

komplement i form av skolor och andra lokaler för att möta det sociala behovet betonar 

Johansson och Orrskog (2002). Hög täthet är också något som skapar förutsättningar för 

ett tryggt och hållbart bostadsområde (Arkitektur Stockholm, 2011). Det finns alltid 

människor i rörelse i områden med en bra blandning av olika funktioner, till exempel 

människor som är på väg till och från olika målpunkter. Det i sin tur skapar en trygg miljö 

som gör att fler människor väljer att gå och cykla även under dygnets mörka timmar 

(FOJAB arkitekter, 2014). 

 

Närhet och korta avstånd till det vi använder ofta 

Enligt Johansson och Orrskog (2002) ska närhet vara en central del i den hållbara 

samhällsplaneringen. Det ska vara lätt och trivsamt att gå och cykla, kollektivtrafiken ska 

vara bekvämt tillgänglig, gång- och cykelvägar är bra genomtänkta för att ta sig till 

arbetsplatser, service och framförallt till kollektivtrafikens hållplatser. Johansson & 

Orrskog (2002) påtalar vidare att det därför är viktigt att vi planerar för en trygg, bekväm 

och ett framkomligt bostadsområde för gående och cyklister, vilket också är en 

förutsättning för den sociala och ekologiska hållbarheten.  

 

Bilen är naturligtvis ett viktigt transportmedel, men det är när vi promenerar eller cyklar 

som det uppstår direkta möten mellan människor (Arkitektur Stockholm, 2011). Fler 

gående och cyklande i ett bostadsområde ökar också den sociala kontrollen, vilket i sin tur 

ökar tryggheten framhäver Arkitektur Stockholm (2011). Det är viktigt att det attraktiva 

bostadsområdet utformas utifrån en bild om hur vardagslivet kan gestaltas. Problemet 

idag är att vi knappast vet hur vardagslivet ser ut. Alla olika människor måste kunna få 

förverkliga sina drömmar om ett gott liv (Urbaniserad värld, 2008).  

 

Ett flertal fler människor kommer att röra sig till fots om vardagsservice och rekreation 

ligger nära bostadsområdet. Hur många som rör sig till fots eller med cykel i ett område 

beror på avståndet mellan två eller flera målpunkter. Valet att gå styrs av detta. Olika 

funktioner som människor ofta utnyttjar i sin vardag bör ligga nära bostaden, till exempel 

matbutik, förskola, fritidsaktiviteter, lekplatser och mindre parker (FOJAB arkitekter, 

2014). En viktig förutsättning för att människor ska kunna ha en god livskvalitet är 

tillgång till både kommersiell och offentlig service (Boverket, 1998b). 

 

Attraktivitet 

Attraktivitet kan vara avgörande för om en individ väljer att flytta till ett bostadsområde 

eller inte. Människorna bedömer detta utifrån vad som finns där, vem som är där och vad 

som händer där. Människan är i centrum i en attraktiv miljö. Där finns plats för människor 

att vara, god tillgänglighet och stadsrum som är intressanta och lockar. Attraktiviteten kan 
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bland annat mätas genom hur stor bredden på utbudet av tjänster och konsumentvaror, 

estetiska egenskaper, som vackra byggnader och trivsamma gaturum, torg, park och 

platser, men även genom kvaliteten på offentliga tjänster i form av skolor och dagis och 

kvaliteten på infrastrukturen. Det är dock inte bara det fysiska strukturerna som avgör om 

ett bostadsområde är attraktivt, det kan även avgöras av en känsla, en stämning eller en 

känsla om att passa in eller inte (FOJAB arkitekter, 2014). Enligt Sveriges arkitekter 

(2009) ligger attraktionen i en kombination av folkliv, verksamheter och den fysiska 

miljön.  

 

Estetik 

Enligt Boverket (2002) bidrar en kombination av god funktion tillsammans med estetiska 

värden till en hållbar stadsutveckling. Boverket (2002) påtalar också att man måste utgå 

från kunskap, erfarenhet och känsla, men även omdöme vid förändringar av staden. Detta 

eftersom begrepp som skönhet och trevnad är väldigt svåra att mäta. Naturvärden har en 

stor social betydelse, men är såklart också väldigt viktig ur ett ekologiskt hållbart 

perspektiv betonar Ullstad (2008).  

 

Sternudd (2007) kommer i sin avhandling, Bilder av småstaden, fram till att vad man 

tycker om i stort sett är samma sak som vad man upplever som vackert. Sternudd (2007) 

menar där att detta kan förklaras av att människor, omedvetet påverkas av hur omgiv-

ningen är utformad utifrån ett estetiskt perspektiv. Sternudd (2007) menar vidare i samma 

avhandling att vi människor ofta uppskattar småskalighet, variation, grönska, trä med 

flera naturmaterial, färg och ett traditionellt formspråk, där det dock i samma avhandling 

visade sig att man enbart utifrån miljöernas formspråk tolkade in bristande omsorg. Det i 

sin tur gjorde att människor som levde i enformig och oföränderlig miljö kände sig 

ouppmärksammade och samtidigt nedvärderade. Material som betong, stål och glas, som 

är moderna material idag, kopplades av många till död och upplevdes som frånstötande 

(Sternudd 2007).  

 

Berglund, Sjöström och Åström (2004) påtalar att höga hus, om man jämför mot 

människans skala, är mindre bra. Detta är också något som Sternudd (2007) styrker 

eftersom det visade sig att en storskalig och enformig bebyggelse väcker känslor som 

uppgivenhet och avståndstagande. 

Långsiktigt tänkande 

Enligt Bokalders och Block (2004) är det viktigt att tänka långsiktigt när man ska bygga. 

Ett hus ska fungera bra, hålla under lång tid och tåla slitage under många år, även om man 

själv inte planerar att bo där så länge så ska huset en dag säljas, och då med en god 

förtjänst (Johansson & Orrskog, 2002). Att satsa på bra kvalité i grundmaterialen, såsom 

tak, golv, dörrar och fönster gör att arbetet inte blir så omfattande den dag huset ska 

renoveras. Val av kortsiktiga billiga lösningar ligger nära till hands när man ska bygga, 
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men det innebär ofta till dyrare boendekostnader på sikt. Byggnation av hus innebär ofta 

att man måste prioritera kvalité mot pris. Genom att själv rita sitt hus kan man välja 

kvalitéer som är viktigast och på så sätt få ut maximalt för de pengar man valt att 

investera i sitt hus (Johansson & Orrskog, 2002).   

Vatten 

Enligt Tyréns (2011) är vatten grunden till allt liv, där allt 

samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. En stor 

utmaning för en hållbar utveckling är hushållningen med 

vattenresurser där tillgången på dricksvatten spelar in på både   

på ekonomisk utveckling och på en säker livsmedelsförsörjning 

betonar Boverket och Naturvårdsverket (2000). Enligt Bengtsson 

och Slåtteby (2004) är vi, för vår överlevnad, helt beroende av 

tillgång till rent och drickbart vatten. Både idag och i framtiden är därför rent vatten en 

livsviktig resurs för vårt samhälle. Hanteringen av vår livsmiljö måste ske så att 

tillgången på dricksvatten säkras. Överutnyttjande, föroreningar och en förändrad vatten-

balans är största hoten mot vattnet. God kvalitet på vatten har vi ingen brist på totalt sett i 

Sverige även om det lokalt- och även regionalt kan förekomma viss vattenbrist. Vi måste 

planera för skyddsområden för långsiktig vattenförsörjning (Bengtsson & Slåtteby, 2004).  

 

Enligt Gävle kommun (2009) är det viktigt att vattentäkter skyddas för att kunna 

säkerställa både nutida och framtida dricksvatten av god kvalitet. Lokalisering av 

bostäder och verksamheter som kan ha en negativ inverkan på vattentäkterna bör därför 

ske med en stor försiktighet eller helt enkelt i många fall helt undvikas. Genom ett 

långsiktigt skydd av tillgången till dricksvatten ger i sin tur möjlighet för fler människor 

att bosätta sig i staden samt bidrar till en attraktiv boendemiljö.  

 

Odling och jordbruk 

När vårt klimat förändras kan jordbruksmarken komma att få en annan betydelse och 

dessutom öka i värde. Förutsättningarna för import av livsmedel kan förändras, och den 

jordbruksmark som idag bebyggs kan istället komma att behövas till just produktion av 

livsmedel framhäver Länsstyrelsen Skåne (2010). De menar därför att odling- och 

jordbruksmark därför är viktigt att bevara i den hållbara samhällsutvecklingen. Den 

biologiska mångfalden är beroende av större sammanhängande jordbruksstråk och måste 

därför tas i beaktande vid exploatering. Jordbruket är också en viktig del av vår historia. 

De jordbruksmarkerna som finns i dagsläget tar lång tid att skapa och kan endast skapas 

på vissa typer av marker.  

 

Klimatförändringar, stigande transportkostnader och ett ökat miljötänk kommer troligtvis 

att öka behovet av lokalproducerade livsmedel och produktion av energi. Utifrån detta 
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påtalar därför Gävle kommun (2009) att jordbruken kommer att bli mer produktiva i 

framtiden vilket gör att jordbruksmarken därför behöver bevaras. 

2.2.4 Attraktiv och god boendemiljö 

Enligt Johansson och Orrskog (2002) pratas det ofta om både bostadsområde och 

boendemiljö i samma mening och att det ligger nära varandra, men ett bostadsområde kan 

faktiskt omfatta flera olika sorters boendemiljöer. Begreppet boendemiljö hänger även 

ihop med gemenskap, tillhörighet och närhet i positiva termer. Bokalders och Block 

(2004) betonar att boendet är någonting som är viktigt för oss alla, men vi lever på väldigt 

olika sätt. Bokalders & Block (2004) menar där att det är precis det som är den stora 

utmaningen idag, nämligen hur vi kan göra våra städer och bostadsområden bra och 

långsiktigt hållbara för alla typer av människor. 

 

Vad innebär en attraktiv och god boendemiljö?  

Enligt Ullstad (2008) ska människor ha en god levnadsmiljö, därför behöver samhällen 

planeras och utvecklas för att kunna uppnå detta. Begreppet boendemiljö innebär 

vanligtvis den fysiska omgivning där människor lever och verkar, men också de sociala 

och kulturella förhållandena i dessa omgivningar (Johansson & Orrskog, 2002).  

 

Med god boendemiljö avses enligt Ullstad (2008) bostad, bostadsområde och service. En 

god boendemiljö innebär att den skall ge människor goda levnadsvillkor där staden ska 

skapa möjligheter i den valfrihet som vi idag eftersträvar samtidigt som vardagen ska 

fungera på ett bra sätt framhäver Gävle kommun (2009). En god utformning av den 

byggda miljön, bra boendemiljöer samt bra uppväxt- och levnadsvillkor ska vara 

utgångspunkter i detaljplanearbetet. Det innebär att det i planarbetet är viktigt med både 

en estetisk och funktionell utformning av miljön betonar Johansson och Orrskog (2002). 

Ullstad (2008) menar att ett samspel mellan människor och deras fysiska omgivning är 

vad en god boendemiljö innebär. Vår livskvalitet och de som sätter ramarna för våra liv är 

just bostaden och boendemiljön. Det gäller sammansättningen av den sociala miljön 

tillsammans med den fysiska strukturen och kvaliteten. Viktiga faktorer för ett bostads-

områdes attraktivitet är det sociala kvaliteterna i stadsdelarna, en känsla av gemenskap 

framhäver Johansson och Orrskog (2002). 

 

Boendesegregation och integration 

Sveriges Arkitekter (2009) framhäver att boendesegregation innebär att olika befolknings-

grupper bor åtskilda från varandra. Det betonar att de vanligast förekommande dimen-

sionerna av boendesegregation är demografisk segregation (kön, hushållstyper och olika 

åldersgrupper), socioekonomisk segregation (olika inkomst-, yrkes-, eller socialgrupper) 

och etnisk segregation (olika ursprung eller bakgrund). Att integrera betyder att göra helt, 

där insatser och processer som gör våra städer hela och som ger alla en plats i det gemen-
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samma samhället är vad integration handlar om. Bostadsområden och stadsdelar har helt 

olika livsvillkor, vilket det för de som bor i områden med sämst förutsättningar lätt 

hamnar i ett utanförskap. I ett hållbart samhällsbyggande får vi ett samhälle som ger 

förutsättningar för att människor med olika livserfarenheter och bakgrund kan mötas. 

Olika befolkningsgrupper ska kunna bygga sociala relationer mellan dem. Med hjälp av 

den fysiska planeringen kan integrationen i samhället främjas som i sin tur motverkar att 

grupper eller att delar av staden utestängs eller marginaliseras (Sveriges Arkitekter, 

2009).  

 

Bra bostad och boendemiljö 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) är en bra bostad och boendemiljö en viktig 

förutsättning för en god hälsa. Det menar också att bostaden tillsammans med dess 

omgivning är en betydelsefull fysisk resurs i samhället som dessutom ligger till grund för 

att tillgodose grundläggande mänskliga behov. Vidare anser de även att det är viktigt att 

känna sig trygg och delaktig samt att ha en meningsfull fritid, med tillgång till både 

mötesplatser och bra service. Enligt regeringens miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö, 

bör bland annat följande innehåll uppfyllas betonar Boverket (2006): 

 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och 

utvecklas. 

 Boende- och fritidsmiljön samt arbetsmiljön uppfyller samhällets krav på gestaltning, 

frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft. 

 Natur och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas 

så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan 

tillgodoses. 

 Den biologiska mångalden bevaras och utvecklas. 

 Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga 

radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

 Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 

resurssparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. 

 

En god boendemiljö anpassas alltså för att ge en bra samvaro för alla boende, oavsett 

ålder och fysiska förutsättningar (Boverket, 2006). Enligt Boverket (2002) finns det idag 

även ett flertal olika vetenskapliga undersökningar som visar på vilka faktorer som är det 

viktigaste i boendemiljön enligt de boende. Där framgår bland annat att de viktigaste 

faktorerna bland annat är dessa: 

 Det ska finnas närhet till kommunikationer, grönområden, idrottsanläggningar och 

barnomsorg samt skolor. 
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 Det ska också finnas tillgång till hälso- och sjukvård samt daglig service. 

 En blandning av småskalig och varierande bostadsbebyggelse. 

 En blandning av bostäder, verksamheter och servicefunktioner (funktionsblandning) 

     samt tillgång till mötesplatser. 

 

Statens folkhälsoinstitut (2010) framhäver att en mycket viktig förutsättning för en god 

hälsa, är en bra bostad och en bra boendemiljö att vistas i. Bostaden och närområdet har 

stor betydelse för social gemenskap och trygghet där just social gemenskap och trygghet 

tillhör människans grundläggande behov. Det räcker inte med att förbättra de fysiska 

kvaliteterna, till exempel ventilation, vitvaror samt tillgång till grönområden och service. 

De sociala kvaliteterna behöver också utvecklas. Dit hör känsla av trygghet och säkerhet, 

men också möjligheter till en meningsfull fritid samt människors attityder till området 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). Goda grannar behöver inte nödvändigtvis staket mellan 

sig. Om både man själv och ens grannar bara äger varsin liten tomt upplever man desto 

trevligare att få tillgång till ett stort område som man kan använda gemensamt där de 

sociala egenskaperna även kan vara de boendes tillit till varandra och deras sociala 

deltagande betonar Macintyre och Ellaway (2003).  

 

Enligt Eriksson och Westberg (2003) visar en annan undersökning, som genom att studera 

ett bostadsområde under uppbyggnad, svar på vilka faktorer som är viktiga i boende-

miljön, där syftet med undersökningen var att ta reda på vad människor i olika åldrar och 

med olika hushållssammansättning önskar sig av inne-, ute- och närmiljön. Resultatet från 

undersökningen visade inga skillnader mellan åldrarna men att skillnaden är större mellan 

olika sammansättningar av hushåll. De faktorer som uppskattas mest enligt Eriksson & 

Westberg (2003) är: 

 Närhet till barnomsorg och skolor 

 Barnvänligt område 

 Sjönära omgivning 

 Ljus och öppen planlösning 

 Tvättutrustning i bostaden 

 Relativt hög grundstandard 

 Tillgång till uteplats, balkong eller terass 

 

Region Halland (2005) betonar vikten av att en boendemiljö kan ge goda uppväxtvillkor 

samtidigt som det ska skapa möjlighet till erfarenheter, ta hänsyn till barn och ungdomars 

grundläggande behov av trygghet, närhet, kreativitet, fysisk aktivitet och upplevelse i 

gemenskap med andra. Vidare betonar Region Halland (2005) att detta är direkt 

avgörande för barns och ungdomars känslomässiga, intellektuella, fysiska och sociala 

utveckling. Det ska ge möjlighet till gemenskap, tillhörighet, kontakt och trygghet, 
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samförstånd och samarbete i olika uppgifter, utveckla sociala kontakter och bidra till 

identitets- och en känsla av tillhörighet. Detta ger i sin tur möjlighet till kontakt mellan 

människor i alla åldrar, social inlärning och upplevelse av vuxna som bra förebilder.  

Det gäller även att ha rekreations- och aktivitetsutbud i eller i rimlig och direkt närhet till 

boendemiljön (Region Halland, 2005).  

 

Vidare framhäver Region Halland (2005) att idealet är byggnader och anläggningar som 

kan användas för flera olika aktiviteter som stimulerar till spontan aktivitet i anpassade 

områden, företrädesvis i naturen med frisk luft samtidigt som möjlighet till inomhus-

aktiviteter dock inte ska underskattas. Viktiga offentliga serviceutbud ska finnas lätt 

tillgängliga samtidigt som de ligger i rimlig närhet till boendemiljön. Detta gäller allt från 

barntillsyn, skola och fritidshem, till föreningar, samlingslokaler, kulturutbud, aktivitets-

möjligheter, information och omsorg. I ett bostadsområde finns oftast andra resurser som, 

under begränsad tid, kan användas för att stimulera fysisk aktivitet och social gemenskap 

för de som bor där. Som exempel kan nämnas skollokaler och skolgårdar, olika typer av 

samlingslokaler samt parker och andra grönområden. Ett attraktivt bostadsområde kan 

påverkas av vilka serviceutbud och vilka mötesplatser som finns i bostadsområdet. Då är 

det viktigt med avstånd till skola och förskola, men också hållplatser för allmänna 

kommunikationer, affärer och butiker, restauranger och vårdcentral (Region Halland, 

2005).  

 

Ett attraktivt bostadsområde handlar inte bara om att attrahera de som ska flytta till 

området. Det handlar också om att erbjuda en trivsam boendemiljö. Vad som är attraktiva 

boendemiljöer varierar från perspn till person. Det beror på vem som tillfrågas, var i livet 

människorna befinner sig, eller deras bakgrund. Alla har sin egen uppfattning och sina 

egna önskemål på sitt eget boende. Uppfattningen om attraktivitet är också väldigt lika för 

många, både för den inre miljön samt den yttre miljön enligt Länsstyrelsen (2011). 

 

Tilltalande och trygg boendemiljö 

Eftersom ett bostadsområde är en plats där människor tillbringar mycket tid är det enligt 

Johansson och Orrskog (2002) viktigt att skapa en bra och tilltalande boendemiljö att leva 

och vistas i. Ett flertal olika studier visar enligt Johansson och Orrskog (2002) på att 

gynnsamma boendeförhållanden påverkar de boendes hälsa i en positiv riktning. Trygg-

heten i boendet är också den betydelsefull för en bra boendemiljö och hälsan. Boende-

miljön och närområdet har stor betydelse för vår sociala gemenskap, vilket i sin tur 

medverkar till att skapa goda förutsättningar för hälsan. Närhet och social gemenskap 

påverkas av bebyggelsens utformning, men kan försämras när många människor flyttar in 

och ut ur bostadsområdet (Johansson & Orrskog, 2002).  

 

Region Halland (2005) understryker att det genom att ha olika aktörer som kan påverka 
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boendemiljön samt arbeta hälsofrämjande i nätverk med ett ökat boendeinflytande, på sikt 

kan öka engagemanget och trivseln i bostadsområdet. De menar också att bostadspolitiska 

åtgärder kan hjälpa till att minska klyftorna mellan områden med till exempel dyra 

lägenheter och områden med billigare boendeformer, vilket därigenom kan ge fler 

möjligheter att välja en lämplig bostad (Region Halland, 2005).  

 

Den andra typen av samband, mellan boendemiljö och hälsa, innebär att den fysiska och 

sociala miljön är dålig och aktivt bidrar till att skapa ohälsa. Att ha ett acceptabelt boende 

hänger starkt ihop med hur vårt familjeliv och övriga sociala nätverk fungerar. Genom att 

bland annat främja social gemenskap, kulturella upplevelser och gröna rekreations-

områden (faktorer som räknas som ”friskfaktorer”) kan den generella hälsan förbättras i 

ett boendeområde. Friskfaktorer i boendet kan till exempel vara att innemiljön och 

utemiljön hålls snygg och ren (Region Halland, 2005).  

 

Kulturutbud 

Enligt Boverket (2002) har erfarenhet och forskning visat att kultur gör en stad attraktiv, 

vilket i sin tur lockar till sig både företag och nya invånare. Ett aktivt och utvecklat 

kulturliv ger styrka, såväl till staden som till dess invånare (Boverket, 2002). Boverket 

(2002) påtalar vidare att människor känner ett värde i att det finns ett stort utbud av till 

exempel teater, konserter, musik, utställningar, även om de sällan utnyttjar det.   

 

Offentlig konst skapar nya kvaliteter i stadsrummet  

I sin närmiljö ska alla ha möjlighet att uppleva konst. Det flesta konstnärer arbetar i 

processer som bygger på människors engagemang och deltagande eftersom konst väcker 

känslor och frågor, vilket stimulerar till möten. Vid utformningen av de offentliga 

rummen är konst därför ett viktigt gestaltningselement och ska därför beaktas i 

planeringsprocessen. En väl genomtänkt och väl fungerande konst är också 

identitetsskapande för en stadsdel eller bostadsområde. Det höjer samtidigt 

boendekvaliteten och ska därför vara ett naturligt inslag i stadsrummet framhäver 

Arkitektur Stockholm (2011). 

 

Kulturvärden i bebyggd miljö 

Naturvårdsverket (2011) betonar att det historiska, arkitektoniska och kulturella arvet i 

form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer, men även landskap och platser, 

behöver bevaras, användas och utvecklas. Kulturmiljöer kan vara en resurs i arbetet med 

att skapa attraktiva boendemiljöer, vilket även påverkar besöksnäringen. Det är möjligt att 

åstadkomma variation i arkitektur, identitet, struktur, ålder och skala genom att bevara 

äldre bebyggelse. Det är kvaliteter som bidrar till attraktivitet i det moderna stadslivet. De 

värden som försvinner när kulturhistoriskt betydelsefull bebyggelse rivs eller förvanskas 
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Figur 4: Exempel på offentligt rum. Skiss: Andreas Wennberg. 

är mycket svåra att ersätta påtalar Länsstyrelsen Skåne (2010).  

 

Mångfald 

Bokalders och Block (2004) menar att vi måste sträva efter mångfald, vilket innebär att vi 

ska försöka skapa förutsättningar för en så stor biologisk variation som möjligt. Mångfald 

är alltså ett nyckelbegrepp inom ekologsikt tänkande. Det krävs att olika slag av biotoper 

sparas och utvecklas, detta för att på så sätt gynna mångfalden. Det betyder att vi både ska 

försöka bibehålla vissa områden orörda samtidigt som vi ska försöka få grönområden, 

gröna stråk och kilar att nå så långt in i bebyggelsen som möjligt. 

 

Offentliga rum 

Det är svårt att definiera vad 

ett offentligt rum egentligen 

är och vilka funktioner det 

kan ha, detta eftersom att det 

offentliga rummet är ett så 

komplext begrepp påtalar 

Stockholms läns landsting 

(2010). Det som skapar liv 

och mötesplatser i staden är 

rummen mellan byggnader-

na, det vill säga, de offentli-

ga rummen (alternativt de 

allmänna platserna). Det är 

också i de offentliga 

rummen man själv kan bli 

sedd samtidigt som man 

också ser andra, vilket 

skapar förutsättningar för möten mellan människor betonar Boverket (2002). Mötesplatser 

är, i ett samhällsplanerings- och stadsbyggnadsperspektiv, starkt förknippade med det 

offentliga rummet enligt Stockholms läns landsting (2010). Boverket (2002) framhäver att 

ett offentligt rum är de platser där vardagliga möten uppkommer, till exempel där vi går 

och handlar och där vi besöker kaféer och restauranger. Det är således ett begrepp 

i samhällsplanering dit allmänheten enkelt har tillträde. Dit räknas framför allt gator, torg 

och parker. Det finns många intressen att ta hänsyn till vid planering och gestaltning av 

ett offentligt rum. Utformningen av de offentliga rummen måste ske så att dessa är och 

upplevs trygga, tillgängliga och attraktiva för olika människor. Alla personer måste kunna 

ta del av de offentliga rummen/miljöerna på lika villkor. De offentliga rummen måste 

vara attraktiva och estetiskt tilltalande samtidigt som det är en utmaning att skapa 

tillgängliga utemiljöer. Huvudmålet för att uppnå hållbara offentliga rum är att skapa 
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offentliga platser som ger alla en tillgänglighet oavsett kön, ålder eller etnicitet. Ett 

offentligt rum är- och ska vara naturliga sociala mötesplatser. De olika offentliga 

rummens utformning och varierande uttryck är det som styr vilken väg vi väljer att ta och 

var vi vistas framhäver Boverket (2002).  

”Det offentliga rummet utgörs av platser i staden dit allmänheten har tillträde, till 

exempel torg, gator, parker, grönområden och shoppingcentrum”  

(Arkitektur Stockholm, 2011). 

Enligt Boverket (2002) påverkas människor och deras beteenden av hur vi upplever 

staden, antingen som vacker, trevlig, ful och- eller oattraktiv. Offentliga rum som till 

exempel parker, torg och gator ger möjlighet till möten och samtal och är på så sätt 

mycket viktiga inslag i staden. Tillåtande och inbjudande offentliga rum främjar för 

möten mellan människor. Möten och stadsliv är något som pågår på till exempel gator, 

torg, parker och grönområden. Alla är de platser i staden/bostadsområdet som till-

sammans bildar det offentliga rummet (Arkitektur Stockholm, 2011). Genom detta skapas 

förutsättningar för ett rikt liv i bostadsområdet betonar Johansson & Orrskog (2002). 

Därför bör det offentliga rummets kvaliteter och tillgänglighet tryggas redan i detalj-

planen. Det gör man genom att ha tydliga gränser mellan vad som är privat och offentlig 

mark, vilket också gör att bostadsområdet blir avläsbart samt att orienterbarheten 

underlättas (Arkitektur Stockholm, 2011).  

 

Enligt Johansson och Orrskog (2002) antyds de i ett flertal studier kring offentliga rum i 

samhällsplaneringen att utgångspunkten ska vara att fokusera på ortens identitet. 

Anledningen till det är för att på så sätt skapa en känsla av samhörighet hos invånarna 

med en tydlig profil gentemot de som besöker staden. Vidare ställer sig Johansson & 

Orrskog (2002) också sig frågande till vad som egentligen gör en ort unik och hur det ska 

kommuniceras med medborgarna. Det är frågor som en planerare behöver ställa sig 

samtidigt som vi måste ha i åtanke att en orts identitet inte är entydig. Johansson och 

Orrskog (2002) frågar sig även vem som avgör vad som är olika platsers identitet, 

karaktär och särdrag. 

Boverket (2002) framhäver att minnen skapas när man förflyttar sig i en stad, det vill 

säga, mellan husen och byggnaderna, gatorna och parkerna samt genom sammanhangen i 

strukturen. Boverket (2002) betonar där att upplevelsen av staden därigenom får en 

djupare innebörd. En estetiskt tilltalande gestaltning av stråk, torg och parker är därför 

betydelsefull, samtidigt som de offentliga rummen ska uppfylla kraven på arkitektonisk 

kvalitet, ska det också fungera för människor och trafik, både i stillhet och i rörelse. 

Miljöer och färdvägar för gående, cyklister och kollektivtrafik bör prioriteras före bilen 

(Boverket 2002). Randall (2003) menar att man ska kunna röra sig lätt samtidigt som man 

också ska kunna stanna till och njuta av platsen. När man går är hastigheten långsammare 
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Figur 5: Göran Cars, Stadsbyggnadsdagen 

Upplands Väsby, 2012. Foto: Andreas 

Wennberg. 

jämfört med om man kör bil, därför bör gatumönster och byggnader få större variation för 

att på så sätt göra omgivningen mer intressant, både att passera och att vistas i (Randall, 

2003).  

 

Ett bra planerat bostadsområde för hållbarhet ska kunna fungera som en helhet och den 

fysiska omgivningen ska stimulera till fysisk aktivitet och social samvaro, till exempel 

genom lekplatser, bänkar och blomrabatter. Andra sätt att uppnå hållbarhet är att det finns 

naturliga mötesplatser för de boende där sociala aktiviteter och engagemang kan anordnas 

av och/eller för de boende (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

 

Attraktiviteten i ett bostadsområde är beroende av de offentliga rummen. Överblivna ytor, 

skiljande zoner och barriärer kan istället bli rekreationsplatser, attraktiva grönområden 

och mötesplatser för ett socialt liv (Johansson & Orrskog, 2002). Enligt Urbaniserad värld 

(2008) kan en av nycklarna till en hållbar stad och ett hållbart bostadsområde vara att de 

öppna områdena mellan byggnader och anläggningar får förhöjda kvaliteter. Boverket 

(2002) framhäver att både trivsel och hälsa påverkas av utformningen av utemiljön samt 

tillgång till olika mötesplatser. I bostadsområden och mindre orter finns det bra 

möjligheter att utveckla bra miljöer såsom trivsamt boende och en meningsfull och 

givande fritid för de boende. Parker och naturområden behövs också som platser där man 

kan finna ro och skugga. Det offentliga rummen definierar tillsammans med stadsland-

skapet och byggnadernas arkitektur en stads karaktär (Boverket, 2002). 

Mötesplatser 

Enligt Stockholms läns landsting (2010) är det 

inte självklart vad en mötesplats är. För många 

är en mötesplats synonym med den offentliga 

platsen. Listan på mötesplatser kan göras 

oändlig, vi har torg, parker, gator, trottoarer, 

lekplatser, busshållplatser, caffeer, innergårdar, 

parkeringar med flera. Det mesta i en stad kan 

vara en möjlig mötesplats (Stockholms läns 

landsting, 2010). En av stadens viktigaste 

funktioner är att fungera som mötesplats. Detta 

bidrar också starkt till stadens attraktion. Vi ska 

”bygga in” naturliga möten med grannar och 

kringboende i olika livssituationer i syfte att 

främja trivsel, trygghet och umgänge. Det 

skapar en stark communitykänsla. I en stad 

med parker och trädgårdar integrerade i be-

byggelsen har invånarna naturliga mötesplatser utomhus. Mötesplatser är en av stadens- 

och bostadsområdets viktigaste funktion, vilket också bidrar till attraktivitet. Mötesplatsen 

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

31 

 

kan vara den offentliga platsen, men inkluderar även privata platser där människor möts 

(Gävle kommun, 2009). Den bästa mötesplatsen enligt Göran Cars (2012) är där 

människor möts och integrerar, bidrar till social sammanhållning samt kreativitet och 

utveckling (Se figur 6). Vidare menar Cars (2012) att kravet på en mötesplats för att den 

ska fylla en stadsutvecklande funktion måste vara att mötet mellan oss innehåller någon 

form av interaktion där vi på något sätt interagerar. Interagerandet kan se olika ut och på 

så sätt fylla olika roller. I vissa mötesplatser är mötet tillfälligt och ytligt medan det på 

andra mötesplatser, där vi träffar sådana vi träffat många gånger förut, så blir mötet 

mycket djupare. Vissa mötesplatser kan transformera mötet från det ytliga till det djupa 

(Cars, 2012). Exempel på ett ytligt möte kan enligt Cars (2012) vara grannen som man 

inte känner så väl men som man ändå säger ”hej” till då man möts på i trappan eller i 

hissen. Det ytliga mötet innebär att man säger ”hej” och några artighetsfraser om 

exempelsvis solen som skiner. Ett djupt möte kan enligt Cars (2012) vara ett möte där vi 

träffas med viss regelbundenhet där regelbundenheten i sin tur utvecklar en intresse-

gemenskap. Det kan vara barn som träffas regelbundet och spelar fotboll. Ett annat 

exempel kan vara föräldrar som tar med sina barn till samma park och där i sin tur träffar 

andra föräldrar, kontakter som bär. Det är mötesplatser som förmedlar ett djup betonar 

Cars (2012).  

 

”Mötesplatser är ställen där människor möts och interagerar i någon form. Mötet och 

interaktionen med andra utgör för individen en dimension av livskvalitet och bidrar till 

att stärka den sociala sammanhållningen och platsens identitet…”  

(Stockholms läns landsting, 2010). 

 

Cars (2012) påtalar vidare att det bästa exemplet på en mötesplats som utvecklar ett möte 

är en hundrastgård. Där är ofta det första mötet ett artigt ”hej och god dag” för att sedan 

utvecklas vidare via ”vad kan en sådan här söt liten hund heta då?”, till något som sedan 

skapar ett ökande djup i mötet. Mötesplatserna kan vara av olika slag, men poängen är att 

de ska bidra till en social sammanhållning, kreativitet och utveckling där vi ska känna att 

vi växer med mötesplatsen (Cars, 2012).   

 

Antropologen Katarina Graffman (2012) menar att en bra mötesplats bör innehålla dessa 

punkter: 

 Platser där möten sker i vardagen, exempelsvis handla på Ica. 

 Platser med specifika attraktioner som exempelsvis Gröna lund.  

 Platser som ger en känsla av trygghet. 

 Platser som erbjuder ett brett utbud av tjänster. 

 Platser som är levande dygnet runt och inte dör ut klockan 20 på kvällen eller inte 

lever på förmiddagen för att nämna några exempel.  
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Figur 6: Exempel på mötesplats, genom att vistelsecontainrar uppförts kring en grillplats. Skiss: 

Andreas Wennberg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graffman (2012) betonar vidare att mötesplatser inte bara är något vi skapar utan vad vi 

människor tänker och känner om en plats. Det definierar platsen, vilket kan vara både 

fantastiskt och hemskt. Vad upplever människor som en plats där de trivs? Det handlar 

om en kombination av slentrian, det vill säga vardag, vana, trygghet, tradition i kombi-

nation med passion. Graffman (2012) menar där vidare att det är innovationer, estetik och 

oväntade inslag och inte bara samma, utan att något förändras, det som skapar känslan på 

en plats, som är attraktiv att vara på.  

 

Människorna gör platsen. För att få människorna att trivas och tycka om en plats så ska 

man få dem att bry sig om platsen. Då kvittar det om det är nära till ett shoppingcentrum. 

Då kvittar också de yttre faktorerna som de som planerar redan känner till, det handlar om 

trygghet och liv, man ska kunna sitta och hänga, kunna ta en paus och se på folk. Allt 

sådant vet vi. Sådana hygienfaktorer gör inte en plats lyckad. Det handlar om att få 

människor att bry sig. Vad är viktigt för människorna där ni ska skapa? Hur rör det sig? 

Hur är deras vardag? (Graffman, 2012).  

 

Mötesplatserna måste vara tillåtande, öppna, trygga och som dessutom bjuder in istället 

för att stänga ute. För sammanhållningens skull behöver vi möta andra, både dem vi 

känner och även nya människor (Stockholms läns landsting, 2010). Enligt Cars (2012) är 

mångfalden av mötesplatser viktig och att den ska anpassas lokalt, samtidigt som man 

måste förstå att det är mångfald som skapar värdet. Vidare menar Cars (2012) att konst, 

kultur, bibliotek är en viktig ingrediens i mötesplatser samtidigt som vi förstår att 

evenemang också är det. Kaféer och restauranger är det, upplevelser är det, en byggd 
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Figur 7: ”Golfängen”, grönområde centralt i Luleå. Foto: 

Andreas Wennberg  

 

miljö som vi uppfattar som arkitektonisk eller på andra sätt är uppmuntrande är sådant 

som skapar den goda mötesplatsen.  

 

Enligt Cars (2012) handlar det också om att planera och utveckla mötesplatsen där en 

viktig insikt är att en mötesplats är en mångfald av funktioner som också tidigare nämnts. 

Som individer vill vi uppleva olika saker på samma plats, kanske även vid olika 

tidpunkter. Vi vill ha flera olika typer av upplevelser som kompletterar varandra. Mötes-

platser upplevs olika av olika människor. De kan också upplevas olika under olika tider 

på dygnet, och det är i ständig förändring. Vi måste därför förstå denna flexibilitet som 

ska finnas i mötesplatser om vi ska kunna bygga bra mötesplatser. Hur den ska kunna 

förändras för att möta behov över tid och över dygn och för olika typer av människor.  

Vi kan som regel inte bestämma mötesplatsen, utan vi måste känna in vilka funktioner 

mötesplatsen har, hur den ska utformas och presenteras. Problemet enligt Cars (2012) är 

att människor som använder mötesplatserna inte är rationella, det är känslomänniskor. Det 

är svårt att fråga människor för de vet inte vad det vill. Det som leder oss fram är en 

lyhördhet att förstå hur människor faktiskt beter sig och hur platser befolkas och används. 

Det handlar därför om flexibilitet och lyhördhet, det är avgörande menar Cars (2012). 

 

Mötesplatser kan skapas antingen genom att en plats tillförs form, funktion eller 

upplevelser som innebär att människor vill vistas på platsen samtidigt och tillsammans. 

Rumsliga analyser liksom olika former för dialog och samverkan kan vara värdefullt för 

att på så sätt kunna säkerställa att mötesplatser hamnar på så ”rätt” ställen som möjligt 

eller vilka mötesplatser som behövs (Stockholms läns landsting, 2010). 

Grönområden 
Andelen obebyggd mark har i 

Sverige de senaste decennierna 

minskat. Välbehövlig rekreations-

mark har i städernas ytterområden 

(randområden) tagits i anspråk 

och istället bebyggts (Boverket 

och Naturvårdsverket, 2000). 

Något som förstärker ett 

samhälles mål om långsiktig 

hållbarhet är betydelsen av natur 

och andra gröna områden. 

Grönområdena i städerna hänger 

samman och bildar en helhet – 

en grön struktur. Det spelar 

ingen roll vem som förvaltar eller äger marken. Det kan vara allt från den välansade 

parken till den vilda naturen. En aktiv planering av grönstrukturen är nödvändig för att 
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kunna skapa goda och attraktiva livsmiljöer (Boverket och Naturvårdsverket, 2000).  

Det bör finnas en större park för lek, motion och evenemang av olika slag inom 500 meter 

från bostaden. Det är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande med närheten till 

grönska. En mångfald av olika typer av grönområden i våra bostadsområden ger goda 

förutsättningar för ett friskare och en klimatsmartare samhällsutveckling. Inom en 

kilometer från bostaden bör större natur- och friluftsområden finnas tillgänglig, detta 

eftersom mindre ytor för återhämtning i vardagen behöver finnas nära bostaden (FOJAB 

arkitekter, 2014). Gävle kommun (2009) påtalar vikten av grönstrukturen i staden som är 

betydelsefull i många dimensioner för både människor, växter och djur. Grönska är, enligt 

Bokalders och Block (2004), en naturlig del för att uppnå ett ekologiskt byggande, där 

betydelsen av natur och andra gröna områden i städer och tätorter ökar för att få till stånd 

ett långsiktigt hållbart samhälle.  

 

Ett grönområde kan enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) definieras som tätortsnära 

natur, ett stråk som lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet, men även för vila 

eller både och. Också något som får användas av allmänheten. Om man, som tidigare i 

studien nämnts, redan i planeringen utgår från naturen på platsen går det att spara och 

integrera värdefulla naturmiljöer vid utformning av nya områden samtidigt som 

mångfalden i naturen på så sätt bibehålls, till exempel genom stråk och korridorer för 

växter och djur mellan olika naurområden (Bokalders & Block, 2004). Genom att inom 

tätorter ha tillgång till grönområden tryggar man en viktig del för människors hälsa och 

välbefinnande betonar Bokalders och Block (2004) vidare, detta eftersom grönområden 

främjar fysisk aktivitet och är bra för den psykiska hälsan. Tillgång till- och vistelse i 

attraktiva grönområden ger förutsättningar för god hälsa i befolkningen och har positiv 

påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa (Bokalders & Block, 2004).  

 

Statens folkhälsoinstitut (2009) påtalar att grönområden både påverkar och även har en 

stor betydelse för det sociala deltagandet och interaktionen mellan människor. Genom att 

ha tillgängliga och allmänna grönområden för alla, används de ofta av flera olika typer av 

människor, oavsett inkomst, etnicitet och ålder. Detta skapar i sin tur förutsättningar för 

ökad integration och social sammanhållning. Enligt Bokalders och Block (2004) kan en 

strategi vara att med gröna kilar föra in grönska i staden. Med gröna kilar menas gröna 

stråk som inte bebyggs, utan istället sparas. Där kan man börja med stora kilar från den 

vilda naturen in mot städer och tätorter. Därifrån leder sedan mindre kilar in i bostads-

områdena. Statens folkhälsoinstitut (2009) menar att ett grönområde bör vara attraktivt 

vilket innebär att ett grönområde ska kännas tilltalande och lockande, vara användbart och 

tillgängligt. Genom att ha grönområden och framförallt tillgängliga grönområden, blir 

även äldre människor i högre utsträckning integrerade och delaktiga i sin närmiljö.  

 

Statens folkhälsoinstitut (2009) framhäver också att grönområden kommer spela en viktig 
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roll som klimatreglerare i tätorterna i framtiden. Vegetationen i ett grönområde, främst 

träd och buskar fungerar som en grön lunga i stadens miljö och fyller således en annan 

viktig funktion, den filtrerar nämligen bort luftföroreningar. Den bästa blandningen, för 

att denna gröna lunga ska fungera optimalt, är enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) att 

vegetationen består av en blandning av löv- och barrträd.  

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) finns det studier som har visat att vegetationen i en 

park kan filtrera bort upp till 85 procent av luftföroreningarna i ett område, medan 

motsvarande siffra för en gata som har omgivande träd kan vara upp till 70 procent. 

Grönområden är viktiga vid en eventuell värmebölja då de sänker temperaturen lokalt, 

skapar skugga och minskar kylbehovet av byggnader. De bidrar även till att avlasta 

dagvatten, fördröja och infiltrera vatten vid kraftigt regn och översvämningar.  

 

Det behövs olika former av grönområden, då olika grönområden fyller olika behov. Det 

handlar även om hur grönska och bebyggelse integreras i den ekologiska stadsplaner-

ingen. Det bör finnas en zon med anlagda grönområden mellan hus och naturmark som 

ska fylla många funktioner. Där ska finnas plats för lek och fritid, odling och rekreation. 

Grönområden bidrar även till mänskliga möten och fungerar på så sätt som plats för 

aktivitet och rekreation (Bokalders & Block, 2004).  

 

Enligt Bokalders och Block (2004) skapar grönområden också en god ekologisk 

hållbarhet. I och med förtätningen har grönområden inne i tätorten bebyggts och möjlig-

heterna till rekreation utomhus nära bostaden har därför minskat. Ett folkhälsoproblem är 

den ökande inaktiviteten i samhället, varför grönområden är viktiga ur folkhälsosynpunkt 

påtalar Berglund, Sjöström och Åström (2004). Boverket (2002) framhäver att det finns 

forskning som tydligt visar på samband mellan tillgången på gröna områden och 

människors hälsa, men också upplevelsen av stress och barns utveckling. Vidare påtalar 

Boverket (2002) att redan tio minuters promenad för att nå en park kan räcka för att vissa 

personer ska avstå från ett besök. Enligt Berglund et al. (2004) tycker Sveriges befolkning 

att det bästa med den svenska staden är närheten till naturen. Boverket (2002) nämner att 

många invånare i Sverige, även om de väljer att bo i staden, vill bo just nära naturen. En 

god boendemiljö skapas inte automatiskt genom mycket grönska. Däremot kan en väl 

integrerad grönstruktur med stadens övriga strukturer bidra till attraktivitet, hållbar 

tillväxt och en ökad välfärd (Boverket, 2014a).  

 

Boverket (2002) påtalar att grönområden ger ett behagligare klimat på grund av att de 

reglerar både vind och temperatur i staden. Boverket (2002) menar vidare att om man 

aktivt utnyttjar det gröna i samhällsplaneringen av stadens trafik förbättras klimnatet och 

luftens miljö eftersom all vegetation bidrar till friskare luft, dels genom fotosyntesen som 

tar hand om en del koldioxid, men även genom att bladen binder damm och partiklar. 
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Boverket (2002) poängterar även att träd är effektivare än gräsytor när det gäller att rena 

luften i staden och på så sätt bidra till ett bättre lokalklimat och att barrträd kan vara bättre 

än lövträd, eftersom de behåller barren hela året. Det finns goda möjligheter att i den 

fysiska planeringen reglera hur grönområden ska utvecklas i framtiden. Även när det 

gäller att skyddas där så behövs (Boverket, 2014). 

 

Vattenområden 

Bolander (2013) framhäver att vatten, tillsammans med natur och grönområden, är en 

mycket värdefull tillgång i ett bostadsområde där närheten till vatten också ger stora 

möjligheter till exempelsvis bad, vackra utblickar och strandpromenader. 

 

Odling - ”stadsodling” 

Möjligheten för de boende att kunna odla i sitt bostadsområde är något som ska finnas 

med i projektering av bostäder och bostadsområden påtalar Bengtsson och Slåtteby 

(2004). Vidare menar de att odling symboliserar och tydliggör det viktigaste ledet i 

kretsloppet mat-avfall-odling-mat, som i sin tur tydliggör ett slutet kretslopp. Det menar 

också att genom att ha tillgång till odling så utvecklas och stärks kontakterna mellan de 

boende, samtidigt som odling även kan ske för att få mat eller helt enkelt för egen lust och 

trevnad. Genom att odla inom sitt bostadsområde, så kallad stadsodling, bidrar det till att 

vara med och påverka, förändra och att nyttja sin närmiljö. Stadsodling gör städerna och 

bostadsområdena intressanta, vackra och hållbara. Genom att stadsodla används också 

stadens naturresurser samtidigt som påverkan på miljön minskas och den biologiska 

mångfalden gynnas. Stadsodling kan innebära exempelsvis kolonilott, på bakgården, 

balkong, park eller tak. Genom egen odling inom bostadsområdet fås samtidigt förståelse 

för hela kedjan av händelser som rör den mat vi äter samt på vilket sätt den odlas. 

Grönsaker, potatis, bär, frukter och örter lämpar sig utmärkt att odla i ett bostadsområde 

eller i staden. Klimatet spelar såklart också roll för vad som kan odlas på platsen. Odling 

behöver inte bara vara ätbart och användbart, det kan även vara dekorativt. Det som odlas 

och som inte går att äta bidrar istället till den biologiska mångfalden. En viktig central del 

i stadsodlingen är att kunna producera sin egen jord. Vid planering för odling gäller det 

att tänka på risken för luftburna föroreningar varför man därför inte bör odla nära vägar 

betonar Uppsala kommun (2012).  

Stadens karaktär och struktur 

Boverket (2002) nämner att det finns både fysiska faktorer och känslomässiga aspekter 

som ger staden dess karaktär. De fysiska faktorerna beskriver hur en stad ser ut medan de 

känslomässiga faktorerna beskriver till exempel platser, parker, bebyggelse och dess 

struktur, gatunät samt ortens historia, men även till exempel uttryck och upplevelser inom 

konst eller musik. Denna samlade bild man får av en stad ger i sin tur staden dess 

karaktär. Boverket (2002) betonar vidare att utgångspunkten vid stadsplanering ska vara 

stadens karaktär, som man kan säga är stadens själ. Stadens eller områdets historia vittnar 
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Figur 8: Bostadsentréerna vänder 

sig mot innergården. Foto: 

Andreas Wennberg.  

om tidigare stråk, grönområden och strukturer som ger stadens eller områdets dess 

karaktär det idag har. Bebyggelsens karaktär, naturlandskapets förutsättningar och historia 

är det som skapar en stads identitet och unika värden (Arkitektur Stockholm, 2011). 

Boverket (2002) påtalar därför vikten av, att vid framtida planering eller om- och 

tillbyggnad, utgå och förhålla sig till denna karaktär.  

 

Enligt Ullstad (2008) måste bostadsområdet ges en sammanhängande och attraktiv 

struktur av bebyggelse, natur och grönska. Det är också bra om bostadsområdet kan 

förhålla sig till landskapet. Delar av landskapet behöver därför bevaras intakt. Det är 

nämligen viktigt med skog, vatten och orörd natur för det boende inom området. Parker, 

trädgårdar, planteringar, ytor för lek och rekreation kräver sin plats.  

Gaturummet 

Boverket (2002) framhäver gatan som det viktigaste rummet för liv, rörelse och möten 

och har på så sätt alltid varit en självklar del av staden. Eftersom användandet av bil nu är 

alltmer större upplevs nu gatan istället som en väg eller trafikled betonar Boverket (2002). 

Försök att skapa bilfria utrymmen har gjorts, exempelsvis genom att placera bostads-

entréer mot innergårdar, vilket gjorde att bilfria utrymmen skapades. Det gjorde i sin tur 

att gatorna utanför blev folktomma och det blev i och med detta även omöjligt att urskilja 

gränsen mellan privat och offentligt, vilket ledde till otydliga stadsrum (Boverket, 2002).  

 

Enligt Boverket (2002) är det en mängd olika egenskaper som ger en gata dess karaktär. 

För att gatans sociala funktion ska fungera som mötesplats är det viktigt att husens entréer 

vänder sig mot gatan och inte in mot gården. Ett tydligt exempel hämtas från Luleå och 

Kungsgatan där entréerna vänder sig in mot gården istället för mot gatan (Se figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningarna som formar gatulivet och dess aktiviteter som ger olika rytmer är gatans 

olika mått, men även detaljer i gatuplan, och då framförallt de i ögonhöjd framhäver 

Boverket (2002). Boverket (2002) menar vidare att detta betyder mycket för helhetsin-
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trycket av gaturummet. Det bör framgå vilken uppgift gatan har, om den är till för gående, 

cyklister eller fordon, samt vilken hastighet som gäller. För att tydliggöra gatans 

funktioner kan därför olika beläggningar och mönster användas, vilket i sin tur även 

hjälper människor med nedsatt syn att ta sig fram. Släta och plana ytor är något som 

Boverket (2002) påtalar ger lättare framkomlighet för rullstolsburna och för dem som 

använder rullator.  

 

Träd är också något som kan ge gatan karaktär menar Boverket (2002) samtidigt som det 

också är vackra att se på och ger skugga. Trädalléer i gaturummet förstärker stadens 

struktur samtidigt som de ger staden karaktär. Träd markerar, mjukar upp, samt delar av, 

samtidigt som de också sammanbinder staden. Träd och grönska fungerar även som 

landmärken som kan vara bra att orientera sig efter. Gatans gestaltning och utformning 

ger även signaler till trafikanterna hur de ska bete sig samtidigt som en lugnare takt 

inbjuds av en småskalig och variationsrik miljö, medan en storskalig miljö ofta är 

stressigare (Boverket 2002). För att öka kvaliteten i stadens offentliga rum föreslår 

Berglund, Sjöström och Åström (2004) att man fastlägger typsektioner för stadens gator. 

Plantering av träd gör vägar till esplanader och zonerna med grönområden längs infarter 

och genomfarter kan utnyttjas till bullerskyddande och rumsskapande bebyggelse 

(Boverket, 2002). 

 

2.2.5 Lokalisering – platsen och planering av tomt  

Bokalders (2014) framhäver lokalisering av ny bebyggelse som en nyckelfråga i den 

hållbara samhällsplaneringen. Detta eftersom att man vid en exploatering av ett nytt 

bostadsområde ställs inför några dilemman. Det är nämligen ett dilemma att vara först på 

plats. Hur skapar man förutsättningar för ett fungerande hållbart bostadsområde som först 

på plats? För att kunna anpassa ny bebyggelse till en plats måste den enligt Bokalders och 

Block (2004) därför studeras så att man förstår de förutsättningar som ges. Varje plats har 

sin egenart, där kan man tala om platsens själ. Det handlar om att läsa in platsen (Se figur 

9). Vidare betonar Bokalders och Block (2004) att platsens geologi och topografi är viktig 

att undersöka för att se var det kan vara lämpligt att grundlägga och hur- och var 

byggnader kan placeras utan att alltför stora ingrepp behöver göras.  

 

Det är också viktigt att platsens hydrologi undersöks samtidigt som vattenflöden 

integreras i planeringen. Grundvattennivåer ska behållas genom exempelsvis lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD). Flora och fauna ska inventeras (Bokalders & 

Block, 2004).  

 

Att utgå från platsens karaktär och läge ska vara en grundregel vid lokalisering och 

utformning av ny bebyggelse. I vissa lägen kan det ställa krav på långtgående anpassning 
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Figur 10: Visar hur man kan planera för ett nytt bostadsområde. Illustration: Andreas Wennberg (inom 

grupparbete i projekt Luleå tekniska universitet). 

Figur 9: Visar hur man kan analysera ett landskap. Skiss: Andreas Wennberg 

medan det för andra lägen kan vara en fördel att göra tillägg med ett modernt formspråk. 

Det krävs därför kunskaper om- och dialog kring utblickar, siktlinjer och entréer i 

landskapet, hög arkitektonisk kvalitet samt anpassning till en befintlig miljö för att detta 

ska harmonisera med omgivningen. På detaljnivå kan det handla om färg, material eller 

till exempel takvinkel för att nämna några (Gävle kommun, 2009). 
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Enligt Bokalders och Block (2004) gäller det också att studera platsen från olika aspekter 

och att målet ska vara med människan som utgångspunkt. Alla mår bra av trygghet, 

trivsel och skönhet. Genom att låta byggnadernas placering och utseende bestämmas av 

naturen så skapas harmoni. Även vägar och gångar bör låta bestämmas av naturen och 

dess former. I naturen finns inga raka linjer. Raka linjer påverkar dessutom människan på 

ett negativt sätt om det finns i alltför stor utsträckning i vår nära omgivning. Ett tydligt 

exempel är just miljonprogrammets raka linjer i byggnader där även gårdarna och vägarna 

är ett tydligt exempel på detta. I dag är det istället viktigt att skapa ”sociala gröna rum”, 

som innebär naturnära miljöer utomhus och som ligger i direkt anknytning till ett bostads-

område där människor kan träffas och umgås (Bokalders & Block, 2004). 

Huset och byggnadernas placering på tomt 

Att först välja husmodell, vilket man oftast tittar på när man vill bygga ett hus, och sedan 

placerar det valda huset på den tomten man tänker bygga på är ingen bra start mot ett 

hållbart samhällsbyggande framhäver Bokalders och Block (2004). Utgångspunkten ska 

vara att titta på hur väderstrecken ser ut på tomten och låt därefter tomtens förutsättningar 

ligga till grund för hur huset ska utformas. Börja med att lära känna tomten, tänk på nivå-

skillnader, höga träd, solens vandring över dygnet, naturlig skuggning från till exempel 

lövträd (lövträden ger skugga på sommaren och solstrålning på vintern eftersom löven då 

ramlat ner) och de utmärkande dragen med just tomten i fråga. Försök också att titta 

bortom den egna tomten där det kan finnas stora träd som skuggar. Tänk även på att ljuset 

faller olika på olika delar av året, kullen i söder kan exempelsvis skugga tomten under 

vinterhalvåret (Bokalders & Block, 2004). 

 

Kenneth Söderlund (2011), arkitekt på MAF Arkitektkontor AB i Luleå, framhäver att 

resultatet inte blir bra om man försöker para ihop omaka tomt och hus. Det här ska man ta 

hänsyn till när man placerar ut huset betonar Söderlund (2011): 

 

 Nivåskillnader 

 Utmärkande drag för tomten 

 Höga träd 

 Buller från omgivningen 

 Aktivitet och trafik – är det något du vill stänga ute? 

 Hur solen vandrar över dygnet 

 Vackra utsikter 

 Hur kan huset ställas så att du får njuta av både morgon- och kvällssol? 
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Figur 11: Mötet mellan hus och mark kan i brant terräng med fördel tas upp med stolpar för att göra mindre 

intrång i naturen. Illustration: Andreas Wennberg  

 

Söderlund (2011) påtalar vidare att man vid planering av byggnadernas och tomters 

placering också måste tänka på klimatet. Var är det sol och skugga, torrt eller fuktigt, var 

blåser det och var är det lä. Bokalders och Block (2004) påtalar vikten av hur placeringen 

påverkar energiförbrukningen, där ett hus som står varmt, vindskyddat och soligt 

förbrukar mindre energi till uppvärmning än ett hus som är placerat på ett kallt, blåsigt 

och skuggigt ställe. Det är viktiga frågor att utgå ifrån. Befintliga träd bör bevaras i 

största möjliga mån (Söderlund, 2011). Träd tar även upp en stor mängd koldioxid.  

Mötet mellan hus och mark kan i brant terräng med fördel tas upp med stolpar för att göra 

mindre intrång i naturen som visas i figur 11 (Gällivare kommun, 2011).  
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Figur 12: Planering av kvarter. Allmän plats (public), halvprivata ytor (semi-private), privata ytor (private), 

gemenskapsytor (community) samt gator, gång- och cykelvägar. Illustration: Andreas Wennberg 
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Figur 13: Visar en skiss på hur man genom att analysera ett landskap kan placera in bostäder samt 

bevara en del natur. Illustration: Andreas Wennberg 

Genom att uppmärksamma ett områdes kvaliteter eller brist på kvaliteter på ett tidigt 

stadium i planeringen får planeraren ett bra underlag som sedan kan kopplas till olika 

befolkningsgruppers behov (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Figur 13 visar en skiss på 

hur man genom att analysera ett landskap kan placera in byggnader. Den visar också på 

hur man genom detta kan bevara en del naturmark, öppna grönytor, parkstråk samt en 

avskärmande grönska i områdets utkant. Se figur 12 för planering av kvarter. Hus och 

byggnader skall placeras så att tomtens befintliga natur och kultur tas tillvara, vilket skall 

ske på ett sådant sätt att området blir en helhet men med en tydlig disposition av marken, 

menar Boverket (1991). För att uppnå bästa möjliga placering av en tomt och huset på 

tomten, är det enligt Bokalders och Block (2004) viktigt att analysera vindskydd och 

infall av sol. Vidare menar de att det gäller att försöka planera så att husen får så mycket 

sol som möjligt samtidigt som det gäller att hitta bra lägen som kan skydda mot vindar 

(Bokalders & Block, 2004). Enligt Erat och Björkholtz (1983) bör byggnaderna placeras 

så att den största möjliga del av fasadytan ligger mot södersidan. Där är dessutom 

lufttemperaturen något högre på sydsidan än på de andra sidorna, vilket i sin tur minskar 

väggarnas- och fönstrens värmeförluster. En kall vinternatt kan skillnaden i värme-

förluster mellan ett fönster på norr- och sydsidan uppgå till hela 20 procent. 

 

För att skapa ett estetiskt tilltalande bostadsområde är det även viktigt att ta hänsyn till 

omkringliggande äldre byggnaders arkitektur påtalar Kenneth Söderlund (2011). Vidare 

menar Söderlund (2011) att träridåer, buskar och plank med mera kan hjälpa till att göra 

det lokala klimatet gynnsammare. Målet måste ändå vara enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2010) att försöka förändra den omgivande miljön så lite som möjligt, vilket är en viktig 
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aspekt att ta hänsyn till vid alla byggnationer. En byggnad som ligger högt med utsikt 

över det omgivande landskapet är generellt attraktivare än en som ligger lågt (Boverket, 

2008). Byggnadens läge i terrängen har betydelse för tillgången till naturligt ljus och 

lufttemperaturen i den, där en byggnad som vetter mot söder eller väster har mer solljus 

än ett som vetter mot norr eller öster (Söderlund, 2011). Står byggnaden högt i terrängen 

får den ett bättre temperaturklimat än om den är placerad lågt eftersom det i terrängens 

lägre partier ibland kan bildas köldsvackor som kan sänka temperaturen (Bokalders & 

Block, 2004). 

 

Resurshushållning med mark 

Resurshushållning ska genomsyra ett hållbart samhälle och karaktäriseras av återvinning 

och nyttjande av befintliga system framhäver Gävle kommun (2009). Genom att använda 

tidigare bebyggd mark, att bygga anpassat till de förhållanden som råder på platsen 

(topografi, markförhållanden och lokalklimat), att bygga nära befintlig samhällelig och 

kommersiell service och att bygga i anslutning till befintlig infrastruktur och stråk med 

kollektivtrafik, nås en god hushållning med resurser (Gävle kommun, 2009). Istället för 

att bebygga gröna ytor kan man istället förtäta bebyggelsen på redan urban mark 

(Sveriges kommuner och landsting, 2010).   

 

2.2.6 Klimat och klimatanpassa 

Världen står inför omfattande klimatförändringar, det är ett faktum och något vi redan vet 

om betonar Boverket (2014). I den fysiska planeringen har kommunerna redan tidigt i 

planeringen ett stort ansvar att identifiera de risker som ett förändrat klimat faktiskt kan 

orsaka. Stora delar av samhället kommer att påverkas genom att klimatet med dess 

effekter nu är under förändring. Att klimatanpassa innebär att man förebygger och 

minimerar de negativa effekterna av klimatförändringarna genom den fysiska 

planeringen. Vi måste planera vårt samhälle efter rådande klimat, men framförallt för 

kommande klimat. I samhällsplaneringen är det framförallt perioder med kraftig 

nederbörd och stigande hav som är det vi måste räkna med och ta ställning till framhäver 

Boverket (2014). 

 

Varför klimatanpassa 

Att minska vår klimatpåverkan är enligt Boverket (2014) en av de flera stora utmaningar 

som samhällsbyggandet står inför. Det är något som dessutom måste ske radikalt. Genom 

de klimatförändringar som väntar måste vi anpassa samhället till det. En samverkan 

mellan många olika parter och verksamheter är viktigt, och en förutsättning, för att kunna 

bygga och planera för hållbara städer. Det måste ske utifrån en helhetssyn, precis som 

tidigare nämnts i studien (Boverket, 2014). Om Sverige ska nå ett hållbart och robust 

samhälle måste enligt Boverket (2014) begränsningen av klimatpåverkan gå hand i hand 

med anpassning till ett förändrat klimat.   
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Hur kan klimatanpassning ske genom fysisk planering? 

Enligt Boverket (2014) måste man i planarbetet beakta och ange de risker som finns i 

planområdet. För den efterföljande planeringen och vid bygglovgivning ska därför 

plandokumenten innehålla riktlinjer, rekommendationer och- eller bestämmelser för just 

klimatanpassning.  

 

- Översiktsplanering 

Genom översiktsplanering finns en helhetssyn som behövs för att kunna överblicka 

konsekvenserna av klimatförändringarna. Där kan nämligen riskområden pekas ut och 

strategiska beslut kan tas om till exempel olämpliga lägen för bebyggelse. Det behöver 

inte betyda att det inte alls går att bebygga, eftersom en större exploatering kan ge 

ekonomiska motiv till utbyggnad av skyddsvallar eller liknande. Det finns lösningar, men 

oftast väldigt kostsamma. Där skyddsåtgärder inte är ett alternativ är det istället 

nödvändigt att ta beslut om var ny bebyggelse inte kan tillåtas. Eftersom tekniker och 

metoder hela tiden förfinas och förbättras är det därför inte lämpligt att ange exakt hur 

anpassningen tekniskt eller arkitektoniskt ska gå till (Boverket, 2014). 

 

-   Detaljplanering och områdesbestämmelser 

På detaljplanenivån kan man genom juridisk bindning ange bestämmelser som syftar till 

att höja beredskapen inför klimatförändringarnas konsekvenser. Det kan handla om 

bebyggelsens lokalisering på tomten, större taklutningar eller högre grundläggningsnivå. 

Andra exempel kan vara storlek på grönytor och system för omhändertagande av 

dagvatten (Boverket, 2014). Vidare menar Boverket (2014) att ett varmare klimat kan 

förändra människors benägenhet att vistas utomhus, vilket i sin tur kan medföra att större 

ytor behöver avsättas på gator och torg. Ett ökat behov av skugga kan i framtiden 

uppkomma genom längre perioder av hetta.  

Vinterperiod 

Enligt Eriksson (2010) kan människors användning och uppfattning av de offentliga 

rummen och miljöerna förändras ganska kraftigt under vintern. Under vinterhalvåret blir 

rekreationsmöjligheterna svårtillgängliga. Även utomhusaktiviteterna blir sämre. Vintern 

ska inte ses som ett hinder. En mycket viktig aspekt är därför att skapa goda förutsätt-

ningar för ”året runt miljö”, framförallt där vintern är dominerande. Det gäller att 

uppmuntra liv under alla årets årstider. Satsningar på till exempel plogade skridskobanor, 

isrutschbanor, snöskulpturer och belysning under den kalla vinterperioden skapar en mer 

levande stad. Detta bidrar till fysisk aktivitet och besökare att vistas på området även 

under vinterperioden. 
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2.2.7 Geotekniska förhållanden 

Det gäller att ta reda på vad som döljer sig under markytan framhäver Bokalders och 

Block (2004), och att all fysisk planering därför alltid ska föregås av en grundunder-

sökning. Med geologi menas vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring 

av jordskorpans berg- och jordarter. Den ska ge upplysningar om geologiska, geotekniska 

och hydrologiska förhållanden. Den ska även visa på vilka områden som är lämpliga att 

bebygga efter grundläggningsförhållanden, tillåtna markpåkänningar och sättnings-

förhållanden (Bokalders & Block, 2004).  

 

Grundundersökning gör det möjligt att undvika problem, till exempel risk för skred, hög 

radonhalt, högt grundvatten, risk för översvämning eller problem med sättningar. En 

grundundersökning klargör på så sätt möjligheterna att använda olika delar av området för 

bebyggelse, vägar och ledningsdragningar, avlopp, dagvatten, odling med fler (Bokalders 

& Block, 2004). Jordarternas geologiska huvudtyper är morän, berg, sand och lera. 

Olikheterna för dessa olika marktyper att bygga på är därför viktiga att känna till. Inom 

bergområden går det att bygga och grundlägga till måttliga kostnader. Det som däremot 

blir höga kostnader är ledningar och gator. Istället för att spränga berg bör det istället 

planeras efter nivåkurvorna. Morän är lämplig att bebyggas av all slags bebyggelse, 

dessutom till en måttlig kostnad. Sand och lera är olämpligt (Bokalders & Block, 2004).  

 

Hydrologi 

Enligt Bokalders och Block (2004) bör planeringen utgå från vattnet och dess rörelser, där 

det ur ett ekologiskt perspektiv är en självklarhet att utgå från platsens hydrologi. 

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, 

egenskaper och inte minst kretslopp. Det finns enligt Bokalders och Block (2004) olika 

typer av vatten att ta hänsyn till: 

 

1) Ytvatten 

Ytvatten är det vatten som finns på jordens yta, till exempel åar, bäckar, sjöar och andra 

vattendrag, hav och våtmarker. 

 

2) Grundvatten 

Enligt Länsstyrelsen (2011) förekommer grundvatten så gott som överallt i marken, i 

såväl jordlager som berggrund. Grundvatten är vatten som flödar inne i marken och har 

stor betydelse för både människan och naturen. Mängden nederbörd och infiltration 

påverkar grundvattnet och tillgångarna varierar därför under året och från år till år. 

Vattnet samlas där i form av regnvatten som sipprar genom marken till skikten med 

grundvatten. Grundvattenskikten samlas där vattnet inte kan tränga in djupare, vilket 

beror på att det når vattentäta skikt av lera eller berg. Vattensamlingarna rör sig istället 

med tyngdkraften långsamt utför längs skiktens sluttande ytor (Länsstyrelsen, 2011).  

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

47 

 

 

Högsta grundvattennivån inträffar normalt under april (lite tidigare i de sydligaste delarna 

av landet). Den lägsta nivån är normalt i juni-juli. Grundvattennivåerna varierar dock 

starkt från år till år, vilket gör att det därför gäller att ha goda marginaler (Byggutbildarna, 

2007). Grundvattendjupet påverkar både grundläggningsmetod och eventuellt val av 

lokalt avloppsreningssystem (Bokalders & Block, 2004). 

 

3) Regnvatten eller dagvatten  

När städer och nya bostadsområden byggs, och för den delen även byggs ut, ökar de 

hårdgjorda ytorna där dagvatten sedan ska passera. Dagvatten är regn- och smältvatten 

från till exempel tak, gator och parkeringar (Bokalders & Block, 2004). De hårdgjorda 

ytorna innehåller ofta föroreningar av olika slag i form av metaller, näringsämnen, olja 

och bakterier. Andelen hårdgjorda ytor minskar möjligheten till naturlig infiltration där 

rening kan ske. Mängderna dagvatten ökar alltså på grund av de ökande hårdgjorda ytorna 

i staden och detta måste tas tillvara på enligt Boverket (2002). Avledning av dagvatten 

kan medföra flera nackdelar, bland annat genom att grundvattennivån sänks, vilket i sin 

tur leder till skadad vegetation tillsammans med försämrade villkor för växtligheten på 

platsen. Det bidrar också med risk för sättningar, vilket kan orsaka sprickbildningar och 

skador på hus och byggnader (Bokalders & Block, 2004).  

 

4) Förorenat vatten  

Förorenat vatten innebär vatten med orenheter och ämnen, som på grund av mänsklig 

aktivitet inte naturligt hör hemma i vattnet. Förorenat vatten försämrar möjligheterna för 

människor, organismer och ekosystem att tillfredsställa sina vattenbehov (Bokalders & 

Block, 2004). 

2.2.8 Dagvatten 

Begreppet hållbar dagvattenhantering innefattar lösningar som har till syfte att efterlikna 

naturens eget sätt att ta hand om nederbörd genom till exempel infiltration, perkolation, 

ytavrinning, avledning i öppna eller delvis öppna dagvattensystem samt fördröjning i 

dammar och våtmarker (Aalto, 2013). Naturliga och genomsläppliga ytor som gräs och 

naturmark har vi ofta ersatt med hårdgjorda material när vi byggt ut våra tätorter. För att 

uppnå ett hållbart samhällsbyggande är det viktigt att dagvattenfrågan hanteras tidigt i 

planeringen (Linköpings kommun, 2011). 

 

Idag har våra kunskaper förbättras för att ta hand om dagvattnet, nämligen lokalt 

omhändertagande av dagvattnet, (förkortas LOD). Lokalt omhändertagande av dagvattnet 

är en miljöanpassad lösning, vilket gör att det har många fördelar enligt Bokalders och 

Block (2004). Det innebär att man istället för att leda bort dagvattnet tillsammans med 

spillvatten i avloppsledningar till reningsverk, istället tar hand om dagvattnet lokalt 
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medan spillvattnet leds bort i avloppsledningarna. Lokalt omhändertagande av dagvatten 

är viktigt i en hållbar dagvattenhantering eftersom vattnet tas omhand där det faller. 

Dagvattnet tas om hand lokalt och släpps ut i marken, diken och bäckar. Det kan ibland 

krävas att man bygger fördröjningsmagasin för dagvattnet för att undvika 

översvämningar. Fördröjningsmagasin kan även vara diken, dammar och våtmarker 

(Bokalders & Block, 2004). Bokalders och Block (2004) betonar att det vid LOD är 

extremt viktigt att man för bort vattnet från husen och grunderna. Vattnet kan också tas 

om hand för att användas till exempelsvis bevattning. Det är också viktigt att tänka på att 

ytor inte hårdgörs i onödan och att det finns grönytor där regnet tas upp av marken.  

 

Istället för att leda bort vattnet i dagvattenbrunnar och i olika ledningssystem kan man 

alltså använda dagvattnet i den offentliga miljön (Boverket, 2002). Miljöpartiet (2011) 

påtalar vikten av att dagvatten ska omhändertas lokalt med anlagda våtmarker, vilket är 

positivt för den biologiska mångfalden och för boendemiljön. Berglund, Sjöström och 

Åström (2004) menar att vatten berikar stadsmiljön.  

 

En god dagvattenhantering ökar kvaliteten i stadens offentliga rum, där dagvattnet till 

exempel kan användas som offentlig skulptur och/eller bli en oas i staden. Konstgjorda 

bäckar kan leda vattnet från tak och hårda beläggningar till öppna dammar påtalar 

Boverket (2002). Om dagvattnet förs bort från det byggda området på ett för naturen 

onaturligt sätt kan det alltså skapa onödiga sättningar i byggnaderna. Tar man istället 

hand om dagvattnet direkt i det byggda området kan regnvattnet sjunka ner genom 

marken i området och på så sätt skapa andra fördelar i till exempel ett bostadsområde.  

Då finns det möjligheter att utforma omhändertagandet till något estetiskt tilltalande 

(Bengtsson & Slåtteby, 2004). Dagvattnet ska ses som en tillgång och resurs för att göra 

städer mer attraktiva (Aalto, 2013).  

 

Gröna tak, till exempel sedum eller gräs, är lösningar för att minska vattenflödet från 

byggnader. Det skulle även vara en fördel att placera mer genomsläppliga ytor på större 

parkeringsplatser, där ytskiktet kan bestå av armerat gräs istället för asfalt framhäver 

Bengtsson och Slåtteby (2004). Några exempel enligt Aalto (2013): 

  

 Växtbäddar och trädplanteringar 

 Gröna tak  

 Dammar  

 Svackdiken  

 Kanaler  

 Fördröjningsmagasin  

 Genomsläppliga beläggningar  

 Infiltration av takvatten på gräsytor  
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 Uppsamling av takvatten  

 Infiltration i perkolationsmagasin  

 Bäckar och diken  

 Översvämningsytor  

 Torra dammar och översilningsytor  

 Stora fördröjningsdammar  

 Våtmarker 

Översvämning 

Enligt Bokalders och Block (2004) drabbas vi med oregelbundna mellanrum av över-

svämningar som i sin tur kan få stora konsekvenser. Det kan förebyggas genom hårdare 

krav i stadsplaneringen eftersom det finns goda kunskaper om vilka vattendrag som kan 

drabbas av översvämningar. Bokalders och Block (2004) påtalar därför vikten av att vi 

därför ska planera för extrema väderpåkänningar och vara restriktivare med att bygga på 

områden som är hotade av översvämningar, där det dessutom om klimatförändringen 

fortsätter, kommer bli allt vanligare med extrema väderförhållanden.  

Omhändertagande av snö 

Bokalders och Block (2004) framhäver att hållbar samhällsplanering även innebär att 

planera för lokalt omgändertagande av snö i vårt klimat, och då framförallt i de norra 

delarna av Sverige. Det måste finnas möjligheter att ta hand om all snö lokalt samtidigt 

som det även ska planeras så att drivande snö inte ansamlas på platser så att entréer och 

vägar blockeras. Låga byggnader, med små taklutningar, skapar till exempel mindre 

snöansamlingar. Genom god kunskap om hur snö lägger sig kan behovet av snöröjning 

minskas. Gator och gatubredder skall vara dimensionerade med plats för snö (Gällivare 

kommun, 2011).   

2.2.9 Miljökonsekvensbeskrivning  

En miljökonsekvensbeskrivning är viktig för att se hur en eventuell etablering av 

bebyggelse påverkar miljön. På vägen mot att uppnå hållbarhet är därför en miljökonse-

kvensbeskrivning en bra utgångspunkt påtalar Bokalders och Block (2004).  

I kommunerna görs alltid en MKB när en verksamhet bedöms ha en ”betydande 

påverkan” på omgivningen. För att uppnå hållbarhet, menar Bokalders och Block (2004), 

att en MKB alltid bör göras i samband med inventering av platsens förutsättningar. Det är 

också så att många kommuner idag arbetar med MKB trots att det inte uppfyller kriteriet 

”betydande påverkan”. MKB är ett bra sätt att föra in miljöfrågorna i samhällsplaneringen 

och man bör därför alltid starta med en MKB i planeringens inledande skede. Genom att 

beskriva och identifiera effekter på bland annat människor, djur, växter, klimat, och 

landskap erhålls det genom en MKB en samlad bedömning och på så sätt ett bättre 

underlag för beslut som påverkar miljö och hälsa (Bokalders & Block, 2004).  
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Enligt Bokalders och Block (2004) ska en MKB besvara följande frågor: 

 

1) Minskar projektet energianvändningen och ger det större möjligheter att använda 

förnybara energikällor? 

2) Ökar projektet mångfalden i naturen och naturens möjligheter att generera mer 

resurser?  

3) Bidrar projektet till att kretsloppen kan slutas? 

4) Håller sig projektet inom de gränser som naturen och mänskligheten tål? 

5) Löser projektet fler problem än vad det skapar? 

6) Tar projektet hänsyn till försiktighetsprincipen?  

En åtgärdsplan ska ingå för hur eventuella skadliga verkningar ska undvikas, minskas och 

avhjälpas samt andra möjliga lokaliseringar för verksamheten (Bokalders & Block, 2004). 

2.2.10 Jämställdhet och jämlikhet 

Enligt Boverket (2007) är jämlikhet och jämställdhet två begrepp som båda skapar 

obalanser mellan människor. De handlar om alla människors lika värde oavsett kön, 

etnicitet, religion, social tillhörighet och sexuell läggning. Jämlikhet är ett vitt begrepp 

som omfattar obalanser mellan alla individer och grupper medan jämställdhet är begränsat 

till att handla om obalanser mellan kvinnor och män. Jämställdhet handlar på så sätt om 

förhållandet mellan kvinnor och män. Jämställdhet, utifrån ett hållbart perspektiv, handlar 

om att kvinnor och män ska ha samma rätt, möjlighet och skyldighet att vara aktiva 

samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i den hållbara samhälls-

utvecklingen (Boverket, 2010b).  

 

Jämställdhet handlar i den fysiska planeringen även bland annat om lokalisering av 

bostäder, service, arbetsplatser, ytor för lek, rekreation och idrott, men det handlar även 

om delaktighet i samhällsplaneringsprocessen. Ju fler olika behov som synliggörs, desto 

mer ökar förutsättningarna för skapandet av ett mer jämställt samhälle där alla trivs 

(Gävle kommun, 2009). Enligt Boverket (2010b) skapas jämställdhet där ordinarie beslut 

fattas, därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet i alla 

verksamheter, och då även i samhällsplaneringen. Vidare påtalar Boverket (2010b) att det 

är viktgt att vi redan från början vet vad vi pratar om- och att vi pratar om samma sak när 

vi använder ord som jämställdhet, jämlikhet, genus och trygghet.  

 

Det handlar om att skapa förutsättningar till en god boendemiljö samt ett fungerande 

vardagsliv för både kvinnor och män betonar Boverket (2007). Genus är ett analytiskt 

begrepp som används för att markera sociala och kulturella dimensioner av begreppet 

kön. Genom det vi gör på en mängd olika sätt är det som markerar genusperspektivet, till 

exempel genom kläder, färger, leksaker eller aktiviteter (Boverket, 2010c). Boverket 
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(2010c) påtalar vidare att genom att se genus som något vi skapar genom vad vi gör 

innebär att visa att det finns möjligheter att förändra, vilket är precis vad arbete med 

jämställdhet handlar om. För den fysiska planeraren gäller det att likställa såväl kvinnors 

som mäns värderingar, kunskaper och önskemål, men också att klarlägga dess möjliga 

konsekvenser (Boverket, 2007). Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2008) behöver 

jämställdhetsperspektivet breddas med att inte bara handla om bostaden och bostads-

området utan också om att se bostaden och bostadsområdet i sitt sammanhang och hur vi 

rör oss till olika målpunkter med bostaden som bas. Där menar Länsstyrelsen (2008) 

vidare att beslutsfattare och planerare därför behöver ha/få en ökad kunskap, men även 

insikt om jämställdhet och planering. Frågor som är kopplade till det offentliga livet 

respektive det privata- och lokala livet ska behandlas på ett likartat sätt utan att på något 

sätt associeras till kvinnor eller män. Boverket (2007) menar därför att kvinnors och mäns 

erfarenheter likvärdigt ska tas tillvara redan i den översiktliga planeringen. Jämställdhet 

är idag en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna enligt Boverket (2007) och de påtalar att vi 

med hjälp av könsuppdelad statistik kan synliggöra kvinnors och mäns olika levnads-

mönster och levnadsförhållanden. 

 

Vardagslivet ser olika ut 

Boverket (2010b) påtalar att det i planeringsprocessen är viktigt att uppmärksamma att 

kvinnors, mäns, flickors och pojkars vardagsliv till viss del ser olika ut, där till exempel 

män reser längre och har större tillgång till bil och att kvinnor utnyttjar kollektivtrafik 

samt cykel i högre grad. Boverket (2007) betonar att det gäller att ha förståelse för- och 

inse att kvinnor och män har olika erfarenheter på grund av att kvinnor och män tilldelats 

olika roller i samhällsutvecklingen. Det gäller också att vara lyhörd och planera utifrån 

hur kvinnor och män vill leva både idag och i framtiden, och att en förutsättning för att vi 

ska kunna arbeta med att genomföra jämställdhet är att vi har grundläggande fakta om 

kvinnors och mäns situation. Det gäller också att behandla frågor som är kopplade till det 

offentliga livet, respektive det privata och lokala livet på ett likartat sätt och då utan att 

associera till kvinnor eller män. Enligt Boverket (2010c) kan planering ur ett jämställd-

hetsperspektiv leda till att fler stads- och tätortsmiljöer blir tillgängliga för både män och 

kvinnor. 

 

2.2.11 Planering utifrån människliga behov 
FOJAB arkitekter (2014) framhäver att en hållbar stadsutveckling i grunden handlar om 

människorna som lever i staden och samhället, hur de upplever och använder den fysiska 

miljön och hur den kan göras tryggare, trivsammare, attraktiv och ekologisk hållbar.  

I en attraktiv och hållbar boendemiljö finns plats för människor att vara, god tillgänglig-

het och med innehållsrika stadsrum som dessutom lockar. Där är människan i centrum. 

Rent generellt är det så att där det finns andra där vill vi också vara, vilket innebär att 

utformningen för en attraktiv bebyggelsestruktur ska främsta syfte vara att befolka. I en 
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sådan attraktiv hållbar boendemiljö väntar vi gärna på bussen, vi rör oss gärna till fots, 

och framförallt så bor vi gärna där. 

 

Enligt Bokalders och Block (2004) har våra livsmönster under det senaste århundradet 

förändrats mycket snabbt. Där vi gått från bondesamhället över industrisamhället till IT-

samhället och att vi idag inte vet vilka mönster som kommer att råda i framtiden. 

Bokalders och Block (2004) betonar på så sätt vidare att det i framtiden gäller att bygga in 

flexibilitet i byggnader och områden så att det på ett enkelt sätt kan anpassas till nya 

villkor.  

 

Bokalders och Block (2004) påtalar att Ingrid Gehl har beskrivit tre typer av behov som 

man måste ta hänsyn till: 

 Fysiska behov i form av sömn och vila, mat och dryck, hålla sig och sin omgivning 

ren, frisk luft, sol samt ljus. 

 Trygghetsbehov genom att kunna skydda sig mot vilda djur, kriminalitet, skadlig 

påverkan på våra sinnen, som buller, fuktighet, förorenad luft, fuktighet, värme eller 

kyla, samt att kunna förebygga olycksrisker i hemmet och trafiken. 

 Psykiska behov i form av kontakt med andra, men också ensamhet, upplevelser, 

aktiviteter, och lek.   

 

Att samhällsplanera utifrån mänskliga behov handlar enligt Bokalders och Block (2004) 

om att skapa en miljö där alla dessa behov kan tillfredställas. Enligt deras resonemang 

kan man genom att arbeta med storlekar, komponenter, placering och möjligheter till 

stimulans skapa detta. Malbert (1992) betonar att det är avgörande att ha koll på 

människors beteenden och förhållningssätt för att kunna få till ett långsiktigt hållbart 

bostadsområde. Malbert (1992) påtalar vidare att det är viktigt att förstå sambandet 

mellan människorna och deras omgivning.  

 

Bokalders och Block (2004) understryker att miljöproblemen idag hänger nära samman 

med vårt sätt att leva som vi gör idag. För att kunna tillfredställa oss människors alla olika 

behov och önskningar är det enligt Bengtsson och Slåtteby (2004) viktigt att vi hela tiden 

utvecklar mark, byggnader och teknik och att det därför är så viktigt att ha människan 

som utgångspunkt vid planering och byggande. 

Folkhälsomål 

Folkhälsa handlar enligt statens folkhälsoinstitut (2010) om individens olika val och 

vanor, men också om yttre förutsättningar som struktur, miljö och demokratiska rättig-

heter i samhället. Statens folkhälsoinstitut (2010) menar vidare att det övergripande målet 

för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen. De påtalar även att det finns ett tydligt samband mellan hälsa och 
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vilken möjlighet man har att påverka sin livssituation, eller att delta i samhällsfrågor. 

Statens folkhälsoinstitut (2008) betonar att det är just därför som det är så viktigt att 

kommunens, och/eller stadens invånare, får vara med och bestämma om vilken stad de 

vill ha.   

 

Sociala aspekter 

Enligt Boverket (2010a) omfattar sociala aspekter medborgarnas grundläggande livs-

situation och vardagslivets olika funktioner, som till exempel arbete och försörjning, hälsa 

och livskvalitet, säkerhet och trygghet, delaktighet, livsstilar och beteenden. Hälso-

frågorna omfattar allt från inom- och utomhusmiljöer till rekreationsområden och kopplar 

även till klimatfrågor. En viktig aspekt att även ta hänsyn till är tillgänglighet i bostad och 

offentliga platser för funktionsnedsatta och äldre. Sociala aspekter ska vara- och är 

väsentliga i all sorts samhällsplanering av den fysiska miljön. Som samhällsplanerare kan 

den sociala utvecklingen därför främjas genom att integrera trygghets- och jämställdhets-

frågor vid planeringen, men även vid utformning av byggnader. Den sociala dimensionen 

fördjupas ytterliggare genom att arbeta med att inkludera olika gruppers behov av till-

gänglighet samt kulturella, språkliga och religiösa aspekter i arbetet mot trygghets- och 

jämställdhetsarbete.   

Delaktighet - medborgardialog 

Gävle kommun (2009) framhäver att man i en hållbar stad tar tillvara på alla människors 

behov och önskemål där det också alltid ska finnas plats för alla människor. Staden 

lyssnar där på vad människorna tycker och låter dem engagera sig i samhällets uppbygg-

nad. De menar vidare att delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grund-

läggande förutsättningarna för folkhälsan och är dessutom betydelsefullt för att skapa 

ansvarstagande för den egna närmiljön. Den fysiska miljön har betydelse för hur vi kan 

forma våra liv. Det är viktigt att föra en dialog med alla, kvinnor som män, pojkar och 

flickor, om hur livsmiljön ska se ut. En bra dialog med invånarna innebär att kommunerna 

får in många åsikter som sedan speglar stadens intressen. Detta leder i längden till ett mer 

demokratiskt samhälle, bättre kunskap och bättre möjlighet att påverka, vilket är en del av 

den hållbara samhällsutvecklingen. 

 

Barn och unga   

Ett långiktigt perspektiv på hållbar stadsutveckling förutsätter att barn och ungdomars 

perspektiv inkluderas i arbetet. När den fysiska miljön ska utformas och planeras är det 

viktigt att föra en dialog med barn och unga. Lokalisering av exempelsvis skolor, bostäder 

samt platser för idrott, lek och andra fritidsaktiviteter är viktiga frågor för just barn och 

unga. De är faktiskt experter på sin egen närmiljö. Barn och unga ska ha möjlighet att 

själva färdas mellan dessa platser till fots, cykel eller med buss (Gävle kommun, 2009).  
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Socialt deltagande och integration 

Sveriges Arkitekter (2009) framhäver att det i ett hållbart samhälle, och i planering mot 

en hållbar samhällsutveckling, är viktigt att alla ska få en plats i ett gemensamt samhälle. 

Vilket är precis vad som menas med integration. Människor med olika livserfarenheter 

och bakgrund ska kunna mötas, de förutsättningarna ska samhället kunna ge. Blandade 

upplåtelseformer främjar integration. Tillgången till attraktiva platser för möten mellan 

människor från olika kulturer, generationer och socioekonomiska grupper är viktigt i den 

fysiska planeringen. Där är alla tydliga exempel på sådana platser, torg, parker och platser 

avsedda för lek, idrott och rekreation. Det får inte finnas fysiska barriärer, det ska 

åtminstone vara begränsade. Insatser i den fysiska miljön ska kombineras med sociala 

insatser för att uppnå bästa resultat (Gävle kommun, 2009).   

 

Tillgänglighet 

Svensson (2008) påtalar att staden och dess transportnät är allmänna platser som ska vara 

till för alla, där ett tillgängligt samhälle innebär att människor med funktionsnedsättningar 

kan röra sig fritt samtidigt som de också ska vara delaktiga i samhället på samma villkor 

som alla andra. I ett bostadsområde innebär tillgänglighet att människor kan bo kvar eller 

flytta in utan att boendemiljön behöver förändras. Detsamma gäller även för besökare 

som ska kunna ta sig fram dit de vill. Tillgängligheten är olika för de som har en rörelse-

nedsättning, syn, hörselskada eller en kognitiv funktionsnedsättning.  

 

Tillgänglighet handlar inte bara om den fysiska framkomligheten, det handlar även om 

tillgänglig information. Funktionshindrade ska ha samma frihet att välja läge för 

exempelsvis bostaden, vilken typ av bostad eller storlek. Därför måste hela bostads-

beståndet vara anpassat. Det innebär alltså att för att kunna skapa ett hållbart tillgängligt 

bostadsområde måste både bostäderna och utemiljön i bostadsområdet anpassas. Det 

räcker inte att bara delar av områdena görs tillgängliga. När det gäller bostaden och 

utemiljöns utformning har personer med olika handikapp och grader av funktions-

nedsättning skilda behov. De funktionshindrade har större möjlighet att klara sig själv 

genom att anpassa utemiljön och byggnader efter de funktionshindrades behov. Det i sin 

tur ger möjlighet att klara sig själva och därigenom få en större frihet. Vi måste ha en 

medvetenhet om de olika förutsättningar och villkor som handikappade människor lever 

under påtalar HSO (2011). Grundkravet är att en person i rullstol ska kunna ta sig fram till 

bostadens entré och sedan kunna fungera i bostaden på entreplanet (Boverket, 2011).  

 

Enligt Boverket (2011) är problemet när det gäller tillgänglighet okunskap och ovilja. 

Onödiga och små hinder kan ofta stänga ute funktionshindrade personer eller göra 

vardagssaker mycket svåra. Enligt Plan- och bygglagen ska tomter som är avsedda för 

bebyggelse vara användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Detta gäller om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt 
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eftersom tomter ibland innehåller stora nivåskillnader och då är svåra att göra tillgängliga. 

Tomterna måste disponeras utifrån hänsyn till tillgängligheten samtidigt som byggnader-

na ska placeras så att tomterna blir så tillgängliga som möjligt (Boverket, 2011).  

2.2.12  Säkerhet och trygghet 

Enligt Gävle kommun (2009) har alla rätt att känna sig säkra i sitt eget hem och i sitt eget 

bostadsområde, både under dag, kvälls- och nattetid. Ord som säkerhet, trivsel och 

trygghet är alla tre ord som lätt kan kopplas till varandra. Trygghetsfrågorna ska beaktas 

genom hela processen, från detaljplan till projektering och genomförande. Stadens många 

olika miljöer ska upplevas som säkra och välkomnande för samtliga invånare under 

dygnets alla timmar.  

 

Rädsla och oro, ofta i form av dåligt rykte, klotter, avsaknad av siktlinjer, dålig belysning, 

få människor, inga flyktvägar, smalt och att inte kunna se andra är sådant som förknippas 

med ordet trygghet eller otrygghet. I den fysiska planeringen gäller det, för att främja 

trygghet, att planera för en blandad stadsbebyggelse där bostäder, verksamheter och 

service integreras. Då skapas förutsättningar för liv och rörelse i staden under hela dygnet 

(Gävle kommun, 2009).  

 

Boverket (2010b) påtalar att samhällsplaneringen måste förstärkas med trygghetstänkande 

ur ett jämställdhetsperspektiv. Boverket (2010b) menar vidare att trygghet är en aspekt 

som ska beaktas oavsett om det planeras stort eller smått, och då självklart även 

upplevelsen av trygghet för kvinnor, män, flickor och pojkar i alla grupper. Det är inte 

enkelt att förklara trygghet, som kan innebära exempelsvis lugn, kontroll, välbefinnande, 

tillit och frihet från hot. Vad trygghet innebär beror på vem som tillfrågas och är därför 

väldigt svår att definiera eftersom upplevelserna är en subjektiv känsla och således 

individuell. 

 

”Trygg, fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som  

utgör en del av människans omgivning…” (Nationalencyklopedin, 2011). 

 

Boverket (2010a) betonar att det vid planering för hållbarhet är viktigt att förstå 

människors olika personliga upplevelser av trygghet och att man samtidigt förstår vad det 

handlar om då upplevelser av otrygghet mellan personer och mellan grupper av 

människor varierar. Vad som upplevs tryggt för en del upplevs kanske på ett annat sätt 

utav någon annan. De menar vidare att den mest avgörande faktorn när det gäller 

upplevelsen av otrygghet är kön, men också av etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, 

socioekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Boverket (2010a) påtalar att det även 

krävs möjlighet till social kontroll för att på så sätt få en säker och trygg bostadsmiljö. För 

att kunna uppnå social kontroll måste det alltid finnas en möjlighet att någon kan se vad 
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som händer. Den sociala kontrollen kan också öka med hjälp av olika fysiska faktorer 

som exempelsvis belysning och grönska.  

 

En stor bidragande anledning till att vissa känner sig otrygga i sitt bostadsområde är 

tryggheten i trafiken där en hög trafikhastighet eller att som cyklist eller gående inte 

känna sig sedd. Ett bostadsområde upplevs som mindre tryggt om människor känner sig 

hotade där menar Boverket (2010a).  

 

I boken Stadsrum – människorum av Berglund och Jergeby (1998) beskrivs tre orsaker till 

varför vi inte använder det offentliga rummet i så hög utsträckning som faktsikt är 

möjligt. Författarna menar att dessa orsaker är tidsbrist, rädsla för våld och rörelsehinder 

där andra aspekter, som också spelar in för ett områdes attraktivitet, är trygghet och 

säkerhet. Att känna sig trygg i sin bostad och i sitt bostadsområde är viktigt för alla. Det 

kan också handla om att de boende känner sig trygga och säkra genom att det finns 

ordenligt med belysning, lås som fungerar och att området är välskött, men även att det är 

lätt att nå fastighetsförvaltaren i akuta lägen (Berglund & Jergeby, 1998).  

 

Det ska för de äldre vara möjligt att bo i en och samma stadsdel genom livets alla skeden. 

Det är en trygghetsaspekt som många gånger glöms bort och som man inte alls tar hänsyn 

till i samhällsplaneringen. Det behövs därför ett varierat utbud av bostäder i varje stadsdel 

(Gävle kommun, 2009). Ett tillräckligt stort antal människor som rör sig och använder de 

offentliga rummen är en förutsättning för ett levande och tryggt bostadsområde betonar 

Arkitektur Stockholm (2011).       

Rädsla för brott 

Boverket (2002) framhäver att ett flertal människor är rädda för att bli utsatta för brott. 

Den siffran ökar och många känner sig så pass otrygga att de inte vågar gå ut på kvällen. 

En stadsdel med både boende och arbetande ger trygghet, eftersom gatorna har mer 

folkliv större del av dygnets timmar. En viktig del att tänka på vid utformning av olika 

stadsrum är att skapa möjligheter att överblicka stadsrummet samt att själv kunna vara 

synlig. Boverket (2002) nämner också att man bör undvika nischer, hörn och vegetation 

på platser där det går att gömma sig, men även djupa, smala tunnlar, gångbroar, passager 

och återvändsgränder. Det bör också finnas möjlighet till alternativa vägval vid otrygga 

situationer där det också ska finnas god belysning på gång- och cykelbanor. 

 

Grönska och trygghet 

Enligt Boverket (2010a) visar forskning på att grönstrukturer har många positiva effekter, 

både för människors välmående och på miljöfaktorer i staden. Ljud dämpas och sänker 

pulsen på många människor som vistas i- och omkring grönstrukturen. Grönska i form av 

träd, buskar och övrig växtlighet ställer till det när det gäller trivsel och trygghet, då 

grönska ofta kan upplevas som mörk och skrämmande. Många kan därför känna en känsla 
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av otrygghet vid parker och buskage, både nattid och ibland även dagtid. 

 

Offentliga rum och trygghet 

Kopplingarna mellan de olika offentliga rummen måste vara tydliga eftersom det 

underlättar orienterbarheten och skapar rörelseströmmar av människor längs dessa viktiga 

stråk. Det ger trygga miljöer framhäver Arkitektur Stockholm (2011).       

 

Belysning och trygghet 

Mörker är ytterliggare en bidragande faktor i otrygga miljöer betonar Boverket (2010a). 

Vidare menar Boverket (2010a) att en stor orsak till varför exempelsvis kvinnor, barn och 

äldre avstår från att använda ett område när det är mörkt ute, ofta är på grund av en 

bristande belysning, vilket skapar otrygghet. Boverket (2002) framhäver att en förut-

sättning för att människor ska kunna uppskatta och känna sig trygga är att bostadsom-

rådena upplevs som säkra. De menar vidare att belysning är det som styr den visuella 

ledningen och de som visar vägen under dygnets mörka timmar. En levande och upplyst 

plats under hela dygnet skapar en större känsla av trygghet och säkerhet i ett bostads-

område.  

 

Det viktigaste är inte alltid att det är upplyst utan hur det är upplyst. Ljussättning, utifrån- 

och med rätt kunskap, gör stadsrummet tryggt, vackert och begripligt. Tryggheten ökar 

dessutom om exempelsvis den gående har möjlighet att överblicka sin omgivning. Detta 

fås fram genom att inte bara belysa gångbanan utan även omgivningen samt genom att 

skapa fria siktlinjer. Därmed minskar upplevelsen för den gående att befinna sig i en 

starkt upplyst korridor med mörka väggar som är ogenomsiktliga. Ljuset blir även 

mjukare samtidigt som skillnaden mellan ljus och mörker får en mjukare övergång. En 

ytterligare faktor för att öka tryggheten är att det ska gå att identifiera en person på cirka 

10 meters avstånd och utläsa ansiktsuttryck från fyra meters håll. Upplysta skyltfönster 

och fasader förstärker också tryggheten och ger mer liv (Boverket, 2010a). 

 

Trygghet gällande tillgänglighet och trafik 

Många människor, av olika anledningar, upplever förflyttningar i staden som väldigt 

otrygga enligt Boverket (2010a). Tillgängligheten i stads- och tätortsmiljöer begränsas av 

upplevelsen av otrygghet vilket begränsar människors möjligheter att röra sig fritt. I 

samband med förflyttningar känner kvinnor sig oftare mer otrygga än vad män gör, detta i 

synnerhet på kvällar och nätter. Därför är det oerhört viktigt att planera för ökad trygghet 

ur ett jämställdhetsperspektiv. Trafikrummet bör därför utformas så att det upplevs som 

tryggt av de mest utsatta eller mest otrygga trafikanterna så gynnas sannolikt samtliga 

som vistas på vägen. Otrygghet kan leda till större risktagande. Det ska samtidigt nämnas 

att åtgärder för att öka trafiksäkerheten ibland leder till att otrygga platser skapas. Ett 

exempel på det kan vara en gångtunnel som egentligen byggs för att undvika olyckor 
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mellan oskyddade trafikanter och bilar. Där kan tunneln istället upplevas som otrygg att 

färdas genom, framförallt på kvällar och nätter, vilket i sin tur gör att otryggheten leder 

till att gångtunneln inte används och att man istället kanske korsar vägen. Det allra bästa 

är att försöka undvika gångtunnlar i största möjliga mån och istället hitta andra lösningar 

eller åtminstone försöka hitta på nya lösningar på hur gångtunnlar kan utformas för att 

öka tryggheten framhäver Boverket (2010a). 

2.2.13 Hälsofaktorer i utomhusmiljö  

Frågor om människors hälsa måste enligt Bokalders och Block (2004) vara centrala i de 

bedömningar som görs vid samhällsplanering och byggande av bostäder och bostads-

områden. Med hälsofaktorer i miljön menas det faktorer i det planerade planområdet som 

på olika sätt kan påverka människors hälsa och välbefinnande, till exempel genom UV-

strålning, luftföroreningar, förorenad mark och buller. När det gäller UV-strålning är det 

extra viktigt för barn, äldre och personer med hjärt- och kärlsjukdom att kunna välja sol 

eller skugga. Gungor och sandlådor kan med fördel placeras i skugga betonar Statens 

folkhälsoinstitut (2010). De framhäver vidare att det är viktigt att de boende kan välja att 

sitta eller för barn leka i skuggan. Viktiga frågor att reda ut är även vilken luftkvalitet det 

finns i området, ligger planområdet på ett gammalt industriområde, avfallsupplag eller 

utfyllnadsområde, vilka bullernivåer finns i anslutning till planområdet, hur ska/kan 

avfallshanteringen gå till, vilka åtgärder ska tas för att minska risken för skadedjur och 

smitta, är alla några exempel på detta.  

UV-strålning 

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2011) ger solen inte bara ifrån sig ljus och värme, den 

ger även ultraviolett strålning. Vanligen kallas det för UV-strålning. UV-strålningen är 

som mest intensiv när solen står som högst, det vill säga mitt på dagen betonar SMHI 

(2011). Sedan 1992 är solljuset och dess UV-strålning klassat som cancerframkallande för 

människor av Världshälsoorganisationens WHO:s forskningsorgan för cancer 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011).  

Luftföroreningar 

Enligt Boverket (2002) bedöms varje år ungefär lika många dö på grund av avgaser som i 

trafikolyckor. Avgaserna är den dominerande källan för de luftföroreningar som uppstår i 

en stad eller ett bostadsområde. Effekten på hälsan varierar från mindre obehag till ökad 

dödlighet i till exempel cancer. Cirka 700 av 35 000 cancerfall per år i Sverige bedöms 

kunna bero av luftföroreningar. Hälsoeffekterna kan uppstå både vid mycket höga 

koncentrationer under kort tid och vid relativt låga koncentrationer under lång tid. Luft-

föroreningarna fräter sönder stadens byggnader, fasaderna blir smutsiga, balkonger och 

uteplatser kan inte användas. Boverket (2002) påtalar vidare att om man aktivt utnyttjar 

det gröna i planeringen av stadens trafik förbättras också luftmiljön och klimatet. Vege-

tation bidrar till friskare luft, dels genom fotosyntesen som tar hand om en del koldioxid, 
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och dels genom att bladverket binder damm och partiklar. Boverket (2002) poängterar 

även att träd är effektivare än gräsytor när det gäller att rena luften i staden och bidra till 

ett bättre lokalklimat, tack vare sin stora totala bladyta där barrträd också kan vara bättre 

renare än lövträd, eftersom de behåller barren hela året. 

 

Förorenad mark 

Med förorenad mark menas en plats eller ett område som är så förorenad att den kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (Bokalders & Block, 

2004). Enligt Länsstyrelsen (2012) kan man genom undersökningar ta reda på om det 

finns föroreningar på ett område och om dessa utgör någon risk för människors hälsa och 

miljö. Det gäller därför att ta reda på om marken är förorenad. Den syns inte, men finns 

där.  

 

I ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten och sediment så förorenade att det 

innebär en risk för människors hälsa eller miljön. Det kan bero på utsläpp, spill eller 

olyckshändelse. Föroreningarna utgör en stor risk för människor och miljön. Det är därför 

viktigt att undersöka förorenade områden. Det kan röra sig om tungmetaller, olje-

produkter eller organiska miljögifter. Risken för att föroreningarna sprids varierar för 

olika områden och markanvändningen (Bokalders & Block, 2004). 

Radon 

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i våra jord- och bergarter. En ädelgas som 

varken luktar, syns eller känns. Den förekommer även i alla byggnadsmaterial som är 

stenbaserade påtalar Petersson (2007). När radium i marken sönderfaller avgår radon till 

den luft eller det vatten som finns i jordens porer. Oftast råder normalt ett undertryck i 

byggnaderna i förhållande till marken. Är grundkonstruktionen otät, kan radonhaltig 

jordluft sugas in i konstruktionen. Radonet kan också lösa sig i grundvatten och komma in 

i byggnader via hushållsvattnet om det finns en egen brunn (Bokalders & Block, 2004). 

Petersson (2007) framhäver att radonhalten i vanliga byggnadsmaterial normalt sett är 

liten. Vid nybyggnad gäller det dock att inte bygga in radonproblem. Därför delar man in 

marken i olika klasser beroende på radonrisk enligt följande (Petersson, 2007): 

 

 På lågradonmark behövs inga särskilda åtgärder.  

 På normalradonmark behövs ett radonskyddande utförande. 

 På högradonmark krävs ett radonsäkert utförande.  

 

Radonskyddat utförande gäller på normal radonmark, vilket också är den vanligaste 

marktypen betonar Petersson (2007). En byggnad som håller tätt mot inläckande jordluft 

och som har väl injysterad mekanisk till- och frånluftsventilation ger den lägsta radon-

halten inomhus understryker Bokalders och Block (2004). För en god inomhusmiljö bör 
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radonhalterna inte överstiga 200 Bq/m3 för nybyggnader och 400 Bq/m3 för befintliga 

byggnader enligt norm. Radon tillförs alltså byggnader genom att radonhaltig luft från 

marken läcker in genom grundkonstruktionen eller difunderar in genom golv och källar-

väggar. Faktorer som bestämmer risken för markradon inomhus är enligt Petersson 

(2007): 

 

 Byggnaders otäthet mot inträngande markradon. 

 Luftundertryck inomhus (markradon kan sugas in). 

 Genomsläppligheten i marklager nära byggnaden, till exempel dräneingslager. 

 Radonhalten i markluften och mängden luft som kan transporteras i marken. 

 

Enligt Petersson (2007) kan man byggnadstekniskt minska riskerna för att radon ska ta sig 

in i byggnaderna genom att säkerställa att grundkonstruktionerna är helt lufttäta eller 

genom att skapa ett sådant lufttryck inomhus att markluft inte sugs in på något sätt. 

Petersson (2007) anser att dessa punkter bör ses över: 

 Golv och väggar ska inte ha uppenbara otätheter mot mark. 

 Undvik kantisolering som släpper igenom jordluft längs ytterkanterna på 

betongplattan. 

 Bygg så att sättningar undviks. 

 Täta där rör går genom husets bottenplatta. 

 I bjälklag över kryprum kan fogar och rörgenomföringar göras lufttäta. 

 Huset ska byggas tätt.  

 

Radonsäkert utförande gäller på högriskmark. Då ställs höga krav på att byggnaden är tät 

mot inläckande jordluft. För att uppfylla dessa krav kan någon av följande kombinationer 

användas (Bokalders & Block, 2004): 

 Kantförstyvad lufttät betongplatta. 

 Genomöringar av rör görs lufttäta. 

 Källarytterväggar utförs i betong. 

 I det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar. Dessa kopplas 

samman till ett rör som dras upp genom huset eller till plattans ytterkant. Måste 

lufttrycket under huset sänkas kan en fläkt monteras på röret. 

 

Buller 

Buller är enligt Boverket (2008) något som underskattas i samhällsplaneringen, och då på 

dess hälsopåverkan. Buller anses vara ett hälsoproblem, men det uppfattas vanligen inte 

som livshotande. Buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. 

Upplevelsen och hälsoeffekterna från buller är beroende av till exempel vilken typ av 
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buller det är, vilken styrka och frekvens det har, hur det varierar över tiden samt vid 

vilken tid på dygnet det förekommer.  

 

Enligt Boverkets byggregler (BBR, 2012) ska byggnader utformas så att uppkomst och 

spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa kan und-

vikas. Enkelt uttryckt är buller oönskat ljud. Buller är en störning och begränsning i 

livskvalitet som vi är medvetna om. Trots att vi har denna vetskap så finns det idag också 

en hälsopåverkan som vi inte är medvetna om påtalar Boverket (2004). Berglund, 

Sjöström och Åström (2004) räknar upp sömnproblem, irritation och stress som symptom 

som kan orsakas av buller. Trots detta förstår vi inte orsaken betonar Boverket (2008). 

Utsätts vi för buller under en längre tid kan det enligt Berglund et al. (2004) ge fysio-

logiska effekter på hjärt- och kärlsystemet. Barn påverkas i utveckling när det gäller 

minne, läsförmåga och uthållighet på ett negativt sätt. Ett stort antal människor utsätts för 

buller över riktvärdena både utomhus vid sin bostad och inomhus. Enligt Boverket (2008) 

är en hållbar utveckling utan buller.  

Vibrationer 

Vibrationer kan orsaka sprickbildningar och andra skador på byggnader. Dessutom kan 

vibrationer förstärka upplevelsen av buller. Eftersom byggnader ofta placeras nära 

gatutrafik är vibrationsstörningar särskilt viktigt att beakta i stadsmiljöer (BBR 2012). 

 

2.2.14 Stadens hållbara och tillgängliga kommunikationer 

Sveriges Arkitekter (2009) framhäver biltrafiken idag som stadens största miljöproblem. 

Jönköpings kommun (2011) betonar att det naturliga valet i den hållbara staden ska vara 

gång, cykel och kollektivtrafik. Antalet transporter som bidrar till utsläpp av fossila 

bränslen måste därför minimeras. Det är vad som menas med hållbara transporter och 

kommunikationer. Hållbart resande handlar om en förändring av resvanor. Det handlar på 

så sätt om att förändra människors beteende och istället få dem att välja och använda 

hållbara transportmedel före bilen. Dit hör gång, cykel och kollektivtrafik. De resor som 

framförallt går att påverka genom fysisk planering är resor till arbete, handel, skola, 

service och fritidsaktiviteter. Fritidsresor till exempelvis släkt och vänner är däremot 

mycket svårt att planera för. Våra vardagsresor behöver bli klimatsmartare. Idrott, 

rekreation och fritidsaktiviteter behöver därför finnas nära där människor bor. Hälften av 

alla våra bilresor går till resor för handling, service och olika så kallade fritidsresor 

(FOJAB arkitekter, 2014). Det krävs alltså en väl planerad kollektivtrafik och bra 

möjligheter för människor att cykla och promenera betonar Jönköpings kommun (2011). 

Strategiska verktyg för att minska behovet av fossila bränslen är gång, cykel och 

kollektivtrafik framhäver Stadsbyggnadskontoret Täby (2011).  

 

Grundläggande för en fungerande stad, och för hållbarheten, är just möjligheten att kunna 
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Figur 14: Spårtaxi, ”monorail”, framtidens kollektivtrafik? 

Skiss: Andreas Wennberg  

ta sig fram. En hållbar stad har ett transportsystem där alla människor har möjligheter att 

ta sig fram, oavsett ålder, funktionsnedsättning eller ekonomi. Där är människors livs-

miljö lika viktigt som hög framkomlighet påtalar Gävle kommun (2009). I ett hållbart 

samhällsbyggande krävs det därför att människor kan transportera sig mellan olika 

målpunkter som exempelsvis bostaden, arbetet, skolan och olika serviceinrättningar. 

Tillgänglighet innebär att alla självständigt ska kunna ta sig fram i olika miljöer så som 

gator, grönområden, service, kollektivtrafik eller olika evenemang med flera, även om 

man har en funktionsnedsättning. Genom att uppmärksamma människor med funktions-

nedsättning och deras behov medverkar det till att även andra gruppers behov tillgodoses. 

En tillgänglig fysisk miljö underlättar för alla människor samtidigt som den är viktig för 

de människor som har en funktionsnedsättning (Gävle kommun, 2009). Bekvämlighet, 

närhet och trygghet är viktigt i vardagslivet. Vår bas är bostaden och grannskapet, men 

utanför detta ligger hela staden med bland annat arbete, upplevelser, kultur och service 

(Gävle kommun, 2009).  

 

Trafikplanering 

Vid trafikplanering betonar 

Boverket (2002) att utgångs-

punkten ska vara från varje 

enskild trafikant, detta eftersom 

alla har olika förutsättningar. 

Livskvaliteten höjs om alla kan 

resa på egen hand från dörr till 

dörr. Det är viktigt med allmänna 

kommunikationer samt gång- och 

cykelvägar. Det hjälper också 

människor att på ett säkert sätt 

motionera i vardagen. För de 

boendes säkerhet och trygghet är det viktigt att ha breda och raka gator in i 

bostadsområdet. Lägre hastighet ger en positiv verkan på miljön, ett lugnare tempo 

utanför skolor och förskolor, och en ökad trygghet i våra bostadsområden (Boverket, 

2010a). 

 

Trafik i staden 

Staden och trafiken är en förutsättning för varandra och är således inte varandras motpoler 

påtalar Boverket (2002). Boverket (2002) betonar vidare att transporterna måste ske på ett 

miljöanpassat och hållbart sätt, och att transporter och förflyttningar tillhör såväl livet 

som staden. Resor som går att påverka med fysisk planering är kanske framförallt resor 

till skola, arbete, handel, service och fritidsaktiviteter. Genom en god stadsplanering finns 

det stor potential att minska vår klimatpåverkan. Samhällsplaneringen har därför en viktig 
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roll i att hitta och planera åtgärder för ett minskat bilresande, vilket är en av det viktigaste 

åtgärderna för att nå dit betonar FOJAB arkitekter (2014).  

 

Boverket (2010a) påtalar att något som i allra högsta grad bidrar till en levande boende- 

och stadsmiljö är förflyttningar och de olika transportsättens samspel med varandra. Vad 

vore en stad eller ett bostadsområde utan människor som promenerar, cyklar, åker bil, 

buss eller tåg. En blandad trafik är inte ett direkt hinder. Det förutsätter dock att gatorna 

inte är utformade med breda körbanor, få övergångställen och hög hastighet. Det är svårt 

att få allt detta att fungera på ett bra sätt som en helhet och på ett sätt så att alla människor 

känner att det på ett tillfredställande sätt är möjligt.  

 

Boverket (2002) betonar att bilen har kommit för att stanna. Den underlättar mycket i det 

vardagliga livet och ger en frihet att välja vart- och när man reser. Detta innebär i sin tur 

till en glesare stadsbyggd med längre avstånd, ökade utsläpp, buller och sämre stadsmiljö 

Detta håller Ullstad (2008) med om, då han betonar att bilen passar för en utspridd och 

gles stad, men bidrar till stadens största miljöproblem. I den hållbara samhällsutveck-

lingen gäller det att planera för en minskning av biltrafiken till fördel för ökad gång-, 

cykel- och kollektivtrafik, vilket i sin tur medför bättre luftkvalitet, minskad risk för 

olyckor, minskat buller och en effektiv användning av marken. En samhällsplanering som 

inriktar och prioriterar gång- och cykeltrafikanter istället för bil förbättrar folkhälsan 

samtidigt som det skapas platser som är tillgängliga för alla (Boverket, 2010a).  

 

Bilsnål samhällsplanering 

Enligt Lunds kommun (2005) har bilens betydelse i samhället i dagens samhällsplanering 

sin givna roll. Bilen gör det enkelt och smidigt att ta sig mellan olika målpunkter och är 

på så sätt ett positivt tillskott i vardagslivet för väldigt många. Vi ska inte planera bort 

bilen, men vi ska däremot planera för- och underlätta för andra transportmedel. Vi ska 

planera för åtgärder som medför en minskning av användandet av bilar. Genom en 

planering mot en minskning av bilberoendet medför det bland annat en förbättrad hälsa, 

minskat buller, förbättrad tillgänglighet, minskade utgifter för infrastruktur, ökad trivsel i 

stadsrummen och mycket annat. Får vi dessutom till en övergång till hållbara transport-

medel ger det i sin tur en minskning av både emissioner som kan leda till luftvägs-

sjukdomar, allergier och cancer samtidigt som vi får en befolkning som rör sig mer och 

därmed minskar förekomsten av både hjärtkärlsjukdomar och fetma (Lunds kommun, 

2005).  

 

Möjligheterna att uppnå en attraktiv stad, en stad där människor trivs och känner sig 

välkomna, ökar genom att planera för ett minskat bilberoende. För att uppnå en hållbar 

samhällsplanering och samhällsutveckling ska vi istället i första hand planera för 

gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafikresenärer. En samhällsplanering där vi 
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försöker minska bilberoendet är också ett sätt att åstadkomma en trivsam stad, där vi 

samtidigt kan uppnå de mål och direktiv som syftar till att minska transporterna (Lunds 

kommun, 2005). 

 

Planering för att underlätta för gång- & cykelresande  

Gatornas utformning har en stor betydelse för trafiksäkerheten framhäver FOJAB 

arkitekter (2014). Gatorna ska därför utformas med gångtafikanterna i fokus. Utformn-

ingen bidrar även till de gåendes och cyklisters upplevda säkerhet och trygghet. Cykelns 

konkurrenskraft gentemot bilen ökar kraftigt med låga hastigheter för bil. För att få fler att 

gå och cykla istället för att åka bil är det viktigt att ge gång- och cykelbanor hög prioritet i 

planeringen. Gång och cykelvägar ska knyta ihop stadsdelar och ska vara en länk mellan 

viktiga funktioner som hem, skola, arbetsplatser, fritidsaktiviteter och service. Gångvägar 

ska på så sätt bilda en sammanhängande struktur som i sin tur binder ihop hela staden 

(Gävle kommun, 2009).  

 

En viktig hållbar aspekt är att avstånd till samhällets olika funktioner som exempelsvis 

service, fritid och kultur inte får vara för långt. Det ska också vara lätt att kunna ta sig 

fram med barnvagn, rullator och rullstol och det ska finnas tillgång till bänkar att vila på. 

Gångsystemen måste också vara trivsamma (Boverket, 2002).  

 

Enligt Bokalders och Block (2004) är en bra hållbar utgångspunkt att först och främst 

planera för gång- och cykeltrafiken, för att därefter se över en lättillgänglig kollektiv-

trafik. Efter det kan bilen prioriteras. Eftersom cykeln är det mest energieffektiva fordonet 

människan har uppfunnit och har tillgång till, behöver man, som Boverket (2002) betonar, 

underlätta för cyklister i form av att det behöver utformas- och planeras in vackert 

placerade och säkra cykelvägar. Cykeln används framförallt för resor upp till tre kilo-

meter, över fem kilometer avtar cyklandet kraftigt. Maximalt tio minuters promenad 

innebär promenadavstånd, vilket motsvarar upp till en kilometer. Gång- och cykelns 

förutsättningar påverkas av många faktorer, det kan exempelsvis vara hur nära det är till 

målpunkten, som stationen, hur gång- och cykelvägnätet ser ut eller hur kvaliteten på 

gång- och cykelbanorna är, men även utifrån hur nätet hänger samman, säkerheten och 

attraktiviteten i nätet samt om det finns cykelparkering nära målpunkten. Genom att ha ett 

sammanhängande och attraktivt nät av gång- och cykelvägar bidrar det effektivt till en 

minskad klimatpåverkan framhäver FOJAB arkitekter (2014).  

 

Boverket (2010a) påtalar att det är samhällets intresse att uppmuntra trafikanter att gå 

eller cykla istället för att välja bilen. Om en del bilresor kunde ändras till gång- och 

cykelresor skulle man inte bara göra vinster på folkhälsan, man skulle också göra 

miljömässiga vinster. Avgasutsläppen skulle minska och ytor som använts till fordons-

trafik skulle frigöras och kunna användas till annat. Boverket (2007) betonar att en god 
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infrastruktur för gående och cyklister även är viktigt ur jämställdhetssynpunkt.  

 

Kollektivtrafik  
Som tidigare nämnts behöver bilberoendet minskas. Det 

krävs därför ett förändrat beteende kring vårt resande. Av 

den anledningen behövs attraktiva alterntiv för att istället 

välja bort bilen. Turtäthet, pris och komfort är kollektiv-

trafikens främsta konkurrensmedel. Väl genomtänkta 

kollektivtrafiklösningar tillgodoser individuella resebehov 

på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Ett långsiktigt hållbart 

transportsystem ökar också trafiksäkerheten och 

framkomligheten betonar Sweco (2010).  

 

I detaljplaneringen handlar det också om att skapa miljöer 

och vardagssituationer där det känns enkelt och självklart 

att cykla, åka buss eller tåg. Ny bebyggelse behöver kon-

centreras till hållplatslägen för att fler ska åka kollektivt. 

För att bostadsområdet ska bli ett attraktivt alternativ måste 

kollektivtrafiken finnas nära. Kollektivtrafik har en stor 

inverkan i arbetet mot ett minskat bilberoende och 

användandet av bil och skapar en trygg och beständig 

tillgänglighet i staden. Det är viktigt att en hållplats helst 

ligger där många människor rör sig, nära bebyggelse och 

utmed huvudstråk för gående och cyklister eftersom väntetiden vid en busshållplats för 

många människor är den mest kritiska och otrygga delen av en resa med kollektivtrafik. 

När det är mörkt kan en närbelägen bilväg ökar känslan av trygghet. Väntetiden vid en 

hållplats kan istället genom att samla målpunkter omvandlas till fika, lek eller möten och 

en bra miljö kring hållplatsen vilket i sin tur ger en högre kvalitet för människor. 

Attraktiva hållplatser behöver också ha sittmöjligheter i bra läge med väderskydd. 

Människor ska också enkelt kunna byta mellan trafikslag, exempelvis med cykelparkering 

nära hållplats eller perrong (FOJAB arkitekter, 2014).  

 

Sweco (2010) framhäver att kollektivtrafik kan drivas av överskottsenergi från förnybara 

energikällor, till exempel biogas från avfallshantering.  

 

Snabb kollektivtrafik 

Något som minskar koldioxidutsläppen är snabb och konkurrenskraftig kollektivtrafik 

betonar FOJAB arkitekter (2014) De påtalar att följande faktorer behöver beaktas för att 

kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt alternativ:  

- Turtäthet 
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- Antal byten 

- Väntetid vid hållplats 

- Trafikslag 

- Total restid jämfört med bil 

 

Bilpool och cykelpool 

Bilpool och cykelpool är exempel på att uppmuntra till klimatsmarta val. I den fysiska 

planeringen finns möjlighet att skapa förutsättningar för bilpool genom att i olika 

planskeden uppmärksamma frågorna, till exempel genom att i detaljplanen skapa/reglera 

utrymme eller att i samband med markanvisning ställa krav på exploatören framhäver 

FOJAB arkitekter (2014).  

 

2.2.15 Avfallshantering 

Hantering av avfall är grundläggande för att samhället ska fungera väl. Det krävs därför 

bra effektiva och miljöriktiga rutiner för hantering av avfallet påtalar Sweco (2010). Det 

sägs ofta att avfall och sopor bara är skräp, men det är inte ”bara” skräp. Tvärtom, det är 

början på något nytt tack vara att det är en värdefull energikälla betonar E.ON (2011). 

Enligt Renova (2011) kan avfall som inte går att återvinna istället omvandlas till energi. 

Hanteringen av avfall ska därför inte ses som en slutstation, utan istället behandlas som en 

resurs i produktionen av förnybara bränslen, som i sin tur kan användas till bland annat 

kollektivtrafiken (Sweco, 2010). Det uppstår mycket avfall från våra städer som måste tas 

omhand för att inte orsaka miljö- och hälsoproblem. Avfall är en resurs som både kan 

återvinnas eller återanvändas. Försök skapa system för insamling, återvinning och 

återanvändning (Futurecity, 2011).  

 

Enligt Stadsbyggnadskontoret i Täby (2011) är det viktigt att avfallsfrågorna hanteras i ett 

tidigt skede i planeringen, såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad av fastigheter. 

Gatornas utformning, säkerhet, framkomlighet, drift- och underhåll, gestaltning av stads-

miljön såsom placering av träd och andra anordningar påverkar avfallshanteringen. 

Genom avfallsförbränning kan både el och fjärrvärme utvinnas påtalar (Renova, 2011). 

Det bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en minskad växthuseffekt och ersätter 

fossila bränslen som olja och naturgas. Som exempel kan nämnas att tre ton avfall ger lika 

mycket energi som ett ton olja. Återvunnet material från avfall behöver framöver vara en 

viktig bas vid tillverkning av nya produkter. Hushållen och verksamheter behöver ett bra 

system där insamlingen är lätt och sorteringen blir rätt. 

 

2.2.16 Vatten och avlopp 
Det är viktigt för samhällets infrastruktur och miljön att skapa vatten- och avloppssystem 

som är hållbara och kretsloppsanpassade (Hållbar stad, 2012). I ett hållbart samhälle är 

vatten en nödvändighet för allt liv. Vattenresurser behöver värnas genom miljövänliga 
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och effektiva lösningar för vatten- och avloppsrening, avrinning, avledning och transport 

av dricks-, avlopps- och regnvatten (Sweco, 2010).  

2.2.17 Ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingen 

Bengtsson och Slåtteby (2004) nämner att ekonomi i den hållbara samhällsutvecklingen 

handlar om att hushålla med knappa resurser. Detta kan i sin tur även uttryckas som att få 

ut största möjliga värde av minsta möjliga insats. Helt enkelt att hushålla klokt för att 

uppnå avsett resultat, i kvantitet, kvalitet, pengar eller vilket mål som satts upp. Planering 

av väl utnyttjade ytor bidrar till en god ekonomi eftersom marken ofta är dyr i ett bygg-

nadsprojekt. Även byggnadsekonomiska aspekter måste vägas in i ekonomisk hållbarhet. 

Kan dessutom flera funktioner dela på en och samma yta och användas till flera olika 

ändamål, där dessutom nyttjandet av en yta går att sprida ut över en lång tid, är flera 

exempel på väl använda pengar och långsiktigt tänkande i ett projekt. Samutnyttjande, 

flexibilitet och föränderlighet är exempel på planering för överlappning i någon mån och 

stämmer väl överens med ambitionen att planera för en stad som är tät, som ger 

förutsättningar för interaktion och möten och som upplevs som dynamisk i meningen 

föränderlig och flexibel. Det ekonomiska verktyget för att bygga hållbart är att välja 

material och arbetsmetoder efter lägsta livscykelkostnad och inte som idag efter lägsta 

investeringskostnad och kortast byggtid (Bengtsson & Slåtteby, 2004).  
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2.3 Arkitektur och hållbarhet 
Enligt Sveriges Arkitekter (2009) handlar  arkitekturen inte bara om en byggnads ut-

seende, den kan istället fungera som verktyg för att främja ett långsiktigt hållbart 

samhällbyggande och samhällsutveckling. Vad som egentligen är en god arkitektur, en 

hållbar arkitektur, är ofta föremål för diskussion eftersom vi påverkas av vår omgivning, 

det vill säga, arkitekturen omkring oss. Arkitekturen är på sätt och vis därför en grundbult 

i den hållbara samhällsutvecklingen där arkitekturen av byggnader och miljöer ger staden 

något som människan behöver för att må bra, nämligen skönhet kombinerad med god 

funktion, och den kan göra ett bostadsområde attraktiv och skapa trivsel (Arkitektur 

Stockholm, 2011). 

 

”Arkitektur är det byggda och medvetet gestaltade – stadsbyggande, infrastruktur, 

enskilda byggnader, detaljer, torg, gator och parker”  

(Arkitektur Stockholm, 2011). 

 

Sveriges Arkitekter (2009) framhäver att arkitektur omfattar alla av människan skapade 

byggnader, interiörer, anläggningar, offentliga rum och landskap. De menar vidare att 

arkitektur även handlar om beständighet, användbarhet och skönhet, men också om ett 

helhetsperspektiv, sammanhang och politik. Arkitekturen i staden är något som omsluter 

våra liv. Både när det gäller praktiska funktioner och i fråga om upplevelser, så är 

arkitekturen något som omsluter våra liv. Sveriges Arkitekter (2009) menar vidare att 

arkitektur är både konkret och visionär. Hela vår fysiska omgivning, det vill säga, 

bostäder, skolor, arbetsplatser, byggnader för vård och omsorg, kultur, idrottsan-

läggningar, rekreation, städer, samhällen, gaturum, parker, landskap och infrastruktur är 

på något sätt gestaltad och planerad.  

 

Med hållbar arkitektur kan vi även prata om arkitektonisk kvalitet. Det är svårt att 

definiera vad som egentligen är god kvalitet eftersom det är ett subjektivt begrepp. 

Beroende på i vilket sammanhang, erfarenheter och personliga referensramar skiljer sig 

också åt. Genom att ha en hög arkitektonisk kvalitet är avgörande för om ett bostads-

område ska utvecklas till en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och fysisk-rumslig hållbar 

stad (Arkitektur Stockholm, 2011).  

 

Arkitektur påverkar hållbarheten. Det finns ingen arkitekturstil som är mer hållbar eller 

tidlös än en annan. En utgångspunkt för att skapa hållbara byggnader är en hög 

arkitektonisk kvalitet där stilen kan variera. Arkitekturen är något som definierar ett rum i 

staden och skapar på så sätt förutsättningarna för stadslivet. Hög kvalitet i arkitektur-

sammanhang räknas ofta som exklusiva material och något som kostar väldigt mycket- 

och extra. Arkitektonisk kvalitet har en bredare innebörd än så och kan definieras som en 

byggnad, park- eller gatumiljö som ges en medveten gestaltning med utgångspunkt i 
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Figur 15: Konst integrerad i arkitekturen. Norra 

Djurgårdsstaden, Stockholm. Foto: Andreas Wennberg 

platsens förutsättningar och där estetik, funktion och teknik samspelar och bildar en 

helhetslösning. Arkitektonisk kvalitet skapar varaktiga, robusta, miljömässiga och 

energieffektiva byggnader och attraktiva, trygga och sociala boendemiljöer som i sin tur 

håller över lång tid. Stadsrummets attraktionskraft och hållbar samhällsutveckling är 

beroende av hur vi bygger nytt och vårdar det befintliga. En byggnad eller miljö av hög 

kvalitet ska berika stadsmiljön och tillföra stadsbilden mervärden (Arkitektur Stockholm, 

2011). 

 

”Arkitektonisk kvalitet är när en byggnad, park eller gatumiljö ges en medveten 

gestaltning med utgångspunkt i platsens förutsättningar och där estetik, funktion och 

teknik samspelar och bildar en helhetslösning” (Arkitektur Stockholm, 2011). 
 

Det är inte bara byggnadernas utseende som går in under arkitektur. Arkitekturen bidrar 

också till att skapa trivsel och att göra bostadsområden attraktiva så att människor vill 

flytta dit (Arkitektur Stockholm, 2011). Genom att utforma en vacker och välfungerande 

boendemiljö bidrar det till något som stärker oss och ger oss glädje. När dessutom 

miljötekniken utformas med en medveten formgivning och när exempelsvis ”ekohus” 

visar prov på fantastisk arkitektur så blir det hållbara alternativet till och med eftertraktat 

menar Futurecity (2014). Hållbar arkitektur handlar också om att välja material och 

metoder som ger vackra byggnader och miljöer med lång livslängd. Även om det kostar 

lite mer när man bygger, men sparas in på underhållskostnaden. Rätt valda material varar 

längre, åldras i skönhet och kan underhållas 

(Föreningen tegelinformation, 2011).   

 

Arkitektur Stockholm (2011) påtalar att vårt 

välbefinnande påverkas direkt av hur de miljöer 

som vi lever och verkar i är gestaltade. Genom att 

gestalta och planera på ett bra sätt och samtidigt 

använder arkitekturen som redskap för en ökad 

livskvalitet skapas goda värden för samhället och 

framförallt för individen. Arkitekturen är något 

som både adderar värden till befintliga samtidigt 

som det också skapar nya värden. Något som 

lockar till inflyttning är väl utformade miljöer i 

våra städer och samhällen. Attraktionen ökar tack 

vare en genomtänkt planerad bostadsmiljö med 

effektiva kommunikationslösningar. Arkitekturen 

är ett redskap för att vi ska få en miljö som är väl 

fungerande, väl utformad, som skapar trivsel och 

samtidigt är hållbar.  
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Figur 16: Solceller integrerade i fasaden, Uppsala. Foto: 

Andreas Wennberg 

Arkitektur är också något som berör sociala och kulturella värden. Offentlig konst 

integrerad i arkitekturen skapar nya kvaliteter i stadsrummet (Se figur 15) (Sveriges 

Arkitekter, 2009).  

 

Miljöanpassad teknik öppnar för nya gestaltningsmöjligheter 

Enligt Arkitektur Stockholm (2011) kommer det i framtiden att bli stora utmaningar i 

gestaltningen av byggnader och miljöer eftersom kraven ökar- och kommer att öka på 

miljöanpassat byggande och energieffektiva lösningar. Exempel på nya gestaltnings-

möjligheter, utifrån miljöanpassad teknik, kan vara planterbara tak, gröna fasader och 

solpaneler. Det finns idag solceller som är anpassade för att integreras i byggnads-

konstruktionerna, till exempel i/på 

fasaden på en husvägg (se figur 16). 

Det innebär att de ersätter annat 

beklädnadsmaterial på de ytor där 

det är monterade, vilket sänker 

totalkostnaden och ger en vackrare 

exteriör. Det är exempel på 

miljötekniska lösningar som alla 

påverkar bebyggelsens utformning 

och samtidigt även stadsbilden.  

Energibesparande åtgärder och 

andra miljötekniska lösningar bör 

vid uppförande av ny bebyggelse in-

tegreras i arkitekturen. Det innebär 

att åtgärderna redan i ett tidigt 

skede i planeringen och 

gestaltningen behöver analyseras. 

Miljöpåverkan kan till exempel begränsas genom att anpassa bebyggelsen till rådande 

solförhållanden och terräng samt genom att välja miljöanpassade material. Nya 

gestaltningsmöjligheter öppnas genom ny teknik och nya material vilket i sin tur kan 

inspirera och utgöra verktyg för att utveckla ett nyskapande formspråk (Arkitektur 

Stockholm, 2011). Läs mer om detta under kapitel 2.3. 

 

2.4 Hållbar byggteknik 

Enligt Gyproc (2011) handlar hållbar byggteknik om att välja konstruktioner som minskar 

energiförbrukningen, men även om att välja hållbara byggnadsmaterial som inte inne-

håller ämnen som belastar miljön negativt som på så sätt kan skada miljö och ge ett 

försämrat inomhusklimat. Bokalders och Block (2004) är inne på samma spår och betonar 

att det inte räcker med att bara planera för ett hållbart bostadsområde genom en hållbar 

boendeplan, det krävs också att man bygger hållbara byggnader och väljer hållbara 
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Figur 17: Hållbar byggnad? 

Projektet Juvelen i Uppsala. 

Illustration: Utopia Arkitekter.  

byggnadsmaterial. Husen vi bygger idag kommer inte bara att användas av oss, utan av 

flera generationer långt framåt i tiden. Hållbar byggnadsteknik handlar enligt Bokalders 

och Block (2004) därför om kunskap om hela livscykeln för byggnader och anläggningar, 

från projektering till rivning, där vi redan från början behöver skaffa oss rätt kunskap och 

gör smarta val. Det i sin tur gör att vi kan spara både miljön och pengar i flera decennier 

framöver. De menar således att de enkla rådet därför är att göra rätt från början.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

2.4.1 Hållbara byggnader 
En hållbar byggnad har betydligt högre miljöprestanda än vad som är bestämt enligt 

normer, lagar och standarder framhäver Skanska (2011). Hållbara byggnader kombinerar 

funktion med estetik, ytteffektivitet och ett byggande med ekologisk hållbarhet betonar 

Sweco (2010). Två områden som har en negativ effekt på dagens miljöproblem som 

Nilsson (2012) framhäver är hur byggnaderna är konstruerade och användningen av 

material där en byggnadskonstruktion med en hållbar struktur innebär energisparande, 

minskning av utsläpp, återanvändning och återvinning av material. Enligt Bengtsson och 
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Figur 18: Fördelningen av värmeförluster i ett normalt hus. 

Nästan hälften av värmen försvinner genom väggar, tak och golv. 

Med rätt konstruktioner finns mycket energi att spara 

(Energikontoret Skåne, 2010). Illustratör: Peter Abramsson, Alias 

Design. 

 

Slåtteby (2004) innebär en hållbar byggnad, tekniskt sett, att byggnadsmaterialen måste 

vara beständiga, miljövänliga, renoverbara, robusta och estetiskt tilltalande och att man 

dessutom tänker och projekterar i systemlösningar. Vidare menar de att för att bygga 

hållbart är det viktigt att ha kunskap och insikt om hur man skapar beständiga, sunda och 

miljöanpassade byggnader. Målsättningen i varje byggprojekt borde enligt Bokalders och 

Block (2004) vara att skapa vackra, beständiga och miljöanpassade bostäder med en sund 

inomhusmiljö där människor både trivs och mår bra. En hållbar byggnad har en 

konstruktion och en uppbyggnad med material och tekniska system som sammantaget ger 

den minsta möjliga belastning på resurser, miljön och på hälsan (Petersson, 2007).  

En hållbar byggnad betonar 

Bokalders och Block (2004) drar 

inte för mycket energi och vatten 

och är byggt av miljöanpassade 

byggnadsmaterial som går att 

återvinna där byggnaderna också 

ska hålla under en lång tid 

framöver samt vara ekonomiska 

under planerad livslängd. Det 

handlar till exempel om att få 

lufttäta, bra ytterväggar och tak, 

men också ett effektivt ventila-

tionssystem där även rätt fönster 

och värmekälla ansluts (Statens 

energimyndighet, 2011). Under 

hela byggnadens livslängd är 

det själva boendet som 

förbrukar mest energi, inte 

byggandet eller rivandet av 

huset konstaterar Boverket 

(1998a).  

 

 

2.4.2 Hållbara energieffektiva konstruktioner 
Grunden i en energieffektiv byggnad är klimatskalets konstruktion. För att uppnå ett 

hållbart hus- och byggnadskonstruktion krävs det att en rad viktiga aspekter tas i 

beaktande framhäver Bokalders och Block (2004), och att en hållbar byggnad bygger på 

dessa viktiga parametrar: 

 Konstruktion (klimatskal, byggnadens placering, utformning och form samt uteklimat) 

 Energieffektivt uppvärmningssystem 
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 Energieffektiv planlösning 

 Hållbara byggnadsmaterial 

 God inomhusmiljö 

 

I dessa parametrar ingår även byggnaders livslängd, underhållsbehov och sociala 

förhållanden betonar Petersson (2007). 

 

Klimatskal 

Ett bra klimatskal är nyckeln till hållbara byggnader, där golv, ytterväggar och tak skulle 

kunna kallas för en byggnads klimatskal (Bokalders & Block, 2004). Med klimatskal, 

själva klimatskärmen, menas de delar av en byggnad som utgör gräns mot uteluften. 

Klimatskärmens uppgift är således att kunna motstå de belastningar som uteklimatet 

åstadkommer i form av nederbörd och vind, temperatur och solstrålning samt andra 

belastningar från exempelsvis ljud och brand (Petersson, 2007). Byggnadernas "yttre 

skal" måste alltså klara av alla de former av klimatbelastningar som kommer utifrån 

betonar Bokalders och Block (2004). Inomhusklimatet medför också det en belastning på 

klimatskärmen, då främst i form av vattenånga i luften som man måste ta hänsyn till, 

samtidigt som klimatskärmen även måste utgöra en god värmeisolering (Petersson, 2007). 

Energieffektiva och hållbara byggnader är konstruerade för att använda så lite energi som 

möjligt (Energikontoret Skåne, 2010). Paroc (2007) framhäver att byggnader kan göras 

energieffektiva med bygg- och isoleringsmaterial i hög kvalitet som förhindrar värme-

förluster och gör byggnaden lufttät. Petersson (2007) betonar även att rätt konstruktion, 

tillsammans med skickliga hantverkare, är en förutsättning att uppnå energieffektiva 

byggnader där en minimering av köldbryggor är nyckeln till framgång.  

 

Enligt Energikontoret Skåne (2010) tar en energiklok byggnad tillvara och håller kvar 

tillförd värme så effektivt det går och är möjligt samtidigt som så miljövänliga 

energikällor som möjligt används. Den kanske viktigaste anledningen till att satsa på att 

bygga energiklokt är det gemensamma ansvar vi har för att minska på klimatföränd-

ringarna som börjar bli skrämmande stora menar Statens energimyndighet (2011). 

Samtidigt sparas pengar och det görs en långsiktig insats för miljön. Det är viktigt att 

börja på rätt håll när man arbetar med energieffektiva byggnader, där grundbulten i en 

hållbar, kostnads och energieffektiv byggnad är att minimera värmebehovet (Statens 

energimyndighet, 2011). Statens energimyndighet (2011) framhäver vidare att det ska 

byggas med hållbara material, vara energieffektiva samt med välisolerade fönster och 

lufttäta ytterväggar, tak och grund. De betonar även att först ska värmeförlusterna i 

byggnaderna reduceras och efter det effektivisera elanvändningen. Därefter bör man titta 

på hur solenergi kan utnyttjas på bästa sätt och sedan installera en egen mätning av 

energianvändning i huset för att på så sätt kunna ha egen koll hela tiden. Petersson (2007) 

menar även att vi samtidigt ska ha i åtanke att det givetvis skiljer sig åt i förutsättningarna 
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för att bygga klimatsmart beroende på vart i landet man befinner sig. En negativ klimat-

påverkan uppstår från byggnader redan under byggtiden. Den största påverkan har ändå 

en byggnad efter att den står infllyttad och klar. En byggnads konstruktion måste därför 

anpassas så att den negativa effekten på miljön blir så låg som möjligt. Två områden som 

har en omfattande negativ effekt på miljön är hur byggnaden är konstruerad och vilka 

byggnadsmaterial som används enligt Nilsson (2012).  

 

Mest hållbara konstruktionen 

Enligt Bokalders och Block (2004) finns det inget enkelt svar på vilken konstruktion som 

är den mest hållbara. Hållbara byggnader kan byggas i såväl trä som betong, eller något 

annat material, vare sig det handlar om en lätt eller tung stomme. En välbyggd och sunt 

hållbar byggnad kan därmed få olika egenskaper beroende på valet av konstruktion. 

En miljövänlig struktur på huskonstruktionen innebär energisparande, minskning av 

utsläpp, återanvändning och återvinning av material. I de olika konstruktionerna går det 

att ha detta som utgångspunkt, till exempel genom gröna tak eller system med återvinning 

av material påtalar Nilsson (2012). Energikontoret Skåne (2010) understryker att det finns 

två typer av värmeförluster i en byggnad som kan reduceras om man vill minska behovet 

av tillförd värme, nämligen ventilationsförluster och transmissionsförluster. 

 

 Transmissionsförluster är den största delen av de totala värmeförlusterna i en byggnad 

och är de värmeförluster som leds ut ur byggnaden genom dess klimatskärm (Se figur 

18).  

 Ventilationsförlusterna däremot är den värme som leds ut med frånluften 

(Energikontoret Skåne, 2010). 

 

Petersson (2007) betonar att värmeenergin mestadels försvinner ut genom byggnadens 

klimatskal och ventilation. Det gäller därför att ha omsorg om detaljerna för att undvika 

just köldbryggor och otätheter, det vill säga klimatskalets svaga punkter. När vi nu väljer 

miljö- och hållbart anpassade byggnadsmaterial kan det få olika konsekvenser beroende 

på hur det sätts ihop i olika konstruktioner och dessutom beroende på var det placeras i 

byggnaden. För att uppnå en hållbar byggnad räcker det alltså inte med att bara välja 

hållbara byggnadsmaterial, materialen måste också sättas ihop till konstruktioner på rätt 

sätt och för varje funktion betonar Energikontoret Skåne (2010).  Därför måste man se på 

hela konstruktionen om man vill bygga ett hållbart hus. Välplanerade och mindre 

byggnader spar energi. Lätta byggnader går snabbt att värma upp, men värmen försvinner 

också snabbt. Tunga byggnader däremot lagrar värme bra påtalar Bokalders och Block 

(2004).  

 

Enligt Energikontoret Skåne (2010) har byggnadernas form en oerhört stor betydelse. Det 

gäller att försöka sträva efter att försöka innesluta största möjliga volym med minsta 
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Figur 19: Energieffektivt hållbart hus. Tvåvåningshus med formen av en kub. Illustration: Andreas 

Wennberg. 

Figur 20: Formen på en kubisk tvåvånings funkisvilla är till exempel betydligt mer energieffektiv än 

skånelängans långsmala form (Energikontoret Skåne, 2010). Illustratör: Peter Abramsson, Alias Design. 

 

mängd yttervägg. För småhus är den bästa formen gärna tvåvåningshus med formen av en 

kub. Desto mer kompakt och likt en kub det är, desto mer energieffektivt blir det. Formen 

på en kubisk tvåvånings funkisvilla är till exempel betydligt mer energieffektiv än 

skånelängans långsmala form (Se figur 19, 20 och 21). Ett parhus är bra, där slipper man 

en yttervägg och på så sätt minskas värmeförlusterna betonar Bokalders och Block 

(2004). En byggnad med många hörn leder till ökad värmeförlust eftersom det ökar 

ytterväggens yta och för att alla hörn medför fler köldbryggor. Det är samtidigt också 

svårare att få tätt i hörn vilket gör att mer värme försvinner ut (Energikontoret Skåne, 

2010). 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att byggnaden med dess klimatskärm skall vara energisnål krävs det att den är tät och 

välisolerad. Byggnaden får inte drabbas av så mycket ofrivillig ventilation, och med det 

menas drag. De gör att det då läcker ut mängder av värme, vilket i sin tur gör att kravet på 
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Figur 21: Energieffektivt hållbart hus. Tvåvåningshus med formen av en kub. Skiss: Andreas Wennberg 

 

konstruktionslösningarna blir väldigt höga framhäver Energikontoret Skåne (2010). Ett 

bra klimatskal är enligt Burström (2007) på så sätt en långsiktig och hållbar åtgärd.  

 

Enligt Burström (2007) får byggnader inte drabbas av köldbryggor. Med köldbrygga 

menas att en konstruktionsdetalj i en byggnad har kontakt med den kallare utsidan, det 

kan leda kyla mot den varma insidan eller tvärtom. Köldbryggor är vanliga vid dörrar och 

fönster, beroende av att karmen har ett sämre U-värde än konstruktionen i övrigt. 

Köldbryggor uppstår där byggmaterial med sämre isolerande förmåga bryter igenom det 

isolerande skiktet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuben som form  

En kompakt byggnad med så få hörn, fönster och genomföringar som möjligt är det bästa 

ur energisynpunkt (Se figur 21). Kuben ger en enkel byggnad som är prisvärd. Antalet 

komplicerade konstruktionslösningar och materialåtgång minimeras. Nackdelen med 

formen är att arkitektens valmöjligheter blir något begränsade av den väldigt strikta, 

bestämda formen (Tyréns, 2011).  

 

Energieffektiv planlösning 

Även planlösningen påverkar energibehovet där en öppen och effektiv planlösning kan 

hålla nere byggnadens/bostadens yta och därigenom även energibehovet enligt 

Energikontoret Skåne (2010). En effektiv planlösning innebär att man kan hålla nere 
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Figur 22: Exempel på en effektiv planlösning i formen på en kubisk tvåvånings funkisvilla. Öppen planlösning 

och stora fönsterytor mot söder, små fönsterytor mot norr för att undvika värmeläckage. Maximalt ljusinsläpp 

mot söder som även bidrar till att värma upp huset. Plan 1. Skiss: Andreas Wennberg  

 

boytan, vilket på så sätt innebär en minskning av kostnaderna för uppvärmning. Varje 

extra kvadratmeter är dyrt att bygga samtidigt som denna extra yta dessutom ska värmas 

upp under hela huset/byggnadens livstid (Bostad Västerås, 2014 ).  

 

En effektiv planlösning är också något som är bra att sträva efter eftersom värmen där 

fördelas i huset/byggnaden på ett mycket bra och effektivt sätt (Energikontoret Skåne, 

2010). Att hålla nere ytan mot omgivande luft (vägg och takytor) i förhållande till 

golvytan är också energieffektivt. Det är därför en god idé att bygga i två plan istället för 

att bygga och breda ut sig i ett plan (Bostad Västerås, 2014). Nedan visas exempel på 

effektiv planlösning i en tvåplansvilla med formen av en kub. Se figur 22 och 23. 

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

78 

 

Figur 23: Exempel på en effektiv planlösning i formen på en kubisk tvåvånings funkisvilla. Sovrum belägna 

mot norr. Plan 2. Skiss: Andreas Wennberg  

 

 

 

 

Tung eller lätt stomme 

Till stomme räknas det som bär upp husets eller byggnadens ytterväggar och tak 

(Burström, 2007). Exempel på stommaterial är betong, stål, tegel, trä och lättbetong. 

Några viktiga egenskaper som är väsentliga för stommaterial är hållfasthet, deformations-

egenskaper, volymbeständighet, beständighet mot frost, korrosion, röta samt beteende i 

samband med brand. Stommens material är oftast inte detsamma som fasadens material 

betonar Burström (2007). En tegelfasad bärs till exempel sällan inte upp av teglet, utan 

har vanligtvis en stomme av trä innanför teglet (Energikontoret Skåne, 2010).  

 

En stomme kan vara tung, och då i form av till exempel tegel och betong, eller vara lätt 

och då som till exempel trä eller en konstruktion av stål. En tung stomme har ofta hög 

densitet och god förmåga att lagra värme (Burström, 2007). Det finns för- och nackdelar 

med båda systemen där båda systemen kan göras energieffektiva. En tung stomme har lätt 
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Figur 24: Exempel på platta på mark med isolerad 

kantbalk och tjälisolering (Energikontoret Skåne, 2010). 

Illustratör: Peter Abramsson, Alias Design. 

att lagra värme och kyla vilket i sin tur jämnar ut temperatursvängningar i inomhus-

klimatet. Det tar dock längre tid att värma upp respektive kyla huset om det blivit kallt 

respektive varmt. Med en lätt stomme är det tvärtom. Den vanligaste stommen i småhus i 

Sverige består av trä, men även betong, lättbetong, tegel, stål eller element av träull 

används. Den tunga stommen kompletteras ofta med värmeisolering, antingen utanpå 

eller inuti konstruktionen. En sådan yttervägg blir lite tjockare än en lätt stomme. I den 

lätta stommen placeras värmeisoleringen mellan reglarna vilket gör det till en slankare 

konstruktion (Energikontoret Skåne, 

2010).   

 

Grundkonstruktioner 

Enligt Petersson (2007) är den främsta 

uppgiften en byggnads grund har att föra 

ner laster från byggnaden och vidare ner 

till marken. Grunden måste vara väl-

isolerad. Finns det brister i grundens iso-

lering och täthet kan grunden bli en 

byggnads största köldbrygga. Utifrån 

energisynpunkt är det viktigare än vilken 

slags grund du väljer. Med golvvärme är 

det dessutom än mer viktigt. Det finns 

flera olika typer av grundläggningar. 

Petersson (2007) nämner vidare att 

hus- och byggnadsgrunder bland annat 

kan utföras som betongplatta på mark, plintgrund, krypgrund eller källare. Plintgrund är 

en konstruktion där byggnaden står på plintar mot mark. Oftast är dessa av betong och 

används vid mindre fastigheter. Att bygga en grund av plintar är förmodligen det 

billigaste sättet att skapa en grund. Krypgrund är en typ av grundläggning för hus som 

bygger på att en ventilerad eller oventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälk-

laget. Luftfickan isolerar huset från markens kyla. Krypgrunden kallas ibland även för 

torpargrund. Oavsett vilken grund man väljer ska den ha ett U-värde lägre än 0.13 W/(m² 

· K) enligt Energikontoret Skåne (2010). U-värdet är ett mått som beskriver hur bra 

isolering en hel byggnadsdel har. Ett lägre U-värde = bättre isolering. Det mäts i watt per 

kvadratmeter och grad, W/( m² · K). U-värdet ”1” innebär att byggnadsdelen läcker ut en 

watt per kvadratmeter av byggnadsdelens area vid en grads temperaturskillnad.  

 

Ur energisynvinkel är betongplatta på mark att föredra betonar Bokalders och Block 

(2004). En väl utförd betongplatta är en energisnål konstruktion. Platta på mark är även 

det vanligaste grundläggningssättet som innebär att en betongplatta gjuts ovanpå en 

värmeisolering och en kant med vertikal värmeisolering. En platta på mark håller sig 
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jämnare varm, man slipper då att golvbjälklaget exponeras för uteluften. En platta på 

mark utsätts dessutom endast för markens temperatur, vilket är relativt konstant året om 

enligt Bokalders och Block (2004). Figur 24 visar exempel på platta på mark med 

isolerad kantbalk och tjälisolering. U-värde på 0,10 W/(m2 · K): 

 

1) Vertikalisolering mot kantbalken, 15 centimeter frigolit. 

2) Dränerande och kapillärbrytande skikt (makadam). 

3) Tjälisolering, 10 cm frigolit 

4) Dräneringsrör 

5) Betongplatta, 10 centimeter 

6) Markisolering, 30 centimeter frigolit under betongplattan (3 x 10 centimeter).  

Tjälfri grundläggning 

En byggnad måste enligt Petersson (2007) grundläggas på ett sådant djup att bärigheten är 

tillräcklig och att sättningarna är acceptabla. Därmed ska man ta hänsyn till risken för 

tjällyftning i tjälfarliga jordar. Tjäle uppstår i fuktiga markskikt där det sker frysning. 

Fryser marken till is under en byggnads grundkonstruktion medför det till tjällyftning, 

vilket i sin tur leder till att byggnaden deformeras och skadas (Bokalders & Block, 2004).  

Där det är tjälfarliga jordarter varierar normalt tjäldjupet beroende på läge i landet och 

vilket klimat som råder. 1,1 meter bedömer man att tjäldjupet ligger på i de södra delarna 

av landet, medan det i de norra delarna av landet kan bli ned till 2,5 meter tjäldjup påtalar 

Petersson (2007). Tjäldjupet blir dock betydligt mindre under byggnaderna eftersom de 

tillför värme kontinuerligt betonar Bokalders och Block (2004). Grus, sand och mycket 

grusig eller mycket sandig morän är normalt sett inte tjälfarliga jodarter. Finmo, lera, 

moiga och mjäliga moräner samt leriga jordarter är alltid tjälfarliga. Byggnader ska 

således grundläggas på ett sådant djup att inte tjäl-

skador uppstår. Det innebär att grundläggningen skall 

ske på frostritt djup. Detta beror inte bara på klimatet 

ute, det påverkas, som tidigare nämnts, även av 

byggnaden själv samt från övrig värmeisolering, både 

på och i marken (Petersson, 2007). Avståndet från 

markytan och ned till den tjälfria nivån är det man 

menar med tjälfritt grundläggningsdjup (Bokalders & 

Block, 2004).  

Väggkonstruktioner 

Väggarna är, efter taket, den näst största ytan på en 

byggnad och kan byggas upp på ett flertal olika sätt 

framhäver Bokalders och Block (2004). 

Ytterväggarna har flera funktioner, det 

ska bland annat bära upp byggnaden, vara 
Figur 25: Exempel på träyttervägg (Energikontoret Skåne, 

2010). Illustratör: Peter Abramsson, Alias Design. 
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Figur 26: Exempel på yttertak med två centimeter utvändig 

värmeisolering, samt rördragningar innanför ångspärren. U-

värde: 0,09 W/(m² · K) (Energikontoret Skåne, 2010). 

Illustratör: Peter Abramsson, Alias Design. 

 

vara ljudisolerande och kunna stå emot både regn och blåst. En fasadbeklädnad ska 

förutom att att ge byggnaden en arkitektonisk karaktär också ge tillräckligt skydd mot 

nederbörd. Det är viktigt att fasadmaterialet hindrar vatten från att tränga in i 

konstruktionen enligt Petersson (2007). Det bör väljas en yttervägg med tjock 

värmeisolering där U-värdet rekommenderas vara lägre än 0,15 W/(m² · K) 

(Energikontoret Skåne, 2010). Ett bra exempel är en träregel yttervägg med indragen 

ångspärr(plastfolie). Det heltäckande yttre isolerskiktet (vindskyddsskivan) bryter 

effektivt köldbryggan med ett U-värde på 0,12 W/(m² · K) (Se figur 25). 

1) Gipsskiva 13 millimeter 

2) Isolering 45 millimeter 

     3) Träregel 45 x 45 millimeter 

4) Ångspärr (plastfolie) 1 millimeter 

5) Träregel 195 millimeter, vertikal 

6) Isolering 195 millimeter 

7) Vindskyddsskiva 10 millimeter 

8) Luftspalt 28 millimeter 

9) Läkt 28 millimeter 

     10) Ytterpanel, trä 22 x 22 millimeter 

        

Takkonstruktioner 

Enligt Bokalders och Block (2004) är 

taket på en byggnad den yta som är den 

största isolerande ytan. Förlusterna 

genom taket är relativt stora då värmen 

stiger uppåt och takets insida blir 

väldigt varm samtidigt som takets 

utsida är kall. Därför bör taket isoleras 

mest i hela byggnaden betonar 

Bokalders och Block (2004). Petersson 

(2007) framhäver att det är viktigt med 

ett välisolerat yttertak när man bygger 

energieffektivt eftersom värmen stiger 

och utan ett välisolerat tak smiter 

energin således iväg uppåt (Se figur 

26).  

 

Ett yttertak kan byggas upp på olika sätt och med olika material. Vanligast för småhus är 

att använda takstolar av trä (Bokalders & Block, 2004). Isoleringen i taket kan placeras på 

två sätt, antingen horisontellt på vindsbjälklaget, som exempelvis vid en kall vind som är 

vanligt vid låglutande tak, eller i snedtaket som är vanligt vid 1,5 plans hus. Ur energi-
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synpunkt bör det väljas ett yttertak med en värmeisoleringstjocklek med minst 35 

centimeter, gärna upp emot 50 centimeter. U-värdet bör vara lägre än 0,12 W/(m2 · K) 

(Energikontoret Skåne, 2010). 

1) Ströläkt 

2) Isolering 2 cm 

3) Takpapp 

4) Råspont 

5) Luftspalt 5 cm  

6) Isolering 42 cm  

7) Ångspärr(plastfolie)  

8) Isolering 9,5 cm  

9) Träregel 9,5 cm  

10) Läkt 2,8 cm  

11) Rördragning ø 8 cm  

12) Gipsskiva 1,3 cm  

13) Insektsnät  

14) Ytterpanel  

15) Läkt 

 

Gröna tak – hållbara miljövänliga tak 

Enligt Ekobyggportalen (2011) är gröna tak ett byggnadstekniskt samlingsnamn för gräs 

och sedumtak, vilket innebär tak med levande takbeläggning i form av växtlighet. Gröna 

tak kan även känneteckna ett tak som är bra ur miljöhänsyn. Ur miljösynpunkt är det 

bästa alternativet att använda sig av tak som helt består av naturmaterial. Ett grönt tak, 

eller grön takbeläggning, är en del i ett mer ekologiskt byggande. Nackdelen är att till 

exempel sedum och gräs kräver en del underhåll. Tegel är bra, men där går det istället åt 

en hel del energi vid framställningen. Plåttak är det som kräver mest energi vid 

framställning. Det gröna handlar inte bara om planering av mark. Byggnader som förses 

med gröna tak (även grönska i fasaderna) bidrar till att öka inslaget av grönska i staden 

och således den biologiska mångfalden. Gröna tak kan kompensera den gröna marken 

man tagit i anspråk för den nya bebyggelsen eller för att kompensera avsaknaden av 

naturens eget ekosystem betonar Ekobyggportalen (2011). Exempel på gröna tak:  

 Sedum 

 Gräs 

 Brädtak 

Fördelar med takvegetation  

Ekobyggportalen (2011) påtalar att det finns ett flertal fördelar med takvegetation. Bland 

annat hantering av dagvatten, skydda tätskikt på tak, minska värmeinstrålning, binda 

partiklar, minska buller samt även många estetiska fördelar. Sedumtaken bidrar dessutom 

till att isolera husen och byggnaderna mot såväl kyla som värme.  

 

Energieffektiva fönster 

Det lönar sig att välja energieffektiva fönster betonar Petersson (2007). Fönster står för 

cirka en tredjedel av en byggnads värmeläckage och utgör på så sätt en svag punkt i 
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byggnaden (Energikontoret Skåne, 2010). Fönstrets isoleringsförmåga bestäms av dess 

värmegenomgångskoefficient (U-värde), vilket är ett mått på hur bra kombinationen av 

glas, karm och båge isolerar (Energikontoret Såne, 2010).  

 

Husets och byggnadernas glasytor ska ha sådana egenskaper att de inte släpper ut den 

värme som finns i huset men samtidigt släpper in solinstrålningen i huset/byggnaden 

(Energikontoret Såne, 2010). Enligt Bostad Västerås (2014) kan solenergin under vintern 

tas tillvara extra effektivt tack vare att solen står lågt och därför lättare hittar in i huset. På 

sommaren står solen högt och skuggas dessutom av takutsprånget. Desto lägre U-värde 

fönstret har desto bättre isolerar det. Energieffektiva fönster kostar mer men det betalar 

sig på längre sikt betonar Statens energimyndighet (2000) då uppvärmningsbehovet och 

kostnaden blir mindre. Ett bra fönster kan både minska uppvärmningsbehovet vintertid, 

minska kylbehovet sommartid och skyddar samtidigt från buller (Petersson, 2007).  

 

Det är viktigt att se över energiklassning, storlek och väderstreck när ett fönster ska väljas 

påtalar Statens energimyndighet (2000). Genom att undvika för stora fönsterytor hushåller 

man med energi på ett bra sätt. I en byggnad är transmissionsförlusterna genom fönstren 

upp till 10 gånger större per areaenhet än för en välisolerad yttervägg (Andrèn & Tirèn, 

2010). Detta bör beaktas då man planerar fönsterareorna för en byggnad. Ett bra rikt-

märke är att en byggnads fönsterytor sammanlagt ska vara mindre än 20 procent av den 

totala golvytan. Om byggnaden är 100 kvadratmeter bör man alltså bygga maximalt 20 

kvadratmeter fönster (0,20 · 100 = 20). (Statens energimyndighet, 2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27: Genomskärning av ett fönster 

(Energikontoret Skåne, 2010). Illustratör: Peter 

Abramsson, Alias Design. 

Figur 28: Solintsrålning 

vinter/sommarperioder. (Energikontoret 

Skåne, 2010). Illustratör: Peter 

Abramsson, Alias Design. 
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Det finns idag många olika typer av energieffektiva fönster på marknaden. Det har länge 

pågått en utveckling från luftisolerade fönster till fönster isolerade med hjälp av fyllning 

med olika typer av gaser som till exempel argon, xenon och krypton. Det har inneburit en 

förbättring både av fönstrens U-värde och av dess termiska kvalitet. Ett tips är att låta 

fönsterytan ligga i liv med isoleringen för att maximera (minska) kallras (Energikontoret 

skåne, 2010).  

 

2.4.3 Hållbara byggnadsmaterial 

Förr i tiden hämtades byggnadsmaterialen oftast från egen mark och skog eller från den 

närliggande byggden. Då var materialens kretslopp ett slutet och lokalt system (Bokalders 

& Block, 2004). Dessa förutsättningar ändrades dock väldigt radikalt tack vare industria-

lismen och urbaniseringen, vilket i sin tur gjorde att materialen tillverkades på stora 

avstånd, där ofta långa transporter behövdes betonar Burström (2007).  

 

Enligt Bokalders och Block (2004) anses ekologiskt byggande och samhällsutveckling 

handla om att använda rätt byggmaterial, vilket kan vara svårt att veta eftersom det krävs 

mycket kunskap i ämnet. Det handlar även om kunskap om vad materialet innehåller, hur 

det tillverkas, hur mycket resurser som går åt, vad det avger för emissioner, hur mycket- 

och vad för sorts energi som används vid tillverkning och transporter samt vad det lämnar 

efter sig behövs, är alla flertalet kunskaper som är nödvändiga för att kunna bedöma hur 

hållbart ett material verkligen är.  

 

Burström (2007) framhäver att ett hållbart byggnadsmaterial är ett material som skapar så 

lite problem som möjligt under tillverkning, byggande, boende och när det blir avfall. 

Enligt Marléne Eskilsson (2011) ska materialen vara möjliga att återanvända, resurssnåla, 

energisnåla och helst vara lokalt producerat så att transportbehoven minskar. Det finns 

dock idag nästan inget material som uppfyller alla de här kraven, men det finns alltid 

något som är bättre än det andra och som man då ska välja. Alla material som används i 

byggnaden ska vara bra ur miljöhänseende var och en för sig, men också fungera bra 

tillsammans i byggnaden (Petersson, 2007). Det är viktigt att vi bygger med material som 

förbrukar så lite energi som möjligt vid tillverkningen av materialet betonar Eskilsson 

(2011). Även Ullstad (2008) påtalar vikten av att byggnadsmaterialen som används måste 

kunna återbrukas.  

 

Bokalders och Block (2004) påtalar att vi måste tänka långsiktigt vid val av byggnads-

material och att det idag finns ett flertal material att välja bland ute på marknaden. Ullstad 

(2008) betonar att vi dessutom måste tänka på att välja material som inte kommer från 

resurser som det finns ont om på jorden och att det också är viktigt att vi väljer lokalt 

producerade material så långt det bara går, där vi på så sätt minskar behovet av tran-

sporter. Materialen bör även ha en lång livslängd där det också är viktigt att materialen 
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ger ett sunt inomhusklimat. Det är viktigt att materialen inte innehåller farliga kemikalier 

och att det framförallt inte avges till inomhusmiljön. Byggnadsmaterial avger nämligen en 

mängd olika emissioner, där gränsvärdena tyvärr bara finns för vissa av dem. Emissioner 

uppstår då byggmaterial kombineras på olämpligt sätt eller utsätts för olämplig miljö, 

vilket i sin tur kan göra att dessa bryts ner kemiskt och emission uppstår. Det är viktigt att 

vi intresserar oss för både vilken miljöpåverkan ett byggnadsmaterial ger vid produk-

tionen av det och hur materialet påverkar miljön som färdig produkt betonar Bokalders 

och Block (2004). Ska byggnaden en dag rivas är det också skillnad på om det kan 

återanvändas eller om det måste deponeras (Bisgaard, 2009). Ur miljösynpunkt är det bra 

att skaffa sig kunskap om alla slags material och hur det fungerar, antingen var för sig, 

tillsammans eller i olika miljöer (Bokalders & Block, 2004).  

Många byggnadsmaterial innehåller bindemedel som har stor påverkan på miljön. För att 

minska miljöförstöringen måste vi minska ner på detta betonar Bengtson & Slåtteby 

(2004). Det är samtidigt omöjligt att helt undvika bindemedel i byggandet, men vi kan- 

och måste försöka minimera det. För att kunna avgöra den optimala användningen av 

material krävs det att man tittar på materialens miljöpåverkan från början till slut, vlket 

man gör genom att göra livscykelanalyser av materialen. Vi måste även tänka på vilka 

ingrepp som krävs i naturen för att kunna producera byggnadsmaterialet. Materialval 

handlar såklart också om att tänka på vad som händer ifall materialen utsätts för fukt. Vi 

människor kan påverkas av byggnadsmaterial både fysiskt och psykiskt. Fysiskt kan till 

exempel vara genom statisk elektricitet och elektriska fält medan psykiskt kan vara 

känslan av dålig kvalitet och ogenomtänkta tekniska lösningar och utformningar av olika 

slag. Byggnadsmaterialen kan även påverka oss kemiskt och biologiskt. Kemiskt innebär 

genom olika emissioner medan biologiskt kan bero på exempelvis bakterier, virus, 

parasiter och mögel (Bengtson & Slåtteby, 2004).  

 

Det gäller dock att komma ihåg att det kanske inte alltid är så lätt att välja det ”bästa” 

materialet. Val av byggnadsmaterial hänger såklart också ihop med vilken typ av 

konstruktion och byggnadsteknik och metod som ska användas. Det finns alltid något 

material som är bättre än det andra påtalar Bokalders och Block (2004). Alla material som 

används i byggnaden ska vara bra ur miljöhänseende, var och en för sig, samtidigt som 

det också måste fungera bra tillsammans i byggnaden enligt Bengtson och Slåtteby 

(2004). Konstruktionen är det som styr, både mängd och typ av material, där den färdiga 

konstruktionen i sin helhet är det som är avgörande för inomhusklimatet och för 

byggnadens hållbarhet (Petersson, 2007). Det är därför redan i planerings- och 

projekteringsstadiet som byggnaders framtida hållbarhet avgörs, där vi, om vi använder 

oss av robusta, renoverbara och estetiskt tilltalande, samt återvinningsbara material, har 

kommit långt i det hållbara byggandet och den hållbara samhällsutvecklingen betonar 

Bengtson et al. (2004).  

 

Enligt Bengtson och Slåtteby (2004) ska material inte användas mer än vad som är 
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absolut nödvändigt. De menar att det är lika viktigt som att välja rätt material. Genom att 

tänka på detta finns både ekonomiska och miljömässiga vinster att uppnå. Både genom att 

spara in på transporter samtidigt också på resurser som annars hade behövts för att 

tillverka materialet. I slutänden blir det även mindre avfall från byggarbetsplatsen.  

Ytbehandling och färger 

Bengtsson och Slåtteby (2004) påtalar att ytbehandlingar och färger som innehåller 

giftiga, hälsofarliga eller naturfrämmande ämnen ska undvikas om det finns likvärdiga 

färger som innehåller mindre farliga substanser. Alternativ för en miljöanpassad 

ytbehandling kan enligt Bengtsson et al. (2004) vidare vara att: 

 

 Helt enkelt låta en träfasad vara obehandlad. 

 Använda traditionella behandlingsmetoder där man arbetar upp ett kraftigare motstånd 

på ytskikten. Till exempel trä genom skurning, lutning, betsning och/eller oljning. 

 Använda traditionella färger som till exempel kalkfärg, slamfärg, limfärg och 

emulsionsfärg. 

 Använda mer eller mindre nyutvecklade naturfärger med beståndsdelar som återfinns i 

naturen, som dessutom är skonsamma och så gott som fria från petroleumprodukter 

(Bengtsson & Slåtteby, 2004). 

 

2.4.4 Klimatanpassning av byggnader 

Vårt byggande har enligt Bokalders och Block (2004) egentligen under alla tider varit 

klimatanpassat, men de menar samtidigt dock att läget i skrivande stund är annorlunda då 

den moderna arkitekturen, tillsammans med det internationella arkitektmodet, gjort att 

hus och byggnader blivit- och blir alltmer lika runt om över världen.  

 

I norra Sverige kräver till exempel glasade byggnader mycket mer energi för upp-

värmning. Platta tak leder, då främst i regniga områden samt norra delen av Sverige där 

mycket snö förekommer, ofta till problem med läckage betonar Petersson (2007). 

Bokalders och Block (2004) påtalar att vi istället bör inrikta oss på att bygga speciellt för 

just den klimatzon som byggnaden ska uppföras. I Sverige har årstiderna väldigt olika 

karaktär, vilket i sin tur återspeglar sig i en hållbar byggnad menar Bokalders et al. (2004) 

vidare, så att det således blir en årstidsanpassad byggnad och att byggnaderna måste klara 

de värsta väderförhållandena.   

 

Gestaltningsprincip – klimat 

Orientering av byggnader(placering), struktur, formen, byggnadsdelar och material 

påverkar klimatets inverkan på bebyggelsen. Därför måste befintliga byggnader, läget, 

topografi, utsikt, vyer och väderstreck tas tillvara i den hållbara samhällsplaneringen. 

Bebyggelsen ska koncentreras för att innesluta värme, byggnader som klimatskydd. Ett 
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Figur 29: Ett bättre mikroklimat skapas genom en tät och låg bebyggelse inom en tydligt definierad yta 

(Gällivare kommun, 2011). Illustration: Andreas Wennberg. 

bra riktmärke kan vara att hus och bebyggelse sluts som en mur i norr och öppnas upp 

mot solen och söder. Det ska finnas vistelseytor och uteplatser som är vindskyddade. Det 

är bra om bebyggelsen vänder ryggen mot norr, kalla vindar och skuggor. Ett bättre 

mikroklimat skapas genom en tät och låg bebyggelse inom en tydligt definierad yta (se 

figur 29) (Gällivare kommun, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Uteklimat 

Enligt Petersson (2007) är de påfrestningar och belastningar, utifrån klimatet, en 

byggnad utsätts för värme, strålning, vind, lufttrycksvariationer, nederbörd i form av 

regn och snö, samt fukt i luften. En samverkan från flera olika belastningar kan ofta ge 

större påverkan än vad var och en skulle ge, vilket innebär att hänsyn inte enbart måste 

tas till de enskilda belastningarna. Ett exempel på det kan vara det vi kallar för 

slagregn som ger betyligt hårdare påfrestning på en byggnad än vad vind och neder-

börd var för sig skulle ge.  

 

- Vind 

Petersson (2007) framhäver vidare att vind i olika riktningar påverkar en byggnad på 

ett sådant sätt att det skapas luftströmning över byggnaden med varierande övertryck 

och undertryck över både fasadytor och tak. Tryckskillnaderna innebär drivkrafter för 

luftläckage genom klimatskärmen, vilket i sin tur medverkar i byggnadens luftom-

sättning och ventilation. Det påverkar luftens kvalitet och komforten inomhus vilket i 

sin tur också påverkar hushållningen av energi. Fasadmaterialen och dess beständighet 

påverkas av värme och strålning utomhus. Detta, tillsammans med fuktighet utomhus, 
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Figur 30: Vindturbulens skapas av höga byggnader (Gällivare kommun, 2011). Illustration: Andreas Wennberg.  

Figur 31: Högre bebyggelse mot vindriktningen framför tät och låg bebyggelse skapar områden med lä 

(Gällivare kommun, 2011). Illustration: Andreas Wennberg. 

påverkar byggnadens fukttillstånd i ytterkonstruktionerna, vilket i sin tur kan leda till 

antingen nedfuktning, uttorkning eller annan omlagring av värme eller fukt. 

 

En varm sluttning är det bästa klimatet för bebyggelse. Ett bra skydd mot vind är en 

låg och tät grupperad bebyggelse. Genom att ha en tät och låg bebyggelse leds vinden 

upp och över bebyggelse. I de låga punkterna bildas köldhål. Nedan visas några 

exempel i figur 30, 31, 32 och 33:  

 

 

Vindskyddade miljöer kan skapas av vegetation. Genom byggnadernas placering kan 

man skapa ett bra mikroklimat. Det bästa mikroklimatet nås oftast i de centrala delarna 

medan det i de yttre delarna bildas kalluft från omgivningarna (Gällivare kommun, 

2011).  
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Figur 32: Högre bebyggelse mot vindriktningen framför tät och låg bebyggelse skapar områden med lä 

(Gällivare kommun, 2011). Illustration: Andreas Wennberg. 

Figur 33: Vindturbulens skapas även av gles bebyggelse (Gällivare kommun, 2011). Illustration: Andreas 

Wennberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lufttemperaturen  

Lufttemperaturen utomhus varierar över året med årstiden. Vi i Sverige har 

förhållandevis varm sommar med en kall vinter. Lufttemperaturen varierar även över 

dygnet, med högre dagstemperaturer än nattemperaturer. Det geografiska läget 

påverkar också lufttemperaturen. På motsvarande sätt varierar luftfuktigheten utomhus 

där ånghalten har höga värden sommartid och låga värden under vintertid. Den relativa 

ånghalten är hög under vintern och låg under sommaren. Utomhustemperaturen är 
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Figur 34: Takens utformning för hur snön måste hanteras. Snön åker snabbt av brant taklutning 

medan en flackare taklutning håller snön kvar längre. Illustration: Andreas Wennberg.  

naturligt kopplad till en byggnads värmeförluster och har stor betydelse för vilket 

fukttillstånd som råder i väggar och tak enligt Petersson (2007).  

 

- Nederbörd 

Petersson (2007) framhäver att nederbörd kan vara i form av både regn och snö där 

nederbörd utan vind faller vertikalt och belastar en byggnads horisontella ytor, som till 

exempel tak eller terasser. Dessa konstruktioner måste därför vara vattentäta, där även 

goda möjligheter till avrinning ska finnas. Det kan i vissa situationer dessutom behöva 

tåla ett visst vattentryck. I samband med vind drivs vattendtropparna av vindströmmen 

där en del av regnet då träffar en byggnads vertikala ytor, som till exempel fasader. 

Mängden vatten är oftast störst vid fasadernas kanter och minst i mitten på fasaden. 

Snö på tak kan vid fuktig väderlek bli tung och kan på vissa konstruktioner medföra 

belastningar med deformationer i konstruktionen, då oftast på tak med en låg lutning. 

Detta kan även äventyra vattentätningar och medföra läckage in i byggnadens 

konstruktion. 

- Snö 

Snö ska finnas med i tanken gällande utformning av taklutningarna (se figur 34). Snön 

rasar av direkt med branta taklutningar, ca 60 graders taklutning. En flackare 

taklutning innebär att snön ligger kvar på taket samtidigt som den även isolerar så 

länge den är torr. Snön kan på så sätt användas som resurs, exempelvis användas i 

energihushållningen för att plana ut årstidsväxlingar. I stadsrum kan snön användas för 

kvalitativ gestaltning. För att skydda de gående mot takras kan stort överhäng 

användas. En stor risk för vattenskador kan uppstå genom att ha inåt lutande tak. 

Istappar och värmeförluster kan orsakas av uppvärmda vindar (Gällivare kommun, 

2011).   
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Figur 35: Även den lågt stående solen ska kunna nå in mellan husen genom en låg bebyggelse (Gällivare 

kommun, 2011). Illustration: Andreas Wennberg. 

Figur 36: Mot söder kan byggnader terrasseras (Gällivare kommun, 2011). Illustration: Andreas 

Wennberg. 

- Solstrålning 

Solen ger möjlighet till solceller – solvärme – solel. Det gäller att skapa och planera 

för kvarter som formar sig efter att få in solen så långt det bara går. Något att sträva 

efter är låga byggnader i söder och högre byggnader i norr (se figur 35). Soltimmarna 

förlängs genom en bra genomtänkt utformning och placering av byggnaderna. Det är 

bra om byggnaderna både kan reflektera och samla solvärmen. Det är även möjligt att 

terrassera byggnader mot söder (se figur 36) (Gällivare kommun, 2011).    
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Figur 37: Ta hänsyn till skuggning och solen av byggnaderna i staden (Gällivare kommun, 2011). Illustration: 

Andreas Wennberg. 

 

Ta hänsyn till skuggning och solen av byggnaderna i staden (se figur 37) (Gällivare 

kommun, 2011). Solstrålning är något som enligt Petersson (2007) påverkar en 

byggnads ytor, antingen genom direkt strålning från solen eller genom diffus strålning. 

Solstrålningen påverkar således även en byggnads värmebalans. Den påverkar 

klimatskärmens värmebalans på så sätt att ökade temperaturer och förändrade 

värmeflöden i tak och fasader i sin tur påverkar inomhusklimatet. Byggnadernas 

konstruktion påverkas också om det tillförs värme. Är materialen fuktiga medför en 

uppvärmning högre ånghalter och därmed förändrade ångtransporter där även 

ångtransporternas riktning ändras. Detta kan innebära antingen uttorkning av fuktigt 

eller nedfuktat material men det kan även innebära ångtransporter i byggnadens 

konstruktion som i sin tur kan vara ogynsamma och även medföra skador. Ett exempel 

kan vara en ytterfasad som utsätts för slagregn, blir blöt och därefter träffas av solens 

strålar och blir uppvärmd. Det gör att ångtrycket ökar och driver vattenångan in i 

konstruktionen och i sin tur ökar den relativa ånghalten vilket då kan medföra kondens 

mot något ångtätt skikt närmare insidan. Ytornas orientering har betydelse för 

solstrålningens effekt eftersom det ger olika infallsvinklar för solstrålningen mot 

takytor och väggytor (Petersson, 2007). 

 

2.4.5 Värmeeffektiva byggnader 
Bengtson och Slåtteby (2004) betonar att en viktig del i arbetet med att reducera den 

mänskliga påverkan på klimatet är att minska användningen av energi. Bygger man till 

exempel radhus i stället för fristående småhus minskar man energianvändningen eftersom 

energiåtgången per ytenhet minskar, där även antalet ytterväggar minskar.  

 

Enligt Petersson (2007) ska en byggnad utföras så energieffektiv som möjligt med hänsyn 

till uppvärmningsbehov och intallationer, där vi också måste bygga med bra lösningar 

med välisolerade tak, väggar och byggnadsgrunder med små energiförluster och ett väl 

fungerande fuktskydd. Samtidigt ska byggnaderna vara anpassade för en låg energi-
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förbrukning med effektiva system för uppvärmning, ventilation och värmeåtervinning.  

 

Det är viktigt att förstå hur en byggnad fungerar energimässigt för att kunna bygga 

energieffektiva byggnader. Det handlar om att uppföra byggnaderna så att de kräver så 

lite energi som möjligt för uppvärmning, vilket bland annat innebär att vi bör bygga så att 

ett bra klimat uppstår kring byggnaderna genom att tänka på vind, sol och väderstreck 

framhäver Bengtson och Slåtteby (2004). De påtalar vidare att det även är viktigt att 

arbeta med effektiva byggnadsvolymer, utan att för den delen förlora estetiken. Vi måste 

också sträva efter att försöka hålla kvar värmen i byggnaderna genom välisolerade ytor 

mot de yttre och genom en väl avvägd ventilation betonar Petersson (2007).  

 

Förutom värmeeffektivt byggande bör vi även välja att använda förnybara energikällor 

som solenergi och biobränsle, vilket är något vi måste försöka utnyttja så långt det bara 

går och är en viktig del mot en hållbar samhällsutveckling enligt Bengtson och Slåtteby 

(2004). Allt eftersom miljövänligare teknik för uppvärmning utvecklas mer och mer så 

leder det till ett helt nytt systemtänkande, vilket i sin tur borde göra att vi kan projektera 

värmeeffektivare byggnader i kombination med fler genomtänkta energikällor. En 

byggnad värms inte bara upp genom dess värmesystem, det får också gratisvärme från 

solen, människorna i husen samt från elektriska apparater, då i form av spillvärme från el- 

och varmvattenanvändning. Energin som behövs i en byggnad brukar ofta delas upp på 

uppvärmning, varmvattenberedning och hushållsel. Ett viktigt val som också måste göras 

är att välja ett värmesystem som lämpar sig för den byggnaden just du tänker bygga 

(Bengtson & Slåtteby, 2004). 

 

Enligt Bengtson och Slåtteby (2004) bygger vår energiförsörjning idag till stor del på 

fossila bränslen som till exempel olja, trä och gas. Det är alla ändliga råvaror där vår 

användning påverkar atmosfären och naturen negativt samtidigt som fossila bränslen 

kommer att bli en bristvara. Vi måste nu därför, innan det är försent, lära oss att använda 

förnybara energikällor som kan vara sol, vind, biobränsle eller el från vind och vatten. 

Detta innebär alltså att vi kan använda biobränslen kombinerat med solvärme, plus till 

exempel en ackumulatortank att lagra värmen i betonar Bengtson et al. (2004).  

 

Energipriser och förutsättningarna för olika energislag kan komma att ändras under 

byggnadernas livslängd varför det kan vara bra att välja ett flexibelt system (Petersson, 

2007). För att minimera påverkan på klimatet bör därför en förnybar energikälla väljas 

(Bokalders & Block, 2004). Enligt Bengtson och Slåtteby (2004) har utsläppen av 

koldioxid till atmosfären ökat väldigt mycket, detta på grund av att vi eldat upp stora 

mängder fossila bränslen som tagits ur jordens inre. En annan viktig faktor att tänka på är 

värmeåtervinning, för det går nämligen att återvinna värme på flera olika sätt. Ett exempel 

är att återvinna värme ur ventilationen genom att använda värmeväxlare och värme-
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pumpar. Ett annat exempel kan vara att använda sig av värmelagring i tunga material för 

att på så sätt kunna fördela överskottsvärme över tiden (Bengtson & Slåtteby, 2004). 

 

2.4.6 Energisystemet viktigt i hållbara städer 

Det är viktigt att energifrågorna kommer in tidigt i planeringen menar E.ON (2011).  

Hur vi värmer upp och kyler våra byggnader är därför viktigt ur hållbarhetssynpunkt.  

Att använda el som energikälla är generellt sett ett mycket stort slöseri med resurser och 

är samtidigt mycket negativt ur miljösynpunkt. För att skapa en hållbar samhälls-

utveckling krävs det därför att byggnaderna ansluts till en energikälla som är bäst ur 

klimatsynpunkt betonar Bengtsson och Slåtteby (2004). Vid nyproduktion står man i ett 

helt annat läge och utgångspunkt än med ett befintligt hus och byggnader, då finns 

faktiskt chansen att välja ett energisystem som både är bra för miljön och som håller 

kostnaden nere framhäver Energikontoret Skåne (2010).  

 

Ett värmesystem ska väljas utifrån det som just lämpar sig bäst för precis det hus man 

tänker bygga eller de byggnader som det planeras för. Beroende på var i landet man 

bygger finns också olika valmöjligheter. Välj gärna ett flexibelt system. Energipriser och 

förutsättningarna för olika energislag kan komma att ändras under husets livslängd varför 

det kan vara bra att välja ett flexibelt system. För att minimera påverkan på klimatet bör 

en förnybar energikälla väljas, till exempel sol, biobränsle eller el från vind eller vatten 

(Energikontoret Skåne, 2010).  

 

Att värma upp en byggnad med olja är det i särklass dyraste uppvärmningsalternativet, 

samtidigt är oljan dessutom ett fossilt bränsle som ger miljöskadliga utsläpp vid för-

bränning. När olja brinner frigörs energi som värme där det vid förbränning bildas 

koldioxid, svavel- och kväveföreningar som följer med rökgaserna ut i luften, som i sin 

tur skadar miljön. Koldioxid påverkar klimatet mycket negativt och utsläppen av 

koldioxid anses generellt idag som ett av världens allvarligaste miljöproblem. Vi ska 

samtidigt komma ihåg att tillgången på olja är begränsad, vilket gör att det är en ändlig 

resurs (Statens energimyndighet, 2010). Att elda med ved är ett ekonomiskt och bra 

miljövänligt uppvärmningsalternativ om det bara sker på rätt sätt. Att elda i kakelugn eller 

braskamin kan vara ett bra komplement till det ordinarie värmesystemet. Tillsammans 

med en ackumulatortank passar vedeldning väldigt bra ihop med solvärme. Vedeldning är 

ett lokalt bränsle, samtidigt som det är en förnybar energiråvara, vilket är bra. Om 

förbränningen är dålig kan den lokalt ge negativa miljö- och hälsoeffekter. I vissa 

tätbebyggda områden kan vedeldning vara direkt olämpligt (Statens energimyndighet, 

2010). Elenergi är en ren energiform där det mesta av produktionen sker med kärnkraft 

och vattenkraft. Ur luftkvalitetssynpunkt är elanvändning väldigt bra då den inte ger ifrån 

sig några emissioner. Beroende på hur elkraften producerats får man dock stora miljö-

konsekvenser av olika slag. El från kärnkraftsverk ger inga utsläpp av vare sig koldioxid, 

svaveldioxid eller kvävedioxid. Däremot finns risk för radioaktivt utsläpp i samband med 
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uranbrytning och produktion samt transport och hantering av avfall. El från vattenkraft 

ger inte heller några utsläpp av koldioxid, svaveldioxid eller kvävedioxid. Miljöpåverkan 

är främst knuten till ingrepp i naturen, som i sin tur påverkar till exempel friluftsliv, fiske 

och naturskydd (Statens energimyndighet, 2010).  

 

Planera för framtidens energilösningar 

Uppvärmningen av bostäder och byggnader, liksom energiförbrukningen, påverkar 

klimatet negativt. Den ständigt pågående tekniska utvecklingen inom energiproduktion 

och energieffektivitet är därför en viktig faktor för att minska vår klimatpåverkan. Vi 

måste därför bli bättre på att producera, lagra, distribuera och konsumera energi med 

fokus på förnybara energikällor. Framtidens energilösningar kan stödjas till exemepel 

genom att fjärrvärme tas med i översiktsplanen eller att planeringen innehåller planerade 

platser för fossilfria drivmedel som laddningsstationer av elbilar och elcyklar (FOJAB 

arkitekter, 2014). 

2.4.7 Förnybara energikällor 

Alla funktioner i staden behöver energi. Att producera energin ger ofta stor 

miljöpåverkan, till exempel utsläpp av växthusgasen koldioxid påtalar Future City (2014). 

Stommen i ett hållbart samhälle är enligt Sweco (2010) förnybar energi. Den attraktiva 

och hållbara stadsdelen är självförsörjande på förnybar och lokalt producerad energi från 

vatten, vind, sol och komposterbart avfall enligt E.ON (2011). Förnybar energi, vindkraft 

och fjärrvärme måste främjas på olika sätt i samhällsplaneringen menar Sveriges 

kommuner och landsting (2010). För att få en behaglig miljö i bostaden måste våra 

bostäder värmas eller kylas. Det måste så långt det är möjligt göras med förnybar värme 

och kyla. Det finns idag många olika alternativ till detta, till exempel eldning av 

biobränsle, solvärme, värmepumpar eller spillvärme (Skanska, 2011). I Sverige, och 

framförallt i Haparanda, fungerar det såklart inte att förlita sig helt på att solvärme ska 

klara av hela uppvärmningsbehovet under hela året. Under vinterhalvåret klarar inte till 

exempel solpanelerna att både värma tappvattnet och sköta uppvärmningen av bostaden. 

Målet i den hållbara samhällsutvecklingen ska vara att minska energibehovet i samtliga 

byggnader som uppförs och att förnybar energi produceras på- eller till byggnaden, till 

exempel genom att återvinna värmen i ventilationsluften eller sätta upp solfångare eller 

solceller (Skanska, 2011).  

           ”Solen skickar inga räkningar…” (Skanska, 2011). 

 

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och på så sätt därför inte 

kommer att ta slut i framtiden. För att förnybara energikällor skall räknas till det som 

kallas för hållbar utveckling är kravet att det uppfyller att det tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ur ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv har det därför avgörande betydelse om energin är 
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förnybar eller icke förnybar påtalar Energikontoret Skåne (2010). En viktig del av 

lösningen på klimatfrågan är en ökad användning av förnybara energikällor, vilket bidrar 

till minskade utsläpp av växthusgaser betonar Sweco (2010). Idag är den största delen av 

den energi vi använder inte förnybar, vilket innebär att den kommer att ta slut i framtiden, 

även om ingen idag kan säga exakt när det kommer att ske. Energieffektivisering är på så 

sätt ett av de allra säkraste sätten att uppnå förbättringar för miljön. Som exempel kan 

nämnas att om en normalvilla, som idag värms med olja istället värms med till exempel 

fjärrvärme, skulle göra att utsläppet av koldioxid minskas med 8,3 ton/år enligt 

Energikontoret Skåne, 2010). Några förnybara energikällor är: 

 Solenergi 

Solenergi kallas den energi som utvinns direkt från solens strålning. Solvärme är det 

minst miljöpåverkande uppvärmningsalternativet eftersom det i princip inte ger några 

utsläpp till luften. Under vinterhalvåret måste dock värmen kompletteras. Genom att 

kombinera en värmeanläggning från sol med till exempel en biobränsleeldad panna 

kan man nå ett mycket bra system miljömässigt. Solens strålar kan användas både för 

att tillverka värme och för att ge elektricitet där solfångare kan ge värme och solceller 

elektricitet. En solfångare omvandlar solens strålar till värme på så sätt att solen får 

lysa på en svart, oftast matt, yta. Värmen transporteras därefter vidare med hjälp av en 

vätska alternativt gas som cirkulerar. Det används sedan för att värma upp hus och 

byggnader eller för att ge varmvatten. I solcellerna omvandlas 

solljuset till el. Genom solceller skapas tillgång till egen 

produktion av både el och värme. Exempel: Solcell, 

solfångare (Statens energimyndighet, 2010). 

 Vind 

Att omvandla vindens energi till el innebär att kraft förs över 

från vindkraftverkens blad via en axel och en växellåda till en 

generator. Genom solinstrålningen mot jordklotet som uppstår 

när luften ständigt sätts i rörelse av de temperatur- och 

tryckskillnader så utnyttjar vindkraften luftens rörelseenergi 

som där bildas. Vinden är en ren energikälla, en förnybar 

energikälla, som dessutom inte ger några utsläpp. Exempel: 

Vindkraftverk (Statens energimyndighet, 2010).   

 Vatten 

Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten.  

Med vattenkraft menas att man omvandlar vattnets energi till el. Det går till på så sätt 

att man i ett vattenkraftverk utnyttjar höjdskillnaden mellan två olika vattennivåer. 

Därefter samlas vattnet i dammar och magasin som sedan får strömma ned genom en 

turbin. Sedan driver turbinen en generator som omvandlar vattnets energi till el 

(Statens energimyndighet, 2010). 
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 Biobränslen 

Enligt Statens energimyndighet (2010) är biobränslen bränslen baserade på biomassa 

som hämtas från växtriket. Några exempel kan vara ved, bark och spån från grenar, 

trädtoppar och andra rester som helt enkelt blir över efter att man avverkat skog. 

Biobränslen odlas också på våra åkrar. Exempel: biogas, pellets, E85 eller biodiesel. 

Pellets framställs genom att pressa ihop restprodukter från skogsindustrin, till exempel 

sågspån. Fördelar med pellets är att det minskar el- eller oljeberoendet, är miljövänligt 

och är en förnybar energikälla. Fjärrvärme innebär att byggnaderna kopplas samman i 

ett gemensamt kulvertnät, ett nätverk av nedgrävda ledningar för varmt vatten. Värmen 

produceras i ett centralt värmeverk eller en central kraftvärmeanläggning. Kraftvärme 

innebär att både el och värme kan produceras samtidigt. Via värmeväxlare, som 

ersätter pannor, som finns i de anslutna byggnaderna förs värme genom dessa över till 

byggnadernas värmesystem. Fjärrvärme har en stor fördel, nämligen att det är mycket 

miljövänligt. Det ger ingen ökning av koldioxidhalten i atmosfären samtidigt som det 

har en effektiv förbränning och rening, vilket i sin tur minimerar utsläppen. Dessutom 

ger det inga utsläpp från förbränning i byggnaden (Statens energimyndighet, 2010). 

 Geotermisk energi  

Geotermisk energi utvinns från värmen i jordens kärna, där den på vissa ställen är så 

ytlig att den går att utvinna för produktion av el och värme. Det är en energi som är 

kostnadseffektiv, tillförlitlig och vanligtvis miljövänlig. Exempel på geotermisk energi 

kan vara: värmepump, markvärme, bergvärme eller vattenvärme (Statens 

energimyndighet, 2010). En värmepump hämtar värme från marken, berggrunden, 

vattnet i en sjö eller från luften. Värmepumpen är en teknik som gör det möjligt att ta 

vara på värme av låg temperatur för att sedan med en liten mängd energi, genom el, 

höja värmen till en medelhög temperatur. Värmen distribueras inne i byggnaden med 

hjälp av ett vattenburet värmesystem, ventilationssystemet (via uppvärmd tilluft) eller 

genom varmluft (via en fläktdel). Om byggnaden har en låg energianvändning är 

uteluft ett alternativ som värmekälla till värmepumpen. Har byggnaden en hög 

energianvändning kan värmekällan vara mark, berg, grundvatten eller sjö. Bergvärme-

pumpen fungerar på så sätt att den hämtar värme från berggrunden och grundvattnet 

med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål. Borrdjupet är oftast mindre än 200 

meter och avståndet mellan två borrhål ska minst vara 20 meter, vilket i många 

bostadsområden kan bli ett problem då det kan bli trångt med många hål. Det som 

skiljer mot en bergvärmepump är var pumparna hämtar värmen ifrån, annars fungerar 

de i princip på samma sätt. Jordvärmepumpen är ett annat alternativ som fungerar på 

så sätt att man har en slang som är nergrävd i marken med en cirkulerande vätska. 

Slingorna ligger på 0,9–1,5 meters djup och avståndet mellan dem ska vara mer än 1,5 

meter. En vattenvärmepump i exempelsvis en sjö hämtar värme från sjö- eller 

havsvatten med hjälp av en slang som läggs på sjöbotten eller i bottenslammet (Statens 

energimyndighet, 2010). 
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2.4.8 Klimatskärmens lufttäthet 

Enligt Petersson (2007) ska hållbara hus och byggnader vara täta och ”andas” genom 

ventilationen. Det ger byggnaderna både bättre ekonomi, skönare inomhusklimat och en 

säkrare byggnadskonstruktion. Statens energimyndighet (2000) framhäver att det finns tre 

anledningar till varför det är så viktigt att en byggnad är lufttätt: 

1) Värmen inomhus ska inte gå förlorad genom att den blåser ut genom otätheter i 

väggar, golv och tak.  

2) Den varma luften kan då återvinnas mer effektivt genom värmeåtervinning i 

ventilationen.  

3) En byggnads konstruktion ska inte kunna nås av fuktig inomhusluft eftersom det kan 

ge upphov till fuktskador.   

 

Petersson (2007) betonar att det är skillnad på konstruktionsdelar när det gäller lufttäthet. 

Vissa är lättare att få lufttäta än andra. Detta gäller främst för betong, tegel, lättbetong och 

lättklinkerbetong. Betong och lättbetong är lufttätt i sig, medan tegel och lättklinker-

betong blir lufttätt först när puts läggs på materialen. Trä- och stålregelkonstruktioner är 

däremot svårare att få lufttäta. Dessa konstruktioner görs lufttäta genom att komplettera 

konstruktionen med till exempel en åldringsbeständig plastfolie som ska löpa i ytter-

väggen, genom eventuellt mellanbjälklag, och vidare upp i yttertaket. 

 

Luftrörelser 

Lutrörelser i en byggnad kan upplevas besvärande. Luftrörelser uppstår på grund av 

otätheter i konstruktionen som uppstår vid till exempel anslutningar med fönster eller i 

anslutningar mellan vägg och golv. Det är en följd av en miss i det byggnadstekniska 

utförandet. Är yttertemperaturen låg eller hög i förhållande till lufttemperaturen, till 

exempel vid fönster och köldbryggor, kan också dessa luftrörelser uppstå. Det krävs 

därför en väl genomtänkt och dimensionerad konstruktion och att den dessutom är väl 

utförd. Detta för att inte onödiga problem med täthet ska uppstå (Petersson, 2007).  

2.4.9 Ventilation 
För att hus och människor ska må bra är det extra viktigt med god ventilation, framförallt 

när man bygger ett välisolerat och tätt hus framhäver Energikontoret Skåne (2010).  

Ett ventilationssystem som tar tillvara på den värme som försvinner ut med den varma 

inomhusluften och istället återvinner den bör därför installeras. Det är alltså inte bara på 

grund av människans syrebehov som vi ventilerar en byggnad. Ventilationen är istället 

främst till för att reglera den relativa fuktigheten som ska ligga ligga mellan 40 och 60 %, 

men också för att transportera bort överskottsvärme och för att föra bort emissioner, då 

främst från material betonar Bokalders och Block (2004). För klimatskärmen innebär 

ventilation att luftens innehåll av vattenånga och andra gaser inte ska belasta konstruk-

tionerna mer än vad materialen klarar av. I övrigt är ventilationen nödvändig för att kunna 

skapa ett gott och hälsosamt inomhusklimat (Petersson, 2007).  
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Ventilationslösningar med värmeåtervinning 

En energieffektiv byggnad ska ha ett ventilationssystem som tar tillvara på den värme 

som försvinner ut och som sedan kan återvinna den. Därför bör ett system med värme-

återvinning väljas enligt Energikontoret Skåne (2010), där det finns två grundprinciper att 

välja mellan:  

 

- Frånluftssystem med frånluftsvärmepump  

Med frånluftssystem menas att luften tas in via luftspalter direkt utifrån genom fönster-

karmar eller tilluftsdon i ytterväggen i både sovrum och vardagsrum. Luften strömmar 

sedan till kök och badrum där den sugs ut med hjälp av en frånluftsfläkt genom så kallade 

frånluftsdon. Detta ger en mer stabil luftomsättning än självdrag. En energieffektiv 

variant av frånluftsystemet är den med frånluftsvärmepump (FVP). Med en frånlufts-

värmepump återvinns värme ur ventilationsluften och förs över till det vattenburna 

värmesystemet. Den återvunna värmen kan i sin tur användas både till varmvatten och till 

uppvärmning. Frånluftsvärmepumpen utgör därmed en del av både ventilationssystemet 

och värmesystemet. Den klarar dock inte av att värma huset på egen hand året om. Det är 

därför vanligt att kombinera frånluftsvärmepumpen med till exempel en elpanna 

(Energikontoret Skåne, 2010). 

 

- Från- och tilluftsystem med värmeväxling  

I ett från- och tilluftssystem (FTX) drivs förutom frånluften även tilluften av en fläkt. 

FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxling. Värmen i frånluften återvinns 

och tilluften förvärms innan den leds ut i huset via kanaler. Ett FTX-system är ett renodlat 

ventilationssystem som minskar behovet av köpt energi till huset. Det kan kombineras 

med valfritt värmesystem. Det vanligaste är att det förekommer i kombination med 

solfångare och pellets (Energikontoret Skåne, 2010). 

2.4.10 Fuktsäkert byggande 

Petersson (2007) framhäver att det flesta problemen med fukt och läckage ofta handlar 

om dåligt utförda installationer. Eftersom att vatten kan rinna långa sträckor är det inte 

alls en självklarhet att läckaget finns nära den synliga skadan. Fukt kan orsaka många 

olika problem som till exempel mögel, röta, ökade emissioner från byggmaterial, 

inredning och kvalster. En byggnad ska därför uföras så att det inte tränger in vatten i den 

och att materialen tål den mängd fukt de utsätts för. En hållbar byggteknik är därför att 

bygga in en extra säkerhet mot fukt och inträngning mot vatten (Petersson, 2007). 

Fuktkänsliga material och vatteninstallationer bör därför utformas så att det är lätta att 

inspektera samt lätta att underhålla och byta ut påtalar Bokalders och Block (2004).  

 

Byggnadsgrunder 

Enligt Petersson (2007) utsätts grunder till byggnader ständigt för höga fuktbelastningar. 
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Från utsidan belastar markfukten, som antingen kan vara grundvatten och kapillärvatten, 

sprickvatten samt markfukt i ångfas. Värmefunktion och fuktfunktion skiljer sig markant 

från övriga byggnadsdelar såsom väggar och tak eftersom grundkonstruktionerna vätter 

direkt mot marken eller mot sekundära utrymmen i mark. Även fukt från inomhusluften 

kan påverka grundkonstruktionen. Dessutom måste hänsyn tas till den byggfukt som ofta 

finns kvar i grundkonstruktionen från uppbyggnaden. Byggfukten måste därför ges 

möjlighet att torka ut. 

 

Markfukt på grund av dålig dränering 

Markfukt i kombination med dålig utformning av grund- och bottenbjälklag är den 

vanligaste orsaken till fuktproblem enligt Petersson (2007). Regn och smältvatten ska 

avledas från husgrunden. En bra förutsättning för vattenavrinning är en lutning på 15 cm 

inom 3 meters avstånd från husgrunden. Vid kraftigt lutande terräng är det lämpligt att 

anordna ett avskärande dike ovanför byggnaden. Grunden ska vara väl dränerad med ett 

kapilärbrytande skikt som hindrar att vatten sugs in i konstruktionen. Dränering under hus 

ska utföras av tvättad singel eller makadam med en lagertjocklek av minst 150 mm. 

Dräneringsskiktet ska i sin tur anslutas till en dräneringsledning som för bort vattnet. 

Dessa dräneringsledningar ska kunna spolas rena och även kunna inspekteras (Bokalders 

& Block, 2004).   

 

Platta tak 

Platta tak har medfört många fuktproblem. I det nordiska klimatet bör tak ha ordentliga 

taklutningar. Även rejäla takutsprång och väl utförda fönster- och dörrdetaljer. Detta är 

utföranden som alla minskar riskerna för fuktskador betonar Bokalders och Block (2004). 

 

2.4.11 Miljön inomhus 
Petersson (2007) påtalar att en byggnads uppgift, och således klimatskalet, är att utgöra 

ett skydd för de människor och verksamheter det är avsedda för. Det är därför oerhört 

viktigt att skapa ett komfortabelt och hälsosamt inomhusklimat, där klimatet inomhus inte 

bara ska upplevas som behaglig, den ska även förebygga ohälsa och lindra besvär. Detta 

påverkas även av både temperatur och fuktighet på så sätt att just temperatur och 

fuktighet påverkar luftens kvalitet genom att de aktiverar emissioner och gaser från 

material och tillväxt av mikroorganismer. Detta balaneras dock med hjälp av ventila-

tionen som tidigare nämnts i denna studie. Inomhusklimatet påverkas alltså av uteluften 

som förs in via ventilationen och lutläckage, men även av flera andra faktorer, såsom 

värme och luftrörelser, fuktförhållanden, emissioner från material och andra luftföro-

reningar med flera samt från synergieffekter av dessa faktorer som bland annat kan ge 

förutsättningar för att material och konstruktioner tar skada eller föråldras för snabbt. 

Inomhusklimatet påverkas alltså i hög grad av klimatet utomhus, och som tidigare nämnts 

har en byggnads ventilation en oerhört stor betydelse på så sätt att den byter ut 

inomhusluften mot ren och frisk uteluft (Petersson, 2007).  
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Enligt Petersson (2007) visar ett flertal undersökningar på att många människor är känslig 

för luftrörelser, där man inte heller vill ha varken för kallt eller för varmt och att höga 

eller låga luftfuktigheter upplevs som både störande och ohälsosamt. Vid sidan om de 

direkt märkbara faktorerna som till exempel värme, ljud, buller, fukt, ljus, vibrationer, 

svängningar, radon med flera, finns även andra faktorer som påverkar inomhusmiljön och 

som dessutom kan vara mindre hälsosamma såsom elektromagnetiska fält eller luft-

föroreningar.  

2.4.12 Så mycket energi får en byggnad använda 

Boverket har regler som ställer krav på hur mycket energi en byggnad får använda. 

Gränsen är olika beroende på var i Sverige, men också beroende på vilket uppvärmnings-

system som väljs (Energikontoret Skåne, 2010). 

 

Vad säger byggreglerna 

Boverkets byggregler (BBR, 2012) ställer krav på hur mycket energi ett nybyggt hus får 

använda. Den energin kallas specifik energianvändning. Den räknas fram genom att 

byggnadens energianvändning divideras på husets eller byggnadens totala area. Energin 

för uppvärmning, varmvatten och el för drift av byggnaden räknas till energianvänd-

ningen. Hushållsel ingår däremot inte. Den area som energianvändningen slås ut på, är 

husets uppvärmda yta och kallas Atemp. Energi som levereras från solfångare och solceller 

på byggnaden räknas inte in i den specifika energianvändningen (Energikontoret Skåne, 

2010). Att installera något av dessa system är ett bra sätt att klara byggreglerna eller för 

den delen få ett mer energismart hus. Byggreglerna ställer även krav på byggnaders 

genomsnittliga U-värde, det kallas Um. För eluppvärmda hus, som till exempel värms med 

värmepump, elpanna och direktverkande el, ställs betydligt tuffare krav jämfört med hus 

som värms på annat sätt. Dels får husen inte använda lika mycket köpt energi, dels finns 

det en gräns för hur stor den installerade eleffekten får vara (Energikontoret Skåne, 2010).  

 

Klimatzoner 

I Boverkets byggregler delas Sverige in i tre klimatzoner med olika energikrav. (Se figur 

38). För Skåne gäller till exempel att ett nybyggt hus får använda högst 110 kWh per 

kvadratmeter och år, samma hus i Norrland får använda 150 kWh per kvadratmeter och år 

(Energikontoret Skåne, 2010). 
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Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands 

län.  

 

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 

Värmlands län.  

 

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, 

Kronoborgs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, 

Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 

Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

 

Ställ krav på energieffektivitet 

Enligt Energikontoret Skåne (2010) ska krav ställas på  

husets eller byggnadens energieffektivitet redan innan  

det byggs. Det är möjligt att formulera krav på hur mycket  

energi i kWh/m2 och år som byggnaden ska använda, till exempel 25 procent lägre än 

byggnormens maxvärde. Ett annat alternativ kan vara att ställa upp detaljerade delkrav på 

byggnadens olika komponenter som till exempel klimatskal och ventilation.  

2.4.13 Livscykelkostnad 

Livscykelkostnad är ett samlingsnamn för beräkningar som görs för att bedöma, bland 

annat en byggnads totalkostnad, under hela dess livslängd. LCC står för Life Cycle Cost. 

Genom att sätta in en byggnad i ett kretslopp innebär det att vi tänker i byggnadens hela 

livscykler. Det gör att vi kan se till funktionen, miljökonsekvenser och kostnader över 

hela byggnadens livslängd, det vill säga från uppförandet, driften och slutligen åter-

användningen när byggnaden eller konstruktionen gjort sitt och en dag rivs (Skanska, 

2011). 

 

Det är inte bara investeringskostnaden som bedöms, LLC tar även hänsyn till drifts- och 

underhållskostnader. Genom att analysera livscykelkostnader innebär det att vi kan se 

vilka konstruktioner och lösningar som ger låga driftskostnader, vilket är en oerhörd 

fördel med tanke på att det i sin tur oftast innebär mindre energianvändning, koldioxid-

utsläpp, material- och vattenåtgång betonar Skanska (2011). Det långsiktiga tänkandet – 

livscykelperspektivet – är en viktig utgångspunkt i det hållbara byggandet och samhälls-

planeringen. Ett exempel på användning av livscykelkostnad kan vara vid val av olika 

ytskikt. Det kostar olika mycket samtidigt som de har olika livslängd och underhålls-

behov. En livscykelkostnadsberäkning gör i detta fall det betydligt lättare att jämföra de 

olika ytskikten (Skanska, 2011).  

 

Enligt Skanska (2011) kan en livscykelkostnad göras, inte bara för en byggnad, utan även 

för till exempel ett fönster eller för en väggtyp. Genom att göra en livscykelkostnad så 

Figur 38: (Energikontoret Skåne, 

2010). Illustratör: Peter 

Abramsson, Alias Design. 
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inkluderar vi, redan från början, miljömässigt fördelaktiga funktioner som sparar energi 

under hela livscykeln. Det innebär också att vi väljer material och konstruktioner som lätt 

kan återvinnas och planerar in flexibilitet som gör att byggnaden kan utnyttjas effektivt 

även utifrån nya förutsättningar under byggnadens hela livslängd. En livscykelkostnad 

kräver en hel del merarbete men vinsterna är desto större.  

2.4.14 Vilket hus eller byggnad ska byggas för att uppnå hållbarhet 

En kompakt kubisk volym, välisolerad och tät konstruktion, låga U-värden på fönster och 

dörrar samt värmeåtervinning av frånluften. Fjärrvärme används som tillskott vid behov 

och solfångare på södervända tak bidrar till att värma vatten. Ett lågenergihus med ett 

energikrav på max 55 kWh/m²/år betonar Sweco (2013). Enligt Gällivare kommun (2011) 

bör byggnadskroppar som är täta med värmeåtervinning, så kallade passivhus, övervägas. 

Energikontoret Skåne (2010) betonar att man ska satsa på att bygga ett lågenergihus eller 

ett passivhus som har mycket bra isolering i klimatskalet (väggar, golv, tak, fönster och 

dörrar), där värmen som alstras inne i byggnaden, både av människorna som bor där och 

av hushållsmaskiner och hemelektronik, stannar kvar i byggnaden. Några exempel:  

 

 Aktivhus – en byggnad som producerar el och värmeenergi och säljer eventuella 

nettoöverskott. 

 Passivhus – en välisolerad och tät byggnad med återanvändning av värmeenergi. 

 Nollenergihus – en byggnad, som utöver att uppfylla kraven för passivhus, inte 

använder mer energi under året än vad byggnaden själv tillför.  

Enligt Energikontoret Skåne (2010) är det något dyrare att bygga ett energieffektivt hus 

än ett nybyggt standardhus, men det är betydligt billigare att bo i. Med ett energieffektivt 

hus uppnås en låg driftkostnad. En byggnad har lång livslängd, ofta 50 år eller mer. 

Summeras driftskostnaden över alla dess år finns det mycket pengar att spara. Det är alltid 

dyrare att i efterhand göra åtgärder, som att tilläggsisolera, byta fönster eller ändra värme-

system. Ett lågenergihus använder mindre energi än vad normen kräver. I ett passivhus 

gör bra isolering och värmeåtervinning att man i stort sett inte behöver tillföra någon 

värmeenergi alls. Ett värmesystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och 

används för att värma den nya luften ska installeras, tillsammans med en solfångare på 

taket som hjälper till att hålla nere energianvändningen för produktion av varmvatten. 

Tjockleken på värmeisoleringen i golv, väggar och tak dubbleras i jämförelse med dagens 

praxis. Golv, väggar och tak är dessutom extremt lufttäta. Tillsammans med energi-

effektiva fönster (A-klassade) och ett ventilationssystem med mycket effektiv värme-

återvinning av luften gör att det inte behöver någon traditionell uppvärmning 

(Energikontoret Skåne, 2010).  

Tänk långsiktigt 

Vill man minimera klimatpåverkan från boendet så mycket som möjligt, och kanske till 
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och med har en högre ambition, kan man istället fundera på att bygga ett passivhus, 

nollenergihus eller plusenergihus. Att bygga effektivare än vad normen säger, till exempel 

25 procent bättre än normen, är fullt möjligt utan större ansträngning samtidigt som det 

ger fler fördelar betonar Energikontoret Skåne (2010). 

 

2.5 Miljöcertifierade byggander och stadsdelar 

Enligt Sweden Green Building Council (2011) är miljöcertifieringar av byggnader, 

fastigheter och stadsdelar, där det idag finns många olika verktyg/system för att bedöma 

hur hållbar en byggnad eller stadsdel är, något som kommer mer och mer. Sweden Green 

Building Council, förkortat SGBC, är en ideell förening som grundades av byggherrar, 

fastighetsbolag, byggbolag samt andra företag och organisationer som NCC, Malmö Stad, 

SEB, Skanska, Stockholm Stad, Akademiska hus, Sweco, Vasakronan, White, DTZ, 

Fastighetsägarna Sverige, Husvärden och IVL (Sweden Green Building Council, 2011).  

 

Varför ska vi miljöcertifiera? 

För att ta ett helhetsgrepp på byggnadens miljöpåverkan är miljöcertifiering ett effektivt 

verktyg. Det blir lättare att ställa krav och prioritera miljöåtgärder, ett sätt att översätta 

hållbarhetsarbetet i konkreta mål. Genom att miljöcertifiera en byggnad kan man påverka 

både energianvändning och driftkostnader. Genom att miljöcertifiera en byggnad ökar 

dessutom attraktionskraften och fastighetsvärdet (Sweco, 2013). Miljöcertifieringarna gör 

det lättare att ställa miljökrav och prioritera rätt miljöåtgärder samtidigt som det också är 

ett effektivt verktyg med hög trovärdighet (Sweden Green Building Council, 2011). 

 

En miljöcertifiering innebär en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad eller 

stadsdel är, som genom att de får ett certifikat som visar dess miljöprestanda utifrån det 

valda certifieringssystemet. Målet som Sweden Green Building Council har är att så 

många byggnader som möjligt i Sverige skall miljöcertifieras, vilket i sin tur därmed ska 

bidra till ett hållbarart samhälle. LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen, passivhus 

och Miljöbyggnad är de vanligaste miljömärkningssystemen som passar olika typer av 

byggnader och fastighetsägare. Internationellt finns det ett flertal olika certifierings-

system, men Sweden Green Building Council har valt ut fem olika system som passar 

bäst för svenska byggnader och fastighetsägare (Sweden Green Building Council, 2011): 
 

 Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad kallades tidigare för Miljöklassad byggnad. Den baseras på svenska 

bygg och myndighetsregler och behandlar följande: 

- Energi 

- Innemiljö 

- Kemiska ämnen (material) 

Det viktigaste frågorna hanteras genom systemet miljöbyggnad och gör det lättare att 

jämföra olika byggnaders miljöpåverkan. Systemet är ett resultat från Bygga-Bo-
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Dialogen. Fyra nivåer kan uppnås genom miljöbyggnad, klassad, brons, silver eller 

guld.   

 

 GreenBuilding 

Syftar till att effektivisera energianvändningen. 25 procent lägre än landets gällande 

energikrav krävs för att bli godkänd.  

 

 BREEAM  

Ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan. Det ger 

också möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. En byggnad 

bedöms inom tio områden. Inom respektive område finns ett varierat antal indikatorer 

där poäng kan erhållas:   

- Ledning och styrning 

- Energi 

- Hälsa och inomhusmiljö 

- Transport 

- Vatten 

- Material 

- Avfall 

- Mark och ekologi 

- Föroreningar 

- Innovation 

 

 LEED (Leadership in Energi and Environmental Design)  

Den ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Det som är bra med 

LEED är att det tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda. LEED omfattar ett 

antal obligatoriska och poängsatta kriterier. Byggprojekten baseras på det antal poäng 

de klarar och når av de fyra olika nivåerna: certifierad, silver, guld eller platina. En 

byggnad som certifieras som platina har mycket hög miljöprestanda. Inför en 

certifiering är bedömningskriterierna: 

- Hållbar markdispostion/lokalisering 

- Vattenanvändning 

- Energianvändning 

- Material och resurser 

- Inomhusklimatet 

- Innovation och design  

Enligt Skanska (2011) används ett scorecard som verktyg för att sammanställa 

uppnådda kriterier som redovisar byggnadens miljöprestanda. Genom LEED får man 

ett helhetsgrepp på miljöfrågorna. Eftersom en byggnad genom LEED sätts i ett större 

sammanhang stödjer LEED också utvecklingen av ett mer grönt och hållbart 
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byggande.  

 

 Svanenmärkt byggnad har låg energianvändning där miljö- och hälsofarliga ämnen 

uteslutits från byggmaterialet. Märkningen säkerställer även att höga miljökrav har 

uppnåtts på allt från råvara till färdig byggnad. En svanenmärkt byggnad ger god 

inomhusmiljö tack vare materialkraven, bra ventilation och hög kvalitet i bygg-

processen. Märkningen innebär en låg miljöpåverkan tack vare ett helhetstänkande. 

Energibehovet leder till exempel till lägre driftkostnad. Något som ger trygghet under 

byggprocessen är just kraven på kvalitet och kontroll. Den största fördelen med 

märkningen är att den hanterar en mängd olika miljöaspekter i en byggnad. Den hustyp 

som lämpar sig bäst för Svanenmärkningen är koncept och typhus, men även 

styckehus kan märkas. Svanen sköts av Miljömärkning Sverige, på uppdrag av 

regeringen och är ett nordiskt miljömärke (Skanska, 2011).  

 

Kriterierna delas in i krav på(Skanska, 2011): 

- Energi 

- Inomhusmiljö 

- Material 

- Driftinstruktioner för de boende 

- Kvalitet i byggprocessen 

- Övergripande krav på licensinnehavaren 

 

Sweden Green Building Council (2011) har som mål att miljö- och hållbarhetsarbetet 

inom bygg- och fastighetsbranschen ska utvecklas gemensamt genom detta. Skanska 

(2011) lyfter fram LEED som det ”bästa” eftersom det ger stora möjligheter att driva på 

utvecklingen av ett grönt byggande samtidigt som det även är ett internationellt och 

heltäckande miljöcertifieringssystem. Vid exploatering av större/stora områden är det 

intressant att ta ett större grepp avseende hållbarhetsfrågor för hela stadsdelen. Idag finns 

det främst två certifieringssystem för stadsdelar; BREEAM Communities och LEED 

Neighborhood Development (men andra system är under utveckling). Dessa två 

certifieringssystem syftar till att ta ett helhetsgrepp kring sociala, ekologiska och 

ekonomiska frågor som ska beaktas vid stadsutveckling och i sin tur främja utvecklingen 

av en så hållbar stadsdel som möjligt (Sweden Green Building Council, 2011).  

 

 BREEAM Communities 

Syftar till att stimulera en utveckling av stadsdelar mot att uppnå hållbarhet. Planerare 

och exploatörer får genom BREEAM Communities hjälp att öka och bedöma håll-

barheten i både plan- och gestaltningsförslagen. BREEAM Communities är ett 

processverktyg till skillnad från övriga certifieringssystem. Det grundar sig dock på 

samma slags metod som övriga BREEAM-system. Verktyget säkerställer att frågor 

som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet beaktas tidigt i arbetsprocessen för 
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att på så sätt öka möjligheterna att tillgodose hållbarhetsaspekter i planarbetet och för 

att minska kostnader. BREEAM Communities inkluderar idag inte någon bedömning 

av en stadsdel efter byggskedet utan det är bara vid hanteringen av hållbarhetsaspekter 

vid utvecklingen av stadsdelen som bedöms (Skanska, 2011).  

 

 LEED Neighborhood Development 

Är ett klassificeringssystem som integrerar principerna om smart tillväxt, urbanism 

och grön byggnad till första nationella system för grannskaps design. LEED-

certifiering ger oberoende, tredje part kontroll av att en utveckling, plats och design 

möts på accepterade höga nivåer av miljöansvarigt och hållbar utveckling. LEED 

Neighborhood Development är utformad för att certifiera exempel på utvecklings-

projekt som presterar bra i fråga om smart tillväxt, urbanism och grönt byggande 

(Skanska, 2011). 

 

 

2.6 Stöd för granskning - en checklista 
Checklistan bygger på den litteraturstudie som tidigare redovisats i detta kapitel (kapitel 

två), där också de olika kapitel som checklistan är uppbyggd av relaterar till det i detta 

kapitel avhandlade ämne. Checklista fungerar som stöd för dig som planerar mot hållbart 

samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplanenivå, där följande punkter kan 

användas som en praktisk checklista. En del aspekter, av alla dessa som tas upp i studien, 

är inte med i checklistan. Detta eftersom många delar hör ihop medan andra inte avhand-

las på detaljplanenivån. ”Kom ihåg aspekterna” är utvalda som en slags sammanfattning 

av det som tas upp i kapitlet och är på så sätt det grundläggande aspekterna för att uppnå 

hållbarhet. Checklistan och dess aspekter är allltså en slags sammanfattning där dessa 

aspekter utgår från studien i en sammanfattad checklista. 

 

 

Frågeställning/kom ihåg aspekter 
Ja/Nej/Icke tillämpligt 

(Förekomst i planen) 

Kommentarer/beskrivning 

för varje aspekt/egna 

anteckningar 

Kap 2.1.1 Begreppet hållbart samhällsbyggande och 

hållbar utveckling/kap 2.1.2 Hållbarhetsaspekter/kap 

2.1.3 Helhetsperspektiv för hållbart samhällsbyggande 
  

Förståelse och kunskap om hållbarhetsbegreppen hur de 

samverkar, samspelet mellan dessa. Utgångspunkten ska vara 

från den fysiskt-rumsliga hållbarheten innehållande den 

ekologiska, ekonomiska, sociala till att även innefatta den 

byggnadstekniska delen. Ett helhetsperspektiv.   

                   

Kap 2.2.1 Detaljplanering - genomförande   

Utgå från den gällande översiktsplanen.                     
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Detaljplanens syfte spelar roll. Begränsa inte bara byggnader, 

säkerställ naturen.                     

Är planen rimlig i sin helhet?                    

Vad ska regleras i detaljplanen?                     

Bidrar detaljplanen till att uppfylla strategier för miljömässigt 

hållbar stadsutveckling enligt kommunens översiktsplan?                     

Kap 2.2.2 Miljömålen förankrade i detaljplanering   

Bidrar detaljplanen till att uppnå miljömålen?                     

Kap 2.2.3 Planering för hållbarhet    

Utgå från vem/vilka de planeras och byggs för, men också på 

vilket sätt vi gör det? Utgå från människan. Vems kunskap är det 

som har legitimitet och vad resulterar de tagna besluten i? 

Planera utifrån att planområdet är en spelplan där människor med 

olika bakgrund, förväntningar och förutsättningar, oavsett kön, 

ålder och etnicitet möts. 

                   

Får medborgarna chans att vara med i planeringen och 

utformningen av detaljplanen? Delaktighet bland så många olika 

grupper som möjligt. Ta tillvara på människors kunskap och 

engagemang i sin närmiljö. Alla människors behov och 

önskemål. Människorna i staden ska få säga vad det tycker och 

låta dem engagera sig i samhällets uppbyggnad. 

                   

Det ska finnas plats för alla människor i en hållbar stad.                    

Hur är det fysiska förutsättningarna i- och omkring planområdet? 

En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas? 
                   

Planera på rätt sätt, var ska till exempel nya 

bostäder/vägar/parker byggas? Vilka områden ska skyddas?  

Hur påverkas omgivningen? Positivt eller negativt?  
                   

Ekologisk balans mellan människan och naturen? Hushåll med 

marken? Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas? 

Natur och kulturvärden tas tillvara och utvecklas? Estetiska 

värden? Skyddas/tryggas odlings och jordbruksmark?  

                   

Skyddsområden för långsiktig vattenförsörjning? Vattentäkter 

skyddas.                     

Blandade upplåtelseformer, verksamheter och funktioner, nytt 

och gammalt, offentligt och privat? Finns valfrihet på bostäder 

som möter människors behov och önskemål om hur det vill bo?  
                   

Närhet, lätt och trivsamt att gå och cykla, gång och cykelvägar är 

bra genomtänkta, kollektivtrafiken ska vara tillgänglig?                     

Närhet och korta avstånd till det vi använder ofta?                     

Det är viktigt att planera så att området hänger samman och att 

det är tillgängligt för alla. Det är också viktigt att den ger 

möjlighet till socialt, ekonomiskt och kulturellt utbyte.  
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Attraktivitet och estetik.                    

Kap 2.2.4 Attraktiv och god boendemiljö   

Tänk på områdets karaktär och historia, stadens själ? Fokusera på 

ortens identitet. Kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i 

form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 

landskap. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas? 

                    

Är planförslaget tydligt avgränsat och avläsbart så att 

orienterbarheten underlättas? Tydlig gräns mellan privat och 

offentlig/allmän mark? 
                   

Bidrar planen till gemenskap, tillhörighet och närhet och 

möjligheter till goda levnadsvillkor?                     

Entréer vänds mot gaturum eller större gårdsrum för att bidra till 

en levande miljö i en brytpunkt mellan privat och publikt.                    

Hus är placerade och gårdar är utformade så att de uppmuntrar 

till stärkta sociala samband mellan de boende, exempelsvis 

genom rörelsemönster och naturliga målpunkter inom 

fastigheten, på gården eller inom kvarteret.  

                   

Motverkar planen boendesegregation och integration?                     

Rekreationsområden? Mötesplatser och bra service? Natur och 

grönområden i närhet med bebyggelsen och med god 

tillgänglighet? Meningsfull fritid? Trygg och delaktig? Offentliga 

rum? Kulturutbud? Tilltalande och trygg boendemiljö?  

                   

Hög ambitionsnivå när det gäller grönska på gården?                     

Estetisk och funktionell utformning av miljön?                     

Frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft?                     

Avsätter detaljplanen områden för stadsodlingar? Odlingsplatser 

för de boende skall anordnas inom området.                    

Planeras det för en blandning av småskalig och varierande 

bostadsbebyggelse med blandning av verksamheter? Finns det 

närhet till kommunikationer, idrottsanläggningar, barnomsorg, 

skola, hälso- och sjukvård samt dagligservice?  

                   

Hur är – och upplevs gaturummet?                     

Kap 2.2.5 Lokalisering – platsen och planering av tomt   
Lär känna planområdet och studera platsen med människan som 

utgångspunkt och förstå det förutsättningar som ges utifrån 

hållbarhetsaspekterna? Uppmärksamma områdets kvaliteter 

respektive brist på kvaliteter? Vilka utmärkande drag finns för 

planområdet? Utgå från platsens karaktär och läge.  

                   

Hur är planområdets geologi och topografi? 

Tänk på nivåskillnader? Vattenflöden? Platsens hydrologi? 

Grundvattennivåer ska bibehållas. 
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Hänsyn till platsens förutsättningar. Tänk på klimatet och 

vädersträck (sol/skugga, vind- och klimatförhållanden). Var är 

det sol och skugga, torrt eller fuktigt, var blåser det och var är det 

lä? 

                   

Resurshushåll med marken. Nya byggnader ska försiktig passas 

in för att spara så mycket av naturen som möjligt.                     

Låt tomtens förutsättningar ligga till grund och låt placering och 

utformning av tomter, byggnader, vägar och gångar bestämmas 

av naturen? Utblickar, siktlinjer, entreer i landskapet, 

arkitektonisk kvalitet, anpassning till befintlig miljö.  

                  
 

 

Marktypen är det som i allra högsta grad bestämmer vilken 

placering av tomter som lämpar sig bäst? Undvik att bygga på 

odlingsbar mark? 
                  

 

 

 
Bebyggelsen skall utformas så att sprängning, schaktning och 

fyllning undviks. Sprängning är något som gör att naturen inte 

går att återställa, undvik det i största möjliga mån.  
                   

Ta hänsyn till omkringliggande äldre byggnaders arkitektur?                   
 

 

Visa respekt mot platsens kulturhistoriska värden?                    

Bevara befintliga träd och växter, naturmark, öppna grönytor, 

parkstråk samt avskärmande grönska i planområdets utkanter?                   
 

 
Allmänna platser, halvprivata ytor, privata ytor och 

gemenskapsytor?                      

Största möjliga del av fasadytan på en byggnad ska kunna 

placeras mot södersidan med takorienteringar som stödjer 

nyttjande av solenergi.   
                   

Kap 2.2.6 Klimat och klimatanpassa   
Identifiera de risker som ett förändrat klimat kan orsaka. Rådande 

och kommande klimat? Beakta och ange de risker som finns i 

planområdet.  
                   

Planeras det för ”året runt miljö? Även vinterperiod?                     

Innehåller plandokumentet riktlinjer, rekommendationer och- 

eller bestämmelser för klimatanpassning?                    

Vad säger översiktsplanen?                     

Kap 2.2.7 Geotekniska förhållanden   

Har det gjorts en grundundersökning? Hydrologi? Grundvatten? 

Översvämning?                     

Kap 2.2.8 Dagvatten   

Hur ska dagvattnet tas omhand? Gärna LOD för att på så sätt 

efterlikna naturens eget sätt.                     

Kreativa lösningar för dagvattenhantering inom planområdet?                     

Omhändertagande av snö? Gator och gatubredder skall vara 

dimensionerade med plats för snö.                    
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Kap 2.2.9 Miljökonsekvensbeskrivning   

Har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats?                    

Kap 2.2.10 Jämställdhet och jämlikhet    

Kunskap om jämlikhet och jämställdhet där 

jämställdhetsperspektivet hela tiden måste finns med i 

samhällsplaneringen?   
                   

En förutsättning för att vi ska kunna arbeta med att genomföra 

jämställdhet är att vi har grundläggande fakta om kvinnors och 

mäns situation? 
                   

Har kvinnor och män samma rätt, möjlighet och skyldighet att 

vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet i den hållbara samhällsutvecklingen och på sätt 

chans att vara med och påverka villkoren för detaljplanen? 

                   

Breddas jämställdhetsperspektivet med att inte bara handla om 

bostaden och bostadsområdet utan också om att se bostaden och 

bostadsområdet i sitt sammanhang och hur vi rör oss till olika 

målpunkter med bostaden som bas?  

                   

Finns det tillgång till grönområden i den utsträckning som både 

kvinnor och män önskar?                    

Ger planen möjlighet till en god boendemiljö med ett fungerande 

vardagsliv för både kvinnor och män?                    
 

 

Det är viktigt att vi har ett samhälle där unga som gamla, friska 

och sjuka, kan leva sida vid sida vilket i sin tur skulle göra att 

förståelsen för varandra skulle öka? 
                  

 

 

Kap 2.2.11 Planera utifrån mänskliga behov   
Människan i centrum i planeringen? Finns det plats för 

människor att vara? Förståelse för sambandet mellan människor 

och deras omgivning? Planera utifrån mänskliga behov?  
                  

Lösningar som bidrar till en promenadvänlig stadsdel och 

attraktiva, inbjudande offentliga rum med människan i centrum?                   

Delaktighet? Har man försökt att engagera allmänhet och kanske 

särskilt utsatta grupper i samhället till deltagande på en fördjupad 

nivå? 
                  

Visar planen medvetenhet över människors skilda livsvillkor?                   

Lösningar som underlättar för boende att föra en hållbar livsstil 

och främja sociala värden?                    

Planeras utifrån folkhälsomål?                    

Har sociala aspekter tillsammans med deltagande och integration 

tagits i beaktande?                    

Inkluderas barn och ungdomars perspektiv i utformningen av 

planen?                    

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

112 

Lek-, spel- och rekreationsutrymmen är väl utformade för barn?                    

Området skall ha lekplatser utformade så att både barn och 

föräldrar trivs att vistas där.                    

Planeras bebyggelsen så att det finns sammanhängande och 

trygga gång- och cykelstråk mellan boende och skola?                   

Uppnås full tillgänglighet?                   

Kap 2.2.12 Säkerhet och trygghet   

Stadens många olika miljöer ska upplevas som säkra och 

välkomnande för samtliga invånare under dygnets alla timmar.                    

 

Främjas trygghet? Trygghetsfrågorna ska beaktas genom hela 

processen, från detaljplan till projektering och genomförande. 

Funktionsblandning ger liv och rörelse under hela dygnet.  
                   

Finns det förståelse för människors olika personliga upplevelser 

av trygghet och förståelse för vad det handlar om?                    

Grönska och trygghet                    

Offentliga rum och trygghet                    

Är det fri sikt genom gångtunnlar eller upplevs de som mörka, 

långa och trånga?                   
 

 

Trygghetstänkande ur ett jämställdhetsperspektiv?                     

Är området utformat så att det går att känna tillit till sina grannar 

och omgivningen? Finns möjlighet till social kontroll?                    

Gårdar som är utformade och planerade så att de är trygga alla 

tider på dygnet (med tanke på belysning, vegetation)                     

Kap 2.2.13 Hälsofaktorer i utomhusmiljö   

De faktorer som på olika sätt kan påverka människors hälsa och 

välbefinnande. UV-strålning, luftföroreningar,  

förorenad mark, radon, buller eller vibrationer? 
                   

Kap 2.2.14 Stadens hållbara och tillgängliga 

kommunikationer 
  

Underlätta cykelanvändningen framför bilanvändning.  

Planera först för gång- och cykeltrafik, därefter för en 

lättillgänglig kollektivtrafik för att sedan prioritera för bilen. 

Bidrar planen till en förändring av resvanor där trafikanter 

uppmuntras och väljer att gå eller cykla alternativt väljer 

kollektivtrafik?  

                   

Kan människor transportera sig mellan olika målpunkter som 

bostaden, arbetet, skolan och olika serviceinrättningar utan att 

använda sig av bilen som transportmedel? 
                   

Snabb kollektivtrafik?                    
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Blir det genomsnittliga gångavståndet till närmaste busshållplats 

högst 300 meter?                    

Om ny hållplats planeras, utformas hållplatsen och vägen dit så 

att den upplevs som trygg och gen med bra utblickar och ger bra 

insyn? 
                   

Bilpool och cykelpool?                     

Kap 2.2.15 Avfallshantering   

Avfallsfrågorna behöver hanteras i ett tidigt skede i planeringen? 

Hushållen och verksamheter behöver ett bra system där 

insamlingen är lätt och sorteringen blir rätt. 
                   

Effektiva och miljöriktiga rutiner för avfallshantering? Avfall 

som inte går att återvinna, kan istället omvandlas till energi. 

Värdefull energikälla!  
                   

Återvinningsstation för källsortering skall utformas estetiskt, 

trivsamt och praktiskt för att fungera som mötesplats.                    

Gatornas utformning, säkerhet, framkomlighet, drift- och 

underhåll, gestaltning av stadsmiljön såsom placering av träd och 

andra anordningar påverkar avfallshanteringen. 
                   

Kap 2.2.16 Vatten och avlopp   

Värnas vattenresurser genom miljövänliga och effektiva 

lösningar för vatten och avloppsrening, avrinning, avledning och 

transport av dricks, avlopps och regnvatten? 
                   

Det är viktigt för samhällets infrastruktur och miljön att skapa 

vatten- och avloppssystem som är hållbara och 

kretsloppsanpassade?  
                   

Kap 2.2.17 Ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingen   

Hushålla klokt för att uppnå avsett resultat, i kvantitet, kvalitet, 

pengar eller vilket mål som satts upp?                    

Kap 2.3 Arkitektur och hållbarhet   

God arkitektonisk kvalitet?                     

Hållbar arkitektur innefattande hela vår fysiska omgivning 

(byggnader och miljöer).                     

Hur kan hållbarhet ge sitt avtryck i arkitekturen utifrån starka 

värdeskapande idékoncept?                     

Miljöanpassad teknik öppnar för nya gestaltningsmöjligheter där 

energibesparande åtgärder och andra miljötekniska lösningar bör 

vid uppförande av ny bebyggelse integreras i arkitekturen. Det 

innebär att åtgärderna redan i ett tidigt skede ska vara med i 

planeringen och gestaltningen behöver analyseras. 

                   

Kap 2.4 Hållbar byggteknik/Kap 2.4.1 Hållbara 

byggnader 
  

Kunskap och insikt om hur man skapar beständiga, sunda och 

miljöanpassade byggnader.                    
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Hållbara byggnadsmaterial som inte innehåller ämnen som 

belastar miljön negativt som på så sätt kan skada miljö och ge ett 

försämrat inomhusklimat. 
                   

Kunskap om hela livscykeln från projektering, uppförande och 

vid en eventuell framtida rivning. Tänk byggnaderna i 

systemlösningar.  
                   

Målsättningen ska vara att skapa vackra, beständiga och 

miljöanpassade bostäder med en sund inomhusmiljö där 

människor både trivs och mår bra.   
                   

Hur anses byggnadens livslängd vara? Byggnaden måste hålla 

under en lång tid framöver?                    

Ett koncept för ekologisk hållbarhet under byggskedet?                     

Högre miljöprestanda än normer, lagar och standarder. 

Kombinerar funktion med estetik, yteffektivitet och ett byggande 

med ekologisk hållbarhet.  
                   

Konstruktioner som minskar energibehovet/förbrukningen 

tillsammans med konstruktion och uppbyggnad med material och 

tekniska system som ger minsta belastning på resurser, miljön 

och hälsa.  

                   

Kap 2.4.2 Hållbara energieffektiva konstruktioner   

Konstruktion med ett bra klimatskal? (golv, ytterväggar och tak). 

Ett bra klimatskal är nyckeln till hållbara byggnader. Därför 

måste man se på hela konstruktionen om man vill bygga en 

hållbar byggnad. Välplanerade och mindre byggnader spar 

energi. 

                  

 

 

 

 
 

 

Byggnadens form? Energieffektivt? Utformning som bidrar till 

att uppfylla energimålen. Så få hörn som möjligt? För småhus är 

den bästa formen gärna tvåvåningshus med formen av en kub. 

Antal våningar? Försök innesluta största möjliga volym med 

minsta mängd yttervägg. Öppen och energieffektiv planlösning? 

Bygga i två plan istället för att bygga och breda ut sig i ett plan?  

 

 

                   

Typ av grundläggning? Har grunden ett lägre U-värde än 0,13 

W/(m² x K)?                    

Tjälfri grundläggning? Varierar beroende på läge i landet och 

vilket klimat som råder. Bra riktvärde: 1,1 m i södra sverige 2,5 

m i norra sverige. Finmo, lera, moiga och mjäliga moräner = 

tjälfarlig. Grus, sandig morän = normalt sett inte tjälfarlig 

                   

Typ av väggkonstruktionen? Har ytterväggarna ett lägre U-värde 

än 0,15 W/(m² x K)?                      

Typ av takkonstruktion? Har yttertaket ett lägre U-värde än 0,12 

W/(m² x K)?                     

Energieffektiva och välisolerade fönster? Håller de energiklass 

A? Har de ett lägre U-värde än 0,9 W/(m² x K)?  

Hur stor är fönsterytorna totalt av total golvyta? Max 20 m2 av 

total golvyta är ett bra riktvärde? 

                   

Typ av takkonstruktion? 

Gröna tak (Sedum, Gräs eller brädtak).                     
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Hur är byggnaders livslängd, underhållsbehov och sociala 

förhållanden?                    

Effektiv elanvändningen. Installera en egen mätning av 

energianvändning i byggnaden.                        

Kap 2.4.3 Hållbara byggnadsmaterial   

Rätt byggnadsmaterial. Det handlar om kunskap om vad 

materialet innehåller, hur det tillverkas? Hur mycket resurser går 

åt? Vad avger det för emissioner? Hur mycket och vad för sorts 

energi används vid tillverkning? Vad lämnar det efter sig? 

                   

Tänk alltid i systemlösningar och inte i enskilda byggdelar eller 

byggmaterial? 

 

                  
 

 

 
Materialen ska vara möjliga att återanvända, resurssnåla, 

energisnåla och helst vara lokalt producerat så att 

transportbehoven minskar. Används därför alltid lokalt 

producerade material i första hand, dvs. material som inte kräver 

långa transporter? 

                  

 

 

 

 

 

 

Används material som inte är baserade på ändliga resurser, 

miljöanpassade, återvinningsbara, har lång livslängd och som är 

möjliga och helst enkla att underhålla? Tänk långsiktigt vid val 

av byggnadsmaterial. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undvik färger innehållande giftiga, hälsofarliga eller 

naturfrämmande ämnen?                    

Kap 2.4.4 Klimatanpassning av byggnader   
Bygga och planera speciellt för just den klimatzonen som råder 

på platsen                     

Vind (Lufttrycksvariationer, luftströmning) 
                   

Lufttemperatur (Varierar med årstid och under dygnet) 
                   

Nederbörd (Regn och snö, påverkas också av vind) 
                   

Solstrålning (Påverkar värmebalansen i en byggnad, även 

konstruktionen påverkas)                    

Kap 2.4.5 Värmeeffektiva byggander   

Förståelse för hur byggnaden fungerar energimässigt?                    

Den energikälla som är bäst ur klimatsynpunkt?                     
 

 
Bra alternativ är förnybar energi såsom fjärrvärme, eller olika 

typer av värmepumpar som tar värme från t.ex. berg, jord, sjö 

eller luften? 

 

                  
 

 

En solfångare på taket hjälper till att hålla nere energi-

kostnaderna för varmvattenproduktionen? 

 

                  
 

 
Effektiva byggnadsvolymer med bra klimat kring byggnaderna 

genom att tänka på vind, sol, och vädersträck.    
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Byggnadstyper påverkar energin, parhus/radhus istället för 

friliggande småhus.                     

Miljövänlig teknik för uppvärmning?                     

Kap 2.4.6 Energisystemet viktigt i hållbara städer   

Energifrågorna ska finnas med tidigt i planeringen.                     

Hur ska byggnaderna värmas och kylas?                     

Värmesystem som lämpar sig för just de hus som valts? Olika 

möjligheter geografiskt. Flexibelt system?                    

Planera för framtidens energilösningar.                     

Integrera energilösningar på tak och fasader.                    

Kap 2.4.7 Förnybara energikällor   

Är planområdet självförsörjande på förnybar och lokalt 

producerad energi från vatten, vind, sol och komposterbart 

avfall? Exempelsvis med hjälp av tak- och fasadytor?  
                   

Biobränsle, geotermisk energi, solvärme, värmepumpar eller 

vind?                    

Planeras byggnader på ett sådant sätt att byggnadens orientering 

och takvinkel underlättar för framtida installation av 

solvärmeanläggningar? 
                   

2.4.13 Livscykelkostnad   

Har en LCC upprättats på byggnaderna?                     

2.4.14 Vilket hus ska byggas för att uppnå hållbarhet   

Aktivhus, passivhus eller nollenergihus?                     

Kap 2.5 Miljöcertifierade byggnader och stadsdelar   

Hur miljömässigt bedöms byggnaderna uppnå? 

Hållbarhetscertifierade byggnader inom något av de utvecklade 

och vedertagna certifieringssystemen, så som Miljöbyggnad, 

Green Building, BREEAM, LEED eller Svanenmärkning? 

                   

Hur miljömässigt bedöms stadsdelen uppnå?  

BREEAM Communities eller LEED for Neightborhood 

Developement? 
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Figur 39: Illustrationsskiss över planområdet Granängen. Skiss: Andreas Wennberg 

 

     3. Fallstudie Granängen 
Kapitlet redovisar ett förslag på plan- och genomförandebeskrivning med planförslag. En planberedskap 

(utvecklingsförslag) för framtida utveckling för Granängen som ska ligga till grund för- och ange riktlinjer 

för ett eventuellt fortsatt planarbete för området. En vision om hur Granängen kan se ut på lång sikt. 
Checklistan (bilaga 1) är ett medel för att kunna se om man uppnår målet om ett hållbart samhälls-

byggande på detaljplanenivå för det nya bostadsområdet Granängen, vilket även analyseras i kapitel 4.  

 

     3.1 Förslag till utformning av detaljplan med plan- och genomförandebeskrivning 

Nedan följer ett förslag på plan- och genomförandebeskrivning med planförslag för det 

nya bostadsområdet Granängen, Haparanda kommun (Se illustrationsskiss i figur 39). 

Granängen, en fallstudie för ett nytt bostadsområde, där checklistan prövas (se bilaga 1), 

anger endast ett förslag till lämplig användning och utformning av detaljplan för det nya 

bostadsområdet Granängen. Bostäder och hustyper redovisas med illustrationer i ett 

gestaltningsprogram som bilaga till detaljplanen. Illustrationerna i gestaltnings-

programmet omfattar inte några planlösningar, det visar endast på gestaltning och 

arkitektur av området med en hög arkitektonisk kvalitet. Allt detta utifrån det bästa ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Gestaltningsprogrammet visar på utformning av miljöer och 

bebyggelser.  
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3.1.1 Handlingar 

Till planförslaget hör(tillhörande plandokument):  

• Förslag till plan- och genomförandebeskrivning  

• Förslag till plankarta med planbestämmelser 

• Planillustrationer 

• Gestaltningsprogram för Granängen (se bilaga 3)   

Om detaljplan och läsanvisningar 

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska 

vara allmän platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regeleras mm. En detaljplan 

styr alltså, bland annat, hur marken får användas (t.ex. för bostäder, handel, kontor, park 

etc.), byggnadsstorlek, byggnadshöjd, avstånd från byggnad till tomtgräns för att nämna 

några. Plankartan ska sedan ligga till grund för kommande bygglovsprövning. 

Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som 

planen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan. 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

3.1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Haparanda, och även Torneå, är städer i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat 

antal arbetstillfällen och en utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya 

bostäder och aktiviteter inom städerna.  

 

Planens syfte är att pröva, möjliggöra och skapa planmässiga förutsättningar för upp-

förandet av ett nytt bostadsområde för Granängen. En flexibel detaljplan, där inriktningen 

i ett grundutförande är en varierad småhusbebyggelse i form av friliggande villor och 

parhus. Planen möjliggör även för ett eventuellt inslag av rad/kedjehus(beroende på 

efterfrågan), samt etablering av någon form av äldreboende/trygghetsboende/senior-

boende eller alternativt ungdomsbostäder/studentbostäder. Planens syfte är också att 

säkerställa naturen, spara träd och befintlig naturmark, god hushållning med marken. 

Planen ska även säkerställa att befintlig odlingsmark sparas och att stadsodling möjlig-

görs. Den ska även syfta till terränganpassning och att bevara den naturnära karaktären 

och visa på vissa gestaltningsfrågor där områdets gestaltning ska hållas samman med ett 

gemensamt formspråk och byggnadsarkitektur. Ny bebyggelse ska placeras så att befintlig 

topografi kan behållas intakt så långt som möjligt och så att övergångar till angränsande 

tomter blir mjuka. 

 

Planen skapar goda förutsättningar för attraktiva bostäder i en tilltalande miljö och 

bedöms möjliggöra ekonomisk täckning för utbyggnad av vägar, VA-ledningar, 

fjärrvärme, el, mm. Detaljplanen reglerar hur kvarter och gator får bebyggas och ska 
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Figur 40: Lokalisering av planområdet Granängen 

 

således säkerställa infart- och utfart till huvudgata och lokalgator samt kopplingar till 

gång- och cykelvägar. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av 

kvalitativt boende i direkt närhet till Haparanda centrum. För byggandet behöver en ny 

detaljplan upprättas. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den nuvarande och 

gällande översiktsplanen.  

3.1.3 Behovsbedömning 

När en ny detaljplan upprättas skall den, enligt gällande lagkrav, genomgå en 

behovsbedömning där det bedöms om planen kan medföra betydande miljöpåverkan eller 

inte. För att kommunen ska kunna ta ställning till om detaljplanen medför risk för 

betydande miljöpåverkan eller inte behöver en behovsbedömning upprättas. En miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) bör därför upprättas till detaljplanen för Granängen. För 

att uppnå hållbarhet bör en MKB alltid göras i samband med inventering av platsens 

förutsättningar. MKB är ett bra sätt att föra in miljöfrågorna i samhällsplaneringen och 

man bör därför alltid starta en MKB i planeringens inledande skede. Genom att beskriva 

och identifiera effekter på bland annat människor, djur, växter, klimat, och landskap 

erhålls en samlad bedömning och ett bättre underlag för beslut som påverkar miljö och 

hälsa. 

3.1.4 Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget i den 

södra utkanten av Haparanda 

centrum invid Grankullevägen. 

Planområdet ligger i gränsen 

mellan befintlig bostadsbe-

byggelse och det omgivande 

naturlandskapet (Se figur 40). 

Planområdet begränsas av ett 

naturreservat i öst och i söder av 

en kraftledningsgata samt 

Grankullevägen i norr där även 

ytterliggare en kraftledningsgata 

är dragen. I nordväst begränsas 

planområdet av mindre industri.  

 

Areal 

Planområdet omfattar cirka 50 hektar (504 000 m²).  

Pågående markanvändning 

Marken ägs av Haparanda kommun. Det finns idag ingen gällande detaljplan för området.  
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3.1.5  Tidigare ställningstagande 

Översiktliga planer 

Den fördjupade översiktsplanen för Haparanda kommun anger området Granängen som 

bostäder (Se figur 41). Den tänkta exploateringen/användning har därför stöd i gällande 

översiktsplan. Planområdet har under lång tid funnits med i kommunens översiktliga 

planering som ett område som kan utvecklas för bostadsändamål och planförslaget följer 

därmed översiktsplanens intentioner. Den fördjupade översiktsplanen antogs av 

Kommunfullmäktige under 2005. Enligt kommunens översiktsplan från 2005 kan därför 

Granängen planeras som ett nytt område för villabebyggelse med ungefär samma 

potential som det fullbebyggda bostadsområdet Grankullen om ca 150 tomter för 

villabebyggelse. Att Haparanda kommun kan erbjuda en attraktiv och hållbar bostads och 

livsmiljö har stor betydelse för såväl invånare, näringsliv, besökare samt kommun. 

Program för planområdet 

Ett program för planområdet bör upprättas som underlag för att upprätta detaljplanen. 

 

3.1.6 Förutsättningar och förändringar 

Huvudfrågan 

Efterfrågan på tomter för småhus är- och kommer att öka inom Haparanda kommun. Det 

finns därför ett behov av att kommunen tar fram nya tomter. Där står området Granängen 

på tur. Granängen är ett område med goda förutsättningar för nya bostäder och är idag 

helt oexploaterat. För att Haparanda kommun långsiktigt ska försäkra sig om att kunna 

erbjuda tomter behöver det planläggas för fler bostadstomter. Bostadsbebyggelse på 

Granängen har länge funnits med i komunens planer och området ses som en naturlig 

fortsättning på stadens expansion (Se figur 41). 

 

Närheten till såväl centrum (cirka två kilometer), som natursköna omgivningar gör att det 

här finns stor potential att skapa en attraktiv boendemiljö. Området ligger på cykel- och 

promenadavstånd från centrum och det är nära till både vatten och naturområden. Till 

centrum tar det endast cirka 20 minuter att promenera. Planförslaget ska visa på lämplig 

omfattning och utformning av den nya bebyggelsen med hänsyn till platsens förut-

sättningar. Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att befintlig grönstruktur kan tas till 

vara och utvecklas för närrekreation och för att ge området en grön prägel. Planförslaget 

ska dessutom möjliggöra för ny infart till det nya bostadsområdet. Även gång- och 

cykelväg ska planläggas in i området så att det sammankopplas med övriga gång- och 

cykelvägar. Dessutom finns utrymme för viss service, som exempelsvis äldreboende eller 

trygghetsboende, alternativt 70+ boende eller seniorboende. Även ungdomsbostäder eller 

studentbostäder. Det finns också utrymme för odling inom planområdet.  
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Figur 41: Översiktsplan Haparanda centralort.   
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Landskapsbild/naturmiljö 

Granängen har en fantastisk natur alldeles runt knuten där naturupplevelser väntar med 

fina strövområden, motion, lek och andra former av social utevistelse. Vintertid finns 

välpreparerade elljusspår för den som gillar längdskidåkning. Naturmiljön inom området 

Granängen består idag av en blandning av natur- och jordbruksmark. Det är ett småskaligt 

landskap med en variation av öppna och slutna landskapsrum. Planområdet är relativt 

flackt men det finns några mindre höjdskillnader som bidrar till den småskaliga 

karaktären.  

 

Mark, vegetation och vatten 

Vegetationen i skogspartierna består främst av granskog, men även tall och lövträd så 

som björk, asp och rönn (Se figur 42). Tillsammans med vegetation kring diken och 

gränser i landskapet bidrar skogsdungarna till att ge karaktär åt området samt skapar 

variation och rumsbildningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmed gränserna i landskapet finns även en hel del buskvegetation som fungerar som 

viktiga djur och växtmiljöer. Området Granängen sluttar svagt från en lokal höjd intill 

Grankullevägen. Vegetationen skiftar från ung tallplantering över granskog till 

igenväxande ängar. Vattennivån är relativt hög, delar av marken är myrlänt, granskogen 

något stagnerad och det finns ett stort inslag av lövsly. Ambitionen är att områdets 

utformning så långt som möjligt ska anpassas till rådande terräng och lika så att befintlig 

växtlighet används som en tillgång i att forma såväl naturmark som de kommande 

fastigheterna. 

Figur 42: Vegetationen skiftar från ung tallplantering över granskog till igenväxande ängar, och det 

finns ett stort inslag av lövsly. Foto: Andreas Wennberg  
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Geotekniska förhållanden 

I dagsläget är ingen geoteknisk undersökning gjord på området. En översiktlig geoteknisk 

undersökning behöver därför utföras. De geotekniska förhållandena bedöms dock 

generellt som goda inom planområdet. Underlaget består av morän som är överlagrad av 

sediment med tilltagande mäktighet mot öster. Geotekniska undersökningar som 

redovisar vilka grundläggningsmetoder som skall tillämpas skall utföras i de områden där 

byggnader skall uppföras. Morän medger allmänt goda förutsättningar för grundarbeten. 

 

Förorenad mark 

Ingen förorenad mark finns redovisad. Ingen utredning av föroreningar i marken har dock 

gjorts i området. Man bör dock påpeka närheten till Grankullevägen, där bland annat 

partiklar från vägbanan och avgaser, kan orsaka föroreningar på området närmast vägen. 

Halten föroreningar eller spridningen av dessa bedöms dock inte påverkas av 

nybyggnation i området.   

 

Radon 

Området ligger inom normalriskområde för Radon. Risken för radon i området bedöms 

därför som låg. Radonmätningar ska genomföras i samband med uppförande av ny 

bebyggelse för att säkerställa att byggnader uppförs på ett radonsäkert sätt. 

 

Forn- eller kulturlämningar 

Inom planområdet finns inga kända forn- eller kulturlämningar som berörs av detta 

planförslag. Vid påträffande av fornlämningar ska byggnationerna avbrytas och 

Länsstyrelsen tillkallas.  

 

Miljö 

Buller och vibrationsstudier från trafiken och industriområdet bör även det genomföras. 

3.1.7 Bebyggelse och gestaltning 

Planområdet är idag obebyggt och saknar lämningar från tidigare bebyggelse. Granängen 

planeras i utgångsläget för 70 villor, med möjlighet till både en- och två plan tillsammans 

med 16 parhus i två plan. Det planeras även för ett äldreboende/trygghetsboende. Detta är 

alltså utgångsläget, möjligheten finns också vid behov och efterfrågan, att istället bygga 

fler parhus, men även radhus/kedjehus samt ungdomsbostäder/studentbostäder. Tanken är 

att området kan utvecklas och byggas i tre etapper under ett par års tid.  

 

Bostäderna  

Detaljplanen har utformats så att ny bebyggelse skall anpassas till områdets förutsätt-

ningar vad gäller storlek, färg, form och material. Området ska ha en småskalig karaktär 

med en blandning av villor och parhus, eventuellt med inslag av rad- och/eller kedjehus 

(se figur 43). Bebyggelsen ska vara varierad men ändå ha en enhetlig prägel. 
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Figur 43: Olika typer av hus som planeras i planområdet. Skiss/illustration: Andreas Wennberg.  

 

Målsättningen är att området ska få en väl sammanhållen karaktär, vilket ska uppnås, dels 

genom bostädernas orientering och dels genom enhetlighet i arkitekturen, takval och 

färger. Bostäderna som byggs ska vara i olika storlek och i olika upplåtelseformer för att 

göra det attraktivt och möjligt för olika sorters människor att bosätta sig i området (Se 

exempel i bilaga 3, gestaltningsprogram för Granängen). För att uppnå en önskad 

terränganpassning skall byggnader anpassas efter terrängen och utförandet av detta skall 

redovisas vid bygglov. 

 

 

Planbestämmelse f1 utseende ny bebyggelse (placering, utformning och gestaltning) 

Huvudbyggnader skall med del av fasad (gavel eller längdfasad) placeras 6,0 meter från  

tomtgräns mot lokalgata (en sammanhållen byggnadslinje). Huvudbyggnader skall 

placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns där inget annat anges. Garage eller carport 

skall uppföras minst 6,0 meter från fastighetsgräns mot gata. Mot övriga fastighetsgränser 

får komplementbyggnader uppföras 2,0 meter från tomtgräns. Komplementbyggnader 

(garage/carport) får byggas samman med huvudbyggnad. Vid bebyggelse med 

parhus/radhus/kedjehus får huvudbyggnader och komplementbyggnader byggas samman i 

gemensam fastighetsgräns. 

 

Största byggnadsarea per fastighet för friliggande hus, parhus (250 m2/parhus), kedjehus 

respektive radhus är 125 m2 för huvudbyggnad och 70 m2 för komplementbyggnad 

(huvudbyggnad och komplementbyggnad får byggas samman). För 

trygghetsboende/äldreboende alternativt ungdomsbostäder/studentbostäder är största 

byggnadsarea i procent av fastighetsarea, 70 %.  

 

Två och tre våningar får uppföras (II och III). Tre våningar gäller endast för radhus.  

För trygghetsboende/äldreboende alternativt ungdomsbostäder/studentbostäder får 

byggnad uppföras i fyra våningar (IV). Vind får inredas i samtliga bebyggelsetyper.  
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Högsta byggnadshöj 7,5 meter för två våningar (II) resp. 10,0 meter för tre våningar (III). 

Komplementbyggnader får uppföras i maximalt en våning och med en högsta tillåten 

byggnadshöjd på 4,0 meter. 

 

Byggnader skall anpassas efter terrängen och utförande av detta skall redovisas  

vid bygglov. 

 

För trygghetsboendet regleras exploateringsgraden i procent av fastighetsarean. 

Byggnaderna ska uppföras i volymer på ett sådant sätt att det ska likna en kubisk låda, 

enligt de typritningarna i det medföljande gestaltningsprogrammet (se bilaga 3). 

Tomterna är utformade för att byggnaderna ska kunna placeras så att den största möjliga 

delen av fasaden kan läggas mot södersidan. En sammanhållen utformning av byggna-

dernas fasader är önskvärd för att skapa ett harmoniskt helhetsintryck. Målsättningen är 

att området ska få en väl sammanhållen karaktär, vilket ska uppnås, dels genom 

bostädernas orientering i grupper och dels genom enhetlighet i volym, takval och färger.  

 

Tak ska vara sadeltak eller pulpettak, eller en kombination av både och. Platta tak får 

förekomma där man använder sig av gröna tak. Takens utformning ska kunna fånga upp 

så mycket sol som möjligt till solpaneler på taken. Taklutning kan variera mellan 20-30 

grader på sadeltak. Pulpettak cirka 14-27 grader. Lägre taklutningar får förekomma på 

verandor och skärmtak. Solpaneler får byggas i takfall utan bygglov. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Sadeltak 

Ett sadeltak är ett av det allra vanligaste och klassiska taken, som innebär ett tak som 

faller nedåt i två riktningar utifrån en mittlinje. 

 Pulpettak 

Ett pulpettak är platt men med en lutning åt ett håll. 
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Figur 44: Exempel på fasadfärger, t ex svart-, grön-, grå-, gråvit-, vit-, brun- eller falurödtonad lasyr.  

Skiss: Andreas Wennberg 

 

Taken ska bekläs med trä, sedum, gräs eller takpapp med tillvaratagande av 

värme/solenergi genom solfångare/solceller. Taklutning ska väljas utifrån den mest 

effektiva för vald tomt. Kontrolleras i bygglovsskedet med hjälp av solstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasader ska bekläs med träpanel, eller annan form av träbeklädnad. Stående eller liggande 

panel, alternativt både och. Husen är tänkta att det med både material och färgmässigt ska 

smälta in i naturen och skall därför bekläds med trä som är naturfärgat eller behandlat 

med mer eller mindre infärgad olja eller lasyr som låter trästrukturen framträda levande, 

till exempel svart-, grön-, grå-, gråvit-, vit-, brun- eller falurödtonad lasyr (Se figur 44). 

Byggnadsmaterialen ska vara resurssnåla, både i tillverknings- och byggprocessen. 

Materialen som används ska vara lokalt tillverkade och som inte kräver långa transporter. 

Materialen ska även vara miljöanpassade och innehålla naturvänliga produkter och ska 

kunna återanvändas och återvinnas när byggnaderna rivs. Fasaderna får även kläs med 

solcellspaneler. Äldreboendet/trygghetsboendet/seniorboendet alternativt 

ungdomsbostäder/studentbostäder får uppföras i trä, skivelement eller tegel, dock ej 

enbart skivelement eller tegel. 

Övrig bebyggelse  

Miljöhus, reningsverk, transformator samt pumpstation är servicebyggnader i området 

som ska byggas så att de ansluter väl till angränsande bostäder och natur. 

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

127 

 

Miljöcertifiering 

Med denna detaljplan är avsikten att skapa en genomgående hållbar, energieffektiv och 

miljöriktig bebyggelse och bebyggelsemiljöer. Byggnaderna ska certifieras enligt 

Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM, LEED eller Svanenmärkning. Hela 

bostadsområdet ska certifieras i LEED for Neighborhood Developement. Förut-

sättningarna för detta högt ställda mål är många och alla kan inte förutses i detta tidiga 

skede. Eventuella nödvändiga justeringar i plan eller gestaltning som kan dyka upp längre 

fram i processen och som inte kan förbättra förutsättningar för att kunna nå målet, ska ses 

positivt på och tillmötesgås i största möjliga omfång.  

Landskapet 

Med hänsyn till klimatförutsättningarna bör vindriktningar beaktas och söderlägets 

positiva effekter framhävas.  

Markanvändning 

Planområdet innebär att den nya bebyggelsen infogas i det befintliga landskapet och att 

synliga spår och gränser i landskapet bevaras och utvecklas till bostadsnära natur- och 

parkmark. Byggnaderna ska planeras för att ge ett naturanpassat intryck med gott om 

sparad natur mellan byggnaderna och kvarteren. Markområdena mellan tomterna skall 

vara naturmark som kan nyttjas för rekreation för de boende i området. Områdets stora 

betydelse för närrekreation tas till vara och naturområden inom planområdet görs till-

gängliga för allmänheten och skyddas mot framtida exploatering. Målet med detaljplanen 

är att skapa en boendemiljö med olika sorters bostäder och upplåtelseformer för att 

attrahera olika typer av människor. Med tanke på var området ligger geografiskt, föreslås 

tomterna till stor del bestå av mestadels naturmark. Tomterna och trädgårdarna blir på så 

sätt väldigt lättskötta och man får mer tid över till andra saker. Det skapas en genomtänkt 

avskiljning för att minska insynen utan att för den delen hindra grannarna att samtala över 

tomtgränserna.  

 

En frizon lämnas närmast Grankullevägen i höjd med industriområdet, som är beläget på 

andra sidan gatan, med hänsyn till trafikbuller och buller från industrin. Befintlig 

vegetation och naturmark bevaras i så stor utsträckning som möjligt för att bilda en bas i 

det nya bostadsområdets grönstruktur. Skydd av befintliga träddungar och stenmurar kan 

läggas in i detaljplanen. Det gröna ger identitet åt området, ramar in bebyggelsen, och 

fungerar som avgränsning mellan olika bebyggelseområden och bidrar till att området 

redan från början känns etablerat i landskapet. Dessutom fungerar det gröna som lättill-

gängliga ytor för lek, naturupplevelse och återhämtning samt inbjuder till utevistelse. 

Trädplanterade gator bidrar ytterligare till att ge området en grön och småskalig prägel 

som också kännetecknar Haparanda.  
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Figur 45: Illustration över kopplingar mellan 

parkrummet och bostadsområdet.  Illustration: 

Andreas Wennberg    

 

 

Byggnadsvolymerna bör utnyttjas till att skapa tydliga gaturum, vilket kan innebära att 

byggnader i stor utsträckning placeras med långsidan mot gatan. Fasaderna skall ligga i 

linje med varandra.  

 

Friytor 

Granängen kommer redan från början ha en fantastisk tillgång till rekreation i form av 

friluftsområdet. Inom planområdet har ytor för lek, bollspel och rekreation avsatts. 

Planområdet har stora friytor. Ett markområde sparas även söder om det planerade 

äldreboendet alternativt trygghetsboendet. Ytor reserveras också för snöupplag inom 

området. Friytorna inom planområdet ska definieras som NATUR och PARK på 

plankartan och bestå av bevarade naturområden. Ytorna är möjliga områden för 

rekreation och lek. För att området ska behålla sin karaktär av naturmark ska ytor som 

angränsar till byggnaderna bevaras och ges en anpassad skötsel.  

 

Park(parkrum)/grönområde 

I planområdets centrala del föreslås ett grönt parkrum/grönområde, ett samlande stråk för 

lek och rekreation. En grönyta lämplig för småbarnslek och ytor för samvaro med nära 

koppling och uppsikt från bostadshusen. Grönområdet/parken kan ges olika funktioner 

och utformning. Här placeras med fördel en större naturlekplats som kan bli en målpunkt i 

området (läs mer i gestaltningsprogrammet). Den ska rymma plats för en diversitet av 

aktiviteter och karaktärer. Stadsdelens gröna rum kopplas samman med parkstråk som 

underlättar orientering till omgivande natur- och rekreationsområde samt bostäder (se 

figur 45). Parkmark avsätts också i anslutning till de olika bostadskvarteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

129 

Natur 

Befintlig vegetation och naturmark bevaras i så stor utsträckning som möjligt för att bilda 

en bas i det nya bostadsområdets grönstruktur. Befintliga trädridåer kan bevaras mellan de 

olika etapperna och längs gränsen mot den öppna betesmarken i söder. Mellan den nya 

bebyggelsen sparas även naturområden för att området ska upplevas som luftigt. Naturen 

ska fungera som ett grönstråk som binder samman bostadsområdet med landskapet 

utanför och bidrar till naturupplevelser. Skogsdungar, trädridåer och dagvattendammar är 

viktiga hemvister för djurlivet, särskilt för fåglar. Döda träd och högstubbar bör bevaras 

eftersom de är hem för många insekter. Vid exploateringen är det viktigt att stora träd inte 

kommer till skada. Befintliga träd/skog ska bevaras i möjligaste mån för att bevara natur 

och karaktären i området. Annars återplanteras.  

 

Masshantering 

De schaktmassor som byggnation i planområdet kommer att generera är av små volymer. 

Överskottsmassor skall i första hand användas inom projektet för exempelvis 

landskapsplanering inom respektive tomt.  

 

Exploateringsgrad 

Tomterna planläggs om ca 900-1200 kvadratmeter med en tomtbredd längs gatan på 

minst 30 meter. 

 

Tillgänglighet 

Marken inom planområdet är relativt plan, vilket ger bra förutsättningar för en god 

tillgänglighet. Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till husens 

entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande lagstiftning. Området ska ha hög 

tillgänglighet och utformningen av allmän platsmark och gångvägar ska ske på ett sådant 

sätt att man enkelt kan ta sig fram med till exempel barnvagn och rullstol. Viktiga gång- 

och cykelstråk ska vara asfalterade. 

 

Förskola/skola 

Du som har barn kommer att uppskatta att skolor och förskolor ligger så nära att barnen 

kan promenera dit. Närmaste ligger inom området Grankullen. Bostäderna kommer att 

vara attraktiva för barnfamiljer, vilket innebär ett ökat tryck på skol- och dagisplatser. 

 

Offentlig service/handel 

Ingen offentlig service föreslås inom planområdet. Avsikten är att i ett första skede 

utnyttja befintlig service i angränsande stadsdelar. Livsmedelsaffärer finns inom ett 

rimligt promenadavstånd. 
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Trygghet 

Genom att arbeta med gatumiljöer, fasadutformning och belysning kan man skapa trygga 

miljöer för människor att vistas på under hela dygnet. En genomtänkt gestaltning av 

belysningen, särskilt längs gång- och cykelstråk, ökar inte bara den upplevda tryggheten 

utan tillför även estetiska värden under den mörka delen av dygnet.  

 

Friytor 

Planområdet omgivs av stora naturområden som kan användas för lek och olika 

aktiviteter. 

Rekreation och lek 

Planområdets småskalighet och grönytor ska inbjuda till lek, promenader och utevistelse. 

Mycket naturmark sparas och kan användas för närrekreation både av de boende i 

området och omkringboende.  

Barnperspektiv 

Den fysiska närmiljön har mycket stor betydelse för barns liv och utveckling. Sverige 

antog år 1990 FN:s barnkonvention och kommunerna har skyldighet att leva upp till 

denna. Utgångspunkten i konventionen är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet. Barnperspektiv enligt konventionen avser både barnet som individ och barnet i 

kollektiv bemärkelse. Målet är att Granängen ska vara ett bostadsområde med närhet till 

natur- och parkmark som ger goda möjligheter till spontan lek och utevistelse. Leken 

bidrar till barns fysiska och psykiska utveckling så väl som till hälsa och välbefinnande. 

Både traditionell lekplats och naturlekplats, där bara fantasin sätter gränserna, föreslås 

anordnas inom området. Barn ska kunna röra sig fritt inom området och gator och 

gångstråk ska utformas på ett för barn trafiksäkert sätt. 

 

 

3.1.8 Trafik, gator och angöring 
En ny infart ordnas precis där infarten till bostadsområdet Grankullen är belägen (Se figur 

46), där trafiken kommer in i planområdet via den nya huvudgatan från Grankullevägen 

(se gul heldragen linje i figur 47). Där anläggs en rondell (Se figur 48). Grankullevägen är 

rak och sikten är god i aktuellt avsnitt. Inom planområdet byggs ett gatunät för lokaltrafik. 

Planområdet kopplas till kommunens befintliga gång- och cykelnät (se prickad markering 

i figur 47). 
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Figur 46: Grankullevägen där 

en ny infart ordnas precis där 

infarten till bostads-området 

Grankullen är belägen. Foto: 

Andreas Wennberg 

Figur 47: Angöring biltrafik och gång- och cykel. Skiss: Andreas Wennberg. 
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Figur 49: Principskiss gata inom planområdet. Skiss: Andreas Wennberg. 

Figur 48: Grankullevägen där en ny 

infart ordnas precis där infarten till 

bostadsområdet Grankullen är 

belägen. Gata nummer 1 är infart till 

befintligt bostadsområde, 2 och 4 är 

väg 776 (Grankullevägen) där 

nummer 2 är mot centrum och 

nummer 4 ut mot E4. Gata nummer 3 

är ny planerad infart till det nya 

bostadsområdet Granängen. Skiss: 

Andreas Wennberg.  

Figur 50: Gång- och 

cykelvägen in till 

området genom en 

tunnel under 

Grankullevägen. Rak 

och fri sikt för att öka 

tryggheten. Skiss: 

Andreas Wennberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gata 

Gata till- och från planområdet anläggs som huvudgata. Gator inom planområdet kommer 

anläggas som lokalgata. De smala gatorna drar ner hastigheten. Inom bostadsområdet bör 

låga farter eftersträvas. Referenshastighet i området bör vara 30 km/tim med hänsyn att 

lekande barn kan uppehålla sig på gatorna. Gatans bredd dimensioneras för att ge plats för 

mötande bilar, samt även för gående och cyklister (Se figur 49). Gatunätet bör dessutom 

utformas på sådant sätt att det inte inbjuder till höga farter. Vid gatornas utformning 

måste hänsyn tas till plats för omhändertagande av snö samt godkänt omhändertagande av 

dagvatten från vägbanan. För vattenavrinning anordnas svackdiken med ytbeläggning av 

grus eller sten. Vändplatserna ska utformas så räddningstjänst och andra servicefordon 

kan vända. Vägen har relativt låg trafikfrekvens. Trafiken planeras på ett sådant sätt att 

den ska minimeras till endast de som bor längs gatorna inom planområdet. 
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Figur 51: Angöring kollektivtrafik. 

Skiss: Andreas Wennberg. 

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet skall kopplas till kommunens gång- och cykelnät (Se figur 47). Satsningar 

bör göras för att skapa attraktiva och säkra gång- och cykelvägar och därmed införa 

belysning. Cykling och promenader har positiva effekter på miljö, trafiksäkerhet, 

tillgänglighet och folkhälsa. Det är mycket betydelsefullt med bra gång- och cykel-

förbindelser. Speciellt för barns möjlighet att röra sig på egen hand men även för 

ungdomar och äldre som kanske inte har körkort eller tillgång till bil. Då gatorna inom 

området är planerade på ett sådant sätt att trafiken endast kommer röra mestadels det 

boende inom området så beräknas trafikmängderna 

vara relativt små, vilket gör att det inte finns behov 

av separata GC-vägar. GC-vägen in till området 

minskar förhoppningsvis bilberoendet och främjar 

hälsan.  

 

Kollektivtrafik 

Boende i området kommer att ha god tillgång till 

kollektivtrafik i form av Haparanda/Tornios 

lokaltrafik och Länstrafikens regionala 

kollektivtrafik med en ny hållplats som anläggs i 

direkt närhet till planområdet längs med 

Grankullevägen (se figur 51).  

 

Skotertrafik 

Skotertrafik är något som ibland kan leda till konflikter i tätbebyggda områden. För att 

göra det möjligt för människor att kunna utöva sitt intresse för skoter så bör lämpliga 

vägar för skotrar studeras i kommande detaljplan. Längs med Grankullevägen går idag en 

skoterled på samma sida som området Granängen. 

 

Parkering 

Parkering anordnas på respektive tomt.   

3.1.9 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Den nya bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till det kommunala vatten- och 

avloppsnätet. Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till angränsande 

villaområde vid Grankullen, vilket innebär att planområdet kommer att få kommunalt 

VA. Lämplig anslutningspunkt är belägen vid infarten till Grankullen. Det befintliga 

avloppssystemet medger att man bygger ut för försörjning till området. 

 

Dagvatten 

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet. Varje enskild fastighetsägare ansvar 
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på så sätt att ta hand om dagvattnet (regn och snö) på den egna fastigheten. Dagvatten i 

natur- och gatumark ansvarar Haparanda kommun för. Den tänkta bebyggelsen ska inte 

negativt påverka omkringliggande områden med förhöjda dagvattennivåer eller liknande. 

Ett dagvattenledningsnät kan också anläggas i bostadsområdet. Regnvatten kan till 

exempel samlas i en kanal för att sedan användas till bevattning och renas på ett naturligt 

sätt. Från trafikytor kan dagvattnet innehålla föroreningar i form av partiklar, metaller och 

olja. Detsamma gäller för parkeringar i området. Vattnet från dessa ytor planeras att 

avledas via dikessystem till dagvattendammar i området. Huvudgatan och lokalgator 

förses med svackdiken för att hantera dagvattnet. Vatten från takytor på byggnader 

infiltreras lokalt vid respektive byggnad. Från takytor på flerbostadshusen leds vattnet till 

dagvattendammarna. På icke hårdgjorda ytor, som gångvägar och naturstråk, infiltreras 

vattnet och överskottsmängder leds till dagvattendammar i området. Detta vatten bedöms 

inte bidra med några föroreningar av betydande grad. Hantering av dagvatten ska 

redovisas i samband med bygglov. 

 

El 

Ny bebyggelse ansluts till befintligt elnät. Även solceller och eventuell vindkraft ska 

leverera el.  

 

Uppvärmning 

Ny bebyggelse skall inte värmas upp med till exempel direktverkande el, elpanna, ved 

eller fossila bränslen som olja. Uppvärmning av bostadshusen bör i första hand ske 

genom fjärrvärme eftersom det är möjligt att ansluta till befintligt fjärrvärmenät. Alla 

bostäder föreslås därför ansluta till det befintliga fjärrvärmesystemet. Solfångare ska vara 

kopplade till fjärrvärmen.  

 

Avfallshantering 

Villorna/parhusen förväntas ha individuella sopkärl vid egen infart. Avfallshanteringen 

ska således ske i enlighet med Haparanda återvinnares renhållningsfordning. Vändplatser 

inom planområdet ska utformas så att fordon för avfallstransporter kan vända. Samråd bör 

ske med Haparandas återvinnare i samband med projektering och upprättandet av själva 

plankartan. Vid parkeringen invid äldreboendet/trygghetsboendet kan en mindre 

återvinningsstation upprättas.  

 

 

3.2 Konsekvenser av planens genomförande 

 

Nollalternativ 

Ett nollalternativ fungerar som referens till ett huvudalternativ, som i det här fallet 

innebär att detaljplaneförslaget genomförs, när det gäller bedömning av planens 

konsekvenser. I ett nollalternativ antas att planförslaget inte genomförs.   
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Förändringar och miljökonsekvenser 

Planens syfte är att påbörja en utbyggnad av ett nytt bostadsområde i Haparanda. 

Detaljplanens genomförande innebär att idag obebyggd mark tas i anspråk för en 

exploatering. Det innebär att ett skogsområde omvandlas till bostadsområde. Den nya 

bebyggelsen kommer att förändra landskapsbilden från att vara ett obebyggt 

naturmarksområde, till att bli ett anlagt bostadsområde med den infrastruktur av gator, 

vatten och avlopp, fjärrvärme, el och bredband som finns i staden, men även 

trädplanteringar och en anlagd allmän park. Den förändring som blir mest påtaglig av den 

föreslagna exploateringen är de ingrepp på naturmark och vegetation inom området samt 

att mark tas i anspråk. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ påverkan på 

naturvärden i och runt planområdet och områdets utformning avser ge förutsättningar att 

skapa ett boende där omkringliggande naturområden går in i bebyggelseområdet som en 

bidragande faktor till attraktivitet. Förhållandena i omgivningen kommer också att 

förändras och det kommer dessutom att röra sig fler människor i området. Del av 

natur/odlingsmark ersätts med bland annat bostadsbebyggelse, gator och planterade 

gräsytor.  

 

Hälsa och säkerhet 

Planen bedöms inte medföra någon risk för människors hälsa. Ett genomförande av 

detaljplanen innebär sannolikt att fler fordon kommer att trafikera Grankullevägen. 

Trafikökningen kan innebära att situationen behöver ses över på sikt.  

Buller 

Buller kan eventuellt förekomma från närliggande industri samt från Grankullevägen.  

Det bedöms dock inte finnas någon risk för att buller för ny bebyggelse om 55 d BA 

överskrids för någon bostad inom planområdet. I samband med planläggningen av 

området kan en bullerutredning upprättats som visar på om trafiken och industrin ger 

upphov till några ljudnivåer över gällande riktvärden.  

 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa god inne- och utemiljö för de boende. Dessa 

riktvärden för buller ska följas vid nybyggnad av bostäder:  

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad  

- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad  

 

En bullerberäkning behöver genomföras för planerade bostäder. 

Sociala konsekvenser 

De sociala konsekvenserna är begränsade i området, men innebär i förlängningen att hela 
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Figur 52: Kraftledningen längs Grankullevägen norr om 

planområdet. Foto: Andreas Wennberg. 

Granängen omvandlas till en del av tätorten. Utbyggnaden av tätorten medför att 

människor kommer att flytta till området, antingen från en annan bostad inom kommunen 

eller från en annan kommun. I förlängningen medför detta att tillgången på bostäder kan 

förväntas öka i kommunen. En ökning av antalet villor kan därför innebära att också 

tillgången på bostadsrättslägenheter och hyresrätter kan öka. Planen bidrar på så sätt till 

den långsiktiga bostadsförsörjningen i kommunen. Urbaniseringen kan innebära att 

förutsättningar skapas för någon form av kommunal service. Granängen kommer att vara 

beroende av service i angränsande stadsdelar, främst där närmaste skolor, livsmedels-

butik, vårdcentral och kyrka finns. Ett varierat bostadsutbud i storlek och upplåtelseform 

bidrar till att generationsväxling kan ske inom området. Hur väl Granängen fungerar för 

invårnarna kommer vara beroende av förbindelserna med andra stadsdelar och med 

centrum. Utan satsningar på närhet i GC-stråk och attraktiv kollektivtrafik blir Granängen 

relativt bilberoende för de dagliga transporterna. För att skapa en långsiktig hållbarhet 

socialt och ekologiskt måste frågan om förbindelserna med andra stadsdelar utredas 

vidare.  

Barnperspektiv 

Sett ur trafiksäkerhetsperspektiv skapas goda förutsättningar för barns säkerhet inom 

området. Gatorna har utformats för att inte inbjuda till höga hastigheter. Den skyltade 

hastigheten avses att vara 30 km/h. Tillgängligheten till gång- och cykelbanan är god i 

området. 

Övriga störningar 

Norr om planområdet går en kraftledning på 220 kV, dock osäker siffra (Se figur 52). 

Med anledning av avståndet mellan planerade bostäder och dessa riskkällor bedöms några 

detaljerade utredningar avseende risker 

och elektromagnetiska fält vara mycket 

aktuella. Nyetablering av bostäder inte 

bör ske där elektromagnetiska fält från 

kraftledningar och andra elinstalla-

tioner överstiger 0,2 µT.  

Ett skyddsavstånd på 50 meter mellan 

ledningarna och närmaste bostadshus 

har beaktats i detaljplanen för att 

skydda boende från eventuell strålning 

eller nedfallande ledning. Detta 

skyddsavstånd går tyvärr inte att uppnå 

på alla fastigheter. Kostnaderna för 

eventuell flytt av ledningar behöver 

utredas.  
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3.3 Genomförandebeskrivning 

Nedan redovisas genomförandebeskrivning av detaljplanen. 

 

3.3.1 Organisatoriska frågor  

Ansvarsfördelning 

Kommunen ansvarar för projektering och anläggning av gång- och cykelväg. 

 

Exploatören ansvarar för och beskostar eventuell omdragning av befintliga ledningar som 

berörs av genomförandet av planen.  

 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är 10 år från det datum planen har vunnit laga kraft.  

Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän plats inom området, det vill säga gatumark och 

område betecknat med PARK och NATUR på plankartan. 

Planekonomi  

Upprättandet av detaljplanen finansieras genom att en planavgift tas ut vid 

bygglovgivning. Genomförandet av planen bekostas av Haparanda kommun och 

finansieras via kommunens exploateringsbudget.  

 

Kommunen säljer tomterna i enlighet med en fastställd avgift. VA finansieras genom 

anslutningsavgifter i enlighet med kommunens taxa. Planen bedöms vara ekonomiskt 

genomförbar.  
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3.4 Illustrationer  
Nedar redovisas planskisser och illustrationer. Ett färdigt planförslag redovisas i bilaga 2. 

 

 

 

 

Figur 53: Bild från planarbetets start med en första planskiss över det nya bostadsområdet, innefattande 76 

villatomter, 16 parhus samt ett äldreboende/trygghetsboende. Skiss: Andreas Wennberg 
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Figur 54: Planritning. Skiss: Andreas Wennberg  

Figur 55: Illustration över planområdet (grundutförandet). Illustration: Andreas Wennberg 
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Figur 56: Etapp 1 planeras för 

ett seniorboende för ungefär 40 

platser, 24 villor samt 8 

parhus. Illustration: Andreas 

Wennberg 

Figur 57: Etapp 2 planeras för 

36 villor. Illustration: Andreas 

Wennberg 

Figur 58: Etapp 3 planeras för 

8 parhus samt 10 villor. 

Illustration: Andreas 

Wennberg 
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4. Analys fallstudien Granängen  
Kapitlet redovisar en analys som visar på hur väl Granängen uppfyller kraven enligt checklistan och hur 

väl checklistan ger möjlighet att fånga olika aspekter av hållbarhet. Analysen hör samman med den 

checklista som prövats och finns med som bilaga (Se bilaga 1).  

 

4.1 Hur väl uppfyller Granängen kravet enligt checklistan 

 

Kap 2.1.1 Begreppet hållbart samhällsbyggande och hållbar utveckling/kap 2.1.2 

Hållbarhetsaspekter/kap 2.1.3 Helhetsperspektiv för hållbart samhällsbyggande 

Förståelse och kunskap om hållbarhetsbegreppen, hur de samverkar, samspelet mellan 

dessa där utgångspunkten är från den fysiskt-rumsliga hållbarheten innefattande de tre 

samverkande faktorerna, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala hållbarheten 

där det även sker en konkretisering av begreppet för att även innefatta den byggnads-

tekniska delen. Dessa fyra aspekter har hela tiden funnits med i planeringen av det nya 

bostadsområdet Granängen. Ett helhetsperspektiv. I detta skede är dock den byggnads-

tekniska delen svår att uppnå. Däremot föreslås den bästa formen på byggnaderna, som i 

sin tur kan härledas till den byggnadstekniska delen. Gestaltningen av bebyggelsemiljön 

visas i ett gestaltningsprogram i bilaga 3.    

 

Kap 2.2.1 Detaljplanering - genomförande 

Utgångspunkten är från gällande översiktsplan. Detaljplanens syfte spelar roll. Planens 

syfte är att pröva, möjliggöra och skapa planmässiga förutsättningar för uppförandet av ett 

nytt bostadsområde för området Granängen. Inriktningen är bostadsbebyggelse på det 

som i dagsläget efterfrågas mest, nämligen bostäder i form av villor och parhus. Planen 

möjliggör för ett eventuellt inslag av rad/kedjehus (beroende på efterfrågan), samt 

etablering av någon form av äldreboende/trygghetsboende/seniorboende alternativt 

ungdomsbostäder/studentbostäder.   

 

Planens syfte är också att säkerställa naturen genom god hushållning med marken, spara 

träd och befintlig naturmark. Planens syfte är även att säkerställa att befintlig odlingsmark 

sparas och att stadsodling ska kunna medges i planen. Planen syftar till terränganpassning 

för att på så sätt bevara den naturnära karaktären. Planen skall också visa på vissa 

gestaltningsfrågor där områdets gestaltning ska hållas samman med ett gemensamt 

formspråk och byggnadsarkitektur. För att uppnå syftet med en detaljplan får den inte 

innehålla fler bestämmelser än vad som är nödvändigt. Planbestämmelserna utgår från 

syftet och reglerar därför inte mer än nödvändigt.  

 

Planen är definitivt rimlig i sin helhet då den skapar goda förutsättningar för attraktiva 

bostäder i en tilltalande miljö och bedöms möjliggöra ekonomisk täckning för utbyggnad 
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av vägar, VA-ledningar, fjärrvärme, el med mera. Detaljplanen reglerar hur kvarter och 

gator får bebyggas och ska således säkerställa infart- och utfart till lokalgator samt 

kopplingar till gång- och cykelvägar. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett 

tillskott av kvalitativt boende i direkt närhet till Haparanda centrum. För byggandet 

behöver en ny detaljplan upprättas. Byggrätterna är anpassade efter att uppnå hållbara 

energieffektiva byggnader. Detaljplanen bidrar till att uppfylla strategier för en 

miljömässigt hållbar stadsutveckling enligt kommunens översiktsplan.   

 

Kap 2.2.2 Miljömålen förankrade i detaljplanering 

Detaljplanen för Granängen bedöms kunna bidra till- och kunna uppnå stora delar av 

miljömålen. För att nämna några: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande skogar, 

rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö med ett rikt växt och djurliv. 

 

Kap 2.2.3 Planering för hållbarhet 
Planen utgår från vem/vilka de planeras för. Granängen planeras framförallt för 

småbarnsfamiljer, men även bostäder för äldre i form av äldreboende/trygghetsboende 

alternativt ungdomsbostäder/studentbostäder. Planområdet är planerat med tanken att det 

är en spelplan där människor med olika bakgrund, förväntningar och förutsättningar, 

oavsett kön, ålder och etnicitet möts. Hänsyn har tagits utifrån det förutsättningar som 

ges. Männisikan är utgångspunkten. Det fysiska förutsättningarna i- och omkring området 

där bostadsområdet Granängen planeras är goda. I detta skede har medborgarna inte fått 

chans att vara med i planeringen och utformningen av bostadsområdet.  

 

Planområdet är utformat utifrån de fysiska förutsättningarna i- och omkring planområdet 

så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Området är planerat på ”rätt sätt”, och då med tanke på att det är utformat med platsens 

förutsättningar som ligger till grund för hur vägar, bostadskvarter och parker/natur har 

anlagts/behållits inom planområdet. Vilka områden som ska skyddas har också fastställts i 

planförslaget där naturen mot Grankullevägen och industriområdet är extra viktigt att 

spara. Även en yta nedanför det planerade äldreboendet alternativt trygghetsboendet för 

framtida odling. Omgivningen bedöms inte påverkas på något negativt sätt, snarare 

positivt.  

 

Det skapas en ekologisk balans mellan människan och naturen, där planen är skapad för 

att hushålla med marken på ett bra sätt. Den biologiska mångfalden bevaras och 

utvecklas. Odlings och jordbruksmark tryggas inom detaljplanen. Granängen planeras för 

en blandning upplåtelseformer av bostäder och äldreboende/trygghetsboende där vi får en 

blandning av villor, parhus samt ett boende för de äldre. Eventuellt också utav 

radhus/kedjehus. Det kommer på så sätt att finnas en god valfrihet på bostäder inom 

planområdet. Eftersom att närhet är en central del i den hållbara samhällsplaneringen, 

utformas Granängen på ett sådant sätt att det ska vara lätt och trivsamt att gå och cykla, 
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både inom området samt till och från. God kollektivtrafik. Det finns närhet med korta 

avstånd till det vi använder ofta. Det finns närhet till både hälso-, sjukvård samt 

dagligservice. Men även till skola, dagis, fritidshem och aktivitetsmöjligheter. Samtidigt 

så knyts området samman med service genom bra kollektivtrafik samt en gång- och 

cykelväg. Områdets största kvaliteter är just närhet då det ligger på cykelavstånd från 

centrum och att det är nära till både vatten och naturområden. Gång och cykelvägar är bra 

genomtänkta, där också kollektivtrafiken är lättillgänglig. Området är även planerat så att 

det hänger samman på ett bra sätt och att det kommer vara tillgängligt för alla som vill 

bosätta sig inom planområdet. Bostadsområdet kommer förhoppningsvis även ge 

möjlighet till ett socialt, ekonomiskt och kulturellt utbyte. 

 

Kap 2.2.4 Attraktiv och god boendemiljö 
Utgångspunkten var att fokusera på ortens identitet, platsens historia, platsen och dess 

förutsättningar och karaktär. Det som kännetecknar Haparanda som identitet är 

framförallt en småskalig bebyggelse med mindre bostadskvarter med mycket skog och 

natur. Genom att utgå från detta har Haparandas historiska och arkitektoniska arv i form 

av både byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevarats och 

utvecklats i detta nya bostadskvarter.  

 

Planområdet är tydligt avgränsat. Det hänger dessutom ihop på ett bra sätt för att det som 

flyttar dit ska förstå hur det hänger ihop, då detta är en viktig punkt ur trygghetssynpunkt. 

Orienterbarheten underlättas. Jag har försökt att anpassa byggandet till platsen genom att 

mönsterkvaliteten från intilliggande bostadsområde följs. Inom planområdet skapas det 

också en tydlig gräns mellan privat och offentlig mark vilket gör området avläsbart och 

orienterbarheten på så sätt underlättas.  

 

Planen bidrar till gemenskap, tillhörighet och närhet och möjligheter till goda levnads-

villkor. Planen bidrar också förhoppningsvis så att den motverkar boendesegregation.  

Det skapas rekreations- och aktivitetsutbud i närhet till boendemiljön. Mitt i området 

skapas en naturlig mötesplats, tillsammans med en lekplats. Miljöer som stimulerar 

kontakt mellan människor. Och även miljöer som kommer att stimulera till fysisk 

aktivitet. Det finns öppna ytor och en stor lekplats. De öppna ytorna kommer också att 

främja social gemenskap. Skapa kontakt mellan människor, oavsett ålder. Delar av 

området bevaras också intakt genom att överblivna ytor istället bli rekreationsplatser, 

attraktiva grönområden och mötesplatser för ett socialt liv.  

 

Området blir också väldigt barnvänligt på många olika sätt. GC-vägen in till området 

minskar förhoppningsvis bilberoendet. Den ska dessutom främja hälsan. Utemiljön och 

innemiljöns utformning samt tillgång till mötesplatser påverkar också trivsel och hälsa 

vilket jag också tänkt på. Det finns också en tanke bakom de svängda vägarna eftersom 

att raka linjer påverkar människan på ett negativt sätt om det finns i alltför stor 
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utsträckning i vår nära omgivning. Goda grannar behöver inte nödvändigtvis staket 

mellan sig. Om både man själv och ens grannar bara äger var sin liten tomt upplever man 

desto trevligare att få tillgång till ett stort område som man kan nyttja gemensamt, vilket 

parhusen visar ett tydligt exempel på. Området planeras för en frihet från buller, tillgång 

till solljus, rent vatten och ren luft. Det finns goda möjligheter till stadsodling inom 

planområdet.  

 

Kap 2.2.5 Lokalisering – platsen och planering av tomt 
Planeringen av det nya bostadsområdet har haft människan som utgångspunkt där även en 

förståelse för vilka förutsättningar som ges utifrån de olika hållbarhetsaspekterna. 

Utgångspunkten har även varit från att naturen och att den ska få bestämma placeringen 

av tomter, byggnader, vägar och gångar. Områdets kvaliteter respektive brist på kvaliteter 

har uppmärksammats. Marken består av morän som är överlagrad av sediment med 

tilltagande mäktighet mot öster. Sprängning behöver inte göras inom planområdet, vilket 

är bra. Marken söder om seniorbostäderna planläggs som odlingsbar mark.  

Hänsyn tas mot intilliggande äldre byggnaders arkitektur. Naturen ska inte störas genom 

att så få ingrepp som möjligt görs. Det i sin tur gör att vi visar respekt mot platsens 

kulturhistoriska värden. Planförslaget innebär också att så många träd och växter som 

möjligt ska sparas inom området. Det visar också tydligt på hur det bevaras naturmark, 

öppna grönytor, parkstråk samt avskärmande grönska. Placeringarna av tomterna är 

gjorda utifrån att solens strålar ska nå husen och tomterna under så lång tid som möjligt. 

Tomternas utformning ligger till grund för att bostäderna ska kunna placeras så att den 

största möjliga del av fasad ligger mot södersidan. Jag har i planeringen försökt planera så 

att husen får så mycket sol som möjligt samtidigt som jag försökt att hitta bra lägen som 

kan skydda mot vindar. Dessutom är lufttemperaturen något högre på sydsidan än på de 

andra sidorna. Det minskar dessutom väggarnas och fönstrens värmeförluster. Så det är 

något som jag försökt ha med i planeringen.  

 

Det finns också en ekologisk balans mellan människan och naturen. Planområdet förhåller 

sig till landskapet. Delar av landskapet bevaras intakt. Tanken bakom det är naturvärden. 

Det är nämligen viktigt med skog, vatten och orörd natur för det boende inom området. 

Därför vill jag med planen att man även bevarar en hel del naturmark och med öppna 

grönytor. En öppen grön yta inbjuder till både aktivitet och vila i form av till exempel lek 

och spontanidrott. Det finns en god blandning av allmänna platser, halvprivata ytor, 

privata ytor och gemenskapsytor inom planområdet.  

 

Kap 2.2.6 Klimat och klimatanpassa 
Riskerna som ett förändrat klimat innebär är identifierade. Det finns inga risker för 

översvämning. Det planeras för ”året runt miljö, även för en period med vinter. 

Plandokumentet innehåller idag inga riktlinjer, rekommendationer och- eller 

bestämmelser för klimatanpassning. 
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Kap 2.2.7 Geotekniska förhållanden 

En ordentlig grundundersökning behöver utföras. Hur är grundvattnet?  

Kap 2.2.8 Dagvatten 

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet. Den tänkta bebyggelsen ska inte 

negativt påverka omkringliggande områden med förhöjda dagvattennivåer eller liknade. 

Ett dagvattenledningsnät kan också anläggas i bostadsområdet. Regnvatten kan till 

exempel samlas i en kanal för att sedan användas till bevattning och renas på ett naturligt 

sätt. Från trafikytor kan dagvattnet innehålla föroreningar i form av partiklar, metaller och 

olja. Detsamma gäller för parkeringar i området. Vattnet från dessa ytor planeras att 

avledas via dikessystem till dagvattendammar i området. Vatten från takytor på bostäder 

infiltreras lokalt vid respektive byggnad. Från takytor på flerbostadshusen leds vattnet till 

dagvattendammarna. På icke hårdgjorda ytor, såsom gångvägar och naturstråk, infiltreras 

vattnet och överskottsmängder leds till dagvattendammar i området. Detta vatten bedöms 

inte bidra med några föroreningar av betydande grad. Det är planerat för snöupplag, 

framförallt i ändarna på vägarna men också inom området. 

 

Kap 2.2.9 Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats i samband med planarbetet. 

Eftersom det bara är ett förslag till detaljplan så behöver det i ett kommande planarbete 

för området upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Kap 2.2.10 Jämställdhet och jämlikhet 
Kunskap inom ämnet. Planen ger möjlighet till en god boendemiljö med ett fungerande 

vardagsliv för både kvinnor och män. Planområdet är planerat för att unga som gamla, 

eller friska och sjuka ska kunna leva sida vid sida. Frågan är svår att svara på om det 

verkligen finns tillgång till grönområden i den utsträckning som både kvinnor och män 

önskar sig. Det har i alla fall planerats för det. Kvinnors och mäns värderingar, kunskaper 

och önskemål har försökt likställas och då med grundläggande fakta om kvinnors och 

mäns situation i just Haparanda. 

Kap 2.2.11 Planera utifrån mänskliga behov 

Planen har utformats med människan i centrum. Här finns plats för människor att vara.  

Förståelse för sambandet mellan människor och deras omgivning har tagit i beaktande.  

Planen visar en medvetenhet över människors skilda livsvillkor. Förhoppningsvis uppnås 

full tillgänglighet inom planområdet. Planen medger till ett sammanhängande och trygga 

gång- och cykelstråk mellan boende och skola. I detta skede har man inte försökt 

engagera allmänhet och särsklida grupper till deltagande på en fördjupad nivå.  

Kap 2.2.12 Säkerhet och trygghet 
Trygghet främjas. Funktionsblandningen ger liv och rörelse under hela dygnet.  
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Infarterna från båda håll genom gångtunneln är raka så att det ska bli fri sikt genom 

gångtunneln. Den ska förhoppningsvis inte upplevas som mörk, lång och trång. 

Förhoppningsvis uppstår inte baksidor och bakgator. Det har försökt planerats bort. 

Området har också planerats för säkra och trygga mötesplatser. För de boendes säkerhet 

och trygghet är det viktigt att ha breda och raka gator in i bostadsområdet, vilket det har 

planerats för. Det finns även mycket god möjlighet till en social kontroll i det planerade 

bostadsområdet. Tryggheten i boendet är också betydelsefull för en bra boendemiljö och 

hälsan. Busshållplatsens placering kan tyckas vara lite avsides, men samtidigt den enda 

tänkbara platsen. Området får också en relativt hög täthet vilket skapar förutsättningar för 

ett tryggt och hållbart bostadsområde. 

Kap 2.2.13 Hälsofaktorer i utomhusmiljö  
De faktorer som på olika sätt kan påverka människors hälsa och välbefinnande är UV-

strålning, luftföroreningar, förorenad mark, radon, buller och vibrationer. De luftföro-

reningar som kan förekomma inom planområdet är framförallt från trafiken från 

Grankullevägen, men eventuellt även från industriområdet. Därför har det planerats för en 

barriär av skog/natur, som sparats mellan Grankullevägen och tomterna. En större barriär 

har även skapats mot industriområdet. En djupare markundersökning behöver göras för 

att ta reda på om det förekommer förorenad mark eller radon inom planområdet. Området 

ligger inom normalriskområde för radon. Ingen förorenad mark finns redovisad. 

Vibrationsstörningar bedöms som väldigt liten inom planområdet. 

 

Kap 2.2.14 Stadens hållbara och tillgängliga kommunikationer 
Planeringen har först utgått från gång- och cykeltrafik, därefter för en lättillgänglig 

kollektivtrafik. Därefter har bilen prioriterats. Planen bidrar till en förändring av resvanor 

där trafikanter uppmuntras att välja att gå eller cykla alternativt väljer kollektivtafik. 

Samtidigt ska vi komma ihåg att just bilen i detta geografiska läge är ett viktigt inslag. 

Däremot finns förhoppningar att biltrafikanterna inom detta planområde ska uppmuntras 

till att gå eller cykla.  

 

Människorna som bosätter sig inom planområdet kan transportera sig mellan olika 

målpunkter som bostaden, arbetet, skolan och olika serviceinrättningar utan att använda 

sig av bilen som transportmedel. Gatorna är planerade så att trafiken endast kommer röra 

de boende i bostadsområdet, då gatorna inom planområdet är planerade på ett sådant sätt 

att trafiken endast kommer röra mestadels det boende inom området. Trafikmängderna 

bedöms därför vara relativt små. Kollektivtrafiken är någorlunda tillgänglig med som 

längsta avstånd ungefär 600 meter från tomten längst bort placerad, vilket i och för sig 

överskrider checklistans ”krav” på 300 meter. Där krävs en vidare utredning. Gång- och 

cykelvägar är bra genomtänkta för att ta sig till arbetsplatser, service och framförallt till 

kollektivtrafikens hållplatser.  
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I ett hållbart bostadsområde krävs det också att människor kan transportera sig mellan 

olika målpunkter som bostaden, arbetet, skolan och olika serviceinrättningar vilket är 

mycket bra för just Granängen. En ny hållplats skapar goda förutsättningar att nå- och ta 

sig från bostadsområdet. Området är också tryggt, bekvämt och framkomligt. 

Tillgängligheten är också mycket god. Det är lätt att ta sig till och från bostadsområdet. 

 

Kap 2.2.15 Avfallshantering 

Avfallsfrågorna behöver hanteras i ett tidigt skede i planeringen av området Granängen 

och har inte hanterats desto djupare i detta skede. Hushållen och verksamheter behöver ett 

bra system där insamlingen är lätt och sorteringen blir rätt och där de avfall som inte går 

att återvinna istället kan omvandlas till energi. Effektiva och miljöriktiga rutiner för 

avfallshantering behöver tas fram där avfall som inte går att återvinna, istället kan 

omvandlas till energi. Värdefull energikälla! Gatornas utformning, säkerhet, fram-

komlighet, drift- och underhåll, gestaltning av stadsmiljön såsom placering av träd och 

andra anordningar är planerad utifrån avfallshanteringen. 

 

Kap 2.2.16 Vatten och avlopp 

En senare fråga där vattenresurser genom miljövänliga och effektiva lösningar för vatten 

och avloppsrening, avrinning, avledning och transport av dricks, avlopps och regnvatten 

ska värnas.  

Kap 2.2.17 Ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingen 
Hushålla klokt för att på så sätt uppnå avsett resultat, i kvantitet, kvalitet, pengar eller 

vilka andra mål som satts upp. Detta får tas med i ett skede längre fram i plan- och 

byggprocessen. Helt enkelt att hushålla klokt för att uppnå avsett resultat, i kvantitet, 

kvalitet, pengar eller vilket mål som satts upp vilket detta förväntas uppnå. 

Kap 2.3 Arkitektur och hållbarhet 

God arkitektonisk kvalitet innefattande hela den fysiska omgivningen (byggnader och 

miljöer).  

 

Kap 2.4 Hållbar byggteknik/Kap 2.4.1 Hållbara byggnader 
En senare fråga där kunskap om hela livscykeln från projektering, uppförande och vid en 

eventuell framtida rivning behövs där dessutom byggnaderna ”tänks” i systemlösningar. 

Målsättningen ska vara att skapa långsiktigt hållbara, vackra, beständiga och miljöan-

passade bostäder med en sund inomhusmiljö där människor både trivs och mår bra.   

Vad gäller byggnadsteknik och utformningen så har jag försökt styra det till för småhus 

den bästa formen.  

 

Det gäller att undvika färger innehållande giftiga, hälsofarliga eller naturfrämmande 

ämnen vilket styrs i planbestämmelserna.  
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Kap 2.4.2 Hållbara energieffektiva konstruktioner  
Detta blir egentligen en senare fråga i byggskedet. Det gäller att försöka sträva efter att 

försöka innesluta största möjliga volym med minsta mängd yttervägg. För småhus är den 

bästa formen gärna tvåvåningshus med formen av en kub. Desto mer kompakt och likt en 

kub det är, desto mer energieffektivt blir det. Byggnaderna utformas därför på ett sådant 

sätt att det ska likna en kubisk tvåvånings ”funkisvilla” eftersom att den formen är 

betydligt mer energieffektiv än exempelsvis en långsmal form. Begränsningen på 125 

kvadratmeter är till för att syfta till att skapa och uppnå en hållbar och yteffektiv form. 

Det planeras även för parhus vilket är bra, eftersom där slipper man en yttervägg och på 

så sätt minskas värmeförlusterna. För att huset med dess klimatskärm skall vara 

energisnål krävs det att den är tät och välisolerad, vilket får tas med i beaktande vid 

projketeringen. Taken utformas på ett sådant sätt att de ska kunna fånga upp så mycket 

sol som möjligt till solpaneler på taken. Platta tak är okej om det är gröna tak. 

Kap 2.4.3 Hållbara byggnadsmaterial 
Detta blir egentligen också en senare fråga vid projekteringen. Vid projekteringen av 

byggnaderna måste man känna till vad materialet innehåller, hur det tillverkas, hur 

mycket resurser som går åt, vad det avger för emissioner, hur mycket och vad för sorts 

energi som används vid tillverkning och transporter samt vad det lämnar efter sig, för att 

kunna bedöma ett material. Byggmaterialen ska vara resurssnåla både i tillverknings- och 

byggprocessen. Lokalt tillverkade material, som inte kräver långa transporter, ska 

användas. Materialen ska vara miljöanpassade och innehålla naturvänliga produkter. De 

ska kunna återanvändas och återvinnas när byggnaderna rivs. Allt detta ska vara ett krav.  

Kap 2.4.4 Klimatanpassning av byggnader 
Vid en kommande projektering gäller det att tänka på vilka påfrestningar och belastningar 

byggnaderna kommer utsättas för utifrån klimatet, exempelsvis utsätts för är värme, 

solstrålning, vind och lufttrycksvariationer, nederbörd i form av regn och snö, samt 

luftfukt. 

 

Kap 2.4.5 Värmeeffektiva byggnader 
För att Granängen ska bli ett hållbart bostadsområde även ur klimatsynpunkt så krävs 

därför att byggnaderna ansluts till den energikälla som är bäst ur klimatsynpunkt. 

Eftersom att det finns möjlighet att ansluta Granängen till Haparandas befintliga 

fjärrvärmesystem så föreslås därför att samtliga byggnader ansluts där, vilket är bra.  

Även en förnybar energikälla ska finnas, i detta planområde blir det tal om sol, biobränsle 

eller el från vind. Det planeras i första hand från sol. Det ska även vara ett flexibelt 

system. 

 

Effektiva byggnadsvolymer med bra klimat kring byggnaderna genom att tänka på vind, 

sol, och vädersträck.  
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Kap 2.4.6 Energisystemet viktigt i hållbara städer  
Energifrågorna har funnits med tidigt i planeringen men behöver utvecklas genom vidare 

forskning för vilket värmesystem som lämpar sig för just de hus som valts? Olika 

möjligheter geografiskt. Flexibelt system? Senare projekteringsfråga.  

 

Kap 2.4.7 Förnybara energikällor 
Planförslaget är inte helt självförsörjande på förnybar och lokalt producerad energi från 

vatten, vind, sol och komposterbart avfall. Biobränsle, solvärme, värmepumpar eller vind 

finns möjlighet att ansluta inom planområdet. Byggnaderna inom planen styrs, genom 

planbestämmelser på takutformning, på ett sådant sätt att byggnadens orientering och 

takvinkel underlättar för framtida installation av solvärmeanläggningar. 

 

Kap 2.4.13 Livscykelkostnad 

Att upprätta en LCC för byggnaderna i planområdet blir en senare fråga. 

Kap. 2.2.14 Vilket hus ska byggas för att uppnå hållbarhet 

Planeras att byggas antingen aktivhus, passivhus eller nollenergihus.  

 

Kap 2.5 Miljöcertifierade byggnader och stadsdelar 
Med denna detaljplan är avsikten att skapa en genomgående hållbar, energieffektiv och 

miljöriktig bebyggelse och bebyggelsemiljöer. Målet är att byggnaderna ska certifieras 

enligt LEED, som lägst ”silver” nivå alternativt Svanenmärkt och att hela bostadsområdet 

ska certifieras i LEED for Neighborhood Developement. Förutsättningarna för detta högt 

ställda mål är många och alla kan inte förutses i detta tidiga skede. Eventuella nödvändiga 

sjysteringar i plan eller gestaltning som kan dyka upp längre fram i processen och som 

inte kan förbättra förutsättningar för att kunna nå målet, ska ses positivt på och 

tillmötesgås i största möjliga omfång. 

 

4.2 Ger checklistan möjlighet att fånga olika aspekter av hållbarhet? 

Ja! Checklistan ger möjlighet att fånga många olika aspekter av hållbarhet, exempelsvis 

boendemiljö, hur vi anpassar ett nytt bostadsområde till platsen, estetiska värden, 

jämställdhet, trygghet, hälsofaktorer, tillgänglighet, trafik, men den fångar även upp hur vi 

ska bygga hållbara hus med värmeeffektivt byggande. Checklistan fångar upp, utifrån 

litteraturstudien, ett helhetsperspektiv för att uppnå hållbarhet. 
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5. Diskussion och slutsatser 

 
Kapitlet behandlar en diskussion och slutsatser på studien. Kapitlet inleder med en diskussion kring metod 

och arbetsprocess och därefter resultatet. Ger studien svar på frågeställningarna och vad kan vara lämpligt 

att arbeta vidare med i fortsatt forskning och utveckling (F o U). 

 

 

5.1 Metod och arbetsprocess 

Syftet med den här studien var att visa på hur man i stadsplanering kan bidra till ett 

hållbart samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplanenivå. Studien ska på så 

sätt fungera som ett stöd för arbetet att hantera hållbarheten på detaljplanenivå, den 

fysiskt rumsliga nivån. I studiens inledande fas konkretiserades problembeskrivningen till 

arbetet. Detta mynnade sedan ut i ett konkret syfte där målen med arbetet därefter kunde 

formuleras. Ett antal frågeställningar kunde därefter preciseras för att syftet och målet 

skulle kunna nås. Därefter presenteras vilka avgränsningar som beaktats i arbetet. Fokus 

valdes att läggas på hållbart samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplane-

nivå, då just ämnesvalet hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp. Utifrån 

frågeställningarna och avgränsningarna valdes och sorterades relevant litteratur ut. 

Metoden och arbetsprocessen startade med en litteraturstudie som gav en bred och 

översiktlig inblick i ämnesvalet. Litteraturstudien gav en bra bakgrund, en allmän 

kunskap, kring det valda ämnet, vilket på så sätt gav en bra grund att arbeta vidare på. 

Litterarturstudien ledde fram till ett antal böcker, rapporter och artiklar som visade 

kunskapsläget hos andra som jag sedan arbetade vidare med i denna studie. Därefter 

gjordes en analys av vilka aspekter som kan ingå i ett verktyg/checklista för att uppnå ett 

hållbart samhällsbyggande på detaljplanenivå. Baserat på detta, för att mer konkret 

exemplifiera de teorier som fås fram genom litteraturstudien, gjordes en fallstudie i ett 

nytt bostadsområde i Haparanda, där checklistan prövades. Nedan följer slutsats och 

diskussion kring resultatet samt förslag på fortsatt forskning och utveckling (F o U).   
 

5.2 Resultatet – besvaras frågeställningarna? 

Nedan redovisas svar på frågeställningarna som preciserades i kapitel 1.4. 

Frågeställningarna besvaras på ett bra sätt i studien, även om ämnesvalet är väldigt brett. 

 
5.2.1 Svar på frågeställningarna teoridelen 

1. Vad innebär begreppet ett hållbart samhällsbyggande och hållbar utveckling? 
Den övergripande forskningsfrågan för studien formulerades ”vad innebär begreppet ett 

hållbart samhällsbyggande och hållbar utveckling” där studien skulle försöka få grepp om 

vad ett hållbart samhällsbyggande och hållbar utveckling egentligen innebär. Resultatet 
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visar på att begreppet ”hållbarhet” är ett brett begrepp som bland annat innebär allt från 

planering, byggande och förvaltning av städer, utveckling av bebyggelse, service, 

kommunikationer, infrastruktur, byggnader, olika anläggningar och miljö.  

 

Det handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Den fysiska planeringen på 

detaljplanenivå handlar om att samhället och enskilda personer ska komma överens hur 

man på bästa sätt ska använda både mark och vatten i framtiden. Målet måste där vara att 

använda sig av olika resurser till det som de är bäst lämpade för och att på så sätt uppnå 

en hållbar utveckling. För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande innebär det bland annat 

också det fysiska förutsättningarna i och omkring de områden där människor ska bo och 

leva. Det handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var ska vi bygga nya 

bostäder, vägar och industrier. Det handlar också om hur vi bygger och utvecklar 

byggnaderna. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt när vi ska bygga. En byggnad/hus ska 

fungera bra, hålla under lång tid och tåla slitage under många år. Husen vi bygger idag 

kommer inte bara att användas av oss, utan av flera generationer långt framåt i tiden.  

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att uppnå en hållbar utveckling.  

 

Vid den fysiska planeringen tar man hänsyn till hur mark, vatten och bebyggd miljö 

används. Ur ett miljöperspektiv kan de handla om att bygga så att belastningen på mark, 

vatten och luft minimeras, att man hushåller med naturresurser, kretsloppsanpassar 

samhällsbyggandet, bevarar och utvecklar områden med skyddsvärda natur- och 

kulturmiljöer samt använder mark till det som den bäst är lämpad för. Vilka områden vi 

ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.  

 

Det krävs en god anpassning efter det förändrade levnadssättet för att skapa ett hållbart 

samhälle för framtiden. Där måste även samhällsbyggandet förändras i takt med tiden. 

Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och miljö, så en hållbar utveckling innebär 

också att kommunen planerar för en god livsmiljö för sina invånare. Tätortsnära natur 

spelar en viktig roll för folkhälsan. Den inbjuder till fysisk aktivitet, som i sig är 

hälsofrämjande. Samtidigt har många studier visat på en rad andra positiva effekter för 

det psykiska välbefinnandet. Många djur använder dessutom tätorternas grönområden 

som skydd, bostad eller rastplats. Detta ger alla invånare möjlighet till naturupplevelser, 

vilket i förlängningen kan ge en grund för ett ökat engagemang för miljöfrågor. Den 

fysiska planeringen ska även ge förutsättningar för en hållbar energiförsörjning genom väl 

planerade bebyggelseområden och tekniska försörjningssystem, som i sin tur kan minska 

transportbehovet samt förbättra förutsättningarna för kollektiv, gång- och cykeltrafik.  

 

Det handlar alltså om stadsplanering och hur olika samhällsintressen skall utvecklas. 

Samhällsplaneringen ska syfta till att ge alla människor, i alla delar av landet, en från 

social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och 

energi främjas, där också bostadsbyggande och ekonomisk utveckling ska underlättas.  
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Den hållbara samhällsplaneringen handlar om att skapa och utforma det framtida sam-

hället, om att skapa strukturer där barnen själva kan gå till skolan, där man tar cykeln till 

träningen eller för att köpa ett paket mjölk. Bostäder och arbetsplatser behöver en god 

lokalisering i närheten av kollektiv- och trafikstråk så att det blir lättare att pendla till och 

från arbetet. Samhällsplaneringen har därför en viktig roll i arbetet för en hållbar 

utveckling. Sammanfattningsvis kan därför sägas att en hållbar samhällsutveckling 

handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. 

 

2. Vilka hållbarhetsaspekter ska tas i beaktande för att uppnå hållbarhet? 
Hållbart samhällsbyggande består av fyra samverkande faktorer, den sociala, ekologiska, 

ekonomiska och den fysiskt-rumsliga hållbarheten. Den fysiskt-rumsliga hållbarheten kan 

sägas vara det som allting utgår från eftersom att hållbar utveckling uppnås genom ett 

samspel mellan ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter inom en fysiskt-rumslig 

ram. Resultatet visar att det för den fysiskt-rumsliga hållbarheten skall manifesteras så 

behöver det även ske en konkretisering av begreppet för att även innefatta den byggnads-

tekniska delen. Detta trots att de byggnadstekniska egenskaperna inte låses via plan-

bestämmelser så ofta. Även om detaljplanenivån kan vara vägledande för det byggnads-

tekniska i projekteringen/bygglov/byggande. Vid en optimering av dessa fyra faktorer 

uppnås ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar samhällsutveckling. Hållbart 

samhällsbyggande uppnås alltså först när den sociala, ekologiska-, ekonomiska-, och de 

fysisk-rumsliga hållbarhetsaspekterna sammanfaller och tar hänsyn till ett helhets-

perspektiv.  

 

Målsättningen måste därför vara att uppnå ett samspel mellan dessa aspekter och att ingen 

del är för dominerande på bekostnad av de andra delarna. Det visade sig dock inte vara en 

enkel uppgift. Något som bedöms som ohållbart i ett fall kan faktiskt i ett annat 

sammanhang vara den mest hållbara lösningen. Studien visar således på fyra olika 

aspekter att tänka på för att uppnå hållbarhet, både när det gäller ett hållbart samhälls-

byggande och hållbar utveckling, men även vad som kan leda i en hållbar riktning, det vill 

säga i rätt riktning. Vid en optimering av dessa fyra faktorer uppnås en hållbar samhälls-

utveckling. Lyckas man integrera de fyra dimensionerna på hållbarhetsaspekter har man 

kommit långt i arbetet för en mer hållbar stad. De hållbara lösningarna måste tas med i 

dagens samhällsplanering för att framtidens generationer ska kunna få ta del av våra 

satsningar. Om vi bara går åt rätt håll, så har vi ändå vunnit mycket, trots att vi kanske 

inte når upp till alla hållbarhetsaspekter. 

 

3. Vad ingår i det olika aspekterna om man bryter ner dessa i mindre delar? 

Det är viktigt att förstå att dessa fyra hållbarhetsaspekter har olika egenskaper. För att den 

fysiskt-rumsliga hållbarheten skall manifesteras så behöver det även ske en konkretisering 

av begreppet för att även innefatta den byggnadstekniska delen. Detta trots att de bygg-

nadstekniska egenskaperna inte låses via planbestämmelser så ofta. Med byggnads-
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teknisk hållbarhet menas att vi måste uppnå långsiktigt hållbara byggnader, och då med 

hållbara byggnadskonstruktioner. De byggnader vi uppför måste alltså hålla under en lång 

tid framöver. Det är viktigt att tänka på beständigheten/hållbarheten i konstruktionerna. 

Det gäller också att det är energisnåla samt består av konstruktioner och material som inte 

är av ändliga resurser. Underhållsbehovet är också en viktig punkt. Det gäller även att 

tänka på yteffektivitet och form på byggnader, placering på tomt, takvinklar osv.  

 

Den ekologiska aspekten handlar om att det vi gör måste rymmas inom ramen för 

ekosystemets gränser och går inte att förhandla med. Vi har bara en planet. Det finns inget 

utrymme. Den ekologiska aspekten sätter på så sätt våra gränser. Det handlar om att 

begränsa klimatpåverkan. Det handlar bland annat om platsen, där vi bor, vår region. Att 

kunna förstå vad som finns där. Landsbygd eller kanske skogar. Kunna förstå den plats 

som man ska stadsplanera och göra något bra av. Det handlar också om energiförsörjning, 

hur vi klarar vatten och avlopp. Vi måste få ihop dessa kretslopp på ett fungerande sätt. 

Det handlar om att förstå läran om sambandet mellan levande organismer och den miljö 

som de lever i. Den biologiska mångfalden och naturmiljön måste värnas. Det handlar 

också om att långsiktigt bevara vattnens, jordens, samt ekosystemens produktionsförmåga 

och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar. Hur mark och 

vatten används har därför stor inverkan på den ekologiska hållbarheten. I byggandet bör 

vi även ha naturen i åtanke, så att den sparas. Det gör vi genom att placera huset utifrån 

naturens förutsättningar och anpassar bebyggelsen till terrängen och solförhållandena 

samtidigt som vi väljer miljöanpassade material så får vi en minskad miljöpåverkan. 

Naturvärden har en stor social betydelse, men är såklart också väldigt viktig ur ett 

ekologiskt hållbart perspektiv.  

 

Den sociala aspekten handlar om individen, att kunna känna sig trygg, få bo i en sund 

miljö, att man trivs där. Men det handlar också om staden, att forma staden så att det är en 

plats där man kan träffas och möta andra människor, uppleva saker. Det är viktigt att 

kunna känna sig trygg och delaktig och ha en meningsfull fritid, tillgång till mötesplatser 

och bra service. Precis som Ullstad (2008) betonar så har bostaden och närområdet stor 

betydelse för social gemenskap och trygghet, vilket också är det som tillhör människans 

grundläggande behov. Människans grundläggande mänskliga behov måste uppfyllas. Alla 

människor ska ha samma möjligheter att leva och forma sin vardag, oavsett kön, ålder, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös eller politiskt orientering, etnisk, kulturell 

eller socioekonomisk tillhörighet. Utgångspunkterna ska vara från människans behov av 

gemenskap, delaktighet, trygghet och identitet. Hälsa, trygghet och säkerhet är andra 

viktiga aspekter inom social hållbarhet. Invånarna ska inte känna oro över sin livs-

situation. Det ska vara ett fungerande socialt vardagsliv där det finns service, mötesplatser 

och möjligheter för alla på lika villkor oavsett ålder, kön, etnicitet eller handikapp och så 

vidare. Det ska vara säkert, tryggt, jämlikt och ha ett bevarande av vårt kulturarv.  
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Det handlar också om att skapa en mångfald och att inte skapa segregerade bostads-

områden och stadsdelar. Vi måste utveckla våra städer så att de attraherar människor. 

Nyckelkomponenter är de offentliga platserna, gatorna, torgen, parkerna och de utbud av 

kultur, innehåll och aktiviteter som dessa platser genererar. De offentliga rummen är 

arenor för livet i staden med möten, interaktion människor emellan, integration, 

upplevelser, olika former av kulturella och konstnärliga uttryck. Det handlar om jämlikhet 

och jämställdhet och om att skapa förutsättningar till en god boendemiljö samt ett 

fungerande vardagsliv för både kvinnor och män. Den sociala är där vi ska få våra mål, 

vad är det vi till exempel vill bygga. En viktig punkt att belysa är att samhället bör vara 

uppbyggt så att alla, oavsett ålder, kultur och fysiska funktion ska kunna leva sida vid sida 

för en ökad samverkan och förståelse för varandra.  

 

Den ekonomiska hållbarheten innebär att vi ska hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. Det innebär också en bra ekonomi som medel för att kunna nå det 

goda livet. Att utvinna mesta möjligt ur så lite råvaror och energi som möjligt är 

ekonomisk hållbart. Återanvändning och återvinning istället för nyproduktion. Det 

innebär också att bygga för en lång livslängd samtidigt som byggnaderna ska vara 

föränderliga så att de kan förändras utifrån olika människors behov. Den ekonomiska ska 

ge oss ekonomi och redskap som behövs för att nå de sociala målen.  

 

4. Kan en detaljplan bidra till hållbar utveckling och vad kan man i så fall styra på 

detaljplanenivå för att få hållbarhet i projektering/bygglovshandlingar/byggande? 
Ja, genom detaljplanen har vi chans att styra det som ska uppföras och på så sätt finns 

möjlighet att styra det mot ett hållbart samhällsbyggande. Kommunen ska med en 

detaljplan pröva ett markområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt 

reglera bebyggelsemiljöns utformning. På så sätt finns goda möjligheter att styra 

planprocessen mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Genom det kommunala 

planmonopolet har också kommunerna rådighet över den fysiska planeringen som är ett 

viktigt instrument för att främja hållbar utveckling. Det börjar egentligen redan på 

översiktsplaneringsnivån, detta eftersom översiktsplanerna kan vara ett långsiktigt 

strategiskt dokument med ett politiskt ställningstagande kring kommunens framtida 

utveckling. Kommunerna har nämligen i översiktsplanerna störst möjlighet att planera för 

en hållbar samhällsutveckling, där översiktsplanerna kan slå fast att hänsyn ska tas till 

bland annat miljömålen. När sedan en detaljplan ska tas fram är det idag lätt, tror jag, att 

de goda intentionerna glöms bort på grund av flera olika saker, men kanske oftast på 

grund av att det är svårt att motivera varför miljöfrågorna är viktiga, särskilt om 

planarbetet riskerar att bli för omfattande och således fördröjande. Alla dessa detaljplaner, 

större och mindre, sammantagna bidrar till en mer eller mindre hållbar samhällsut-

veckling. Detaljplanering är ett av flera verktyg som kan användas för att t.ex. nå 

miljömålen. Landets kommuner kan med hjälp av den fysiska samhällsplaneringen öka 

möjligheterna att uppnå miljömål som god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan 
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och flera andra miljömål. I en detaljplan går det såklart inte att åtgärda alla frågor då det 

finns begränsningar för vad som får- och kan regleras i en detaljplan. Det är svårt att få 

ihop det med alla miljömål, då olika miljömål ofta står i konflikt med varandra. Som 

exempel kan nämnas där en förtätning av befintlig bebyggelse, som i sin tur minskar 

transportbehovet, istället kan innebära att tätortsnära grönområden bebyggs.  

 

Vid planeringen av ett nytt bostadsområde eller stadsdel, ska olika praktiska, sociala och 

tekniska frågor sammankopplas för att därefter resultera i en funktionell och attraktiv 

bebyggelse och infrastruktur. Det innebär bland annat gator, gång- och cykelvägar, 

parker, lekplats, natur, vatten- och avloppsledningar, elnät, skolor och kollektivtrafik. Allt 

detta ska planeras utifrån hur det ser ut idag i dagens samhälle och samtidigt vara 

förberett inför morgondagen, alltså framtiden. Det måste planeras för att både husen och 

gatorna ska finnas i många år framöver, flera decennier. Det gäller även att tänka på att 

det under denna tid kommer att förändras och utvecklas mycket i samhället.  

 

Planarbetet handlar om att välja väg för framtiden och se till att vår gemensamma fysiska 

omgivning såsom våra parker, gator, byggnader och vattenområden, ger bra möjligheter 

till en positiv hållbar samhällsutveckling. Att vid utformning av en detaljplan ha ett 

helhetsperspektiv utifrån de fyra hållbarhetsaspekterna socialt, ekonomiskt, ekologiskt 

och fysiskt-rumsligt tänkande, kan en hållbar detaljplan upprättas, där även värdefulla 

natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop 

med befintlig bebyggelse. Lyckas man i detaljplaneringen förbereda för förändringar och 

för nya utvecklingar, desto lättare blir det då i framtiden att hålla bostadsområdet och 

stadsdelen hållbart och levande. Detaljplaneringen bygger på att samla in och väga många 

olika aspekter; estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska, mot varandra för 

att kunna fatta välgrundade beslut. Det finns möjlighet att styra så att belastningen på 

mark, vatten och luft minimeras, att man hushåller med naturresurser, kretsloppsanpassar 

samhällsbyggandet, bevarar och utvecklar områden med skyddsvärda natur- och 

kulturmiljöer samt använder mark till det som den bäst är lämpad för. Det finns goda 

möjligheter att i den fysiska planeringen reglera hur grönområden ska utvecklas i 

framtiden. Även när det gäller att skydda grönområden där så behövs.  

 

Genom väl planerade bebyggelseområden och tekniska försörjningssystem uppnås en 

hållbar energiförsörjning. Byggnader och anläggningar kan lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. Uppvärmningsbehovet påverkas av lokalklimatet. Denna påverkan är 

beroende av byggnadens exponering, orientering och geografiska placering. Därför kan 

hänsyn i planeringen tas för att minska energibehovet för uppvärmning i ny bebyggelse. 

God lokalisering kan i sin tur minska transportbehovet samt förbättra förutsättningarna för 

kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.  
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På detaljplanenivå kan vi alltså styra med bestämmelser om byggandets omfattning, 

placering, och bebyggelsemiljöns utformning, vilken typ av byggnad som ska byggas, hur 

stor byggnad som får byggas, var inom tomten byggnaden ska placeras, fasadmaterial, 

taklutning, byggnadshöjd, naturmark, parkmark, gata, med mera. Även detaljplanens syfte 

spelar roll. För att uppnå syftet med en detaljplan får den inte innehålla fler bestämmelser 

än vad som är nödvändigt. Syftet med detaljplanen spelar roll, då det i många detaljplaner 

begränsas syftet till att bara beskriva bebyggelsen. Ett exempel på det kan vara: ”syftet 

med planen är att pröva en bebyggelse om cirka 100 bostäder där inriktningen är en 

varierad småhusbebyggelse i form av friliggande hus, radhus, kedjehus och parhus”. Om 

syftet istället kompletteras med exempelvis meningen ”syftet är också att säkerställa 

naturen” eller liknande, ges istället helt andra möjligheter att uppnå hållbarhet. Då har 

naturen blivit en del av syftet med planen och det är fullt möjligt att föra in relevanta 

bestämmelser. Detaljplaneringen är därför ett viktigt verktyg för att uppnå en hållbar 

utveckling. 

 

5. Går det att skapa en checklista för att uppnå hållbarhet, i så fall hur? 

Både ja och nej. Checklistan ger möjlighet att fånga många olika aspekter av hållbarhet, 

t.ex. boendemiljö, hur vi anpassar ett nytt bostadsområde till platsen, hushållning av mark 

och vattenområden, estetiska värden, jämställdhet, trygghet, hälsofaktorer, tillgänglighet, 

trafik, dagvatten, men den fångar även upp hur vi ska bygga hållbara hus med värme-

effektivt byggande. Checklistan fångar upp, utifrån litteraturstudien, ett helhetsperspektiv 

för att uppnå hållbarhet. Det finns mycket teoretisk kunskap, men det kan vara svårt 

översätta all denna teroretiska kunskap till en praktisk hållbar detaljplan. Det kan check-

listan bidra till.  

 

 

5.2.2 Svar på frågeställningar fallstudien 

1. Fungerar checklistan som ett medel för att se om man uppnår målet med hållbarhet? 
Checklistan prövades i en fallstudie för det nya bostadsområdet Granängen i Haparanda 

kommun. Kapitel 4 visar på detta resultat genom en analys av fallstudien Granängen. 

Hållbarhet är inte något slutresultat, eftersom det är en ständigt pågående process, därför 

är det svårt att svara på denna forskningsfråga. Resultatet visar åtminstone på att den 

fungerar som ett medel att uppnå målet med hållbarhet. Det är en bra början att utgå från.   

 

2. Vad är nyttan/effekten av checklistan? 
Nyttan med checklistan är att fungera som stöd för dig som planerar mot hållbart 

samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplanenivå, där punkterna/aspekterna 

kan användas som en praktisk checklista. ”Kom ihåg aspekterna” är utvalda som en slags 

sammanfattning och är på så sätt det grundläggande aspekterna för att uppnå hållbarhet. 

Checklistan kan vara till hjälp för att tidigt identifiera hållbarhetsaspekter som berörs av 

en ny detaljplan. 
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Effekten av checklistan är att den kan skapa nya tankebanor hos planerare och arkitekter 

vid planering. En lösning kanske ändras till en mer hållbar lösning tack vare checklistan 

än det var tänkt från början. Exempel på det kan vara lokalisering av bostäder som kanske 

istället lokaliseras till en mer hållbar placering. I bästa fall blir checklistan en garant för 

att planen bidrar till en hållbar utveckling. Men checklistan måste användas med sunt 

förnuft, annars finns det en risk att brister i planförslaget, som inte tas upp i checklistan, 

aldrig upptäcks. 
 

3. Hur ska Granängen planeras för att leva upp till ett hållbart bostadsområde? 
Svaret på denna forskningsfråga besvaras i både kapitel 3 och kapitel 4. Där ser vi att 

Granängen har utarbetats utefter de konkreta exempel och teorier på hållbar stadsutveckling 

som hittats i litteraturen. Däremot är det svårt att säga att förslaget ger de bästa exemplen på 

hållbar stadsutveckling bara för det. Däremot måste man ju såklart börja någonstans för att ha 

något att utgå ifrån. Förslaget är en bra utgångspunkt.   

 

5.3 Diskussion kring resultatet  

Hållbart samhällsbyggande och vad man kan behöva styra i detaljplanerna för att få 

hållbaret i projektering/bygglovshandlingar/byggande? 
Den fysiska planeringen skapar alltså goda förutsättningar till att planera för att uppnå 

hållbarhet. Studien visar att det inte kan bli fråga om att utveckla endast en planerings-

metodik. Det handlar istället om att ta fram en hel verktygslåda för att hantera hållbar-

hetsfrågor i den fysiska planeringen. Jag gillar begreppet hållbarhet, men tyvärr upplever 

jag att det ofta missbrukas. Det används mera som ett slags modeord och att det känns bra 

att lägga till, vare sig det handlar transportsystem, byggande eller stadsutveckling. 

Sammanfattningsvis kan man säga att en hållbar samhällsutveckling handlar om att skapa 

och utforma det framtida samhället. Planerare ska påverka utformningen av städer och 

stadsliv, landsbygder och regional utveckling, ekonomi och miljö, kultur och befolkning 

utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt och fysiskt-rumslig hållbarhet, som även 

innefattar den byggnadstekniska hållbarheten. Det är därför viktigt att veta hur samhället 

har utvecklats historiskt och hur samhället fungerar inom olika områden, både när det 

gäller naturförhållanden och när det gäller ekonomiska och sociala villkor. Den fysiska 

planeringen är alltså ett verktyg för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar 

utveckling.  

 

Det finns ett flertal utmaningar i stadsutvecklingsfrågorna. Vi ser genom denna studie att 

det bland annat handlar om att skapa en god ekonomisk tillväxt, förbättra livsmiljöerna i 

städerna, att vi måste vårda kulturvärden, bygga en god social sammanhållning över hela 

landet samtidigt som vi också måste värna naturen med en bra balans mellan stad och 

land. Den som planerar för morgondagens samhälle har en komplex uppgift. Stats-

utvecklingen behöver från och med nu ske på ett mer hållbart sätt både i planerings- och 
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byggskedet. Det kanske är enkelt att tala om hållbarhet, men desto svårare att verkligen 

åstadkomma det. Varje stad ska dock utgå från sina egna förutsättningar. Vi har en 

möjlighet att förbättra vår livsstil och ändra vårt samhälle så att det blir hållbart, och då 

långsiktigt hållbart. Vi måste börja fundera, vad är det de handlar om? Vi måste i vårt 

planeringsarbete få ihop det här. Resultatet visar att samhällsbyggandet är långsiktigt och 

resultat av det vi gör idag visar sig långt in i framtiden. Det kommer krävas andra 

tankesätt och att vi samtliga inom byggbranschen, både konsult och kommuner, börjar 

bygga- och planera mer och bättre för att uppnå hållbarhet. Genom denna studie ser vi att 

det krävs ett helhetstänkande för att uppnå hållbarhet. Helhetsperspektivet återkommer 

hela tiden. Studien visar alltså på att bygga- och planera hållbart utgår från att den sociala, 

ekologiska, ekonomiska och den fysiskt-rumsliga hållbarheten samverkar med varandra 

och tar hänsyn till ett helhetsperspektiv. Mål-sättningen måste vara att uppnå ett samspel 

mellan dessa aspekter och att ingen del är för dominerande på bekostnad av de andra 

delarna. Jag anser därför att vi nu måste skapa oss en gemensam bild och ett tydligt mål 

för hur vi ska uppnå hållbart samhällsbyggande och en hållbar samhällsutveckling.  

 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur man i planering kan bidra till ett 

hållbart samhällsbyggande genom fysisk planering på detaljplanenivå, detta för att möta 

framtidens behov på ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar samhällsutveckling. Det 

tycker jag att studien bidrar med. Målet med studien var att visa hur detta kan uppnås i 

detaljplanering, vilka aspekter man skall tänka på, visa hur man kan testa om de 

bidrar/uppnås i form av en checklista. Det testas i ett praktikfall. Därefter utvärderas 

nyttan/effekten av checklistan samt om det är möjligt att det genom en detaljplan kunna 

bidra till hållbar utveckling. Slutsatsen blev att det inte fanns något direkt svar på den 

frågan. Jag tror heller inte att det finns ett direkt svar.  

 

Staden påverkas idag mycket av hur vi ordnar transporterna, detta eftersom vi planerat 

städerna för bilar på ett väldigt ensidigt sätt. De bilburna transporterna i samhället måste 

minska för att det regionala miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft och bara 

naturlig försurning ska kunna uppnås. Även delmålet buller, under god bebyggd miljö, 

påverkas. De handlar också om att få in de gröna strukturerna. Problematiken är både den 

gröna staden och den täta staden. Vi ska inte ha antingen en grön stad eller en tät stad. Vi 

ska ha både en grön och en tät stad. Hur kan man som planerare fixa till det?  

 

Jag anser att det är viktigt att den hållbara samhällsplaneringen präglas av olika möten 

mellan människor och att vi har solidaritet mellan de boende. En viktig nyckel till ett 

hållbart bostadsområde skulle kunna vara att de boende känner sig stolta över och känner 

en tillhörighet till området. När de boende engagerar sig i sin boendemiljö, skulle frågor 

gällande hur en bra boendemiljö helt naturligt kunna uppstå. Vi skapar alla en bild och 

uppfattning om hur en bra boendemiljö ska vara. Det är med den omedvetna måttstocken i 

tankarna som vi identifierar problem och möjligheter i vår boendemiljö. Det finns alltid 

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

159 

nya synvinklar, aspekter och frågeställningar att fördjupa sig i. Viktiga frågor att beakta är 

hur våra städer och nya bostadsområden ska utvecklas, vilka områden ska vi skydda och 

hur kan vi bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Den ekonomiska aspekten handlar 

bland annat alltså om att bygga ett samhälle där det finns jobb, små och stora företag, men 

även att den offentliga ekonomin fungerar. Tillsammans med fungerande infrastruktur, 

skola, vård och omsorg. Vi ska också kunna ha tillgång till en fritid och kultur och sådant 

som känns bra.  

 

Jag anser att begreppet hållbarhet är ett bra ord och gillar tanken på att det byggs och 

planeras för hållbart samhällsbyggande, men tyvärr upplever jag att ordet ”hållbarhet” 

missbrukas. Det är olyckligt och inte alls bra om det är på det sättet. Det upplevs idag som 

ett slags modeord och att det är lätt att lägga till i en mening, för att det ska låta bra. 

 

Eftersom planering för att uppnå hållbarhet bland annat beskriver de fysiska förut-

sättningarna i och omkring de områden där människor ska bo och leva, samtidigt som det 

också handlar om de sociala förhållandena i samma område, måste vi försöka planera så 

att begreppet kan täcka in samspelet mellan människor och deras fysiska omgivning. Vid 

planering för hållbarhet gäller det därför att ställa frågor om vem det är vi bygger och 

planerar för, men också på vilket sätt vi gör det. Enligt Boverket (2009) har därför 

samhällsplaneringen en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. Vi måste också 

skapa platser av varierande karaktär och som tillgodoser olika behov. Det skulle kunna 

vara platser för evenemang, parker och grönområden för lek och idrott. Även här krävs 

det ett helhetsperspektiv.  

 

Boendemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden samtidigt som den 

ska främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Enligt Bokalders och Block (2004) 

räcker det inte med att bara planera för en hållbar boendeplan och boendemiljö, det krävs 

också att man bygger hållbara byggnader och väljer hållbara byggnadsmaterial. Det är 

viktigt att vi tänker långsiktigt när vi ska bygga. En byggnad ska fungera bra, hålla under 

lång tid och tåla slitage under många år. Det vi bygger idag kommer inte bara att 

användas av oss, utan av flera generationer långt framåt i tiden. När det nu byggs så 

kallade ”hållbara byggnader” är frågan jag ställer mig själv; vad byggs husen egentligen 

av? Vi måste naturligtvis använda miljövänliga material när vi nu ska bygga hållbart. 

Genom att använda rätt byggmaterial så bygger vi ekologiskt. Detta är naturligtvis svårt 

att veta eftersom det krävs mycket kunskap i ämnet. Det är något vi kan lära oss mer av. 

Enligt Bokalders och Block (2004) så måste man känna till vad materialet innehåller, hur 

det tillverkas, hur mycket resurser som går åt, vad det avger för emissioner, hur mycket 

och vad för sorts energi som används vid tillverkning och transporter samt vad det lämnar 

efter sig, för att kunna bedöma ett material. Det säger sig självt att det blir/är svårt att 

hålla reda på allt detta i alla material som ska användas, men det bör åtminstone vara 

något att sträva efter.  
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Idag handlar det till stor del om att uppföra byggnader till så låg kostnad som möjligt och 

dessutom på så kort tid som möjligt. Jag tror inte att hållbarhet för ekonomi, beständighet, 

hälsa och miljö är något som prioriteras speciellt högt, bara det är billigt så blir det bra. 

En byggnad kan ses som en färdig produkt men det är också en komplex produkt. Därför 

kan uppfattningen om hur ett hållbart hus verkligen är, och vara mycket svårt. Vi ser även 

på resultatet att det vid val av konstruktion och byggnadsmaterial, på ett omsorgsfullt sätt, 

så byggs det för en lång tid framöver och för byggnadens slutskede när det är dags för 

rivning och återbruk av materialen. Det finns inget enkelt svar på vilken konstruktion som 

är den mest hållbara. Välplanerade och mindre byggnader spar energi. Lätta byggnader 

går snabbt att värma upp, men värmen försvinner också snabbt. Tunga byggnader 

däremot lagrar värme bra. Byggnadernas form har en oerhört stor betydelse. Petersson 

(2007) nämner att vi måste bygga med korrekta lösningar med välisolerade tak, väggar 

och byggnadsgrunder med små energiförluster och ett väl fungerande fuktskydd, 

samtidigt ska byggnaderna vara anpassade för en låg energiförbrukning med effektiva 

system för uppvärmning, ventilation och värmeåtervinning. Jag tror också att vi måste 

försöka sträva efter att få till så välisolerade byggnader som möjligt, oavsett vilket 

energiförsörjningssystem vi använder oss av. Det lönar sig att bygga energieffektivt tack 

vare lägre energikostnad där dessutom din byggnad och ditt boende ger mindre belastning 

på miljön, trots att det kan kosta något mer i byggskedet. Det tjänar man snart in tack vare 

lägre energikostnad där dessutom ditt boende ger mindre belastning på miljön. Vi ser 

också att placeringen och lokalisering av en byggnad på en tomt är minst lika viktigt 

eftersom ett bra placerat hus får gratis energi från solen. Det är lätt att glömma bort hur 

viktigt dessa aspekter faktiskt är och istället placerar huset där det är vackert.  

 

Jag är övertygad om att hållbar samhällsbyggnad börjar med social hållbarhet. Vi måste 

utveckla våra städer så att de attraherar människor. Nyckelkomponenter är de offentliga 

platserna, gatorna, torgen, parkerna och de utbud av kultur, innehåll och aktiviteter som 

dessa platser genererar. De offentliga rummen är arenor för livet i staden, möten, 

interaktion människor emellan, integration, upplevelser, olika former av kulturella och 

konstnärliga uttryck. Det stora frågorna framöver kommer, tror jag, de närmaste åren att 

handla om hur vi skapar socialt hållbara städer. Utgångspunkterna i det arbetet måste vara 

att betrakta staden som en helhet och att utgå från mänskliga behov och önskemål.  

 

Studien visar också på att en grundförutsättning för att vi ska kunna åstadkomma 

hållbarhet är att vi skaffar oss en verklig kunskap och insikt inom samtliga områden inom 

hållbart byggande. Det räcker inte att prata om att det är hållbart utan att veta vad det 

handlar om. Det är dags att sluta missbruka detta och sluta använda det som modeord.  

Förutsättningarna för planering och utformning av vår fysiska miljö kommer styras mer 

och mer av miljöaspekter och klimatutmaningar. En av våra största samhällsutmaningar 

idag är att skapa hållbara byggnader med optimal energianvändning, bra inneklimat och 
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minimal negativ miljöpåverkan. Nyckeln till en hållbar byggnad är att få upp 

miljöfrågorna på agendan direkt. Resultat visar på att förbrukningen av ändliga resurser 

inte kan fortgå. Ett problem som jag tror vi står inför är att vi inte vet hur våra 

energiförsörjningssystem kommer att se ut i framtiden. Kan vi verkligen ha dagens 

energisystem som utgångspunkt för beräkningar som ska gälla i 30 år? Ingen vet hur våra 

energiförsörjningssystem ser ut då. Jag hoppas att förnybara energikällor ökat. Jag är 

övertygad om att en låg energiförbrukning och som dessutom är hållbar under lång tid är 

en av nycklarna till ett hållbart boende. Det är dessutom bra för både klimatet och 

plånboken.  

 

Att jobba för ett hållbart samhällsbyggande är en spännande utmaning och är ett tecken på 

ansvarsfullt beteende. Jag tycker att energibesparande åtgärder och andra miljötekniska 

lösningar bör integreras i arkitekturen. Därför kommer behovet av åtgärder att behöva 

analyseras redan i ett mycket tidigt skede i både planeringen och gestaltningen. Jag tror 

också att nya gestaltningsmöjligheter kommer att skapas tack vare att ny teknik och nya 

material dyker upp. Det i sin tur kan inspirera och utgöra verktyg för att utveckla ett 

nyskapande formspråk.  

 

Slutsatsen för samhällsplanering och byggande är således också att bostadsmarknad och 

byggande är att ge alla människor, i alla delar av landet, en från social synpunkt god 

livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt 

där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Eftersom hållbart byggande är 

en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att för den delen äventyra framtida 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov anser jag att vi hela tiden måste ha 

detta i åtanke. Hur påverkar det behovet vi har idag längre fram i tiden? Är det behovet 

värt att offra för framtiden? 

 

Checklistan  
En av frågorna som skulle besvaras genom denna studie var om det går att skapa en 

checklista för att uppnå hållbarhet, och i så fall hur? Checklistan är avslutningen på 

teorikapitlet, och är på så sätt ett resultat utifrån litteraturstudien med punkter/aspekter för 

att uppnå hållbarhet på detaljplanenivå. Checklistan ingick i målet, vilka aspekter man 

skall tänka på samt visa hur man kan testa om de bidrar/uppnås i form av en checklista 

som sedan testades i ett praktikfall, Granängen. Därefter utvärderades nyttan/effekten av 

checklistan samt om det var möjligt att det genom en detaljplan kunna bidra till hållbar 

utveckling. Resultatet genom checklistan är att punkterna/hållbarhetsaspekterna kan ligga 

till grund och användas vid arbete med planering mot hållbarhet och att bygga hållbart. 

Checklistan är inte ett dokument som står skrivet i sten. Det är ett bra komplement, ett 

slags stöd, att följa på vägen mot ett hållbart samhällsbyggande i den fysiska planeringen, 

detaljplanering, av ett nytt bostadsområde. Alla punkter är naturligtvis inte tillämpliga i 
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alla olika fall av hållbart samhällsbyggande, men den fungerar som stöd för dig som 

planerar, arkitekt, fysisk planerare med flera. Resultatet är således att checklistan är en 

bra grundsten att jobba efter och utgå ifrån. 

 

Granängen 
Målet var att lämna ett genomarbetat förslag till utformning av detaljplan med förslag på 

plan- och genomförandebeskrivning samt ett gestaltningsprogram med illustrationer, detta 

inför ett framtida planarbete för Granängen som i sin tur ska visa på utvecklings-

möjligheter för Granängen. Detaljplanen är upprättad med stor flexibilitet för att 

möjliggöra flera olika boende- och upplåtelseformer. Det är önskvärt att inom området 

uppnå andra boendeformer än enbart enbostadshus som befintlig bebyggelse i 

omgivningen i huvudsak består av. Planeringen ska i första hand möjliggöra för tre 

etapper inom Granängen, med framförallt villatomter med inslag av parhus. Studien är en 

vision om hur Granängen kan se ut på lång sikt, en slags planberedskap, som ska fungera 

som underlag och inspirationskälla för framtida utveckling och ligga till grund för- och 

ange riktlinjer för ett eventuellt fortsatt planarbete i området. Planförslaget skall visa på 

en god bebyggd miljö med skönhet, trevnad, hälsa och säkerhet. Den övergripande 

målsättningen för arbetet med förslaget för Granängen har varit att skapa ett 

intresseväckande bostadsområde som på bästa möjliga sätt tar tillvara på platsens 

förutsättningar. Planbeskrivningen tillsammans med planförslaget och 

gestaltningsprogrammet är ett genomarbetat förslag för en framtida detaljplan för 

Granängen. Det är ett bra underlag och en inspirationskälla för framtida utveckling, en 

slags planberedskap. Den visar på utvecklingsmöjligheter av området. Den visar en vision 

om hur Granängen kan se ut och planeras på lång sikt. Planförslaget ligger alltså till grund 

för- och anger riktlinjer för ett fortsatt planarbete för området. 

 

 

5.4 Framtida forskning och utveckling (F o U)  

Syftet med studien var att besvara forskningsfrågorna. De frågor som inte har blivit 

besvarade och där mer forskning behövs framgår i detta avsnitt. Nedan följer förslag till 

framtida forskning för ett hållbart samhällsbyggande, hur checklistan kan utvecklas samt 

om Granängen verkligen är det mest hållbara planförslaget, eller går den att utveckla ännu 

bättre? 

 

Hållbart samhällsbyggande och vad man kan behöva styra i detaljplanerna för att få 

hållbaret i projektering/bygglovshandlingar/byggande?  
Eftersom ämnet hållbart byggande är omfattande och det finns många olika infallsvinklar 

på problemet så ser jag ett fortsatt behov av forskning kring hållbart byggande och dess 

effekter för det svenska samhället. Det gäller att hitta lösningar som är hållbara och hur vi 

uppnår hållbarhet. Vi behöver lära oss att planera annorlunda, eller utveckla planeringen. 

Ibland kan det räcka med att bara använda nya tekniker. Vi måste utveckla planerings-
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processen och hitta verktyg så att det skapas förutsättningar för delaktighet och inflytande 

så att medborgarna får vara med och fastslå vilken stad de vill ha, hur den ska se ut och 

hur den ska fungera. Ett exempel på det kan vara att det innan ett nytt bostadsområde 

börjar planeras bjuder in till ett idéforum för allmänheten. Då får man med invånarna i 

planeringen på ett tidigt stadium, kanske redan i ett visionsarbete för ett tänkbart område. 

Då får invånarna både veta mer och ge sina synpunkter. När människor med olika yrken, 

roller, intressen och erfarenheter får möjlighet att diskutera gemensamma berörings-

punkter uppstår nya perspektiv och det skapas en strörre förståelse för olika intresenters 

förutsättningar. 

 

Jag tror vidare att utbildning och metodutveckling är ett viktigt led i det arbetet mot att 

utveckla det hållbara byggandet och den hållbara samhällsutvecklingen och något som 

behöver forskas vidare med och utvecklas. De som arbetar med stadsplanering behöver 

kunskaper om miljömålen och hela tiden utveckla det. Förutseende är en viktig del av den 

hållbara samhällsplaneringen. Det är något som kan utvecklas. Landets kommuner borde 

ställa mer- och bättre krav genom att vid nybyggnad ställa krav på energianvändning, 

energiförsörjning, byggmetod, materialval och avfallshantering, vilket i sin tur skulle 

bidra till att nå flera av de nationella miljömålen och till den långsiktiga utvecklingen av 

ett hållbart samhälle. Det är också någonting som kan bestämmas i detaljplanen, eller 

åtminstone i planbeskrivningen, och som sedan kan tas i bygglovet. Där krävs i så fall 

åtgärder för respektive kommun att fastställa vilken kravmodell eller standard för hållbart 

byggande som ska användas.  

Strukturer med bra funktionsblandning kan främjas genom en rad åtgärder, till exempel 

flexibla detaljplaner som underlättar för service och handel att etablera sig nära bostäder 

eller förtätning med fler invånare och funktioner i redan befintliga områden. Kommuner 

spelar en viktig roll i att skapa framtidens hållbara städer. De kan ställa hårdare krav på de 

byggföretag som de arbetar med och välja företag som satsar på produkter och produk-

tionssätt som främjar ett byggande med en låg klimatpåverkan. Det kan också handla om 

att ge plats för en mix av arbetsplatser, bostäder och service i strategiska lägen som bytes-

punkter eller att olika funktioner samlas längs viktiga stråk.  

 

Vi behöver också planera, skapa och utveckla mötesplatser. Frågor vi behöver arbeta 

vidare med är bland annat hur man lyckas utveckla dem, och hur man kan vidmakthålla 

attraktiviteten i dem? Hur kan vi styra detta på detaljplanenivån? Om vi pratar om 

attraktivitet av urbana kvaliteter och våra krav på livsmiljöer, då måste vi fundera över 

mötesplatserna som en central ingrediens i vägen mot en hållbar utveckling, och det är 

något vi måste arbeta vidare med. Utveckla en ekologisk kompensation där kompensa-

tionsåtgärderna skulle kunna innebära någonting i stil med att de funktioner och värden 

som går förlorade vid en exploatering åtgärdas inom planområdet eller i nära anslutning 

till det. När olika typer av grönmark tas i anspråk i samband med bebyggelseplanering i 

den kommunala fysiska planeringen kan ekologiska kompensationsåtgärder tillämpas. 
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Hur kan man utveckla grönområden så att fler besöker dem och hur skapar man dessa så 

att de upplevs som trevliga?  

 

En annan fråga som vi måste utveckla och beakta mer är hur vi på bästa sätt kan ta hand 

om regnvattnet i direkt anslutning till de planerade byggnaderna? Är det kanske genom att 

anlägga grusgångar istället för asfalterade vägar eller om det finns möjlighet, varför inte 

skapa en damm med stenpartier och porlande bäckar? Detta kan vi styra på detaljplane-

nivån. Där spelar stadsplaneringen och samhällsutveckling en viktig roll. Tänk om landets 

alla kommuner kunde utmana varandra i denna fråga. Det vore också intressant att se om 

vi kan utveckla bättre insatser för att bevara kulturvärdena i bebyggelsen och att samtidigt 

anpassa byggnaderna till de lokala förutsättningarna och människors lokala behov av 

bostäder och service. Landets kommuner måste även säkra ett långsiktigt skydd för kul-

turhistoriskt värdefulla byggnader i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Att bevara 

äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt arv värnar varje stads identitet. Även högre 

kunskap om värdefulla kulturmiljöer behöver utvecklas. Exempel på åtgärder kan vara 

föreläsningar, stadsvandringar, skriftlig information, uppdatering av kulturmiljövårds-

programmet med senare epoker.  

 

Vi måste också lära oss använda andra material, även om det är dyrare, vilket i längden 

lönar sig. Klimatförändringarna är också något att ta hänsyn till vid den fysiska 

planeringen. Forskning kring hur planetens resurser skall tas tillvara på är också viktigt att 

studera. Utsläpp av växthusgaser som kommer ifrån både produktion av- och de färdiga 

bostäderna/byggnaderna är viktigt att forska om hur det ska förebyggas. Energieffektiva- 

och miljötekniska lösningar som till exempel solpaneler på stadsbyggnader eller tak som 

går att plantera behöver det också forskas mer om. Ytterligare ett alternativ till fortsatta 

studier är hur vi på bästa sätt ska återvinna byggnadsmaterial som i sin tur används vid 

nya byggnationer. Jag hoppas att klimatförändringarna, en minskad energianvändning och 

en annan miljöhänsyn kommer att stimulera forskning och utveckling och att det leder till 

nya och alltmer genomtänkta byggnadskomponenter där byggnaden betraktas ur ett 

livscykelperspektiv. När vi bygger så tycker jag att vi ska göra långsiktiga kalkyler och 

värdera driftskostnaderna för huset. Det är lätt att välja det billigaste alternativet om man 

väger energieffektiva lösningar mot ekonomi. Tänk på att det som är billigast vid tillfället 

för inköp, kan kosta mer under husets livslängd än vad en mer energieffektiv lösning gör. 

Ta med både underhålls- och drifts(energi) kostnader, för att få en helhetsbild.  

 

Inom jämställdhet och jämlikhet kan man satsa på utbildning. Det i sin tur skulle ge att 

alla får en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån istället för att planeringen/arbetet ska 

bygga på personliga uppfattningar. Om alla vet vad jämställdhet och jämlikhet är- och 

innebär i relation till samhällsplaneringen är en förutsättning för att jämställdhetsarbetet 

ska leda till resultat. En aspekt som framkom under studiens gång och har relevans inom 

ämnet hållbart byggande är frågan om varför den offentliga sektorn inte leder utveckling-
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en framåt då detta är av intresse för hela samhället. Varför inte planera så att cyklarna 

prioriteras och att bilarna får ta omvägar och komma i andra hand?  

 

Genom att ha en person som följer tillgängligheten från processen från projektering och 

under byggtid, till färdigställande säkerställer man att den slutliga byggnaden och miljön 

blir tillgänglig för funktionshindrade. Denna person skulle i så fall ha det övergripande 

ansvaret för att byggnaden och dess miljö blir tillgänglig. I ett socialt hållbart samhälle 

ska alla människor oavsett funktionsförmåga ha samma möjligheter att vara delaktiga i 

samhället och ta del av de mänskliga rättigheterna. Utbildningar om tillgänglighet för att 

sprida vår kunskap i samhället.  

 

I kommunerna runt om i Sverige planeras det för nya bostadsområden, men i de allra 

flesta fall finns det i planprocessen ingen målsättning för användning av solceller och 

solenergi. Eftersom vi vet att den bebyggelsen som idag planeras och byggs imorgon 

kommer att stå kvar i många decennier framöver. Därför behöver vi optimera solenergi i 

planeringen. Exempel kan vara en skuggningsanalys så att så mycket takyta som möjligt 

kan få en orientering mellan sydväst och sydöst.  Redan i programskedet sätta exempelvis 

minimimål för solinstrålning på takytor och riktlinjer för områdets huvudorientering. 

Producera egen el från vind. Även i en liten skala är vinden en enastående källa till grön 

el.  

 

Utveckla och använd översikts- och detaljplaner som verktyg för att säkerställa stadens 

parkrum. Går det att bygga tätare i städerna, nära bra kollektivtrafik, och samtidigt bevara 

tillräckligt med grönytor? Kommunerna kan, som underlag till den kommunövergripande 

översiktsplanen, ta fram ett grönstrukturprogram för att ge kommunen bättre kunskap om, 

och en helhetssyn på, de gröna områdenas värde och betydelse. Om målet om en lång-

siktigt hållbar utveckling ska ha någon verklig betydelse i bostads- och stadspolitiken 

måste man även fundera över vad detta kan innebära i den befintliga bostadsbebyggelsen 

och hur våra befintliga bostadsområden är utformade. Vilka förbättringar kan göras. Och 

framförallt, vad har vi lärt oss av våra tidigare felplanerade områden? Det är viktigt att vi 

tar med oss det i vår fortsatta samhällsutveckling. Regelverk och processer för svenskt 

samhällsbyggande kanske behöver omprövas och utvecklas? Lagstifningen kanske kan 

utvecklas så att samhällsbyggandet bättre kan utgå från en helhetssyn. 

 

Byggnaderna kan utvecklas och utformas så att väggytor och fasta inredningar är flexibla 

och lätt kan moderniseras och återanvändas. Nya byggnader för både bostäder och kontor 

kan byggas med demonterbara komponenter så att de enkelt kan anpassas till förändringar 

i bostadsbehovet, hushållens storlek och förändrade behov, samt snabba förändringar i 

verksamheter. Genom att i framtiden bygga med en flexibel planlösning, så ger det 

möjlighet för en familj att växa och krympa. Fönstren kan placeras så att innerväggar kan 

flyttas alternativt läggas till efter behov. Flexibla byggnader kan byggas in redan från 
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början för att underlätta anpassningen till en framtida förändrad användning. Även 

offentliga rum kan ha generella delar vars flexibilitet består i att de genrella delarna kan 

innehålla många olika funktioner. De platser som planeras att bebyggas i framtiden kan 

ges tillfälliga offentliga värden, till exempel rekreation. 

Jag anser att byggsektorn har stora möjligheter att ge ett stort bidrag i arbetet med att 

uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Även om det utformas hållbara detaljplaner och 

planeras för att kunna uppnå en god hållbarhet så är det därefter upp till ”byggarna” att 

också fullfölja det hela vägen ut, även sedan när byggnaderna tas i bruk för en lång tid 

framöver. Det är samma här, det krävs ett helhetsperspektiv. Det återkommer hela tiden. 

Den ambitionen skulle kunna bli ett tydligt gemensamt mål för de olika aktörerna i bygg- 

och förvaltningsprocessen och på så sätt ge en hög kvalitet. I viss utsträckning är hållbart 

byggande också en kostnadsfråga. De byggföretag som skulle avsätta tid och resurser 

genom att utveckla nya tekniker och arbetssätt för att uppnå ett hållbart byggande, skulle 

på lång sikt vara lönsamt. Naturen värnas och företaget ligger steget före och kan på så 

vis konkurrera ut andra byggföretag. Det vi gör ska vara miljövänligt och inte skada vår 

planet, vilket är viktigt att forska vidare på.  

 

Vi behöver också utreda hur vi ska minska våra transporter, vilket inte bara skulle leda till 

minskade utsläpp utan även minska buller och trängsel. En av den kanske allra viktigaste 

fortsatta forskningen och utvecklingen är hur vi ska få samhällsplaneringen och 

miljöhänsynen att dra åt samma håll? Ett bra tips att forska och utveckla vidare är att 

utarbeta lokala program och långsiktiga strategier för hållbar utveckling, byggande och 

arkitektur. Kanske kan etablera en nationell webbplats för information, kunskapsspridning 

och inspiration om hållbar stadsutveckling samt arkitektonisk och gestaltningsmässig 

kvalitet. Vi har mycket kunskap. Vi vet vad som skapar hållbara samhällen. Det vi måste 

forska vidare och utveckla är hur vi ska översätta detta i praktiken. Hur kan vi integrera 

miljöfågor i den fysiska planeringen? Kan vi utveckla en arbetsgång för att integrera 

miljöfrågor i planeringen? Och kan samhällsplanering och miljömål dra åt samma håll? 

Översiktsplanering både ska och borde kunna fungera som verktyg för att integrera 

miljömål. Jag tror inte att det bara räcker med väl utformade plandokument. Eller räcker 

det bara med att vi gör det lättare för människor att leva hållbart, och hur gör vi det i så 

fall?  

 

Vi måste också analysera och lyfta fram kulturarvet i planeringen. Genom bestämmelser i 

juridiskt bindande detaljplaner kan kulturvärden i landskapet och bebyggelsen skyddas på 

olika sätt. Kulturmiljön ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin 

omvärld då kulturmiljön är en del av samhällets historia. Det är viktigt att vi skyddar 

kulturvärdena i en detaljplan. Det handlar där om att säkerställa olika kvaliteter för 

framtiden. Det är viktigt att det ska tydliggöras vilka kulturvärden området har och hur de 

påverkas. 
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Checklistan 
Checklistan kan även den utvecklas. Det går att gå ner djupare i detaljnivå på vad som ska 

följas- och checkas av i vägen mot hållbarhet. I denna studie har däremot avgränsningar 

gjorts och därför tas bara det absolut viktigaste grundläggande aspekterna upp.  

Checklistan består idag egentligen av grundläggande aspekter. Alla aspekter kan både 

utvecklas och kompletteras.   

 

Granängen 
Nedan följer några konkreta förslag på fortsatt arbete för planområdet Granängen, som 

inte tas med i planförslaget. Det mesta kan egentligen vidareutvecklas då detta ligger som 

underlag för ett fortsatt planarbete för Granängen.   

 

Ett program för planområdet bör upprättas som underlag för att upprätta detaljplanen.  

Vidare undersökningar kan göras på vilka funktioner, typer av bostäder och verksamheter 

som behövs i planområdet, samt utreda vilka förutsättningar det finns för nya bostäder. Är 

det överhuvudtaget möjligt att finansiera en utveckling av planområdet? Vad för olika 

typer av bostäder/verksamheter är det störst efterfrågan på? Finns behov av till exempel 

en förskola? Hur stort är behovet av ett seniorboende/trygghetsboende? Vilka 

bostadstyper är det störst behov av? Är det enbart villatomter? Det kanske förändras? 

Finns det behov av till exempel parhus, radhus och/eller kedjehus? Bygger man radhus 

behöver parkeringsfrågan lösas. Finns det behov av smålägenheter i form av 

ungdomsbostäder/studentbostäder. Smarta smålägenheter kan man fundera på?!  

 

Låt medborgarna vara med i planeringen och utformningen av bostadsområdet 

Granängen. Försök att engagera allmänhet och kanske särskilt utsatta grupper i samhället 

till deltagande på en fördjupad nivå. Barn och ungdomars perspektiv behöver inkluderas i 

utformningen av detaljplanen.  

 

För att skapa en långsiktig hållbarhet, socialt och ekologiskt bostadsområde måste frågan 

om förbindelserna med andra stadsdelar utredas vidare. En utredning kan göras på om det 

bästa alternativet är en gångbro istället för gångtunnel (som planförslaget innehåller).  

Det handlar både om säkerhetsaspekter och också det ekonomiska aspekterna. Se illu-

strationsförslag i figur 59. Oavsett gångtunnel eller gångbro behöver man utreda säkra, 

trygga och tillgängliga passager till bussangöring längs Grankullevägen som ska ligga i 

anslutning till gångtunneln/gångbron. Man behöver kunna ta sig ner till hållplatserna 

längs Grankullevägen. Se figur 60. Kollektivtrafiken är någorlunda tillgänglig med som 

längsta avstånd ungefär 600 meter från tomten längst bort placerad, vilket i och för sig 

överskrider checklistans ”krav” på 300 meter. Angöring med kollektivtrafik behöver 

utredas vidare. 
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Figur 59: Exempel på utformning av gång- och cykelbro för angöring till planområdet Granängen. 

Illustration: Andreas Wennberg 

 
Figur 60: Angöring med kollektivtrafik till planområdet 

Granängen. Illustration: Andreas Wennberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats i samband med planarbetet.  

Eftersom det bara är ett förslag till utformning av detaljplan. I ett kommande planarbete 

för området behöver det därför upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Utformning av tomter samt placering av parhus går naturligtvis att arbeta om. Tomterna 

för parhusen är idag generöst tilltagna. Finns behovet för fler parhus finns det gott om 

utrymme att planera in för fler. Villatomterna kan även de göras större utifrån bland annat 

behov av mängd tomt.  

 

Plandokumentet innehåller idag inga riktlinjer, rekommendationer och- eller 

bestämmelser för klimatanpassning. Tydligare bestämmelser/riktlinjer för klimatanpass-

ning. En ordentlig grundundersökning behöver utföras. Hur är grundvattnet? (hydrologi, 

grundvatten, översvämning). Grundvattennivån behöver utredas. Detsamma gäller om det 

finns risk för översvämning. 

Energifrågorna har funnits med tidigt i planeringen, men behöver utvecklas. Kan 

Granängen utvecklas så att området blir självförsörjande på förnybar och lokalt 
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Figur 61: Exempel på sopsug, Norra 

Djurgårdsstaden. Foto: Andreas Wennberg 

 

producerad energi från vatten, vind, sol och komposterbart avfall? Med tanke på energi 

kanske ett vindkraftverk genom en gemensam vindkratspark kan utvecklas för området. 

Solenergi kanske ska vara ett krav som tryggas redan i detaljplanen? Utreda bra läge för 

”teknikhus” inom planområdet behöver också det utredas.  

 

Det finns goda möjligheter till stadsodling, till exempel nedanför det planerade 

äldreboendet/trygghetsboendet. Stora grönytor som lämpar sig väl för odling, vilket också 

planlagts för just odling i planförslaget. Kanske kan man integrera odlingen tillsammans 

med till exempelse ett trygghetsboende. Ett annat exempel kan vara att odla på egna 

odlingslotter och att fylla sina vardagliga behov direkt i sin närmiljö. Ett ekoväxthus kan 

utvecklas tillsammans med odlingen. Ett dagvattenledningsnät kan också anläggas i 

bostads-området. Regnvatten kan till exempel samlas i en kanal för att sedan användas till 

bevattning och renas på ett naturligt sätt. 

 

Gällande en minskning av transporter kanske en bilpool och cykelpool är andra sätt att 

uppmuntra till klimatsmarta val?! De som är med i bilpool åker mer kollektivt. Det finns 

möjlighet att skapa förutsättningar för bilpool och bra parkeringar genom att i detalj-

planen skapa/reglera utrymme. Eller kanske i samband med en markanvisningstävling för 

området ställa krav på exploatören?!  

 

I detaljplanen går det att styra vilka byggnadsmaterial som måste användas. Frågan är hur 

långt man ska gå? Ett getaltningsprogram medföljande detaljplanen har upprättats.  

Gestaltningsprogrammet kan utvecklas. Ett kvalitetsprogram kan också det upprättas för 

att säkerställa den delen.  

Avfallsfrågorna behöver hanteras i ett tidigt skede i planeringen av området Granängen 

och har inte hanterats desto djupare i detta skede. Hushållen och eventuella verksamheter 

behöver ha ett bra system där insamlingen av avfallet är lätt och sorteringen blir rätt. 

Effektiva och miljöriktiga rutiner för avfallshantering behöver tas fram där avfall som inte 

går att återvinna istället kan omvandlas till energi. Värdefull energikälla! Gatornas 

utformning, säkerhet, framkomlighet, drift- och underhåll, gestaltning av stadsmiljön 

såsom placering av träd och andra anordningar är planerad utifrån avfallshanteringen men 

kan även det utredas vidare. Villorna och parhusen förväntas ha individuella sopkärl vid 

egen infart. Fortsatt arbete för området kan vara att bygga en sopsug. Sopsug minskar 

mängden transporter och därmed aven buller och utsläpp. Sopsugens nedkast har olika 

färger: exempelsvis grått for restavfall, blått for tidningar och gult for plastförpackningar. 

Även papperskorgar i området ansluts till sopsugen och töms automatiskt när de är fulla 

(se figur 61). Organiskt avfall kan samlas in med separata ledningsnät och uppsamlings-

tankar för produktion av biogas.  
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Buller och vibrationsstudier från trafiken och industriområdet bör även det genomföras. 

 

Resultaten ska vara mätvärda, kanske behöver man därför formulera indikatorer och mål. 

Ett hållbarhetsprogram med indikatorer som mäter måluppfyllandet. Dialogen mellan 

allmänhet, tjänstemän och politiker behöver ständigt utvecklas. Jag tror att man ska börja 

med en grön hållbar byggnad, därefter vidare till en grön hållbar stadsdel, och sedan en 

grön hållbar stad. Det vill säga, många små steg som går mot en hållbar samhälls-

utveckling. Det är någonting som behöver fortsatt arbete och utveckling, framförallt hos 

landets kommuner.  

 

En senare fråga där vattenresurser genom miljövänliga och effektiva lösningar för vatten 

och avloppsrening, avrinning, avledning och transport av dricks, avlopps och regnvatten 

ska värnas. 

 

Trygghet behöver arbetas vidare med. Genom att arbeta med gatumiljöer, fasad-

utformning och belysning kan man skapa trygga miljöer för människor att vistas på under 

hela dygnet. En genomtänkt gestaltning av belysningen, särskilt längs gång- och 

cykelstråk, ökar inte bara den upplevda tryggheten utan tillför även estetiska värden under 

den mörka delen av dygnet.  

 

Eventuella nödvändiga justeringar i plan eller gestaltning som kan dyka upp längre fram i 

processen och som inte kan förbättra förutsättningar för att kunna nå målet, ska ses 

positivt på och tillmötesgås i största möjliga omfång. 

 

Detta var några exempel på fortsatta/framtida forsknings- och utvecklingsförslag för 

Granängen.  
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Bilaga 1 - Checklistan prövad i fallstudien 

 

Frågeställning/kom ihåg aspekter 
Ja/Nej/Icke tillämpligt 

(Förekomst i planen) 

Kommentarer/beskrivning 

för varje aspekt/egna 

anteckningar 

Kap 2.1.1 Begreppet hållbart samhällsbyggande och 

hållbar utveckling/kap 2.1.2 Hållbarhetsaspekter/kap 

2.1.3 Helhetsperspektiv för hållbart samhällsbyggande 
  

Förståelse och kunskap om hållbarhetsbegreppen hur de 

samverkar, samspelet mellan dessa. Utgångspunkten ska vara 

från den fysiskt-rumsliga hållbarheten innehållande den 

ekologiska, ekonomiska, sociala till att även innefatta den 

byggnadstekniska delen. Ett helhetsperspektiv.   

                  

 

Kap 2.2.1 Detaljplanering - genomförande   

Utgå från den gällande översiktsplanen.                    

Detaljplanens syfte spelar roll. Begränsa inte bara byggnader, 

säkerställ naturen. 
                   

Är planen rimlig i sin helhet?                    

Vad ska regleras i detaljplanen? 
                  

Kvarter, gator, in- och utfart till 

huvudgata/lokalgata, kopplingar 

GC-väg, park, natur, odling, 

byggteknik, miljöcertifiering  

Bidrar detaljplanen till att uppfylla strategier för miljömässigt 

hållbar stadsutveckling enligt kommunens översiktsplan?  
                   

Kap 2.2.2 Miljömålen förankrade i detaljplanering   

Bidrar detaljplanen till att uppnå miljömålen?                   
Ja, stora delar, ex begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft, rikt 

odlingslandskap med flera 

Kap 2.2.3 Planering för hållbarhet    

Utgå från vem/vilka de planeras och byggs för, men också på 

vilket sätt vi gör det? Utgå från människan. Vems kunskap är det 

som har legitimitet och vad resulterar de tagna besluten i? 

Planera utifrån att planområdet är en spelplan där människor med 

olika bakgrund, förväntningar och förutsättningar, oavsett kön, 

ålder och etnicitet möts. 

                  

 

Får medborgarna chans att vara med i planeringen och 

utformningen av detaljplanen? Delaktighet bland så många olika 

grupper som möjligt. Ta tillvara på människors kunskap och 

engagemang i sin närmiljö. Alla människors behov och 

önskemål. Människorna i staden ska få säga vad det tycker och 

låta dem engagera sig i samhällets uppbyggnad. 

                  
I detta skede har medborgarna 

inte fått vara med i planeringen  

Det ska finnas plats för alla människor i en hållbar stad.                    
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Hur är det fysiska förutsättningarna i- och omkring planområdet? 

En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas? 

                  
 

Planera på rätt sätt, var ska till exempel nya 

bostäder/vägar/parker byggas? Vilka områden ska skyddas? Hur 

påverkas omgivningen? Positivt eller negativt? 

                  Omgivningen bedöms inte 

påverkas på något negativt sätt  

Ekologisk balans mellan människan och naturen? Hushåll med 

marken? Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas? 

Natur och kulturvärden tas tillvara och utvecklas? Estetiska 

värden? Skyddas/tryggas odlings och jordbruksmark? 

                  
 

Skyddsområden för långsiktig vattenförsörjning? Vattentäkter 

skyddas. 
                  Nej, inte aktuellt 

Blandade upplåtelseformer, verksamheter och funktioner, nytt 

och gammalt, offentligt och privat? Finns valfrihet på bostäder 

som möter människors behov och önskemål om hur det vill bo?  

                  
Blandade upplåtelseformer i 

form av villor, parhus, 

kedjehus, radhus och 

äldreboende 

Närhet, lätt och trivsamt att gå och cykla, gång och cykelvägar är 

bra genomtänkta, kollektivtrafiken ska vara tillgänglig?                     

Närhet och korta avstånd till det vi använder ofta?                    

Det är viktigt att planera så att området hänger samman och att 

det är tillgängligt för alla. Det är också viktigt att den ger 

möjlighet till socialt, ekonomiskt och kulturellt utbyte. 

                   

Attraktivitet och estetik.                    

Kap 2.2.4 Attraktiv och god boendemiljö   

Tänk på områdets karaktär och historia? Fokusera på ortens 

identitet. Kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av 

byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap. Den 

biologiska mångfalden bevaras och utvecklas? 

                   
 

Är planförslaget tydligt avgränsat och avläsbart så att 

orienterbarheten underlättas? Tydlig gräns mellan privat och 

offentlig/allmän mark? 

                   

Bidrar planen till gemenskap, tillhörighet och närhet och 

möjligheter till goda levnadsvillkor?  
                   

Entréer vänds mot gaturum eller större gårdsrum för att bidra till 

en levande miljö i en brytpunkt mellan privat och publikt. 
                   

Hus är placerade och gårdar är utformade så att de uppmuntrar 

till stärkta sociala samband mellan de boende, exempelsvis 

genom rörelsemönster och naturliga målpunkter inom 

fastigheten, på gården eller inom kvarteret. 

                  
 

Motverkar planen boendesegregation och integration?                    

Rekreationsområden? Mötesplatser och bra service? Natur och 

grönområden i närhet med bebyggelsen och med god 

tillgänglighet? Meningsfull fritid? Trygg och delaktig? Offentliga 

rum? Kulturutbud? Tilltalande och trygg boendemiljö? 
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Hög ambitionsnivå när det gäller grönska på gården?                    

Estetisk och funktionell utformning av miljön?                     

Frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft?                     

Avsätter detaljplanen områden för stadsodlingar? Odlingsplatser 

för de boende skall anordnas inom området. 
                   

Planeras det för en blandning av småskalig och varierande 

bostadsbebyggelse med blandning av verksamheter? Finns det 

närhet till kommunikationer, idrottsanläggningar, barnomsorg, 

skola, hälso- och sjukvård samt dagligservice?  

                  
 

Hur är – och upplevs gaturummet?                    

Kap 2.2.5 Lokalisering – platsen och planering av tomt   
Lär känna planområdet och studera platsen med människan som 

utgångspunkt och förstå det förutsättningar som ges utifrån 

hållbarhetsaspekterna? Uppmärksamma områdets kvaliteter 

respektive brist på kvaliteter? Vilka utmärkande drag finns för 

planområdet? Utgå från platsens karaktär och läge.  

                  
 

Hur är planområdets geologi och topografi?  

Tänk på nivåskillnader? Vattenflöden? Platsens hydrologi? 

Grundvattennivåer ska bibehållas. 

                   

 

Hänsyn till platsens förutsättningar. Tänk på klimatet och 

vädersträck (sol/skugga, vind- och klimatförhållanden). Var är 

det sol och skugga, torrt eller fuktigt, var blåser det och var är det 

lä? 

                  
 

Resurshushåll med marken. Nya byggnader ska försiktig passas 

in för att spara så mycket av naturen som möjligt.                    

Låt tomtens förutsättningar ligga till grund och låt placering och 

utformning av tomter, byggnader, vägar och gångar bestämmas 

av naturen? Utblickar, siktlinjer, entreer i landskapet, 

arkitektonisk kvalitet, anpassning till befintlig miljö. 

                   

 

Marktypen är det som i allra högsta grad bestämmer vilken 

placering av tomter som lämpar sig bäst? Undvik att bygga på 

odlingsbar mark? 

                   

 

 
Bebyggelsen skall utformas så att sprängning, schaktning och 

fyllning undviks. Sprängning är något som gör att naturen inte 

går att återställa, undvik det i största möjliga mån.  

                   

Ta hänsyn till omkringliggande äldre byggnaders arkitektur?                    

 

Visa respekt mot platsens kulturhistoriska värden?                    

Bevara befintliga träd och växter, naturmark, öppna grönytor, 

parkstråk samt avskärmande grönska i planområdets utkanter? 
                   

 
Allmänna platser, halvprivata ytor, privata ytor och 

gemenskapsytor?                      

Största möjliga del av fasadytan på en byggnad ska kunna 

placeras mot södersidan med takorienteringar som stödjer                     
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nyttjande av solenergi.   

Kap 2.2.6 Klimat och klimatanpassa   

Identifiera de risker som ett förändrat klimat kan orsaka. Rådande 

och kommande klimat? Beakta och ange de risker som finns i 

planområdet. 

                  
Inga risker 

Planeras det för ”året runt miljö? Även vinterperiod?                    

Innehåller plandokumentet riktlinjer, rekomentationer och- eller 

bestämmelser för klimatanpassning? 
                  Ja, endel 

Vad säger översiktsplanen?                    

Kap 2.2.7 Geotekniska förhållanden   

Har det gjorts en grundundersökning? Hydrologi? Grundvatten? 

Översvämning?  
                  Måste göras!  

Kap 2.2.8 Dagvatten   
Hur ska dagvattnet tas omhand? Gärna LOD för att på så sätt 

efterlikna naturens eget sätt.  
                  Lokalt inom planområdet  

Kreativa lösningar för dagvattenhantering inom planområdet?                    

Omhändertagande av snö? Gator och gatubredder skall vara 

dimensionerade med plats för snö.                   Ja, goda möjligheter  

Kap 2.2.9 Miljökonsekvensbeskrivning   

Har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats?                   Nej, behöver upprättas  

Kap 2.2.10 Jämställdhet och jämlikhet   

Kunskap om jämlikhet och jämställdhet där jämställdhets-

perspektivet hela tiden måste finnas med i samhällsplaneringen?  
                   

En förutsättning för att vi ska kunna arbeta med att genomföra 

jämställdhet är att vi har grundläggande fakta om kvinnors och 

mäns situation? 

                   

Har kvinnor och män samma rätt, möjlighet och skyldighet att 

vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet i den hållbara samhällsutvecklingen och på sätt 

chans att vara med och påverka villkoren för detaljplanen? 

                  
FoU 

Finns det tillgång till grönområden i den utsträckning som både 

kvinnor och män önskar? 
                   

Ger planen möjlighet till en god boendemiljö med ett fungerande 

vardagsliv för både kvinnor och män?  
                   

 

Det är viktigt att vi har ett samhälle där unga som gamla, friska 

och sjuka, kan leva sida vid sida vilket i sin tur skulle göra att 

förståelsen för varandra skulle öka? 

                   

 

 

Breddas jämställdhetsperspektivet med att inte bara handla om 

bostaden och bostadsområdet utan också om att se bostaden och 

bostadsområdet i sitt sammanhang och hur vi rör oss till olika 

målpunkter med bostaden som bas?  
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Kap 2.2.11 Planera utifrån mänskliga behov   
Människan i centrum i planeringen? Finns det plats för 

människor att vara? Förståelse för sambandet mellan människor 

och deras omgivning? Planera utifrån mänskliga behov?  

                 
 

Lösningar som bidrar till en promenadvänlig stadsdel och 

attraktiva, inbjudande offentliga rum med människan i centrum? 

                 
 

Delaktighet? Har man försökt att engagera allmänhet och kanske 

särskilt utsatta grupper i samhället till deltagande på en fördjupad 

nivå? 

                 
 

Visar planen medvetenhet över människors skilda livsvillkor?                   

Lösningar som underlättar för boende att föra en hållbar livsstil 

och främja sociala värden.                   

Planeras utifrån folkhälsomål?                    

Har sociala aspekter tillsammans med deltagande och integration 

tagits i beaktande?  
                 Senare fråga 

Inkluderas barn och ungdomars perspektiv i utformningen av 

planen?  
                 Senare fråga 

Lek-, spel- och rekreationsutrymmen är väl utformade för barn?                   

Området skall ha lekplatser utformade så att både barn och 

föräldrar trivs att vistas där. 
                 Senare fråga  

Planeras bebyggelsen så att det finns sammanhängande och 

trygga gång- och cykelstråk mellan boende och skola? 
                  

Uppnås full tillgänglighet?                  Måste utvecklas  

Kap 2.2.12 Säkerhet och trygghet   

Främjas trygghet? Trygghetsfrågorna ska beaktas genom hela 

processen, från detaljplan till projektering och genomförande. 

Funktionsblandning ger liv och rörelse under hela dygnet.  

                  
 

Stadens många olika miljöer ska upplevas som säkra och 

välkomnande för samtliga invånare under dygnets alla timmar. 
                   

Finns det förståelse för människors olika personliga upplevelser 

av trygghet och förståelse för vad det handlar om? 
                   

Grönska och trygghet                    

Offentliga rum och trygghet                    

Är det fri sikt genom gångtunnlar eller upplevs de som mörka, 

långa och trånga? 
                   

 

Trygghetstänkande ur ett jämställdhetsperspektiv?                     
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Är området utformat så att det går att känna tillit till sina grannar 

och omgivningen? Finns möjlighet till social kontroll? 
                   

Gårdar som är utformade och planerade så att de är trygga alla 

tider på dygnet (med tanke på belysning, vegetation) 
                   

Kap 2.2.13 Hälsofaktorer i utomhusmiljö   

De faktorer som på olika sätt kan påverka människors hälsa och 

välbefinnande. UV-strålning, luftföroreningar,  

förorenad mark, radon, buller eller vibrationer? 

                   

Kap 2.2.14 Stadens hållbara och tillgängliga 

kommunikationer 
  

Underlätta cykelanvändningen framför bilanvändning. Planera 

först för gång- och cykeltrafik, därefter för en lättillgänglig 

kollektivtrafik för att sedan prioritera för bilen. Bidrar planen till 

en förändring av resvanor där trafikanter uppmuntras och väljer 

att gå eller cykla alternativt väljer kollektivtrafik?  

                  
 

Kan människor transportera sig mellan olika målpunkter som 

bostaden, arbetet, skolan och olika serviceinrättningar utan att 

använda sig av bilen som transportmedel? 

                  
 

Snabb kollektivtrafik?                   FoU 

Blir det genomsnittliga gångavståndet till närmaste busshållplats 

högst 300 meter? 
                  Ungefär 600 meter 

Om ny hållplats planeras, utformas hållplatsen och vägen dit så 

att den upplevs som trygg och gen med bra utblickar och ger bra 

insyn? 

                   

Bilpool och cykelpool?                    

Kap 2.2.15 Avfallshantering   

Avfallsfrågorna behöver hanteras i ett tidigt skede i planeringen. 
Hushållen och verksamheter behöver ett bra system där 

insamlingen är lätt och sorteringen blir rätt. 

                  
 

Effektiva och miljöriktiga rutiner för avfallshantering? Avfall 

som inte går att återvinna, kan istället omvandlas till energi. 

Värdefull energikälla! 

                  
FoU 

Återvinningsstation för källsortering skall utformas estetiskt, 

trivsamt och praktiskt för att fungera som mötesplats. 
                  

Senare fråga 

Gatornas utformning, säkerhet, framkomlighet, drift- och 

underhåll, gestaltning av stadsmiljön såsom placering av träd och 

andra anordningar påverkar avfallshanteringen. 

                   

Kap 2.2.16 Vatten och avlopp   
Värnas vattenresurser genom miljövänliga och effektiva 

lösningar för vatten och avloppsrening, avrinning, avledning och 

transport av dricks, avlopps och regnvatten? 

                  FoU 

Det är viktigt för samhällets infrastruktur och miljön att skapa 

vatten- och avloppssystem som är hållbara och 

kretsloppsanpassade 

 

                  
FoU 
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Kap 2.2.17 Ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingen   

Hushålla klokt för att uppnå avsett resultat, i kvantitet, kvalitet, 

pengar eller vilket mål som satts upp?  
                   

Kap 2.3 Arkitektur och hållbarhet   

God arkitektonisk kvalitet                    

Hållbar arkitektur innefattande hela vår fysiska omgivning 

(byggnader och miljöer).                    

Hur kan hållbarhet ge sitt avtryck i arkitekturen utifrån starka 

värdeskapande idékoncept?                   FoU 

Miljöanpassad teknik öppnar för nya gestaltningsmöjligheter där 

energibesparande åtgärder och andra miljötekniska lösningar bör 

vid uppförande av ny bebyggelse integreras i arkitekturen. Det 

innebär att åtgärderna redan i ett tidigt skede ska vara med i 

planeringen och gestaltningen behöver analyseras. 

                  

 

Kap 2.4 Hållbar byggteknik/Kap 2.4.1 Hållbara 

byggnader 
  

Kunskap om hela livscykeln från projektering, uppförande och 

vid en eventuell framtida rivning. Tänk byggnaderna i 

systemlösningar.  

                  
Senare fråga 

Målsättningen ska vara att skapa vackra, beständiga och 

miljöanpassade bostäder med en sund inomhusmiljö där 

människor både trivs och mår bra.   

                  
Senare fråga 

Hur anses byggnadens livslängd vara? Byggnaden måste hålla 

under en lång tid framöver? 
                  Senare fråga 

Ett koncept för ekologisk hållbarhet under byggskedet?                    

Högre miljöprestanda än normen. Kombinerar funktion med 

estetik, yteffektivitet och ett byggande med ekologisk hållbarhet.  
                  Senare fråga 

Konstruktioner som minskar energibehovet/förbrukningen 

tillsammans med konstruktion och uppbyggnad med material och 

tekniska system som ger minsta belastning på resurser, miljön 

och hälsa. 

                  
Senare fråga 

Kap 2.4.2 Hållbara energieffektiva konstruktioner   
Konstruktion med ett bra klimatskal? (golv, ytterväggar och tak). 

Ett bra klimatskal är nyckeln till hållbara byggnader. Därför 

måste man se på hela konstruktionen om man vill bygga en 

hållbar byggnad. Välplanerade och mindre byggnader spar 

energi. 

 

                  
 

 

 

 
 

Senare fråga 

Byggnadens form? Energieffektivt? Utformning som bidrar till 

att uppfylla energimålen. Så få hörn som möjligt? För småhus är 

den bästa formen gärna tvåvåningshus med formen av en kub. 

Antal våningar? Försök innesluta största möjliga volym med 

minsta mängd yttervägg. Öppen och energieffektiv planlösning? 

Bygga i två plan istället för att bygga och breda ut sig i ett plan? 

                  

Både ja och nej, senare fråga 

vid projekteringen 
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Typ av grundläggning? Har grunden ett lägre U-värde än 0,13 

W/(m² x K)?                   Senare fråga 

Tjälfri grundläggning? Varierar beroende på läge i landet och 

vilket klimat som råder. Bra riktvärde: 1,1 m i södra sverige 2,5 

m i norra sverige. Finmo, lera, moiga och mjäliga moräner = 

tjälfarligGrus, sandig morän = normalt sett inte tjälfarlig 

                  
Senare fråga 

Typ av väggkonstruktion? Har ytterväggarna ett lägre U-värde än 

0,15 W/(m² x K)?                     Senare fråga 

Typ av takkonstruktion? Har yttertaket ett lägre U-värde än 0,12 

W/(m² x K)?                    Senare fråga 

Energieffektiva och välisolerade är fönster? Håller de energiklass 

A? Har de ett lägre U-värde än 0,9 W/(m² x K)?  

Hur stor är fönsterytorna totalt av total golvyta? Max 20 m2 av 

total golvyta är ett bra riktvärde? 

                  
Senare fråga 

Typ av takkonstruktion? Gröna tak (sedum, gräs eller brädtak).                   Senare fråga 

Effektiv elanvändningen. Installera en egen mätning av 

energianvändning i byggnaden.                       Senare fråga  

Hur är byggnaders livslängd, underhållsbehov och sociala 

förhållanden?                   Senare fråga 

Kap 2.4.3 Hållbara byggnadsmaterial   

Rätt byggnadsmaterial. Det handlar om kunskap om vad 

materialet innehåller, hur det tillverkas? Hur mycket resurser går 

åt? Vad avger det för emissioner? Hur mycket och vad för sorts 

energi används vid tillverkning? Vad lämnar det efter sig? 

                  
Både ja och nej, senare fråga 

Tänk alltid i systemlösningar och inte i enskilda byggdelar eller 

byggmaterial? 

 

                  
Senare fråga 

 

 Materialen ska vara möjliga att återanvända, resurssnåla, 

energisnåla och helst vara lokalt producerat så att 

transportbehoven minskar. Används därför alltid lokalt 

producerade material i första hand, dvs. material som inte kräver 

långa transporter? 

 

                  
Senare fråga 

 

 

 

 

 
Används material som inte är baserade på ändliga resurser, 

miljöanpassade, återvinningsbara, har lång livslängd och som är 

möjliga och helst enkla att underhålla? Tänk långsiktigt vid val 

av byggnadsmaterial. 

 

 

 

 

 

                   
Senare fråga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undvik färger innehållande giftiga, hälsofarliga eller 

naturfrämmande ämnen? 
                   

Kap 2.4.4 Klimatanpassning av byggnader   
Bygga och planera speciellt för just den klimatzonen som råder 

på platsen.                    

Vind (Lufttrycksvariationer, luftströmning) 
                   

Lufttemperatur (Varierar med årstid och under dygnet) 
                   

Nederbörd (Regn och snö, påverkas också av vind) 
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Solstrålning (Påverkar värmebalansen i en byggnad, även 

konstruktionen påverkas)                    

Kap 2.4.5 Värmeeffektiva byggander   

Förståelse för hur byggnaden fungerar energimässigt?                    

Den energikälla som är bäst ur klimatsynpunkt?                      

 
Bra alternativ är förnybar energi såsom fjärrvärme, eller olika 

typer av värmepumpar som tar värme från t.ex. berg, jord, sjö 

eller luften? 

 

                   

 

En solfångare på taket hjälper till att hålla nere energi-

kostnaderna för varmvattenproduktionen? 

 

                   

 

Effektiva byggnadsvolymer med bra klimat kring byggnaderna 

genom att tänka på vind, sol och väderstreck. 
                   

Byggnadstyper påverkar energin, parhus/radhus istället för 

friliggande småhus. 
                   

Miljövänlig teknik för uppvärmning?                     

Kap 2.4.6 Energisystemet viktigt i hållbara städer   

Energifrågorna ska finnas med tidigt i planeringen.                     

Hur ska byggnaderna värmas och kylas?                    

Värmesystem som lämpar sig för just de hus som valts? Olika 

möjligheter geografiskt. Flexibelt system? 
                  Senare fråga 

Planera för framtidens energilösningar.                     

Integrera energilösningar på tak och fasader.                    

Kap 2.4.7 Förnybara energikällor   
Är planområdet självförsörjande på förnybar och lokalt 

producerad energi från vatten, vind, sol och komposterbart 

avfall? Exempelsvis med hjälp av tak- och fasadytor? 

                  
FoU 

Biobränsle, geotermisk energi, solvärme, värmepumpar eller 

vind? 
                   

Planeras byggnader på ett sådant sätt att byggnadens orientering 

och takvinkel underlättar för framtida installation av 

solvärmeanläggningar? 

                  
 

2.4.13 Livscykelkostnad 

 

  

Har en LCC upprättats på byggnaderna?                    Senare fråga 

2.2.14 Vilket hus ska byggas för att uppnå hållbarhet?    

Aktivhus, passivhus eller nollenergihus?                    Senare fråga 
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Kap 2.5 Miljöcertifierade byggnader och stadsdelar   

Hur miljömässigt bedöms byggnaderna uppnå? 

Hållbarhetscertifierade byggnader inom något av de utvecklade 

och vedertagna certifieringssystemen, så som 

Miljöbyggnad, Green Building, BREEAM, LEED eller 

Svanenmärkning? 

                  

 

Hur miljömässigt bedöms stadsdelen uppnå?  

BREEAM Communities eller LEED for Neightborhood 

Developement? 
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Bostäder, trygghetsboende/äldreboende/seniorboende alternativt 

ungdomsbostad eller studentbostad 

 

LOKALGATA Lokaltrafik, trafik inom området 

HUVUDGATA Huvudgata, trafik mellan områden 

 

Anlagd park 

 Naturmark 

 

Bilaga 2 - Förslag på plankarta med planbestämmelser för Granängen 

 
DETALJPLAN FÖR GRANÄNGEN 

Haparanda kommun, Norrbottens län 

 

 

Andreas Wennberg 

Planarkitekt 

 

PLANBESTÄMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven  

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom  

hela planområdet. 

 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN  

 
Allmänna platser  

 

 

 

 

 

Kvartersmark 

 

 

 

 

 

  

odling                            Område för odling inom bostadsområdet (stadsodling)   

 

Bostäder, friliggande hus 

 Bostäder, friliggande hus och/eller kedjehus, parhus resp. radhus 

 

NATUR 

PARK 
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Marken får inte bebyggas 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER  

gc  Gång och cykeltrafik 

lek/samvaro Lekplats, aktivitetspark och yta för samvaro (minst 350 m2) skall anordnas. 

UTNYTTJANDEGRAD 

e1 125                               Största byggnadsarea per fastighet för friliggande hus, parhus, kedjehus resp. radhus är 125 m2 för 

  huvudbyggnad och 70 m2 för komplementbyggnad (huvudbyggnad och komplementbyggnad får 

  byggas samman). 

e2 70                   Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, uteplats/balkong inräknas inte.  

 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

 

 

MARKENS ANORDNANDE 

gård1                   Bostadsgård. Planteringar och plats för utevistelse ska finnas. Markens nivå ska ansluta  

                                     till allmän plats utan nivåskillnad. 

parkering                   Parkeringsplatser ska finnas.  

 

PLACERING, UTFORMNING, BYGGNADSTEKNIK OCH UTFÖRANDE 

Placering  

Huvudbyggnader skall med del av fasad (gavel eller längdfasad,) placeras 6,0 meter från  

tomtgräns mot lokalgata (en sammanhållen byggnadslinje). Huvudbyggnader skall placeras  

minst 4,0 meter från fastighetsgräns där inget annat anges. Garage eller carport skall uppföras  

minst 6,0 meter från fastighetsgräns mot gata. Mot övriga fastighetsgränser får  

komplementbyggnader uppföras 2,0 meter från tomtgräns. Komplementbyggnader (garage/carport) får  

byggas samman med huvudbyggnad. Vid bebyggelse med parhus/radhus/kedjehus får huvudbyggnader  

och komplementbyggnader byggas samman i gemensam fastighetsgräns. 

 

Byggnadsteknik 

b1                 Grundläggning bör vara betongplatta på mark alternativt stolpar för att göra mindre intrång i naturen.  

                                   Formen på byggnaderna ska vara kubisk enligt de typritningar medföljande planbeskrivningen och  

                                   gestaltningsprogram. Endast källarlösa byggnader.  
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Utformning 

f1            Byggnader ska uppföras enligt planbeskrivning och gestaltningsprogram vad gäller bl.a. placering, 

  material, utformning, tak, höjd och färg. 
II                  Högsta antal våningar (anges med romersk siffra, 2 våningar)   

III                 Högsta antal våningar (anges med romersk siffra, 3 våningar) Gäller endast vid uppförande av radhus. 

IV                 Högsta antal våningar (anges med romersk siffra, 4 våningar)   

 

Störningsskydd 

Bostäder skall utföras så att den dygnsekvivalenta ljudnivån inomhus i bostadsrum inte överstiger  

30 dB(A) samt att maximala ljudnivån inomhus i bostadsrum inte överstiger 45 dB(A). Bostäder skall utföras enligt följande: 

- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

-45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

-55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

-70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad  

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

 

HUVUDMANNASKAP 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

 

UPPLYSNINGAR 

Plan- och genomförandebeskrivningen samt gestaltningsprogrammet ger anvisningar om planens genomförande.  
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Bilaga 3 – Gestaltningsprogram för Granängen  
Bilaga till detaljplan för gestaltning av bostäder, 

byggnader och miljöer för det nya bostadsområdet 

Granängen, Haparanda.  

 

GRANÄNGEN - Den ”naturliga” stadsdelen 

Gestsaltningsprogrammet är ett beslutsdokument 

som tillhör planbestämmelserna för detaljplanen 

för Granängen.  

 

I det nya bostadsområdet Granängen har man nära 

till mycket, både skog och stad. Granängen 

planeras i första hand för en- och tvåplansvillor 

samt parhus i två plan, som gestaltas in mot skog 

och natur. Planen möjliggör även för rad- och/eller 

kedjehus samt äldreboende/trygghetsboende 

alternativt ungdomsbostäder/studentbostäder. Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund 

för utformning av byggnader och allmänna platser inom planområdet. 

Gestaltningsprogrammet ska utgöra en del i planhandlingen och ska på så sätt vara en av 

handlingarna till detaljplanen. Det finns mycket goda möjligheter till ett attraktivt 

bostadsområde med arkitektoniska möjligheter nära kopplade till naturen och terrängen. 

Planeringen av Granängen ska ske med utgångspunkt i att det ska vara en hållbar stadsdel.  

 

Alla illustrationer och bilder har tagits fram av Andreas Wennberg om inte annat anges. 

 

Gestaltningsprogrammets syfte 

Syftet med detaljplanen är att lägga fast förutsättningarna för ny bebyggelse och 

bebyggelsemiljöer inom planområdet. I detaljplanen regleras de överordnande plan-

motiven. Gestaltningsprogrammet är en del av detaljplanen. Medan plankartan bestämmer 

bebyggelsens omfattning, ska gestaltningsprogrammet ge principer och regler för 

områdets yttre utformning samt motiven för detta. I gestaltningsprogrammet motiveras de 

arkitektoniska principerna för byggnaders gestaltning, tomtmarkens anordnande, natur- 

och parkmark samt gator. Gestaltningsprogrammet skall dels formulera riktlinjer för de 

miljömässiga kvaliteter som skall genomsyra den nya bebyggelsen för att skapa en 

samstämd men ändå variationsrik bebyggelse, dels vara ett hjälpmedel för kommande 

projektering, bygglovhantering och genomförande. Gestaltningsprogrammets syfte är att 

illustrera och tydliggöra detaljplanens strukturella intentioner så att dess idéer och 

avsikter kan förverkligas. Gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid kommande 

bygglov och genomförande av detaljplanen. En del av gestaltningsprinciperna har 

fastlagts som planbestämmelser. 
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Gestaltningsprogrammet ska bland annat:  

– samordna kommunen och tomtintressenter så att alla får en gemensam bild av 

 kvalitetskraven på den framtida bebyggelsemiljön.  

– förmedla en samsyn på hur gestaltningen ska se ut. 

– styra utformningen genom riktlinjer och säkra en bestämd kvalitetsnivå.  

– utgöra underlag för bygglovsprövning. 

– kan även användas som informationsmaterial. 

 

Gestaltningsprogrammets mål 

Målet är att gestaltningsprogrammet ska vara ett redskap för kommunen att kunna ställa 

krav på framtida byggherrar så att deras intentioner överensstämmer med de kvalitetskrav 

som kommunen har både vad gäller utformning av den byggda miljön samt energi-

förbrukningen.  

 

Granängens identitet  

 Boende nära naturen med bebyggelse i direkt anslutning till skogsmark. 

 Byggande på naturens villkor med terränganpassade gator och byggnader där 

bebyggelsen ska göra ett så litet avtryck som möjligt. 

 Området ska vara anpassat och kopplat till naturen och terrängen. 

 Gröna stråk finns mellan de olika bebyggelseområdena liksom sparad natur runt varje 

område. 

 Bebyggelsen kan vara blandad. 

 Bostadstomterna är mestadels naturtomter. 

 Trähusbebyggelse. 

 Rumslighet i gaturummen genom medveten byggnadsplacering. 

 En sammanhållen bebyggelse.  

 

Bebyggelsestruktur 

Förslaget tar sin utgångspunkt i platsens förutsättningar. Den nya bebyggelsens skala ska 

ansluta till områdets bebyggelsekaraktär och knyta an till den småhusbebyggelse som 

präglar området runt Granängen. För att kunna tillgodose önskemål från olika målgrupper 

ska området innehålla bostäder med olika karaktär. Bebyggelsen ska kunna utformas som 

parhus, radhus, kedjehus och friliggande enbostadshus. Den nya bebyggelsen kan alltså 

utgöras av friliggande villor såväl som parhus, radhus och kedjehus samt bostäder för 

äldre alternativt ungdomar. Bebyggelsen ska vara småskalig. Genom blandningen av 

olika hustyper och boendeformer har man möjlighet att bo i Granängen under livets alla 

skeden och att området bebos av människor i alla åldrar och är levande under dygnets alla 

timmar.  

 

I direkt närhet till bebyggelsen finns det gröna stråk för friluftsliv, sport och natur. Det 
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ska finnas möjlighet för naturen att komma in bland bebyggelsen. Bebyggelsen ska på så 

sätt ha en tydlig koppling till naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till naturen och de 

förutsättningar marken ger, vilket ska vara den huvudsakliga inriktningen för Granängen. 

Tongivande för området ska vara upplevelsen att bo och röra sig nära naturen, med närhet 

till Haparanda stad. På ett naturligt sätt ska man kunna röra sig ut i friluftsområdet, vilket 

strukturen ska möjliggöra och uppmuntra. Tomterna är samlade i både en kvartersstruktur 

och på rad utefter vägslingor som avslutas med en vändplats som omsluts av naturen. 

Vägarna ska även de vara anpassade efter terrängen. Bebyggelsen, och tekniska 

anläggningar ska anpassas både horisontalt och vertikalt till topografin. Bebyggelsen får 

inte innebära onödig schaktning eller sprängning och ska grundläggas på sådant sätt att 

ingrepp i naturen minimeras. Varje radhus- och kedjehuslänga ska som högst innehålla 5 

”hus” för att undvika för långa kvarter. Vid exploatering med kedjehus/radhus får 

huslängorna inte överstiga 50 meter. 

 

Regelbunden byggnadslinje 

Ny bebyggelse ska ha en regelbunden byggnadslinje och skall därför med del av fasad, 

gavel eller längdfasad placeras 6,0 meter från tomtgräns mot lokalgata. Genom att alla 

byggnader ligger på samma avstånd från gatan bildas en kontinuerlig vägg i gaturummet. 

Det skapar en harmonisk helhet och en sammanhållen upplevelse av området.  

Placering villor  

Regelbunden byggnadslinje  Oregelbunden byggnadslinje  
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Placering kedjehus 

Placering radhus 

Placering parhus  

Placering äldreboende/trygghetsboende 

alternativt äldreboende/ungdomsbostad  
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Terränanpassning 

Byggnader ska anpassas till tomtens terräng. Höjdskillnader tas upp i sluttningar. Förhöjt 

sockelparti får användas. Stödmurar får inte uppföras. Genom att husen inpassas i den 

naturliga terrängen, skapas en lättillgänglig utemiljö, och en vacker helhetsverkan uppnås. 

 

 

Placering kedjehus.  

Inpassning i terrängen med förhöjd sockel utan stödmur.   

Inpassning i terrängen med stödmur.   
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Gestaltning, utformning och placering 

Områdets gestaltning och utformning ska hållas samman med ett gemensamt formspråk 

och byggnadsarkitektur. Arkitekturen ska upplevas som varierad men ändå utgå från ett 

gemensamt form- och färgspråk. Utformningen av byggnaderna ska präglas av ett 

begränsat antal byggnadstyper med möjligheter till variation. Bebyggelsen ska vara 

varierad men ändå ha en enhetlig prägel. Bebyggelsen ska harmoniera och samspela med 

det befintliga villaområdets karaktär och hålla en måttlig skala i relation till den 

omgivande bebyggelsen. Målsättningen är att området ska få en väl sammanhållen 

karaktär, vilket ska uppnås, dels genom bostädernas orientering och dels genom 

enhetlighet i arkitekturen, form, tak och färger. Bostäderna som byggs ska vara i olika 

storlek och i olika upplåtelseformer för att göra det attraktivt och möjligt för olika sorters 

människor att bosätta sig i planområdet (Se exempelskisser i gestaltningsprogrammet).  

 

Samtliga byggnader inom planområdet ska ha fasader av trä i form av träpanel eller annan 

form av träbeklädnad. Stående eller liggande panel, alternativt både och. Fasaderna får 

även kläs med solcellspaneler. Äldreboendet/trygghetsboendet/seniorboendet alternativt 

ungdomsbostäder/studentbostäder får uppföras i trä, skivelement eller tegel, dock ej 

enbart skivelement eller tegel (se typritning i gestaltningsprogrammet). Fasader och tak 

får på samtliga byggnader även kläs med solcellspaneler. 

 

Byggnaderna ska blandas med traditionellt utseende för just norrbotten och Haparanda 

tillsammans med nytänk. Husen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Byggnaderna ska 

göra en minimal påverkan på mark och ska bevara skogskaraktären. Fasaderna ska öppna 

sig mot gatan genom ordentliga fönster och/eller entréer mot gata. Detta för att undvika 

en sluten vägg av fasader mot det gemensamma gaturummet, vilket kan upplevas som 

otryggt och asocialt. En sammanhållen utformning av byggnadernas fasader är önskvärd 

för att skapa ett harmoniskt helhetsintryck.  

 

Huvudbyggnader skall med del av fasad (gavel eller längdfasad,) placeras 6,0 meter från  

tomtgräns mot lokalgata (en sammanhållen byggnadslinje). Huvudbyggnader skall 

placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns där inget annat anges. Garage eller carport 

skall uppföras minst 6,0 meter från fastighetsgräns mot gata. Mot övriga fastighetsgränser 

får komplementbyggnader uppföras 2,0 meter från tomtgräns. Komplementbyggnader 

(garage/carport) får byggas samman med huvudbyggnad. Vid bebyggelse med 

parhus/radhus/kedjehus får huvudbyggnader och komplementbyggnader byggas samman i 

gemensam fastighetsgräns.  

 

Största byggnadsarea per fastighet för friliggande hus, parhus (250 m2/parhus), kedjehus 

resp. radhus är 125 m2 för huvudbyggnad och 70 m2 för komplementbyggnad 

(huvudbyggnad och komplementbyggnad får byggas samman).  
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För trygghetsboende/äldreboende/seniorboende är största byggnadsarea i procent av 

fastighetsarea samt ungdomsboende/studentboende, 70 %.  

 

Två och tre våningar får uppföras (II och III). Tre våningar gäller endast för radhus.  

För trygghetsboende/äldreboende får byggnad uppföras i fyra våningar (IV). Vind får 

inredas. Högsta byggnadshöj 7,5 meter för två våningar (II) resp. 10,0 meter för tre 

våningar (III). Komplementbyggnader får uppföras i maximalt en våning och med en 

högsta tillåten byggnadshöjd på 4,0 meter.  

 

Byggnader skall anpassas efter terrängen och utförande av detta skall redovisas  

vid bygglov.  

 

Byggteknik och teknisk beskrivning 

Byggnaderna ska ha en kubisk form där byggnaderna ska uppföras i volymer på ett sådant 

sätt att det ska likna en kubisk låda, enligt de typritningarna i gestaltningsprogrammet. 

Endast aktivhus, passivhus eller nollenergihus bör byggas. Husen ska byggas av sunda 

material som är godkända utifrån ett kretsloppsperspektiv. Byggnaderna ska uppföras  

med betongplatta i marknivå. Resten ska byggas av trä som påminner om den omgivande 

skogen. Fasader ska bekläs med träpanel, eller annan form av träbeklädnad. Stående eller 

liggande panel, alternativt både och. Byggnaderna och dess konstruktion bör byggas i 

moduler och placeras på plats med stor vikt på att bevara närliggande träd och lämna så 

litet avtryck som möjligt. Alla bostäder skall värmas upp med fjärrvärme tillsammans 

med värmeåtervinning genom frånluftsventilation.  
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Byggnaderna ska ha sadeltak eller 

pulpettak eller en kombination av både 

och. Platta tak får förekomma där man 

använder sig av gröna tak. Tanken är att 

takens utformning ska kunna fånga upp så mycket sol som möjligt till solpaneler på taken. 

Solpaneler får byggas i takfall utan bygglov. Taken ska bekläs med trä, sedum, gräs eller 

takpapp med tillvaratagande av värme/solenergi genom solfångare/solceller. Taklutning 

ska väljas utifrån den mest effektiva för vald tomt. Kontrolleras i bygglovsskedet med 

hjälp av solstudie. 

 

Växtbeklädda takytor bidrar till biologisk mångfald och fördröjer samtidigt dagvattnet 

innan det släpps ut i det allmänna dagvattensystemet. Tak täckta med vegetation ökar 

också mängden grönytor. Byggnaderna ska ha bra genomtänkt isolering samt 

växtbeklädda tak, vilket även ger minimalt underhåll. Det kommer ge en låg 

energiförbrukning av bostäderna. Solpaneler på taken kan bland annat ge el åt 

laddningsstolpar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Färgsättning 

Husen ska både färgmässigt och med material smälta in i naturen och skall därför bekläds 

med trä som är naturfärgat eller behandlat med mer eller mindre infärgad olja eller lasyr 

som låter trästrukturen framträda levande, till exempel svart-, grå-, gråvit-, vit-, brun- 

eller falurödtonad lasyr. Inom varje enskilt ”kvarter” kan färgsättningen varieras för att 

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

200 

bidra till variation i bebyggelsen. Färgsättningen ska harmoniera i val av nyans och 

styrka. Exempel på fasadfärger, till exempel svart-, grön-, grå-, gråvit-, vit-, brun- eller 

falurödtonad lasyr. 

 

Naturtomter 

Så mycket som möjligt av vegetationen ska sparas genom att anpassa bebyggelse efter 

terrängen och markens förutsättningar. Det är viktigt att tomternas mark får en så naturlig 

karaktär som möjligt eftersom att tomterna ska vara naturtomter. Förgårdsmarken ska 

utgöra en övergång mellan gatan och bostaden. Baksidan av husen ska stå med foten i det 

obearbetade blåbärsriset.  

 

Grönyta och markbeläggning 

Tomterna ska till största del upptas av grönyta. Hårdgjorda ytor ska göras få och så små 

som möjligt. Grönytor på tomtmark ger en grön och lummig karaktär till området och 

bidrar till en hållbar hantering av dagvatten. Hårdgjorda ytor ska undvikas. Istället för 

asfalt kan infarter till villatomter, parkeringsytor, gångvägar, lekplatser m.m. istället ha en 

genomsläpplig yta av grus/armerat gräs/markvegetation för att infiltration av dagvatten 

ska vara möjlig.    

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönstruktur 

Mellan bebyggelsegrupperna ska allmänheten ha tillträde till naturmarken. Den 

vegetation och natur som ska sparas ska under byggskedet därför tas hänsyn till så att den 

inte skadas genom till exempel påkörning, avgrävning av rötter eller kompaktering av 

jorden runtomkring. Transporter bör endast ske på de ställen som är avsedda att bli vägar.  

Inom planområdet eftersträvas så stor andel grönytor och vegetation som möjligt då träd, 

buskar och andra växter hjälper till att minska mängden dagvatten. Mot Grankullevägen 

Stor del grönyta, liten del hårdgjord 

yta.   

Liten del grönyta, stor del hårdgjord 

yta.   
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kan befintlig skog kompletteras med busk- och undervegetation för att skapa en barriär 

från vägen och industrin.  

 

Park(parkrum)/grönområde 

Grönområdet/park kan ges olika funktioner och utformning. Den ska rymma plats för en 

diversitet av aktiviteter och karaktärer. Parkytorna bör innehålla öppna gräsytor för 

spontanidrott, exempelvis brännboll. På vintern kan ytorna spolas till is och nyttjas för 

skridskoåkning för mindre barn. Centralt i bostadsområdet finns en offentlig grönyta, mot 

vilken de anslutande kvarteren öppnar sig. Det gemensamma parkrummet binder samman 

bostadsområdet via ett rörelsestråk i form av en gång- och cykelväg.  Där ska en lekpark 

få utrymme. Parken får en naturlik karaktär bestående av öppna gräsytor och mindre 

skogsdungar. Den ska rymma plats för vila, möten mellan människor, idrott samt 

pedagogiska funktioner för ökad naturkontakt. De olika parkerna samt skogsområdena 

ges därför en så stor spännvidd i sociala värden som möjligt. Exempelsvis plats att sola, 

grilla, picknick, samt inrymma lekplats för barn mellan 4-12 år. Lekplatsen ska erbjuda 

lek för mindre barn i sällskap med vuxna och för större barn som tar sig hit på egen hand. 

En större lekplats med möjlighet till lek kombinerat med naturupplevelser, till exempel en 

lekskog bör också finnas. Vid utformningen av stadsdelens gröna rum är upplevelse, 

tillgänglighet och trygghet viktiga att tillgodose. Parken ska tillgänglighets anpassas i 

höjdsättning och material. Detta gäller framför allt marklutningar på gångvägar och 

frekvensen av sittplatser. Samtliga funktioner ska vara tillgängliga för alla besökare 

oavsett ålder och rörlighetsförmåga.  

 

Vegetation som stora träd eller höga spaljéer ger skugga och ger parken mer rumslighet. 

Vegetationen föreslås vara något helt annat än tallar och granar för att ge parken en unik 

karaktär. 

 

Lekplats  

Lekredskapen ska ha naturen som förebild till material och utformning. 

 

Odling 

Odlingsområdet ska vara tillgängligt för allmänheten. Odling kan bidra till att främja det 

sociala och kulturella livet i bostadsområdet och fungera som en naturlig mötesplats. 

Området kan behöva en fysisk avgränsning för att förhindra åtkomst för djur, men det ska 

finnas grind eller liknande så att människor kan passera (även de som inte odlar). En 

eventuell inhägnad eller häck ska gestaltas med omsorg och passa in i området. 

 

Dagvattenhantering  

Inom Granängen ska dagvattnet tas omhand lokalt (LOD). Genom svackdiken och 

infiltrationsytor kan dagvattnet fördröjas samt avdunsta eller infiltreras direkt i marken. 

Ett ledningsnät för dagvatten bör inte vara nödvändigt i området. Det vattnet som inte 
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avdunstar eller infilteras kan ledas med självfall till en dagvattendamm där vattnet renas 

och fördröjs innan det rinner vidare. Gestaltningen av bostadsområdets struktur påverkas 

av förutsättningen hur dagvattnet ska tas omhand. Tillräckliga utrymmen för fördröjning, 

infiltration och rening är en förutsättning för en fungerande dagvattenhantering. Utrymme 

för svackdiken fyllda med makadam finns inom gatumark utmed körbanorna. Vatten från 

tak och andra hårdgjorda ytor skall spridas på markytan och passera vegetationsytor. 

Onödig uppsamling skall ej ske.   
 

Avgränsning mot gata 

 

 

 

Tomtgräns ska avgränsas mot gata med häck eller staket. Murar får ej uppföras. 

Avgränsningen bildar en fond i gaturummet, vilket skapar en sammanhängande 

gatumiljö. Den skapar också en gräns mellan den publika sfären och den egna tomten. 

 

Gator 

Gatorna ska bidra till områdets attraktivitet. Detaljutformningen av gatorna ska bland 

annat medverka till att trafikens hastighet inte blir för hög, till exempel genom 

materialval, körbanornas bredd och trädplanteringar. Gaturummet har också mycket stor 

betydelse för upplevelsen av ett område. Entréer och gator bör gestaltas så att de 

underlättar orienteringen och ger hemkänsla. Stora sammanhängande asfaltsytor vid till 

exempel vändplatser bör undvikas genom att istället ha inslag av andra material. 

 

Gatorna ska vara självklara rörelsestråk för alla trafikslag, det vill säga, bland annat 

motorfordon, cyklister och fotgängare. Gaturummet blir på så sätt en social mötesplats för 

hela bostadsområdet. Entréer till byggnader bör vara vända mot gatan för att ge 

stadskänsla och undvika att skapa upplevelsen av att gatan är ”baksidan” för att istället ge 

ett levande stadsrum mot vilket byggnaderna vänder sig. Tydliga gaturum ger trygghet för 

alla sorters trafikanter.   

 

Häck eller staket mot gatan.    

 Mur mot gatan.    
 

Planterad häck mot gatan.   
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Parkering 

Parkeringsytorna ska ej vara hårdgjorda för att 

möjliggöra infiltration av dagvatten. För 

småhusen gäller att parkeringsplatsen placeras 

inom tomtmark.  

 

– Villor, parhus och kedjehus 

För småhusen gäller att parkeringsplatsen 

placeras inom tomtmark. Parkeringsytorna  

ska placeras mellan eller vid sidan av husen. 

  

– Radhus 

Parkeringsplatser till radhus ska delas in i flera mindre parkeringsytor istället för att 

samlas inom en stor parkeringsyta. Parkeringsplatser får inte ligga mellan gatumarken och 

bostadshusen, utan mellan eller bredvid husen enligt illustration ovan.   

 

Vändplatser 

Samtliga lokalgator ska förses med vändplan. 

 

Belysning 

För upplevelsen av områdets karaktär är ljussättningen i området viktig. Belysningen 

bidrar även till att stärka identiteten samtidigt som den skapar stämning. Det viktigaste av 

allt, den ger trygghet och är viktig ur tillgänglighetsaspekten. Ett belysningsprogram bör 

upprättas. Varje plats bör ha en genomtänkt ljussättning som skapar säkerhet, trygghet 

och ger en upplevelse. Belysningen vid viktiga målpunkter samt längs gång- och 

cykelvägar ska vara utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga kan använda dessa.  

 

Transformatorstation 

Transformatorstation ska kläs med träfasader som målas/laseras i en diskret och dämpad 

kulör, t.ex. grått eller grå-grönt. Takbeklädnad ska vara sedum.  

 

Certifiering 

Bostäderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad, GreenBuilding. BREEAM, LEED eller 

Svanenmärkning. Husen ska byggas med sunda material och ha en låg energianvändning. 

Hela bostadsområdet ska certifieras i LEED for Neighborhood Developement. 

 

 

 

 

 

Parkering mellan radhuslängorna.    
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Illustrationsplaner 

Förslag på bebyggelsestrukturer enligt detaljplanen och som visar hur området kan gestaltas 

utöver grundutförandet som visas i planbeskrivningen. 

 

 

 

Illustrationsplan med radhus, villor och parhus. Skiss/illustration: Andreas Wennberg  

Illustrationsplan med kedjehus, villor och parhus. Skiss/illustration: Andreas Wennberg  
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Hustyper 
Bostäderna för Granängen skall uppföras med utgångspunkt i det principiella 

gestaltningsförslagen/illustrationerna/skisserna som redovisas nedan från sidan 206 

(inspirationsskisser som utgångspunkt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationsplan med radhus, kedjehus, villor och parhus. Skiss/illustration: Andreas 

Wennberg  

http://www.ltu.se/


                                                                                                                       Examensarbete Arkitektur 

 

 

206 

Gestaltningen av bebyggelsen för Granängen ska utgå från dessa 

typritningar/typskisser:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RITAD AV ANDREAS WENNBERG  

Villor 
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Parhus 

RITAD AV ANDREAS WENNBERG  
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208 RITAD AV ANDREAS WENNBERG  

Kedjehus 
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RITAD AV ANDREAS WENNBERG  

Radhus 
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Gestaltningsförslag (exempel):  

 

Villor i ett plan 
 

 

Fasad gata Fasad baksida/gård 

Fasad sida/gavel Fasad sida/gavel 

Gatuvy 

RITAD AV ANDREAS WENNBERG  
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RITAD AV ANDREAS WENNBERG  

Fasad gata Fasad baksida/gård 

Fasad sida/gavel 

Fasad sida/gavel Fasad sida/gavel 
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Gestaltningsförslag villor i två plan  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

Fasad sida/gavel 

Fasad gata Fasad baksida/gård 

Fasad sida/gavel 

Gatuvy 

RITAD AV ANDREAS WENNBERG  
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Gestaltningsförslag parhus 
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Gestaltningsförslag på äldreboende/trygghetsboende för Granängen  
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    Gestaltningsförslag på ungdomsbostad/studentbostad för Granängen 
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