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Sammanfattning
Omvandling av hamnområden och att stärka kopplingen mellan staden och havet är en aktuell
planeringssituation i dagens ökande urbanisering i våra städer samtidigt som segregering är ett växande
problem på många platser. Hållbar utveckling har sedan länge varit aktuellt i planeringsdebatten
men under senare tid har en förskjutning skett från de ekologiska aspekterna av stadsplaneringen
till de sociala värdena som skapas av densamma. Det har därför inte skrivits och forskats i lika stor
utsträckning som inom den ekologiska och ekonomiska hållbarheten då planering för integration och
det sociala livet är under pågående utveckling.
Arbetet syftar därmed till att behandla synen på social hållbar utveckling och undersöka hur begreppet
förstås, vad det innefattar och hur det definieras samt hur det senare kan komma att praktiseras.
Detta görs med utgång i en teoretisk diskussion där hållbar utveckling som huvudbegrepp utreds
utifrån dess ursprung, hur det används och förstås utifrån forskning kring ämnet, varpå en liknande
redogörelse görs av begreppet social hållbarhet, vilket utgör arbetets huvudfokus.
För att bringa klarhet i den sociala hållbarhetens koppling till fysisk planering har samtida forskning i
ämnet studerats, vilket utgör arbetets forskningsöversikt. utifrån denna forskningsöversikt, tillsammans
med studier av två referensprojekt, utrönas gestaltningsprinciper för hur social hållbarhet kan främjas
och praktiskt appliceras i ett gestaltningsförslag. Dessa gestaltningsprinciper tillämpas sedan genom
arbetets fallstudie av Trelleborgs sjöstad, som även är föremål för den aktuella arkitekttävlingen Europan
14. I fallstudien studeras planeringsförutsättningarna för Trelleborgs sjöstad utifrån den fördjupade
översiktsplanen för området samt utifrån dokument tillhörande tävlingsprogrammet för Europan 14.
Arbetet mynnar slutligen ut i ett gestaltningsförslag för en centrumnära del av Trelleborgs sjöstad.
Förslaget grundar sig i de principer för socialt hållbar planering som baserats på forskningsöversikten,
och det visar sig att det är möjligt att planera socialt hållbart utifrån aktuell forskning och samtida
planeringsexempel.
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Del. 1

Inledning

Fig.1 Trelleborg 1960 (Europan 2017b)

Bakgrund
Under de senaste två seklerna kan flera historiska nedslag göras där synen på människors
levnadsförhållanden och sociala värden haft en stark koppling till hur städer och miljöer gestaltats.
Dessa stadsbyggnadsideal har satt tydliga spår i de urbana miljöer som vi kan känna igen idag.
Nedan redovisas de historiska nedslag som kommit att forma våra städer och livsmiljöer i särskilt stor
utsträckning.
Industrialismen och 1874 års byggnadsstadga
I och med fabrikerna och industrialismens infart till staden under slutet av 1800-talet kom också
konsekvenser som en förändrad stadsbild, trångboddhet, dåliga arbetsförhållanden och bostadsbrist
(Nisser 1997:270). 1874 års byggnadsstadga togs fram för industrialismens storstad och skulle innefatta
mer övergripande riktlinjer för exploateringen och bebyggelsen inom staden och dess utkant. Detta
för att förhindra de oreglerade kåkstäderna som uppstod framförallt i de yttre delarna av stadskärnan
och ofta kännetecknas med dåliga levnadsförhållanden på grund av trångboddhet, dåliga sanitära
förhållanden och fattigdom (Hall 1997:107-111). De fyra huvudsakliga målen vid stadsplanering
enligt stadgan var effektivisering av trafiksituationen, representativ stadsbild, god sanitär standard och
brandsäkerhet (Hall 1997:115).
Modernismen
Bostadsbyggandet under 1930-talet utgjordes av ledord som ljusinsläpp, placering efter väderstreck,
luftighet mellan husen tillsammans med fokus på kollektivitet och gemenskap ur ett socialt perspektiv
(Nylander 2013:65). Dessutom gavs barnfamiljer med minst tre barn både företräde, gratis tomtmark
och subventioner till att bygga sina egna bostäder. Dessa så kallade barnrikehus gick under benämningen
social housing och innebar ofta även en väsentlig trångboddhet inom bostad. Det fanns även en politisk
diskussion kring huruvida billiga bostäder skulle byggas med eller utan den nya standarden med dusch
och avlopp (Nylander 2013:66-68). Le Corbusier var en av denna tidens ledsagare vars idéer om
stadsplanering har kommit att influera det svenska bostadsbyggandet under 1930- och 1940-talet.
Han föreslog bland annat att staden skulle delas in i olika zoner baserat på funktion för att utgöra ett
ostört och separerat levnadsmönster i staden. Park- och naturområden skulle då särskilja bostaden,
arbetet, kulturverksamheten och affärerna samtidigt som stora trafikleder anlades (Nylander 2013:7172). I och med den rådande bostadsbristen i Sverige gavs inte individen speciellt mycket frihet gällande
sin egen bostadssituation utan det var myndigheterna som tog ansvar för bostadsutvecklingen och det
kollektiva som var i fokus, både vad gäller samhällsfrågor, utemiljöer och planlösningar inomhus. Det
rådande folkhemmets levnadsideal innebar således ett kollektivt samhälle där rättvisa och demokrati
skulle skapa bättre levnadsmiljöer men också riktlinjer för människors livsstil och hälsa (Nylander
2013:74-75).
Grannskapsplanering och ABC-staden
Under 1940-talet kom folkhemmet att bebyggas i allt större skala. Omkring 75% av vårt nuvarande
bostadsbestånd är byggt mellan 1940- och 1970-talet. Den snabba byggnadstakten under efterkrigstiden
berodde på att Sverige skonades så väl från kriget och hade under tiden en stark ekonomi tack vare en
intakt industri, infrastruktur och inte minst en arbetsför befolkning. Det stadsbyggnadsideal som kom
att prägla 1940- och 1950-talets planering var grannskapsplaneringen (Nylander 2013:97). Denna
kompletterade 1930-talets lamellhus med centrum och service och gjorde på så vis stadsdelarna mer
kompletta. Under 1930- och 1940-talet riktades mycket kritik mot de nybyggda förorterna med
lamellhus på grund av dess sociala brister i form av bland annat service, kultur och nöje. De blev
sovstäder som inte kunde erbjuda ett eget socialt liv. Samhället kom under tiden att allt mer präglas
av den rådande storskaliga industrialismen och i och med grannskapsenheten såg planerare och
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politiker en chans att bygga för ett samhälle med en ökad trygghet och social gemenskap som enligt
folkhemsidén var eftersträvansvärt.
Idéerna om grannskapsenheten härstammar från den engelska motsvarigheten “New Towns” som var
en nytolkning om trädgårdsstadens idéer om en ny bättre stad tillsammans med modernismens visioner
om “hus i park”, zonering och effektiv trafikplanering (Nylander 2013:101). En New Town bestod
av ett antal grannskapsenheter som samverkade kring ett gemensamt centrum, kommunikationer
etc. och var tänkt att ha en kapacitet på ca 60 000 invånare. New Towns kom som en reaktion på de
smutsiga och illa fungerande städerna, men även som en reaktion mot den täta stadens sårbarhet från
krigets massbombningar. Därför sågs dessa mindre stadsbildningar som bättre och tryggare samhällen.
Till skillnad från New Towns planerades de svenska grannskapsenheterna som fristående stadsdelar
med egna centrum (Nylander 2013:102).
Under 1950-talet kom grannskapsplaneringen att utvecklas till vad som kom att kallas för ABC-staden
(arbete, centrum och bostad), det vill säga att även arbetsplatser kom att få en plats i grannskapsenheten.
Två goda exempel på svenska grannskapsenheter är stockholmsförorterna Vällingby och Årsta som
båda starkt präglas av dessa idéal. År 1959 började en ny byggnadsstadga att gälla där trafikplaneringen
var en viktig del. Stadgan tillsammans med den ökande bilismen kom att innebära en allt mer påtaglig
separering av bostäder och biltrafiken (Nylander 2013:126).
Rekordåren
1960- 1970-talet brukar beskrivas som rekordåren inom det svenska bostadsbyggandet. Trots det goda
ekonomiska läget under efterkrigstiden stod det klart att målsättningen, att bygga bort bostadsbristen
fram till 1960, inte skulle nås och nya krafttag var nödvändiga (Nylander 2013:149). Bostadsbristen
blev en av politikens viktigaste frågor bland alla partier och efter påtryckningar från olika politiska
läger beslutande den socialdemokratiskt ledda riksdagen om att höja takten i bostadsbyggandet med
målet att bygga 100 000 bostäder om året i 10 år, vad som kom att kallas för miljonprogrammet. Det
lyckades och idag består ca 35% av vårt bostadsbestånd av bostäder byggda mellan 1961 och 1970.
Den snabba byggtakten möjliggjordes tack vare den ökade industrialiseringen av bostadsbyggandet
som gjorde det möjligt att bygga stort och mycket. Nya bostadsområden i städernas förorter, vars
storlek och skala kulminerade i bland annat Rosengård i Malmö, Gårdsten i Göteborg och Skärholmen
utanför Stockholm (Nylander 2013:151). Arkitektoniskt sett var 1960-talets bebyggelse sprunget ur
modernismens visioner om luft, ljus och hus i park och kom därför att präglas av den stora skalan och
idén om huset som skulpturer i landskapet och nya mer rationella trafiksystem. Dessa miljöer som
bebyggelsestrukturen gav upphov till kom att kritiseras för att vara för öppna och otrygga på grund av
avsaknaden av den täta stadens rumsliga täthet (Nylander 2013:158).
Bilen och trafiken, som kraftigt ökade under 1950-talet, kom att bli styrande för de nya bostadsområdenas
utformning. Biltrafikens krav sammanställdes i regelverket SCAFT (Stadsbyggnad Chalmers Arkitektur
Forskningsgruppen för Trafiksäkerhet) med syftet att garantera en hög framkomlighet i trafiken.
SCAFT strävade huvudsakligen mot en separering i plan av de olika trafikslagen som bilar, cyklar
och gående. I och med detta reducerades gaturummet till att endast vara en trafikteknisk funktion
(Nylander 2013:154).
Postmodernismen
Under 1980-talet kom de statliga ansvarstagandet och subventionerna för bostadsmarknaden
att avtaga. Samtidigt handlade denna tid om att upprusta de utomhusmiljöer som omgav
miljonprogramsområdena för att skapa en känsla av kollektivitet hos de boende i området tillsammans
med ett införande av andra funktioner än endast bostäder i grannskapen som arbetsplatser, service och
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olika typer av mötesplatser. Under denna tid var det även många industriområden som omvandlades till
bostadsområden (Nylander 2013:229-230, 241). Postmodernismen innebar alltså ett ifrågasättande
och en motreaktion på modernismens arkitektur och stadsideal. Istället var det klassiskt, konstnärligt
och friare former av arkitekturen för byggandet som var det som efterfrågades (Nylander 2013:232-233,
239). Bostadsutställningen 1985 (Bo85) innehöll arkitektur tydligt inspirerad av postmodernismens
formuttryck tillsammans med ett fokus på kollektivboenden, mötesplatser, integration mellan
de boende samt ett hänsynstagande i byggandet för bland annat pensionärer och handikappade.
Dessa mötesplatser och så kallade sociala rum där människor blandades med varandra utgjordes av
innergårdarna där även entréerna till lägenheterna var placerade (Nylander 2013:251, 253).
Marknadsstyrd stadsplanering
Under 1990-talet avskaffades det statliga subventioneringen helt genom en mer marknadsbaserad
planering där även den sociala dimensionen inom stadsbyggandet avlägsnades då bostadsrätter var
det som eftersträvades före hyresrätter. Det var under denna tid som många av de svenska städernas
hamnområden började omvandlas till exklusiva, attraktiva bostads- och kontorsområden (Nylander
2013:259-261).
Syfte och problemformulering
Omvandling av hamnområden och att stärka kopplingen mellan staden och havet är en aktuell
planeringssituation i många av dagens städer samtidigt som segregering är ett växande problem på många
platser. Hållbarhet har länge varit aktuellt i planeringsdebatten men verkar nu mer ha flyttat fokus från
de ekologiska aspekterna av stadsplaneringen till de sociala värdena som skapas av densamma. Det
har därför inte skrivits och forskats i lika stor utsträckning som inom den miljömässiga hållbarheten
då planering för integration och det sociala livet är under fortsatt utveckling just nu. Därför är det
intressant att undersöka sambandet mellan samhället, planering och dess sociala konsekvenser och
försöka hitta kopplingar dem emellan.
Syftet med detta arbete är således att se hur fysisk planering och social hållbarhet, med stöd
i samtida forskning kring ämnet och utvalda referensprojekt, kan tillämpas i framtagandet av ett
planförslag. Utgångspunkten för arbetet är vidare och delvis tävlingen Europan 14 Trelleborgs sjöstad
där tävlingsprogrammet tillsammans med Trelleborgs kommuns fördjupade översiktsplan utgör
fallstudiens avgränsning både geografiskt och i sak.
Frågeställningar
•

Hur har sociala hållbarhetsaspekter integrerats och/eller kommit till uttryck i tidigare hamn- och
stadsomvandlingsprojekt?

•

Vilka principer för att främja social hållbarhet inom den fysiska planeringen går att skönja i den
samtida forskningen?

•

Hur kan dessa principer appliceras på fallstudieområdet Trelleborgs sjöstad?
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Avgränsning
Ämnesavgränsning
I sak är uppsatsen avgränsad utifrån valda frågeställningar. Dessa är ämnade att besvaras med
hänsyn till uppsatsens tema; social hållbarhet, vilket studeras utifrån den teoretiska utgångspunkten,
forskningsöversikten samt de studerade referensprojekten och slutligen konkretiseras i ett planförslag.
Rumslig avgränsning
Tävlingsområdet är större än vad som anses vara rimligt för kandidatuppsatsens givna tidsrymd och
har därför avgränsats till ett mindre område om ca 13 hektar. Bortsett från den Strandgatan som löper
genom det gröna stråket, har området en direkt koppling till staden på så vis att de befintliga stråken
i stadskärnan korsar själva huvudgatan och dessa kan då “kopplas på” och fortsätta ut till Sjöstaden.
Vid utformningen av vägen och hur den är tänkt att korsas, kan barriäreffekten som finns där idag
minskas. Utöver avgränsningen är det tänkt att en broförbindelse ska anläggas från planområdet över
till den del av hamnen som ligger söder om det avgränsade område för att ytterligare koppla ihop
stadsdelarna och förlänga stråken från stadens centrum. Vattnet omkring planområdets markyta är
inkluderat i avgränsningen för att visa på hur det kan inkluderas och aktiveras för människorna på
platsen och allmänheten.
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Fig.2 Avgränsning (Trelleborgs kommun 2014)
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Disposition
Del 1 - Inledning
Här presenteras arbetets syfte, problemformulering och frågeställningar tillsammans med en historisk
bakgrund med planeringsideal som haft ett socialt fokus. Det redogörs här även för både den rumsliga
och ämnesmässiga avgränsningen för arbetet och hur arbetet delats upp mellan de två författarna.
Del 2 - Forskningsdesign och metod
Valet av forskningsdesign är fallstudie och innefattar vidare metoden kvalitativ textanalys. Det förklaras
mer utförligt i detta avsnitt men övergripande beskrivs motiven till varför dessa val gjorts tillsammans
med en redogörelse över den huvudsakliga litteratur som kommer att behandlas och utgöra grunden
för nästkommande avsnitt.
Del 3 - Teoretisk utgångspunkt & Forskningsöversikt
Här behandlas den valda forskningen och teorin som begrundar denna studie utifrån den teoretiska
utgångspunkten som är hållbar utveckling med fokus på den sociala dimensionen. Två referensprojekt
kompletterar den teoretiska litteraturen och utifrån dessa sammantaget har vissa huvudteser kunnat
plockas ut och ligger delvis till grund för de kommande gestaltningsprinciperna och planförslaget i
arbetet.
Del 4 - Fallstudien Trelleborgs sjöstad
I detta avsnitt behandlas de dokument som huvudsakligen förklarar situationen för Trelleborg
och dess utveckling. Här lyfts Trelleborgs kommuns fördjupade översiktsplan tillsammans med
tävlingen “Europan 14 - Trelleborgs sjöstad” fram med motivet att de tillsammans utgör ramverket
för kommande planförslag över en del av Trelleborgs hamnområde. Vidare återges det här en kort
beskrivning av upplevelsen av platsbesök i Trelleborg och en övergripande beskrivning av den befintliga
markanvändningen inom det planområdet i dagsläget.
Del 5 - Planförslag
Här presenteras gestaltningsprinciperna och planförslaget tillsammans med en beskrivning av planens
huvuddrag.
Del 6 - Avslutning
Den sista delen i arbetet innefattar en diskussion kring kopplingen mellan fysisk planering och social
hållbarhet samt huruvida en koppling mellan teori och praktik har kunnat göras i detta fallet.
Uppdelning
En uppdelning av arbetet har gjorts på det viset att Frida har fördjupat sig mer i forskningsdesign,
forskningsöversikt och inom fallstudien behandlat Trelleborgs FÖP. Johan har åtagit sig metod,
teoretisk utgångspunkt, referensprojekten och tävlingsprogrammet för fallstudien. Det gestaltade
planförslaget har gemensamt skissats och resonerats fram och sedan färdigställts digitalt. Övriga delar
i uppsatsen och har arbetats fram gemensamt.
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Begreppsförklaring
Barriär
En barriär ett hinder av något slag. En barriär kan vara till exempel en avspärrning, en skyddsvall eller
ett räcke som gör att det är svårt eller omöjligt att ta sig fram eller passera (Nationalencyklopedin
2017a).
Funktionsblandning
En funktionsblandad stad förklaras som komplex till sin utformning och innehåll, med en tät
bebyggelsestruktur som ger upphov till närhet mellan verksamheter, bostäder, människor, kontinuerliga
upplevelser och händelser i ett omväxlande och rörligt folkliv i ett sammanhang vi ofta förknippar
med stad (Bellander 2005:5).
Integration
En process som leder till att skilda enheter förenas men är även resultatet av en sådan process
(Nationalencyklopedin 2017b).
Mobilitet
Innebär möjligheten till rörlighet, såväl fysisk som social rörlighet. Där social rörelse kan beskrivas
som individers byte av position mellan sociala skikt (Nationalencyklopedin 2017c).
Offentligt rum
Ett offentligt rum är en del av bebyggelsemiljön som är tillgängligt för allmänheten såsom gator,
passager och torg. Byggnaders fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar som fysiskt
definierar rummet. Begreppet tillämpas oftast för rum i städer och stadsliknande samhällen
(Nationalencyklopedin 2017d).
Segregation
Innebär det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av bl.a.
socioekonomisk status, hudfärg, etnicitet, religion. Den kan vara såväl frivillig som påtvingad
(Nationalencyklopedin 2017e).
Stråk
Är en väg där personer ofta går eller färdas. Kan ges uttryck i form av t.ex. gångstråk, trafikstråk,
restaurangstråk eller huvudstråk (Nationalencyklopedin 2017f ).
Tillgänglighet
Möjligheten för medborgare och näringsliv att nå och ta del av aktiviteter i samhället. Möjligheten
beror på olika aspekter men mäts ofta i restid, avstånd men kan även bero på kostnad, bekvämlighet och
trygghet. Tillgängligheten är beroende dels av transportsystemets funktion, bebyggelsens lokalisering
och olika funktioners förhållande till varandra (Holmberg et al. 2008; Nationalencyklopedin 2017g).
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Del. 2
Forskningsdesign
& metod

Fig.3 Trelleborg 1940 (Europan 2017b)

Social hållbarhet är ett brett begrepp som kan behandlas utifrån ett oändligt antal utgångspunkter,
därför har en tematisk precisering av ämnet varit nödvändig. För att precisera ämnet social hållbarhet
har valet av litteratur avgränsats till samtida forskning rörande fysisk planerings möjligheter att verka
för social hållbarhet. Den internationella och aktuella arkitekttävlingen Europan 14 Trelleborg Sjöstad
har valts som fall för kandidatarbetet. Planförslaget gestaltas främst utifrån de gestaltningsprinciper
som utrönas av den kvalitativa textanalysen av det empiriska materialet men underbyggs även av de
planeringsförutsättningar som lyfts fram i tävlingsprogrammet och Trelleborgs kommuns fördjupade
översiktsplan. För att ytterligare grunda uppfattningen av fallstudieområdet inför bland annat
gestaltningsskedet har även ett platsbesök gjorts.
Forskningsdesign
Fallstudie
Den forskningsdesign som valts för denna studie är fallstudie där det främsta fokuset är på Trelleborgs
sjöstad men även en jämförelse och letande av inspiration i andra liknande projekt. De referensprojekt
som har valts är Vallastaden i Linköping och Västra hamnen “Bo01” i Malmö med motiveringen
att de är hamn- eller stadsnära utvecklingsområden i modern tappning som är fallet för det aktuella
planområdet i Trelleborg. Det behöver inte enbart vara likheter som kännetecknar samma problematik
mellan stadsutvecklingsprojekten utan kan handla om att upptäcka och poängtera avsaknaden av en
viss planeringsåtgärd eller belysa att det är för lite fokus på den sociala hållbarheten i projekten.
Oavsett vad för typ att kännetecken och positiva eller negativa planeringsåtgärder som lyfts fram
utifrån fallstudien, är målet att skapa en djupare grund för de principer som sedan väljs ut och
appliceras i planförslaget för Trelleborg. Detta görs utifrån både referensprojekten och vad den samtida
forskningen lyfter fram för teser och verktyg för att planera för social hållbarhet.
Fallstudie är en metod som passar denna studie bra då syftet är att analysera en eller flera enskilda
fall för att hitta kopplingar och gemensamma nämnare som leder till att förklara ett fenomen eller
problem. I detta fallet analyseras planeringens påverkan på segregation kontra integration och då
efterlyses strategier, åtgärder och olika teoretiska resonemang för att därefter kunna applicera detta
på planområdet för Trelleborgs sjöstad. Vidare är en av fallstudiens starka sidor att det går att hantera
svårigheter och någorlunda svårmätbara sociala värden i en situation eller på en plats (Denscombe
2009:60, 68). Dessutom appliceras kvalitativ textanalys som metod för studien med syftet att kunna
plocka ut de väsentliga delarna ur empirin och forskningen som sedan adderas till själva fallstudien
och den gestaltande slutprodukten. Kombination av olika metoder är något som förespråkas inom
fallstudier för att den komplexitet som verkligheten besitter ska kunna hanteras. Återigen handlar det
om att kunna stärka de samband och slutsatser som tas fram utifrån det fall som studeras. Fallstudien
ses som en metod med ett brett, holistiskt fokus snarare än att innefatta ett alltför snävt och uteslutande
ramverk. Fokuset i denna studie, med att identifiera planeringsstrategier och teoretiska teser med
inriktning på social hållbarhet, stärker ytterligare argumentet för valet av fallstudie som metod då
denne understödjer att teorier kan både prövas och skapas (Denscombe 2009:71). En annan styrka
inom fallstudien är att det går att hantera flera olika informationskällor och material varvid främst
dokument (FÖP och tävlingsunderlag, forskningsavhandlingar) och platsobservation kommer att
användas i detta arbete. Inom dokumenten finns det även kartmaterial och illustrationer över området
som kommer att analyseras och behandlas (Merriam 1994:23).
Fallstudien har fyra utmärkande egenskaper varvid en av dem är att den är partikularistisk vilket innebär
ett huvudfokus på ett fall eller fenomen och att det går att angripa praktiska vardagsproblem som finns
i samhället. Nästa egenskap är att fallstudien är deskriptiv där slutsatserna utifrån det studerade fallet
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är välgrundade och kvalitativ information har utgjort en grund. Fallstudien är även heuristisk och
kan således komma att belysa fenomen eller samband som inte tidigare varit uppenbara. Slutligen är
fallstudien även induktiv vilket innebär att studien grundar sig på empiriskt material som sedan ligger
till grund för att utveckla nya resonemang och upptäckter om samband, snarare än ett prövande av
hypoteser framtagna innan forskning och empiri involverats i studien (Merriam 1994:25-27). Dessa
fyra steg inom metoden appliceras övergripande i fallet genom ett tydligt fokus på Trelleborgs sjöstad
tillsammans med avstamp i forskning och kvalitativ textanalys. Dessutom finns det en vision om att
belysa och föreslå ett förslag på just övergången från det teoretiska fältet till praktiken.
Kritik - forskningsdesign
En av de kritiker fallstudien som metod ofta får är att det är svårt att acceptera en generalisering av en
viss problematik utifrån en analys av ett enda fall. Här är referensprojekten en viktig del i att legitimera
slutsatserna och de kopplingar mellan planering och social hållbarhet som lyfts fram i denna studie
(Denscombe 2009:68-69, 72). En annan negativ aspekt inom fallstudien är att det finns tendenser
till att läsaren tror sig få förklarat ett resonemang för hela problematiken i verkligheten snarare än att
det tydligt framgår att fallstudien i fråga lyfter fram ett visst fall men med ett fokus på ett generellt
problem och att resultatet blir en del av förklaringen av verkligheten (Merriam 1994:47).
Val av litteratur
Det textmaterial som valts att studeras i arbetet har främst ämnat att besvara frågeställningarna. Dessa
avhandlingar har vidare valts ut med relevans till arbetets syfte och den tematiska avgränsningen av
begreppet social hållbarhet. Den huvudsakliga forskningen som utgör en del av empirin i denna studie
är Ann Legebys avhandlingar kring korrelationen mellan segregation och urban form. Hon är forskare i
stadsbyggnad vid KTH och de avhandlingar som använts i detta arbete är Urban segregation and urban
form - from residental segregation to segregation in public space (2010) och Patterns of co-presence - spatial
configuration and social segregation (2013). Den senare har utgjort det främsta grundmaterialet då det
är Legebys doktorsavhandling, medan den tidigare är licentiatavhandling och ses som ett förarbete
till den slutliga avhandlingen. Tillsammans med Legebys avhandling har Jon Loits avhandling En
stad i världsklass - hur och för vem? En studie om Stockholms sociala stadsplanering (2014) utgjort
forskningsempirin. Han har tidigare bland annat forskat inom kulturgeografi på Uppsala universitet.
Det huvudsakliga fokuset i Loits avhandling är den sociala dimensionen och konsekvenserna av
stadsplaneringen tillsammans med ett tydligt fokus på de marknadskrafter och ideologier som styr
dagens samhällsplanering. Utöver dessa avhandlingar har kompletterande litteratur använts i arbetet
men det är i huvudsak Legeby och Loit som behandlats som teori och utgjort grunden i det vidare
arbetet.
Metod för analys
Kvalitativ textanalys
Enligt Widén (2014:178) handlar textanalys om att välja ut och förhålla sig till olika typer av
texter och deras innehåll samt skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat
undersökningsproblem. Kvalitativ textanalys är sprungen ur hermeneutiken som handlar om att
läsa, förstå och skapa mening ur texter, antingen med ett fokus på författarnas avsikter eller läsarens
tolkning av samma text.
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I en kvalitativ textanalys arbetar därför forskaren efter några grundläggande riktlinjer. I Widens
(2014:178) exempel tolkas texterna genom att någon av de analytiska dimensionerna finns i förgrunden.
I den första dimensionen analyseras textens upphovsman, författare eller redaktör för att söka svar
på vilka innebörder som författaren själv tillskrivit en text. Den andra dimensionen har ett fokus på
textens form och innehåll, en analys på själva texten samt ett fokus på textens språkliga, litterära och
innehållsmässiga innebörder. I den tredje dimensionen ska forskaren tolka de innebörder som texten
har i relation med ett sammanhang utanför texten. Ett fokus på textens betydelser i förhållande till det
omgivande samhället. I en kvalitativ textanalys måste det klargöras vilken eller vilka dimensioner som
analysen bygger på (Widen 2014:178-180).
Analysen av det empiriska materialet kommer inledande och främst att göras utifrån den andra
dimensionen. Då forskningsöversikten är ämnad att analysera och beskriva vilka aspekter i planeringen
som författarna menar, kan ge konsekvenser för den sociala hållbarthetsdimensionen, samt sambandet
mellan planering och social hållbarhet. Samma typ av analys görs även med de utvalda referensprojekten
där bakgrund, huvuddrag och hur social hållbarhet främjats i respektive projekt beskrivs. Vidare görs
en analys utifrån den tredje dimensionen där forskningsöversikten och referensprojekten ligger till
grund för att utröna gestaltningsprinciper för hur social hållbarhet kan implementeras i planförslaget
för fallstudieområdet Trelleborgs sjöstad, alltså en analys om hur innehållet kan tillämpas och placeras
i ett sammanhang utanför själva texten.
Kritik - kvalitativ textanalys
Kvalitativ textanalys har många goda egenskaper när det kommer till att analysera kvalitativ data, men
som för många andra metoder föreligger det även vissa svårigheter i användandet av metoden som
forskaren bör vara medveten om. Den främsta kritiken som riktas mot metoden är det selektiva urval
som författaren tvingas göra av den empiriska datan. Kritik kan därmed även riktas mot resultatet
då det blir svårt för forskaren att påvisa att denne “fått det rätt”, dock finns det inte heller något
sätt att visa att det är möjligt enligt Denscombe (2009:380). Kritiken riktas därför mot forskarens
trovärdighet, objektivitet och generaliseringar. Vid kvalitativ forskning kan inte forskarens identitet,
värderingar och övertygelser inte helt utebli och därför eventuellt komma att färga analysprocessen
och dess resultat. Det är därför viktigt att närma sig forskningen med ett öppet sinne för att vara så
objektiv som möjligt (Denscombe 2009:384-385).
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Fig.4 Vy från söder (Janssen 2016)

Teoretisk utgångspunkt
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett av flera begrepp som De Roo och Porter (2007:9) benämner som ett
fuzzy concept. Det betyder att begreppet har flera eller till och med ett oändligt antal innebörder.
Absolut kunskap om hållbarhet är därför per definition svår att nå, då begreppet inte är definierat.
Hållbarhetskonceptet är för brett för att ha en absolut sanning. Trots denna insikt är det ändå vanligt
att begreppet används som definierat hos bland annat politiker och planerare, då det ofta behandlas
som något som tros inneha samma innebörd hos alla, är uppskattat av alla och därför allmänt accepterat
av alla och således ses som en säker framgångsfaktor (De Roo & Porter 2007:2). För att vidare kunna
föra en diskussion kring social hållbarhet är det därför av stor vikt att bringa klarhet i vad begreppet
hållbar utveckling innebär som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats.
Enligt Partridge (2005:3) tar hållbar utveckling, som begrepp, sin utgångspunkt i den så kallade
Brundtlandsrapporten från 1987 där begreppet definieras som ”en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Nationalencyklopedin 2017a). Denna definition är den mest vedertagna (Partridge 2005:3) och
återkommer inte minst som en tolkning i Plan- och bygglagens första paragraf där dess syfte beskrivs
som ”att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer.” (SFS 2010:900).
Inom begreppet hållbar utveckling ryms tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet,
varvid Partridge (2005:1) menar att den sociala dimensionen är den minst outforskade samtidigt som
han menar att den ekologiska är den dimension som hållbarhetsbegreppet är sprunget ur. Detta beror
till stor del på att begreppet från början handlade om utveckling i en tillväxtorienterad form. Denna
tes stärks av Griessler och Litting (2005:66–67) som refererar till hållbar utveckling som ett begrepp
vars ursprung grundas i en ”enpelarmodell”, där den ekologiska dimensionen var fundamentets bas.
De ekonomiska och sociala aspekterna var bara värda att beakta när de positivt kunde påverka den
ekologiska hållbarheten (Griessler & Litting 2005:66). På senare tid har det dock skett en förskjutning
av denna syn på begreppet och beskrivs nu snarare som en ”trepelarmodell”. Denna grundar sig i att
det mänskliga behovet inte endast kan tillgodoses utifrån en ekologiskt hållbar miljö, utan behöver
även se till de sociala och ekonomiska värdena. Författarna menar att dessa tre i pelarmodellen har
blivit givna samma dignitet och ska behandlas jämlikt. Att denna förskjutning har skett är positivt
menar Griessler & Litting (2005:67), men de belyser samtidigt att tre pelare inte är nog ur ett
teoretiskt perspektiv, utan täcker endast de mål som framställs i Brundtlandsrsapporten. Bland annat
önskar författarna en utvidgning av begreppet som även täcker aspekter såsom religiös, kulturestetisk
och politisk hållbarhet. Författarna kritiserar vidare denna modell för dess faktiska tillämpning. De
menar att den ojämna tillämpningen dels beror på att de ekonomiska argumenten tenderar att vara
mer övertygande i debatten och således blir de som får mest utrymme. De hävdar också att det finns
en inneboende problematik i ordet jämlik. Vad innebär jämlikt och hur ska tre väldigt olika aspekter
kunna behandlas på en jämlik grund när de sker utifrån så olika förutsättningar?
Social hållbarhet
Som ovan nämnt beskrivs hållbarhetsbegreppet av forskningen som ett vagt begrepp med många försök
till definitioner och tolkningar men där inget konsensus kunnat nås. Bland de tre dimensionerna
beskrivs dessutom den sociala dimensionen som den minst utforskade, både inom den akademiska och
politiska sfären (Griessler & Litting 2005:68; Partridge 2005:5). En av anledningarna till detta är enligt
Partridge att det inte förrän på senare tid blivit uppmärksammat som en del av hållbarhetskonceptet,
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vilket figuren nedan illustrerar. En annan anledning som lyfts till varför den sociala dimensionen
stått i skuggan, av de mer tekniska och naturvetenskapliga, ekologiska och ekonomiska aspekterna
är på grund av den bristande mätbarheten och svårigheten att konceptualisera begreppet, för att
sedan operationaliseras inför politisk handling (Partridge 2005:6). Denna svårighet menar Griessler &
Litting (2005:69) bland annat är beroende av att det idag saknas en åtskildhet mellan social hållbarhet
på en analytisk, normativ och en politisk nivå vilket i sin tur bidrar till en förvirring i debatten kring
en gemensam definition.
År 2000, balans?
1980-95
Sent 1990
Ekologisk
Ekologisk

Ekonomisk

Social

Ekonomisk

Ekonomisk

Ekologisk

Social

Social

Fig.5 De tre hållbarhetsdimensionerna och dess betydelse över tid

Trots att begreppet är svårtolkat och saknar definition menar Partridge (2005:7) att det är nödvändigt
att försöka avgöra vilka aspekter som ryms inom social hållbarhet och vilka aspekter som inte gör det.
I det utvalda teoretiska materialet för detta arbete görs försök till definitioner och vissa nyckelbegrepp
som särskilt kännetecknar social hållbarhet. Ett sådant nyckelbegrepp är exempelvis social rättvisa. I
Partridge text kan social rättvisa förklaras med följande citat:
a society with an equitable distribution of economic resources; equality of civic, legal and
industrial rights; fair and equal access to essential services such as housing, health and
education; and opportunity for everyone in terms of personal development and participation
in community life and decision-making’. (Partridge 2005:8)
Vidare beskrivs ett socialt och rättvist samhälle i sammanhanget som rättvisa utan social uteslutning
och med en god livskvalitet för alla. En syn på hur detta kan säkerställas i framtiden är också av
vikt menar Partridge och Colantonio (2005:8; 2007:5), för att inte bara se social rättvisa utifrån ett
nutidsperspektiv. Partridge (2005:8) nämner i sin text författaren McKenzie som beskriver detta på ett
utvecklat sätt. McKenzie framställer där social hållbarhet som ett livsbejakande tillstånd i ett samhälle,
men även som en process för att åstadkomma ett tillstånd av social rättvisa. Flera viktiga inslag för att
nå ett sådant tillstånd beskrivs också bland annat genom att skapa en jämlik tillgång till nyckeltjänster
såsom sjukvård, skola, transport, boende och rekreation. Likt Brundtlands definition av hållbarhet
belyser han även vikten av en rättvis livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer. Processen bör stödja politiskt inflytande för medborgarna vid flera tillfällen än endast
vid val, speciellt på ett lokalt plan. Även Boverket (2010:21) definierar socialt hållbar stadsutveckling
med den sociala rättvisan som grund då de menar att en hållbar stadsutveckling “bör kännetecknas
av sådant som att hänsyn tas till olika gruppers behov, att förutsättningar för människors möten
förbättras och att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas”.
Ett annat nyckelbegrepp som nämns flitigt i det teoretiska materialet och i definitionen av social
rättvisa är livskvalitet. Detta begrepp är mer svårtolkat menar Partridge (2005:9) och blir ofta subjektivt
betingat. Men nyttan av begreppet är att det sätter människan i fokus och likt ovan nämnda begrepp
får inte en god livskvalitet idag, ske på bekostnad av framtida generationers chanser till god livskvalitet.
Ett särskilt fokus bör här ligga på att förbättra livskvaliteten för resurssvaga grupper snarare än ett
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fokus på exempelvis insatser mot resursstarka gruppers ökade konsumtionsvanor, som ofta förknippas
med förbättrad livskvalitet. Partridge (2005:9) menar vidare att en förbättrad livskvalitet inte kan
uppnås utan social rättvisa.
Inklusion är också ett begrepp som är nära besläktat med social rättvisa och som ofta förknippas med
socialt hållbar utveckling. Social segregation är enligt Partridge (2005:10) ett av vår samtids största
hinder för att uppnå social hållbara samhällen. Mekanismer som bidrar till denna segregation är bland
annat fattigdom och andra sociala hinder som berövar människor rätt att delta i det jämlika samhället.
Ett sätt att bidra till en förbättrad inklusion är således genom förbättrad tillgänglighet. Detta bör
ske på en bred front, där såväl jobbmöjligheter, tillgång till transport, bostad, och service samt goda
möjligheter att påverka politiskt bör eftersträvas. Insatser bör främst ske för att öka tillgängligheten för
de som historiskt blivit åsidosatta (2005:10).
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030
för hållbar utveckling och dess 17 globala mål. Dessa aspekter och nyckelbegrepp för social hållbarhet
som nämnts ovan sammanfattas även i det 11:e målet för hållbara städer och samhällen. Däribland
berörs den sociala rättvisan när de beskriver hur:
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till
ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till
bostad är en viktig utmaning. Idag bor en miljard människor i slumområden. Fattigdom,
svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppkommer
och växer. (Riksdagen 2017)
Men även inklusion och tillgänglighet genom citatet:
Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt,
(nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive utvecklade former för dialog med
medborgare och näringsliv. (Riksdagen 2017)
Forskningsöversikt
Fysisk planerings koppling till det sociala livet
Sambandet mellan fysisk planering och det sociala livet på en plats är något som Legeby undersöker
och lyfter fram i sin avhandling ”Patterns of co-presence - spatial configuration and social segregation”.
Segregation handlar inte enbart om uppdelning av människor kopplat till deras bostäder utan även
om offentliga platser som skapas och riktar sig till olika samhällsgrupper. Det är här den fysiska
planeringen kommer in i bilden och utgör ett av de huvudsakliga verktygen för att påverka det sociala
livet i en stad genom dess möjligheter att skapa bättre integrerade allmänna platser och stadsdelar.
Vidare förknippas segregation, som ett socialt problem i staden, med exkludering och avstånd mellan
människor som inte enbart kommer till uttryck inom ett bostadsområde eller på en avgränsad plats
utan även får konsekvenser för hela staden och samhället som sådant (Legeby 2013:2-3). Fysisk
planering och arkitektur innefattar ett skapande och utveckling av den byggda miljön som senare
ger upphov till sociala konsekvenser. Samtidigt som platser och rumsligheter har förmågan att bidra
till en uppdelning av människor och aktiviteter, kan det också motverka detsamma. Stadsplanering
och byggande påverkar alltså i stor utsträckning vilken typ av samhälle som uppstår genom att skapa
förutsättningarna för att kunna motverka segregation på en plats, föra samman olika samhällsgrupper
och påverka människors vardagsliv och levnadssätt (Legeby 2013:16-18, 61).
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Utan kunskap om hur viktig den fysiska planeringen är utifrån ett socialt perspektiv, är risken stor
att det enbart sker en utveckling av olika platser rent fysiskt och estetiskt utan några egentliga sociala
skillnader i användningen av dem. Därför är förståelsen för relationen mellan fysisk planering och
segregation väsentligt för att undvika att ge upphov till negativa konsekvenser vid skapandet och
användandet av levnadsmiljön (Legeby 2013:329). Här går det att relatera till exempelvis rekordårens
tid i Sverige och generellt hur miljonprogramsområdena idag upplevs ur ett socialt perspektiv. Det
talar tydligt för att den fysiska planeringen av miljöer faktiskt har ett starkt samband med det sociala
livet som utspelar sig där.
Materiell struktur i form av den byggda miljön och handling som innefattar själva brukandet av
levnadsmiljön är två huvudfaktorer som skapar segregation. Inom planeringen och aktörerna inom
de materiella strukturerna hör planerare, kommunen, byggherrar, markägare och konsulter vilka
skapar dessa strukturer i form av både den fysiska miljön i städer men också det sociala klimatet
som därefter formas. Detta legitimerar således vikten av ett medvetande och ställningstagande inom
den fysiska planeringen och dess påverkan på segregation kontra integration i staden. Då båda dessa
huvudfaktorer är direkt påverkade av politiken och planeringen menar Loit att det sannolikt kan
konstatera möjligheten att motverka segregationsproblematiken genom fysisk planering. Däremot
präglas planeringen i sig starkt av den politik som råder i samhället vilket skapar en mer komplex
situation där många olika samhällsprocesser samverkar med varandra (Loit 2014:55-56, 64).
Trots planeringens uttalade fokus på den sociala aspekten av hållbarhet betonar Loit att det saknas
konkreta exempel på hur det skulle kunna uppfyllas i praktiken. Ett första steg i att attackera
denna problematik kan vara att införa en social variant av miljökonsekvensbeskrivning för att mäta
planeringens åstadkommande vad gäller de sociala värdena på området i fråga, men också för att lyfta
frågan till en övergripande och samhällelig nivå där fokus bör vara att inkludera och planera för alla
medborgare och samhällstyper (Loit 2014:120-121, 241).
Planeringen är därmed medskapare till vem och vilka som hör hemma på en plats respektive
inte. Hur stadsidealet används i planeringen, och vad det inrymmer för värden, behöver därför
problematiseras när det gäller dess sociala innebörd. (Loit 2014:242-243)
Funktionsblandning
Förutom människors koppling till sin bostad finns det många andra platser och relationer för
individerna i en stad så som vänner, familj, nöje, arbete och shopping. Detta gör att planeringen utav
den fysiska miljön och offentliga platser bör komplettera bostäderna med dess omkringliggande ytor
och användningen av platsen för att skapa mer integration och välkomna olika grupper i samhället.
Utöver själva gestaltandet av och tillträdet till ett område handlar det även om att motverka och
förebygga segregation genom att skapa tillgångar till olika typer av funktioner. Utöver bostäderna styr
alltså en plats övriga funktioner det sociala klimatet och urbana livet som uppstår (Legeby 2013:33,
112, 322).
Fyra faktorer som visar på att fysiska platser är viktiga i samhället är; människors behov av att synas
och träffa andra, interagera med andra för att det främmande ska bli bekant, socialt sammanhang
samt politik och demokrati (Legeby 2013:97). De behov människor har behöver även speglas
i den miljö vi lever i, vilket tenderar att fortsätta bli mer stadsmässiga levnadsmiljöer. I en tätare
boendemiljö ställs det även högre krav på en välplanerad och genomtänkt struktur som innefattar
en bra samordning och blandning av de olika funktioner som vi människor kräver. Det är här tät
blandstad eller funktionsblandning kommer in i bilden, dels som en motreaktion på rekordåren
och miljonprogrammets konsekvenser på samhället idag men även som ett rådande planeringsideal
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i byggandet och utvecklingen av staden. Legeby lyfter även fram att arbetsmöjligheter och dess
lokalisering har en tydlig koppling till segregationen på en plats. Ju färre arbetsmöjligheter desto större
risk för att negativa sociala konsekvenser uppstår kopplat till platsen. Arbetsmöjligheter i ett område
genererar ett bredare utbud och blandning av människor vilket påverkar i vilken utsträckning möten
och nätverkande människor emellan uppstår (Legeby 2013:124).
En av grundorsakerna till segregation i staden är den geografiska uppdelningen av olika boendetyper,
funktioner och upplåtelseformer då detta skapar förutsättningarna för vilka som kommer att bo
vart. Därför är det motiverat att bryta upp de ofta monotona bostadsområdena med olika typer av
boendeformer och övriga funktioner för att skapa en mer varierad befolkning på platsen. En tydlig
uppdelning av samhällsgrupper i områden med homogena bostadsformer går att finna i exempelvis
dagens miljonprogramsområden, de mest centrala delarna av städer och i villaområden. Det talas även
om en mental segregation kopplat till den fysiska uppdelningen av exempelvis boendeformer, varvid
människor som tillhör en viss samhällskategori upplever olika grader av välkomnande kopplat till
olika platser (Loit 2014:54). För att få önskad rörelse och integration mellan olika samhällsgrupper är
platsens funktioner och målpunkter viktiga. Här talas det om både primära och sekundära funktioner
varvid den första typen kan innebära bostäder, arbete och rekreation. De sekundära funktionerna å
andra sidan är exempelvis specialiserade butiker eller andra kompletterande element till de primära
funktionerna (Loit 2014:107). Förståelsen för sambandet mellan fysisk planering och segregation
är något som har blivit mer praktiserat och uppenbart både inom fysisk planering och arkitektur
men även inom den mer övergripande samhällsproblematiken gällande segregation. För att skapa
det sociala liv som idag efterfrågas med bland annat mångsidighet, variation och attraktivitet dygnet
runt krävs det ett framtagande och planering av olika typer av service och utbud inom ett geografiskt
avgränsat område (Legeby 2013:315).
Några av de problem som uppstår vid brist på arbetsplatser i ett område är att rörelsen nästan enbart
sker under en viss tid på dygnet, färre av de boende på platsen har ytterligare anknytning till platsen
samt ökade krav på andra aktiviteter för att locka även icke-boende och icke-arbetande människor
till platsen. Det senare är en förutsättning för att få en blandad befolkning att röra sig på och passera
genom en plats. Legeby betonar tre olika sätt att analysera en plats, nämligen genom att undersöka
vad som sker på platsen, skapandet och planeringen av en plats samt hur samspelet mellan den byggda
miljön och det sociala livet där ter sig (Legeby 2013:140). Det handlar således inte enbart om att
skapa fysiska miljöer med möjligheter för boende, arbete, service, aktivitet, rekreation etc. utan likväl
om att studera och vara medveten om hur de “hårda” värdena möter de “mjuka” värdena på en plats.
Med hårda värden menas den fysiska miljön i form av byggnader, vägar, grönområden och andra
fysiska beståndsdelar i levnadsmiljön. De mjuka värdena kan däremot vara det sociala livet på platsen
där fokus är på hur människor interagerar med varandra, vilka samhällsgrupper som välkomnas och
vistas på platsen samt hur den fysiska miljön används av människor. Det är just sambandet mellan
människorna i staden och de fysiska strukturerna som visar på ett hållbart eller icke-hållbart socialt
levnadssätt som är det intressanta i det här resonemanget.
Genom att variera boendetyper och upplåtelseformer kan positiva sociala konsekvenser skapas som
attraktivitet, stabilitet, områdeskvalité med bättre underlag för service, acceptans och intensitet (Loit
2014:66). Samtidigt kritiserar Loit det rådande planeringsidealet med blandstaden och dess tänkta
positiva sociala påverkan mellan grannskapen. Exempelvis är många av de hyresrätter som byggs
för dyra för att egentligen bidra till en bättre integration eller blandning av befolkningen i ett visst
bostadsområde, trots dess eventuella skillnader i boendetyper och olika upplåtelseformer. Planeringen
måste därför ha ett mer övergripande integrationsfokus som inte enbart appliceras på specifika platser
eller “problemområden” utan mer ingår i ett planeringsideal med socialt fokus som sedan också
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appliceras spritt över hela staden och kommunen (Loit 2014:75-76).
Även Tunström beskriver, i sin avhandling På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av
ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion, ett tydligt samband mellan integration och
funktionsblandning och menar att funktionsblandning finns på olika nivåer, både inom strukturen i
ett område och på gatunivå med butiker, arbetsplatser, restauranger osv. i bottenplan av exempelvis ett
bostadshus. Samtidigt anses gränser vara av dubbel karaktär inom funktionsblandning som stadsideal
då fysiska och mentala barriärer är oönskade sett från segregationsproblematiken medan gränser inom
funktionsblandning och mellan vad som är privat kontra offentligt verkar eftersträvas (Tunström
2009:96-98).
Tillgänglighet och mobilitet
Andra faktorer i samhället som påverkar det sociala livet på en plats är tillgänglighet, exklusion
inom bostadsområden kontra staden samt sociala konsekvenser kopplat till möjligheter för valet
av färdmedel (Legeby 2010:152-153). Legeby (2013:317-318) talar även om ett socialt kapital där
platsens aktiviteter, markanvändning, förutsättningar för interaktion och tillgänglighet är representerat.
Detta kan se olika ut på olika urbana platser beroende på hur det planeras för eller emot en viss
social utgångspunkt eller för ett visst socialt kapital på en plats. Avsaknaden av stadsmässighet och
närhet till service tillsammans med segregerade offentliga platser hänger ihop med sambandet mellan
grannskap och stadskärnan. Det finns även segregation på olika nivåer relaterat till individen, staden
eller samhället i stort. Loit (2014:61-62) menar även att segregation inte nödvändigtvis behöver vara
negativt som sådan utan att den blir det på grund av de ojämna maktrelationerna i samhället där vissa
människor och samhällsgrupper gynnas mer än andra. I och med en tydlig boendesegregation uppstår
färre spontana möten mellan människor från olika samhällsklasser eller med olika bakgrund.
Genom att studera vad som finns vart i en stad kan olika mötesplatser och rörelsemönster utläsas som
sedan kan utgöra en grund för en positiv utveckling ur ett integrationsperspektiv. En spridning av
olika attraktioner och offentliga platser är att föredra tillsammans med att undvika att all typ av service
och nödvändigheter finns inom ett bostadsområde. Detta för att öka mobiliteten och integrationen
i staden som helhet (Legeby 2013:50). Ju högre intensitet och blandning av människor det är på en
plats desto fler möjligheter ges för interaktion människor emellan i vardagen. Med en sämre intensitet
växer risken för ett sämre socialt liv på platsen både för de boende i området och för de som tillfälligt
vistas där. Det räcker alltså inte enbart att ha någon form av enstaka event eller händelser kopplat till
en plats utan det är vad som sker på platsen varje dag och vad för typ av service och aktiviteter som här
erbjuds som påverkar det sociala livet på platsen positivt eller negativt (Legeby 2013:264-265, 326).
Arbetsplatser utgör således en typ av dragningskraft för ett område genom att attrahera icke-boende
som kan blandas med de invånare som bor på platsen. Det skapas då en tydligare koppling mellan
platsen och dess varierade besökare (Legeby 2013:327-328). Helhetsperspektivet är något Loit menar
är ett krav för att kunna motverka segregationen i en stad och där kommer planeringen in med fokus
på de övergripande strukturerna och gestaltande på områdesnivå. Exempelvis kan en “planeringskedja”
vara att skapa trygghet på en plats genom att uppföra olika typer av service på platsen som bidrar till
en viss rörelse och skapar liv på platsen vilket kan generera en känsla av trygghet osv. (Loit 2014:154155).
Offentliga platser
Ett konstaterande från Legeby (2013:284) är att beroende på hur livsmiljön och stadens offentliga
platser gestaltas avgörs även i vilken utsträckning platsen blir privat kontra offentlig. Samtidigt finns
det andra faktorer som kan styra hur en plats används eller ter sig ur ett socialt perspektiv, till exempel
kan en centralstation vara av sådan attraktionskraft och karaktär att det tar över själva stadsrummets
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utformning. Det finns alltså ett spann inom skapandet av urbana miljöer och platser vad gäller dess
sociala konsekvenser. Samtidigt som det går att planera och forma våra levnadsmiljöer med ambitionen
för möten och interaktion människor emellan kan det också planeras för det motsatta där den fysiska
miljön bidrar till att splittra människor och hämma rörelsen och intensiteten på platsen (Legeby
2013:311).
Legeby (2013:337-338) påpekar även kopplingen mellan fysisk planering och politiken och att genom
förståelse av planeringens olika lager och betydelse för olika problem och processer i samhället skapas
ett bättre konsekvenstänk. Därmed inte sagt att det är helt okomplicerat att genom fysisk planering
skapa platser för alla olika medborgare i samhället, för boende och icke-boende och skapa önskad
intensitet på platsen. Loit poängterar att ett annat fokus inom planeringen för det sociala livet i staden
är planering för en viss målgrupp eller livsstil, vilket kan tänkas vara kritiskt med tanke på att det redan
från början är fokus på en eller några enstaka samhällsgrupper samtidigt som det kan finnas vissa grupper
och livsstilar som behöver få ett större fokus än vad den nyliberala bostadsmarknaden idag inriktar sig
på (Loit 2014:229). Det finns enligt Loit (2014:53) tre olika slags sociala segregationstyper vilka är
demografisk, socioekonomisk och etnisk. Den första innebär en uppdelning av människor i det fysiska
rummet utefter faktorer som kön, hushållstyper och ålder. Den socioekonomiska uppdelningen i
samhället innebär skillnader i resurser och klasstillhörighet. Den sista kategorin innebär en segregation
baserad på människor etniska bakgrund, kroppsliga kännetecken och religion.
Marknaden
Loit (2014:13-14) belyser de maktrelationer som återfinns inom planeringen och byggandet av staden
med fokus på nyliberala krafter, hur marknaden fungerar och att det framförallt är de privata intressena
som styr. Homogenitet och gentrifiering identifieras som de två övergripande processerna i samhället
som leder till en segregerad stad. Planeringen av staden anses således vara både orsaken och lösningen
på segregation.
Då kommunerna i Sverige beställer tjänster från den privata sektorn för att sedan bedöma dessa och
att planer även görs utav byggherrar och konsulter skapas gör att det inte går att skilja planeringen från
marknaden. De är involverade i varandra genom olika styrande maktrelationer och här har planerarna
ett val att göra främst vad gäller de samhälleliga, sociala konsekvenserna. Må hända att den kommunala
planeringen i någon mening är beroende av de privata byggbolagens finansiella resurser men det är
just därför relevant att lyfta upp denna problematik på en övergripande, politisk och samhällelig nivå
(Loit 2014:82). Då den postmoderna planeringsteorin är det rådande planeringsidealet menar Loit
att det finns en motsättning mellan det ekonomiska och sociala intressena. Samtidigt som det inom
dagens planeringssituation finns ett fokus på social hållbarhet genom varierande, öppna fysiska miljöer
tillsammans med inkludering i planprocessen så finns det även de nyliberala marknadskrafterna som
riktar in sig på den ekonomiska vinsten av samhällsutvecklingen (Loit 2014:100). Loit (2014:1517) påpekar vidare ett ökat medvetande och planeringsfokus på att motverka segregation och skapa
förutsättningar för ett gott socialt liv i det svenska samhället samtidigt som den ökade segregationen
markeras. Den nyliberala marknaden påverkar planeringssituationen och verkar som motståndare till
den sociala planeringens framfart. Då den offentliga sektorn egentligen ska tillgodose det allmänna
intresset och därmed verka för en social hållbarhet i staden och samhället kommer detta i skymundan
när den privata sektorn och de nyliberala krafterna får mer makt i dagens planeringssituation.
Planeringen av staden blir på så sätt en materialisering av de diskurser och maktförhållanden
som ligger till grund för planeringen. De olika planerinsideal som varierat över tid fungerar
som exempel på att diskursen är avgörande för planeringsinriktningen. (Loit 2014:27)
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Planeringsdiskursen måste ta en vändning för att den sociala hållbarheten ska kunna bli mer
självständig från de nyliberala marknadskrafterna och även kunna få samma fäste som det ekologiska
hållbarhetsarbetet, däremot utgör den miljömässiga hållbarheten mer ekonomisk vinning vilket kan
ses som en hake i dagens situation (Loit 2014:239-240). I linje med Loits resonemang lyfter Short
(2014:47) fram att den moderna stadens fokus på den ekonomiska dimensionen gör att kvantitativa
värden tar över de kvalitativa i samhället och staden. Samtidigt växer det mentala avståndet mellan
människor i takt med att städerna växer.
Referensprojekt
Som referensobjekt för denna uppsats har två svenska boutställningar valts på grund av deras
hållbarhetsambitioner och då med ett starkt fokus på den sociala hållbarhetsaspekten. De två
referensobjekt som valts är därmed Bo01 i Västra hamnen, nordväst om centrala Malmö samt Vallastaden
som ligger lokaliserad i anslutning till Linköpings universitet, väster om centrala Linköping. Bo01 är
sedan länge färdigställt och Vallastaden är i skrivande stund under exploatering. Genom att analysera
litteratur och dokument skrivet om respektive område kommer detta avsnitt att belysa hur de sociala
hållbarhetsaspekterna beaktats och hur de tagit form i de fysiska strukturerna. Vidare är tanken att
kunna utröna strategier, gestaltningsprinciper och lärdomar från dessa objekt för att sedan applicera
dessa på det avgränsade fallstudieområdet i Trelleborgs sjöstad.
Vallastaden - Linköping
Bakgrund
Linköping som är Östergötlands residensstad och Sveriges femte största kommun med sina ca 150 000
invånare formulerar i sin översiktsplan (Linköpings kommun 2010:39) en rad utbyggnadsstrategier.
En av huvudstrategierna är att växa till en ”rundare stad”, det vill säga att ambitionen är att staden inte
ska förlängas ytterligare på bredden, utan att tillkommande utbyggnadsområden ska lokaliseras inom
eller i direkt anslutning till den befintliga stadsbebyggelsen. På så vis ska Linköping bli en tätare och
mer sammanhängande stad (Linköpings kommun 2010:39).
Ett sådant stadsnära område som ansågs vara aktuellt för utbyggnad av kommunen var Västra valla,
där ett mindre område som kom att kallas för Vallastaden blev den första etappen i denna planerade
utbyggnad. År 2012 planerade kommunen för ett bo- och samhällsexpo - LinköpingsBo2016, med
syftet att generera idéer på hur stadsdelen Vallastaden i Västra valla kunde utvecklas och knytas samman
med den närliggande stadskärnan och universitetet. Den 24 januari år 2012 fattade kommunstyrelsen
beslut om att projektet ”LinköpingsBo2016” skulle genomföras samt att en strukturplan för Vallastaden
skulle tas fram genom en allmän arkitekttävling (Linköpings kommun 2016:2).
Tävlingen
Kommunens vision för LinköpingBo2016, som beskrivs i tävlingsprogrammet var ”Människan
bygger staden”. Den nya stadsdelen Vallastadens innehåll skulle präglas av kunskap, social hållbarhet
och kreativitet. Att skapa mötesplatser mellan lärandeinstitutioner och samhället i övrigt ansågs av
kommunen vara viktigt för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Det var även av vikt att alla tre
hållbarhetsdimensioner beaktades vid planeringen av Vallastaden, men i denna tävling skulle den sociala
hållbarhetsaspekten ges ett större fokus för att främja ett inkluderande samhälle där de grundläggande
mänskliga behoven uppfylls (Linköpings kommun 2012:8-9). Vallastaden skulle planeras som en
”brokig” stadsdel som är tillåtande och lekfull miljö som väcker fantasi och kreativitet och “stimulerar
alla sinnen”. Kommunens arkitektoniska vilja var en konstnärlig gestaltning med integrerande och
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intressant arkitektur. Bebyggelsen skulle vara varierad på en småskalig nivå och komma med en
variation av typologier och upplåtelseformer. De offentliga rummen mellan husen skulle möjliggöra
en flexibel användning och aktiviteter, ytorna skulle inspirera till lek, möten och aktiviteter genom
dess struktur och utformning (Linköpings kommun 2012:10). Strukturen skulle vidare ordnas på så
sätt att människor lockas till vistelse i det offentliga rummet och att rörelser koncentreras till stråk
och platser. De offentliga rummen skulle tillåta ett brukarinflytande på allmän platsmark, det vill
säga att platsens brukare ges möjlighet att ägna sig åt sina intressen såsom trädgård, kultur, idrott
osv. Linköpings kommun (2012:11) ansåg även att gemensamhetslokaler är viktiga mötesplatser och
inslag i stadsrummet, som även skulle möjliggöras i tävlingen.
Vallastaden är bara en första etapp i stadsutvecklingen av Västra Valla, därför var det av vikt att den
föreslagna strukturen är så pass dynamisk och robust att den klarar av att anpassas efter framtida
tillägg och förändringar eller att andra behov av stadsrummet uppstår.
I tävlingsprogrammet ställde Linköpings kommun (2012:16) krav på att minst 400 bostäder med
en blandning av flerbostadshus, täta småhus, och ett fåtal friliggande villor skulle planeras för.
Bebyggelseskalan skulle förhålla sig till 1–6 våningar, där endast något enstaka undantag kunde
tillåtas. Bostäder i form av trygghetsbostäder för äldre, för personer med funktionsnedsättning och
kollektivt boende skulle ingå i förslaget. Utöver bostäder skulle området rymma 10 000 kvm BTA
(bruttoareal) för universitetet, handel, service, kontor och centrumverksamheter i en varierad skala,
samt 100 förskoleplatser.
Tegar
Vinnare i tävlingen blev Oki doki arkitekter med deras bidrag ”Tegar”. I det vinnande förslaget
har det medeltida sättet att tilldela åkermark i tegar använts för att forma fastighetsindelningen i
Vallastaden. Tegen som historiskt sett var en social försäkring mot missväxt och ett sätt att dela på
den bästa åkermarken, har i förslaget använts på ett liknande vis. Planområdet är indelat i vångar,
som utgör själva kvarteret, som i sin tur är indelade i tegar, den minsta skalan i det sociala livet. En
teg kan bebyggas och reserveras för olika ändamål, den ska tillåta olika typer av skalor, verksamheter
samt boende- och upplåtelseformer. Den småskaliga fastighetsindelningen ska på så vis ge upphov till
olika sociala nivåer menar Oki doki (2012:2), där definierade gårdar och trädgårdar och rummet där
emellan, bidrar till en ökad känsla av trygghet och tillgänglighet. Strukturen med de smala tegarna

Fig. 6 Tegar och urbana grannskap (Oki doki 2012)

ger möjlighet att bygga tät stad men möjliggör samtidigt att du kan ha din egen dörr och trädgård, du
behåller din individualitet men låter dig också vara en del av kollektivet. Förslaget tillåter att två och i
vissa fall att tre tegar slås ihop, per vång, för att tillåta vissa större byggnader, detta maxantal har satts
för att säkerställa en bibehållen variation av bebyggelsen (Oki doki 2012:2).
Den andra skalan i det sociala livet utgörs av ”vångarna” eller kvarteren. Inom dessa ryms tegarna
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och inom varje vång reserveras minst två tegar för ett ”felleshus” (gemensamhetslokal) och en
allmänning. Felleshuset kan kopplas till en lokal institution såsom ett äldreboende, förskola osv. och
är tänkt att förvaltas och administreras av vederbörande institution för att säkerställa en långsiktighet.
På allmänningen i anslutning till felleshuset ska gemensamma funktioner finnas tillgängliga för
grannskapet som exempelvis basketplan, odlingslotter och återvinningsstation (Oki doki 2012:2).
Urbana grannskap
Oki doki (2012:2) har låtit förslaget bli en syntes av 1800-talets rutnätsstad och 1950-talets
grannskapsplanering och plockat de bästa kvalitéerna från respektive ideal. Rutnätsstaden bidrar till en
god orienterbarhet och en möjlighet att skapa dynamiska gaturum och lokaler längs befolkade stråk,
medan grannskapsidealet byggde på tankar om ett lokalt sammanhang. Varje vång har utformats med
en urban utsida, eller omkrets, vars insida är mer brokig och upplöst i sin utformning.
Gatustruktur
Gatustrukturen är hierarkisk och är indelad i tre nivåer: Boulevarder - huvudgator, kvartersgator gåfartsgator och gårdsgator - smitvägar. Mot boulevarderna angör byggnaderna gatan i fastighetsgränsen
och formar på så vis gaturummet. Byggnadshöjden varierar här mellan tre till sex våningar och
bottenvåningen ska innehålla eller beredas för att inhysa affärslokaler. Längs gatan görs släpp mellan
tegarna för att tillåta passager till gårdsgränderna. Mot kvartersgatorna varierar byggnadshöjden
mellan två och fyra våningar och byggnaderna tillåts ha förgårdsmark mot gatan. Här planeras gatorna
till stor del vara enkelriktade och bilarna tar sig fram på fotgängarens villkor. Våningshöjden längs
gårdsgatorna varierar mellan en till tre våningar och gatorna fungerar här som “smitvägar” genom
vångarna och passerar förbi felleshuset och allmänningen (Oki doki 2012:2).

Fig. 7 Illustrationsplan Vallastaden (Linköpings kommun 2013)

Den sociala hållbarheten
Utvecklingsförslaget genomsyras av socialt hållbara idéer. Ambitionen är att Vallastaden ska bli en
integrerad del av Linköping, samtidigt den självständigt ska vara en attraktiv stadsdel för såväl boende
som boende som verksamheter. Utöver de principer för socialt främjande som beskrivits ovan belyser
även Oki doki (2012:1) vikten av att skapa en dragningskraft som lockar människor till Vallastaden,
en stadsstruktur som måste möta och skapa kopplingar till sin omgivning. Detta kan möjliggöras
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bland annat genom att omvandla trafikleder, som idag utgör barriärer mellan isolerade områden, till
stadsgator.
Bo01 - Malmö
Bakgrund
Malmö är en gammal industri- och hamnstad med sin bredsida mot Östersjöhavet. Mot slutet av
1900-talet genomgick staden en större strukturomvandling av industrin vilken resulterade i att
marken i det gamla hamn- och industriområdet i Västra hamnen tillgängliggjordes för allmänheten.
Hela hamnområdet är ca 80 hektar stort och är lokaliserat ca 1,5 kilometer norr om centrala Malmö.
Bo01- området, som omfattar ca 9 hektar land, var första etappen i Västra hamnens utbyggnad som
färdigställdes år 2000 och lanserades året senare på bomässan med samma namn, Bo01 (Svensk
byggtjänst 2009b:46-47). Innan mässan rådde det stor osäkerhet kring hur mycket av den permanenta
bebyggelsen som faktiskt kunde byggas på grund av den rådande lågkonjunkturen i byggbranschen.
Därför presenterades strategin att området skulle byggas söderifrån i två sammankopplade stadsdelar,
och ske i den takt byggherrarna var beredda att satsa med hänsyn till sina egna kommersiella risktaganden.
Undertecknandet av byggherrarnas avtal med mässan och Malmö stad sköts upp i omgångar på grund
av osäkra konjunkturen. När detta stod klart fanns en grupp av byggherrar som åtog sig uppdraget att
tillsammans uppföra ca 600 bostäder. För byggandet framställdes ett kvalitetsprogram som innehöll
långtgående krav på den arkitektoniska utformningen, den tekniska kvaliteten men framförallt krav
på ett kretsloppsanpassat byggande (Svensk byggtjänst 2009a:18-19).

N

Planstruktur
Bo01-området beskrivs som storslaget och utsatt. Utsatt på grund av läget vid havet, där parametrar
såsom vinden, himlen och horisonten också satt prägeln för planens utformning (Svensk byggtjänst
2009b:49). Målet med planen var bland annat att skapa en struktur där vindens framfart förhindras
N

Fig. 8 Situationsplan Bo01, Malmö (Metro Architects (2012)
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och skapa platser för lä men också en struktur som var både tät och yteffektiv. Planen fick då en
stark huvudstruktur i form av en tydlig omkrets vars insida kontrasterar med kvarter i en rutnätsplan
med en “gyttrig” karaktär. Inspirationen till planens gyttrighet är hämtad från den medeltida stadens
spontana struktur, vilken ska möjliggöra en arkitektonisk variation och spännande vyer. Rutnätsplanen
genomskärs av gator, gränder och ett vatten- och parkstråk i söder som mynnar ut i en kanal som sedan
förenas med havet. Trots att Bo01-området är en central stadsdel i Malmö befinner den sig utanför
stadens struktur och saknar en naturlig förbindelse till staden och sluter sig självt som en solitär med
ryggen mot det omgivande industrilandskapet (Svensk byggtjänst 2009b:49).
Trafik
Inom området är det gång- och cykeltrafiken som är högst prioriterad. Gatorna har utformats som
“shared space” där en blandad trafik tillåts men där bilar framförs på de gåendes villkor. Alla gator
kan nås med bil men de faktiska bilvägar som finns är korta och effektiva där en huvudgata (Västra
varvsgatan) matar trafiken via säckgator ner mot havet, utöver dessa nås resten av området med cykeloch gång. Parkeringsbehovet har till stor del lösts genom att förlägga ett parkeringsdäck under mark
som sträcker sig under stora delar av området, endast hälften av parkeringsplatserna finns i direkt
anslutning till bostäderna. Det lägre parkeringstalet har istället kompenserats med goda cykel- och
gångmöjligheter, tillgång till bilpool och god kollektivtrafikförsörjning (Svensk byggtjänst 2009b:49).
Bebyggelsen
En grundidé för planen var att områdets yttre byggnader ska utgöra en “mur” i form av högre
flerbostadshus. Bebyggelsen inom muren skulle styras av en idé om ordning trots sin medeltida och
gyttriga förlaga. Här inne skulle strukturen vara vindlande med mindre stråk, små platser och gränder.
Skalan innanför muren planerades för att vara tät, låg, intim och yteffektiv. Bo01-området inrymmer
ca 480 bostäder och en hektar verksamhetsyta, våningsantalet är i genomsnitt tre och exploateringstalet
ca 1,0. Området beskrivs som mycket variationsrikt med blandade uttryck såväl arkitekturstilar, täthet
och upplåtelseformer. Ambitionen var att varje kvarter skulle rymma olika bostadstyper men även att
flera olika fastighetsägare skulle finnas representerade inom varje kvarter. Upplåtelseformerna som
finns representerade är egna hem, bostadsrätter, hyresrätter men även olika platser för möten och

Fig. 9 Fågelvy Bo01 (Dhogborg 2006)
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ensamhet. Husen har i största mån placerats syd- eller västvända för att maximera insläppet av dagsljus
(Svensk byggtjänst 2009b:50).
I bostadsenklavernas ytterkanter och centrumdelar mot huvudstråken var tanken att verksamheter
skulle få utrymme i husens bottenvåningar. Detta möjliggjordes genom att våningshöjden i dessa
utrymmen sattes till 3,4 meter i en särskild planbestämmelse. Detta skulle kunna ge upphov till
en blandning av service, arbetsplatser och bostäder för en mer levande stadsdel. Dock fick inte
verksamheter lokaliseras inne i gränderna (Svensk byggtjänst 2009b:51).
Offentliga rum
Det mest välbesökta och det offentliga rum som främst lyft fram i Bo01-området är kajpromenaden
och dess platsbildningar, utformat med skyddande trädäck med sittplatser i lä. Strandpromenaden är
också helt bilfri och angör Ribbersborgs rekreationsområde i söder. Området har även planerats med
ett vatten- och parkstråk genom området (Svensk byggtjänst 2009b:50, 52).
I och med planens och kvarterens rutnätsstruktur har tydliga gränser mellan de offentliga och privata
rummen skapats. Detaljplanen säkrade även att grönytor skulle finnas inom varje byggprojekt. Målet
var ett ekologiskt byggande med en stor andel vegetation i parker och i bostadshusens absoluta närhet
(Svensk byggtjänst 2009b:51).
Den sociala hållbarheten
Bo01 beskrivs som en stadsdel för mångfald och möten där den byggda miljön ska erbjuda “sinnlig
lust” och “rik stimulans” som bejakar människan som en “sinnlig varelse”. Den ska beakta dess behov
av ömsint omsorg, empati och kärlek. Den ska underlätta för möten mellan människor och respektera
människans behov att känna trygghet och stolthet för sin boplats. Dessa förutsättningar för en socialt
hållbar stadsdel ska ha kommit i uttryck på flera fronter i projektet (Svensk byggtjänst 2009a:36-37).
Dels var den historiskt beprövade kvartersstadens rutnätstruktur ett medvetet val på grund av dess
förmåga att stödja ett urbant liv. Att skapa en struktur där gränsen mellan de privata och offentliga
rummen är tydlig. Även en plan med småskalig fastighetsindelning framställs som socialt främjande
då den möjliggör fler hus med entréer mot gatan och ger chans för små byggherrar att bygga. Ett
annat viktigt inslag var också en blandning av upplåtelseformer, hustyper och boendemiljöer för att
bemöta olika behov. Att i dessa hus upplåta möjligheten för verksamheter att bedrivas i bottenplan.
Även att tillåta bilar på gatorna, men på fotgängarnas villkor samt en rik och varierad vegetation, har
varit viktiga sociala värden i Bo01-området (Svensk byggtjänst 2009a:37).
Jämförelse av referensprojekt
Det ter sig tydligt att många likheter för främjandet av den sociala hållbarhetsdimensionen går att
skönja hos de båda referensprojekten, trots att de båda är planerade och förverkligade med drygt tio
års mellanrum och är uppförda inom olika stora städer. Åtgärderna som framställs som socialt hållbara
varierar skalmässigt, från strukturnivå ända ner på nivån för hur och var husentréerna placeras.
Både Vallastaden och Bo01 är baserade på en rutnätsplan som omsluts av en mer urban och tät utsida
i form av högre flerbostadshus, ofta planerade för verksamheter i bottenplan längs trafiktäta stråk.
Inom denna mur eller kvarter är skalan lägre och mer brokig till sin karaktär. Brokigheten ger upphov
för rum av olika storlekar att uppstå vilka bidrar till att främja möten mellan människor. Det finns
hos båda projekten en tydlig gatuhierarki där bilen är nedprioriterad i den täta stadsdelen till förmån
för gång- och cykeltrafikanten. I båda projekten förespråkas en mindre fastighetsindelning som ska
kunna främja en varierad arkitektur och bebyggelseskala, men också för att kunna reservera fastigheter
för olika ändamål och på så vis få en god funktionsblandning inom stadsdelen. Även de offentliga
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rummen mellan husen spelar stor roll i den socialt hållbara staden. Båda projekten belyser vikten av
goda offentliga miljöer av olika slag och i olika skalor för att få folk att träffas och interagera utanför
den enskildes bostad.
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Del. 4

Fallstudien Trelleborgs Sjöstad

Fig. 10 Vy mot väst (Europan 2017b)

Val av fall
Som fall till denna uppsats har en del av planområdet för den aktuella och internationella
arkitekttävlingen Europan 14 för Trelleborgs sjöstad valts. Planeringsförutsättningarna för Trelleborg
och i synnerhet Trelleborgs sjöstad går att utläsa i tävlingsprogrammet för Europan 14 Trelleborgs
sjöstad men framförallt i kommunens fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025.
De gestaltningsprinciper som kommer att appliceras på fallstudieområdet är de som framställts
utifrån den kvalitativa textanalysen av empirin som valts till arbetets forskningsöversikt samt de två
referensprojekten.
Demografi
Antalet invånare i Trelleborgs kommun år 2016 uppgick enligt Statistiska centralbyrån (SCB) till
43 913 personer vilket även visar på en höjning från föregående år med 554 personer (SCB 2016).
Att folkmängden i kommunen ökar anses positivt med tanke på att kommunfullmäktige, enligt
Trelleborgs fördjupade översiktsplan, har antagit ett befolkningsmål för kommunen år 2025 att uppnå
50 000 invånare (Trelleborgs kommun 2014:22).
Europan 14 - Trelleborgs Sjöstad
Vad är Europan?
Europan är hålls vartannat år och är världens största tävling inom arkitektur och urban design. Den
riktar sig till unga professionella arkitekter under 40 år och för att få delta måste du även vara verksam
inom Europa och/eller ha en europeisk arkitektexamen (Europan 2017a).
Europan är en europeisk sammanslutning där varje tävlingsland har ett eget nationellt organ som
organiserar och genomför tävlingen, men gemensamt för samtliga värdländer är alltid tävlingens tema,
regler samt juryns bedömningskriterier. Som tävlande kan du välja vilken tävlingsplats du vill, i vilket
land du vill. Tävlingen ska utföras utifrån två olika infallsvinklar. För det första ska en strategisk
reflektion göras utifrån tävlings aktuella tema och dess utmaningar. För det andra ska en genomförbar,
arkitektonisk gestaltning av platsen göras inom den avgränsade ytan (Europan 2017a).
När tävlingen avslutats träffas den nationella juryn och bedömer de inlämnade tävlingsbidragen
utifrån de två infallsvinklarna. Sedan jämförs även de samtliga inkomna tävlingsbidrag, från samtliga
tävlingsplatser, av den europeiska tävlingskommittén som för en diskussion om bidragen med
tävlingsrepresentanter och jurymedlemmar från respektive plats. Slutligen samlas den nationella juryn
igen för att besluta om det vinnande laget. Det vinnande förslaget, tillsammans med de andra bidragen
sammanställs sedan i en katalog som görs offentlig för allmänheten (Europan 2017a).
Varför Trelleborg i Europan 14?
Trelleborg är just nu inne i en fas där de vill formulera om sin identitet från att vara en ”hamnstad”
till att bli en ”kuststad” (Europan 2017b:6). Trelleborg har, i och med den centralt placerade hamnen,
alltid planerat staden med ryggen mot havet. Hamnen som är otillgänglig för allmänheten utgör idag
en stark barriär som kommun ämnar att åtgärda på två sätt. Dels föreslås en omlokalisering av den
befintliga hamnen, detta medför att mer än 90 hektar och 5,3 kilometer av kaj tillgängliggörs för
stadsutveckling. För det andra föreslås den tunga trafiken, som idag leds in mellan innerstaden och
hamnen, ska dirigeras om med hjälp av en ringled. Att Trelleborg ständigt växer och behöver möta
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Fig.11 Strategic and project site ©Trelleborgs kommun/ samhällsbyggnadsförvaltningen

det växande behovet av nya och fler bostäder, är också en viktig faktor till detta initiativ (Europan
2017b:6).
Productive cities
Under de senaste decennierna har en hel del stadsomvandlingsprojekt tagit plats i europeiska städer.
Under denna tid har ”blandstaden” som stadsbyggnadsidéal kommit att bli en av de mest utbredda
och tillämpade (Europan 2017c:4). I temabeskrivningen för Europan 14 ställer de sig frågande till hur
blandad den samtida blandstaden faktiskt är. Att planera för nya bostäder står i fokus, efter det kommer
arbetsplatser, ofta i form av kontor samt allmänna bekvämligheter såsom restauranger och butiker, då
detta anses bidra till en mer ”levande stad”. En aspekt som tävlingsförfattarna menar ofta förbises i
dessa stadsomvandlingar är plats för produktion. Dessa hänvisas allt mer till stadens perifera områden
eller i andra delar av världen. Tävlingsförfattarna menar därmed att det råder en snedfördelning av vem
som får tillgång till att jobba i staden. Den moderna staden tillåter idag arbetsplatser till högutbildade
”professionals” medan arbetsplatser för yrkesmän av exempelvis hantverkarslaget inte gör det. Detta
bidrar till en tudelad stad menar tävlingsförfattarna (Europan 2017c:4). Temat för Europan 14 är
därför ”productive cities”. Hur kan staden planeras för att integrera både bostäder, olika typer av
arbetsplatser och andra funktioner som bidrar till en mer hållbar stad?
Detta tema kommer att beröras i framtagandet av planförslaget i den mån temat berörs av den
utvalda empirin i forskningsöversikten samt de två referensprojekten med ett fokus på den sociala
hållbarhetsdimensionen.
FÖP Trelleborgs Stad 2025 & planeringsförutsättningar
Befintlig markanvändning och stadsbild
Hamnen i Trelleborg har främst haft sin utveckling under 1900-talet för att idag vara Sveriges näst
största godshamn med omkring 850 anställda. Hamnen som verksamhetsområde utgör därmed en
stor del av Trelleborgs identitet och är viktig för både medborgarna och näringslivet ur ett lokalt samt
regionalt perspektiv (Trelleborgs kommun 2014:20). De verksamheter som idag finns på hamnområdet
kommer att behöva flyttas och innebär även att sanering av marken kommer att behöva göras.
Trelleborgs färjehamn utgörs till stor del av godstransporter över till Tyskland. Hamnområdet utgör
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idag en fysisk barriär mellan stadens centrum och havet, vilket gick att beskåda även vid platsbesöket.
Även de färjelägen som ligger i anslutning till hamnen flyttas vilket frigör ytterligare land- och vattenyta
för exploatering och möjliggör för allmänhetens användning. Dessa stora förändringar av Trelleborg
som stad kommer även att innebära en förändring av stadsbilden exempelvis genom att de siktlinjer
som finns från stadens huvudgata ner mot hamnområdet kommer att se annorlunda ut likväl som
sträckan mellan stadens centrum och hamnområdet kommer att få en relativt annorlunda karaktär
(Trelleborgs kommun 2014:102-104). Det finns inte heller några kulturminnesmärkta byggnader
inom fallstudieområdet enligt Länsstyrelsen Skåne och därmed anses befintlig bebyggelse inte behöva
bevaras (Länsstyrelsen Skåne 2017).

Fig.12 Trelleborg 1960 (Europan 2017b)

Övergripande är det positiva med planområdets förutsättningar i dagsläget att det är relativt fritt
från topografi, vegetation utöver parkstråket i norr och få byggnader tillhörande de verksamheter
som förväntas flyttas. De verksamheter som finns på det avgränsade planområdet idag är bland annat
tullhus, incheckning till hamnen och hamnkontor. I övrigt finns det inga bostäder i hamnområdet och
den bensinstation som ligger inom det avgränsade planområdet mellan vägen i norr och hamnområdet
är tänkt att flyttas (Europan 2017b:26, 28-29).
Under platsbesöket var det avgränsade planområdet i hamnen avspärrat då verksamheterna där
fortfarande är igång och tillträde kunde inte ges. Däremot var det möjligt att ta sig runt längs
vattenlinjen kring hela den västra hamnen och upp på den bergkulle som ligger längst ut. Härifrån
syns staden från havet vilket skapar en helt annan bild än den vid ankommande på centralstationen,
om inte framförallt vad gäller i skalan över staden. Tyvärr var det även här svårt att se och komma
närmare planområdet i av den västra delen av hamnen men hur som helst gavs en överblick för hela
hamnområdet och dess kopplingar till staden och de befintliga strukturerna i Trelleborg.
Kommunens huvudstrategier
Trelleborgs kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) utifrån översiktsplanen
Trelleborg stad 2025. FÖP:en har fokus på fem huvudstrategier och visioner för staden vilka är:
Hamnstad möter kuststad, Mångsidig stad möter gemensam stad, Sydlig stad möter regional stad,
Vardagslivsstad möter upplevelsestad samt Historisk stad möter framtidsstad. Kopplingen mellan
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Fig.13-18 Strategier (Trelleborgs kommun 2014)
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staden och havet tillsammans med tät blandstad är de två övergripande målen (Trelleborgs kommun
2014:6, 74). Utifrån FÖP:en kommer framförallt de förutsättningar som är relevanta för det
avgränsade planområdet och fokus på social hållbarhet att lyftas fram för att belysa befintlig situation
och framtidsvisioner tillsammans med arbetets fokus och fördjupning.
Den första strategin för staden handlar framförallt om att koppla samman centrum med exploateringen
av hamnen och förlänga befintliga stråk från stadskärnan ner mot havet. Vad gäller “Mångsidig stad
möter gemensam stad” är det huvudsakliga fokuset på att skapa blandade upplåtelseformer för bostäder,
funktionsblandning, trygghet och goda kommunikationer. Vidare är tanken att stadsutveckling som
sker i hamnen ska innefatta en fortsättning på de redan befintliga strukturerna och ge staden en
direkt koppling till vattnet (Trelleborgs kommun 2014:8, 10, 23). Att Trelleborg är en sydlig stad
som möter regional stad innebär att kommunen fokuserar på stadens bild utifrån sett men också dess
kommunikationer och kopplingar till bland annat Malmö, Lund och närliggande europeiska länder.
Vardagsliv möter upplevelsestad är en vision som handlar om att skapa attraktiva händelser i staden
både i form av olika evenemang men även genom till exempel utvecklingen av gröna aktivitetsstråk.
Historisk stad möter framtidsstad handlar om att skapa goda förutsättningar för bland annat handel
och levnadsmiljöer genom attraktiva stadsrum. Tanken är att koppla samman handeln, staden och
havet för att skapa en sammanhängande struktur för rörelse och liv i staden. Här redogörs det för en
“handelsnod” bland annat i Sjöstaden som kopplas ihop med framförallt handel i Trelleborgs centrum
(Trelleborgs kommun 2014:12, 14, 16, 29).

Fig.19 Koppling centralstation
(Trelleborgs kommun 2014)

Fig.20 Barriärer (Trelleborgs kommun 2014) Fig.21 Havskontakt (Trelleborgs
kommun 2014)

Figur 19 tillhör strategin “Mångsidig stad möter gemensam stad” och visar en radie på 1km från
Trelleborgs centralstation, varvid nästan hela planområdet är inkluderat. Inom denna radie menar
kommunen vidare att bland annat hamnflytten möjliggör för att bygga ut i form av blandstad
(Trelleborgs kommun 2014:42). Figur 20 visar kopplingarna mellan stadens centrala delar och
Sjöstaden över den trafikbarriär som finns där idag, som dessutom kommer minskas ytterligare i
och med den nya ringleden som istället leder trafiken runt staden. Illustrationen tillhör strategin
“Hamnstad möter kuststad” och visar även på möjligheterna för staden att få en direkt koppling till
havet och tillgängliggöra kustlinjen (Trelleborgs kommun 2014:34). Samma strategi innehåller figur
21 och markerar de befintliga stråk och siktlinjer som kan fortsätta ut mot Sjöstaden och nå vattnet
(Trelleborgs kommun 2014:36).
Kommunen poängterar den fysiska miljöns betydelse för att skapa och upprätthålla en god
funktionsblandning i staden. Mänsklig skala och hög estetisk ambitionsnivå är värden som anses skapa
goda förutsättningar för en tillgänglig, attraktiv stad framförallt för fotgängarna före bilen. Genom
att hålla ner byggnadshöjderna och våningsantalen är tanken att skapa en värdefull sammansättning
av bebyggelsen med nödvändiga funktioner och en känsla av täthet, alltså en koppling till den
mänskliga skalan före storskalighet (Trelleborgs kommun 2014:45). För att stärka stadens centrala
delar kan möjligheterna för handel ske i en sammanlänkning av stadens centrum, Sjöstaden och
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centralstationsområdet. Dessutom har handeln i staden haft en negativ utveckling sedan 2003 och
kommunen menar att om denna utveckling fortsätter skulle Trelleborg kunna riskera att bli en så
kallad “sovstad”, varvid människorna på platsen generellt försvinner på dagen och vistas där på kväll
och natt. Det sker således ingen direkt rörelse spritt över dygnets timmar och med olika människors
verkande på platsen. Därför kan ett ökat fokus på handel kopplat till stråken mellan stadens centrala
områden även skapa underlag för arbetsplatser och bostäder vilket sammantaget leder till mer rörlighet
och ett mer rikt stadsliv (Trelleborgs kommun 2014:28, 65). Här går det att se ett mönster i hur
handeln och de ekonomiska aspekterna i samhället hänger ihop med utformningen av den fysiska
miljön för att skapa just förutsättningar för handel, service, bostäder, arbete, rekreation osv. vilket i sin
tur leder till ett viss socialt resultat av stadslivet.
Trelleborgs kommun definierar social hållbarhet som något där en god livsmiljö i staden skapas utifrån
en välplanerad fysisk miljö där människor har tillgång till olika funktioner som grönytor, service,
kollektivtrafik samt kultur. Det ligger även ett parallellt fokus på att främja gemenskap, inkludering
och trygghet vilket kräver en förståelse för och medvetenhet om sammansättningen utav alla olika
samhällsgrupper i kommunen (Trelleborgs kommun 2014:96). För att Sjöstaden ska bli integrerad
med staden centrala delar som finns där idag trycker kommunen på att olika typer av funktioner
behöver finnas både längs stråken och kopplingarna till centrum och centralstationsområdet men
även inom Sjöstadsområdet. Detta för skapa förutsättningar för möten mellan människor och
tillgänglighet till områdena för både boende, icke-boende, arbetande osv. Variation i bebyggelsetyper
och upplåtelseformer är tänkt att skapa en blandad befolkning på platsen samtidigt som eventuell
komplettering av bebyggelse sker i redan exploaterade områden i staden med målet att skapa en
mångsidig stad där olika samhällsgrupper blandas (Trelleborgs kommun 2014:107).

Fig.22 Tre bebyggelsetyper (Trelleborgs kommun 2014)

Vad gäller själva bebyggelsestrukturen och bostädernas utformning föreslår kommunen tre olika
bebyggelsetyper där typ 1 är markbostäder, typ 2 är lägenheter i öppen kvartersstruktur och typ 3 är
lägenheter i stadsmässigt kvarter. Dessa olika typer av bebyggelsetäthet ska beroende på lokalisering
smälta in i befintliga strukturer samt bidra till en effektiv markanvändning. Typ 1 innebär villor, radhus
och kedjehus medan typ 2 tar sig i uttryck genom allt från småskaliga gatukvarter med 2-5 våningar,
punkthus och lamellhus tillsammans med öppna, halvslutna innergårdar. Typ 3 innebär å andra sidan
mer slutna kvarter, centrumbebyggelse och en strikt kvartersstruktur (Trelleborgs kommun 2014:8283). Det påpekas även i FÖP:en att den täta kvartersstrukturen i staden bidrar till att skapa både

Fig.23-25 Arkitektonisk variation i centrala Trelleborg
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trygghet och funktionsblandning som dessutom relativt enkelt kan byggas på kvarter efter kvarter.
Genom att bygga tät och tillföra de bostadstyper som behövs i staden skapas det förutsättningar för
en viss intensitet och rörelse. Här finns det möjligheter att knyta samman stadsdelar vilket skapar en
bra grund för rekreation och olika funktioner på flera platser. Detta i sin tur gynnar integrationen
människor emellan och trygghet ersätter eventuell främlingskap och segregerade strukturer i staden
(Trelleborgs kommun 2014:89, 101).
Den bebyggelse och arkitektur som radade upp sig längs vägsträckningen mellan hamnen och centrum
visar på en del av stadens karaktär. Bebyggelsen längs detta stråk är den närmast befintliga bebyggelsen
som kommer att möta den nya i den avgränsade delen av Sjöstaden. Därmed kommer planförslaget till
viss del försöka spegla och ta hänsyn till den bebyggelsekaraktär som präglar den närliggande miljön.
Stråk och trafiksituation
I en stadsutveckling av Trelleborgs centrala delar ner mot vattnet skapas det en geografisk avgränsning
i form av en triangel med centrum, Sjöstaden och centralstationen. Tack vare hamnflytten öster
ut och ringvägen runt staden kommer trafikläget att bli ett annat för Trelleborgs centrum och
utvecklingsområdet i gamla hamnen med goda förutsättningar för mer gång- och cykelvänliga stråk
och en mer koncentrerad men fortsatt handel längs dessa (Trelleborgs kommun 2014:97-98). Genom
att utveckla och förlänga centrum ner mot Sjöstaden i form av etappindelning av exploateringen av
hamnen skapas successivt den önskade kopplingen mellan staden och havet. Här menar kommunen
att Hamngatan, som senare i väster övergår till Strandgatan, behöver få en mer stadsmässig karaktär
för att avvärja de motordrivna färdsätten och koppla på huvudstråket som sträcker sig genom centrum
idag. Genom att leda om trafiken och ta bort den barriär som idag finns mellan hamnen och centrum
för att således lyckas med att få havet och staden att mötas (Trelleborgs kommun 2014:102, 104).
Strandgatan genererar idag tung trafik och utgör en tydlig barriär mellan hamnen och stadens centrala
delar men här föreslår kommunen en mer grön och esplanadliknande karaktär av vägsträckan. Detta
för att möjliggöra för rekreation och bättre tillgänglighet för människor längs stråket genom olika
funktioner kopplat till stråket (Trelleborgs kommun 2014:58). Vid en sådan utveckling av stråket kan
fler möten mellan människor uppstå samtidigt som det möjliggör för en mjukare och mer naturlig
övergång av korsande stråk från centrum till Sjöstaden.

Fig.26-27 Strandgatan/ Hamngatan, Trelleborg.

Funktionsblandning är ett stadsideal som kommunen förespråkar och här lyfts bland annat
utformningen av trafiken fram som en avgörande faktor. Ett sammankopplat biltrafiknät i Trelleborg,
i form av ringvägen och dess utifrånmatning av trafiken in till centrum, skapar förutsättningar
för social integration och en enhetlig stadsstruktur där de olika funktionerna lättare kan blandas.
Byggandet av nya bostadskvarter i hamnområdet har direkt koppling till den redan kvartersstrukturen
och bebyggelsen i stadskärnan men är även direkt länkat till hur vägnätet integreras i planeringen av
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hamnområdet och kopplas till det befintliga. Detta beskrivs som “rumslig integration” vilket återigen
går att koppla till sambandet mellan den fysiska miljön och det sociala livet som äger rum där, alltså
att bebyggelse och möjligheter för att ta sig fram i staden utgör grunden för hur människor interagerar
med varandra (Trelleborgs kommun 2014:51).
Vidare trycker kommunen på att möjligheterna för gång- och cykel ska prioriteras före bilen genom att
bland annat planera för gröna gång- och cykelvänliga stråk som ska sträcka sig från stadens centrum ut
mot Sjöstaden. Dessutom frigörs mer yta om bilens utrymme i staden minskar och det är något som går
att påverka vid om- och nybyggnad som är tänkt vid hamnområdet och Sjöstaden. Stråken bör också
innefatta olika typer av attraktioner för att få mer rörelse i staden och bidra till ökad integration mellan
olika samhällsgrupper. En fortsättning på stråket från stadskärnan ner mot Sjöstaden kopplar ihop
befintliga, historiska delar av staden med nya i utvecklingsområdet (Trelleborgs kommun 2014:53,
56). Kommunen föreslår även en broförbindelse som kopplas mellan det avgränsade planområdet i
Sjöstaden och hamnområdet söder om detta (Trelleborgs kommun 2014). Det är alltså inte enbart
gynnsamt att skapa stråk där människor kan röra sig utan det måste finnas olika noder och målpunkter
längs dessa.
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Del. 5

Planförslag

Fig.28 Fågelvy över hamnen (2017b)

Gestaltningsprinciper
Utifrån det behandlade textmaterialet från forskningsöversikten, referensprojekten och den fördjupade
översiktsplanen har vissa gestaltningsprinciper kunnat utrönas. Dessa har applicerats i planförslaget
för det avgränsade området i Trelleborgs sjöstad och visar därmed på en avslutning i “kedjan” från
teori till praktik, vilket är den huvudsakliga undersökningen i detta arbete. Nedan följer de tre mest
övergripande gestaltningsprinciperna som har kunnat utläsas.
Funktionsblandning
Att planera för en funktionsblandad stad framställs som en nyckelprincip när intentionen är att
planera socialt hållbart. Detta förekommer även på olika nivåer i staden, både inom strukturen av
ett område och upplevelsen på gatu- och kvartersnivå. Funktionsblandning kan ske i form av en
kombination av butiker, arbetsplatser, service, grönområden, restauranger och caféer antingen i
bottenplan av ett bostadshus eller som enskilda fastigheter. Ett mer heltäckande utbud av service på
en plats genererar också en viss rörelse och intensitet som i sin tur kan bidra till ökad integration.
Det finns även segregation på olika nivåer relaterat till individen, staden eller samhället i stort och då
funktionsblandning har ett tydligt samband med integration kan stadsplaneringen såldes verka för
variation i den byggda miljön och dess användning (Tunström 2009:96-98, Legeby 2013:317-318,
Loit 2014:154-155).
Den traditionella rutnätsstaden premieras i båda referensprojekten som den struktur som bäst kan
ge upphov och goda förutsättningar för en funktionsblandad stad. Med en sådan struktur bildas
tydligt avgränsade kvarter där mindre fastigheter kan upplåtas. Att dela in kvarteren i tegliknande
fastigheter, som i referensprojektet Vallastaden, av samma storlek möjliggör en funktionsblandning
av såväl bostäder, service, allmänningar och arbetsplatser men kan även ge en överskådlig bild av att
variationen och blandningen tillgodoses. Den mindre fastighetsindelningen skapar även ett ramverk
för bebyggelsens utformning. Genom riktlinjer för exempelvis typologier, antalet byggnader samt
byggnadshöjd per fastighet kan ett säkerställande av att området berikas med en variation av arkitektur
och bostadsformer göras.
Offentliga platser och tillgänglighet
De allmänna, offentliga platserna i en stad är de ytor som erbjuder möten mellan människor och
ger upphov till en viss social blandning av besökare. Utöver de offentliga miljöerna som parkmiljöer,
stråk, torgbildningar etc. som planen redovisar gestaltas också så kallade allmänningar eller felleshus
inom kvarteren som en typ av semiprivata eller halvoffentliga ytor. Tillsammans med den uppluckring
inom kvarteren med “smitvägarna” skapas en plan med en variation inom spannet mellan vad som är
offentligt och privat.
Det handlar även om att skapa olika typer av mötesplatser och verksamheter i ett område för att
således få en rörelse dels under olika tider på dygnet och dels för att förutsätta att rörelse sker både till
målpunkter inom platsen men också genom platsen (Legeby 2013:140).
Kommunen föredrar även en prioritering av gång- och cykeltrafikanter, före bilen, vid olika stråk och
kopplingar mellan stadsdelar. Genom att skapa förutsättningar för framkomlighet av vissa trafikslag
inom stråk, tillsammans med andra typer av aktiviteter och funktioner kopplat till stråken, skapas
goda förutsättningar för integration och möten i staden. Vid planering av stråk kan det även finnas
kvaliteter som att lyckas bygga samman olika områden och såldes sudda ut både fysiska och sociala
eller mentala barriärer (Trelleborgs kommun 2014:53, 56).
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Gatutyper
Gällande valet av vägnät i ett område går det utifrån referensprojekten att applicera en slags hierarki av
trafikslag genom att utforma tre olika gatutyper. Dels finns det Boulevarden/huvudgatan som möjliggör
för fordonstrafik tillsammans med övriga trafikslag och förslagsvis leder den tyngre trafiken genom ett
område samtidigt som bebyggelsen angörs i direkt anslutning till vägen för att skapa en stadsmässighet
och möjliggöra för lokaler i bottenplan. Vad gäller Kvartersgatan/gåfartsgatan behöver bebyggelsen
inte ligga “kloss an” till gatan och här förespråkas dessutom mindre biltrafik än i föregående gatutyp
och med en prioritering av gång- och cykeltrafikanter. Gårdsgatan/smitvägen är den typ av gata som
huvudsakligen är till för fotgängarna och har i planförslaget karaktären av shared space istället för att
till exempel ha en tydlig bilanpassning.
Vägar och gator skapar möjligheterna för människor att ta sig inom, till, från och genom en plats vilket
gör det ytterst relevant att planera för detta även ur ett socialt perspektiv. Det hänger ihop med olika
samhällsgruppers och individers tillgänglighet till olika platser och områden vilket då kan regleras
utifrån vilka trafikslag som prioriteras. Genom att skapa stråk där olika trafikslag blandas tillsammans
med en prioritering av gång- och cykeltrafikanters framkomlighet kan de fysiska barriärerna som
fordonstrafiken och dess prioritering ofta utgör minskas. Detta handlar således om en planering där
tillgänglighet har en tydlig koppling till både gatustrukturen och människors möjlighet till olika
färdmedel.
Planförslaget i siffror
Enligt Trelleborgs kommuns FÖP planeras det för omkring 1 100 bostäder i Sjöstaden, som beräknas
rymmas på 14 hektar, och vilka vidare utgör närmare hälften av det totala bostadsbyggandet i
kommunen fram till år 2025 (Trelleborgs kommun 2014:82, 106). 		
Exploateringstal
BTA (Bruttoarea) = ca 135 000 kvm
Områdets area = 130 000 kvm
Exploateringstal = 135 000 / 130 000 = 1,04
Exploateringstalet är beräknat att landa på omkring 1 om den planerade bebyggelsen skulle verkställas
i planområdet. Detta kan jämföras med exploateringstalet för Bo01 i Malmö på 1,4.
Funktioner och bostäder
Servicefunktioner har placerats längs planområdets huvudstråk och har beräknats till en yta på
omkring 11 180 kvm, vilket utgör ca 8% av den totala bruttoarean för området. Resterande 92%
utgörs av bostäder av varierande slag och motsvarar då en BTA på ca 123 820 kvm.
Kommunen räknar på 2,25 invånare per bostad i FÖP:ens förslag över bebyggelsen och invånarna
i bland annat Sjöstaden (Trelleborgs kommun 2014:82). En generell beräkning av planområdets
föreslagna bostadsbebyggelse beräknas med 80 kvm per bostad ger ett bostadsbestånd på ca 1550
bostäder och ett invånarantal på ca 3480.
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Fig.29 Illustrationsplan

Struktur, kvarter och bebyggelse
Något som tydligt framkommit, främst av referensprojekten, är att en struktur som bidrar till god
orienterbarhet och som naturligt går att knyta an till en befintlig struktur är en struktur som kan
främja en socialt hållbar stad. Strukturen ska vara så pass robust och dynamiskt att den kan anpassas
vartefter nya behov av stadsrummet skapas. För detta planförslag har, som i referensprojekten, den
beprövade rutnätsplanen valts som övergripande struktur då vi anser att den uppfyller dessa kriterier
som beskrivs ovan och överensstämmer även med Trelleborgs stadsstruktur på ett likartat sätt. Rutnätet
utgörs i grunden av stråken i nord-sydlig riktning som naturligt knyter an till Trelleborg centrums
gatustruktur. I väst-östlig riktning formas rutnätet främst av det huvudstråk som agerar matargata av
trafiken till de säckgator som ytterligare definierar strukturen.
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Rutnätsplanen definierar stadsdelens kvartersstruktur. Denna har planerats att vara småskalig för
att skapa en tät maskvidd och konnektivitet inom området, detta underlättar för fotgängare och
cykeltrafikanter att röra sig genom området på ett friare och mer effektivt sätt och skapar en närhet till
stadsdelens olika funktioner och målpunkter. De mindre kvarteren har även påvisats vara fördelaktigt
för att möjliggöra för en arkitektonisk variation då de i sin tur kan delas in i mindre fastigheter.
De mindre fastigheterna som i Vallastaden kallas för “tegar”, gör att fastigheterna kan reserveras för
specifika ändamål och formkrav såsom en variation av upplåtelseformer, bebyggelseskala och offentliga
platser. Denna princip har tagits med i detta planförslag. Bebyggelsen inom kvarteren sluter sig inte
helt mot gatan utan med hjälp av fastighetsindelningen har en något uppbruten kvartersstruktur
kunna skapats för ökad tillgänglighet.
Bebyggelseskalan motsvarar vad som efterfrågas i den fördjupade översiktsplanen för Sjöstaden
och varierar därmed mellan två och fem våningar. De högsta husen som sträcker sig upp till fem
våningar återfinns längs med de högst trafikerade huvudstråken, det vill säga stråket i nord-sydlig
riktning som sträcker sig från centrum och över bron, det väst-östliga stråket genom planområdet
samt kajpromenaden. Här placeras byggnaderna oftast i fastighetsgränsen och definierar på så vis
gaturummet. Innanför denna “mur” tillåts
bebyggelsen vara lägre och skapar en mer “intim”
atmosfär. Våningsantal varierar här mellan två
och tre våningar och husen utgörs främst av
mindre gårdshus och radhus med entrén i direkt
anslutning mot gatan, vilket beskrivits som ett
mötesfrämjande inslag.
Genom att skapa en struktur för planområdet,
likt Vallastadens tegindelning inom kvarteren,
ges goda förutsättningar för en kontrollerad
blandning av olika typer av funktioner.
Planområdets funktionsblandning utgörs på en
övergripande nivå av service och handel framförallt
i bottenplan längs de huvudstråk som sträcker sig
genom området. Detta för att stärka rörelsen längs
stråken och samtidigt skapa tillgänglighet för olika
besökare och samhällsgrupper in till stadsdelen.
Dessutom är tanken att skapa en stadsmässighet
i området med någon typ av rörelse under större
delen av dygnets alla timmar. Detta kan göras
genom en ytterligare blandning av olika typer av
service som exempelvis affärer, offentlig service,
restauranger, caféer, barer, föreningslokaler osv. På
så vis motverkas även risken för att området blir
en så kallad “sovstad” vilket kan bli en konsekvens
utifall området enbart skulle bestå utav bostäder.
Servicefunktionerna blandas fortsatt upp i
området med mestadels bostäder i olika former
som flervåningshus förslagsvis bestående av olika
stora hyres- och bostadsrätter och kollektivhus
tillsammans med radhus, villor och gårdshus.
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Fig.30 Konceptdiagram - Från teg till bebyggelse. Röd teg
är servicefunktion, Blå är felleshus och orange bostad

Utöver bostädernas spridning i området kompletteras alla kvarter med felleshus och mer eller mindre
halv-privata innergården. Dessutom planeras det för arbetsplatser och kontor utspritt i området och
vissa kvarter för att komplettera platsens befolkning så att det önskade resultatet av besökarna på
platsen slutligen är en blandning av olika användare. Målet med funktionsblandning inom området,
både spritt över området men också inom själva kvarteren, är således att få olika samhällsgrupper och
människor att integreras med varandra. De olika funktioner möjliggör därför att en blandning av
användarna av dessa funktioner samverkar på platsen bestående av människor som exempelvis bor,
arbetar, verkar och rör sig inom och genom platsen.
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Fig.31 Stråk

Fig.32 Servicefunktioner

Offentliga platser och stråk
För att skapa förutsättningar för möten mellan människor och ge dem anledning att vistas på en
plats planeras det, utöver funktionsblandningen av bebyggelsen, för olika allmänna platser och
stråkbildningar inom planområdet. Torgbildningar sker i den mest centrala korsningen av huvudstråket
i området, gatukorsningen öster om denna samt i planområdets södra del i form av ett kanaltorg. Vad
gäller det senare skapas en ytterligare förstärkning av kopplingen till vattnet och torget visar på en
slags “aktivering” av vattnet som tillgängliggörs för allmänheten. I övrigt är torgen och mötesplatserna
placerade utefter de stråk och rörelsemönster som därmed kan tänkas ske i olika grad inom området.
De huvudsakliga stråken är sträckan som sträcker sig centralt genom planområdet från norr till söder
och över bron, den korsande vägsträckan genom området från väster till öster samt promenadstråket
längs hela planområdets kajkant. I och med att framtagandet av en genomtänkt struktur över vägnätet
och stråken skapas förutsättningar för lokaliseringen av dessa mötesplatser i form av torg men även
parkytor.
Ett parkområde har placerats i sydöst dels för att skapa en mötesplats och nod för kajpromenaden
samtidigt som det skapas en havsnära allmän plats där besökarna i området ges tillträde att vistas
på. Tanken är att viss service eller handel ska finnas i anslutning till parken men att denna allmänna
yta framförallt möjliggör för villkorslös och ickekommersiell vistelse. Samma sak gäller för det
grönområde som dras in mellan två kvarter väster om parken, men främst med ambitionen att leda
in grönstruktur i en relativt tätbebyggd kvartersmiljö och således möjliggöra ytterligare för närhet
till rekreation inom området. Utöver dessa parkmiljöer besitter alla kvarteren mer eller mindre semiprivata platser inom kvarterens halvslutna bebyggelse. Uppluckringen av byggnadskropparna skapar
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möjlighet för genomfart och tillträde till platsen som uppstår förbi både gatan och byggnaden.
Visserligen kommer fastigheterna ha sina mer privata ytor här men yta finns sparat för att möjliggöra
för ett mer offentligt tillträde. Den övergripande tanken med detta är att öppna upp och välkomna
icke-boende att integreras med boende och verksamma inom kvarteret såväl som att möjliggöra för
en viss rörelse in emellan de fysiska strukturerna i området. Däremot finns det en viss slutenhet i den
bebyggda miljön av kvarteren med motivet att det kan tänkas vara av stor vikt att skapa någon slags
balans mellan öppenhet och slutenhet i den fysiska miljön. Utan kontraster och viss indelning av
markens användning och utformning riskerar koncentrationen av en offentlig plats på en begränsad
yta att tappa sin funktion samtidigt som rörelsen längs stråket till dessa platser tappar sin nod och
mening.
En ytterligare tanke med stråket som sträcker sig längs vattenlinjen är att utnyttja den direkta
havskontakt som invånarna och stadens centrala delar tidigare har saknat. Härmed tillgängliggörs hela
planområdets vattenlinje för allmänheten och kan tillsammans med broförbindelsen till hamnområdet
söder om planområdet utgöra en sammankoppling mellan stadsdelarna där vattnet integreras i
levnadsmiljön för människorna på platsen.
Trafik
Planområdets lokalisering utgör övergripande en närhet till befintliga stråk både från stadens centrum
och längs kusten tillsammans med närheten till centralstationen. De omkringliggande strukturerna
och kommunikationsmöjligheterna skapar goda förutsättningar för utvecklingen av gatunät och trafik
inom själva planområdet.
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Fig.33 Huvudgata och säckgata
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Vägsträckan i norr av planområdet kommer att ges en mer stadslik karaktär genom att ta bort ett körfält
i båda riktningarna och istället möjliggöra för kantstensparkering på båda sidor. Gatubredden är totalt
23 meter och innefattar även gång- och cykelvägar på var sida om vägen, samt att hastigheten kommer
att sänkas till 30 km/h för att ytterligare prioritera gång- och cykeltrafikanterna och markera sträckan
som en stadsgata. Vid själva huvudstråket som korsar denna vägen och leder in på planområdet kommer
det, vid överlappningen av dessa två stråk och vägar, att anläggas ett gångfartsområde för att ytterligare
prioritera icke fordonsdrivna trafikanter samt tydliggöra stråket mellan stadsdelarna Sjöstaden och
centrum. Väl inom planområdet och den bebyggda strukturen föreslås den gatusträckning som går
horisontellt genom området att försörja den huvudsakliga genomfartssträckan för bil- och kollektivtrafik
genom området. Ett bussstop planeras även på denna gatusträckning vid korsningen av det vertikala
gångstråket som sträcker sig från centrum. Dessutom är tanken med den direkt anslutna bebyggelsen
mot gatan att bidra till en stadsmässig och livfull miljö med framförallt service och verksamheter i
bottenplan. Denna gata föreslås vara 15 meter och möjliggör vidare kantstensparkering på ena sidan
och gång- och cykelmöjligheter på vardera sida om körfältet. Både denna vägsträckning och den
som sträcker sig i planområdets norra del kan karaktäriseras av ovan beskrivna gatutyp boulevard/
huvudgata.
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Fig.34 Kvartersgata (centralt genom planområdet) och smitväg

För att ytterligare effektivisera fordonstrafiken och inte leda in onödig trafik i området föreslås de ca 11
meter breda gator som korsar huvudgatan för biltrafik genom området att försörja de olika funktionerna
i kvarteren. Dessa gator avslutas med återvändsplan, istället för möjligheter för genomfartstrafik, och
benämns således som säckgator och klassas även som så kallade kvartersgator eller gåfartsgator. Här
prioriteras fotgängarna i än högre grad med tanke på den huvudsakliga minskningen av biltrafiken
genom gestaltningen av gaturummet som shared space där gränserna mellan olika funktioner inom
gaturummet är mer flytande och varvid olika trafikslag delar på samma yta istället för att separeras.
Den sista gatustrukturen som presenteras i planförslaget varierar i storlek och utformning då dessa så
kallade smitvägar eller gårdsgator är belägna inom kvarteren. Huvudsakligen innefattar dessa gator
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och innergårdar endast möjlighet för bil eller utryckningsfordon att ta sig in på området men i övrigt
består denna yta av tomtmark och gemensamhetsytor.
Vad gäller parkeringssituationen i planområdet tillgängliggörs det genom kantstensparkering längs
huvud- och kvartersgatorna i området och ett parkeringshus beläget i områdets nordöstra del.
Detta tillsammans med möjligheten att använda sig av bilpool i området för att minska behovet av
parkeringsplatser för privatbilar och istället prioritera alternativa färdsätt.
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Del. 6

Avslutning

Fig.35 Ortofoto Trelleborgs sjöstad (Eniro 2016)

Slutdiskussion
Utifrån forskningsöversikten, där samtida forskning och referensprojekt analyserats har arbetets
syfte varit att utröna gestaltningsprinciper och applicera dessa i ett planförslag på fallstudieområdet
Trelleborgs sjöstad. Vidare har syftet varit att visa på hur den föreslagna utvecklingen av hamnen kan
utformas till en ny socialt hållbar och integrerad stadsdel vid havet.
Vi anser att uppsatsen har uppfyllt syftet att överföra teoretisk kunskap till ett fysiskt planförslag. Detta
syftar vidare att stå för en socialt hållbar stadsdel utifrån de framtagna gestaltningsprinciperna som
går att härleda från den teoretiska utgångspunkten, forskningsöversikten och referensprojekten. Hur
gestaltningsprinciperna applicerats redovisas både i text och illustrationer. Att detta utförts i denna
uppsats stärker Legebys tes kring att stadsplanering och byggande kan påverka vilken typ av samhälle
som uppstår genom att skapa förutsättningar för att bland annat skapa möjligheter för integration på
en plats.
Emellertid är vad som anses vara socialt hållbart något som förändras över tid och färgas starkt av
rådande planeringsideal. Som beskrivet i uppsatsens bakgrund har flera epoker av, i grunden socialt
främjande planeringsideal, passerat det senaste seklet, varav flera idag kritiseras starkt för dess motsatta
effekter. Idag förespråkas den funktionsblandade och täta staden generellt i utvecklingen av urbana
miljöer och är även den som kommit till uttryck i denna uppsats gestaltande del. Hållbarhet bör inte
ses som ett slutgiltigt tillstånd utan som en process och därför bör stadens struktur vara så pass robust
men också dynamisk för att kunna möta nya behov och levnadssätt som kan uppstå i framtiden.
Det är även relevant att lyfta fram Loits (2014) resonemang om att sambandet mellan politik, planering
och segregation innebär att fysisk planering kan påverka segregationen i samhället, men i olika
utsträckning och beroende på det politiska läget. En annan problematik med segregationen i dagens
marknadsstyrda stadsbyggande är att även om blandstaden inrymmer både hyres- och bostadsrätter
tenderar hyresrätterna ändå vara för dyra för att de sociala konsekvenserna av bostadsbyggande i
området i slutändan kan anses hållbara. Den socioekonomiska aspekten av det sociala livet på en
plats kan således utgöras av en ojämn fördelning av invånarna utifrån deras ekonomiska kapital. Det
finns även segregation beroende av andra faktorer såsom etnicitet, funktionsseparering och skillnader
i användningen av platsen under olika tider på dygnet. Hur som helst behöver planeringen utgöras av
ett mer övergripande och fortsatt definierande och konkretiserande av social hållbarhet för att kunna
skapa de sociala värden som önskas på olika skalnivåer i samhället. I anslutning till detta föreslår Loit
en intressant åtgärd eller verktyg för att både arbeta för och säkerställa ett bra resultat av det sociala
arbetet i utvecklingen av ett område genom att ha en slags “socialkonsekvensbeskrivning”.
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