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Sammanfattning 
Förtätning bedrivs aktivt som strategi inom den fysiska planeringen för att möta dagens ökande krav på inflyttning 
till staden samtidigt som segregering, är ett stort dilemma ute i förorterna. Hur mycket tätare staden kan tillåtas att 
bebyggas är en omtvistad diskussion då gränsen är svår att bedöma och förefaller ha lika många positiva som negativa 
effekter på människornas liv. Förtätning, alienation, trängsel, glesa och utbredande förorter är faktorer/aspekter som 
innebär stora utmaningar för den fysiska planeringen. Vidare ryms dessa inom den teoretiska diskussionen gällande 
det diffusa begreppet hållbar utveckling, där social hållbarhet är dimensionen som är minst outforskad och mest kom-
plex att förstå. 

Utgångspunkten i detta arbete är sålunda att reda ut vad social hållbarhet kan innebära inom stadsplaneringen och vil-
ken koppling som finns till en förtätning av staden. Studiens syfte är därmed att öka förståelsen för hållbarhet och hur 
det kan exemplifieras med ett gestaltningsförslag. Hur social hållbarhet kan användas som verktyg och hur staden ska 
bebyggas för att finna en acceptabel nivå för hur mycket den kan förtätas kommer studeras både inom samtida forsk-
ning som inom planeringspraxis. 

Studien startar med att behandla hållbarhetsbegreppet inom den teoretiska diskussionen, inom vilka sammanhang som 
det utspelas inom och vilka faktorer som påverkar dess komplexitet. Social hållbarhet redogörs därefter på likande till-
vägagångssätt. Hur kopplingen ser ut mellan stadsplaneringen, social hållbarhet och framförallt förtätning, undersöks 
i en samtida forskning. Denna teoretiska grund jämförs därefter med hur social hållbarhet behandlas i en kommunal 
planeringspraxis hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun. Denna planeringskontext utgör uppsatsen 
fallstudie där olika planhandlingar studeras tillsammans med platsanalyser av stadsdelen Hallunda-Norsborg. 

I en kombination av teoretisk forskning och en praktisk fallstudie sammanförs sedan kunskap för hur staden kan 
planeras och utformas genom olika strategier för att uppnå social hållbarhet, framförallt utifrån en lämplig förtätning. 
Det innebär att det fältarbetet som genomförts inom Hallunda-Norsborg har synliggjort stadsdelens problematik och 
kvaliteter som studien har behandlat utifrån den teoretiska ramen. Detta har med andra ord utgjort grunden för det 
planförslag som arbetats fram. Avslutningsvis analyseras en del av planförslaget ur ett hållbarhetsperspektiv (med 
fokus på social hållbarhet) så kallad, funktionell täthet, där en balansering görs mellan rymlighet och täthet. Resultatet 
visar på vilka effekter en förtätning av kvarteret kan medföra på omgivningen.   
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          Inledning
 del 1.

I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens problemformulering, syfte, frågeställningar, 
avgränsning och uppdelning.  

Vy över Norsborg centrum
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Bakgrund
Förenta nationerna (FN), har beräknat att cirka 70% av världens befolkning kommer att bo i städerna år 2050, att 50% 
av befolkningen bor i urbana områden (UN habitat 2008 se Andersson & Hermelin 2012:81) och att 75% av världens 
energianvändning sker inom de tätbebyggda områdena. Ett stort fokus behöver därför riktas mot städerna i arbetet 
mot den hållbara utvecklingen, eftersom staden både kan ses som ett hot eller den potentiella lösningen. Förutom att 
en överhängande fara ökar mot den sociala hållbarheten i form av alienation och fattigdom, ökar även de ekologiska 
problemen i städerna när alltfler flyttar in (Andersson & Hermelin 2012:81). För att möta befolkningsinflyttningarna 
eller segregationen ser den aktuella trenden ut att vara förtätning inom stadsutvecklingen. Följdaktningen uppkommer 
problem som anonymitet och trängsel (Berg et al. 2012:30; Robertson 2014:208, 211). Ställning behöver således tas 
till hur en förtätning av staden och förorterna kan göras, så att det inte blir för tätt? 

Hallunda-Norsborg är en del av stadsbyggnadsplaneringen från år 1965, ett så kallat ”miljonprogramsområde”, som 
inom forskningen är det dominerande exemplet på där de sociala frågorna inom stadsbyggnationen är som mest kom-
plicerade. Förutom Europavägen E4/E20 till Stockholm, var tillgången till tunnelbanan grundförutsättningen för det 
storskaliga och rationella byggandet av stadsdelen (Jansson 2009:22). Det trafikseparerande gatusystemet samt E4/E20 
har bidragit till stadsdelens problematik och segregering då rörelse till fots är begränsad (Jansson 2009:23). Utemil-
jöerna har på många ställen förfallit och beskrivs otrygga, samt att orienterbarheten inom området behöver förbättras 
(Botkyrka kommun 2018:15). Andra dilemman är arbetslöshet och en bristande social sammanhållning bland olika 
grupper. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har därför riktat stort fokus just nu på att arbeta fram 
lösningar på hur stadsdelen ska utvecklas (Botkyrka kommun 2014:100; Botkyrka kommun 2018:1, 11).

Problemformulering
Förtätning av den bebyggda miljön används aktivt som strategi inom planeringen för att uppnå en mer hållbar stadsut-
veckling, samtidigt finns en bred debatt om i vilken omfattning förtätningen ska göras för anses acceptabel (Berg et al. 
2012:31-32). Alienation och en bristande social sammanhållning mellan människor är därtill en växande problematik 
främst ute i stadens glesare förorter och miljonprogram på grund av att den byggda miljön separerar människor och 
staden som helhet (Robertson 2014:209; Berg et al. 2012:36). Hallunda-Norsborg är en sådan stadsdel som känneteck-
nas av problematiken. 
Vidare är förtätning en aspekt som inryms under begreppet social hållbarhet. Social hållbarhet är i sig ett diffust be-
grepp i och med dess mångskiftande karaktär, beroende på vem som tillfrågas Inom forskningen är också den sociala 
dimensionen minst utforskad, således väcks intresset av att undersöka hur den fysiska planeringen och vår byggda mil-
jö kan kopplas till sociala aspekter (Eizenberg & Jabareen 2017:1)

Syfte
Syftet med arbetet är sålunda att undersöka hur den fysiska planeringen kan främja social hållbarhet och hur en förtät-
ning av den bebyggda miljön kan göras utifrån en socialt hållbar utgångspunkt. 
Arbetet ämnar till att undersöka hur detta kan göras med stöd utifrån forskning kring ämnet och vad som framgår inom 
kommunal planeringspraxis genom att ta fram ett utvecklingsförslag i Hallunda-Norsborg. Målet med utvecklings-
förslaget i Hallunda-Norsborg är därmed att visa hur ett avgränsat område kan förbättras genom att förtätas utifrån ett 
socialt hållbart perspektiv.   

Frågeställningar 
•  Hur kan den fysiska planeringen främja social hållbarhet?  
•  Hur kan vår livsmiljö/staden förtätas ur en social synvinkel?
•  Hur kan dessa principer appliceras i ett utvecklingsförslag för Hallunda-Norsborg?
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Avgränsning 

Ämnesavgränsning
Uppsatsen avgränsas huvudsakligen utifrån de formulerade frågeställningarna inom temat social hållbarhet. 
Då social hållbarhet är ett begrepp som kan innebära oändligt många utgångspunkter har en tematisk avgränsning varit 
nödvändig att göra. Det teoretiska tema av social hållbarhet som denna uppsats utgår ifrån behandlas i uppsatsens teori 
avsnitt. Temat av social hållbarhet och aspekterna som kan kopplas till den fysiska planeringen är den teoretiska grund 
som val av litteratur och empiri tar sin utgångspunkt i. Temat av social hållbarhet har således avgränsats till hur den 
fysiska planeringen av staden sätter ramarna för människans sociala liv. Vad som kan påverka social hållbarhet inom 
den fysiska planeringen i ett bredare perspektiv upptas i viss mån, även vikten av de boende/medborgarnas deltagande. 
Politiska processer, globalisering, marknadskrafter, segregering är ämnen som påverkar social hållbarhet men dessa 
behandlats inte i uppsatsen. Följande aspekter har således undersökts: Vilka möjligheter och konsekvenser som den 
byggda strukturen ger utifrån tillgänglighet, bebyggelsens skala och omfattning, upplevelse av trygghet, psykiskt 
välmående och stimulering till social kontakt och slutligen staden om ett samverkande system av flöden. Vidare utgår 
uppsatsen från dessa aspekter för att finna vilka planeringsstrategier som kan mynna ut i ett utvecklingsförslag för 
Hallunda-Norsborg.  

I den teori som studerats framgår att alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och ekologisk behöver 
beaktas för att hållbarhet ska uppnås. Därför genomförs även en hållbarhetsanalys som utgår från alla dimensionerna 
(med fokus på social hållbarhet), av det utvecklingsförslag som uppsatsen ämnar till att presentera. 

Geografisk avgränsning
Temat social hållbarhet, kunskapsöversikten och Botkyrka kommuns översiktsplan som studerats har avgjort vilken 
stadsdel inom Botkyrka kommun som varit relevant att analysera. Botkyrka kommuns översiktsplan fokuserar på att 
åstadkomma en socialt hållbar stadsplanering. I denna framkommer att stadsdelen Hallunda-Norsborg och stadsdelens 
centrumkärnor pekas ut som en stor utmaning. Därmed har uppsatsens frågeställningar avgränsats geografiskt kring 
detta område för att utforska problematiken och hur den bakomliggande planeringen från 1967 påverkar samspelet 
mellan människan och den byggda miljön. Att undersöka hela stadsdelen samt omgivande miljö hade inte varit rimligt 
inom den tidsram som studien är begränsad till. Stadsdelens koppling till omgivande stadsdelar tas upp, men utreds 
inte djupare, eftersom ett mer översiktligt perspektiv hade behövts tillämpats för att besvara studiens frågeställningar. 
Arbetet fokuserar således på kvartersnivå.

Uppdelning
Upplägget av uppsatsen  presenteras i två olika delar, där den första delen är teoretisk, innehållandes en kunskapsö-
versikt av temat social hållbarhet och dess koppling till fysisk planering samt förtätning. Den andra delen har en mer 
praktisk karaktär och består av en fallstudie. Arbetets båda delar kommer att analyseras och förenas med målet att 
klargöra slutsatser som ska ligga till grund för ett utvecklingsförslag med utgångspunkt i social hållbarhet. Metoderna 
som studien baseras på är främst kvalitativa, förutom en liten del som berör förtätningsaspekten då kvantitativa mått 
behövs för byggnadens totala upptagna markyta och våningsantal.
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Begreppsförklaring

Barriär 
Innebär ett fysiskt hinder som omöjliggör eller försvårar framkomligheten, exempel på detta kan vara en avspärrning, 
en skyddsvall eller ett räcke (Nationalencyklopedin 2019a).

Bruttoarea (BTA) 
Mäts som den totala mätbara våningsytan (Bodin et al. 2016:257).

Förtätning 
Att förtäta staden innebär en strategi att bygga denna inåt med exempelvis bostäder, för att hindra staden att breda ut 
sig (Boverket 2016:7). Täthet kan mätas som mängden människor (befolkningstäthet – antal personer inom ett avgrän-
sat område) eller som bebyggelsetäthet, en mängd av byggd yta inom ett avgränsat område, dividerat med den totala 
markytan inom samma område (Spacescape 2016:80).

Funktionsblandning 
En funktionsblandad byggd miljö utgörs vanligen av att bostäder, service och arbetsplatser varieras inom ett avgränsat 
område (Tunström 2009:30, 96).

Integration 
Integrering är en process som leder till att enskilda enheter sammanförs eller är resultatet av en sådan process (Natio-
nalencyklopedin 2019b). 

Rymlighet 
Rymlighet kan mätas som kvadratmeter offentlig plats per person (boende och arbetande) eller kvadratmeter offentlig 
plats per BTA (våningsyta) inom ett område (Spacescape 2016:16).

Offentligt rum 
Är ett rum i den byggda miljön som hålls öppen för allmänheten, exempelvis gator, passager, gallerior, torg och par-
ker. I det offentliga rummet kan husens fasader, staket och vegetation ses som rummets väggar (Nationalencyklopedin 
2019c).

Segregation 
Rumsligt åtskiljande av befolkningsgrupper (Nationalencyklopedin 2019d).

Stråk 
Är en rörelsekanal där människor rör sig och observerar den omkringliggande miljön. Stråken utgör några av stadens 
viktigaste element som resterande stadsbygd är organiserad och relaterad till som trafikleder, gångvägar och järnvägar 
(Bodin et al. 2016:149).
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          Fallstudie som metod

Analysmetoderna som används i studien är kvalitativ innehållsanalys, direkt observation och en lägre 
grad av systematisk observation utifrån Jan Gehls inventering och platsanalyser (How to study public 
life) samt funktionell täthetsanalys enligt FOMA-manualen.  

 del 2.

 Vy över Hallundastråket i Norsborg
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Introduktion: val av metod och genomförande
Fallstudie har valts ut som en strategi för att kunna undersöka uppsatsens problemformulering, besvara frågeställning-
arna, och ta fram det utvecklingsförslag som uppsatsen ämnar till att presentera. Då utvecklingsförslaget tas fram i 
en kombination av forskning och planeringspraxis i en lokal kontext behöver empiri inhämtas både från forsknings-
avhandlingar, plandokument och i detta fall även observationer från det avgränsade området. Observationer behövs 
framförallt då det avgränsade området behöver utforskas på plats för analysera hur det ska kunna utvecklas och förtä-
tas i en socialt hållbar riktning. Fallstudie är en metod som tillåter flera insamlingsmetoder och informationskällor för 
att förstå forskningsproblemet.

De första inhämtningsmetoderna som använts är kvalitativ innehållsanalys som genomförts i två delar. Den första 
delen utgörs av olika forskningsavhandlingar kompletterad med annat material inom ramen för uppsatsens teoretiska 
tema. Den andra delen är Botkyrka kommuns översiktsplan 2014 och Generalplanen för norra Botkyrka 1967. Till-
sammans utgör analyserna grunden till planeringsstrategier som formuleras till utvecklingsförslaget. 

Direkt observation och en lägre grad av systematisk observation har vidare valts för att samla in de upptäckta fynden 
på ett systematiskt sätt och undvika att överflödig information från inventeringen tas med. Observationerna görs enligt 
de principer som förespråkas av Jan Gehl. Då Jan Gehls inventerings och analysmetoder tar utgångspunkt i social 
hållbarhet genom att studera platsen utifrån ett mänskligt perspektiv och det sociala liv som finns på platsen idag, har 
tre av dessa särskilt valts ut för att få en förståelse för stadsdelens problematik. Observationerna och analyserna utgör 
en viktig grund för att visa hur utvecklingsförslaget ska visa hur den fysiska planeringen genom förtätning kan främja 
social hållbarhet i detta område. 

För att undersöka vilken koppling som finns mellan sociala aspekter och en förtätning av staden, har kvalitativa me-
toder och analyser valts ut för att beskriva detta. Funktionell täthets analys är en metod som förespråkar inventering 
och en kvalitativ analys av den stadsdel som planeras att förtäta. Just för att se vilka egenskaper och sociala behov som 
finns på platsen och hur den nya bebyggelsen ska planeras utifrån detta. Metoden funktionell täthetsanalys används 
både som ett stöd i framtagandet av utvecklingsförslaget såsom en analys av förslaget för att se om en del av utveck-
lingsförslaget kan bedömas för hållbart. För att utforska vad en funktionell förtätning av staden innebär ur ett socialt 
hållbart perspektiv, har detta behandlats i den kvalitativa analysen i kunskapsöversikten.  

De olika kvalitativa innehållsanalyserna kompletterad med inventeringar och platsanalyser för ett avgränsat område 
inom stadsdelen Hallunda-Norsborg, utgör ett brett underlag för att reda ut vilket planeringstänk samt strategier som 
är nödvändiga för att frambringa social hållbarhet ur ett förtätningsperspektiv. Detta görs genom att kombinera insam-
lingsmetoder och empiri benämnt triangulering.
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Fallstudie har särskilt valts ut som metod för att uppsatsens fokus ligger på att förstå den problematik som finns i 
Hallunda-Norsborg och hur detta skulle kunna åtgärdas med planeringsstrategier som verkar inom ramen för social 
hållbarhet. Hur den bakomliggande planeringen som formuleras i Generalplan 1967 och hur stadsdelen upplevs idag 
med hjälp av observation och analys av planhandlingar är två tillvägagångssätt som kan öka förståelsen. 
Social hållbarhet är ett diffust begrepp att förstå och användningen som ett verktyg i den fysiska planeringen. Även 
förtätning som en planeringsstrategi är svårt att utföra i lämplig omfattning, framförallt att förtäta utifrån en socialt 
hållbar utgångspunkt. För att hitta en bra sammanslagning mellan förtätning och social hållbarhet i Hallunda-Nors-
borg, behövs det lokala perspektivet av planeringspraxis inom temat jämföras med vad som förespråkas inom forsk-
ningen. Således kan en djupare grund fås för vilka planeringsstrategier som kan väljas ut i appliceringen av planför-
slaget av Hallunda-Norsborg för att främja social hållbarhet. Både likheter och skillnader är till nytta för att se vilken 
påverkan planeringen har. 

Fallstudie 
Fallstudie som metod innebär att uppmärksamhet riktas mot ett speciellt fenomen för att erhålla en djupare förklaring 
för hur samhällsprocesser, organisatoriska och politiska företeelser samt sociala händelser som uppstår inom ett sär-
skilt fall. Metoden används framförallt när forskningen kopplas till mindre och kvalitativa undersökningar. Fallstudie 
karaktäriseras av att forskningen får en snäv inriktning mot att undersöka en enda enhet, således kan överflödig data 
och information sållas bort (Denscombe 2016:91-92). Sociala processer och händelser utgör olika komplexa samband. 
Metoden avser vidare att svara på frågeställningar som vad och varför dessa inträffar. Fallstudiens styrka är just att 
en helhetssyn kan fås, när man belyser hur olika aspekter är sammanlänkade och hur de påverkar varandra i en given 
kontext (Denscombe 2016:92-93). 

Varför en fallstudie? 
Genom att kombinera olika metoder som direkt observation och kvalitativa innehållsanalyser kan forskaren få en 
överblick av den naturliga miljö som studeras. Detta är något fallstudien uppmuntrar till att göra då ett brett empiriskt 
material lämpligtvis behövs användas (Denscombe 2016:93-94). Detta benämns för metodologisk triangulering och 
fynden samlas in på flera sätt för att undersöka forskningsproblemet ur olika eller liknande synvinklar, vilket kan 
tillhandahålla en större förståelse och ge starkare slutsatser. Svar på varför händelserna inträffar i en specifik miljö kan 
således erhållas (Denscombe 2016:212,214, 221-222). 

Tillämpning av metod
Det tema av social hållbarhet som används som teori, pekar på ett behov av kontextrelaterad anknytning för att använ-
das som begrepp och verktyg i stadsplaneringen. Därför är användning av fallstudie en förutsättning för att undersöka 
hur social hållbarhet framställs i planeringspraxis kopplat till den stadsdelen som ska utforskas. Inventering (observa-
tion) och platsanalys av denna stadsdel inom ett avgränsat område anses även nödvändig för att få en känsla för hur 
platsen fungerar och upplevs i praktiken. Vidare är ett mål är att erhålla en djupare förklaring för olika sociala proces-
ser och händelser som uppstår i staden mellan människor kopplat till social hållbarhet. Även hur den byggda struktu-
ren sätter ramarna för människans liv genom att begränsa eller skapa förutsättningar för handling. Förståelsen för detta 
komplexa samband kan fås genom att kvalitativt analysera den bakomliggande planeringen för stadsdelen i General-
plan 1967 och jämföra detta med nuvarande perspektiv på stadsplaneringen i Botkyrka kommuns översiktsplan 2014 
och de kvalitativa textanalyserna i kunskapsöversikten. Därtill skaffas även en uppfattning om hur olika planerings-
strategier som kan tillämpas för att främja social hållbarhet. Flera informationskällor behöver sålunda inhämtas och 
analyseras, benämnt triangulering. Denscome (2016) menar just att fördelen med fallstudie är att ett brett och holis-
tiskt tänk kan användas för att beskriva forskningsproblemets komplexitet som utgörs av relationer och processer. Just 
för att inte begränsas av enskilda förklaringsfaktorer (Denscome 2016:103). 

Kritik-fallstudie
Denscombe kritiserar metoden för att vara svår att kunna avgränsa tekniskt på ett konkret sätt då svårigheten sitter i 
att bestämma vilka datakällor som ska ingå i studien eller vilka som väljas bort (Denscombe 2016:104). När fallstu-
dier riktas in på processer och ”mjuka data” är analyseringen svårare än kvantitativa data, eftersom högre krav ställs 
på forskarens förmåga att tolka med ett öppet sinne (Denscombe 2016:104). För att kunna generalisera den framtagna 
forskningen, behövs ställning tas till hur fallets resultat kan sluta sig till liknande fall. Fallstudien kräver därför en 
tydlig avgränsning och detaljer om den process, händelse och geografisk lokalisering som undersöks för att resultaten 
ska kunna användas i jämförelse med andra fall (Denscombe 2016:100-102).
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Kvalitativ innehållsanalys 
Forskaren analyserar i denna metod innehållet och den innebörd av texter och dokument som redan upprättats av andra 
författare. I kvalitativ innehållsanalys av texter arbetar forskaren efter några grundläggande riktlinjer för att kvantifiera 
materialet. Först ska ett kritiskt förhållningssätt tillämpas. Vilket var syftet med att dokumentet framställdes? Vem är 
forskaren/författaren? Samt i vilken social kontext skrevs dokumentet? Det är utav vikt för att säkerhetsställa doku-
mentets validitet då det påverkar studiens resultat och trovärdighet (Denscombe 2016:326-327). Texterna som väljs 
ut ska därtill vara motiverade (Denscombe 2016:372). Enligt Fejes och Thornberg (2015) ska därefter textmassorna-
som analyseras konkretiseras, genom att plocka ut textens huvudsakliga kärnfullhet. Texterna kan även brytas ned till 
mindre enheter där analysen fokuserar på enskilda ord eller illustrationer. Gemensamma drag och skillnader kartläggs 
sedan från analysen som slutligen kategoriseras för att utröna hur undersökningsproblemet kan förstås. I tolkandet av 
textens innebörd behövs fokus även riktas mot den samhällskontext som finns utanför texten och dess relation sinse-
mellan. Ett sökande görs slutligen efter betydelsefulla mönster som kan frambringa olika synteser (Fejes och Thorn-
berg 2015:37).

Val av empiri 
De texter som tagits fram inom relevant forskning för studien har valts ut utifrån det tematiskt avgränsade perspektivet 
av social hållbarhet, kopplingen till fysisk planering samt hur en förtätning av ett stadsdelsområde kan göras utifrån en 
social synpunkt. Till grund för detta arbete är huvudsakligen den empiri som presenteras i kunskapsöversikten av tre 
forskningsavhandlingar som behandlar uppsatsens problemformulering. Detta för att undersöka vilken koppling den 
fysiska planeringen har för människans sociala liv och framförallt hur detta kan påverkas av att den byggda miljön för-
tätas. Vidare har den samtida forskning bakom funktionell täthet och den mer praktiska kunskapsteori som arkitektur 
forskaren Jan Gehl baserar sina analysmetoder på behandlats.
I fallstudien har plandokument som upprättats av Botkyrka kommun med koppling till stadsdelen studerats. Tillika de 
planeringsförutsättningar som återfinns i Generalplan 1967 för Norra Botkyrka, för att jämföra olika planeringssynsätt 
för människans sociala liv. De forskningsavhandlingar, teorin om funktionell förtätning och plandokument upprättade 
av kommunen bedöms för att ha en hög auktoritet (all empiri är upprättad under senare tid utom Generalplanen) och 
säkerhetsställer således studiens trovärdighet.

Tillämpning av metod
Först har författarna och källorna kontrollerats till de utvalda texterna i kunskapsöversikten som sedan lästs igenom 
inom ramen för social hållbarhet och kopplingen till förtätning.
I denna uppsats har sedan en tvåstegsprocess genomförts av den kvalitativa innehållsanalysen. Först har de väsentliga 
delarna tagits fram av texterna, där analys har gjorts av hur författarna ser vilka följder och verkan den fysiska pla-
neringen har på social hållbarhet samt vilka samband som finns mellan människan och den byggda miljön - hur den 
fysiska planeringen sätter ramarna för människan liv. Även Botkyrkas Översiktsplan och Generalplanen från 1967 har 
motsvarande analys genomförts för att utröna hur social hållbarhet används som ett verktyg och skildras i en kommu-
nal planeringspraktik. Där uppmärksammas den bakgrund, inställning och betydelse planeringen har för de sociala as-
pekterna utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv. Analysen i detta arbete riktar därför in sig på att upptäcka 
gemensamma drag och skillnader i både forskning och praktik för stadsplaneringen inom ramen för social hållbarhet. 
I det andra steget i analysprocessen har dessa analyserats igen för att ta ut lämpliga planeringsstrategier för hur social 
hållbarhet utifrån ett förtätningsperspektiv kan appliceras i det utvecklingsförslag som tas fram för fallstudieområdet 
Hallunda-Norsborg. Planförslaget innebär sålunda en analys av hur de kvalitativa textinnehållsanalyserna kan föras in 
i ett samhällsperspektiv utanför de analyserade texterna. 

Kritik-kvalitativ innehållsanalys
Den kvalitativa forskningen grundar sig på intensiva studier på ett begränsat antal fall som följdaktningen väcker 
frågor om hur generaliserbara dessa fall är. Å andra sidan är det just fördjupningen såsom fallstudier, som är värdefull, 
eftersom det unika kan studeras (Denscombe 2016:412). Forskarens ”jag” kan aldrig uteslutas helt från denna metod 
eftersom värderingar samt identitet naturligt ingår i analysen av data. Viktigt är att försöka distansera sig från person-
liga fördomar och använda ett objektivt synsätt (Descombe 2016:414-415). Denscombe (2016) menar att analysmeto-
den oftast bygger på djupstudier av ett begränsat antal enheter som gör det svårare att generalisera forskningsfynd till 
andra fall. När innehållet plockas ut från sitt riktiga sammanhang och innebörd kan textens budskap ges ett förvrängt 
budskap. Analysen kan ta lång tid eftersom empiri i form av fältanteckningar och fotografier behöver sorteras innan de 
kan analyseras vilket är tidskrävande (Denscombe 2016:417).
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Begreppet social hållbarhet är både ett verktyg och ramverk som uppsatsen utgår från för att sätta människorna i 
centrum av stadsplaneringen. Följande observations och analysmetoder undersöker hur den byggda miljön påver-
kar människor och hur människor integrerar i praktiken. Uppsatsen har delvis som mål att utforska hur och varför 
människor rör sig de gör inom det avgränsade området för Hallunda-Norsborg.  

Metod – direkt observation och (systematisk observation)
Direkt observation bygger på att samla in material direkt när de inträffar i en naturlig miljö. Det innebär att händelser 
iakttas där de förekommer naturligt och de olika situationer som uppstår i det vardagliga livet. Intervjuer görs emel-
lertid inte. Systematisk observation kopplas vanligen ihop med statistisk analys och kvantitativa data utifrån sociala 
interaktioner (Denscombe 2016:293). Inom detta arbete kommer både direkt och en lägre grad av systematisk ob-
servation att användas. Eftersom ett observationsschema förberetts i form av kartor för det avgränsade planområdet 
där observationerna registrerats som kvantitativa mått av antal människor och rörelser (Denscombe 2016:296, 300). 
Anteckningar görs på plats genom att endast observera människors rörelser. Det innebär forskaren endast observerat 
utan att delta aktivt (Fangen 2005:30; Denscombe 2016:300). Fördelen med direkt observation och fältarbete är att 
just forskarens egna intryck kan nyttjas som datamaterial, vilket ger en mer helhetlig bild av fenomenet som studeras 
(Denscombe 2016:306: Fangen 2005:32). Direkt observation kombineras vanligen med andra metoder som dokumen-
tanalys, och benämns då för triangulering (Fangen 2005:187). Dokumentanalysen kan utgöras av historiska kartor och 
fakta, samt aktuell statistik. Tillsammans kan det material som undersöks kontextualiseras bättre (Fangen 2005:200). 
Observationer, både som kvantiativa och kvalitativa ute på fält kräver att de noteringar som görs utförs på ett noggrant 
och systematiskt sätt för att viktig information inte ska gå förlorad. Händelser och aktiviteter uppstår spontant och 
kräver både tid och att observatören är uppmärksam och noggrann. Krav ställs även på att observatören är objektiv och 
försiktig för att smälta in i miljön (Gehl & Svarre 2013:5). 

Tillämpning av metod
I Fangens bok (2005) framgår vikten utav att en förförståelse av kontexten och området är nödvändig innan en av-
gränsning görs (Fangen 2005:49, 55). Detta anskaffades genom att först behandla det material som redovisas om de 
teoretiska utgångspunkterna för social hållbarhet samt sedan använda social hållbarhet som ett analytiskt verktyg 
för att undersöka de forskningsavhandlingar och kunskap som tillskannats i kunskapsöversikten. Kartmaterial från 
Lantmäteriets databas GET har hämtats och bearbetats för Hallunda-Norsborg för att kunna göra fält anteckningar i 
form systematiska observationer. Dessa systematiska observationer av en lägre grad har genomförts som Tracing och 
Mapping efter Jan Gehls principer. Metoden 12 kvalitets kriterier innebar också att fältanteckningar fördes i ett medta-
get protokoll som förberetts innan. Dessa metoder valdes ut genom att först läsa böckerna Cities for people (2010) och 
How to study public life (2013) då de ansågs vara lämpliga infallsvinklar för inventering och analys av stadsdelsområ-
det. Under inventeringsdagen utfördes alla tre metoderna, där observationerna markerades ut i separata plankartor över 
det avgränsade inventeringsområdet. Inventeringsrundan markerades först ut på en plankarta. De foton som tagits till 
12 kvalitetskriterier markerades ut på kartan längs denna inventeringsrunda. Detta som ett underlag för analys till 12 
kvalitetskriterier. Tillika för att kunna återberätta det som observerats i en trovärdig framställning och sätta resultatet i 
en social kontext relaterat till den bebyggda miljön.

Inventeringen ägde rum 2019-04-05 mellan klockan 12:00-17:00. Det var cirka 10+ ute och soligt hela eftermiddagen. 
Avsikten med att välja en fredag med bra väderförhållanden var att få ett gynnsamt inventeringstillfälle där många 
människor troligtvis kommer visats och röra sig både ute som inne. Gehl och Svarre menar att inventering/observation 
ska ske under dagar med goda väderförhållanden eftersom det ger mer kunskap om hur människor använder staden 
utomhus. Sannolikheten att fler aktiviteter av mänsklig närvaro kommer ske är större (Gehl och Svarre 2013:22).

Varför Gehls observations och analys metoder?
Jan Gehl är en arkitekt och tidigare forskare vid Det kongelige danske kunstakademi. Gehl har i ett flertal kända 
böcker skrivit om hur stadsplaneringen kan forma miljöer utifrån en mänsklig skala (Gehl & Svarre 2013:60). Social 
hållbarhet är centralt i Gehls teorier och metoder eftersom dem ämnar till att skapa förutsättningar för hur våra livsmil-
jöer kan främja interaktion mellan människor. Gehl och Svarre (2013) menar att när direkta observationer görs i den 
miljö som undersöks och de människors som studeras, fås ett bra material för att bättre förstå hur människor använder 
de olika rummen i stadsmiljön. Kunskap kan således tillhandahållas om varför vilka stadsrum används mer än andra, 
samt de villkor som är nödvändiga för att människor ska vistas i en miljö (Gehl & Svarre 2013:3). Metoderna möjlig-
gör att granska människor noggrant genom att räkna dem, och fotografera särskilda händelser eller objekt som senare 
kan analyseras. Nyckeln till metoderna är att använda alla sina egna sinnen som verktyg för att verkligen se viktiga 
detaljer och lyssna till de aktiviteter och rörelser som sker i miljön (Gehl & Svarre 2013:5). 
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Observationsmetod och analys: 12 kvalitetskriterier 
Gehl har i ett protokoll benämnt de 12 kvalitetskriterierna listat villkor på vad ett offentligt rum ska inrymma för att 
fungera optimalt och utgöra en god vistelsemiljö för människor. Villkoren inryms under tre teman som skydd, komfort 
och njutning. För varje kriterium görs en kvalitativ bedömning utifrån en tregradig skala: god, måttlig eller dålig, som 
illustreras med en grå nyans. Kriterierna utgår från människans förmåga att uppfatta miljön utifrån sina sinnen och 
vilka krav som ställs på ett stadsrum för att tillgodose detta. Vidare analyseras vilka skydd som finns mot besvärligt 
väder eller stark sol, högt ljud, regn, vind, möjligheter att gå och stå, sitta, överblickbarhet och möjlighet att kunna 
kommunicera med andra människor (Gehl & Svarre 2013:106-107; Gehl 2010:239).

Varför 12 kvalitetskriterier? 
Observationer som görs utifrån forskarens egna ögon och sinnen, möjliggör att platsen kan studeras utifrån den 
mänskliga skalan. Detta möjliggör en annorlunda kvalitativ iakttagelse och bedömning av hur stadens används utifrån 
ett mänskligt perspektiv till skillnad från vad som kan utläsas från en datorskärm. En känsla för stadsdelens rumsliga 
struktur och avstånd behöver upplevas för att förstå hur den byggda strukturen möjliggör rörelse och vilka aktiviteter 
som kan uppstå där (Gehl & Svarre 2013:78).  

Tillämpning - 12 kvalitetskriterier 
Med utgångspunkt i de 12 kriterierna kan en inblick fås i hur väl de avgränsade området tillgodoser de nödvändiga 
villkoren för att människor ska kunna vistas inom de olika offentliga rummen i Hallunda-Norsborg. Metoden är lämp-
lig för studien eftersom de offentliga platserna och stråken behöver analyseras och bedömas för att identifiera vilka 
brister och kvalitéer som finns i området. Syftet är att finna de publika platser som behöver förbättras eller omvandlas.  
Metoden har använts för att få en övergripande uppfattning av områdets utformning utifrån den mänskliga skalan och 
”mjuka värdena”. Det innebär att stadsdelen har inventerats med hjälp av de 12 kvalitetskriterierna och de mest utmär-
kande egenskaperna inom området som faller in under kriterierna har noterats i denna lista. De 12 kvalitetskriterierna 
används för att undersöka hela det avgränsade området för att se hur bostadshusen, de stora parkerna, stråken och 
centrumbyggnaderna faktiskt upplevs. 

Observationsmetod och analys: Tracing
För att kunna erbjuda människor bättre gångvägar eller skapa mer utrymme på platser som är överbefolkade behövs en 
uppfattning om hur människor rör sig. Detta gör att forskaren kan uppmärksamma stadens funktioner eller fysiska ele-
ment som utemöblering, grönytor, entréer, portar och trafikhinder (Gehl & Svarre 2013:15). I metoden uppmärksam-
mas därför människors rörelsemönster inom ett specifikt område. Målet är att identifiera barriärer, lämpliga sträckor 
för gångstråk samt lokalisering av nya förslag för möjligheter till vistelse såsom sittplatser och mötespunkter, vilket 
blir synligt då flöden registreras (Gehl & Svarre 2013:15, 28). 

Varför tracing? 
Människors gånghastighet vittnar om hur människor upplever staden psykiskt. När människor njuter av sin omgivning 
går dem oftast långsamt och stannar upp. Det innebär att stadens offentliga rum erbjuder en intressant utformning och 
att människor känner sig trygga. Ett varierat innehåll, detaljer i fasader och material är faktorer som väcker uppmärk-
samhet (Gehl & Svarre 2013:113). Vetenskap om vart människor går och upprätthåller sig i en stad ger planeringsarki-
tekter möjlighet att utveckla stadens utformning utefter människors rörelsemönster (Gehl & Svarre 2013:17).

Tillämpning av metod - tracing
Tracing har därför valts ut för att se hur stora flödena är inom de inom det avgränsade området och med hjälp av 
bedömningen från de 12 kvalitetskriterierna fås en förståelse för varför vilka stråk, och offentliga rum som används 
mer eller mindre. Det korrekta tillvägagångssättet enligt tracing är att anteckna alla individers rörelsemönster inom 
området vilket inte var möjligt att göra då flödet av rörelser var för stort för att kunna göra en sådan bedömning rättvis. 
Under inventeringsdagen har istället de rörelser av människor sammanställts för varje stråk och stadsrum där rörelser 
upptäckts. Därefter har dessa angetts i ett intervall inom en skala på 1-3. I karta visualiseras flödena i tre olika färger 
som uttrycker vilken intensitet flödena har på stråken eller inom stadsrummen. 

Observationsmetod och analys: Mapping 
”Mapping” innebär att utforska hur människor använder en plats genom att studera deras beteende. Olika aktiviteter 
som människor ägnar sig åt, vart de står, går och sitter samt hur länge märks ut på en karta över området. Kartan kom-
pletteras med en beskrivande text. Metoden förespråkar att observationer skall göras under flera tillfällen och under 
flera tidpunkter (Gehl & Svarre 2013:26). Aktiviteter kan delas in nödvändiga och valbara. Nödvändiga aktiviteter 
är exempelvis shopping och gång till busstationen. Valbara aktiviteter handlar om att njuta av omgivningen, jogging, 
eller att sitta ned och läsa (Gehl & Svarre 2013:15).
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Varför mapping? 
Social kontakt kan utvecklas både runt nödvändiga och valbara aktiviteter och det viktiga är just närvaron andra per-
soner. Människorna i samma rum, människor som passerar varandra, människor som studerar varandras beteende. Mer 
generella aktiviteter är lek och samtal. Passiva aktiviteter är att just lyssna och beskåda andra människor. För att förstå 
det sociala liv som finns i en stad är det viktigt att studera sociala aktiviteter som pågår där för att kunna utveckla och 
stödja stadens offentliga rum som mötesplats.Vilka förutsättningar som ges till social kontakt i livsmiljön har stor 
påverkan på hur individer kan utveckla sitt kontaktnät både till obekanta som bekanta (Gehl & Svarre 2013:17).

Tillämpning av metod - mapping
Mapping har genomförts kring Hallunda centrum och Norsborgscentrum för att kunna jämföra stadslivet kring dessa 
byggnader. Gehl och Svarre (2013) menar att mapping möjliggör att observera vem som vistas i staden. Ålder, kön 
kan på individnivå peka på hur stadens offentliga platser nyttjas. För att planförslaget som tas fram särskilt ska möta 
behov som skiljer sig mellan olika grupper av människor behöver de studeras på plats. Genom att räkna hur många 
människor som finns och gör vad i staden för hand, fås en uppfattning om hur rikt stadslivet är. Måttet är viktigt att 
ta med i bedömningar för stadsbyggnads projekt och när olika beslut ska tas. Hur många som rör sig längs med ett 
stråk och hur många vistas på en och samma plats. Detta möjliggör att jämföra olika platser som torg och hur de kan 
utvecklas. Det högre antalet människor pekar på vilket offentligt rum som kan erbjuda en bättre vistelse miljö (Gehl & 
Svarre 2013:13). I Gehl och Svarres (2013) forskning framgår att 14-20 personer krävs för att en offentlig plats som 
ett mindre torg ska upplevas som befolkat och levande (Gehl & Svarre 2013:110).

Kritik - observation 
Vanligt förekommande kritik är att metoden är styrd av forskarens subjektivitet ”jag”, det personliga tyckandet och 
värderingar vilket påverkar tolkningen av fenomenet. Med andra ord betyder det att om två olika forskare studerar 
samma fenomen kan två helt olika resultat fås. Detta gör det svårt att generalisera resultatet från undersökningen 
(Denscombe 2016:315). Svårigheten finns också att bryta det personliga tyckandet mot att se på fenomenet objektivt. 
Vilket forskaren behöver vara medveten om eftersom detta kommer att påverka materialet som analyseras (Fangen 
2005:92, 94). Studiens begränsade tidsram möjliggör endast en observation. Risken med detta är enligt Gehl och Svar-
re (2013) att en felaktig bild ges av stadsdelsområdet när slutsatser görs utifrån ett tillfälle, då ett heldags perspektiv 
uteblir (Gehl & Svarre 2013:27). Problemen som finns med att utforska människors beteenden och aktiviteter kopp-
lade till den fysiska miljön är att dessa innebär processer och olika förlopp av händelser som kontinuerligt förändras. 
Ingen dag är den andre lik (Gehl & Svarre 2013:19). 
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Funktionell täthetsanalys och PEBOSCA-metoden
Metoden är innebär både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt för att undersöka hur balansen ser ut mellan 
täthet och rymlighet inom stadsbyggnadsprojekt. Syftet är att analysera om projektet främjar eller motverkar staden att 
utvecklas hållbart. Metodens manual är framtagen av forskargruppen Uthållig Samhällsbyggnad och FOMA – stads-
utveckling, som bygger på en forskning som pågått cirka ett decennium, med särskilt fokus på effekter av förtätning 
inom befintliga kvarter och stadsdelar. Den kvalitativa delen innebär att en inventering av stadsdelen och det nya 
projektet bedöms utifrån sju olika hållbarhetskoefficienter framtagna från FN:s Habitatagenda. Detta görs både ur ett 
täthets och rymlighets perspektiv som ger varsitt indexvärde för täthet och rymlighet. Den kvantitativa delen utgår 
från kvarterets exploateringstal och area för friyta. Dessa två delar utgör tillsammans olika algoritmer som sätts sam-
man i en ekvation för att vägas mot varandra. Om resultatet hamnar nära noll kan projektet anses vara hållbart (Berg 
2017:8). Tillstånd har getts av manualens utgivare Per Berg1 att användas i denna studie och kombinationen av Gehls 
analysmetoder och funktionell täthetsanalys har även bedömts av Berg som lämplig eftersom båda metoderna behand-
lar social hållbarhet. 

Kombination av funktionell täthetsanalys och Jan Gehls observationsmetoder 
En funktionell förtätning av staden är i högsta grad kontextbunden. Stadens specifika egenskaper och sociala samman-
hang avgör i vilken omfattning en stad ska kunna förtätas. Vilket kan tillhandahållas genom platsbesök och kvalitativa 
analyser (Berg et al 2012:38). Den platsanalys som görs utifrån Jan Gehls metoder utgår ifrån hur människan använder 
staden och hur social kontakt kan främjas. Verktyget som används är forskarens egna sinnen. Resultatet som fås av 
Gehls metoder kommer utgöra grunden för hur det planförslag som senare tas fram kan analyseras kvalitativt för att 
uppnå funktionell täthet och hållbarhet. Det innebär att varje hållbarhetskoefficient bedöms och får sitt värde utifrån de 
tolv kvalitetskriterierna. 

Varför funktionell täthetsanalys? 
Metoden genomförs för att få en förståelse för hur planförslaget kan komma att påverka sin omgivning. För att uppnå 
social hållbarhet behöver just förtätningsprojekt utgå från människorna i staden och bebyggelsen utgå från människans 
skala. Således kan denna metod ge kunskap om på vilket sätt den byggda miljön kan stärka social hållbarhet inom en 
stadsdel genom att förtäta den bebyggda miljön i en lämplig omfattning. 

Kritik 
För vissa hållbarhetskoefficienter krävs att en dialog med medborgarna för att göra en korrekt kvalitativ bedömning. 
Detta har fått utgå från studiens tillämpning av metoden eftersom studien inte behandlar medborgardeltagande som 
ämne. 

Se bilaga 5 i denna uppsats för en mer utförlig beskrvning, tillämpning och analys av metoden.

Hållbarhetskoefficient

(framtagen utifrån FN:s Habi-
tatagenda UNCH 1996)

Förklaring: Exempel:

P, Fysiska element Energi, vatten, mark, material -
E, Ekonomiska Marknadsvärden eller tjänster Hus, varuproduktion, grannsamver-

kan
B, Biologiska Levande organismer och ekosys-

tem. Grönytor och växtlighet
Parker, trädgårdar, odlingar, bostads-
gårdar, naturområden

O, Organisatoriska Program och planer för infrasys-
tem och samhällsservice

Vägar, gatustruktur, utbildningsmöj-
ligheter, butiker, kollektivtrafik

S, Sociala Relationer mellan människor Grannskapet, släktskap och familj, 
vänner, hälsotillstånd

C, Kulturella Olika aspekter som kan kopplas 
till kultur 

Historiska, traditioner, ceremonier, 
konst

A, Estetiska Människans sinnesintryck från 
omgivningen

Upplevelser av staden och naturriket 

De sju hållbarhetskoefficienterna har härletts utifrån forskargruppens tolkning av Habitatagendans sju hållbarhetsdimensioner till de sju 
hållbarhetsresurserna i akronymen PEBOSCA (Berg et al 2012:35).

    1Per Berg, professor, SLU, avdelningen för landskapsarkitektur, 2019-03-04, 2019-05-17.
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          Teoretiska utgångspunkter -
          hållbar utveckling

 För att reda ut vad det komplexa begreppet social hållbarhet handlar om och för att kunna 
 tillämpa begreppet som en ett tematiskt teoretiskt ramverk för uppsatsen, behövs först det 
 mångtydiga begreppet hållbar utveckling diskuteras.  

 del 3.1.

Vy över parken mellan Hallunda C. och Norsborg C.
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Teoretiska utgångspunkter - hållbar utveckling
De Roo och Porter (2007:9) beskriver begreppet vara ett fuzzy koncept på grund av det finns många olika definitioner. 
En entydig betydelse saknas eftersom begreppet kan tolkas utifrån den synvinkel eller intresse som personen ifråga 
prioriterar. Följdriktigt kan en brokig samling av aspekter inrymmas i hållbarhet. Trots att beslutsfattare är medvetna 
om dilemmat, används begreppet flitigt, eftersom allmänheten ändå antas för att förstå vilken riktning planeringen 
ämnar följa. Planering som innebär ”hållbar utveckling” uttrycks generellt att åstadkomma ett positivt resultat och är 
därmed allmänt godtaget (De Roo & Porter 2007:3). 

Begreppets positiva associering gör att det är svårt att argumentera emot olika mål som kan sägas leda till hållbar 
utveckling. Ovissheten med begreppets innebörd kan således både politiker och privata byggaktörer nyttja för sin egen 
vinning (Persson 2013:302; Emmelin & Lerman 2006:25). Persson menar exempelvis att den översiktliga fysiska 
planeringen som bedrivs på olika kommuner i Sverige, i 23 av 55 fall använder hållbar utveckling som strategi utan 
en djupare förklaring (Persson 2013:309). Samma planeringspraxis av hållbarhet kan därutöver inte tillämpas överallt, 
eftersom varje plats har en unik historisk, kulturell och geografisk utveckling. Hållbar utveckling behöver sålunda inte 
nödvändigtvis betyda samma sak för en storstads region som en gles landsbygdskommun (Persson 2013:311).

Begreppet hållbar utveckling har sin utgångspunkt i WCED Brundtlandsrapporten från 1987 där begreppet preciseras 
som;  ”att nuvarande generationer tillfredställer sina behov utan att äventyra nästa kommande generationers möjlighe-
ter att göra detsamma” (Purvis et al. 2018).

Enligt Brundtlandsmodellen beskrivs det hållbara tillståndet uppnås när de tre dimensionernas motstridiga konflikter 
kan mötas och lösningar samtidigt tas fram för varje dimension. I jämförelse med Plan och bygglagen uppnås hållbar-
het menar Emmelin och Lerman, när en avvägnings gjorts mellan tre ekvivalenta områden. Däremot utlämnas meto-
den hur detta kan göras (Emmelin & Lerman 2006:22). Purvis et al (2018) hävdar att den bärande iden utgår från att 
hållbarhet består utav de tre grundpelarna; social, ekonomisk och miljömässig. Där de ekologiska och sociala pelarna 
har lagts till konceptet senare, då en växande oro över miljön och socioekonomiska problem uppstått. 
 

Social hållbarhet 
Den sociala dimensionen har kopplats till hållbarhetskonceptet på senare tid för att de centrala frågorna inom offentli-
ga och politiska diskussioner handlat om klimatförändringarna och hur tekniska lösningar ska utvecklas för att skydda 
naturen och planetens resurser från att överanvändas (Eizenberg & Jabareen 2017:1). Därför finns de största plane-
ringsutmaningarna idag inom den sociala dimensionen då stadsplaneringen nu behöver hantera de konsekvenser som 
uppstått på grund av att den sociala dimensionen har förbisetts. Konsekvenserna har en känslig karaktär som innebär 
stora risker för stadslivet med upplevd otrygghet bland befolkningen. Det uppstår stora socioekonomiska skillnader, 
alienation, och mentala avstånd växer mellan befolkningen. Med andra ord, polarisering och fattigdom som utlöser 
konflikter som leder till rasism. Aktuella planeringsmetoder kräver därför en omarbetning för att möta svårigheterna 
(Eizenberg & Jabareen 2017:2). 
Vallance et al (2011) menar att social hållbarhet har sin utgångspunkt i definitionen som beskrivs i Brundtlandsrap-
porten eftersom en möjlighet ges till att sammankoppla människors behov med bio-fysiska miljömål (ekologiska mål) 
utifrån ekonomiska medel. Definitionen innebär på ett mer översiktligt plan hur människans väsentliga behov som 
arbete, mat, energi och vatten ska tillgodoses för att skapa förutsättningar till en ökande befolkning. Behoven ska 
tillfredsställas samtidigt som de naturliga resurser och ekosystem kan upprätthållas, vilket kräver ett samarbete över 
de internationella gränserna. Vidare anses planeringsmål kopplade till Brundtlands definitionen vara mer lämpligt för 
u-länderna som är mindre utvecklade än västvärlden. De basala mänskliga behov som framgår i Brundtlands definition 
påpekas redan vara uppfyllda i västvärlden vilket innebär att social hållbarhet behöver en annan konkretisering och 
tillämpning för att riktas mot västvärldens behov. Socialt kapital, social sammanhållning och social utslagning pekas 
ut som lämpligare ståndpunkter att utgå från för att åstadkomma en framgångsrik förändring inom planeringen 
(Vallance et al 2011:343). 

 Figur 1. Brundtlandmodellen av hållbarutveckling (Emmelin & Lerman 2006:22).
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Dempsey (2015) befäster resonemanget, som menar att socialt kapital och det hållbara samhället, hänger samman för 
att främja social hållbarhet. Genom att fördela samhällstjänster och fysiska anläggningar likvärdigt inom staden ges 
förutsättningar för alla boende att nå dessa oberoende av hur den socioekonomiska bakgrunden eller hälsotillståndet 
ser ut. Transportmöjligheter och bostadsmöjligheter är andra faktorer som ska fördelas rättvist. För att samhället ska 
upprätthålla sin förmåga att behålla ett hållbart tillstånd är den sociala interaktionen mellan de boende avgörande och 
de boendes tillit för samhället i sig. Lokala beslutsfattare och invånarna behöver sålunda kommunicera gällande sta-
dens utveckling för att understödja stabilitet och säkerhet i människans tillvaro (Dempsey 2015:1270).

Komplexiteten med social hållbarhet inom stadsplaneringen
Littig och Greissler (2017) påstår, att ingen slutgiltig förståelse finns för relationen mellan de tre dimensionerna av 
hållbarhet eller hur de ska mätas. Den otydligaste av de alla tre är den sociala hållbarheten och likt hållbarhetsbegrep-
pet genererar denna dimension flera sociala aspekter vilket gör det svårt att applicera i olika sammanhang (Littig & 
Greissler 2017:2). Gustavsson (2012) menar exempelvis att det finns närmare trettio olika element som kan kopplas 
till området (Gustavsson 2012:155).  Murphy (2012) har vidare påvisat tretton olika synsätt på social hållbarhet som 
grupperats in i fyra olika klasser:  
o equity (likställdhet) 
o awarness of sustainability (medvetenhet om hållbarhet)
o participication (deltagande) 
o social cohesion (social sammanhållning) Murphy (2012:19).

Gustavsson (2012) menar att Murphys klasser inrymmer perspektiv som att villkoren till välfärd ska fördelas på ett 
rättvist sätt, att samhället behöver byggas upp efter vad miljön klarar av samt att involvera så många människor som 
möjligt i beslutsprocesser. Vidare innebär social sammanhållning exempelvis gemenskap samt att individer tar ansvar 
för sina handlingar och visar respekt mot andra. Tillsammans ger detta goda förutsättningar till trygghet, deltagande 
och engagemang i samhället (Gustavsson 2012:156). Eizenberg och Jabareen (2017) påstår dock att dessa ”mjuka vär-
den” som inte går att mäta och är svåra att identifiera likväl behöver vägas in i stadsplaneringen. Utmaningen är just 
att skapa mångfald och social interaktion för att dessa utgör olika dynamiska processer. Processer är svåra att förutse 
och kontrollera eftersom plötsliga invändningar kan inträffa (Eizenberg & Jabareen 2017:3). Även Boverket (2011) 
menar att livet i staden handlar om mänskliga aktiviteter och händelser, och kan endast förbättras genom att långsiktigt 
förändras. Samtidigt ses hållbarhet som ett tillstånd, där de sociala och ekonomiska problemen är synliga idag (Formas 
2011:23). 

Det är inom stadsbyggnationen lättare att planera för de ”hårda värdena”, de fysiska och rumsliga strukturerna och 
svårare att se de ”mjuka värdena” som upplevd trivsel. Svårigheten sitter i att dessa värden och stadslivet förändras 
beroende på tid, dag och månad under åren, såsom kön, ålder kultur och ekonomisk bakgrund (Gehl & Svarre 2013:2). 
Ställning behöver därför tas inom politiken och planeringspraxis för hur stadens fysiska struktur ska främja gemen-
skap att kunna utvecklas idag såväl som i framtiden, så att nästkommande generationer ska säkerhetsställas social 
hållbarhet. Social hållbarhet som vetenskap behöver sålunda anta en kunskapsform som är flexibel till att fungera i ett 
framtida tillstånd (Eizenberg & Jabareen 2017:4). Kunskapen kan antas inbegripa följande tre begrepp som Vallence et 
al (2011) lyfter fram; ”socialt hållbar utveckling”  innebär att skapa förutsättningar för grundläggande behov, rättvisa 
och socialt kapital, ”bridge sustainability” som syftar på att socialt kapital kan stärka social sammanhållning mellan 
människor och den biofysiologiska miljön, och slutligen ”maintain sustainability” att både kunna upprätthålla soci-
okulturella normer som människor också är benägna att kunna ändra på för att passa förändrade villkor (Vallence et al 
2011:343-345) 

Synliggöra det omätbara
Dempsey et al. Pekar på att när människan sätts i relation till boendemiljö och grannskapet i ett kvarter, kan det ”osyn-
liga och omätbara” åskådliggöras och kopplas till de fysiska faktorerna av planeringen och blir sålunda tydligare och 
mätbara. Vilket möjliggör att de kan analyseras och ett resultat fastställas om planeringen har åstadkommit hållbarhet 
eller inte (Dempsey et al. 2017:3). Resonemanget stärks utav Gustavsson (2012) som belyser att social hållbarhet 
behöver en platsbunden anknytning genom att specificeras till boendekvarteret i tid och rum. I detta avseende kopplas 
de boendes identifikation med sitt kvarter, den sociala sammansättningen och gemenskapen mellan grannarna samt hur 
stort intresset är för att delta aktivt för att bibehålla social sammanhållning (Gustavsson 2012:156). Just denna infalls-
vinkel behöver tillämpas inom planeringen menar Eizenberg & Jabareen (2017) för att koppla den sociala hållbarheten 
till olika fysiska faktorer som främjar rättvisa och inkludering. 
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Social rättvisa och ett rättvist samhälle belyses vara något av det viktigaste målet inom stadsplaneringen. Vidare be-
lyses att en lokal stadsplanering med designprinciper som kompakthet, funktionsblandning, grönska och miljövänliga 
transportsätt som gång vara en lösning. Kombinationen av social hållbarhet och ”promenadbara städer” i en kom-
mersiell atmosfär, är å andra sidan ett exempel på en retorik som används när avsikten är att locka en mer köpstark 
befolkning till staden (Eizenberg & Jabareen 2017:3). Maktperspektivet inom den fysiska planeringen måste därmed 
granskas menar Boverkets forskningsråd Formas. Besluten och avvägningar som görs inom hållbarhetsretoriken 
gällande markens användning ska främja allmänhetens bästa och inga särintressen. Hur prioriteringslistan ser ut i den 
kommunala politiken behöver synliggöras (Formas 2011:21).

Förtätningsparadoxen 
En omdebatterad planerings modell är huruvida en förtätning av staden kan leda till hållbarhet eller inte. I diskursen 
som uppmuntrar en kompakt stad, består argumenten av att tätheten på cirka fyrtio till åttio bostäder per hektar och 
med en våningshöjd på fyra våningar ges förutsättningar till en mer integrerad gemenskap, en tät stad med funktions-
blandning hindrar en enformig stadsutformning, förtätning av ny bebyggelse ska ske i kollektivtrafiknära lägen för att 
minska bilanvändningen och avslutningsvis, att en blandad och tät stad möjliggör att viktiga samhällsfunktioner kan 
nås inom ett kort avstånd (Robertson 2014:212-213; Persson 2013:309). Hassan och Lee (2015) menar just att attrakti-
va offentliga platser behöver prioriteras för att uppmuntra till interaktion och mötesplatser i staden. En tätare stad kan 
tillhandahålla detta genom en minskning av bilparkeringsplatser och vägar med höga hastigheter och uppmärksamma 
gågator (Hassan & Lee 2015:1272). 
Forskarna från den motsatta diskursen argumenterar för att förtätning ökar trängsel, avgaser och buller, vilket leder till 
en befolkningsutflyttning till förorten. Viktiga grönområden tenderar att minska och invånarnas integritet påverkas ne-
gativt (Hassan & Lee 2015:1273). I Sydney är det exempelvis både mörkt och blåsigt då husen är så höga och utrym-
met mellan husen för litet (Gehl 2010:68). Även problematiken om att samma förtätningsstrategier inte kan appliceras 
i varenda stad då städerna är olika täta, till struktur, form och geografiskt läge tas upp (Hassan & Lee 2015:1273). 
Således är frågan intressant att undersöka hur mycket en stad kan förtätas innan den faktiskt blir ohållbar?

Tillämpning av begreppet social hållbarhet som teoretisk utgångspunkt 
Social hållbarhet är en dimension som tar sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling. Social hållbarhet som ett 
teoretiskt begrepp kommer att tillämpas i uppsatsen för att förstå och redogöra för vilka länkar som finns mellan den 
fysiska planeringen och människans sociala liv. Vilka möjligheter och konsekvenser som den byggda strukturen ger 
och hur detta sätter ramarna för hur väl stadslivet fungerar. Det innebär att någon slutgiltig definition för begreppet 
inte efterlyses. Istället används begreppet som en riktlinje för att se hur stadens struktur kan planeras för att skapa 
rättvisa livsvillkor och stimulera till likvärdiga interaktioner mellan människor. 

Denna riktlinje för socialhållbarhet är ett ramverk för de kvalitativa innehållsanalyserna av empirin för att finna vilka 
utformnings strategier som kan användas för att utforma staden till att främja social hållbarhet. Detta görs även utifrån 
ett täthetsperspektiv, eftersom inom de teoretiska materialet framgår att en kompakt stad innehåller en struktur som 
förknippas med social hållbarhet. Det innebär att uppsatsen även undersöker hur tät och i vilken omfattning en för-
tätning kan ske för att främja social hållbarhet. Där syftet är att förbättra människans levnadsvillkor just utifrån ett 
förtätningsperspektiv.  

Då det inom teorin pekas ut att begreppet social hållbarhet behöver en platsbunden anknytning för att fyllas med ett 
användbart och betydelsefullt innehåll, med andra ord för att fungera i praktiken (Dempsey et al. 2017:3; Gustavsson 
2012:156). En platsanalys är därför nödvändig för att få en inblick i hur det sociala livet utspelas idag. Problematiken 
inom stadsdelen Hallunda-Norsborg beskrivs innehålla många av de problem som kan kopplas till social hållbarhet, 
exempelvis bristen på social sammanhållning, arbetslöshet och en stadsutformning som motverkar social kontakt. 
Uppsatsen ämnar vidare till att i fallstudien undersöka hur den bakomliggande planeringen för Hallunda-Norsborg 
formulerats för att få en förståelse för hur den byggda strukturen kan ha påverkat och påverkar människorna som lever 
där. Målet med tillämpningen av social hållbarhet som teoretisk utgångspunkt i detta avseende är att synliggöra aktu-
ella sociala behov och att möta dessa med ett planförslag som grundas i den kunskap som tillskannas och analyseras i 
kunskapsöversikt och planhandlingar, vilket kan förbättra livskvalitén för människorna i Hallunda-Norsborg. 
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          Kunskapsöversikt

Den tematiska avgränsningen av begreppet social hållbarhet används som ett teoretiskt ramverk för 
att undersöka vilken koppling den fysiska planeringen har för människans sociala liv och framförallt 
hur detta kan påverkas av förtätning. Det är huvudsakligen tre forskningsavhandlingar, den samtidia 
forskningen bakom funktionell täthet och Jan Gehls praktiska teorier som utgör de empirska text-
materialet som analyseras kvalitativt. 

 del 3.2.

Vy över Hallundastråket i Hallunda
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Kunskapsöversikt 

Fysisk planering och människans välmående 
Förutom att blanda olika bostadsformer som möjliggör integration mellan olika samhällsgrupper inom samma stadsdel 
(Loit 2014:65, 104-105), anses ekonomisk sysselsättning ha stor betydelse. Människor med svag ekonomi har störst 
behov av lokala tjänster samt att olika stadsdelar är sammankopplade. Om stadens struktur hindrar rörelser begränsas 
människors möjlighet att försörja sig. Arbetsplatser är i sig ett centra för att träffa nya vänner och intressegrupper, som 
kan leda till större delaktighet i samhället. Sålunda kan stadsbyggnationen möjliggöra för en funktionsblandning både 
inom samma byggnad som inom ett kvarter (Legeby 2013:124-125). Att rikta investeringar och nyproduktionen mot 
olika boendeformer eller funktionsblandning kräver visserligen att stadsbyggnadsplaneringen sker i en samverkande 
process mellan politiker, planerare, byggaktörer och medborgarna, för att inga särintressen ska gynnas (Loit 2014:64, 
66-67). Människan är en aktiv och social varelse av sin natur och behöver vara en del av ett kollektivt sammanhang 
(Asplund 2003:442). Stadsplaneringen ser här ut att kunna att tillföra homogena områden nya värden av olika publika 
platser som torg. Just för att möjliggöra till fler potentiella mötesplatser som kan frambringa mer social kontakt bland 
invånarna (Berg 2017:13; Loit 2014:104-105). Framförallt när offentliga verksamheter placeras på bottenplan ska-
pas rörelse av mänsklig aktivitet mellan hus och gata (Gehl 2010:77, 79). Emellertid behöver homogena områden till 
befolkningssammansättning nödvändigtvis inte enbart innebära negativa aspekter, människor mår också bra utav att ha 
närkontakt med sina jämlika (Nylund 2007:283-284). 

Offentliga rum
Offentliga platser i staden är betydelsefulla arenor för människors möjligheter att kunna påverka det publika livet 
och således den kulturella kontext som människan är en del av (Zukin 2013:39, 313). Zukin syftar på olika normer i 
samhället och huruvida de kan ifrågasättas eller accepteras. Förutom att iaktta andra människors beteenden i offentliga 
rum kan normer utmanas genom att en individ själv uppvisar en förändring (Zukin 2013:313, 322 ). Gatan är likaså 
en viktig beståndsdel eftersom en känsla av samhörighet kan skapas här. Vi ser och syns av andra människor i sam-
ma stadsrum och blir samtidigt tolererade (Andersson 2016:182). Mot diskussionen kan människans behov av privat 
utrymme ställas. Det är svårt att känna ”enskildhet” inom de allmänna bostadsgårdarna, och en känsla av inkräktande 
av människans integritet kan uppstå (Gustavsson 2003:448). Kvartersstaden lyfts fram som ett exempel på hur gränsen 
mellan offentligt och privat kan göras tydlig, eftersom denna bildar ett slutet rum (Wikström & Olsson 2012:84).

Vikten av trygghet 
Kritiken mot miljonprogrammen gäller den storskaliga bebyggelsen samt husens glesa placering i förhållande till 
varandra. Stadsplaneringen anmärks även för den enformiga arkitekturen och befolkningssammansättningen, bostads-
områdenas placering som isolerade öar i stadens periferi, omringandet av vägar samt parkeringsplatser, trafiksepare-
ring samt funktionsuppdelning. Utbredande centrumbyggnader och slutna fasader, benämns även påverka människor 
negativt då kontakten mellan den publika byggnaden och gatan försvinner (Särnbratt 2006:39-40). En spridd bebyg-
gelse kan också orsaka otrygghet. Ytorna mellan husen blir för stora eller funktionslösa som orsakar mänsklig frånva-
ro (Särnbratt 2006:118). Risken finns att fattigdom, kriminalitet och våld uppstår i dessa stadsdelar, vilket skett i Saint 
Luis Missouri som planerats funktionsseparerande (Robertson 2014:217).  
För att främja den upplevda tryggheten behövs därför en plats befolkas av fler människor (Särnbratt 2006:94). Mot-
satsen till funktionsseparering är bebyggelsestrukturen som finns i kvartersstaden. Denna struktur gynnar intensiteten 
av rörelser med dess sammanbyggda och varierande utformning av funktionsblandning (Kristensson 2003:37; Haas 
2016:190). I kvartersstaden erhålls även ett bättre mikroklimat eftersom vindarnas styrka minskas i jämförelse med 
kvarter av lamellhus eller punkthus (Pedersen 2009:102). Vindstilla miljöer är ett villkor för människans lust att vistas 
ute i stadens rum (Gehl 2010:168, 170).
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Förening av tillgänglighet och täthet
För att kunna avgöra vad som kan betraktas som hållbart kan ett systemtänkande appliceras i stadsplaneringen, där 
utgångspunkten är att staden består av olika flöden som sammanvävs med varandra och kopplas till den byggda struk-
turen (Batty 2008b:36). Ståhle menar att täthet har en direkt koppling till tillgänglighet eftersom den fysiska strukturen 
både begränsar och möjliggör de flöden av rörelser som kan existera. Systemtänket synliggör därmed hur väl flödena 
sammankopplas ur ett brukarvänligt perspektiv, exempelvis hur väl sammanhängande stråken är och hur utrymmet 
ser ut mellan bebyggelsen (Ståhle 2008:38). Förorterna en stor utmaning i stadsplaneringen eftersom de stora grön-
områden som finns där utgör en stor resurs för livskvalitet, och förtätningen som byggd volym inte ska utplåna denna. 
Genom att se staden som en helhet av rumslig struktur, kan den kompakteras på rätt sätt när det sker i samband med att 
öka tillgängligheten till de allmänna ytor som tillför hög livskvalitet för invånarna som exempelvis torg och grönområ-
den. Sålunda bör en fortsatt oönskad stadsutbredning av de redan glesa förorterna kunna hindras (Ståhle 2008:65, 69). 
När människors rörelser studeras kan användningsgraden av olika stråk lyftas fram i staden i form av flöden och 
markytor identifieras som inte är viktiga för det offentliga livet. Sådana platser är potentiella för vertikal byggnation 
och en möjlighet för staden att kompakteras (Ståhle 2008:70). Även rymligheten kan ökas inom en stad, när områden 
som redan har stora öppna ytor förbättras med nya funktioner och framkomligheten till dessa platser utökas (Ståhle 
2008:68).

Segregation kan också motverkas när staden analyseras som ett system, eftersom platser i staden som har integreran-
de eller segregerande effekter kan urskiljas. Sålunda kan staden designas fram till en bättre social kvalité i form av 
fler potentiella och nåbara sociala mötesplatser (Legeby 2013:19). En hög konnektivitet av flöden fås exempelvis när 
kvarteren inte överstiger måtten på cirka hundra till hundrafemtio meter (Spacescape 2016:40; Boverket 2010:56-57). 
Likväl behöver en förnyelse göras med respekt mot de boende i och med att den byggda miljön är identitetsskapande. 
Människan formas och bygger upp sin identitet utifrån sin närmiljö och de grannskapsrelationer som finns där (Särn-
bratt 2006:25). Det finns även skilda åsikter om vad social gemenskap innefattar. För boende inom ett glest område 
kan det vara att få behålla det i befintligt skick, samt de existerande grannskapsrelationerna inom kvarteret. Samtidigt 
som politikerna kan anse att den sociala hållbarheten kan stärkas inom samma område genom nybyggnation och ett 
tillskott av boende (Gustavsson 2012:154-155). 

Figur 2. Kvartersstad, Norra stationsområdets kompositionsaxlar (Stockholm). 
Illustrationen visar olika rumsligheter som kan skapas utifrån en sammanhängande bebyggelsestruktur, beroende 
på relationen mellan öppenhet och slutenhet (Stockholm stad 2009:14).
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Funktionell täthet 
Emellertid kan inte bebyggelsen bli för tät eller hög. Den mänskliga skalan tappas när sambandet försvinner mellan 
boende och utemiljön. Skydd mot insyn och fria siktlinjer är faktorer som också väger in i boendemiljön för att vi ska 
känna trivsel. När byggnadernas omfattning ökar inom ett kvarter riskerar utrymmet för människors integration att 
förloras. Om platsen mellan husen upplevs som för trång eller mörk, kommer människor att undvika sådana miljö-
er. Friytor och lekplatser, grönytor, möjlighet till avslappning är angelägna platser mellan husen för det sociala livet 
(Berg 2017:12; Berg et al. 2012:31). Att ”förtäta staden funktionellt” innebär därför ett kvalitativt angreppssätt, där det 
lokala sammanhanget avgör förtätningsprojektens omfattning. Då en balansering behöver göras mellan rymlighet och 
täthet i området (Berg et al. 2012:38). I följande tabell kan miljonprogrammens glesa struktur synliggöras, i jämförelse 
med nuvarande riktlinje för rymlighet inom stadsplaneringen (Spacescape 2016:16).

Ett annat minimum mått som används i Oslos stadsplanering är ett avstånd på 17 meter mellan byggnaderna i ett kvar-
ter (Spacescape 2016:59).

I miljonprogrammen där bilens framkomlighet gavs företräde i stadsplaneringen (Berg et al. 2012:36; Robertson 
2014:209), kan kopplas till diskussionen om vem som egentligen har rätten till staden samt hur ytkrävande bilen är. 
Ståhle menar att bilen, parkeringsplatser och bilvägar tar upp mest yta, samt är det dyraste färdmedlet som en mindre 
del av befolkningen har resurser till. En mer rättvis stad därmed gynnas av bilen fick ge vika för gångtrafikanter och 
kollektivtrafik (Ståhle 2016:120-121). I denna diskussion är det väsentligt att jämföra bilen med andra transportsätt. 
Trafikkontoret i Sydney har exempelvis beräknat att människorna i ett tunnelbanetåg tar upp lika mycket plats som 
femton bussar eller upp mot tusen bilar (Ståhle 2016:42). Dessutom upptar en bilparkeringsplats lika stor yta som tio 
cyklar (Ståhle 2016:44).

Livet mellan husen 
Bostadsgårdarnas främsta attraktion visar sig vara möjligheten att utveckla social kontakt mellan människorna (Kris-
tensson 2003:319). Även stadsrummens huvudsakliga dragningskraft är närvaron av andra människor, och de akti-
viteter som pågår där (Gehl 2010:25). Verktyget som förefaller att fungera som utgångspunkt för stadens utformning 
är därför människans rörelser och sinnen. Människor kommunicerar och tolkar signaler från omgivningen med alla 
sinnen, vilket endast fungerar optimalt inom en kort räckvidd. Stadens struktur behöver sålunda utgå från människ-
ans dimensioner för att vara funktionell (Gehl 2010:34). Social kontakt mellan människor från balkong och gata kan 
exempelvis inte uppnås om husen byggs över en höjd på fjorton meter (Gehl 2010:39, 40). Stadsrummen kan därtill 
göras intressanta genom en variation av material, ljus och färger. Även växtlighet förbättrar mikroklimatet med skugga 
och tydliggör stadsrummens gränser som underlättar lokaliseringen (Gehl 2010:179, 180). 

Konstaterat sedan tidigare är att städer ser olika ut i både skala och befolkning, en analys av varje lokal kontext är 
således nödvändig. Det är stadsdelens specifika behov som behöver studeras, hur människorna lever och rör sig 
inom området. Först då kan de osynliga och mjuka värden som saknas synliggöras. Utgångspunkten i studien är hur 
stadsplaneringen kan främja social hållbarhet och sambandet med förtätning, vilket nu visas vara på kvartersnivå. Då 
människans behov och sinnesintryck av staden och möjlighet att kommunicera uppmärksammas. 

Berg (2017) menar att i FN’s senaste arbete för hållbarhet som lyfts fram i Habitat agendan III år 2016, framgår att alla 
dimensionerna av hållbarhet behöver tas med i stadsdelsanalyser eftersom de både överlappar varandra och kräver en 
balansering. Just de sociala frågorna behöver hanteras på kvartersnivå eftersom de annars blir för komplicerade (Berg 
2017:14-15). För att försöka förverkliga de sociala aspekterna i stadsutformningen men även de andra dimensionerna 
av hållbarhet är det relevant att använda analysmetoden PEBOSCA då alla dessa sju bokstäver representerar ett värde 
med grunden i Habitat III. Även i PBL1 kap. 2§ framgår att den fysiska planeringen för markens användning ska ta 
hänsyn till den enskilda människans frihet och stödja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsför-
hållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö (SFS 2010:900).

100 kvadratmeter BTA, 
används som ett 
genomsnittligt mått för 
en bostad/lägenhet.

 Stadsplaneringsmodell, 
 tidsepok

Rymlighetsmått
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          Fallstudie: Hallunda-Norsborg

I följande avsnitt presenteras först fallstudiens avgränsning, val av kommun och fall, områdesöver-
sikt och aktuell statistik för stadsdelen. 
Därefter presenteras resultatet av de kvalitativa innehållsanalyserna av Botkyrka översiktsplan 2014 
och Generalplan 1967. 

Vy över Blåklintsparken i Hallunda

  del 4.
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Val av kommun och aktuellt fall
Botkyrka kommun skrev på Ålborg+10-deklarationen år 2004 för att ingå i ett europeiskt arbete mot en hållbar ut-
veckling. De utredningar som gjordes för att fastställa hur kommunen skulle uppfylla Ålborgdeklarationen pekade på 
att fokus behövde riktas mot den sociala dimensionen av hållbarhet. Därför har Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bot-
kyrkas visionära och översiktliga plan 2014 för kommunen fokuserat på att omarbetat de största sociala utmaningarna 
till strategier och vänt dessa till utvecklingsmöjligheter (Botkyrka kommun 2007:3, 5). 

Hallunda-Norsborg 
Hallunda-Norsborg ligger cirka 1,5mil söder om Stockholm och är slutstation för tunnelbanas röda linje. I sydöst är 
området avskilt av E4/E20 från övriga Botkyrka och i syd utgör Hallundavägen en barriär, där rörelse mot Eriksber-
gåsen begränsas av Hallundavägens bristande gångvägar samt tunnelbanans räls. I Norsborg finns till största del bara 
hyresrätter i flerbostadshus och i Hallunda bostadsrätter (Botkyrka kommun 2018:9). Hallunda och Norsborg byggdes 
intill varandra samtidigt under åren 1970-1975 efter samma generalplan. Bebyggelsen i Norsborg består av 40 åttavå-
nings lamellhus med totalt 1920 lägenheter, som byggdes av Sveriges största kommunala bostadsföretag. Hallunda 
byggdes kort därefter i lika stor omfattning. Båda stadsdelarna fick varsitt centrum och tunnelbanestation. Norsborgs 
centrum är emellertid mindre till skala och innehåll (Viden 1999:161). I Norsborg har miljöförbättringsåtgärder skett 
år 1977-79 tillsammans med de boende där grönytor och vegetation på utegårdar utvecklats samt lekplatser anlagts 
(Viden 1999:162). 

Statistik
Invånarantalet är 17129 och andelen utrikesfödda är 70% i Hallunda-Norsborg. Här finns en mångkulturell befolkning 
från Asien, Afrika, Norden och Sydamerika (Statistikportal 2017:a, b). Andelen arbetslösa är mycket större i Hallun-
da-Norsborg i jämförelse med övriga delar av kommunen. Även förvärvsfrekvensen och inkomstnivån är generellt sätt 
låg (Statistikportal 2017:c). Kriminalitet, missbruk och arbetslöshet främst i åldersgruppen 18 till 24 är andra aktuella 
problem (Botkyrka kommun 2018:9, 11). Här finns det många bostadsföreningar, religiösa sammanslutningar och 
idrottsföreningar, där stor del av befolkningen är medlemmar. Trots detta är den övergripande sociala sammanhållning-
en mellan befolkningen och de som arbetar i området begränsad och många grupper håller sig för sig själva (Botkyrka 
kommun 2018:13). Stadsdelens mötesplatser för de boende är överlag underutnyttjade och otillgängliga (Botkyrka 
kommun 2018:11).

Fallstudiens avgränsning 
Denscombe menar att en tydlig avgränsning av fallstudien krävs i både rum som social process/händelse och i geogra-
fiskt läge (Denscombe 2016:101-102). 
Det fallstudieområde Hallunda-Norsborg som har valts ut att utforska kännetecknar ett klassiskt fall och komplext 
sammanhang där stor brist finns på mötesplatser, viktiga samband som skapar en god livsmiljö samt olika barriärer 
som hindrar att en socialt hållbar stad kan utvecklas. Studiens stadsdelsområde har en sådan struktur som orsakar den 
problematik som framställs inom teorin och i kunskapsöversikten som uppstår när en homogen och funktionssepare-
rande samt storskalig bebyggelse har använts inom stadsplaneringen. Framförallt när bilens framkomlighet priorite-
rats i och runtomkring staden som skapar barriärer. Botkyrka kommun formulerar sina planeringsstrategier efter hur 
social hållbarhet ska kunna uppnås vilket innebär att denna problematik som finns inom social hållbar stadsutveckling 
särskilt har uppmärksammats inom kommunens arbete. Det resultat som presenteras i studien, de slutsatser som dras 
och planförslaget som tas fram bör sålunda kunna jämföras och användas på andra liknande fall inom planeringen som 
exempelvis miljonprogram. Då studien även undersöker hur en stadsdel kan förtätas utifrån en socialsynpunkt kan 
planförslaget som tas fram kunna visa på hur en lämplig förtätning kan göras inom andra stadsdelar och kvarter där 
social hållbar stadsutveckling är ett mål. 
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I följande avsnitt presenteras först den kvalitativa innehållsanalysen av Botkyrkas översiktsplan. I det andra avsnittet 
presenteras på liknande sätt resultatet av Generalplan 1967. Analysen har genomförts på ett likvärdigt tillvägagångs-
sätt som tillämpades för de texterna som behandlats i kunskapsöversikten. I denna analys undersöks vilken koppling 
begreppet social hållbarhet och förtätning har till planeringen inom en kommunal planeringspraktik. Hur kommunen 
använder sig av begreppet och hur en sådan planering sker inom kommunal planeringspraxis. 

Kvalitativ innehållsanalys av Botkyrka översiktsplan 2014

Definition av social hållbarhet
Visionen som ligger till grund för Botkyrkas översiktsplan kan direkt tolkas för att ha en social anknytning till hållbar-
het. De inledande orden pekar på ett mångfaldigt samhälle/befolkning, och beskriver olika mänskliga egenskaper. 
”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar 

vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.” (Botkyrka 2014:15).

Strategierna för kommunens utveckling har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. De har satt en prägel på hur 
Botkyrkabornas liv bör se ut för att det hållbara samhället ska nås. I strategierna beskrivs aspekter som att Botkyrka-
borna har ett arbete, upplever hemkänsla, utbildningsmöjligheter, lever miljövänligt, har ett friskt hälsotillstånd, en 
tilltro för varandra och för demokratin (Botkyrka 2014:17). Social hållbarhet och hemkänsla kan vidare antas för att 
vara synonyma begrepp. En förutsättning för uppnå social hållbarhet beskrivs som möjligheten till bostad, där man 
känner sig hemma och upplever trygghet. Emellertid påpekas att hemkänsla är en högst individuell upplevelse och kan 
följdaktningen bestå av många olika tolkningar (Botkyrka 2014:60). Att begreppet hemkänsla får en skiftande inne-
börd beroende på vem som frågas, kan liknas vid problematiken som finns gällande hållbarhetsbegreppet. 
                                             

Den fysiska planeringen och människans välmående
Inom kommunen finns stadsdelar som är separerade från varandra på grund av omfattande trafikleder. Lösningen 
framställs som att en ”sociodukt” av vägarna behöver byggas för att människor ska kunna nå varandra och olika sam-
hällsresurser, vilket ska främja den sociala sammanhållningen. Nåbarheten mellan olika stadsdelar ska även kunna ske 
oberoende av socioekonomisk bakgrund eller en funktionsnedsättning (Botkyrka 2014:68-69, 102). Därtill upptas att 
kopplingen mellan tillväxt och välfärd är en av grundbultarna till att uppnå social hållbarhet. Fler arbetsmöjligheter 
behöver skapas för att stärka de sociala nätverken samt förbättra folkhälsan (Botkyrka 2014:91).

Offentliga rum 
När fler möjligheter ges till möten i vardagen kan också möjligheten för acceptans av varandras olikheter öka menar 
Botkyrka kommun. När tilliten ökar kan också samhörighet och gemenskap växa fram som återigen kopplas till hem-
känsla. När hemhörigheten stärks till näromgivningen är det lättare att detta utvecklas i större utsträckning även till 
storstadsregionen (Botkyrka 2014:45). Det finns både sammanbindande och överbryggande mötesplatser. Sammanbin-
dande platser kan vara kolonilotter eller idrottsplatser som människor har ett gemensamt intresse kring. De överbryg-
gande mötesplatserna inbegriper de spontana mötena som sker när olika socioekonomiska grupper, åldrar eller kön 
träffas vid som torg, parker, busshållplatser, moskéer, restauranger, fritidsgårdar, badplatser, bibliotek, föreningar samt 
idrotts- och motionsläggningar (Botkyrka 2014:62-63). Den sociala sammanhållningen kan stärkas inom befolkning-
en när möjlighet finns att delta i olika arrangemang eftersom dessa är neutrala plattformar för möten och upplevelser. 
Plats behövs därför ges i stadsrummen där olika event och festivaler kan hållas (Botkyrka 2014:87).

Figur 4. Botkyrkas beskrivning av begreppet hemkänsla (Botkyrka 2014:60).
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Trygghet
Trygghet skildras utav kommunen som att stadsdelen består av liv och rörelser. Flödena anses kunna stärkas utav 
funktionsblandning, då tillfällena ökar för människor att träffas. Husens entréer ska vändas mot sådana stråk för att 
främja rörelse och synen av andra människors aktivitet (Botkyrka 2014:56). Intentionen är således att områden ska 
befolkas under hela dygnet (Botkyrka 2014:47). Stadsdelarna i kommunen behöver ha många mötesplatser vilket kan 
fås genom förtätning och skapandet av en sammanhängande bebyggelsestruktur (Botkyrka 2014:24).

Rätten till staden 
Jämlikhet är en social aspekt som ska åstadkommas genom att gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik prioriteras 
framför bilåkning. Framförallt barn, äldre personer, och låginkomsttagare ges sålunda förutsättning till en jämställd 
livsmiljö eftersom grupperna inte har möjlighet att använda bil som färdmedel. Den fysiska planeringen ska här främja 
tillgängligheten genom att dra cykelvägar och placera cykelparkeringar vid målpunkter och kollektivtrafik (Botkyrka 
2014:32). Hallunda-Norsborg pekas ut som ett exempel på där bilägare gynnas eftersom stora parkeringsytor är place-
rade intill de publika byggnadernas entréer (Botkyrka 2014:57). Resonemanget har befästs tidigare utav Ståhle i och 
med att tydliggöra hur mycket plats bilen upptar. 

 
Kvalitativ innehållsanalys av Generalplan 1967
Generalplan Norra Botkyrka 1967 utformades av Stockholms Stadsbyggnadskontor och i denna återfinns planeringen 
bakom stadsdelens täthet, bebyggelsestruktur, friytor och trafiksystem. 

 Teckenförklaring
Bandstadsstruktur:

 servicestråk, zon 1

hög bebyggelse, 7-8 våningar, zon 2
låg bebyggelse, 2-3 våningar, zon 3

Koppling till det sociala livet
Bebyggelsestrukturen i Hallunda-Norsborg planerades som en ”bandstads-modell”. Det innebär att bebyggelsen 
är indelad i olika zoner från ett centralt servicestråk med butiker, service och olika publika lokaler (Generalplan 
1967:26-27). Bandstadsmodellen är en utveckling av den funktionsseparerande staden med bostäder kring ett centrum. 
Skillnaden är nu bebyggelsegruppernas olika band utifrån ett centrumstråk. Sålunda ansåg man att planeringen hade 
förenat bostäder och centrum bättre, samtidigt som funktionsseparering behållits (Gelotte & Roos 2004:22). Modellen 
påminner om det strukturalistiska arkitekturidealet, ett stadslandskap, sett som en helhet av upprepande och likarta-
de moduler (Gelotte & Roos 2004:22; Wulz 1984:21). Genom att kombinera arbete, boendeservice som skola och 
varudistribution i närheten av bostäderna som en ”bandstad” kunde en ”levande stadsdelsgrupp” byggas. Detta innebar 
en sysselsättning på 50% inom området (Generalplan 1967:24). Kombinationen skulle motverka den isoleringen av 
människor som uppstått i den traditionella ”sovstaden” (Generalplan 1967:36). Förutom skolor, föreslås i planen barn-
stugor, ungdomsgårdar intill centrum kombinerat med bibliotek och för högstadieskolornas kvällsaktiviteter, studie 
och klubblokaler (Generalplan 1967:33). Förflyttningen av väg E4 längre söder om stadsdelarna har emellertid inte 
genomförts (Generalplan 1967:42, 44, 53). Inte heller ett planerat torg (Generalplan 1967:45) och vissa gångvägar har  
byggts (Generalplan 1967, karta 9, 11 och 14).  

Förening av täthet och tillgänglighet
Det uttrycks särskilt att planeringen endast kan uppfylla behovet av grönytor, god belysning, friytor och lekplatser 
inom bostadskvarteren om det görs med kompakt bebyggelse närmast servicestråket. Emellertid ska denna varieras 
med en omkringliggande småskalig bebyggelse i ”mänsklig skala” (Generalplan 1967:24). Hela ”servicestråket” d.v.s. 
Hallundastråket mellan Norsborgs centrum och Hallunda centrum skildras att kunna nås genom bilfria gångstråk från 
alla bostadskvarteren (Generalplan 1967:26).  

Kartillustrationen är en kvalitativ framställning av karta 9, 11 och 14 i Generalplan 1967 Norra Botkyrka

Hallunda C.
Nors-
borg 
C.Kärsbyskolan FolketshusRiksteatern

 zon 1

 zon 2

 zon 3

 zon 2

 zon 3
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          Platsanalys

         I kapitlet presenteras de observationer som registrerats från inventeringen av det avgränsande områ 
                          det inom stadsdelen och resultatet för hur observationerna analyserats. 
                          Metoden direkt observation och en lägre grad av systematisk observation har sålunda genomförts i 
                          de former som förespråkas av Jan Gehl. 

 

 Hallunda centrums västra huvudingång
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Skydd mot trafik och 
olyckor 
Människan ska känna 
sig trygg i stadsrum-
met mot trafikolyckor. 
Fotgängare ska helst 
ha företräde. 
(Gehl 2010:93).

1

Skydd mot våld och krimi-
nalitet
Ett tryggare stadsrum 
uppnås genom överlappade 
funktioner i tid och rum. 
Vakande informella/formel-
la ögon från husens fasader.
Aktiva bottenvåningar och 
god belysning kvällstid. 

2

Visuella kvaliteter
Exempelvis god arki-
tektur, konst, design 
och växtlighet, fria 
siktlinjer och attrakti-
va vyer.

12

Kartläggning och avgränsning av platsanalysen
Gehl och Svarre (2013) menar att Gehls observations och analysmetoder kan tillämpas för att erhålla kunskap om en 
social kontext i större områden, utan att de viktigaste platserna för observationer förbises. Med större områden men-
as en stadskärna på ett mått runt 1x1,5 km2 där uppmärksamhet riktas mot centrum omgivningen, huvudgator och 
parker. När de huvudsakliga strukturerna och elementen studeras i ett större område ges fördelen att få en helhetsbild 
av stadsdelskärnan och dess problematik. Framförallt kan tillgängligheten till målpunkter undersökas (Gehl &Svarre 
2013:126-127).

Inventeringen genomförs inom ett avgränsat område i Hallunda-Norsborg som motsvarar detta rekommenderade mått. 
Det är centrumkärnorna som huvudsakligen valts ut, de närliggande parkerna, huvudstråken mellan centrumkärnorna 
benämnda ”Hallunda stråket” och ”Hallundavägen”. Detta har gjorts genom en förutbestämd observations runda som 
visas i kartan på nästa sida. Genom att studera människors beteenden omkring både Hallunda centrum och Norsborg 
centrum kan en jämförelse göras vilken av miljöerna som stimulerar till mer social kontakt. Hur centrumbyggnaderna 
ser ut till funktion, innehåll och utformning som byggnadsskala är viktigt att undersöka eftersom dessa har stor påver-
kan på omkringliggande vistelsemiljö. Även andra fysiska element som sittplatser och vegetation undersöks eftersom 
de kan påverka människors intresse att vilja vistas i miljöerna runt om centrum. God framkomlighet är ett krav inom 
social hållbarhet för att skapa rättvisa villkor för människor och ett gott stadsliv därmed studeras tillgängligheten nog-

(Gehl & Svarre 2013:107; Gehl 2010:239)

Metoden de 12 kvalitetskriterierna, har använts för att erhålla en övergripande uppfattning om det avgränsade områ-
dets struktur och utformning utifrån den mänskliga skalan och ”mjuka värdena”. De tre kvalitetskriterier som upptas i 
sammanfattningen av analysen presenteras härnäst. Förklaring av alla tolv kvalitetskriterier redovisas som bilaga 1. 

Kort förklaring av metoden de 12 kvalitetskriterierna

0                        125                     250                                                  500m Avgränsat område med måttet 1x1,5km2 N

Hallunda C.

Nors-
borg C.

Hallunda vägen 

Hallunda tunnelbanestation 

Norsborg tunnelbanestation 
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1. Skydd mot trafik och olyckor 
Hallunda-Norsborg har en trafikseparerad gatustruktur, där gång- och cykel vägar 
går genom tunnlar under bilvägarna. Tunnlarna upplevs både något obehagliga 
att gå igenom samtidigt som de utgör ett skydd mot biltrafiken ovan. Två tunnlar 
upplevs mindre obehagliga/otrygga då en inklädnad gjorts i ljust material och den 
andra försetts med en stenbelagd kullerstensyta (1b). Tunneln på foto (1a) visar 
en av de mörka tunnlarna som även har en begränsad uppsikt av omgivningen 
eftersom tunneln omges av höjdskillnader. Detta bidrar till att tunneln upplevs 
som en osäker passage. På få platser finns gågator intill bilvägarna. Farthinder 
eller andra hastighetssänkande åtgärder finns också byggda på ett fåtal ställen. 
Gårds och parkrummen inom bostadsbebyggelsen är bilfria. Gång och cykelvä-
garna är inte åtskilda vilket utgör en kollisionsrisk om cyklister färdas i för höga 
hastigheter. 
Hallundavägen mellan Norsborg och Hallunda har fyra stycken vägfiler, vägen 
är relativt hårt trafikerad och bilarna färdas i höga hastigheter. Vägen saknar helt 
gång- och cykelbanor förutom vid Norsborgsstation och Kärsbyskolan. Då det 
inte är tänkt att gå här är kan denna direkt pekas ut som en barriär, men tas ej 
med i denna bedömning). Som gång och cykeltrafikant är du säker mot biltrafi-
ken på grund av trafiksepareringen och därmed anses trafiksäkerheten som god. 

   Teckenförklaring 
             
               Runda 1 
               Runda 2 
               Runda 3
           

0       50    100                  200              300               400           500   

Observation och analys: 12 kvalitetskriterier 

Hallunda C.

Nors
borg 
.C.

Start

Hallundavägen
GC   bro

Bedömningskala: god måttlig dålig

Kartan visar den förutbestämda rutten för inventeringen av det avgränsade området och att 
denna delades upp i tre rundor. Sålunda kundes anteckningar för tre metoder göras samtidigt 
samt se över de foton som togs kontinuerligt.Varje siffra på kartan symboliserar det kriteriet 
som beskrivs i den löpande texten



34

2. Skydd mot brott och våld 
Staket finns uppfört på vissa tomter/fastigheter som utgörs av träplank eller 
högt låst galler. Vilket ger ett privat och skyddande uttryck. Runtom Norsborgs 
centrum finns uppsatta betongplintar som hindrar biltrafik från att ta sig in på 
Hallunda stråket. Detta väcker frågan om varför det finns ett behov av att köra på 
gångbanorna? Gatubelysning finns längs med alla större gångstråk och lampor 
finns uppsatta på Hallundas centrumbyggnad.

Gatans vakande informella ögon är på många platser begränsad (främst i Nors-
borg) då bostadshusen vänder sig inåt mot bostadsgårdarna och saknar entréer, 
fönster eller balkonger mot gångstråken. De mest påtagliga exemplen är Hallun-
da stråket som till stor del omges av slutna fasader. Stråket upplevs därmed inte 
särskilt trygg att gå på. Här fås även ett intryck av att vissa platser har förfallit 
och är något skräpiga. Mindre omhändertagna parker eller annat slitage på kom-
plementbyggnader och bostadshus väcker frågor som att intresset är svagt för att 
ta hand om sin boendemiljö, och tar ner trivselkänslan. 
Den fysiska utformningens brister gör att det avgränsade områdets övergripande 
trygghetskänsla upplevs som dålig. Trots att det är relativt mycket människor i 
rörelse runt om både Hallunda och Norsborgs centrum. 
Norsborgs centrumbyggnad har små och täckta fönster. Hallunda centrum har till 
största del också en helt sluten fasad mot gatan. 

3. Skydd mot obehagliga sinnesupplevelser
Hallunda centrum har ett litet inomhustorg som kan vara trevligt att vistas på när 
vädret/klimatet är besvärligt som exempelvis under vinterhalvåret. I taket ovan-
för inomhustorget finns många fönster som släpper in ett behagligt ljus. Livs-
medelsbutikerna i centrum stänger klockan nio på kvällen och butikerna klockan 
sju på vardagar (Hallunda 2019) vilket begränsar inomhustorget användning då 
centrumet förmodligen låses vid någon tidpunkt istället för att vara öppet dygnet 
runt som i jämförelse med om detta varit utomhus. 
De trafikseparerade vägarna och gångtunnlarna skyddar något mot avgaser och 
ljud från biltrafiken ovan. Den stora mängden biltrafiken på Hallundavägen al-
strar mycket buller. De flesta gångvägar är omgärdade av trädkantade rader (2c), 
vilket skyddar mot sol och vind. Den storskaliga bebyggelsen ger mycket skugga 
och det blåser en hel del mellan husen och längs med gångstråken.

4. Möjligheter att gå 
Möjligheterna att gå är bra då gångsystemet är symmetriskt och rakt utformat. 
Emellertid är transport till fots begränsat då gångvägar inte finns längs med bil-
vägarna på många ställen. Gångvägar går även genom tunnlar skilda från bilvä-
gar där topografin medger detta, och främst vid korsningar. 
Gång – och cykestråken utgör ett sammanhängande nät som ansluter till alla 
bostadsgårdarna och portarna.
Inom parker och bostadsgårdar finns grusvägar eller hård markbeläggning som 
ger god framkomlighet. 
Då husen är höga och huvudsakligen likadant utformade både till skala och fa-
sadmaterial (trots fasadrenoveringar) är det svårt att lokalisera sig inom området. 
Att röra sig längs de raka och vidsträckta stråken känns därför långt. 
Närmast Hallunda centrum på Hallundastråket finns en annan markbeläggning än 
asfalt som löper längs med gångvägen i ett organiskt mönster (6a). 

2. Skydd mot brott och våld
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5. Möjligheter att stå
I Hallunda centrum, parkerna och bostadsgårdarna närmast centrum står människor 
och talar med varandra, njuter av livet, tittar på barnen när dem leker eller studerar 
sin omgivning. Inne i Hallunda centrum sker detta intill väggarna eller vid någon 
butik. I parkerna står människor i mitten av parkrummet intill lekställningar, gung-
or, bänkar samt träd. Längs med gångstråken och entrén in till Hallunda centrum 
står människor i huvudsak kring väggar, parkbänkar men även i mitten på trotto-
aren och väntar på bussen. Vid Norsborgs centrum östra fasad, tunnelbanestråket, 
(5b) står också människorna på gångstråket mellan bostäder och centrumbyggna-
dens östliga entré.

6. Möjligheter att sitta
Utbudet för sittplatser mellan bostadsgårdarna skiljer sig åt i hög grad. Vissa 
bostadsgårdar har många olika sittalternativ medan andra gårdar har väldigt få. 
Grillplatser, parkbänkar m.m. Där de större gångstråken möts finns också parkbän-
kar, exempelvis nära centrum och vid parkerna. Kring både Hallunda och Nors-
borgs centrum finns några parkbänkar längs med Hallundastråket. Det är endast 
Hallundas parkbänkar som ser ut att användas. Inne i Hallunda centrum finns bara 
sittplatser vid ett litet café, och runt ”inne-torget” finns två till tre bänkar placerade. 
Inomhustorget verkar emellertid byggas om. Annars finns möjlighet att sitta i res-
taurangerna inne i Hallunda och Norsborgs centrum, eller vid de två uteserveringar-
na intill Hallunda busstation. Antalet sittplatser bedöms som måttlig för att det finns 
mycket potentiell yta att kunna ordna fler sittplatser på. 

7. Möjligheter att se
Den höga bebyggelsen på åtta våningar ger en begränsad sikt åt alla håll samt 
mörklägger gårds och parkrummen med sina skuggor. De offentliga byggnaderna 
kring Hallundavägen är breda, långa och höga och medger ingen insyn till andra 
sidan om husen. Denna transparens saknas även för Norsborgs centrum som för 
Hallunda centrum. Gångbron över Hallundavägen mellan Hallunda centrum och 
Hallunda tunnelbanestation är också svår att se igenom sett från Hallunda vägen 
eller vid entrén till Hallunda centrum.
Fria siktlinjer finns inom de längsta gångstråken i nord-sydlig riktning samt vid 
Hallundastråket i väst-östlig riktning och där den höga bebyggelsen möter den 
lägre (se karta på bandstruktur sida 27). Det är oftast svårt att avgöra vilka grönytor 
som är offentliga eller privata mellan bebyggelsen, då dessa smälter samman. Vissa 
bostadsgårdar har omgetts med ett plank som inte är transparent.

8. Möjligheter att höra och prata
I Hallunda centrum är det en hög ljudnivå. Mycket ljud kommer från de människor 
som arbetar i butikerna, frisörsalonger, eller från de som handlar/shoppar. Även 
mycket samtal och diskussioner pågår mellan olika grupper som vistas/umgås inne 
i centrum. Mycket buller alstras från Hallundavägen samt från bussar som anländer 
eller åker från busstationen vid uppgången till gångbron mot Hallunda tunnelba-
nestation. Omkring Norsborgs centrum är ljudnivån lägre och även inom de bilfria 
bostadskvarteren samt i parkena.
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9. Möjlighet till aktivitet
De stora parkerna/grönområdena har välutrustade och varierande lekplatser som 
möjliggör en varierad aktivitet för olika åldrar. Här finns olika mindre bollplaner. 
Det finns även olika designade ytor och utemöblering. Naturen ger en njutnings-
full grönskande upplevelse och rekreationsmöjligheter är således goda. Parkerna 
är relativt välskötta och bjuder in till vistelse. Inom vissa grönområden utnyttjas 
höjdnivåerna av de gamla åkerholmerna eller kullarna till lekmöjligheter för barn. 
Även bostadsgårdarna och övrig kvartersmark innehåller olika gröna inslag av 
växlighet. Rummen mellan husen upplevs rymliga då gångstråket mellan husen 
omges av breda gräsytor eller annan växlighet. Rummen är bilfria vilket erbjuder 
rörelse och lekfrihet. Dessa gröna rum mellan husen är emellertid tomma på inne-
håll i många fall.

10. Stadsutformning utifrån den mänskliga kroppens dimensioner och 
     rörelser (small scale service, friendly gestures). 
När ett kvarter börjar finns en skylt med dess namn som ger ett trevligt intryck. En 
tydlig karta över Hallunda finns intill centrum vilket ger besökaren en överblick 
och möjlighet att kunna lokalisera sig. På byggnaderna som innehåller kultur-
verksamheter Folketshus och Riksteatern finns namnet utskrivet med stora tydliga 
bokstäver. 

Två konstelement i en mindre skala finns utsatta i det lilla grönområdet söder om 
Hallundastråket (10b).
Den storskaliga bebyggelsen på åtta våningar som finns längs med Hallunda strå-
ket samt inom det avgränsade området upplevs inte vidare intressant att titta på, 
dels för att ingen syns till på balkongerna på våningarna längs ned men även för 
att det blir svårare att urskilja vad som sker högre upp (6 eller 7).

11. Möjlighet till att njuta av positiva klimataspekter
Vissa av bostadshusen har förmaksgårdar förutom bostadsgårdar. Här finns möjlig-
het till att grilla, njuta av livet, koppla och leka. Parkbänkar finns placerade längs 
med alla sidor av gårdsrummet. 
Längs med Hallunda stråket är de flesta bänkarna vända mot söderläge. Det finns 
även en uteservering intill Hallunda busstation söder om centrumbyggnaden. 
Sydöst om Norsborgs centrum finns en liten prydnads park intill gångtunneln mot 
Tunnelbanestationen försedd med både sittplatser som en tydlig struktur av plante-
ringar. Planteringarna har inte iordningsställts och ger ett visset uttryck.
Som tidigare nämts, ger den storskaliga bebyggelsen ger mycket skugga och det 
blåser en hel del mellan husen och längs med gångstråken. Det är en märkbar 
skillnad i jämförelse med det kringbyggda huskropparna (12c ) där det inte blåser 
alls. I de stora parkerna (9a, 12b) finns platser för spontanidrott, lek och bollspel. 
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12. Visuella design kvaliteter/principer
De storskaliga kvarteren finns närmast beläget centrum. Flerbostadshusen är 
uppförda som lamellhus. våningar. Skillnader finns i fasader som placering av 
balkonger och rytmen av de prefab byggda modulerna. 
I Norsborg (12b) är fasadfärgen huvudsakligen grå eller gul/beige, där olika färger 
som blå används för att markera vertikala trapphus, fönsterrader och portar eller 
horisontella linjer av bottenvåningar. 
I Hallunda (12a) finns beigea nyanser, eller färger som hallonröd, persika eller 
gult på fasaderna. Balkongerna i både Norsborg och Hallunda är delvis indragna, 
försedda med väggar och uppförda i plåt. Taken är platta med ett litet takutsprång 
som harmoniserar med fasaden. Många portar ser ut att renoverats och sticker ut 
från fasadlivet. De huskroppar i Norsborg som har en heltäckande grå färg utan 
någon detalj som bryter av, upplevs trist i jämförelse med de andra mer varierande 
och detaljerande huskropparna som bidrar till en mer estetisk kvalité av husens 
utformning. I Vallmoparken finns tre hus som ser ut att vara infillprojekt eftersom 
dessa har en annan karaktär en övriga skivhus. 
Foto (12d) visar inhängnade privata uteplatser. Dessa utgör en kantzon mellan 
byggnaden och bostadsgården som öppnar upp för interaktion mellan människor. 
I denna zon möter privat det offentliga. I detta fall: mötet mellan den boende på 
bottenvåningen och ”halv offentliga” grannen. 

Grönområdena och parkerna (Blåklintsparken-9a och Vallmoparken-12b) är stora 
och sammanhängande öppna ytor med relativt rik växlighet som ger intrycket av 
gröna oaser. Parkerna är på vissa ytor indelade i rumsligheter genom en varierande 
skala, beroende på nivåskillnader av små kullar, träd och planteringar. 
Även Norsborgs centrumpark ser ut att kunna vara ett trevligt inslag i miljön med 
mindre planteringar och sittplatser. Denna park är emellertid dåligt underhållen 
och i behov av skötsel/upprustning. 
Grönområdena ger stadsdelen karaktär och estetiska upplevelser av grönska och 
harmoni.Den storskaliga bebyggelsen och de olika parkrummen bryts emellertid 
av med stora markparkeringar eller parkeringshus i olika skalor. 
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Observation och analys: Mapping - Hallunda centrum

Observation och analys: Mapping - Norsborg centrum

fastighet: Mimer 4

fastighet: Idun 7

     I metoden Mapping riktades fokus mot centrumbyggnaderna och närliggande miljö i både Hallunda och 
     Norsborg. Båda centrum miljöerna och det liv som utspelades studeras, framförallt för att kunna jämföra  
     de sinsemellan.    



39

Teckenförklaring
           stort  
           lagom 
           lågt

Kartan visar en sammanställande analys över de flöden som registrerades under inventerings tillfället. Grön färg visar 
vart flödet av människor var som störst, gul färg visar ett måttligt flöde, röd färg visar slutligen det lägsta flödet. Med 
det gröna flödet menas att cirka 10-20 personer röde sig i ett jämnt flöde, det gula innebär cirka 5-10 personer i rörelse 
och det röda är cirka 1-3 personer (Fullständig redogörelse och diskussion finns i bilaga 2).

Sammanfattning av resultat från alla tre observations och analysmetoderna 
Med hjälp av metoden tracing kunde olika flöden registreras, deras storlek samt intensitet. Störst flöden av 
människor finns på gångvägarna närmast tunnelbanestationerna. På Hallundastråket, som omgärdas av 
huskroppar med slutna och ensidiga fasader rör sig människor i rask takt. Likaså norr om Hallunda centrum 
och runt om Norsborgs centrum. På delen av Hallundastråket närmast Hallunda centrum rör sig människor 
lugnare, ser sig om och pratar med varandra. Variation i markbeläggning, växtlighet, lekplats och sittplatser 
är faktorer som får människor att se sig omkring denna del av stråket. Även i parkerna uppstår liknande situ-
ation där parkerna har ett mer varierat innehåll av utemöblering och växtlighet. 

Utifrån att studerat människors beteenden inom det avgränsade området med metoden mapping, går det att 
konstatera att den huvudsakliga attraktionen, som en publik plats har, är synen av andra människor. Möjlig-
heten att betrakta andra människor och att vara en del av ett socialt sammanhang är en viktig del i männ-
iskans liv. Detta eftersom människorna i det avgränsade området ser ut att söka sig till de platser där störst 
mänsklig aktivitet sker. Aktiviteten är större i Hallunda centrum än vid Norsborgs centrum.  Vidare menar 
Gehl (2010) att en grundförutsättning till befolkade rum just är att någon händelse inträffar eller att en akti-
vitet av mänsklig närvaro pågår, eftersom det väcker andra människors intresse för vistelse (Gehl 2010:25).  
Hallunda centrum har ett större utbud av butiker och handel, solarium, caféer inne och ute samt restauranger 
än vad Norsborgs centrum har. Det innebär att ju fler olika aktiviteter och mötesplatser det finns så stimule-
rar detta till social kontakt. Kring Hallunda centrums södra fasad och inom byggnaden är antalet människor 
fler än 20 personer till skillnad från Norsborg centrum där antalet är mycket mindre. 

Fortsättning på nästa sida...

Observation och analys: Tracing

Metoden Tracing användes för att registrera de mest utmärkande flödena av människors rörelser inom av-
gränsningen. I vilken omfattning detta förekommer, visar tydligt vilka stråk som har en hög nyttjandegrad, 
och likaså vilka stråk som används mindre eller inte alls.

Observationen har genomförts inom samma avgränsade område som de andra metoderna. 0       50    100                  200              300               400           500   
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Hallunda centrum kan också bedömas vara mer levande än Norsborgcentrum då åldern varierar mer bland 
människorna. Brist på mötesplatser för barn är emellertid lika stor för båda centrummiljöerna. Aktiviteter 
som människor ägnar sig åt är alltså av mer nödvändig karaktär än valbar karaktär i Norsborgscentrum. 

Utifrån de tolv kriterierna är det mest utmärkande att den storskaliga lamellhus bebyggelsen i stadsdelen 
motverkar en tillfredställande upplevelse utifrån våra sinnen och den mänskliga skalan. Siktlinjer bryts som 
försvårar lokaliseringen, husen skugglägger miljön och på de sidor om fasaderna där fönster eller portar 
saknas upplevs det ödsligt och därmed något otryggt att vistas i. Det avgränsade områdets utformning i sin 
helhet är ensidig och brister i att erbjuda goda vistelsemiljöer där människor kan stanna upp, samlas och göra 
saker tillsammans. 

De stora parkeringsytorna runt om centrumbyggnaderna är andra faktorer som motverkar social kontakt. De 
är även tomma på människor och kan därmed utgöra otrygga platser. Hallundavägen utgör en stor barriär då 
inga gångstråk finns längs med Hallunda centrum och Norsborgs station. Bilarna kör fort och orsakar buller-
störningar samt föroreningar. 

Miljön kring Norsborgscentrum bedöms vara i större behov av en förändring då Hallunda centrum utgör 
en mer levande plats då fler antal människor vistas där. Norsborgs centrum är mer slitet och trafikhinder är 
placerade kring byggnaden som tyder på oroligheter. Detta område är även mer homogent till sin utformning 
exempelvis saknas variation i fasadmaterial, växtlighet, belysning, våningshöjd och innehåll av samhälls-
funktioner. Fasaderna på byggnaderna i denna miljö är också mer slutna generellt än inom det avgränsade 
området. Parkeringsytorna runt om upplevs därtill som mer dominerande än i Hallunda centrum. Norsborgs 
centrumbyggnad ligger på en lägre höjdnivå en Hallundavägen och Tomtbergavägen som begränsar både 
rörlighet och sikt. Det innebär att området runtom Norsborgs centrum inte uppfyller de villkor som finns för 
njutning, skydd och komfort enligt Jan Gehl och Svarre. Området behöver omvandlas för att bjuda in till en 
intressant vistelse, där människor kan träffas, göra saker och uppleva trygghet. 
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SLUTSATS: STÖRST BEHOV AV UTVECKLING

(A4)

Hallundavägen - barriär

fastighet: Mimer 4, markparkeringar - outnyttjad ytaFolketshus - sluten fasad

Hallunda centrum - sluten fasad, parkeringshus

Markparkeringar - outnyttjad ytaNorsborgs centrum- sluten fasad

Norsborgs centrum, gångstråk mot tunnelbananHallundastråket            - outvecklad
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Med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska tema av social hållbarhet och de planeringsprinciper som presenterats i de 
två delarna av kvalitativa innehållsanalyser, har ett stöd erhållits som kan peka på vilka åtgärder som behövs inom det 
avgränsade området. Sammanställningen av observationerna och analyserna kan nu kopplas till detta och förklara och 
belysa vad som anses vara stora problem. 

Sammanställning av slutsatser 
Hallundavägen utgör en stor barriär i området som både förhindrar människor att röra sig kring denna och orsakar bul-
ler störningar. Människors framkomlighet begränsas vilket påverkar den sociala hållbarheten negativt. Vägen behöver 
omvandlas och förses med gång-och cykelvägar för att överbygga denna barriär. 
Dempsey (2015) menar genom att fördela samhällstjänster och fysiska anläggningar likvärdigt inom staden ges lika 
förutsättningar för alla boende att nå dessa oberoende av hur den socioekonomiska bakgrunden eller hur hälsotillstån-
det ser ut (Dempsey 2015:1270).
Hela detta område är även ett område som inte kan ses som ett väl fungerande system av mänskliga flöden, då männ-
iskors framkomlighet kan hindras när det blir svårt att lokalisera sig inom området på grund av en begränsad sikt från 
höga hus och nivåskillnader i topografin, de mörka gångtunnlarna som upplevs otrygga och bilarna som färdas i höga 
hastigheter vilka orsakar en hotfull och obehaglig upplevelse. Slutligen avsaknaden av gång- och cykelvägar (som en 
fysiskt byggd faktor). 

Utbredande centrumbyggnader och slutna fasader, benämns påverka människor negativt då kontakten mellan den 
publika byggnaden och gatan försvinner (Särnbratt 2006:39-40). En spridd bebyggelse kan också orsaka otrygghet. 
Ytorna mellan husen blir för stora eller funktionslösa som orsakar mänsklig frånvaro (Särnbratt 2006:118). 
Detta innebär att framförallt området kring Norsborgs centrum är i behov av att utveklas då minst funktioner finns här 
och centrumbyggnadens fasad är mest sluten och sliten. Områdets bostadshus har en våningshöjd på 8 våningar som 
Gehl och Svarre pekar ut vara en ”omänsklig skala” eftersom människan inte förmår att tolka kommunikation och de 
intryck som en för hög byggnadsstruktur ger. Omkringliggande bebyggelse har därtill inga aktiva fasader som är vikti-
ga faktorer för ett levande stadsliv. Området pekas därför ut som en problematik i Botkyrkas översiktsplan 2014.

Gehl och Svarre (2013) menar att de förutsättningar som ges till social kontakt i livsmiljön har stor påverkan på hur 
individer kan utveckla sitt kontaktnät både till obekanta som bekanta. Social kontakt kan utvecklas både runt nödvän-
diga (shopping, rörelse till buss) och valbara (jogging, lek) aktiviteter, just för att de båda formerna handlar om att 
det finns närvaro av andra personer (Gehl & Svarre 2013:17). Utbudet av butiker och arbetsplatser är koncentrerat till 
Hallunda centrum och mötesplatser för olika åldrar är framförallt undermåligt i området kring Norsborgs centrum. Ett 
stort behov finns därmed av att utveckla nya mötesplatser i området som kan stimulera till social kontakt.
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           Planförslag 

Utifrån det behandlade textmaterialet i uppsatsen som utgörs av kunskapsöversikten, Botkyrkas 
översiktsplan 2014, förståelsen för hur den bakomliggande planeringen i Generalplan 1967 för 
stadsdelen har påverkat människornas liv, och slutligen genom observation och platsanalyser, har 
planeringstrategier kunnat formulerats för att främja social hållbarhet för detta fallstudieområde. 
Med andra ord, hur den fysiska planeringen kan främja social hållbarhet ur ett förtätningsper-
spektiv. Kunskapen från analyserna har nu tillsammans applicerats för detta avgränsade område 
i Hallunda-Norsborg och detta är därmed det sista steget i processen från teori till praktik som 
utgör studiens huvudsakliga syfte. 

Att uppleva och observera stadsdelen på plats och studera det sociala liv som utspelats inom 
den byggda miljön har möjliggjort att använda de mänskliga sinnena som ett kvalitativt verktyg 
för att se hur stadsdelen kan utvecklas. Framförallt har olika rörelsemönster upptäckts och hur 
den byggda miljön påverkar människornas möjligheter till social kontakt och förutsättningar till 
rättvisa livsvillkor. 
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Motivering till utvecklingsförslagets avgränsning
Utifrån att studerat de flöden som finns i stadsdelen, hur människor beter sig och vilka platser som genererar social 
kontakt och tvärtom, har ett område identifierats som kan bebyggas för att främja social hållbarhet.
Planområdets avgränsning har gjorts utifrån att jämföra Norsborgscentrum med Hallunda centrum, där Hallunda cen-
trum kan bedömas vara mer levande då detta är mer befolkat och erbjuder ett större utbud av aktiviteter och mötes-
platser som kan främja sammanhållningen i stadsdelen. Här finns även ett inomhus torg och närhet till Blåklintsparken 
där lek och sittplatser finns utplacerade. De publika byggnaderna Folkets hus och Riksteatern utgör både arbetsplatser 
och publika områden där föreställningar och event hålls, tillika ett bibliotek där människor kan få ett socialt utbyte. 
Norsborgs centrum däremot saknar allt detta. Att utveckla hela Hallundavägen i området är nödvändigt men det kräver 
mer undersökningar som hindras av studiens begränsade tidsram. 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur staden kan förtätas ur en socialt hållbar synvinkel. Gehl (2010) menar att social 
kontakt inte kan uppnås om husens höjd överstiger en gräns på 13,5m (Gehl 2010:39-40). Hallunda centrum har mel-
lan två till tre våningar och nyttan med att bygga på ytterligare våningar eller riva centrumanläggningen anses orsaka 
mer negativa effekter för att främja den sociala hållbarheten i stadsdelen vilket är ett motiv för att fokusera på att 
utveckla Norsborg centrum med ny bebyggelse. 
Området kring Riksteatern och Folketshus har valts bort för att området kring Norsborgs centrum utgör en större yta 
än dessa och för att skapa plats mellan husen som kan stimulera till social kontakt får det inte bli för trångt. Oslos 
stadsplanering utgår exempelvis på ett avstånd på 17 meter mellan husen. En sådan rymlig byggnadsstruktur är så-
lunda lättare att planera för kring Norsborgs centrum. Det avgränsade området för planförslaget består idag av stora 
markparkeringsytor. I Botkyrkas översiktsplan (2014) framkommer och enligt Ståhle (2008) pekas stora bilparkerings-
platser pekas ut att innebära en orättvis fördelning av markanvändningsresurser mellan befolkningen (då stora grupper 
saknar bil), motverkar social kontakt som leder till ett fragmenterat samhälle. För att uppnå social hållbarhet inom 
området behöver sådana ytor omvandlas till att gynna en större del av allmänheten på ett mer rättvist sätt (Botkyrka 
översiktsplan 2014:32, 57; Ståhle 2008:120-121). 
Stråket längs med Norsborgs centrum östra fasad (som leder mot gångtunneln under Hallundavägen mot tunnelbanan) 
samt Hallundastråket, har under inventering visats sig generera flöden av mänskliga rörelser som kan tas tillvara för 
att utveckla området till att bli ännu mer levande. Människor känner sig trygga utav andra människors närvaro och 
detta flöde kan alltså påverka människor att vilja vara i de nya föreslagna stadsrummen. Speciellt när gestaltningen 
görs med en socialt hållbar synvinkel. Området är idag underutnyttjat då markparkeringarna upptar mycket yta och 
centrumbyggnadens fasad sluten. Området är nedslitet och har ett stort behov av förbättring för att bli mer tillgängligt, 
eftersom det berörs av barriäreffekten från Hallunda vägen. Området är nedsänkt och barriärens effekt blir därför mer 
påtaglig. Mörka gångtunnlar under Tomtbergavägen och under Hallundavägen är andra faktorer som påverkar den 
upplevda tryggheten i området. De stora bilparkeringsytorna utgör även otrygga zoner då dessa är folktomma. 
Ståhle (2008) förordar exempelvis att en förtätning som tillför nya funktioner bör lokaliseras intill stråk som har 
hög tillgänglighet samt att markytor som inte används i stor utsträckning av befolkningen kan tas i anspråk (Ståhle 
2008:70). Rymligheten kan ökas inom en stad, när områden som har stor rymlighet får en högre tillgänglighet och dess 
öppna utrymme förbättras (Ståhle 2008:68). I detta fall tas markparkeringarna anspråk och området förtätas med nya 
publika funktioner som ger förutsättningar till en mer sammanhållen och levande stad. 
De stora parkerna/grönområdena har undvikits att bebyggas eftersom Ståhle (2008) menar att sådana publika platser 
utgör en stor resurs för livskvalitet, och förtätningen som byggd volym får inte utplåna denna. Genom att se staden 
som en helhet av rumslig struktur, kan den kompakteras på rätt sätt när det sker i samband med att öka tillgängligheten 
till de allmänna ytor som tillför hög livskvalitet för invånarna som exempelvis torg och grönområden (Ståhle 2008.65, 
69). 

Följande planeringsstrategier har formulerats för att främja social hållbarhet i 
området ur ett förtätningsperspektiv och sammanfattats till konceptet:  

       En levande och funktionellt förtätad stad

                - Förening av tillgänglighet och täthet
               - Kvartersstad & funktionsblandning 
               - Funktionell täthet 
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Kvartersstad & funktionsblandning
Strukturen möjliggör funktionsblandning samt har öppningar i huskropparna runt kvarteret, gator och torg kan såle-
des fortsätta in i ett kvarter. Intensiteten av stadslivet kan gynnas när bottenvåningarna och fasader blir aktiva från 
flera håll (Kristensson 2003:37; Haas 2016:190). Strukturen förefaller även vara lämpligast ur ett trygghetsperspektiv 
eftersom mer rörelse kan uppstå. Tillfällena ökar för människor att träffas som rör sig längs ett sådant stråk samt sy-
nen av andra människors aktivitet (Botkyrka 2014:56; Särnbratt 2006:94). Sammanbyggda huskroppar ger dessutom 
ett bättre mikroklimat då vindar begränsas (Pedersen 2009:102). För att skapa nya arbetstillfällen vilket stadsdelen 
har ett stort behov av samt nya mötesplatser enligt Botkyrka kommun (2018:9, 11) föreslås funktionsblandning av 
publika lokaler, arbetsplatser och butiker i alla bottenvåningar samt på plan två förutom i hus ett och fyra eftersom 
bottenvåningarna utgörs av garage. Den småskaliga bebyggelsen längs Hallundastråket kan utgöras av en mindre pu-
blik funktion som cafe eller en kombination av bostad och arbetsplats. En variation i stadsrummen kan tillhandahål-
las genom att olika ytskikt används som gräs, tegel, stenplattor, sand och asfalt. Även växtlighet och grönska tillför 
ett bättre mikroklimat och en bättre struktur att lokalisera sig inom.

Förening av tillgänglighet och täthet 
Stadsdelen och området har betraktats som ett system utav flöden ur ett mänskligt perspektiv vilket förespråkas utav 
(Ståhle 2008:38) och förtätning föreslås nu för de identiferade ytorna med låg användningsgrad. Ståhle menar även  
rymligheten kan ökas inom en stad, när områden som har stor rymlighet får en högre tillgänglighet och dess öppna 
utrymme förbättras (Ståhle 2008:68). Planområdet föreslås att utvecklas med nya publika kvaliteter som både är nåba-
ra för många personer såsom att tillgängligheten förbättras då nya gång och cykelvägar tillförs. Inom det avgränsade 
planområdet föreslås Hallundavägen att omvandlas till en stadsgata med nya separerade gång- och cykelvägar. Även 
Hallundastråket föreslås separerade gång- och cykelbanor. 

Kvarteren har ett mått på 100-150 meter för att tillhandahålla en hög konnektivitet (Spacescape 2016:40; Boverket 
2010:56-57). Kartan nedan illustrerar de nya flödena av mänsklig aktivitet som kan tillföras det avgränsade området 
samt hur nya samband skapas mellan stadsdelens befintliga och nya föreslagna struktur. Ett grönt samband mellan 
Vallmoparken och grönytan intill Hallundavägen fås när ett systemtänk används för se hur den byggda strukturen kan 
sammankoppla olika flöden ur ett brukarvänligt perspektiv (Ståhle 2008:38).    
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Funktionell täthet 
Den funktionella tätheten har applicerats i förslaget genom att balansera täthet och rymlighet. En rymlig byggd 
struktur erhålls genom ett avstånd på sjutton meter. Fyra våningar föreslås men den totala höjden överstiger inte 13.5 
meter vilket Gehl har satt som gräns för att uppnå social kontakt mellan balkong/terrass och gatan. Således ges förtut-
sättningar till så många mötesplatser som möjligt. Minst en aktivitet som möjliggör för social kontakt har applicerats 
i varje stads eller gaturum med tillhörande sittplatser. Dessa har placerats i rummets centrum för att människor ska 
kunna se varandra. I Botkyrkas översiktsplan 2014 framgår att mötesplatser behövs för att stärka den sociala samman-
hållningen inom stadsdelen och Gehl förespråkar att synen av andra människor är stadsrummens huvudsakliga attrak-
tion, därefter behövs de utformas till bli inbjudande vistelsemiljöer. En uppbruten kvartersstruktur synliggör mänsklig 
rörelse då olika siktlinjer erhålls genom dess öppningar i fasaden. 
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Mötesplatser och aktiviteter föreskås i parkrummet intill torget som boulebana, grillplats intill långbord och en lek-
plats för barn. Intill hus fyra har likaså en linbana placerats. Därtill föreslås takterrasser, restauranger, caféer och olika 
gemensamhetslokaler i husen. Norsborgscentrumpark föreslås att utvecklas till ett växthus där odling kan bedrivas 
som ett gemensamt intresse. Likaså föreslås en bollplan byggas på parkeringsdäckets tak väster om  hus 1, tänkt till 
att bjuda in till lagsport och gemenskap. Andra aktiviteter är lokala marknader och festivaler som kan arrangeras på 
torget. Hus 1 södra fasad kan användas till streetart och andra aktiviteter i gaturummen är mindre spelplaner som fia 
med knuff och schack.    
En ramp byggs ner till marknivå mellan hus två och tre då en höjdskillnad finns på cirka tre-fyra meter. Rampen säker-
hetsställer framkomlighet för alla människor. Höjdskillnaden nyttjas även till att placera två vattenfall på ömse sidor 
av rampen. Vattnets rörelse är tänkt att skapa livfullhet och vara en estetisk kvalitet i rummet, vilket kan bli känne-
tecken för en samlingspunkt. Även fontänen i gaturummet (tunnelbanestråket) intill torget är tänk att tillföra samma 
kvalitet. Således kan inbjudande vistelsemiljöer tillhandahållas.  
För att gynna alla samhällsgrupper föreslås bilplatserna att begränsas och kollektivtrafiken som finns intill att istället 
nyttjas. Befintliga parkeringsplatser byggs till största del in i garage på bottenplan. Därtill föreslås bilpooler och cykel-
pooler för att spara utrymme till publika platser. Den byggda strukturen är planerad efter människans rörelse till fots.
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Olika aktviteter i planförslaget som kan höja kvali-
ten på utemiljön för att främja social kontakt mellan 
människor: 
Fia med knuff, schack och kubb.
Lekplatser. 
Olika sittgrupper och fysiska element.
Odling och trädgårdsskötsel.
Uteservering eller gemensamhetslokaler.
Stämningsfull belysning. 

Variation i fasad med olika nyanser.
Balkonger, portar och fönster vända mot torget (vakande 
ögon) som höjer trygghetskänslan.
En sammanhängande byggnadsstruktur (mer slutet rum) 
som främjar en vindstilla miljö att vistas inom. 
Ett rymligt torg där olika event, marknader och arrange-
mang kan hållas, samt plats för uteserveringar. 

Gestaltningsprinciper för aktiviteter 
& mötesplatser 

Gestaltningsprinciper för en levande stad

Tidigare markparkering byggs in i garage som möjliggör att använda taket till en gemensam 
yta för arbetande och boende. Bilparkeringarnas visuella och dominerande uttryck av platsen 
kan således försvinna. En bil PP motsvarar 10st cykel PP. Detta innebär att totalt 50st cykel PP, 
motsvar 5st bil PP vid hus 4.

hus 4.

0                             25                          50                                                          100                                                     150m

Teckenförklaring 
           
         garage i bottenvåning
         befintligt parkeringsdäck 2 vån
         bilpool 
         cykelpool i garage
         cykelparkering

entré pil

hus 1

hus 2
hus 3

hus 5

hus 4

N

Gestaltningsprinciper i collageform Visionsbild för planföslagets torg och hus 3 samt 5
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Teckenförklaring 
           
                 avgränsat område: 
                   för rymlighetsberäkning (bilaga 4)  och  hållbarhetsanalys för funktionelltäthet (bilaga 5)   
                 

solceller/solfångare 

Rymlighetsberäkning och funktionell täthetsanalys

Beräkningar för kvarteret har genomförts efter lämpliga mått på rymlighet och schablonvärden enligt SKL 2016 
och Spacescape 2016, för att säkerhetsställa att planförslaget medför en byggd struktur som kan främja social håll-
barhet och funktionell täthet, vilka presenteras härefter. 
Fullständiga beräkningar finns i Bilaga 3 och 4 för rymlighet. Hållbarhetsanalysen som genomförts redovisas i 
Bilaga 5, endast slutsatsen visas på denna sida.

hus 3

hus 5

hus 4

hus 2

hus 1

N

2016:16)
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          Avslutning
  del 6.

Vy över en bostadsinnergård i Norsborg

I denna avslutande del presenteras en diskussion om analysernas resultat, svaren på uppsatsen 
frågeställningar och några avslutande ord om hela arbetet.
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Diskussion
Användning av fallstudie som metod har möjliggjort en djupare förståelse för forskningsproblemets komplexitet och 
relevans i studien. Att fenomenet framhålls på likande sätt inom den vetenskapliga teorin, i kunskapsöversikten som i 
kommunal planeringspraxis, har kunnat ställas mot hur stadsmiljön upplevs i praktiken samt hur människorna använ-
der den bebyggda strukturen i nuläget. 

Studien av den bakomliggande planeringen i generalplanen för stadsdelen och inventeringen av området påvisar att 
den kritik som finns mot funktionsseparering och en homogen stadsdelsutformning, vilket också skildras i kunskaps-
översikten kan vara orsak till många av de sociala problem som finns i stadsdelen idag. Tillika för liknande fall som 
upptas i teorin. Otrygghet och en vistelsemiljö som motverkar social kontakt påverkar starkt den sociala hållbarheten. 
Bristerna i stadsdelens utformning är visserligen så uppenbara att de kunnat upptäckas utan ett teoretiskt stöd. Emel-
lertid hade inte en lika noggrann studie av människors beteenden eller detaljerna i miljön getts lika mycket uppmärk-
samhet som Gehls analysmetoder tillhandahåller. Däremot hade de boende behövts intervjuats för att få en korrekt bild 
av hur stadsdelen använts vilket inte ingår i de metoder av Gehl som tillämpats. Tillika att flera inventeringar behövts 
genomförts. 

Det skiljer nästan femtio år mellan Generalplanen och Botkyrkas översiktsplan trots detta kan vissa likheter skönjas 
som visionen att skapa en levande stad med en kombination av arbetsplatser och bostäder för att öka mänsklig inklu-
dering, och att bygga intill kollektivtrafik. De största skillnaderna är att Generalplanen inte lyfter fram att funktions-
blandning behövs inom kvarteren för att åstadkomma ett levande stadsliv i realiteten, eller hur husens utformning och 
relation med gatan kan främja rörelse och trygghet. I Generalplanen finns visserligen insikten om att höga hus inte 
innebär en mänsklig skala, emellertid har detta fått ge vika för en hög bostadsproduktion. Ett fåtal av Generalplanens 
syften har inte förverkligats och kan pekas ut som orsakande faktor till stadsdelens aktuella problematik i Botkyrka 
översiktsplan. Förflyttningen av väg E4 längre söder om stadsdelarna har inte genomförts, vilket orsakat ett splittrat 
stadslandskap av Norra Botkyrka (Generalplan 1967:42, 44, 53). Inte heller ett planerat torg (Generalplan 1967:45) 
och vissa gångvägar har genomförts (Generalplan 1967, karta 9, 11 och 14).  

Rymlighet och funktionell täthetsanalys 
Beräkningarna som genomförts för planförslagets avgränsade kvarter för rymlighet har baserats på ett schablonmässigt 
mätetal för arbetande och boende enligt SKL och Spacescape. Resultatet visar att kvarterets rymlighet överstiger beho-
vet, vilket är nödvändigt då området även ska rymma fler besökare när exempelvis evenemang hålls på torget. 
I kvarterets funktionella täthetsanalys har ställning tagits till hur sju dimensioner baserat på FN:s Habitatagenda kan 
tillgodoses för att uppnå hållbarhet. Sett ur uppsatsens omfattning på femton högskolepoäng samt på C nivå, kan 
planförslaget antas för att främja en hållbar utveckling. Ett annat resultat hade givetvis erhållits om projektet inte 
varit fiktivt samt haft en annan tidsram. Metoden har huvudsakligen varit kvalitativ där resultatet synliggör att aktu-
ell platskunskap och människans skala är avgörande för att utveckla staden hållbart. Därtill minskade våningsantalet 
kvalitén på kvarterets hållbarhetsvärde. 

Slutsats
Att försöka konkretisera social hållbarhet är en komplex uppgift beroende på att konceptet hållbarhet som De Roo 
och Porter (2007:9) menar i sig inte har någon konkret betydelse. De aspekterna eller synonymer som ryms inom 
samlingsnamnet associeras inom planeringspraxis samt inom forskningen med de mänskliga rättigheterna eller syftar 
på människans behov av social stimulans och gemenskap (Gustavsson 2012:155; Murphy 2012:19).Varför proble-
matiken uppstått förefaller bero på att enskilda intressen ser möjligheten att nyttja begreppets ovisshet till sin egen 
vinning (Emmelin & Lerman 2006:25), tillika att dessa mjuka värden som social hållbarhet innebär, direkt relaterar till 
personliga upplevelser och värderingar vilka aldrig kan utgöra några konstanter (Gehl & Svarre 2013:2). Exempelvis 
sammankopplar Botkyrka kommun begreppet med hemkänsla vilket kan ha flera betydelser utifrån vem som svarar. 
Därtill förespråkas i teorin att en konkret definition eftersträvas samtidigt som att begreppet i varje fall bör förklaras 
utifrån sin geografiska och kulturella kontext (Persson 2013:302) vilket utgör en paradox då flera preciseringar kom-
mer uppstå.

Det finns ingen entydig precision av begreppet, emellertid kan social hållbarhet ses som en kontinuerlig process ef-
tersom det handlar om människors deltagande i samhällets eller stadsdelens aktiviteter, där relationer och gemenskap 
utvecklas inom grannskapet, på arbetsplatsen eller genom spontana möten i staden (Eizenberg & Jabareen 2017:3; 
Formas 2011:23). Relationerna kan förändras beroende på vilka personer som ingår i kontaktnätet eller vistas i en 
stadsmiljö. 
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Social stimulans påverkar människans välmående i högsta grad och den fysiska planeringen behöver därmed
möjliggöra för att skapa platser och miljöer där social kontakt och samhörighet kan uppstå (Loit 2014:104-105). Den 
grundläggande faktorn är därtill att människor visar varandra respekt och tar ansvar, som även gäller för de verksam-
ma inom stadsbyggnationen eftersom ett samarbete måste ske mellan olika samhällsaktörer och medborgarna. Både 
för att utforma funktionsblandade miljöer som att sätta de svagare samhällsgruppernas behov i första hand. Vilket 
innebär att alla samhällsgrupper ska ha lika rättigheter till en bostad, arbete och framkomlighet. 

• Hur kan den fysiska planeringen främja social hållbarhet?  
Den fysiska planeringen kan närma sig det sociala hållbara tillståndet när nybyggnation av städer eller glesare förorter 
alltid utgår från människans sinnesintryck. Först då kan de mjuka värdena relateras till den byggda strukturen. Som 
gestaltningsförslaget visar på behövs en rymlig byggnadsstruktur för att ge plats för aktiviteter eller händelser som kan 
stimulera till social kontakt. Vidare behöver utformningen prioritera människans naturliga rörelse, innehålla en varia-
tion av växtlighet, material och element, uppföras i en lägre skala som släpper in ljus för att trivsel ska kunna uppnås 
(Gehl 2010:181). Stadsbyggnationen möjliggör sålunda för människor att bli en del av ett socialt sammanhang i olika 
offentliga rum. Emellertid kan inget slutgiltigt hållbart tillstånd nås eftersom det är föränderligt beroende på vilka som 
bor och använder staden. Däremot kan den fysiska strukturen vara flexibel och möta nya behov och förändringarna 
utifrån det mänskliga synsätte (Eizenberg & Jabareen 2017:4).

• Hur kan vår livsmiljö/staden förtätas ur en social synpunkt?
Framförallt ska förtätningar i staden utgå från hur allmänheten använder staden och hur nåbara olika samhällsfunktio-
ner är för att främja social hållbarhet. Tillämpningen av ett systemtänk identifierar flöden och därmed kan bristfälliga 
förbindelser upptäckas mellan städerna vilket kan motverka segregation (Legeby 2013:19). Tidigare stadsplanerings 
fokus på bilens framkomlighet har orsakat många av de problem vi har idag för att åstadkomma hållbarhet. Våra 
livsmiljöer är både förorenade och trånga eftersom bilismen upptar mycket plats samt släpper ut gifter (Hassan & Lee 
2015:1273). Planerare behöver här ta ställning till i varje fall inom den fysiska planeringen, hur en mer rättvis och 
miljövänlig stad kan förverkligas genom att begränsa privat bilåkning. 
Befolkningsinflyttningarna kan mötas genom förtätning i staden när hänsyn tas till att ge god rymlighet samt att se 
staden som Ståhle (2008:70) förespråkar, ur ett brukarvänligt perspektiv, där dess flöden utgör ett sammanverkande 
system. Förtätning kan således användas som strategi för att tillföra mera rörelse till en plats som är underutnyttjad 
och bara gynnar en samhällsgrupp. Då kan staden fyllas med de funktioner som saknas, eller tillföras nya kvaliteter, 
som främjar stadens möjligheter och utbud som helhet. Att just tillföra homogena och funktionsseparerade stadsdelar 
nya kvalitéer som möjliggör interaktion och stimulerar social kontakt förefaller vara angeläget för planerare eftersom 
mänsklig isolering kan ge förödande konsekvenser (Robertson 2014:217). Att bygga nytt bör emellertid göras med 
försiktighet då våra boendemiljöer är identitetsskapande samt göras i en dialog med de boende. 

Avslutande ord 
Det gestaltningsförslag och kvarterskluster, som tagits fram kan till stor del exemplifiera hur social hållbarhet kan 
uppfyllas, framförallt det kvarteret som bedömts ur en funktionell täthetsaspekt. 
De infallsvinklar av hållbarhet som kunnat skönjas ur forskningen har studerats och tillämpats samt vad som framgått 
vara väsentligt i Botkyrkas översiktsplan. Främst har de inventeringar och analyserna av stadsdelen bringat klarhet i 
vad som kritiken mot miljonprogrammet handlar om, samt vilka kvaliteter och brister som stadsdelen har idag. Hur 
människorna rör sig inom området har visat vart någonstans i stadsdelen en förtätning kan ske och hur olika mötes-
platser kan implementeras för att stärka den sociala sammanhållningen i området. Emellertid hade fler inventeringar 
behövts genomföras samt ett deltagande från de boende för att uppnå social hållbarhet på riktigt. Att bygga parkerings-
garage ökar produktionskostnaderna markant och det hade visserligen höjt de framtida bostadskostnaderna. En av-
vägning gjordes här ur ett rymlighetsperspektiv. Det kvarterskluster som planförslaget visar är en början på hur social 
hållbarhet kan främjas inom stadsdelen. För att uppnå social hållbarhet på ett djupare plan, som att lösa stadsdelens 
segregerarations problematik, föreslås systemperspektivet även kunna tillämpas för att se vart ”sociodukterna” kunnat 
byggas och således möjliggjort för Norra Botkyrkas stadsdelar att kopplas samman. 
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Skydd mot trafik och olyckor 
Människan ska känna sig trygg i 
stadsrummet mot trafikolyckor. 
Fotgängare ska helst ha företrä-
de (Gehl 2010:93).

Skydd mot våld och krimi-
nalitet
Ett tryggare stadsrum uppnås 
genom överlappade funktioner i 
tid och rum. 
Vakande informella/formella 
ögon från husens fasader.
Aktiva bottenvåningar och god 
belysning kvällstid. 

Skydd mot obehagliga sinnesupp-
levelser
väder, vind, buller, avgaser,
nederbörd och stark sol. 

Möjligheter att gå
Hur stadsrummets utformning är anpassat 
för fotgängare och cyklister snarare än för 
bilister.
Hur långa kvarteren är/finmaskig, struktur, 
siktlinjer,  ytmaterial, 
markbeläggning som ger hög framkomlighet 
för alla människor (Gehl 2010:132)
Varierande och intressanta fasader längs med 
gatan (Gehl 2010:77, 239)
 

Möjlighet att stå
Människor väljer oftast att stå längs 
fasader, väggar, trappor eller andra 
element som utgör en trygg vägg för 
vår rygg och sikt framåt. 
När fasaden eller gatulinjen väcker 
uppmärksamhet kan människor 
stanna upp i stadsrummet och 
betrakta detta 
(Gehl 2010:75).

Möjlighet att sitta 
Hur möbler är utformade eller place-
rade i rummet kan stimulera social 
kontakt mellan människor.
Vinklade och grupperade sittplatser 
är bättre än raka. 
Ge goda överblickar av rummet, ge 
ett skydd för vår rygg.
Första hands sittplatser: bänkar och 
caféstolar. Sekundära sittplatser: 
trappor, stenar, eller fontäner är ele-
ment där människor spontant sätter 
sig vid (Gehl 2010:140-143).

Möjlighet att se
I en ögonhöjd samt hastighet på 
5km/h upplever människan sin 
omgivning/stadsrummet (Gehl 
2010:118).
100m är ett mått på människ-
ans synfält, där vi ser andra 
människors aktiviteter  (Gehl 
2010:35).

Möjlighet till aktivitet 
 Fysisk aktivitet, lekplatser, olika 
element som trappor eller vatten, 
flexibla ytor för event, marknader, 
teater eller festivaler som kan 
nyttjas till under olika årstider och 
tidpunkter på dygnet.

Stadsutformning utifrån den 
mänskliga kroppens dimensioner och 
rörelser. 
Lägre våningshöjd, överblickbara stads-
rum och hög orienterbarhet  
Symboler, skyltar, kartor, vattenele-
ment, ljud, ljus och olika sorters materi-
al, ytor och färger, växlighet och plante-
ringar ger många olika sinnesintryck. 
En variation i utformningen ger mer 
intressanta stadsrum (Gehl 2010:181).

Möjlighet till att njuta av positiva 
klimataspekter

Soliga platser, skydd mot vind 
eller regn.

Visuella kvaliteter
Visuella kvaliteter som god 
arkitektur, konst, design och 
växtlighet, fria siktlinjer och
attraktiva vyer.

Möjlighet att höra
Stadsrummet ska möjliggöra 
för kommunikation, höra 
gatumusik eller tex barn som 
leker främjar rummets goda 
atmosfär (Gehl 2010:154-
155).
Låga ljudnivåer:
Gräns på 52 -60dB ger en god 
miljö för dialoger 
Gehl 2010:153, 239).

Jan Gehls 12 kvalitetskriterier - How to study public life
1 2 3

4
5 6

7 8 9

10 11 12

(Gehl & Svarre 2013:107; Gehl 2010:239)
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Beskrivande text: Tracing 
Människor rör sig i stor utsträckning till och från gångstråken närmast respektive tunnelbanestation, längs med Hal-
lunda stråket och genom Blåklintsparken samt Vallmoparken. Även vid Hallunda busstation rörde sig människor ut 
och in från bussarna som anlände. Hallundavägen har inga gång- och cykelbanor därför finns ingen rörelse registrerad 
där av människor till fots. Därmed kan Hallunda vägen pekas ut som en stor barriär som hindrar människor att röra sig 
längs med vägen. Bilarna kör även fort och orsakar bullerstörningar som påverkar möjligheten att kommunicera.
Det är endast bil och busstrafik som färdas på alla fyra körbanor. Inga människor syntes heller till utanför de offent-
liga kulturverksamheterna Riksteatern och Folketshus. De stora parkeringsplatserna längs med hela Hallundavägen 
(förutom Mimers 4) och Norsborgs centrum var till största del var tom på bilar och upplevdes ödsliga. Trots att en 
busshållplats ligger mellan Kärsbyskolan och Norsborgs centrum, samt gångtunneln under (Hallundastråket), syntes 
bara två personer gå genom denna gångtunnel. Längs med Hallundastråket och Hallunda centrums norra fasad rörde 
sig människor i rask takt utan titta sig omkring, stanna upp och njuta av exempelvis solen, eller vänta på någon. Vid 
de andra markerade flödena på kartan såg sig människor omkring medan de gick. Även de bostadshus där fasaderna 
saknade kontakt med gatorna var det också folktomt och miljön mörk av husens skuggor.  
Det går klart att konstatera att mest rörelse sker vid de mer centrala gångstråken som längs med Hallunda stråket och 
genom parkerna. Stråken är helt eller delvis skyddade från biltrafik. Synen av människor på parkeringsplatserna intill 
bostadshusen är marginell. Någon enstaka cyklist syntes också färdas genom parkstråken. Människor går även längs 
stråk som ser ut att ha genast riktning.
Ingen av stråken uppfattades som överbefolkad men däremot är parkeringsplatserna tomma på mänsklig närvaro och 
rörelser. 

Blåklintsparken och Valmoparken: 
De flesta gick genom parken på väg mot något bostadshus nära parken eller fortsatte vidare längre bort. Det var främst 
unga vuxna som rörde sig genom parkrummen men även två pensionärer sågs i Blåklintsparken.  I både Blåklintspar-
ken, Valmoparken och stadsdelens mittre park (rakt norr om Riksteatern), stod kvinnor stod med barnvagnar och prata-
de intill lekplatserna och höll utkik över sina barn som lekte med utrustningen och lekställningarna. 

Beskrivande text: Mapping

Hallunda centrum:
Överallt inne i Hallunda centrum var det full aktivitet av människor som rörde sig in och ut mellan butiker (shopping) 
och uträttade ärenden. Människor rörde sig mot även tunnelbanan, mot parkeringshusen eller genom Blåklintparken 
mot bostadshusen. Mindre grupper av människor stod även utanför gym (Fitness 24/7), pressbyrån och caféet, eller i 
stort sett stod grupperna främst intill väggarna. Några personer satt även på bänkarna placerade runt om innetorget. De 
olika åldersgrupperna av både kvinnor och män pratade med varandra och studerade sin omgivning. De flesta männ-
iskorna som vistades i centrummiljön såg ut att vara på gott humör och signalerade ett avslappnat uttryck. Utanför 
centrum satt människor vid uteserveringen (Mesut kolgrill & Döner), eller stod i solen och njöt. Även vid entrén mot 
Hallundastråket stod människor och njöt av solen och väntade på varandra för att gå in i centrumbyggnaden, väntade 
på bussarna vid busstationen och vid trappan mot gångbron till tunnelbanan. Då bussar anlände kontinuerligt rörde sig 
människor ut och in från dessa. Aktivitet av människors rörelse försiggick även från de små butikerna intill trappan 
upp mot gångbron till tunnelbanan. Vid denna södra entré fanns även barn som gick lekandes bredvid sina föräldrar. 
Människorna som observerades runt denna tidpunkt var i olika åldrar, men främst vuxna och ungdomar. Två till tre 
rörelsehindrade personer och ett antal pensionärer kunde även noteras.
Det mest utmärkande som observerades var bristerna på halvdana utformade platser att visats på eller sitta vid. Ex-
empelvis sågs bara sex bänkar vid Hallunda centrums västra entre/fasad, där mycket folk både stod och gick. Två 
uteservering fanns Mesut kolgrill & Döner och OAK. Annars saknade hela trottoaren längs med centrumbyggnadens 
södra fasad mot busshållplatserna sittplatser. På centrum byggnadens norra sida, som var mörk av skugga och ingen 
människa syntes heller som stod eller satt still. Antalet människor överstiger 20stycken både inom och ute vid Hallun-
da centrums södra fasad. 

BILAGA 2



62

Norsborg centrum:
De människor som iakttogs runt om centrumbyggnaden var huvudsakligen på väg till eller från gångtunneln som leder 
till Norsborgs station (i jämna intervall av flöden), på det gångstråk som går längs med Norsborgs centrumbyggnads 
västra fasad, eller gick mot Hallunda centrum på Hallunda stråket. Här syntes även två pensionärer med rullatorer.
Två olika grupper (medelålderskvinnor och ett killungdomsgäng) kunde identifieras under inventeringen som samla-
des på detta gångstråk kring en av entréerna till Norsborgscentrum, det skedde emellertid vid separata tidpunkter. 
Bänkarna runtomkring Norsborgscentrum (på Hallunda stråket) var tomma. På bostadsgården på fastighet Idun 7 
fanns emellertid en marginell rörelse av människor och två personer stod vid en av bostadsportarna och kommunicera-
de med varandra. 
I jämförelse med Hallunda centrum var denna plats mycket lugnare och upplevdes något ödslig emellanåt. Inga lekan-
de barn syntes heller till, trots Kärsbyskolan på andra sidan Tomtbergavägen.
Norsborgscentrum ligger på en höjdnivånivå cirka fyra meter nedanför Hallundavägen och Tomtbergavägen, vilket 
begränsar synen på rörelse på vägarna ovanför, exempelvis om någon gick till eller från busshållplatsen på Tomtber-
gavägen som finns lokaliserad precis ovanför gångtunneln. Antalet människor ligger under 10 stycken förutom när 
människor kommer med ett tunnelbanetåg från Norsborgs tunnelbanestation och går längs med Norsborgs centrum 
östra fasad.

Diskussion av analysresultaten
I Hallunda centrum rörde det sig mycket människor under inventeringstillfället. De mötte andra människor, betraktade 
varandra, uträttade ärenden eller njöt av livet både ute som inne i byggnaden. Då inomhustorget såg ut att renoveras 
var denna yta tom på människor, förutom de få personer som satt på bänkarna placerade runt om. Även fast människ-
ornas aktiviteter och beteende förmedlade en känsla av stadsliv, har byggnaden potential att förbättra detta stadsliv 
mer. Hur det kan göras tas upp längre fram i texten.

Vid Norsborgs centrum möttes också människor på gångstråket där en stor genomströmning av rörelse fanns från och 
till tunnelbanestationen. Utifrån att studerat människors beteenden inom det avgränsade området, går det att konsta-
tera att den huvudsakliga attraktionen en publik plats har som belyses av Gehl, är synen av andra människor. Möj-
ligheten att betrakta andra människor och att vara en del av ett socialt sammanhang är en viktig del i människans liv. 
Detta eftersom människorna ser ut att söka sig till de platser där störst flöden finns, med andra ord, närvaron av andra 
människor i Hallunda och Norsborgs centrum.  Vidare menar Gehl (2010) att en grundförutsättning till befolkade rum 
just är att någon händelse inträffar eller att en aktivitet pågår, eftersom det väcker människors intresse för vistelse 
(Gehl 2010:25). Att människorna i Hallunda och Norsborg samlas i närvaro av andra människor kan även förklaras 
utifrån att miljön upplevs mer trygg (Gehl 2010:98-99). Frågan som följdaktningen väcks är emellertid om det är lika 
livfullt i Hallunda centrum när butikerna stänger? 

Med hjälp av metoden tracing kunde olika flöden registreras, deras storlek samt intensitet. Hallundastråket, som om-
gärdades av huskroppar med slutna och ensidiga fasader rörde sig människor i rask takt. I rummen bland bostadshusen 
som hade likande fasader syntes ingen människa till. Detta kan förklaras utifrån att miljön i sin helhet förefaller oin-
tressant eftersom detaljer i husfasaderna, material, rytm och färg saknas. Vilka är viktiga beståndsdelar i miljön som 
fångar människors intresse och gör miljön betydelsefull (Gehl 2010:77). Problemet med homogena miljöer är också 
att de kan upplevas anonyma och kalla, vilket motverkar känslan av ”bli inbjuden” och känna sig ”välkommen” till en 
plats (Gehl 2010:53).

I metoden mapping noterades att de människor som ägnade sig åt att stå stilla på en plats gjorde detta i närhet av en 
vägg eller träd. Gehl menar att människor vanligen gör så för att ha överblick av vad som sker framför oss samtidigt 
som vi känner oss trygga utav att väggen finns bakom vår rygg. Sålunda kan inget oväntat inträffa och vi kan slappna 
av. I utformningen av publika platser, som vid uteserveringar är det därför viktigt att placera någon form av skydd 
runtom exempelvis en vägg uppbyggd av växter (Gehl 2010:75-76)
En annan fråga som är utav vikt ur rymlighetssynpunkt är parkeringshusen på två-tre våningar runt om Hallunda cen-
trum, parkeringsytorna runt om Norsborgscentrum, utanför Riksteatern och Folketshus och slutligen alla parkerings-
ytor (både garage och markparkeringar) i bostadsområdena, verkligen behövs? 
De flesta parkeringarna var tomma och upplevdes ödsliga under inventeringen. Ur ett markeffektiverings och rym-
lighetsperspektiv kan exempelvis kvalitén på ett område på 1ha förbättras upp mot femtio procent genom att minska 
antal bilplatser per boende från två platser till en parkering per boende. Då ytan kan användas mer effektivt till andra 
samhällsfunktioner eller offentliga rum (Randall & Ritchie, 2009:16). Även Gehl belyser hur ytkrävande bilparkering-
ar är. Tjugo till trettio bilar motsvarar samma yta som upptas av ett torg (Gehl 2010:65). 
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BILAGA: BTA, antal boende och arbetande, rymlighetsmått.  Linnea Rosenberg 

Sida 1 av 1 
 

BTA REDOVISNING:  
 
 
Antal lägenheter  
 

BTA och antal lgh Hus 1 Hus 4 Summa 
Markplan  
Parkeringshus, kvm 

2112 3248 5360 

Våning 1 
Offentliga 
verksamheter/lokaler/arbetsplatser 

1060 1715 2775 

Våning 2 
Antal lgh på 100 kvm 

1060kvm/100kvm = 10,6st  
Cirka 11 st 

1715kvm/100kvm = 
17,15st 
Cirka 17 

28st  

Våning 3 
Antal lgh på 100 kvm 

0 1715kvm/100kvm = 
17,15st 
Cirka 17 

17 

Gemensamhetsyta (tak terrass) 
 

860 1288 2148 

 

BTA och antal lgh Hus 2 Hus 3 Hus 5 Summa 
Markplan  
Offentliga 
verksamheter/lokaler/
arbetsplatser 
 

2168 905 790 3863 kvm 

Våning 2 
Offentliga 
verksamheter/lokaler/
arbetsplatser 

2168 905 790 3863 kvm 

Våning 3 
Antal lgh på 100kvm 

1060kvm/100kvm 
=  21,68 

1060kvm/100kvm 
=  9,05 

1060kvm/100kvm =  7,9 38,63st lgh 

Våning 4 
Antal lgh på 100kvm 

1060kvm/100kvm 
=  21,68 

1060kvm/100kvm 
=  9,05 

1060kvm/100kvm =  7,9 38,63st lgh 

 

Antal boende i hus 2, 3 och 5: 
 
Tabell 1: schablonvärden för boende (SKL 2016:18) 

Antal boende per 
bostad 

Genomsnittlig 
bostadsyta per 
lägenhet (m2) 

Genomsnittlig 
bostadsyta per 
person (m2) 

Antal personer 
per 1000 (m2) 
BTA 

Antal bostäder 
per 1000 (m2) 

2 100 50 20 10 
 
 
Enligt tabell 1 ovan: så räknas 20 stycken boende på 1000kvm BTA. Total BTA för hus 2, 3 och 5 för 
ett våningsplan är 3863kvm.  

Total BTA för hus 2, 3 och 5:  
3863 kvm 

Fördelning på 100kvm:    
 
 3863kvm/1000kvm = 3,863 
 

Ett våningsplan,  
antal boende: 

3,663 x 20 boende = 77 boende 

Två våningsplan, 
antal boende: 

2 x 77st boende = 154 boende 
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Sida 1 av 2 
 

Antal arbetande och besökare i hus 2, 3 och 5 
 
Tabell 3: Schablonvärde för antalet anställda och besökare per ytenhet, för olika verksamheter. (SKL 
2016, s.20). 

 Antal anställda per  
per 1000 (m2) BTA 

Antal besökare per  
per 1000 (m2) BTA 

Totalt 

Kontor  30 4 34 
Handel  17 60 77 
Restaurang  15 70 85 
Vård 15 30 45 

 
Enligt tabell 3, har verksamheterna kontor handel, restaurang och vård används för att funktionsblanda 
kvarteret för hus 2, 3 och 5. Total BTA för hus 2, 3 och 5 för ett våningsplan är 3863kvm.  
 

Hus 2, 3, 5 
Funktionsblandning 

    

Verksamhet kontor handel restaurang vård 
Antal anställda 30 17 15 15 
Antal besökare 4 60 70 30 
Totalt antal personer 
på 1000kvm 

34 77 85 45 
 
Beräkning:  
800kvm/1000kvm = 0,8  
 
0,8 x 45 personer = 36 personer 
 

Kvadratmeter BTA 1000 1000 1000 800   
 

 

Totalt antal personer,  
Våning 1:  
hus 2, hus 3 och hus 5 

34+77+85+36 = 232 personer 

Totalt antal personer,  
Våning 2:  
hus 2, hus 3 och hus 5 

34+77+85+36 = 232 personer 

Summa:  antal personer,  
Våning 1 och våning 2 

464 personer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(SKL 2016:20)
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Sida 1 av 1 
 

Rymlighet  
För att använda ett lämpligt mått på rymlighet har Stockholmstads riktlinje på 10 kvadratmeter 
offentlig plats per person (boende och arbetande) använts i detta fall (Spacescape 2016, s.16). 
 
 

Kvarter, area: 
AK 

Markparkering, area: 
AM 

Övrigt  
Uteservering/café area, 
vattenfall area:  
AÖ 

BYA för 
Hus 2, hus 3 
och hus 5: 
AB 

Rymlighet  
Formel:  
AK – (AM + AÖ + AB) 
= rymlighet 

11790 
 

Mått bilparkering: 
5 x 2.5= 12,5 kvm 
 
10st x 12,5kvm =  
125 kvm 

150 kvm 3863 kvm 
 

11790 – 
 (125+ 150 + 3863) = 
7652 kvm 
 
 

 
 

Antal: Boende i hus 2, 3 
och 5 

154 

Antal: Arbetande och 
besökare i hus 
 2, 3 och 5 

464 

Summa: 618 personer 
 
 

Rymlighet riktlinje: 10 kvm per person (Spacescape 2016, s.16). 
Behov av rymlighet för 
totalt antal personer i hus 
2, 3 och 5: 

10kvm x 618 personer = 6180 kvm  

Rymlighet inom kvarter:  7652 kvm 
Slutsats: Då kvarterets mått på rymlighet 7652kvm är större än riktlinjen för behovet på 

6180 kvm uppfyller kvarteret rymlighetsmåttet för beräknat antal personer som 
antas arbeta eller bo inom kvarteret. 
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Bilaga: Hållbarhetsanalys, funktionell täthet  

Sida 1 av 1 
 

ANALYSMETOD: FUNKTIONELL TÄTHET ENLIGT FOMA-MANUALEN  
Metoden har utförts enligt en rapport och manual som tagits fram av Institutionen för Stad och Land – 
Forskargruppen Uthållig Samhällsbyggnad och FOMA – stadsutveckling.  SLU. 
 
Beräkningsalgoritmerna i den kvantitativa delen av metoden, både mäter och väger effekterna av täthet 
och rymlighet, samt ställer dessa mot varandra i en ekvation. Förtätningsalgoritmen Tät-index, 
Rymd-index och Funktionell tät-index som kommer att användas bygger på en kombination av 
uppmätt täthet eller rymlighet – kombinerat med sju kvalitativa koefficienter som baseras på FN:s 
Habitat-agenda. Forskargruppen har tagit fram denna metod och manual under femton års studier av 
olika städer i Sverige, med särskilt fokus på förtätningens effekter.  
De sju hållbarhetskoefficienterna har utvecklats ur en resurs-modell benämnt PEBOSCA, som utgår 
från FN:s Habitatagenda. Varje enskild bokstav representerar en dimension av hållbarhet från FN:s 
sustainable human settlements, vilket innebär sju dimensioner totalt (Berg 2017:3, 6-7). 
PEBOSCA-metoden för analys av en stadsdel används vanligen enligt en timglasmetod, vilket innebär 
att en första inventering görs och statistik samt data studeras för att ge underlag till en översiktlig bild 
av stadsdelen. Därefter tas en problemformulering och frågeställningar fram som fokuserar på 
stadsdelens problematik som behöver undersökas djupare (Berg 2017:18). 
 
I detta fall används uppsatsen problemformulering samt frågeställningar som utgångspunkt.  
Nästa steg i PEBOSCA-metoden är att göra en SWOT-analys av fallet vilket inte kommer göras i detta 
fall då Jan Gehls inventerings och analysmetoder ligger till grund för hela studien och planförslaget. 
De metoderna har särskilt valts ut för uppsatsens fokus ligger på att undersöka social hållbarhet. 
Det innebär att studiens resultat av inventeringen utifrån Jan Gehls analysmetoder utgör grunden för 
hur bedömningen av projektets kommer att kunna motiveras i det värdet som ges för respektive 
hållbarhetskoefficient för Täti och Rymdi. Hur motiveringen har gjorts har skett i enlighet med 
manualens instruktioner. Syftet med att använda algoritmerna i denna studie är att få fram ett underlag 
till vilka effekter det framtagna planförslaget kan medföra ur ett hållbarhets perspektiv. 
 
 
Tät-index (Täti) består av ett standardiserat mätbart värde för täthet (FSI) plus/minus summan av sju 
hållbarhetskoefficienter som utgår från FN:s Habitatagenda.  
Hållbarhetskoefficienterna har sin grund i täthetsrelaterade indikatorer (PEBOSCA: fysiska, 
ekonomiska, biologiska, organisatoriska, sociala, kulturbestämda och estetiska indikatorer) där värdet 
kan variera mellan -1 och +1. Varje koefficient tilldelas ett värde inom intervallet.  
Det tilldelade värdet fås utifrån en kvalitativ bedömning baserat på den kontext där planförslaget ska 
genomföras/byggas. Hur projektet kan antas påverka sin omgivning och tvärtom (Berg 2017:7). Ett 
negativt värde för koefficienten exempelvis -0.5, visar att den nya bebyggelsen är problematisk medan 
ett positivt värde visar att bebyggelsen bidrar till större hållbarhet för det aktuella kriteriet.  
 
Täthet 
Grundmätvärdet för täthet är Floor space index (FSI) och är detsamma som det avgränsade kvarterets 
exploateringstal i det framtagna planförslaget. 
 
Ett högt våningsantal för byggnader får en negativ effekt på omgivningen 
I formeln finns en koefficient som uttrycker effekter av antalet våningsplan (V). Denna effekt fås 
genom att ta FSI delat med roten ur värdet för V. 
Roten ur V, betyder att effekter av antalet våningar vägs in resultatet av Tätindex,– så att alla 
ytterligare våningar utöver ett plan innebär en (avtagande) dämpande effekt på täthetens kvaliteter och 
därmed på Tät-index. Detta för att ett högt våningsantal medför skuggning, kostnadsökning, större 
vind påverkan och ger både en negativ social och estetiskt effekt på människorna som bor eller vistas 
inom kvarteret (Berg 2017:7, 28). 
 
Även tröskeleffekter av våningsantalet beräknas i en särskild koefficient (Vt), som ger ett minskande 
värde mellan 0 till -2, när byggnaden överstiger 3,5,8 våningar.   
Formel: 
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Sida 1 av 2 
 

  
Formel: 
  Täthetsalgoritmen, Täthets-index: Täti 
Täti = FSI√v  ± ∑

–
(Berg 2017:28)

 
 
 
Rymlighetsindex (Rymdi)  
består också av ett standardiserat mätbart värde för rymlighet – Open Space Index (OSI) plus/minus 
summan av sju hållbarhetskoefficienter som utgår från FN:s sju hållbarhetskriterier. 
Hållbarhetskoefficienterna liknar till stor del dem som används för att uppskatta Tätindex men 
indikatorerna tar sin utgångspunkt i ett annat urval som påverkar rymligheten mer specifikt.  
Samma tröskeleffekter av våningsantal och intervall för indikatorer används som för Tätindex 
beskrivet i stycket ovan (Berg 2017:8). 
 
Formel:  
Rymlighetsalgoritmen, Rymlighets-index: Rymdi 

Täti = OSI√v  ± ∑

(Berg 2017:36). 
 
 

Slutligen används formeln för funktionell Täthets index – FunkTäti.  
Det slutliga resultatet fås nu genom att subtrahera Täti – Rymdi  vilket ger FunkTäti .  
Optimalt är att ha relativt höga Täti och Rymdi och samtidigt ett Funktionell Täthets-index nära 0.   
Målet är emellertid inte att bygga antingen tätt eller rymligt – utan snarare att balansera täthetsvärden 
mot rymlighetsvärden (Berg 2017:37). 
 
Formel: 
FunkTäti = Täti - Rymdi 
 
 
 
 
Tillämpning av metod 
Först har en kvalitativ bedömning skett för hållbarhetskoefficienterna i enlighet med FOMA-manualen 
Baserat på inventeringen och planförslagets gestaltningsprinciper. Detta har gjorts både för tät-index 
och rymlighets-index, som redovisas i varsin tabell.  
Därefter har värdena satts in i formeln för FunkTäti för att få fram resultatet för om kvarteret i 
planförslaget kan antas för att vara ett hållbart alternativ för Hallunda-Norsborg. 
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SAMMANSLAGEN JAN GEHL OCH PEBOSCA ANALYS

Motivering av hållbarhetskoefficienter för täthets och rymlighets index för kvarteret i projektförsla-
get, utifrån inventering och analyser av Jan Gehl 2013 och 2010. 

Täthets-index, (Täti)

Hållbarhets- Resurser 

INDIKATOR

Och täthets -koefficient

MOTIVERING AV TILLDELAT VÄRDE FÖR TÄT-
HETSKOEFFICIENT

REFERENS 
från FO-
MA-manualen 
2017

Fysiska  (Physical) 

FÖRNYBAR ENERGI 
HUSHÅLLNING

Täthetskoefficient 

PT  (-1 - +1) 

En grundläggande åtgärd för att hållbarhetsanpassa ett 
kvarter enligt UNEP (FN:s miljöorganisation) är att använ-
da förnyelsebara energikällor. 

Även Regeringens beslut (2016) om att nybyggnation skall 
vara nära noll-energibyggnader senast december 2020. 
Vilket innebär enligt Boverket (2015:8, 45) att följande en-
ergiprestanda ska uppfyllas: 55 kWh/m2, år för flerbostads-
hus, 65 kWh/m2, år för flerbostadshus när lägenheterna är 
högst 35m2  och 50 kWh/m2, år för lokaler. 

Varje hus i planförslaget föreslås att vara av passiv-
husstandard då en sådan byggnad uppfyller energikravet 
(se Energirådgivningen 2018 och Feby 18, u.å; Hebert 
2013:93).

Solceller och solfångare föreslås på byggnadernas tak för 
att använda förnyelsebar energi som inte belastar miljön 
och klimatet (Hebert 2013:122-123).

I sektionerna för förslaget visas en tjocklek på husets vägg-
ar på 450mm vilket motsvarar isoleringens tjockleken i ett 
passivhus (Andren G. & Tiren M-G 2012:10).

De föreslagna passivhusen medför en lägre energiförbruk-
ning samt en tillförsel av förnyelsebar energi till kvarteret i 
jämförelse med de befintliga miljonprograms bostadshusen 
som byggdes år 1967, vilka har en hög energiförbrukning 
och behöver upprustas (Boverket 2012:55, 58; Hebert 
2013:96). Någon energibesparande åtgärd eller upprust-
ning har inte skett för de omkringliggande fastigheternas 
bebyggelse Mimers 4: Hundhamravägen 1-7, Idun 7: Lo-
kes väg jämna, Idun 8: Lokesväg: ojämna enligt Botkyrka-
byggen1. 

Koefficienten PT  har därmed tilldelats ett positivt värde på 
+0,5.  

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med: 

Tabell 4 sida 26 
och 

tabell 5 sida 29 
i FOMA-manu-
alen. 

1  Botkyrkabyggen, 2019-04-222
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Ekonomiska 

BOENDEKOSTNA-
DER 

(Bygg- och förvalt-
ningskostnader) 

ET (-1 - +1) 

Den föreslagna bebyggelsen i kvarteret får inte medföra 
orimliga boendekostnader eftersom det kan skapa 
gentrifiering och segregation. Även en blandning av 
lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer kan främja social 
hållbarhet, då en boplats ska finans för alla samhällets 
grupper. 

Flerbostadshusen på närliggande fastighet Mimers 3 är 
hyresrätter där cirka 101-200 personer bor och på fastighet 
Idun 7, bor mellan 201-300 personer i hyresrätter  (Bover-
ket 2013, GIS kartlager). 

Den framtagna statistiken i avsnittet om Hallunda-Nors-
borg i denna studie visar även på att befolkningen till stor 
del består av låginkomsttagare.

Den genomsnittliga hyran för hyreshusen på omkringlig-
gande fastigheter Mimers 4, Idun 8 och Idun 7 ligger på 
cirka 5900kr/månaden enligt Botkyrkabyggen1..

Stadsdelens lokalisering ute i periferin gör att markpriserna 
inte kan överstiga de markpriserna som finns inne i Stock-
holm innerstad. Därför måste även bostads/hyreskostna-
derna bli lägre för en nybyggd lägenhet, d.v.s. en lägenhet i 
det föreslagna kvarteret enligt Berg2. .

Därmed är det mest rimligt att anta att även 
hyreskostnaden för detta förslag bör/ska vara låg. 

När flerbostadshus uppförs som nära noll-energihus kan 
emellertid en förväntad kostnadsökning uppkomma på 
cirka 3-7 procent eftersom huset förses med en högre ener-
giprestanda (Boverket 2015:26)

Däremot kan en tätare bebyggelse medföra lägre markkost-
nader per lägenhet vilket kan sänka den totala byggkostna-
den. Planförslagets sammanbyggda struktur möjliggör för 
ett större antal boende och arbetande inom området än om 
exempelvis friliggande villor föreslagits.

Koefficienten ET  har tilldelats ett värde på 0.   

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med: 

Tabell 4 sida 
26 och tabell 5 
sida 29 i FO-
MA-manualen. 

3  Botkyrkabyggen, 2019-04-22
4  Per Berg, professor, SLU, avdelningen för landskapsarkitektur, 2019-04-11

3

4
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Biologiska 

GRÖNYTEFAKTOR

(andel & flerskiktad)

BT   (-1 - +1) 

 

Denna kvalitets koefficient analyser andel grönyta per 
friyta samt hur de boende ser på de gröna ytornas kvali-
tet. En korrekt analys innebär således att de boende inom 
kvarteret samt de potentiella nyinflyttade invånarna hade 
tillfrågats vilket inte kommer att göras i denna studie på 
grund av tidsbrist. Tillgång till gröna och blåa ytor har en 
hälsofrämjande effekt enligt forskning inom miljöpsykolo-
gi och hälsa.  

Utifrån inventering och analys efter Jan Gehls 12 kriterier 
av Hallunda-Norsborg har följande information/intryck 
identifierats: Intill Norsborgs centrum sydöstra hörn ligger 
Norsborgscentrumpark, en liten grönyta med tydlig struk-
tur av gångvägar, planteringar och sittplatser. 

Planförslaget innebär en utveckling av denna yta till ko-
lonilotter. 400 meter sydväst om planförslaget finns en 
fotbollsplan och ett koloniområde samt norr om dessa be-
finner sig Kärsbyparken och Tomtbergsparken. 100 meter 
nordöst om planområdet ligger Vallmoparken.

Koefficienten har tilldelats ett värde på +0,5 eftersom 
Norsborgs centrumpark behålls och utvecklas till koloni-
lotter. Kolonilotter och trädgård/planteringar föreslås även 
inom kvarteret. 

Grönytorna inom kvarteret programmeras därmed för att 
ge hög funktionell kvalitet vilket främjar hållbarhet. Kvar-
teret har försetts med grönytor som totalt motsvarar en 
area som är större än 25% av kvarterets area. Spacescape 
(2016) rekommenderar att 25% av den totala kvartersytan 
ska vara är vegetations täckt för att tillgodose människans 
behov av grönska (Spacescape 2016:26). 

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med:

Tabell 4 sida 
26-27 och ta-
bell 5 sida 29 i 
FOMA-manu-
alen. 

Organisatoriska 

NÄRHET TILL SER-
VICE (närbutik och 
buss) 

OT  (-1 - +1) 

Närhet till samhällsservice och kollektivtrafik har en stark 
koppling till hållbarhet för stadsbyggandet enligt forskning 
inom Europa.  Den täta bebyggelsen i planförslaget kom-
mer att främja närhet till samhällsservice då en funktions-
blandadbebyggelse föreslås av kontor/arbetsplatser, butiker 
och bostäder. 

Förslaget främjar en aktiv transport till fots och cykel då 
nya gång- och cykelbanor byggs ut. 

Även väderskyddad cykelförvaring ingår i förslaget. 

Tillgång till Norsborgs tunnelbana samt busshållplatsen 
på Tomtbergavägen ger goda förutsättningar för att åka 
kollektivt. Utöver detta befinner sig Hallunda centrum 
inom gångavstånd. Se karta ”kvalitativ analys av Gene-
ralplanen 1967) för mer befintlig service som ligger inom 
gångavstånd för planområdet. 

Koefficienten OT har därmed tilldelats ett värde på +0,5. 

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med: 

Tabell 4 sida 
27 och tabell 5 
sida 29 i FO-
MA-manualen. 
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Sociala 

ENKLA RELATIO-
NER (relationer och 
kvarboende) 

ST  (-1 - +1

Enligt statistik från Botkyrka är flyttnettot negativt för 
Hallunda och Norsborg. Det är även en mångkulturell be-
folkning som bor här vilket innebär ett stort internationellt 
kontaktnät.Huruvida grannskapsrelationerna ser ut inom 
fastigheten Mimers 4, Idun 7 och Idun 8, och hur ofta ut-
flyttning sker inom dessa kvarter kräver information från 
intervjuer, vilket inte har hunnits att genomföra under den-
na studie.  Utifrån inventering och analys efter Jan Gehls 
mapping och Tracing, visar sig platsen ha ett relativt stort 
flöde samt att människor träffas precis mellan bostads och 
Norsborgscentrum entré. Sålunda finns goda förutsätt-
ningar till att utöka utbudet av mötesplatser längs detta 
gångstråk.

För att uppnå social hållbarhet är en förutsättning att gran-
nar är vänner och kommunicerar med varandra. Den fysis-
ka planeringen kan ge förutsättningar till detta genom att 
anpassa stadsbyggnadens utformning efter den mänskliga 
skalan och ge plats där grannar kan mötas.

Planförslaget föreslår en mer sammanbyggd bebyggelse-
struktur anpassad efter Jan Gehls mänskliga skala. Plan-
förslaget fokuserar även på att ge plats för ett flertal olika 
mötesplatser.  En hög konnektivitet har erhållits genom ett 
mått som inte överstiger 100-150m2  inom kvarteret (Bo-
verket 2010:56-57). En mångfald av funktioner för offent-
liga platser har eftersträvats i planförslaget. Byggnadernas 
entréer och portar är vända mot gatorna för att öka flödena 
och aktiviteten i gaturummen. Mer rörelse och en tydlig 
kvartersstruktur främjar trygghet inom området. 

Koefficienten ST  har därmed tilldelats ett värde på +0,5. 

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med 

Tabell 4 sida 
27 och tabell 5 
sida 29 i FO-
MA-manualen. 

(Cultural) 

KULTURAKTIVITE-
TER (närhet & använd-
ning i stadsdelen) 

CT  (-1 - +1) 

Denna kvalitets koefficient analyserar hur planförslaget 
kan ge ökad närhet till kultur som scenkonst, traditioner 
och intresse för platsen historia samt hur ofta de boende 
tar del av utbudet. En korrekt analys innebär således att de 
befintligt boende tillfrågas vilket inte kommer att göras i 
denna studie på grund av tidsbrist.

De boendes synpunkter på hur gestaltningen kan se ut och 
påminna eller innehålla en del som utrycker/kännetecknar 
ett mångkulturellt samhälle hade varit en viktig utgångs-
punkt. Konstnärliga föremål och arkitektoniska inslag i 
kvarteret är faktorer som främjar planområdets grannskap. 

Planförslaget möjliggör för ett stort torg där olika event 
och lokala marknader kan hållas. En ”streetart” vägg före-
slås även på byggnaden intill. Olika konstelement föreslås 
därtill inom hela planområdet. Riksteatern, Folketshus 
samt kyrkor finns även inom gångavstånd från planområ-
det. 

Koefficienten CT  har därmed tilldelats ett värde på +0,5 
eftersom planförslaget fokuserar på att tillföra just olika 
aktiviteter som kan stärka sammanhållningen eller de 
kulturella aktiviteterna inom det avgränsade området och 
för stadsdelen i sig. 

Bedömningen går visserligen inte att utföra korrekt utan 
medborgarnas synpunkter eller samtycke.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med: 

Tabell 4 sida 
27 och tabell 5 
sida 29 i FO-
MA-manualen. 
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Estetiska (Aesthetic) 

MIKROKLIMAT 

(värme och vindar) 

AT  (-1 - +1) 

En tät bebyggelsestruktur av sammanbyggda hus ”blocks” 
ger ett bättre mikroklimat då vindar inte blir lika starka i 
jämförelse med kvarter av lamellhus eller punkthus. 

Koefficienten AT har därmed tilldelats ett värde på +0,5 för 
att planförslaget största andel av bebyggelse är samman-
byggd (Pedersen 2009:102). 

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med:

Tabell 4 sida 
27 och tabell 5 
sida 29 i FO-
MA-manualen. 

Vertikal Tröskelkoeffi-
cienten för täthet 

VtT (0 - -2) 

För att den föreslagna bebyggelsen inte ska bli för hög 
används en tröskelkoefficient som tar hänsyn till negativ 
påverkan av antal våningar. Negativ påverkan fås på eko-
nomin, miljön och social kontakten när våningsantalet 
överstiger tröskelvärdena:  

Tre vertikala trösklar inträffar > 3 våningar (Vt = -0.5), 

>5 våningar (Vt = -1), och >8 våningar (Vt =-2). 

Ovanför trösklarna ökar belastningen på boendemiljön vad 
gäller dess ekonomiska, miljöpåverkande och sociala funk-
tioner.Planförslagets våningshöjd är fyra. Koefficienten Vt 
har därmed tilldelats ett värde på -0,5.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med:

 

Tabell 4 sida 
27 och tabell 5 
sida 29 i FO-
MA-manualen. 

Rymlighets-index, (Rymdi)

Hållbarhets- Resur-
ser 

INDIKATOR

Och rymlighets- ko-
efficient

MOTIVERING AV TILLDELAT VÄRDE FÖR RYMLIG-
HETSKOEFFICIENT 

REFERENS 
från FO-
MA-manualen 
2017

Fysiska (Physical) 

ANVÄNDNING AV 
FOSSILA DRIVME-
DEL 

PR (-1 - +1)

Rymlighetskoefficienten PR  får värde +0,5. 

Då planförslaget inte ökar antal privata bilparkeringsplatser. 
Istället byggs bilpooler och cykelparkeringar. Lösningen är 
därmed hållbar eftersom mer rymlighet ges för vistelse inom 
kvarteret både inomhus och utomhus. Lösningen främjar 
även aktiv transport för gång och cykel. 

Inga nya bilparkeringsplatser byggs då parkeringstalet i nuva-
rande läge ligger på 1.2  (Stadsplankarta Pl.53-10-1 (1971); 
Pl.53-03-1 (1968); Beskrivning till stadsplan Pl.53-03-1 
(1968); Beskrivning till stadsplan Pl.53-03-1 (1969))

Vilket är relativt högt då Norsborgstunnelbana och 
busshållplats finns inom en räckvidd på 200-300 meter.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med 

Tabell 7 sida 
33 och tabell 8 
sida 36 i FO-
MA-manualen. 
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Ekonomiska 

INFORMELL EKO-
NOMI 

ER 

 

(-1 - +1) 

Rymlighet inom ett bostadskvarter ger möjlighet till ett sam-
arbete både ekonomiskt och praktiskt mellan grannar i form 
av informella möten. Exempel på detta är att bära gemensam-
ma kostnader för olika investeringar i utemiljön som lekut-
rustning och verktyg. Planförslaget föreslår en användning 
av bilpool och cykelpool som en samverkande lösning för att 
spara på de individuella kostnaderna som bilen medför.

 Detta innebär att de boende som nyttjar parkeringarna i om-
rådet idag även hade behövt att gå med på detta för att kunna 
ge ett positivt värde på rymlighetskoefficienten ER, och värdet 
hamnar därför på 0.  

De nyinflyttade ges även möjlighet att bo och arbeta inom 
samma kvarter.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med 

Tabell 7 sida 
33 och tabell 8 
sida 36 i FO-
MA-manualen. 

Biologiska 

GEMENSAM OD-
LING GRÖNYTE-
SKÖTSEL

BR (-1 - +1)

En mer rymlig bebyggelse ger plats för att kunna ägna sig åt 
stadsodling samt ett intresse för att plantera eller omforma 
vegetationen på gröna ytor. 

Planförslaget har utrymme för en gemensam odlingsplats 
intill boulebanan.

Rabatterna föreslås också skötas av de boende och arbetande 
i kvarteret. Detta är aktiviteter och intressen som kan öka 
gemenskapen i ett kvarter/bostadsområde därmed får koeffi-
cienten ett värde på +0,5. 

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med: 

Tabell 7 sida 
33 och tabell 8 
sida 36 i FO-
MA-manualen. 

Organisatoriska 

MÖTESLOKALER 
INNE OCH UTE 

OR (-1 - +1)

Planförslaget har i stor utsträckning försökt att skapa olika 
rumsligheter och platser för möten som kan stärka den socia-
la sammanhållningen. Torg, grillplats, boulebana och lekplats 
samt gemensamhetslokaler och restauranger/café. Även den 
stora grönytan kan nyttjas till kubbspel eller kolonilotter som 
innebär ett gemensamt intresse. 

Väl utformade mötesplatser kan ses som en nödvändig under-
byggnad till en organisatorisk samverkan mellan grannar. 

Koefficienten OR tilldelas ett värde på +1.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med: 

Tabell 7 sida 
33 och tabell 
8 sida 36-37 i 
FOMA-manu-
alen. 

Sociala 

LEKCIRK-
LAR OCH SMÅ 
GRANNSKAP 

SR  (-1 - +1) 

Rymlighet ger möjlighet till lekplatser inom kvartersbebyg-
gelse och kan stärka den sociala kontakten mellan barn och 
vuxna som bor intill. Detta benämns i termer som lekcirklar 
och små grannskap, där de boende träffas regelbundet. 

I metoden ”mapping” registrerades denna aktivitet inom två 
parker och en bostadsgård under inventering av stadsdelen. 
De bostadsgårdar och lekplatser som besöktes var väl utveck-
lade. De hade grillplatser och många sittplatser. Därmed görs 
ett antagande om att utformningen av utemiljön har betydelse 
för social sammanhållning för de boende idag, samt att de 
befintliga parkmiljöerna faktiskt besöks. 

Kvarteret föreslår en lekplats med varierande lekelement/
ställning. Vallmoparken ligger i närheten av kvarteret där 
lekmöjligheterna är mycket större. 

De nyinflyttade har även möjlighet att träffa boende från an-
dra kvarter i denna park såväl som i den park som föreslås 
inom området. 

Koefficienten SR  ges ett värde på +0,5.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med: 

Tabell 7 sida 
33-34 och ta-
bell 8 sida 37 i 
FOMA-manu-
alen. 
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Kulturbestämda 
(Cultural)  

AKTIVITET I 
KVARTERSKUL-
TUR 

CR (-1 - +1)

Rymlighet kan främja kulturaktiviteter i närmiljön som ge-
mensamma gårdstraditioner, ceremonier samt konst och ut-
veckling av den byggda miljön.

Intervjuer krävs i detta fall för att få information om olika lo-
kala fester pågår och hur dem är knutna till stadsdelens iden-
titet. Enligt Widen har ett lokalt engagemang har funnits för 
den upprustning som skett av både fasader och utegårdarnas 
utseende i Norsborg. De boende har aktivt varit med och på-
verkat förnyelseåtgärderna tillsammans med tjänstemän från 
Botkyrka kommun (Boverket 1999:173). Emellertid är denna 
information tjugo år gammal och det är inte säkert att samma 
personer bor kvar i omgivande kvarter. 

Torget i planförslaget är ett sådant utrymme där olika fest-
ligheter och event kan hållas som gynnar områdets kulturliv. 
Koefficienten CR ges ett värde på +0,5.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med:

 

Tabell 7 sida 
34 och tabell 8 
sida 37 i FO-
MA-manualen. 

Estetiska (Aesthetic)

ATTRAKTIV 
FLERSINNLIG 
MILJÖ 

AR (-1 - +1) 

För att skapa en tilltalande och behaglig miljö har en sam-
manbyggd bebyggelse används i förslaget som motverkar 
obehagliga vindar, balkonger föreslås placeras mot söderläge 
för att ta tillvara på solljus.  Trädplanteringar ska både ge 
skugga och utgöra en estetisk kvalité.   

Koefficienten AR ges ett värde på +0,5.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med:

Tabell 7 sida 
34 och tabell 8 
sida 37 i FO-
MA-manualen. 

Vertikala Tröskelko-
efficienten rymlighet 

VtR (0 - -2) 

För att den föreslagna bebyggelsen inte ska bli för hög an-
vänds en tröskelkoefficient som tar hänsyn till negativ påver-
kan av antal våningar. Negativ påverkan fås på ekonomin, 
miljön och social kontakten när våningsantalet överstiger 
tröskelvärdena:  

Tre vertikala trösklar inträffar > 3 våningar (Vt = -0.5), 

>5 våningar (Vt = -1), och >8 våningar (Vt =-2). 

Ovanför trösklarna ökar belastningen på boendemiljön vad 
gäller dess ekonomiska, miljöpåverkande och sociala funktio-
ner.Planförslagets våningshöjd är fyra. Koefficienten Vt har 
därmed tilldelats ett värde på -0,5.

Avvägningen 
och motive-
ringen har 
gjorts i enlighet 
med:

 

Tabell 7 sida 
34 och tabell 8 
sida 37 i FO-
MA-manualen. 

Det avgränsade kvarterets Formel: Svar:
Exploateringstal BTA/ tomtarea = 

15452/117900 = 

0,1310602205

0,1310602205

Rymlighetstal Yta utemiljö/BTA = 

7652/15452= 

0,4952109759

0,4952109759

Antal våningar för respektive 
hus: 2, 3 och 5:

4
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________________________________________________________________________________

TÄTHETS-INDEX 

P + 0,5
E 0
B + 0,5
O + 0,5
S + 0,5
C + 0,5
A + 0,5
vt - 0,5

Beräkning enligt algoritmen för täthetsindex:

                               + (0,5 + 0 + 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5 - 0,5) = 2,5655301103

_______________________________________________________________________________

RYMLIGHETS-INDEX

P + 0,5
E 0
B + 0,5
O + 0,5
S + 0,5
C + 0,5
A + 0,5
vt - 0,5

Beräkning enligt algoritmen för rymlighetsindex:

                           + (0,5 + 0 + 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5+ 0,5 - 0,5) = 2,747605488

______________________________________________________________

Funktionell täthetsindex
Beräkning: Funktionell täthets-index,

Formel:

Täti – Rymdi = FunkTäti

2,5655301103 - 2,747605488 = - 0,1820753778  

Avrundat tal är - 0,18

Slutsats: 

Planförslaget kan antas för att främja en hållbarutveckling då den sista algoritmen för funktionelltäthet hamnar på ett 
värde precis under noll.


