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Sammanfattning
Centrala hållbarhetsaspekter har definierats för området avseende
miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Hållbarhetsaspekterna
har viktats och prioriterats utifrån sin betydelse för hållbarhet som helhet
och har därefter utgjort basen för en systematisk utvärdering av
hållbarheten i de fyra typexemplen.
De aspekter som bedöms vara viktigast att omhänderta ur
hållbarhetssynpunkt är:
•
•
•
•
•

Möten
Mångfald (både människor och byggd miljö)
Hållbar livsstil ( främst Hållbara transporter/konsumtion)
Trygghet
Resurshushållning

Hållbarhetsutvärderingen av typexemplen visar att det finns för- och
nackdelar med alla. Det är viktigt att notera att en aspekt som värderats
lågt i detta tidiga skede mycket väl kan omhändertas i ett senare och mer
detaljerat utformningsskede. De förutsättningar som bedömts viktigast att
omhänderta för att möta de centrala hållbarhetsaspekterna är:
•
•
•

Koppling till omgivningen
Starka platser och stråk
Flexibilitet och rationellt byggande

De tre nämnda faktorerna ger goda förutsättningar för en hållbar livsstil i
form av bland annat minskad bilanvändning och ökad användning av
kollektivtrafik samt långsiktig resurseffektivitet. Stor inverkan fås även på
de centrala hållbarhetsaspekterna möten och mångfald i människor och
utbud.

2014-07-04

Det tidiga skedet gör att vissa
frågeställningar måste lämnas obesvarade
men både utvärderingen och framför allt
arbetsmetodiken som har använts är
mycket användbart i fortsatt
utvecklingsarbete
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Fixfabriken – en hållbarhetsutvärdering
Inledning och bakgrund

Utmaningar

ÅF har på uppdrag av Majornas Projektutvecklings AB utfört en
utvärdering av hållbarheten i fyra framtagna typexemplen för
Fixfabriken i Majorna. Utvärderingen är gjord utifrån både
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Hållbar utveckling kan inte fås genom fokus på ett perspektiv i taget.
En stor utmaning i denna uppgift handlar därför om att ha en
helhetssyn på hållbarhet ur flera perspektiv.

Denna rapport sammanfattar för- och nackdelar ur
hållbarhetssynpunkt för de fyra exemplen.
Utvärderingen har gjorts i två steg.
Först har en bedömning gjorts av vilka faktorer som påverkar
hållbarheten för området som helhet. De centrala
hållbarhetsaspekterna har viktats och prioriterats utifrån sin relevans
och effekt och har därefter utgjort basen för en systematisk
utvärdering av hållbarheten i de fyra typexemplen.
Det tidiga skedet gör att vissa frågeställningar måste lämnas
obesvarade i detta skede men både utvärderingen och framför allt
arbetsmetodiken som har använts är mycket användbart i fortsatt
utvecklingsarbete.
Fixfabriken är ett samarbete mellan HSB Göteborg och Fastighets AB
Balder. Mer information om projektet finns på www.fixfabriken.se.
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Utvärderingen har gjorts med ett lokalt-regionalt-globalt perspektiv.
Med det avses att effekt och betydelse för hållbarhet bedöms både
inom området, men även för områdets roll i regionen. För
miljödimensionen kan man även säga att ett globalt perspektiv antas i
och med miljöpåverkan bedöms utifrån globala effekter, till exempel
genom växthuseffekten och miljöpåverkan genom användning av
naturresurser.
En utvärdering av hållbarhet kan präglas av svåra avvägningar. Ett
exempel kan vara att den täta blandade stadens sociala och
ekonomiska fördelar kan behöva vägas mot frågan om buller.
Hållbarhet är ett komplext område med många nivåer av
hållbarhetsaspekter med inbördes samband och beroenden.
Hållbarhet handlar om att eftersträva långsiktigt hållbara lösningar.
Läsaren bör vara medveten om att bedömningen grundar sig på
typexempel som endast visar strukturer och typologier, dvs
informationen är på hög abstraktionsnivå .
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Utvärdering av hållbarhet
Arbetsgång

Avgränsningar

Utvärderingen av hållbarheten har gjorts i två steg.

Hur hållbarheten slutligen blir i ett byggprojekt beror inte bara på
vad som byggs utan också på hur vägen till det slutliga resultatet
sett ut. I uppdraget har dock inte ingått att analysera processer
som till exempel utvecklingsprocessen (dialoger,
intressentkartläggning mm) eller förvaltningsprocessen.

Först har en bedömning gjorts av vilka faktorer som påverkar
hållbarheten för området som helhet. Centrala hållbarhetsaspekter har
definierats för området avseende miljömässiga, sociala och
ekonomiska aspekter. Hållbarhetsaspekterna har viktats och
prioriterats utifrån deras betydelse för hållbarheten som helhet.
De fyra typexemplen har därefter systematiskt utvärderats utifrån de
centrala hållbarhetsaspekterna.

Inte heller byggprocessen som har en stor potentiell betydelse för
hållbarheten till exempel genom socialt ansvarstagande i
byggprocessen har ingått i analysen.
Ett antal förutsättningar har varit givna för projektet Fixfabriken
vilka har vägts in i utvärderingsarbetet. Exempel på sådana givna
förutsättningar är att området skall bebyggas med stor andel
bostäder men också med andra funktioner och innehåll varför
blandstad utgör ytterligare en förutsättning.
De bostäder som tillskapas kommer varar nyproducerade vilket
bland annat sätter ramar för boendekostnader.
Härutöver finns ett antal gemensamma nämnare i de fyra
typexemplen vilka påverkat urvalet av centrala
hållbarhetsaspekter.

2014-07-04

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
förhandskopia av rapport

5

Urval av centrala hållbarhetsaspekter
Verktyg och process
För att kunna fånga samtliga hållbarhetsdimensioner är det viktigt att
arbeta systematiskt. I den metod som använts för att definiera de
hållbarhetsaspekter som har störst betydelse för hållbarheten i
projektet ingår två verktyg. Båda verktygen är tillämpbara för
komplexa frågeställningar som stadsutvecklingsprojekt.

Den relevanta och tillgängliga information som analyserats och
sålunda legat till grund urvalet av centrala hållbarhetsaspekter har
varit:

ISO 26000 – en internationell standard med riktlinjer för socialt
ansvarstagande som inkluderar aspekter för omhändertagande av
samtliga hållbarhetsperspektiv.

Göteborgs stads planer vilka beskrivs i Översiktsplanen och andra
visionsdokument. Dokumentet Strategi för utbyggnadsplanering pekar
bland annat ut vikten av att förtäta, komplettera och utveckla staden.
En målsättning är att fler skall ha nära till service i sin vardag.

SKA - Social Konsekvensanalys, ett verktyg framtaget av
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, med syfte att stärka frågor
om social hållbarhet i stadsutveckling.

Arbetet med att definiera centrala hållbarhetsaspekter har baserats på
struktur och fokusområden i de två verktygen. Relevant och tillgänglig
information har analyserats i relation till nämnda verktyg och med
hänsyn till annan kunskap och erfarenhet om vad som kan anses
långsiktigt hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt
perspektiv.

2014-07-04

Platsens förutsättningar som t ex områdets geografiska, fysiska och
andra möjligheter och begränsningar

Mål och vision för projektet vilka finns beskriva på en övergripande
nivå på Fixfabrikens hemsida.

Input från dialogworkshops och allmänhet. Inom ramen för pågående
utvecklingsarbete har ett antal dialoger förts med grupper från
boende, företrädare för verksamheter och föreningar samt med en
niondeklass, alla från Majorna. Även allmänheten har bjudits in och
fått lämna synpunkter.
Tysta eller ej lyssnade till intressenter. Med tyst intressent avses här
främst miljön men en tyst intressent kan till exempel också utgöras av
någon grupp, organisation eller liknande som inte har kommit till tals.

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
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Urval av centrala hållbarhetsaspekter

- verktyg och process

Verktyg
•Dialogworkshops
•Allmänhet
•Mål och visioner
•Tysta intressenter
•Göteborgs stad
•Platsens förutsättningar

Input

Vision, riktning och tankar som har stor
relevans för hållbarhet.
Områdets geografiska möjligheter /
begränsningar.

2014-07-04

•Social konsekvensanalys,
verktyg framtaget av
Göteborgs stad
•ISO 26000, standard för
socialt ansvarstagande
•Relevans för tidigt skede

Verktygen visar fokusområden för
hållbarhet och blir ett filter för
omhändertagande av input.

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
förhandskopia av rapport

•Centrala och
prioriterade aspekter
•Relevanta men inte
prioriterade aspekter

Centrala
hållbarhetsaspekter

Urvalet grundas på vilka som bedöms ha
störst effekt på hållbarheten som helhet.
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Sammanfattning några intressenter
Dialogworkshops och allmänhet
Bland en bred flora av synpunkter och kommentarer som blev
resultatet av fyra stycken dialogworkshops och en utställning av
typexemplen på Majornas bibliotek kan nämnas några ofta
förekommande:


Utveckla Majorna-identiteten



Lokaler för verksamheter



Behov av stor matbutik



Mellanmänsklighet



Bevara och blanda



Förtätning som ger liv och trygghet



Öppenhet



Mötesplatser



Rummen mellan husen



Positivt med utveckling



Hyresrätter av ”lagom” standard i kombination med urban
levande miljö med brett utbud av verksamheter

2014-07-04

Göteborgs stad
I Göteborgs Stads olika strategiska dokument återfinns bland annat visioner
som berör både förtätning och hållbar utveckling i stort.
•

En stad för alla – förebygga sociala problem, integration, motverka
boendesegregation

•

Barnperspektiv

•

Hållbart resande och resurshushållning

•

Hållbar tillväxt

Mål och visioner projekt Fixfabriken
På Fixfabrikens hemsida beskrivs visionen med projektet ur flera perspektiv.
Några saker som lyfts fram är:
•

En urban blandad boendemiljö

•

Kort gångavstånd till butiker, arbetsplatser, restauranger mm

•

Offentliga rum där man trivs

•

Många olika slags människor

•

Verksamhetslokaler av olika slag

•

En riktigt bra större livsmedelsbutik

•

Mix av fastigheter i olika stilar

•

Ett framtida landmärke

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
förhandskopia av rapport
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Urval av centrala hållbarhetsaspekter

– Social Konsekvensanalys

Nedan följer en sammanfattning av de aspekter som med hjälp av
verktyget SKA - Social Konsekvensanalys bedömts som relevanta
och betydelsefulla för hållbarheten som helhet för området.
SKA – Social Konsekvensanalys är ett verktyg framtaget av
Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor med syfte att stärka frågor om
social hållbarhet i stadsutveckling.

Sammanhållen
stad

Korsande stråk uppstår
Blandning av funktioner
(Kontinuitet i bebyggelse)
Koppling till omgivande områden
Trivsamma, trygga, intressanta,
promenadvänliga stråk
(Upplåtelseformer, hustyper, användning)

Samspel

Offentliga platser främjar möten
Bottenvåningar främjar möten inne/ute
Attraktiva stråk och platser
Överblickbarhet
Trygghet
Aktiviteter över dygnet
Tydlighet privat/offentligt
Bevarande av befintliga verksamheter

2014-07-04

Fetstilade rubriker har bedömts som relevanta och betydelsefulla.
Rubriker med normal stil har bedömts vara relevanta men inte
prioriterade för det analyserade området och dess tidiga skede.
Rubriker inom parentes () faller utanför utvärderingens uppdrag på
grund av gjorda avgränsningar.

Vardagsliv

Nåbarhet (med/utan bil) inom området
Nåbarhet till platser utanför området
Fysisk tillgänglighet inom området
Stadsmiljö för livets olika livssituationer och
livsfaser
Tillgång till olika typer av service

Identitet

Specifik karaktär
(Väl underhållna vardagsmiljöer, platser och
byggnader)
Byggd miljön som ger ett historiskt djup.

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
förhandskopia av rapport
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Urval av centrala hållbarhetsaspekter

– ISO 26000

Nedan följer en sammanfattning av de aspekter som med hjälp av
verktyget ISO 26000 bedömts som relevanta och betydelsefulla för
hållbarheten som helhet för området.
ISO 26000 är en internationell standard med riktlinjer för socialt
ansvarstagande och inkluderar aspekter för omhändertagande av
samtliga hållbarhetsperspektiv.

Mänskliga
rättigheter

Motverka diskriminering, hänsyn till sårbara
grupper, t.ex. genom att säkerställa
tillgänglighet i olika form

Miljö

Förebygga/minska föroreningar,
avseende t.ex. avfall, transporter,
energianvändning, dagvatten
Hållbar resursanvändning genom t.ex.
energieffektivitet, hushållning med
råvaror, flexibilitet.
Anpassning till klimatförändringar
Skydd av naturmiljö, biologisk mångfald

2014-07-04

Fetstilade rubriker har bedömts som relevanta och betydelsefulla.
Rubriker med normal stil har bedömts vara relevanta men inte
prioriterade för det analyserade objektet (området).
Rubriker inom parentes () faller utanför utvärderingens uppdrag på
grund av gjorda avgränsningar.

Konsument-frågor

Målgruppens hälsa och säkerhet –
trygghet
(Upplysning och medvetenhet)

Samhällsengagemang och
utveckling

Förankring i lokalsamhället
Blandstad, jobbskapande
Förutsättningar för hälsa och trygghet
(Sociala investeringar)

Goda
verksamhetsmetoder

(Goda verksamhetsmetoder i planeringsoch byggprocessen, t.ex. genom
dialogprojekt, hållbar upphandling m.m.)

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
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Centrala hållbarhetsaspekter

- resultat

Nedan följer en sammanfattning i punktform av de aspekter som bedömts
som betydelsefulla för hållbarheten som helhet för området. Analysen som
genomförts visar att ett stort antal aspekter är relevanta för hållbarheten.
Aspekterna har viktats efter sin bedömda betydelse för hållbarheten.
Att en hållbarhetsaspekt bedömts som relevant men ej prioriterad betyder
att den bedömts ha en mindre påverkan på hållbarheten som helhet
betraktad – jämfört med aspekter som viktats högre.

Ett exempel är att urban grönska är viktigt för trivsel, för luft- och
ljudkvaliteter mm men den är inte prioriterad i bedömningen eftersom
den som ensam aspekt inte bedöms vara lika avgörande för
hållbarheten som de prioriterade aspekterna. Bedömningen utgår från
att aspekten omhändertas på en grundläggande nivå.
Urban grönska kan däremot ses som en viktig faktor för att bidra till
möten vilket gör att aspekten är viktig i det komplexa samspelet
mellan förutsättningar och konsekvenser för hållbarhet.
Se även illustration över ”Komplexa samband ”.

Centrala och prioriterade aspekter
 Möten
 Inom området
 Med människor från andra delar av staden
 Mångfald i byggd miljö, människor och utbud mm
 Hållbar livsstil
 Hållbara transporter
 Hållbar konsumtion
 Trygghet
 Resurshushållning (socialt, miljö, ekonomi)
 Flexibilitet
 Energieffektiva byggnader
 Byggekonomi

2014-07-04

Relevanta, ej prioriterade aspekter










Identitet/karaktär med historiskt djup
Barnperspektiv
Tillgänglighet (fysisk tillgänglighet individnivå)
Hälsa och säkerhet (trafik, luftkvalitet, ljudmiljö m.m.)
Omhändertagande dagvatten
Anpassning till klimatförändringar
Ekosystemtjänster (nyttja grönytor etc)
Kretsloppstjänster
Urban grönska

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
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Centrala hållbarhetsaspekter

- sammanfattning och viktning
De aspekter som bedöms ha störst betydelse för
hållbarheten som helhet för området kallas för centrala
hållbarhetsaspekter.
I figuren visas mycket övergripande hur de centrala
aspekterna förhåller sig till de tre
hållbarhetsdimensionerna – miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet. Med detta skall avses att visa
vilka hållbarhetsdimensioner som respektive aspekt i
första hand påverkar/är en del av.
Aspekterna ges även en viktning utifrån en inbördes
jämförelse. Möten, hållbar livsstil samt flexibilitet och
resurshushållning bedöms ha störst betydelse för
hållbarheten som helhet vilket markeras med en större
cirkel.

Social
hållbarhet

Trygghet Mångfald

Möten

Hållbar
livsstil,
vardagsliv

Viktning
effekt

Flexibilitet och
resurshushållning

Ekonomisk
viktning

Det går också att utläsa att trygghet har större
betydelse för social än för miljömässig hållbarhet men
är inte oviktig ur ekonomiskt perspektiv. Möten bedöms
ha stor betydelse, något mer för social än för
miljömässig hållbarhet och har givits en medelhög
viktning ur ekonomiskt perspektiv. Hållbar livsstil
bedöms ha stor betydelse för alla tre dimensionerna.

Miljömässig
hållbarhet

Korta kommentarer till aspekternas placering i grafen:

Trygg miljö ökar hälsa och
välbefinnande, ökar antal
människor i rörelse, minskar
brottslighet och skadegörelse

2014-07-04

Blandning av människor
och utbud, variation i
miljöer skapar attraktiv
miljö

Möten skapar
tolerans, ökar
delaktighet, hälsa
och kundunderlag

Närhet till utbud och service minskar
transportbehov. attraherar besökare
utanför området och gynnar
etablering av verksamheter.

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
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Resurseffektivt byggande och
anpassning till skiftande behov
ger långsiktig byggekonomi

Förutsättningar - konsekvenser för hållbarhet
- komplexa samband
I arbetet med att bedöma vilka aspekter
som har störst betydelse för hållbarheten
som helhet för området har en metodik
och systematik använts som inneburit att
information bearbetats med redovisade
verktyg.
Trygghet
Illustrationen är ett försök att visa de
komplexa samband som råder mellan
förutsättningar och konsekvenser för
hållbarhet i ett stadsutvecklingssammanhang.
Genom att påvisa samband och
beroenden mellan olika aspekter blir det
möjligt att komma fram till vilka faktorer
som bidrar till de centrala
hållbarhetsaspekterna (fetstilade).
Sambanden ligger också till grund för
urvalet av relevanta bedömningskriterier
för hållbarhetsutvärderingen av de fyra
typexemplen.

2014-07-04

Koppling till
omgivning

Rumslig
struktur

Innehåll
Verksamheter

Mötesplatser
Stråk
Skala
Variation
Grönytor
Flexibilitet
Rationellt
byggande

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
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Liv över dygnet
Mångfald
Möten

Minskad
miljöpåverkan
Hälsa,
välbefinnande

Blandstad
Användning
Samutnyttjande
Byggekonomi
Hållbar livsstil
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Resurshushållning
Attraktiv
stadsmiljö

Förutsättningar - konsekvenser för hållbarhet

- bedömningskriterier

De samband och beroenden som finns mellan olika hållbarhetsaspekter
är viktiga för urvalet av relevanta bedömningskriterier i den vidare
hållbarhetsutvärderingen av de fyra typexemplen.
De centrala hållbarhetsaspekterna (fetstilade) som tidigare redovisats
placerar sig i matrisen nedan under rubrikerna för miljömässiga och
sociala konsekvenser. Det ekonomiska hållbarhetsperspektivet
förtydligas här genom komplettering med ekonomiska konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser har ett direkt samband med de miljömässiga
och sociala, så som tidigare beskrivits.

Samtliga hållbarhetskonsekvenser tas om hand i utvärderingen genom att
kopplas till relevanta förutsättningar (VERSALER) för dessa.
Förutsättningen rumslig struktur innehåller flera parametrar där t ex
förekomsten av mötesplatser har konsekvenser för alla centrala
hållbarhetsaspekter.

Förutsättningar för
hållbarhet

Miljömässiga konsekvenser

Sociala konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

RUMSLIG STRUKTUR
•Mötesplatser, stråk
•Rumslig integrering
•Skala/variation

Hållbar livsstil
•Hållbara transporter
•Hållbar konsumtion

Möten

Attraktiv stadsmiljö

Mångfald

Lägen för etablering

Trygghet

Kundunderlag

Hälsa

Samutnyttjande ytor och
resurser

KOPPLING TILL OMGIVNING
BLANDSTAD
FLEXIBILITET OCH
RATIONELLT BYGGANDE
GRÖNYTOR/REKREATION

Resurshushållning
Kretsloppslösningar
Omhändertagande av dagvatten
Luftkvalitet
Ljudmiljö

Långsiktig byggekonomi

Säkerhet

Arbetstillfälle

Närhet/Nåbarhet
Tillgänglighet

Biotoper
Ekosystemtjänster

2014-07-04

Liv över dygnet

Arbetstillfällen
Boende/Lokalkostnader
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Hållbarhetsutvärdering av typexempel
Läsanvisning

Antaganden vid utvärdering

I det följande redovisas först respektive typexempel med sina särdrag
kort beskrivna.

Följande aspekter antas vara lika för samtliga typexempel och därmed
inte relevanta för utvärderingen:

Därefter följer en beskrivning av de bedömningskriterier som använts
för utvärderingen.

•

Exploateringsgrad / BOA

•

Upplåtelseformer

Varje typexempel redovisas både med en kort utvärdering som följer
bedömningskriterierna. Denna visas även grafiskt som kryss
markerade på linjer där linjerna representerar de olika
bedömningskriterierna.

•

Typer av verksamheter (innehåll)

•

Parkeringsförutsättningar

•

Behållande av befintliga byggnader och verksamheter

Eftersom vissa bedömningskriterier bedöms ha större betydelse än
andra har motsvarande kryss större storlek för att markera just detta.

•

Fastighetsrättsliga frågor

•

Bruksgatans placering i princip densamma

•

Torget förutsätts vara platsen för en större matbutik

Antaganden övrigt

2014-07-04

•

Lika kvalitet i utformning och material

•

Begränsad hastighet inom området
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Utvärdering av typexempel

- bedömningskriterier
Mötesplatser, tydliga stråk

Mötesplatser och möten mellan boende ger grannskap,
samhörighet, delaktighet, engagemang. Möten uppstår även om
stråken är tydliga. Mellanmänsklighet. (boende). Man möts och
umgås. Bjud in istället för att stänga till. Påverkar möten och
trygghet.

Platser/stråk integrerade i strukturen

Mötesplatser och stråk som är integrerade i området ger inbjudande
och tillgängliga offentliga platser. Tydlighet avseende privatoffentligt. Överblickbarhet, orienterbarhet och tydliga gatuhierarkier
bedöms gynna flöden och upplevd tillgänglighet. Ett synligt och
öppet torg bedöms vara fördelaktigare än ett mer slutet. Påverkar
omfattningen av möten med människor utanför området, trygghet,
mångfald människor, hållbar livsstil.

Koppling till omgivningen

Tillgänglighet med bil, kollektivtrafik, gång/cykel. Ger förutsättningar
för mångfald av människor. Ett flöde av människor utifrån ger
ekonomisk bärkraft särskilt till torget. Stärker helheten. Påverkar
möten, mångfald, hållbara transporter.

2014-07-04

Skala, variation

Mänsklig skala är att föredra i höjder, storlek, avstånd. Variation i skala,
hustyper djup, lägenhetsstorlek, lokaler, material, utformning, mm.
Variation kan åstadkommas både horisontellt och vertikalt. Påverkar
mångfald i det byggda och av människor. Påverkar trygghet.

Blandstad

Funktionsblandning av bostäder, lokaler, verksamheter, service. Ger
närhet och nåbarhet till urbana verksamheter, arbetsplats. Kan ge
småskaliga verksamheter i levande bottenvåningar. Påverkar möten och
trygghet, hållbara transporter.

Flexibilitet och resurshushållning

Flexibilitet i användning över tid ger anpassningsförmåga, långsiktig
byggekonomi och därmed resurshushållning. Repeterbarhet ger
förutsättningar för resurssnålt byggande och rationella systemval, dvs
resurshushållning på lite kortare sikt. Flexibilitet påverkar både
mångfald i byggd miljö och användning och på lång sikt även
resurshushållning. Repeterbarhet påverkar i första hand
resurshushållning.
En repeterbar struktur kan möjliggöra flexibilitet men kan också,
beroende på sammanhang, riskera att motverka flexibel användning.
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Typexempel 1

- Kvarter

Huvudsakliga kommentarer
Mötesplats och stråk för boende
Sluten känsla i gårdarna ger förutsättningar för sociala
nätverk för många åldrar
Självklara mötesplatser för boende
Integrerade mötesplatser och stråk
Tydliga stråk mot kollektivtrafik- knutpunkter
Tydlig struktur – leder till torget
Torget är den givna mötesplatsen, få övriga offentliga
platser
Torget halvslutet mot stråken

Mötesplatser och
tydliga stråk boende
Platser/stråk
integrerade i
strukturen
Koppling till
omgivningen

Möten
Trygghet
Möten
Mångfald
Trygghet
Hållbar livsstil
Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Skala/Variation

Mångfald
Trygghet

Blandstad

Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Flexibilitet och
rationellt byggande

2014-07-04

Koppling till omgivning
Bra koppling till kollektivtrafikknutpunkter
Stora kvarter ger färre ingångar i området
Skala och variation
Storskalighet, långa fasader
Risk för låg grad av variation
Blandstad
Tydligaste stråket kopplat till torget – kan gynna torget
Antydan till zonering bostäder/ verksamheter
Flexibelt och rationellt byggande
Stort inslag av repetition
Stora kvarter kan dock motverka möjligheter till flexibelt
användande över tid

Resurshushållning
Mångfald
Möten
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Typexempel 2

- Stråk

Huvudsakliga kommentarer
Mötesplats för boende
Semiprivata gårdar
Bra mötesplatser för boende
Integrerade mötesplatser och stråk
Tydliga stråk mot kollektivtrafik-knutpunkter
Mycket tydlig struktur – stråk leder till välintegrerat torg,
kompletterat och förstärkt av stor trappa
Torget öppet mot stråk

Mötesplatser och
tydliga stråk boende
Platser/stråk
integrerade i
strukturen
Koppling till
omgivningen

Möten
Trygghet
Möten
Mångfald
Trygghet
Hållbar livsstil
Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Skala/Variation

Mångfald
Trygghet

Blandstad

Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Flexibilitet och
rationellt byggande

2014-07-04

Resurshushållning
Mångfald
Möten
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Koppling till omgivning
Mycket bra koppling till kollektivtrafikknutpunkter både
genom riktningen på Bruksgatans stråk i kombination med
visuell koppling till torg
Uppbrutna gårdar ger fler passagemöjligheter, stråk
kompletteras av smitvägar
Skala och variation
Långa fasader bryts upp
Större variation i hustyper
Blandstad
Två tydliga stråk kopplar båda till torget – båda kan gynna
torget
Större förutsättningar för levande bottenvåningar längs flera
stråk
Flexibelt och rationellt byggande
Något lägre grad av repetition
Plats för flera hustyper, kan ge högre grad av flexibilitet
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Typexempel 3

- Medeltiden

Huvudsakliga kommentarer
Mötesplats för boende
Begränsad privat känsla på gårdar, men höjdskillnader kan
dock förtydliga privat/offentligt
Många men otydliga/spridda mötesplatser för boende
Integrerade mötesplatser och stråk
Svårtolkade stråk –beror av senare utformning, kan
kompenseras
Sämre orienterbarhet drar ned bedömningen
Otydliga stråk mot torget
Oklara signaler om privat/offentligt
Torget relativt slutet

Mötesplatser och
tydliga stråk boende
Platser/stråk
integrerade i
strukturen
Koppling till
omgivningen

Möten
Trygghet
Möten
Mångfald
Trygghet
Hållbar livsstil
Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Skala/Variation

Mångfald
Trygghet

Blandstad

Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Flexibilitet och
rationellt byggande
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Resurshushållning
Mångfald
Möten
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Koppling till omgivning
Något oklar (visuellt) koppling till torget utifrån
Många entréer utifrån till området men ologisk struktur
Skala och variation
Mycket stor variation i hustyper och skala
Inslag av mänsklig skala med mindre byggnader
Blandstad
Variation i hustyper och skala ger förutsättningar för
blandning av verksamheter/lokaler
Oklara stråk kan ge svagare flöden och därmed sämre
kommersiella affärslägen för utåtriktade verksamheter,
Flexibelt och rationellt byggande
Låg grad av repetition, ger sämre byggekonomi
Plats för många olika hustyper, kan ge hög grad av
flexibilitet
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Typexempel 4

- Vancouver

Huvudsakliga kommentarer
Mötesplats för boende
Mycket privata små och upphöjda gårdar ger sämre
förutsättningar för grannskap men många stråk ger
förutsättningar för möten i det offentliga rummet.
Dålig koppling mellan gårdar och gatunivå
Integrerade mötesplatser och stråk
Överblickbar och logisk struktur
Tydliga stråk, men ingen hierarki kan ge svaga stråk
Två givna mötesplatser men parken sämre integrerad
Viss integrering med torget

Mötesplatser och
tydliga stråk boende
Platser/stråk
integrerade i
strukturen
Koppling till
omgivningen

Möten
Trygghet
Möten
Mångfald
Trygghet
Hållbar livsstil
Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Skala/Variation

Mångfald
Trygghet

Blandstad

Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

Flexibilitet och
rationellt byggande
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Resurshushållning
Mångfald
Möten
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Koppling till omgivning
Relativt bra koppling till torget utifrån
Många entréer utifrån till området
Skala och variation
Låg variation i gatunivå, hög variation på byggnadshöjder
Mänsklig skala i kvartersstorlek ger viss variation åt gatubilden
Låg variation i gatubredd/gatuhierarki
Blandstad
Småskaliga kvarter i kombination med ”socklar” ger goda
förutsättningar för levande bottenvåningar,
Oklara stråk kan ge svagare flöden och därmed sämre
kommersiella affärslägen för utåtriktade verksamheter längs
vissa stråk
Flexibelt och rationellt byggande
Relativt hög grad av repetition (socklar)
Låg flexibilitet, svårt ha annat än verksamheter i bottenvåningar
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Utvärdering av typexempel

- summering
Mötesplatser och
tydliga stråk boende
Platser/stråk
integrerade i
strukturen
Koppling till
omgivningen

Möten
Trygghet
Möten
Mångfald
Trygghet
Hållbar livsstil
Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

En summering av hållbarhetsutvärderingen av de fyra
typexemplen visar att det finns för- och nackdelar med samtliga.
Framtida utveckling kan dra nytta av de aspekter som analysen
pekar ut som värdefulla ur ett hållbarhetsperspektiv. Oavsett om
den slutliga utformningen blir en renodlad struktur eller en
blandning av flera ökar möjligheterna att omhänderta de
förutsättningar som pekats som viktigast med denna analys.
Det är viktigt att notera att en aspekt som värderats lågt i detta
tidiga skede mycket väl kan omhändertas i ett senare och mer
detaljerat utformningsskede.

Skala/Variation

Mångfald
Trygghet

Blandstad

Möten
Mångfald
Hållbar livsstil

•

Koppling till omgivningen

Resurshushållning
Mångfald
Möten

•

Starka platser och stråk

•

Flexibilitet och rationellt byggande

Flexibilitet och
rationellt byggande

De förutsättningar som bedöms vara viktigast att omhänderta för
att möta de centrala hållbarhetsaspekterna är:

De tre nämnda faktorerna ger goda förutsättningar för en hållbar
livsstil i form av bland annat minskad bilanvändning och ökad
användning av kollektivtrafik samt långsiktig resurseffektivitet.
Stor inverkan fås även på de centrala hållbarhetsaspekterna
möten och mångfald i människor och utbud.
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Diskussion och synpunkter från presentationen
Nedan följer ett sammandrag av diskussioner och framförda synpunkter från
presentationsworkshopen då hållbarhetsutvärderingen redovisades 17 juni 2014.

Viktigt att komma ihåg att det är möjligt att kompensera för nackdelar i typexemplen
i senare skeden.
 Genom att ta med sig denna analys längre fram i utvecklingsprocessen ökar
möjligheten att kunna kompensera.
 Information behöver tas fram, viktigt att ha verktyg för att hitta det som
behöver kompenseras för (ex. stängda gårdar/portar – vad kan vi styra i ett
tidigt skede?)
Områdets koppling till Sannaparken? Hur spelar det in i utvärderingen?
 Typexemplen kan sägas ha likvärdiga förutsättningar för koppling till
Sannaparken.
Kaféer kan vara ett sätt att koppla området till Sandarna. Beroende på om det blir
trafikerad gata eller inte mellan hus och park förbättras möjligheterna att få kaféer
mot parken. Gäller även annan utåtriktad verksamhet.
Att inte kunna orientera sig i området - är det negativt? Vad utgår vi från när det
gäller mänskligt beteende? Vilka värden har orienterbarhet för upplevelsen?
 De verktyg som analysen baserats på tillhandahåller vissa grundprinciper som
berör orienterbarhet, framför allt verktyget SKA. Orienterbarhet är viktigt för t
ex tillgänglighet.
 Upplevd trygghet kan kopplas till både orienterbarhet och överblickbarhet. I
miljöer som är befolkade stor del av dygnet behövs sannolikt inte lika hög grad
av överblickbarhet eftersom människor är synliga ändå – jag känner mig sedd
trots begränsad orienterbarhet. Reträttvägar kan vägas mot överblickbarheten.
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Har barnperspektivet avgränsats bort?
 Barnperspektivet har bedömts till viss del kunna ingå i andra perspektiv som
omhändertas, men har inte bedömts vara centralt som eget perspektiv.
Rationellt byggande – vad menas?
 Kan innebära resurseffektivitet i själva byggprocessen men även flexibilitet i
byggnader och utemiljöer ger byggekonomi på sikt. Ex bokaler, parkeringsdäck
som kan konverteras till annan användning.
Hur kan FIX påverka området? Detta har tagits med i analysen, t ex när det gäller
torget och andra tillkommande mötesplatsers bidrag till förutsättningar för möten,
mångfald och hållbar livsstil. Omgivningen kommer påverkas, t ex kommer fler
människor att befolka Sannaparken.
Variation – avses variation i det lilla eller i det stora? En storskalig struktur för
byggnader kan kompenseras av variation i utsmyckning, material etc. Jämför
gammal stadsstruktur, t.ex. Majornas landshövdingehus.
Har ni gjort någon omvärldsanalys? Exempelvis för trender i beteende, intresse för
stadsodling, hållbar livsstil i konsumtion etc.
 Frågan har beaktats men inte på djupet. Angreppssättet har handlat om att ge
förutsättningar för dessa frågor. Exempelvis bedöms goda mötesplatser vara en
förutsättning som gynnar hållbar livsstil.
Om utvärderingen, typexempel 4:
Blandstad får hög värdering främst eftersom strukturen innebär bra lägen för
blandstad, t ex många bottenvåningar med förutsättningar för verksamheter. Det
finns faktorer som inte analyserats på djupet, t ex hur höga hus påverkar
vindförhållanden, hur grönytefaktorn skulle se ut för denna struktur etc.

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
förhandskopia av rapport

26

Kontakt
Mia Söderberg
Arkitekt SAR/MSA, Civilekonom
ÅF Samhällsplanering
Tel 072 - 542 71 14
Therese Wernstedt
Fil mag Miljövetenskap, sociologi
ÅF Strategiska miljötjänster
Tel 010-505 31 99

2014-07-04

Hållbarhetsutvärdering Fixfabriken –
förhandskopia av rapport

27

