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Förord

Projektet ”Hållbara attraktiva förstäder” är ett projekt inom Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation och genomfördes mellan november 2011 och mars 2012. Projektet har med hjälp av en fallstudie
av stadsdelen Alby, ett miljonprogramsområde i Botkyrka kommun, bland annat utvecklat en modell för
hur man genom att arbeta med att förnya stadsmiljön kan uppnå hållbarhet och attraktivitet i områden
med begränsade ekonomiska resurser. Denna rapport presenterar resultaten från projektet och riktar sig
mot aktörer som sysslar med hållbar stadsutveckling, särskilt i stadsområden med begränsade ekonomiska resurser.
Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen AB,
Siemens och PEAB. Projektet genomfördes av en projektgrupp bestående av Philip Thörn (projektledare), Anja Karlsson, Katarina Buhr, Susanna Roth och Andreas Öman, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunilla Isgren (Botkyrka kommun), Lars Olson (Botkyrka kommun), Karl- Erik Käck (Botkyrkabyggen AB),
Kent Fernqvist (PEAB) samt Mathias Jonsson (Siemens) har bistått projektgruppen under hela projektets
gång.
Projektgruppen vill tacka alla workshopdeltagare för deras värdefulla insatser samt inblandade personer
på Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen som varit oerhört hjälpsamma i arbetet med att ta fram den
information och statistik som använts i projektet.
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Sammanfattning
Idag bor hälften av världens invånare i städer och år 2030 förväntas majoriteten av världens invånare
vara stadsbor. Staden fungerar ofta som en tillväxtmotor för hela samhällsekonomin, men skapar också
många problem som försvårar en hållbar utveckling. Att skapa väl fungerande, attraktiva och hållbara
städer är således viktigt för att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra möjligheten för kommande generationer att uppfylla sina behov.
Projektet ”Hållbara attraktiva förstäder” fokuserar på hållbar utveckling i stadsdelar med begränsade
ekonomiska resurser. Projektet tar sin utgångspunkt i att en förnyelse av stadsmiljön i dessa områden
kan bidra till lokal social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Bara i Sverige står omkring en
tredjedel av flerbostadshusbeståndet med omgivningar inför ett omfattande renoverings- och upprustningsbehov. Många av dessa områden är byggda under miljonprogramsåren 1965 – 1975. Flera av dessa
områden har betydande sociala utmaningar samtidigt som man har begränsad tillgång till ekonomiska
resurser. Behovet av oundviklig modernisering öppnar dock upp ett tidsbegränsat fönster för att förnya
stadsmiljön på ett sätt som stärker dess hållbara utveckling och attraktivitet. Projektets syfte är att undersöka hur en förnyelse av stadsmiljön i områden med begränsade ekonomiska resurser kan bidra till
hållbar utveckling.
Projektet har tagit sig an syftet genom en fallstudie på stadsdelen Alby i Botkyrka kommun, utanför
Stockholm. Alby byggdes under miljonprogramsåren och präglas av många av de hållbarhetsutmaningar som är typiska för stadsdelar med begränsade ekonomiska resurser. Tidigt i projektet identifierades
lokala mål för hållbar utveckling och en förnyad stadsmiljö i Alby. Vidare utforskades kopplingarna mellan dessa mål. I ett nästa steg utvecklades indikatorer för de lokala målen för en förnyad stadsmiljö, i
syfte att konkretisera nuläge, d.v.s. aktuell status för stadsmiljön, samt önskeläge, d.v.s. vart man vill nå.
Utifrån indikatorerna har projektet identifierat ett antal existerande åtgärder för en förnyad stadsmiljö
som sammanfattas i ”Åtgärdslistan”. Slutligen har projektet utvecklat en kriterielista, ”Hållbarhetskollen”,
som är ett verktyg för att uppskatta och utvärdera åtgärder för en förnyad stadsmiljö med avseende på
dess potentiella bidrag till lokal hållbar utveckling.
Utifrån fallstudien i Alby har projektet utvecklat en modell, ”Surbtopia-modellen”, för hur man genom
att utnyttja det tidbegränsade fönster som den ofrånkomliga upprustningen av miljonprogramsområdena erbjuder kan stärka hållbar utveckling i områden med begränsade ekonomiska resurser.
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Abstract
About half of the world’s population lives in cities today. By 2030, a majority of the world population is
expected to be city dwellers. Cities are a driving force to generate growth but life in the city also creates
several problems from a sustainability perspective. The creation of well-functioning, attractive and sustainable cities is thus important for meeting the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own needs.
The project “Sustainable attractive suburbs” focuses on sustainable development in urban areas with
limited economic resources. The project’s point of departure is that a renewal of the urban environment
in these areas may contribute to local social, economic and environmental sustainable development.
In Sweden alone, about one third of the total amount of apartment blocks and their surroundings are
estimated to be in need of comprehensive renovation and renewal. Many of these areas were built
during the so called ‘Miljonprogrammet’ 1965 – 1975. Several of these urban areas also face considerable social challenges while having limited access to economic resources. However, the need for inevitable modernization opens up a window of opportunity to renew the urban environment in a way
that strengthens its sustainability and attractiveness. The aim of the project has been to examine how
a renewed urban environment in areas with limited economic resources can contribute to sustainable
development.
The project has taken on this aim through a case study of the district of Alby in the municipality of
Botkyrka, outside Stockholm, Sweden. Alby was built under ‘Miljonprogrammet’ and is characterized by
many of the sustainability challenges that are typical for urban areas with limited economic resources.
Early in the project, local goals for sustainable development and a renewed urban environment in Alby
were identified. The linkages between these goals were subsequently explored. Next, indicators were
developed for local goals for a renewed urban environment, in order to concretize current status of the
urban environment and set out the desired direction. Based on the indicators, the project identified a
number of existing solutions for a renewed urban environment which are summarized in “Åtgärdslistan”.
Finally, the project has developed a criteria list, “Hållbarhetkollen”, which is a tool to assess and evaluate
solutions for a renewal of the urban environment according to its potential contribution to local sustainable development.
Based on the case study of Alby, the project has developed a general model, “the Surbtopia model”, for
how sustainability in areas with limited economic resources can be improved through a renewed urban
environment using a window of opportunity.
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1. Inledning
Urbaniseringen är en global trend. Idag bor
hälften av världens invånare i städer och år
2030 förväntas majoriteten av världens befolkning att kunna kalla sig för stadsbor (Riksdagen,
2010:290). Staden fungerar ofta som en tillväxtmotor för hela samhällsekonomin, men ett stort
antal människor på en begränsad geografisk
yta skapar också problem som försvårar hållbar
utveckling. Två exempel är synliga samhällsklyftor med sociala spänningar som följd, och tung
trafikbelastning som ger försämrad luftkvalitet.
Staden står alltså inför utmaningar som behöver
särskilda insatser för hållbar utveckling. Dess utmaningar berör många människor redan idag och
kommer att beröra ännu fler i framtiden. Innovativa hållbarhetslösningar för städer kan förstärka
dess attraktionskraft för människor och näringslivsverksamhet, och ge ringar på vattnet till hela
regionen och landet. Att skapa väl fungerande,
attraktiva och hållbara städer är viktigt för att
kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra
möjligheten för kommande generationer att
uppfylla sina behov.

internationella skyltfönster för t.ex. energismart
miljöteknik och stadsplanering, och bidragit till
att Sverige idag anses ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling. En sådan bild kan generera
fördelar i form av exempelvis förbättrade exportmöjligheter, men den direkta nyttan av enstaka
toppmoderna stadsdelar riskerar att komma få
till godo. De lockar i första hand till sig resursstarka privatpersoner och företag, och kan i värsta
fall förstärka segregationen i en stad.
Det finns goda anledningar att nu rikta uppmärksamhet mot hållbarhetutmaningarna i stadsdelar med en helt annan karaktär. En betydande
del av befolkningen i de svenska städerna bor i
områden som präglas av akuta och omfattande
renoverings- och upprustningsbehov vad gäller
såväl bebyggelse som stadsmiljö. I Sverige uppskattas ca 650 000 bostäder, omkring en tredjedel av det nuvarande flerbostadsbeståndet runt
om i hela landet, behöva renoveras och rustas
upp under de närmsta åren. Många är byggda
under de så kallade miljonprogramsåren 1965 –
1975 (Riksdagen, 2011:64; Boverket, 2009;14).
Moderniseringen kommer oundvikligen att kosta,
men öppnar också upp ett tidsbegränsat fönster
för att samtidigt göra en storskalig insats för
hållbar utveckling som kan ge långsiktiga positiva
effekter. Exempelvis kan stadsdelens miljöpåverkan över tid bli betydligt mindre om man passar

De senaste åren har allt fler initiativ tagits för
att främja en hållbar stadsutveckling. Många
projekt har framgångsrikt demonstrerat storskalig tillämpning av ny teknik, främst vid nybyggnation, i attraktiva och ofta centralt benägna
stadsdelar. Dessa projekt har fungerat som

4

på att renovera byggnader på ett sätt som gör
att de kräver mindre energitillförsel och därmed
generarar mindre koldioxidutsläpp. Positiva
sociala effekter kan uppnås genom att exempelvis rusta upp offentliga platser i stadsmiljön
på ett sätt som ger ökad upplevd trygghet för
invånarna och goda förutsättningar för kommersiell verksamhet. I samband med en ofrånkomlig modernisering av dessa stadsdelar finns
därmed en möjlighet att stärka dess hållbarhet
och attraktivitet. Insatser för hållbar utveckling i
stadsdelar med begränsade ekonomiska resurser
har naturligtvis stort potentiellt genomslag för
de människor som bor där, men kan också leda
till ett mer välmående samhälle i stort genom
minskat utanförskap och begränsad aggregerad
miljöpåverkan. Behovet av att tillämpa en helhetssyn inom stadsplaneringen som kan ge positiva synergieffekter, genom medvetna och aktiva
åtgärder vid planering och vid ombyggnad av
existerande byggnader, har bland annat betonats
av Riksdagen (2011).

Den här rapporten bygger på projektet ”Hållbara
attraktiva förstäder”, som bedrivs inom ramen
för Vinnovas forskningsprogram ”Utmaningsdriven innovation”. Projektet tar sin utgångspunkt i att en förnyelse av stadsmiljön kan bidra
till social, ekonomisk och miljömässig hållbar
utveckling. Det innebär inte en övertro på att alla
problem kan lösas genom renoveringar, utan snarare att oundviklig upprustning kan utformas på
ett sätt som ger hållbarhetsfördelar som också
bör vägas in i diskussions- och planeringsstadiet.
Projektets syfte är att undersöka hur en förnyelse
av stadsmiljön i områden med begränsade
ekonomiska resurser kan bidra till hållbarhet
och attraktivitet. Detta undersöks vidare genom
följande delfrågeställningar:
• Vilka krav, behov och förväntningar vad gäller
hållbarhet och attraktivitet existerar i områden
med begränsade ekonomiska resurser idag?
• Hur kan krav, behov och förväntningar kring
stadsmiljön konkretiseras och mätas?
• Vilka slags åtgärder för en förnyad stadsmiljö
existerar redan?
• Hur kan åtgärder för en förnyad stadsmiljö
utvärderas och utformas utifrån sitt potentiella
bidrag till hållbar utveckling?

Ett skiftat fokus i hållbar stadsutveckling, från
nybyggnation i centrala stadsdelar till ombyggnation i stadsdelar med begränsade ekonomiska
resurser, kan också ha relevans i ett bredare
sammanhang. De svenska miljonprogrammen
är nämligen inte unika. Bara i Europa bedöms
fler än 200 miljoner människor bo i liknande
hus (Stockholm stad, 2011). Sverige delar därför utmaningen med många andra länder: att
under relativt kort tid rusta upp stora mängder
bostäder och lokaler i områden med begränsad
betalningsförmåga. Det behövs förebilder för att
visa att en omfattande förnyelse av stadsmiljön i
områden med begränsade ekonomiska resurser
är möjlig och dessutom kan bidra till oväntade
och ofta förbisedda fördelar som relaterar till
hållbar utveckling. Här blir inte avancerad, och
kostsam, ny teknik det mest intressanta, utan
snarare ett paket av socio-ekonomiskt rimliga åtgärder som genererar hållbarhetsfördelar under
genomförandet och leder till lägre miljöbelastning och förutsättningar för socialt välmående
på sikt. Nya synsätt på vilka möjligheter som
kan skapas genom att rusta upp stadsdelar med
begränsade ekonomiska resurser kan locka fram
de nödvändiga investeringarna. Det kan också
generera affärsnytta, t.ex. då företag ser kommersiella möjligheter i att investera i renoveringsprojekt där potentiellt stora volymer kompenserar för låga vinstmarginaler.

För att utforska dessa frågeställningar i ett verkligt sammanhang baseras projektet på en fallstudie. Vi har valt att titta närmare på stadsdelen
Alby i Botkyrka kommun utanför Stockholm.
Majoriteten av Albys bostadsbestånd härstammar från miljonprogramsåren och är i behov av
renovering och upprustning. Samtidigt präglas
stadsdelen av många av de hållbarhetsutmaningar som är typiska för stadsdelar med ekonomiska
begränsningar. Projektets arbete i Alby utmynnat
i en modell som vi kallar för Surbtopia-modellen.
Genom att skapa Surbtopia-modellen, utifrån
ett typfall, lägger vi grunden för vidare tillämpning på andra stadsdelar med liknande karaktär i
Sverige och på andra platser i världen.
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2. Metod
Tidigt i projektet identifierades tre centrala delar
i frågeställningen. I ett första steg ville vi identifiera krav, behov och förväntningar på hållbarhet i
områden med begränsade ekonomiska resurser,
dvs. önskeläget. För att kunna skapa sig en bättre
bild av nuläget ville vi sedan uppskatta aktuell
status inom de identifierade områdena för hållbarhet. Efter dessa grundläggande undersökningar ville vi redogöra för potentiella åtgärder för att
uppnå önskeläget. Dessa skapade en grund för
ett projektupplägg av tre, delvis överlappande,
etapper (se 2.1).

sökts, där det hållbarhetsarbete som Botkyrka
kommun genomför i Alby legat som grund. Etapp 1
har fokuserat på två tätt sammanvävda delar av
hållbarhet och attraktivitet. Som ett första steg
har krav, behov och förväntningar vad gäller en
övergripande hållbarhet och attraktivitet i dessa
områden undersöks. Projektet har sedan även
undersökt krav, behov och förväntningar, eller
önskeläge, gällande arbetet med att förnyad
stadsmiljön. I arbetet med att kartlägga önske
-läget har även en övergripande bild av hur det
ser ut idag, nuläget, framkommit. Önskeläget och
nuläget kan ses som två sidor av samma mynt
där önskeläget uppnås genom att utmaningar i
nuläget åtgärdas. Projektets tar sin utgångspunkt
i att ett arbete med att förnya stadsmiljön kan
bidra till att uppnå hållbarhet och attraktivitet.
I etapp 1 har arbetsmetoden främst utgjorts
av genomgång av litteratur och identifiering av
mål för hållbar stadsutveckling på olika politiska
nivåer, men framförallt på lokal nivå i Alby. Dessa
hållbarhetsmål har bildat kärnan i identifieringen
av krav, behov och förväntningar vad gäller hållbarhet samt för en förnyad stadsmiljö i områden
med begränsade ekonomiska resurser. Arbetet i
etapp 1 har diskuterats och stärkts under såväl
interna workshopar med projektgruppen på IVL
Svenska Miljöinstitutet samt under en av projektets två externa workshopar. Etapp 1 har löpt
parallellt med etapp 2.

Projektet har i stor utsträckning byggt på en fallstudie av Alby i Botkyrka. Vi valde att arbeta med
en fallstudie för att kunna identifiera och gå in på
djupet med specifika utmaningar och utveckla en
modell som sedan kan testas på andra stadsdelar. Fallstudien möjliggjorde också en nära och
kontinuerlig kontakt med avnämare som kunde
fungera som stöd i datasamlingen och ge kommentarer på arbetet under dess utveckling.
En viss utblick mot andra stadsdelar har skett
genom litteraturöversikten.
Material har i huvudsak samlats in genom
sekundära källor, i form av litteratur och tillgänglig statistik, men också genom ett antal interna
och externa workshopar. Detta metodkapitel
presenterar närmare arbetet med projektets tre
etapper.

Inom ramen för Etapp 2 har aktuell status, eller
konkretisering av nuläget, vad gäller stadsmiljön i
Alby undersöks. Projektet har utvecklat och tagit
fram indikatorer kopplade till det önskeläge och
övergripande nuläget som identifierades för en
förnyad stadsmiljö under etapp 1. Framtagandet och utvecklandet av indikatorer har skett
genom att identifiera redan vedertagna indikatorer kopplade till stadsmiljön, men även luckor,
samt genom insamling av tillgänglig och befintlig
statistik från bland annat Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och Statistiska Centralbyrån (SCB).
Alla indikatorer bygger på offentlig tillgänglig
statistik och siffror. I vissa fall har statistiken funnits tillgänglig via öppna statistikdatabaser som
SCB eller i publicerade rapporter. I andra fall har
statistiken beställts fram och gjorts tillgänglig
specifikt för projektet. Detta gäller framförallt
statistik från Botkyrkabyggen och i många fall
från Botkyrka kommun. Även specialbeställningar från SCB har förekommit inom ramen för

Figur 1. Projektets etapper.

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Krav, behov
och förväntningar på
hållbarhet och
attraktivitet i
områden med
begränsade
ekonomiska
resurser.

Aktuell status
vad gäller
hållbarhet och
attraktivitet i
områden med
begränsade
ekonomiska
resurser.

Åtgärder för
att stärka
hållbarhet och
attraktivitet.

2.1 Etapp 1,2 och 3
Under Etapp 1 har krav, behov och förväntningar
vad gäller hållbarhet och attraktivitet i områden
med begränsade ekonomiska resurser under-
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projektet. En allmän problematik i arbetet med
att utveckla indikatorer och ta fram statistik har
varit svårigheten att i vissa fall hitta tillförlitlig
statistik, eller statistik överhuvudtaget. Projektet
har i den mån det varit möjligt utgått från den
statistik som funnits tillgänglig, och utvärderat
dess tillförlitlighet, men har även tagit fram
indikatorer som i dagsläget saknar information att fyllas med. I ett fortsatt arbete med att
förnya stadsmiljön i Alby, såväl som på andra håll
i Sverige och andra platser i världen, krävs att
egna undersökningar görs för att ta fram tillförlitlig statistik. Indikatorerna har även diskuterats
och utvärderats under flera av projektets workshopar.
Under Etapp 3 i projektet har två verktyg tagits
fram för hur man genom ett arbete att förnya
stadsmiljön kan bidra till att uppnå ekonomisk,
miljömässig och framförallt social hållbarhet i
områden med begränsade ekonomiska resurser.
Arbetet inom ramen för etapp 3 är baserat på
det projektet kommit fram till i etapp 1 och 2.
Under etapp 3 har workshoparna varit en särskilt
viktig del av arbetet och verktygen har således

tagits fram i nära kommunikation med bland annat Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen AB. I
ett första steg har en åtgärdslista utvecklats där
existerande åtgärder i stadsmiljön identifierats
utifrån nuläget och önskeläget i Alby. Listan har
fyllts i med hjälp av experter från IVL Svenska
Miljöinstitutet, viktiga avnämare såsom Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen AB samt en
genomgång av litteratur som beskriver tidigare
erfarenheter vad gäller åtgärder i stadsmiljön i
områden med begränsade ekonomiska resurser.
I ett andra steg har ett stadsplaneringsverktyg
tagits fram där föreslagna åtgärder i stadsmiljön
utvärderas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Verktyget är sprunget ur erfarenheterna från
tidigare etapper och kreativa diskussioner dels
i projektgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet
och dels under den andra av de två externa
workshoparna.
Arbetet med att skapa en allmängiltig modell
utifrån typfallet Alby har växt fram utifrån och
under arbetet med projektets tre etapperna.

2.2. Workshopar

de andra samarbetspartnerna PEAB och Siemens under projektets gång. Bland annat har
samarbetspartnerna träffats vid återkommande
referensgruppsmöten.

Under projektets gång har två större externa
workshopar i Alby anordnas med viktiga avnämare. Till båda workshoparna bjöds samma tio
personer in från Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen AB vilka representerade olika kompetenser relevanta för projektet.

2.3. Disposition
Rapporten presenterar vidare i kapitel 3 projektets bakgrund och utgångspunkt. Där ges en
introduktion till fallet Alby. Även hållbar stadsutveckling på olika politiska nivåer, särskilt på lokal
nivå i Alby, diskuteras. Dessutom utforskas mer
ingående projektets utgångspunkt att bidra till
att uppnå hållbarhet och attraktivitet genom en
förnyad stadsmiljö. I kapitel 4 presenteras projektets resultat. I kapitlet introduceras först nuläget
och önskeläget vad gäller en förnyad stadsmiljö
i Alby, samt hur arbetet med en förnyad
stadsmiljö kan konkretiseras genom indikatorer.
Vidare presenteras de specifika verktyg som projektet utvecklat för hur man genom arbetet med
att förnya stadsmiljön kan bidra till att uppnå
hållbarhet och attraktivitet. I kapitel 5 redogör
vi för Surbtopia-modellen som utvecklats utifrån
projektets arbete i Alby. I rapportens sista kapitel, kapitel 6, sammanfattar vi projektets arbete
utifrån syftet och de följande delfrågeställningarna som presenterades i inledningen med fokus
på projektets huvudsakliga bidrag. Avslutningsvis
blickar vi i kapitlet framåt till vad som händer
härnäst.

Under workshoparna diskuterade workshopdeltagarna fritt projektets arbete utifrån etapp
1, 2 och 3. Den första workshopen fokuserade på
etapp 1 och 2, önskeläge och nuläge, medan den
andra workshopen var inriktad på enbart etapp
3, åtgärder. Deltagarna bidrog under workshoparna med kunskap, idéer och kommentarer
utifrån sina respektive kompetensområden och
erfarenheter. För att få ut så mycket som möjligt
från diskussionerna delades deltagarna in två
fokusgrupper med 4 - 5 personer i varje grupp.
Forskning visar att en fokusgrupp inte bör vara
mindre än fyra personer samtidigt som en fokusgrupp med fler än sex personer riskerar att det
bildas subgrupper eller att inte alla deltagare får
utrymme att bli hörda (Wibeck, 2010). Deltagarna delades in i fokusgrupperna med hänsyn till
kompetensområde, arbetsplats och kön för att få
en så stor spridning som möjligt. På så sätt kunde
projektets etapper diskuteras utifrån många olika
synvinklar i båda fokusgrupper. Varje gruppdiskussion och tillhörande övningar introducerades
och vägleddes av en moderator från IVL Svenska
miljöinstitutet. Moderatorn hade till sin hjälp en
sekreterare vilken ansvarade dokumentationen
av diskussionen. Innan diskussionen i fokusgrupperna satte igång presenterades projektet och
arbetet med respektive etapper samt workshopens diskussionsämne för samtliga deltagare. Den
gemensamma kunskapen som växte fram under
workshoparna stärkte och utvecklade projektets
arbete, särskilt vad gäller framtagandet av indikatorer (etapp 2) och utvecklandet av projektets
verktyg (etapp 3).
Förutom de två större externa workshoparna
har även ett antal mindre interna workshopar
genomförts där medlemmarna i projektgruppen från IVL Svenska miljöinstitutet diskuterat
projektets arbete genom fria diskussioner utifrån
sina kompetenser. En fortlöpande dialog har
även förts med viktiga kontakpersoner från såväl
Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen AB som
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3. Bakgrund och utgångspunkt
3.1. Om Botkyrka kommun och Alby

FITTJA
HALLUNDA

ALBY
ERIKSBERG

Karta över Alby. ©Botkyrka kommun.

3.1.1. Historia

en generalplan från 1967 där många likartade
bostadshus och lägenheter byggdes på kort tid i
serieproduktion. På så sätt kunde byggkostnaderna hållas låga. Utomhusmiljön i många miljonprogramsområden, även Alby, präglas bland
annat av en stark trafikseparering där de storskaliga tillfarter för biltrafiken är skild från gång- och
cykeltrafiken. Bebyggelsen anses ofta på grund
av sin storskalighet som enformig med få naturliga gemensamma stråk (Boverket, 2005: 34ff;
Botkyrka kommun, 2012b). Alby var den fösta utbyggda stadsdelen i norra Botkyrka och står nu,
likt omkring en tredjedel av Sveriges nuvarande
flerbostadsbestånd, inför ett ofrånkomligt behov
av modernisering med upprustning och renovering av såväl bebyggelse som stadmiljö.

Projektet har genomförts i stadsdelen Alby i
Botkyrka kommun, söder om Stockholm. I hela
Botkyrka kommun bor ca 84 000 människor och
kommunen innefattar ett antal bostadsområden,
bland annat Alby, vilka byggdes ut under det så
kallade Miljonprogramsåren (ca 1965-1975).
På den tiden var efterfrågan på nya moderna
bostäder stor i Stockholmsregionen och på
många andra platser runtom i Sverige (Botkyrka
kommun, 2012a; Botkyrka kommun, 2011).
Även flera europeiska länder satsade på ett
omfattande byggande decennierna efter andra
världskriget, liknande Sveriges miljonprogram.
I likhet med andra miljonprogramsområden i
Sverige baserades bostadsbyggandet i Alby på
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arbetslösheten i Alby ligger på omkring 7,4 procent vilket är högre än kommunen i genomsnitt
på 4,8 procent. I Alby är även utbildningsnivån
såväl som förvärvsinkomsten per invånare lägre
än i kommunen. Albys invånarantal växer med
ca två procent per år och präglas samtidigt av
en jämförelsevis stor omflyttning jämfört med
resten av kommunen. Under 2010 valde 13,2
procent av stadsdelens invånare att flytta från
Alby medan 14 procent var nyinflyttade. I hela
Botkyrka kommun sker en omflyttning på ca 8
procent (Botkyrka kommun, 2011). De låga priserna på bostäder i Alby tyder på låg attraktivitet
jämfört med andra områden (Botkyrka kommun,
2007b).

3.1.2. Alby idag
Alby består av två stora kvarter med hyresrätter
i flerfamiljshus, Albyberget och Albydalen, som
är förbundna genom Alby centrum och tunnelbanestationen. Samtliga hyresrätter i Alby,
totalt ca 3500 lägenheter, ägs och förvaltas idag
av det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen AB. Längre bort från centrum ligger ett
flertal bostads-rätter och radhusområden, vilka
omfattar ca 1000 bostäder. Med tunnelbanan tar
det omkring 30 minuter att ta sig in till centrala
Stockholm från Alby. Till andra kommundelar går
det bussar, bland annat till Tumba centrum där
pendelstågstationen finns. Stadsdelen ligger utmed E4:an och är således tillgänglig med bil både
från Stockholm och från Södertälje. Alby ligger
väldigt nära både vatten, skog och åkermark och
är en kommundel där det satsas på upplevelser
och kultur. I Alby ligger även kulturcentret Subtopia som är en grundsten i satsningen på upplevelser som finns i Botkyrka kommun (Botkyrka
kommun, 2009; Botkyrka kommun, 2012c).

Botkyrka kommun arbetar aktivt med hållbar
utveckling i sina stadsdelar och har som övergripande vision att Botkyrka ska vara en av Sveriges
bästa kommuner att bo, leva och verka i. I detta
arbete har Botkyrka kommun etablerat särskilda
dialogforum för att kontinuerligt kunna diskutera, t.ex. hållbar utveckling, med de boende
i området. Inom ramen för dialogforum får invånarna i Alby möjlighet att påverka lokala beslut
i ett tidigt skede av beslutsprocessen genom
dialog med lokala politiker. Dialogforum ordnar
4-6 möten per år med aktuella teman som berör
stadsdelen (Botkyrka kommun, 2012e).

Alby har idag drygt 12 000 invånare. Något fler
än hälften, ca 60 procent, av befolkningen har utländsk bakgrund. Stadsdelen präglas av många av
de utmaningar som är typiska för stadsdelar med
begränsade ekonomiska resurser. Den öppna
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3.2. Vad är hållbarhet och attraktivitet
i områden med begränsade
ekonomiska resurser?

poängteras att alla tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk tillväxt, social sammanhållning
och miljöskydd, tillsammans behövs för att klara
av de utmaningar som EU står inför. Strategin
understryker att det är just i städerna som mötet
mellan den miljömässiga, ekonomiska och sociala
dimensionen är som tydligast (Riksdagen, 2010:
24ff). Som en del av EU:s strategi för hållbar
utveckling och EU:s sjätte miljöhandlingsprogram
har en Temainriktad strategi för stadsmiljön
(KOM/2005/0718) tagits fram som betonar att
stadsområden spelar en viktig roll när det gäller
att uppnå målet om en hållbar utveckling. Syftet
med strategin är att ”medverka till att förbättra stadsmiljön, göra städerna hälsosammare
att leva i, attraktivare att arbeta och investera
i och minska städernas negativa påverkan på
miljön, t.ex. när det gäller klimatförändringarna”
(KOM/2005/0718).

3.2.1. Om hållbar stadsutveckling
Som grund för tanken om den hållbara staden
ligger idén om en hållbar utveckling. Konceptet
hållbar utveckling blev allmänt känt 1987 i och
med FN rapporten Vår gemensamma framtid,
ofta kallad Brundtlandsrapporten. Rapporten
stiftade den idag mest använda definitionen
av hållbar utveckling, att ”en hållbar utveckling
är en utveckling som uppfyller dagens behov
utan att förstöra möjligheterna för kommande
generationer att uppfylla sina egna behov”.
Brundtlandsrapporten framhåller vikten av ett
helhetsperspektiv. En hållbar utveckling ska ta
hänsyn till såväl ekonomiska och sociala som
miljömässiga dimensioner. En ekonomisk tillväxt
ses som en förutsättning för hållbar utveckling,
men tillväxten får inte äga rum på bekostnad
av miljön eller leda till orättvisa möjligheter för
olika samhällsgrupper och framtida generationer.
I Brundtlandsrapporten framhålls sex utmaningar för hållbar utveckling varav en, den urbana
utmaningen, tar upp städernas roll för en hållbar
utveckling (Riksdagen, 2010:19). Vid världskonferensen för miljö och utveckling i Rio de Janeiro
1992 erkändes principen för hållbar utveckling
av världens stater. Det betyder att ekonomiska,
sociala och miljömässiga faktorer ska vägas samman vid beslutsfattande.

I Sverige togs den första nationella strategin
för hållbar utveckling fram 2002 för att främja
arbetet med en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i landet (Regeringen,
2006). Den nationella strategin lyfter fram fyra
huvudutmaningar som Sverige står inför varav
”bygga samhället hållbart” fokuserar på en hållbar stadsutveckling med ambitionen att uppnå
goda livsvillkor för alla människor. För att bygga
samhället hållbart lyfter regeringen bland annat
fram vikten att utgå från lokala och regionala
förutsättningar, att skapa levande och trygga
stadmiljöer och att bryta social och ekonomisk
segregation i storstadsregionerna (Regeringen,
2006: 14ff). Utöver det övergripande arbetet
med hållbar utveckling har regeringen tillsatt
en Delegation för hållbara städer för perioden
2008-2012 för att på olika sätt främja en hållbar
stadsutveckling. Delegationen för hållbara städer
betonar att visionen om hållbarhet rymmer de
tre ömsesidigt beroende dimensionerna: en
bra miljö med begränsad påverkan på klimatet
och hushållning med resurser, social hållbarhet
som handlar om arbete, välfärd och trygghet
och goda uppväxtvillkor samt en ekonomisk
hållbarhet som handlar om ett väl fungerande
och skapande näringsliv, om handel och service
(Delegationen för hållbara städer, 2010: 4).

Visionen om den hållbara staden, eller en hållbar
stadsutveckling, diskuteras idag på alla politiska
nivåer, från internationellt till lokalt. På internationell nivå är det FN:s boende och bebyggelseprogram, Habitat, som främst arbetar för en
hållbar utveckling i världens städer. Inom ramen
för Habitat har den så kallade Habitatagendan
antagits och ratificerats av 171 länder, däribland
Sverige. Habitatagendan innehåller mål, principer, åtaganden och ett globalt handlingsprogram
för hur städer kan utvecklas på ett hållbart sätt
med särskild hänsyn till miljö och människors
hälsa och välbefinnande (Riksdagen, 2010: 24f).
I EU anges att hållbar utveckling är det övergripande långsiktiga målet för EU i Strategin för
hållbar utveckling (KOM/2005/658). I strategin
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En möjlig konsekvens är annars att de resurssvaga måste flytta på grund av höjda hyror och ökad
attraktivitet, vilket endast förflyttar problemet.
I ett första steg har projektet, utifrån Alby,
undersökt vilka krav, behov och förväntningar
som finns vad gäller hållbarhet och attraktivitet i
områden med begränsade ekonomiska resurser.
Vilken hållbarhet ska en förnyad stadsmiljö bidra
till?

3.2.2. Hållbar stadsutveckling i områden
med begränsade ekonomiska resurser
Övergripande innebär en hållbar stadsutveckling
således en helhetssyn där sociala, ekonomiska
och miljömässiga dimensioner ingår. Men vad
som är hållbarhet och attraktivitet, eller var
fokus ligger i arbetet med hållbarhet, är nödvändigtvis inte detsamma i områden med begränsade ekonomiska resurser som i nybyggda,
attraktiva och ofta centralt belägna stadsdelar.
De lokala förutsättningarna påverkar förväntningarna på hållbarhet i områden präglade av
begränsade ekonomiska resurser. En tydlig och
viktig förutsättning som kännetecknar Alby och
andra områden med begränsade ekonomiska
resurser är just de ekonomiska förutsättningarna.
Den ekonomiska hållbarheten i områden med
begränsade ekonomiska resurser ligger främst
i att förnyelsen av stadsmiljön och arbetet med
hållbar utveckling måste ligga inom ramen för
invånarnas betalningsförmåga, t.ex. de boendes
möjlighet till att betala högre hyra, samtidigt som
invånarnas ekonomiska situation stärks.

Botkyrka kommun jobbar aktivt med hållbar
stadsutveckling och har som ett steg i detta
arbete tagit fram hållbarhetsmål både för
kommunen som helhet men även specifika
långsiktiga hållbarhetsmål för stadsdelen Alby.
Hållbarhetsmålen i Alby är politiskt antagna mål
förankrade bland medborgarna dels genom ett
omfattande dialogarbete i och med att målen
formulerades och dels genom att målen antagits
av demokratiskt valda politiker i Botkyrka kommun. Således kan hållbarhetsmålen argumenteras utgöra de krav, behov och förväntningar
som finns i Alby vad gäller hållbarhet och attraktivitet.
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Botkyrka kommuns hållbarhetsmål

Albys hållbarhetmål

A. Botkyrkaborna har arbete
B. Botkyrkaborna känner sig hemma
C. Botkyrka har de bästa skolorna
D. Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna
E. Botkyrkaborna är friska och mår bra
F. Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

1. Skapa en bra uppväxtmiljö för flickor
och pojkar
2. Skapa bättre jobbchanser för kvinnor
och män
3. Förnya stadsmiljön
4. Utveckla Albys identitet
5. Pröva nya arbetsformer i kommunen

Utifrån arbetet med hållbar utveckling i Botkyrka
kommun och Alby kan ett första konstaterande
göras. Den hållbara staden är den attraktiva
staden:

men poängterar att tyngdpunkten i arbetat med
hållbar utveckling i Botkyrka kommun ligger på
den sociala dimensionen. De sex framarbetade
hållbarhetsmålen för att uppnå ett hållbart Botkyrka tar upp alla tre hållbarhetsdimensionerna
men med fokus på sociala frågor.

“Långsiktig hållbar utveckling i Alby innebär
att stadsdelen ska vara socialt, ekonomiskt och
miljömässigt attraktivt som livsmiljö för dagens
befolkning och för framtida generationer”
(Botkyrka kommun, 2009; 13).

I Alby blir fokusen på social hållbarhet, såväl
som behovet av en upprustning och förnyelse av
stadsmiljön, ännu tydligare. Det långsiktiga programmet för hållbar utveckling, baserat på Albys
förutsättningar, lägger tyngdvikt främst på social
hållbarhet d.v.s. att minska arbetslöshet, förbättra barns förutsättningar, utveckla Albys identitet
och öka medborgarnas deltagande men med
betoning på att alla förändringar måste ske med
hänsyn till miljö. Samtidigt framhålls vikten av
att förnya de fysiska förutsättningarna i området,
stadsmiljön, för att uppnå hållbarhet.

Hållbarhetsmålen i Alby liknar till mångt och
mycket de för Botkyrka kommun. Botkyrka kommun skrev 2004 under den europeiska deklarationen för hållbar stadsutveckling, Ålborgdeklarationen, med visionen om ett hållbart Botkyrka.
Målet är att bli en av Sveriges bästa kommuner
att bo, verka och leva i. Utifrån deklarationen
har Botkyrka kommun arbetat fram sex hållbarhetsmål för hela kommunen som representerar Botkyrkas syn på hållbar utveckling i
relation till kommunens förutsättningar. Varje
hållbarhetsmål ska ge en bild av det Botkyrka
kommunen vill se om 30 år (Botkyrka kommun,
2007a).

3.2.3. Fokus på social hållbarhet och
förnyad stadsmiljö är inte unikt för Alby
Fokus på den sociala dimensionen, samt behovet
av en förnyad stadsmiljö, i arbetet med en hållbar stadsutveckling är inte unik endast för Alby.
Andra områden med begränsade ekonomiska
resurser såväl runt om i Sverige som i Europa och
globalt visar på liknande hållbarhetsmål eller
fokus på den sociala dimensionen i arbetet med
en hållbar stadsutveckling. I Rosengård i Malmö,
likt Alby en stadsdel präglad av bostadsbestånd
byggda under miljonprogramsåren och begränsade ekonomiska resurser, framhålls den sociala
dimensionen av hållbar stadsutveckling såväl
som behovet att upprusta och förnya stadsmiljön
i hållbarhetsstrategin (Malmö Stad, 2008).
Malmö stad har även tagit fram så kallade områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö med

Utifrån Ålborgdeklarationen och de sex hållbarhetsmålen, och som ett led i arbetet med hållbar
utveckling, har Botkyrka kommun även arbetat
fram ett långsiktigt program specifikt för hållbar
utveckling i Alby – Framtid för Alby. Arbetet med
det långsiktiga programmet för hållbar utveckling
i Alby har utmynnat i fem hållbarhetsmål för att
nå ett hållbart Alby (Botkyrka kommun, 2009).
Botkyrka kommun framhåller genom sina hållbarhetsmål att hållbar utveckling handlar om
de tre ömsesidigt beroende dimensionerna,
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet,
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särskild fokus på områden som Seved, HolmaKrocksbäck och Lindängen vilka är områden med
begränsade ekonomiska resurser (Malmö Stad,
2011). Liknande strategier och visioner för en
hållbar stadsutveckling går att finna i exempelvis Norrköping, Södertälje, Helsinborg, Angered
utanför Göteborg och Araby i Växjö kommun (se
exempelvis Helsinborg kommun, 2011; Växjö
kommun, 2007). Även delegationen för hållbara
städer lyfter fram att den sociala dimensionen
av hållbarhet måste få utökat utrymme i arbetet med hållbar stadsutveckling såväl i Sverige
som i Europa, särskilt i socialt utsatta områden
(Delegationen för hållbara städer, 2010: 4ff). På
global nivå framhålls detta även av bland annat
FN:s boende och bebyggelseprogram, Habitat,
som understryker behovet av social hållbarhet i
städer runt om i världen för att uppnå en hållbar
utveckling (Riksdagen, 2010). Att använda sig av
en förnyad stadsmiljö som en ingång i arbetet
med hållbar stadsutveckling skulle således vara
fördelaktigt även i dessa områden. Projektets
Surbtopia-modell har således stor potential att
appliceras på många håll runt om i världen som
brottas med samma hållbarhetsutmaningar som
Alby.

är inte ny. Ett flertal aspekter brukar framhållas, bland annat av Boverket (2009), för hur en
förnyad stadsmiljö kan bidra till att ekonomisk,
miljömässig och framförallt social hållbarhet.
En första aspekt är kopplad till den ofta enhetliga
bebyggelsen med i huvudsak bostäder och en
stark funktionsuppdelning i miljonprogramsområden, såsom Alby. En förnyad stadsmiljö med
en mer varierad och intressant bebyggelse där
bostäder i högre grad blandas med arbetsplatser, verksamheter och mötesplatser skapar fler
anledningar för människor att röra sig på offentliga platser på dygnets alla tider. Fler människor
ökar känslan av trygghet i ett område. Samtidigt
förbättras servicenivån och nya arbetstillfällen
skapas när nya verksamheter och arbetsplatser
flyttar in vilket kan minska den lokala arbetslösheten. Förutom den ofta enhetliga yttre
bebyggelsen präglas även många miljonprogramsområden, däribland Alby, av en relativt liten spridning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer. En större variation vad gäller bostadsstorlekar
och upplåtelseformer som matchar behoven i
området ger en ökad möjlighet till boendekarriär
inom samma område vilket kan minska utflyttningen och öka stabiliteten (Boverket, 2009:46).
I samband med en upprustning och modernisering av bebyggelsen finns även en unik möjlighet
att ta hänsyn till viktiga miljömässiga aspekter.
Exempelvis kan ett områdes miljöpåverkan
minska över tid om man passar på att renovera
byggnader så att energiförbruningen minskar och
därmed genereras mindre koldioxidutsläpp.

3.3. Förnyad stadsmiljö som språngbräda för hållbar utveckling

Fokus i hållbarhetsarbete ligger i Alby, och
många andra områden med begränsade ekonomiska resurser, på social hållbarhet men med
betoning på att alla förändringar måste ske med
hänsyn till miljö. Utgångspunkten i detta projekt
är att arbetet med en förnyad stadsmiljö kan
bidra till att öka hållbarheten i områden med
begränsade ekonomiska resurser. I samband
med en ofrånkomlig modernisering av dessa
stadsdelar finns därmed en möjlighet att stärka
dess hållbarhet och attraktivitet vilket kan ge
långsiktiga positiva effekter. Detta behöver inte
endast få genomslag för människorna som bor i
dessa områden utan kan också leda till ett mer
välmående samhälle överlag, och därmed bidra
till en hållbar utveckling nationellt och internationellt.

Transport och infrastruktur är en annan viktig del
av stadsmiljön. En ökning av hållbara transporter
som gång-, cykel- och kollektivtrafik anses leda
till en bättre folkhälsa bland invånarna då människors fysiska aktivitet ökar och luftkvaliteten
förbättras (Riksdagen, 2011: 12). Hälsostatus är
i sin tur en viktig faktor vilken påverkar ekonomiska resurser, förankring på arbetsmarknaden,
utbildningsnivå, levnadsvanor och delaktighet
(Botkyrka kommun, 2007a: 3). Genom ökade
möjligheter att röra sig inom stadsdelen och
mellan stadsdelar i staden skapas även nya
förutsättningar för människor att mötas vilket
främjar integration. Samtidigt ökar känslan av
trygghet då fler människor rör sig på offentliga
platser. Framförallt innebär förbättrade kommunikationer inom stadsdelen och till resten

3.3.1. Kopplingar mellan en förnyad
stadsmiljö och lokal hållbarhet
Tanken att ett arbete med att förnyad stadsmiljö
har synergieffekter med andra hållbarhetsmål
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av staden större tillgänglighet till arbetsplatser, skolor och institutioner utanför den egna
stadsdelen med positiva effekter för den sociala
hållbarheten (Boverket, 2009: 52ff). Förbättrad
tillgänglighet genom hållbara transporter gör det
även enklare för människor från andra delar av
staden att besöka området. Det kan ge positiva
följdeffekter såsom bättre förutsättningar för ett
lokal baserat näringsliv och ett förbättrat rykte.
Transportsektorn är idag även en av de sektorer
som bidrar mest till koldioxidutsläppen och en
orsak till såväl höga bullernivåer som miljö- och
hälsofarliga luftföroreningar. En ökad användning av hållbara transporter som gång- cykel- och
kollektivtrafik kan således leda till minskade
koldioxidutsläpp, minskade bullernivåer och
även avhjälpa andra miljöproblem (Riksdagen,
2011:12).

En stor del av de positiva sociala effekterna i
samband med förnyelsearbetet brukar tillskrivas delaktighet och inflytande från de boende i
området. Boendeinflytande i förnyelsearbetet
skapar delaktighet och engagemang vilken i längden leder till mindre skadegörelse, ger nöjdare
hyresgäster, lägre omflyttning och ökad integration i samhället (Boverket, 2009:61). När de
boende får ökat inflytande och känner sig sedda
ökar även känslan av tillhörighet och identifikation med sina bostadsområden. Engagemanget
ger ökad känsla av gemenskap och därmed ofta
en ökad trygghet och trivsel vilket även gör området mer attraktivt (Boverket, 2010:57f).
Samtidigt är det viktigt att påpeka att alla
problem inte kan lösas genom en förnyelse av
stadsmiljön, utan snarare att en oundviklig modernisering av stadsmiljön i områden med begränsade ekonomiska resurser kan utformas på ett
sätt som bidrar till att stärka den ekonomiska,
sociala och miljömässiga hållbarheten i området.
Det krävs samtidigt andra insatser, som stöd
till barns fritidsverksamheter, ett arbete med
att utveckla skolan och utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder för ökad sysselsättning. Arbetet med en förnyad stadsmiljö och andra insatser
riktade för att öka den sociala och miljömässiga
hållbarheten måste ske parallellt.

En tredje aspekt av stadsmiljön är utemiljön och
tillgången till mötesplatser. En upprustning av
utemiljön och allmänna platser som torg, parker
och andra naturliga mötesplatser – med hjälp av
och i samarbete med de boende – har visat sig
ha positiva sociala effekter. Bland annat framhålls
en ökad känsla av samhörighet och trygghet,
minskad skadegörelse och ökad utseendemässig
attraktivitet för området (Boverket, 2009: 60). En
annan aspekt av stadsmiljön och dess utemiljö är
närheten till grönområden. Grönområden argumenteras för ha såväl miljömässiga som socialt
positiva effekter. Dels ökar grönområden upptagningen av koldioxidutsläpp och andra hälso- och
miljöfarliga partiklar från biltrafiken, de ökar
stadens anpassningsförmåga till ett förändrat
klimat samt minskar upplevelsen av buller. Tillgängliga och bostadsnära grönområden har även
positiva effekter på människors hälsa samt ökar
integrationen och kontakten mellan människor
(Riksdagen, 2011: 12).

Mer
intressant
och varierad
bebyggelse

Fler öppna
mötesplatser

Ökad
upplevd
trygghet

Figur 2. Kopplingar mellan en förnyad
stadsmiljö och ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet
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bestånd och var socialt mycket utsatt. Genom
större bebyggelsevariation av såväl bostäder
som verksamheter, nya vägar för att öka tillgängligheten tillsammans med insatser för en ökad
ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet
har området förbättras markant. En liknande
förnyelsesatsning av stadsmiljön i Coventry
(Storbritannien), i ett område präglad av hög arbetslöshet, har förbättrat de sociala förutsättningarna. Bland annat betonas att antalet elever
lämnar skolan utan tillräckliga betyg minskat från
20 % till 8 % och att fler har fått sysselsättning
(Foultier, 2010).

3.3.2. Exempel på ett arbete för förnyad
stadsmiljö med positiva effekter på lokal
hållbarhet
Det finns även existerande praktiska exempel
som visar på hur en förnyad stadsmiljö har lett till
fördelar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Ett svenskt framgångsrikt exempel som brukar lyftas fram är Gårdstensprojektet
i Nordvästra Göteborg. Gårdsten, ett område
bestående av huvudsakligen flerbostadshus från
miljonprogramsåren, har genomgått en omfattad upprustning och förnyelse sedan 1997. Då
var Gårdsten ett nergånget område med hög
avflyttning där nästan var tredje lägenhet stod
tom. Upprustningen har skett med fokus på miljö
och de boendes delaktighet och använts som ett
medel för att även förbättra sociala aspekter. Ett
resultat av förnyelsearbetet har varit en minskad
avflyttning, mindre energiförbrukning och minskat slitage. Medelinkomsten och inkomstspridningen har även ökat. De boendes engagemang i
sin stadsdel är betydligt förbättrad efter upprustningsarbetet (Boverket, 2007).

3.3.3. Genom att jobba med lokal hållbarhet
kan även nationella, regionala och
internationella hållbarhetsmål uppnås
Ett arbete med att förnya stadsmiljön behöver
inte endast få genomslag på den lokala hållbarheten utan kan också bidra till en hållbar
utveckling nationellt och internationellt. Att på
kommunal- och stadsdelsnivå i bland annat Alby
arbeta för långsiktig hållbarhet kan främja att
exempelvis de 16 svenska nationella miljömålen,
däribland ”en god bebyggd miljö” och ”en
begränsad klimatpåverkan”, EU:s strategi för
hållbar utveckling och EU:s 2020-strategi för en
långsiktig, smart och hållbar tillväxt samt åtaganden inom UN-habitat nås. Ett tydligt exempel är
den möjliga minskningen av växthusgasutsläpp
lokalt genom arbetet med att förnya stadsmiljön.
På såväl nationell, regional som internationell
nivå finns bindande krav på utsläppsminskningar
av växthusgaser. I Sverige har ett mål antagits
om att växthusgasutsläppen år 2020 ska vara
40 procent lägre jämfört med 1990 års nivåer
(Regeringen, 2009). Inom EU antogs 2007 det så
kallade 20-20-20 målet av Europas statschefer
där det bland annat fastställs att EU ska minska
sina växthusgasutsläpp med 20 procent till år
2020, jämfört med 1990 (KOM/2010/2020).
Internationellt är det Kyotoprotokollet som
fram till 2012 står för de bindande kraven
på utsläppsminskningar bland deltagande
höginkomstländer, med ett krav på åtta procents
utsläppsminskning inom EU (Regeringen, 2009).
Att på lokal nivå arbeta för att minska påverkan
på klimatet bidrar till att uppnå bindande fastslagna mål på olika politiska nivåer. Liknande
målsättningar finns även på olika politiska nivåer
vad gäller den sociala dimensionen av hållbarhet
t.ex. att öka sysselsättningen bland kvinnor och
män.

I Gårdsten har man bland annat jobbat aktivt
med att integrera arbetslösa i arbetet med att
förnya stadsmiljön med ambitionen att ytterligare stärka den sociala hållbarheten. Entreprenörer i förnyelsearbetet i Gårdsten anlitade
arbetskraft från Gårdstensbostäders egna
”arbetsförmedling” , Gårdstensbyrån. Ett femtiotal arbetstagare deltog under förnyelsearbetet,
varav ett stort antal erbjöds fortsatt arbete hos
entreprenören efter avslutat projekt (Boverket,
2007). Liknande initiativ går att hitta i exempelvis Södertälje där Telge AB (Södertälje kommun) och PEAB gått samman och bildat Telge
Peab med målet att ge arbetslösa Södertäljebor,
försörjningsstödtagare och flyktingar en möjlighet till utbildning, praktik och arbete samtidigt
som företaget bygger bostäder i Södertälje på
marknadsmässiga villkor (Telge Peab, 2012).
Framgångsrika exempel på områdesförnyelser
som ökat den miljömässiga såväl som sociala
hållbarheten finns även utanför Sveriges gränser.
Området New Colombia i Portland, Oregon (USA)
brukar framhållas som ett nationellt exempel
i USA på framgångsrik områdesförnyelse som
lett till ökad social hållbarhet. New Colombia
präglades tidigare av ett nergånget bostads-

16

4. Resultat
Under denna rubrik presenteras vad som menas med en förnyad stadsmiljö i områden med
begränsade ekonomiska resurser. Krav, behov
och förväntningar, eller ”nuläge” och ”önskeläge”, som vi har kallat det i vårt projekt vad gäller
stadsmiljön är ofta två sidor av samma mynt.
Brister i nuläget behöver åtgärdas för att uppnå
ett önskeläge. För att uppnå önskeläget krävs
emellertid att nuläget konkretiseras. Utifrån en
identifiering av önskeläget och konkretisering av
nuläget går det sedan att bygga vidare för att se
vilka åtgärder som krävs, och hur de bör utformas, för att gå från dagens situation till önskeläget och hur man genom att förnya stadsmiljön
kan bidra till att uppnå en hållbar stadsutveckling. Slutligen presenteras projektets allmängiltiga modell, Surbtopia-modell, som tar fasta
på erfarenheterna från typfallet Alby för vidare
tillämpning på andra stadsdelar med liknande
karaktär i Sverige och på andra platser i världen.

viktiga, delar av stadsmiljön. De fyra huvudkategorierna är:
•
•
•
•

Bebyggelse och bostäder,
Utemiljö och mötesplatser
Transporter och tillgänglighet
Stadsdelens miljöpåverkan

4.1.1. Bebyggelse och bostäder
En första huvudkategori som en del av
stadsmiljön är bebyggelse och bostäder. En problematik som brukar lyftas fram i miljonprogramsområden, däribland Alby, är den ofta väldigt
enhetliga bebyggelsen med likartade hus där den
största delen av bebyggelsen består av bostäder.
Bostadshusen är grupperade i förhållande till
områdets centrum, där all handel och service är
koncentrerad, vilken vänder sig inåt med slutna
fasader utåt och liten gatukontakt. Även invändigt präglas bostäderna av enhetlighet med en
relativt liten spridning av bostadsstorlekar, prislägen och vad gäller upplåtelseformer och ägande.

4.1. En förnyad stadsmiljö i Alby:
nuläge och önskeläge

Det önskeläge som framhålls i det långsiktiga
programmet för hållbar utveckling i Alby är en
förnyad stadsmiljö med en mer varierad, blandad och intressant bebyggelse med utmanande
arkitektur där bostäder i högre grad blandas upp
med arbetsplatser, verksamheter och mötesplatser. Såväl en upprustning av den befintliga
bebyggelsen som ny bebyggelse, vilken ska
komplettera den nuvarande, efterfrågas. För
att en mångfald av individer och familjer såväl
som verksamheter och företag ska kunna starta
och växa i Alby måste även en större spridning
av både prislägen, bostadsstorlekar, upplåtelseformer och ägande uppnås. Alby ska också bli
ett intressantare område att investera i så att en
naturlig förnyelse uppstår (Botkyrka kommun,
2009).

En förnyad stadsmiljö är ett av hållbarhetsmålen
som återfinns i det långsiktiga programmet
för hållbar utveckling i Alby. Utifrån målet
om en förnyad stadsmiljö, som ger en bild av
nuläget samt önskeläget för en framtida hållbar
stadsmiljö i Alby, har en fördjupad förståelse för
vilka krav, behov och förväntningar som existerar
vad gäller stadmiljön vuxit fram. Önskeläget visar
i vilken riktning arbetet med att förnyad stadsmiljö ska gå. Detta utgör grunden för det fortsatta arbetet med hur en förnyelse av stadsmiljön i
områden med begränsade ekonomiska resurser
kan bidra till hållbarhet och attraktivitet.
Önskeläget för en förnyad stadsmiljö är väl
förankrat bland medborgarna i Alby dels genom
ett omfattande dialogarbete i och med att önskeläget formulerades och dels genom att målen
antagits av demokratiskt valda politiker i Botkyrka kommun. Således kan önskeläget argumenteras utgöra de krav, behov och förväntningar
som finns i Alby vad gäller stadsmiljön.

4.1.2. Utemiljö och mötesplatser
Utemiljön och offentliga möteplatser är en annan viktig kategori i stadsmiljön. Miljöprogrammens storskaliga bostadsområden har bland
annat utsatts för kritik mot sin utemiljö och
gemensamma utrymmen med enformiga gårdar,
trafikseparering samt att utemiljön upplevs som
otrygg. Det uttrycks även att det finns en brist

Stadsmiljön, och önskeläget vad gäller en förnyad
stadsmiljö utifrån Alby, har delats in i fyra huvudkategorier som fokuserar på olika, emellertid lika
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på naturliga öppna mötesplatser och aktiva stråk
tillgängliga för alla. Till fördelarna hör emellertid
att miljonprogramsområden, såsom Alby, ofta
har gott om utrymme mellan husen och även
nära till naturen då stadsdelen ligger i utkanten
av staden.

4.1.4. Stadsdelens miljöpåverkan

Det önskeläge som framkommer i Alby betonar
vikten av fler öppna mötesplatser, nya aktiva
stråk och ny struktur. Exempel på mötesplatser är offentliga platser såsom parker, torg och
bibliotek men även idrottsplatser, platser för
kulturutövande och fritidsgårdar. Botkyrka kommun framhåller att Albys offentliga platser måste
utformas med omsorg och fyllas med innehåll.
Bland annat utpekas centrum som en mötesplats
som behöver bli viktigare med mer service och
handel. Även Subtopia, Albys upplevelse och
kulturcentrum, understryks som en verksamhet
vilken ska tillåtas växa in i stadsdelen och nå fler
människor. För att komma till rätta med den upplevda otryggheten i stadsdelen betonas att alla
förändringar i stadsmiljön ska göra Alby tryggare.
Alby ska även ta bättre tillvara på sin närhet till
vatten, skog och åkermark vilket gör Alby till en
mer attraktiv stadsdel (Botkyrka kommun, 2009).

Botkyrka kommuns ambition för Alby är att
stadsdelen ska bli resurssnål med liten påverkan
på miljön. Alla förändringar i stadsdelen ska bidra
till att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling.
Alla förändringar i stadsmiljön ska även vara
klimatsmarta, både genom att minska utsläppen
av växthusgaser men även genom att förbereda
Alby på ett framtida förändrat klimat (Botkyrka
kommun, 2009).

Precis som alla andra stadsområden har Alby
en påverkan på miljön både lokalt och globalt
genom bland annat utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar från transporter och genererandet
av avfall.

4.1.5. En avslutande diskussion
Stadmiljö består i Alby av flera kategorier: bebyggelse och bostäder, utemiljö och mötesplatser, transport och tillgänglighet samt stadsdelens
miljöpåverkan , alla lika viktiga för arbetet med
att förnya stadsmiljö. Ovan identifierade krav,
behov och förväntningar, eller önskeläge, vad
gäller stadsmiljön har tagits fram utifrån Albys
och visar i vilken riktning arbetet med att förnyad
stadmiljö ska gå i relation till de förutsättningar
som finns i Alby idag. Andra liknande områden
med begränsade ekonomiska resurser, särskilt
andra miljonprogramsområden vilka utformats
utifrån samma principer som Alby, torde ha
liknande krav, förväntningar och behov vad gäller
förnyelsen av stadsmiljön.

4.1.3. Transport och tillgänglighet
Ett områdes tillgänglighet har stor betydelse för
dess attraktivitet och hållbarhet. Transporter
och tillgänglighet är således en viktig del av
stadsmiljön. Som en stadsdel utan många arbetsplatser och med begränsad service och handel,
och som en del av storstaden, är kommunikationerna från Alby till andra lokala kommundelar och
regionala kärnor viktiga. Idag upplevs att många
regionala och lokal kärnor, exempelvis Tumba
centrum och Södertälje, är krångliga att nå från
Alby.

Önskeläget ska ses som en riktning, en utveckling, snarare än slutmål. Alby ska förbättras på
alla aspekter gällande önskeläget. Detta går i
linje med tanken om hållbar utveckling. Hållbar
utveckling är inte ett slutmål utan en önskad
riktning i vilken vi vill att utvecklingen ska gå. En
stads utveckling eller förnyad stadsmiljö är en
ständig process och har inget slutmål.

Önskeläget för en förnyad stadsmiljö i Alby innebär en snabbare, hållbarare och mer direkt
kollektivtrafik till regionala och lokala målpunkter
i Albys omgivning. Även bättre och mer utvecklade gång- och cykelvägar i Alby samt mellan
Alby och andra stadsdelar i Botkyrka kommun
efterfrågas (Botkyrka kommun, 2009).
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NULÄGE

ÖNSKELÄGE

Bebyggelse & bostäder
• Enhetlig bebyggelse
(yttre och inre)

Bebyggelse & bostäder
• Mer varierad, blandad och intressant bebyggelse med
utmanande arkitektur (bostäder, verksamheter, service)
• Större spridning av prislägen, bostadsstorlekar, upplåtelseformer och ägande vad gäller bostäder

Utemiljö & mötesplatser
• Få öppna mötesplatser och aktiva
stråk
• Otrygghet

Utemiljö & mötesplatser
• Fler öppna mötesplatser, nya aktiva stråk, ny struktur
och nya landmärken
• Välutnyttjade grönområden
• Centrum ska vara en viktig mötesplats med mer handel
och service.
• Ökad trygghet

Transporter & tillgänglighet
• Otillräckliga hållbara förbindelser

Transporter & tillgänglighet
• Snabbare och mer direkt kollektivtrafik inom Botkyrka
och till regionala kärnor i Albys omgivning.
• Bättre och mer utvecklade gång- och cykelvägar i Alby
samt mellan Alby och andra stadsdelar

Stadsdelens miljöpåverkan
• Alby påverkar miljön

Stadsdelens miljöpåverkan
• Resurssnål stadsdel med liten miljöpåverkan och på så
sätt bidra till miljömässig hållbar utveckling
• Alla förändringar i staden ska vara klimatsmarta

Tabell 1: Nuläget och önskeläget för en förnyad stadmiljö i Alby

4.2. Konkretisering: indikatorer för en
förnyad stadsmiljö i Alby

att indikera att utvecklingen går i rätt riktning för
att uppnå önskeläget. Indikatorerna är uppdelade efter de huvudkategorier i stadsmiljön som
identifierats inom ramen för önskeläget.
Det finns ett antal punkter man bör ta hänsyn
till vid utformningen och användningen av nya
indikatorer (Energimyndigheten, 2002: 15ff):

Önskeläget visar i vilken riktning arbetet med
att förnya stadsmiljön ska gå. Men för att kunna
nå önskeläget och för att kunna utvärdera om
arbetet med att förnya stadsmiljön går i rätt
riktning krävs en konkretisering av hur det ser ut
i stadsmiljön idag.

• Det ska vara tydligt vilka mål indikatorerna hänvisar till, det vill säga vad det är som ska följas
upp;
• indikatorerna ska ha hög giltighet, att indikatorn mäter det man faktiskt vill mäta, samt ska
vara lätta att förstå och tolka eftersom de annars
riskerar att inte användas. Samtidigt bör antalet
indikatorer vara hanterbart;
• i den mån det är möjligt bör indikatorerna
baseras på tillgänglig offentlig statistik. Det ska
gå att följa hur indikatorn är beräknad, vilket
statistikmaterial som använts och hur materialet
är framtaget. Denna spårbarhet är viktigt för
indikatorns trovärdighet.

Aktuell status, eller konkretisering av nuläget,
vad gäller stadsmiljön i Alby har undersöks
genom att projektet utvecklat och tagit fram
ett antal indikatorer kopplade till det önskeläge
och nuläge som identifierats för en förnyad
stadsmiljö.
Med begreppet indikatorer menas mätbara
företeelser som visar, eller indikerar, tillståndet
hos ett större system (Energimyndigheten, 2002:
13). Indikatorer använts allt oftare för att studera
och följa upp olika företeelser och mål. Indikatorer används i detta fall dels för att identifiera
hur Alby ligger till idag i förhållande till önskeläget men även som ett verktyg för att kunna
utvärdera arbetet med en förnyad stadsmiljö för

Utefter dessa hänsynstaganden har ett antal
indikatorer tagit fram under varje av de fyra
huvudkategorier vad gäller önskeläget om en

19

förnyad stadsmiljö i Alby. Indikatorerna utgörs
både av ”hårda” kvantitativa indikatorer och
”mjuka” kvalitativa indikatorer som baseras på
invånarnas attityder gentemot olika företeelser
i stadsmiljön. Att använda sig av både hårda och
mjuka indikatorer fångar upp kompletterande
bilder av den aktuella statusen i områden. Vissa
företeelser i stadsmiljön är dessutom svåra att
mäta med enbart hårda indikatorer eller mjuka
indikatorer varför en blandning är att föredra.
Genom att använda sig av både mjuka och hårda
indikatorer kan även förslagen på åtgärder kopplade till stadsmiljön förbättras. Exempelvis kan
investeringarna i idrottsverksamheten och idrottsplatser visa att kommunen aktivt jobbar med
den sortens mötesplatser. Upplever invånarna
att idrottsverksamheten som mindre bra kan
de både bero på en oförmåga att kommunicera
ut satsningar inom idrottsverksamheten som
utformningen.

arbetet med en förnyad stadsmiljö. Samtidigt kan
en, eller flera, referenspunkter vara värdefullt för
att sätta indikatorerna för den aktuella statusen
i Albys stadsmiljö i perspektiv. Således har ett
antal referenspunkter har tagits fram för att se
hur Alby ligger till i förhållande till exempelvis
hela Botkyrka kommun, Stockholm län eller riket.
Bland annat kan dessa referenspunkter ge en fingervisning inom vilka områden åtgärder är mer
angelägna och således förbättra valet av åtgärder
i stadsmiljön.

4.2.1. Indikatorer för bebyggelse och
bostäder
I Alby önskas en mer varierad, blandad och intressant bebyggelse med utmanande arkitektur
för att bryta den upplevda enhetliga bebyggelsen
i området där bostäder i högre grad blandas med
arbetsplatser, verksamheter och mötesplatser.
Även en större spridning av prislägen, bostadsstorlekar, upplåtelseformer och ägande vad
gäller bostäder efterfrågas. För att få fördjupad
kunskap och analysera hur statusen ser ut idag
gällande bebyggelsen och bostäder i Alby har sex
indikatorer tagits fram kopplade till önskeläget
med tillhörande referenspunkter. Se tabell 2.

Önskeläget för en förnyad stadsmiljö i Alby
utgörs av en riktning mot vilken arbetet med
stadsmiljön ska sträva. Ofta vill man öka eller
minska något, t.ex. minska miljöpåverkan eller
öka antalet invånare som känner sig trygga i området. Alby ska således jämföras med sig själv i
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Tabell 2
BEBYGGELSE OCH BOSTÄDER
NULÄGET
1 Enhetlig bebyggelse

(Yttre)

ÖNSKELÄGE

1.1 Mer varierad, blandad och
intressant bebyggelse

RIKTNING
ÖNSKELÄGE INDIKATOR

1.1.1 Antal butiker och restauranger* per
1000 invånare [antal/invånare]

ÖNSKVÄRD
NULÄGE RIKTNING FÖR
ALBY (2011) INDIKATOR
3.9

REFERENSPUNKTER
Botkyrka
Kommun
Tumba
4,8

Stockholms
Län
Riket
7,1
6,9

1.1.2 Andel nybyggda bostäder i
flerbostadshus och småhus för åren
1971‐1975, 2006‐2009 [%]
1971‐75

87%

13%

46%

2006 ‐ 09

0%

6%

4%

1rk‐

14%

15%

12%

2rk

18%

17%

18%

3rk

36%

22%

30%

4rk

20%

21%

21%

5rk+

13%

27%

19%

17%

41%

32%

34%

76%

43%

42%

41%

6%

15%

26%

25%*

1.1.3 Andel av invånare som upplevelser
bebyggelsen som varierad, blandad och
intressant [%]
1

Enhetlig bebyggelse
(Inre)

1.2 Större blandning av prislägen,
bostadsstorlekar,
upplåtelseformer och ägande
vad gäller bostäder

1.2.1 Fördelning mellan bostadsstorlekar [%]

1.2.2 Fördelningen mellan upplåtelseformer
och ägande för bostäder [%]
Egen hem
Hyresrätt
Bostadsrätt
1.2.3

Andelen av invånare som upplever att det
är en bra spridning bostadsstorlekar,
upplåtelseformer och ägande vad gäller
bostäder [%]
*SNIkoder 47 (detaljhandel utom
motorfordon) samt 56 (restaurang, catering‐
och barverksamhet)

* För länet är siffran för bostadsrätter
underskattad då omvandling från
hyresrätt till bostadsrätt sedan 1990
inte omfattas i statistiken.

(eller därefter) till skillnad från exempelvis
stadsdelen Tumba och hela Botkyrka kommun.
Förnyelse av stadsmiljön idag genom nyproduktion av bostäder i Alby är således obefintlig.
Önskad riktning för indikatorn är en minskning av
andelen nybyggda bostäder för åren 1971-1975,
vilket skulle innebära att ny bebyggelse i form av
bostäder tillkommit. Detta indikerar en förnyelse
av stadsmiljön mot en mer varierad, blandad och
intressant bebyggelse.

Antalet butiker och restauranger per 1000
invånare [antal/1000 invånare]

Antalet butiker (detaljhandel) och restauranger
per 1000 invånare används som en indikator för
att fånga upp önskeläget om en mer varierad och
intressant bebyggelse med en större spridning av
funktioner annat än bostäder i området. Indikatorn visar på i vilken grad bostäder är uppblandade med andra verksamheter såsom butiker,
restauranger och annan handel. Indikatorn och
dess referenspunkter bygger på frambeställd
statistik från SCB som baseras på SNI-koderna
47 och 56 från 2010 vilka omfattar detaljhandel
(utom motorfordon) samt restaurang-, cateringoch barverksamheter. Detaljhandeln inkluderar
förutom mer traditionell handel även service
såsom apotek, optiker och skomakare samt torgoch marknadshandel med såväl livsmedel som
andra varor.

Andel av invånare som upplever bebyggelsen
som varierad, blandad och intressant [%]

Hur bebyggelsen upplevs av de som bor i området är även en viktig indikator för att avgöra
om förnyelsen av bebyggelsen i stadsmiljön får
önskad effekt, det vill säga att bebyggelsen uppfattas som mer utseendemässigt attraktiv. Det är
både viktigt att det sker en faktisk förnyelse av
bebyggelsen som att förnyelsen är synlig och att
bebyggelsen uppfattas som mer varierad, blandad och intressant av invånarna.

Indikatorn visar att antalet butiker och restauranger per 1000 invånare i Alby i nuläget är betydligt lägre, 3,9 stycken per 1000 invånare, än i
såväl Botkyrka kommun, med 4,8 butiker och restauranger per 1000 invånare, som i Stockholms
län och i riket med 7,1 respektive 6,9 butiker och
restauranger per 1000 invånare.

I dagsläget finns ingen undersökning som mäter
upplevelsen av bebyggelsen i Alby. I ett vidare
arbete med att förnya stadsmiljön i Alby finns
det ett värde i att genomföra en attitydsundersökning kopplad specifikt till attityder kring
stadsmiljön bland invånarna i Alby där bland
annat upplevelsen av bebyggelsen efterfrågas
och mäts.

Önskad riktning för indikatorn är en ökning
av antalet butiker och restauranger per 1000
invånare i Alby vilket indikerar en förnyelse av
stadsmiljön mot en mer varierad, blandad och
intressant bebyggelse.

Fördelning mellan bostadsstorlekar [%]

Botkyrka kommun önskar en större spridning av
bostadsstorlekar i Alby för att bli attraktivt för en
mångfald av olika familjer och individer. En indikator som visar fördelningen mellan bostadsstorlekar i Albys bostadsbestånd används för att
utvärdera nuläget i förhållande till önskeläget.
Statistiken för såväl Alby som referenspunkterna
Tumba och Botkyrka kommun kommer från
Botkyrka kommun och gäller år 2009. Statistiken
är tillgänglig online på kommunens hemsida
(Botkyrka kommun, 2011). Tumba används som
referenspunkt då Tumba, av Botkyrka kommun,
framhålls som en stadsdel med en fungerande
spridning gällande bostäder.

Andel nybyggda bostäder i flerbostadshus och
småhus för åren 1971-1975, 2006-2009 [%]
Indikatorn som visar andel nybyggda bostäder i
flerbostadshus och småhus för åren 1971 – 1975
och 2006 – 2009 är kopplad till önskeläget om en
mer varierad, blandad och intressant bebyggelse
med fokus på nybyggnation. Statistiken som
indikatorn bygger på samt referenspunkterna
för stadsdelen Tumba och hela kommunen är
hämtad från Botkyrka kommun och finns tillgängliga online på Botkyrka kommuns hemsida
(Botkyrka kommun, 2011).

Indikatorn visar att huvuddelen av Albys bostadsbestånd, 87 procent, är byggd under miljonprogramsperioden mellan 1971-1975. Inga nya
bostäder har byggts under perioden 2006 – 2009

Indikatorn visar att andelen bostäder med tre
rum och kök dominerar i Alby i dagsläget medan
andelen bostäder med fem rum och kök eller
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större är lägre än genomsnittet i kommunen.
I Alby är 36 procent av bostäderna tre rum och
kök, detta i jämförelse med Tumba där andelen
tre rum och kök ligger på 22 procent och i hela
kommunen på 30 procent. Andelen fem rum och
kök eller större är i Tumba och Botkyrka kommun
27 procent respektive 19 procent medan andelen i Alby är 13 procent.

bostadsbestånd är 76 procent hyresrätter, 17
procent egna hem och endast sex procent
bostadsrätter, det vill säga en relativt lite spridning av upplåtelseformer och ägande. I såväl
Tumba, hela Botkyrka kommun och Stockholms
län är spridningen större där andelen hyresrätter
ligger på 41-43 procent.
Önskad riktning för indikatorn är att andelen
hyresrätter minskar vilket tyder på en större
spridning mellan upplåtelseformer och ägande.
Detta indikerar en förnyelse av stadsmiljön mot
en större spridning av upplåtelseformer och
ägande.

Önskad riktning för indikatorn är en minskning
av andelen tre rum och kök vilket visar på att andelen andra bostadsstorlekar har ökat och att en
större spridning förekommer. Detta indikerar en
förnyelse av stadsmiljön mot en större spridning
av bostadsstorlekar.

Andelen av invånare som upplever att det är
en bra spridning bostadsstorlekar, upplåtelseformer och ägande vad gäller bostäder [%]

Fördelningen mellan upplåtelseformer och
ägande för bostäder [%]

Förutom större spridning av bostadsstorlekar
efterfrågar Botkyrka kommun även en större
spridning av upplåtelseformer och ägande i
Alby för att bli mer attraktivt för en mångfald av
familjer och individer. En indikator som mäter
fördelningen mellan olika upplåtelseformer och
ägande har tagits fram för att spegla önskeläget.
De olika upplåtelseformerna och ägandet idag
är hyresrätter, bostadsrätter samt egna hem.
Statistiken som indikatorn baseras på samt referenspunkterna för stadsdelen Tumba, Botkyrka
kommun och Stockholms län är hämtade från
Botkyrka kommun och gäller för 2010. Statistiken
finns tillgänglig online på kommunens hemsida
(Botkyrka kommun, 2011). Andelen bostäder
fördelat på upplåtelseform och ägande är
baserat på folk- och bostadsräkningen från 1990
med tillägg för nybyggnation och permanentning
av fritidshus för åren 1991-2010. De omvandlingar som skett från hyresrätt till bostadsrätt eller
rivningar är således inte medräknade. I Botkyrka
har det inte skett några omvandlingar eller
rivningar av bostadsbestånd sedan 1990, men
för Stockholms län totalt blir framförallt andelen
bostadsrätter underskattade. När nya värden för
indikatorn tas fram i fortsättningen för att följa
utvecklingen i Albys stadsmiljö måste således
även omvandling av hyresrätter till bostadsrätter eller till andra alternativa upplåtelseformer
såsom hyresköp tas med i beräkningarna.

Vilken eller hur stor spridningen av bostadsstorlekar, upplåtelseformer och ägande bör vara beror på vad som efterfrågas i området. I slutändan
är det således även viktigt att de boende i området upplever att det erbjuds en bra spridning
av bostadsstorlekar och upplåtelseformer för att
stadsdelen ska uppfattas som attraktiv att stanna
kvar i och flytta till.
I dagsläget finns ingen undersökning som mäter
upplevelsen av spridningen mellan bostadsstorlekar, upplåtelseformer och ägande i Alby.
I ett vidare arbete med att förnya stadsmiljön
i Alby finns det ett värde i att genomföra en
attitydsundersökning kopplad till stadsmiljön
bland invånarna där bland annat upplevelsen av
spridningen efterfrågas.

Indikatorn visar att andelen hyreslägenheter
i dagsläget dominerar i Alby. Av Albys totala
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bättrad utemiljö är svårt. Det är exempelvis inte
i första hand hur många mötesplatser eller var
de ligger som spelar störst roll utan snarare hur
öppna och tillgängliga mötesplatserna upplevs av
invånarna. En mötesplats kan verka öppen, exempelvis ett torg eller en lekplats, men upplevas
som stängd eller otillgänglig då den informellt
fylls av en viss åldersgrupp eller personer av
visst kön. Därför baseras många av indikatorerna
under aspekten utemiljö och mötesplatser på
attityder bland invånarna. Dessa har emellertid
vägts upp med hårdare indikatorer, såsom investeringar i olika mötesplatser och antal besökare,
för att få en fördjupad förståelse om nuläget vad
gäller utemiljö och mötesplatser.

4.2.2. Indikatorer för utemiljö och
mötesplatser
I Alby önskas fler öppna mötesplatser, nya
aktiva stråk och ny struktur när det kommer
till utemiljön och tillgången till mötesplatser.
Bland annat framhålls att centrum behöver bli
en viktigare mötesplats. Det betonas även att
den upplevda tryggheten i området behöver öka
samt att Alby ska ta tillvara på sin närhet till naturen. För att få fördjupad kunskap och analysera
hur statusen ser ut idag gällande utemiljö och
mötesplatser i Alby har 13 indikatorer tagits fram
kopplade till önskeläget med tillhörande referenspunkter (se tabell 3). Att kvantitativt mäta
tillgången till fler öppna mötesplatser och en för-
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Tabell 3
ÖNSKVÄRD
NULÄGE RIKTNING FÖR
ALBY (2011) INDIKATOR

UTEMILJÖ & MÖTESPLATSER
NULÄGET
2 Få öppna mötesplatser

och aktiva stråk

ÖNSKELÄGE

2.1 Fler öppna mötesplatser, nya
aktiva stråk, ny struktur och nya
landmärken

2.2 Välutnyttjade grönområden

2.3 Centrum ska vara en viktig
mötesplats med mer handel och
service.

2.

Otrygghet

2.4 Ökad upplevd trygghet

RIKTNING
ÖNSKELÄGE INDIKATOR

2.1.1 Andel av invånare som anser att
biblioteksverksamheten är ganska bra
till mycket bra [%]
2.1.2 Andelen av invånare som anser att
kulturverksamheten är ganska bra till
mycket bra [%]
2.1.4 Antal biblioteksbesök per invånare
[besök/invånare/år]
2.1.5 Andel av invånare som anser att
idrottsverksamhet är ganska bra till
mycket bra [%]
2.1.6 Kommunens sammanlagda
investeringar och driftskostnader i
idrottsverksamhet [kr/invånare/år]
2.1.7 Andel av invånare som upplever
tillgången till öppna mötesplatser som
ganska bra till mycket bra [%]
2.2.1 Andel av invånare som anser att
parkerna & lekparkerna är ganska bra
till mycket bra [%]
2.2.2 Andelen av invånare som anser att
natur‐ och friluftsområden är ganska
bra till mycket bra [%]
2.2.3 Kommunens investering i parker och
grönområden [kr/invånare/år]
2.3.1 Omsättning i handel och
restaurangbransch per invånare
[kr/invånare/år]
2.3.2 Andelen av invånare som anser att
centrum är en viktig mötesplats med
handel och service [%]
2.4.1 Andel av invånare som upplever sitt
område som otryggt [%]

REFERENSPUNKTER
Botkyrka
Kommun
Tumba

75%

81%

78%

57%

59%

57%

5.25

61%

Stockholms
Län
Riket

6.18

65%

225

62%

723

64%

53%

55%

75%

78%

78%

10 848

48 631

81 315

70 708

30%

21%

16%

15%

‐ varav män

28%

22%

6%

‐ varav kvinnor

31%

23%

24%

134

137

2.4.2. Antal samtliga brott per 1000 invånare

[brott/1000 invånare]

161

125

biblioteksbesök per invånare och år. Indikatorn
och dess referenspunkter baseras på statistik
från Botkyrka kommun både för antalet biblioteksbesök och invånarantalet och gäller 2011.
Statistiken för antal biblioteksbesök har gjorts
tillgänglig av Botkyrka kommun inom ramen för
projektet medan invånarantal finns tillgängligt på
kommunens hemsida (Botkyrka kommun, 2011).
Indikatorn visar att antalet biblioteksbesök per
invånare är något lägre i Alby än i hela kommunen. I Alby besökare varje invånare i genomsnitt biblioteket 5,25 gånger per år, detta jämfört med Botkyrka kommun där varje invånare
besöker kommunens bibliotek ca 6,18 gånger per
år.

Andel av invånare som anser att biblioteksverksamheten är ganska bra till mycket bra [%]
samt Andelen av invånare som anser att kulturverksamheten är ganska bra till mycket bra [%]

Biblioteks- och kulturverksamhet är två öppna
mötesplatser som brukar lyftas fram som viktiga.
Invånarnas upplevelser av biblioteks- och kulturverksamhet i Alby används som en indikator kopplad till önskeläget om fler öppna mötesplatser.
Statistiken som indikatorn, samt referenspunkterna Tumba och hela Botkyrka kommun, kommer från frågor ställda i Botkyrka kommuns medborgarundersökning från 2011 (Markör, 2011).
Medborgarundersökningen genomförs årligen i
Botkyrka kommun med syftet att ta reda på hur
invånarna upplever att det är att bo i kommunen.
Medborgarundersökningen genomförs bland ca
3000 slumpvalda invånare, där antalet är relativt jämt fördelat mellan kön, ålder och de olika
stadsdelarna i kommunen.

Önskad riktning för indikatorn är en ökning av
antalet biblioteksbesök per invånare. Detta
indikerar en förnyelse av stadsmiljön mot fler
öppna mötesplatser.

Andel av invånare som anser att idrottsverksamhet är ganska bra till mycket bra [%]

Indikatorn visar att upplevelsen av biblioteksoch kulturverksamhet i Alby är något, men inte
väsentligt, lägre i Alby än i stadsdelen Tumba och
hela kommunen. Störst skillnad är det vad gäller
upplevelsen av biblioteksverksamheten där 75
procent av invånarna i Alby svarar att de anser
att biblioteksverksamheten är ganska bra till mycket bra. I Tumba ligger siffran på 81 procent och
i kommunen på 78 procent. Vad gäller uppfattningen om kulturverksamheten är andelen något
lägre. 57 procent av Albys invånare anser kulturverksamheten som ganska till mycket bra.
I Tumba och Botkyrka kommun uppgår andelen
till 59 procent respektive 57 procent. Överlag
tycks invånarna i Alby relativt nöjda med biblioteks- och kulturverksamheten i området.

Idrottsplatser och idrottsverksamhet är en annan
viktig mötesplats. Andel av invånare som anser
att idrottsverksamheten är ganska bra till mycket
bra används således som en indikator för att
fånga upp önskeläget om fler öppna mötesplatser. Indikatorn såväl som dess referenspunkter
grundas på en fråga ställd i Medborgarundersökningen i Botkyrka kommun från 2011 (Markör,
2011).
Indikatorn visar att upplevelsen av idrottsverksamhet i Alby är något, men inte väsentligt, lägre
i Alby än i stadsdelen Tumba och hela kommunen. I Alby upplever 61 procent av invånarna
att idrottsverksamheten är ganska bra till mycket
bra. I Tumba ligger siffran på 65 procent och i
kommunen på 62 procent. Överlag tycks invånarna i Alby relativt nöjda med idrottsverksamheten
i området.

Önskad riktning för indikatorn är en ökning av
andelen av invånare som anser att biblioteksrespektive kulturverksamheten är ganska bra
till mycket bra. Detta indikerar en förnyelse av
stadsmiljön mot fler öppna mötesplatser.

Önskad riktning för indikatorn är en ökning av
andelen av invånare som anser att idrottsverksamheten är ganska bra till mycket bra. Detta
indikerar en förnyelse av stadsmiljön mot fler
öppna mötesplatser.

Antal biblioteksbesök per invånare [besök/
invånare/år]

En andra, hårdare, indikator som används för
att väga upp den upplevelsebaserade indikatorn
gällande önskeläget om fler öppna mötesplatser,
i detta fall biblioteksverksamheten, är antalet
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bland annat upplevelsen av öppna mötesplatser
efterfrågas.

Kommunens sammanlagda investeringar och
driftskostnader i idrottsverksamhet [kr/invånare/år]

Andel av invånare som anser att parkerna &
lekparkerna är ganska bra till mycket bra [%]
samt Andelen av invånare som anser att naturoch friluftsområden är ganska bra till mycket
bra [%]

Likt indikatorerna för biblioteks- och kulturverksamhet är det viktigt att väga upp mer upplevelsebaserade indikatorer med hårda indikatorer
för att få en mer övergripande förståelse för
nuläget. Således används en indikator som visar
på kommunens sammanlagda investeringar
och driftkostnader för idrottsverksamheten.
Statistiken för investeringar och driftkostnader
samt antalet invånare som indikatorn och referenspunkten Botkyrka kommun baseras på är
hämtade från Botkyrka kommun och gäller 2011.
Statistiken för antal biblioteksbesök har gjorts
tillgänglig av Botkyrka kommun inom ramen för
projektet medan invånarantal finns tillgängligt på
kommunens hemsida (Botkyrka kommun, 2011).

En faktor som framhålls i Alby och som också ses
som viktiga öppna mötesplatser samt en viktig
del av utemiljön är parker och naturområden
i stadsdelen. Återigen är uppfattningen bland
invånarna om parker och naturområden viktig.
Det är i huvudsak inte antalet grönområden eller
den faktiska närheten eller som spelar störst
roll utan snarare den upplevda. Olika grupper
av människor värderar även olika grönområden
olika. Indikatorn och dess referenspunkter bygger på en fråga från medborgarundersökningen i
Botkyrka kommun från 2011 (Markör, 2011).

Indikatorn visar att de sammanlagda investeringarna och driftkostnaderna för idrottsverksamheten i Alby är betydligt lägre per invånare och år
än i kommunen. I Alby läggs omkring 225 kronor
per invånare och år på idrottsverksamheten,
detta jämfört med respektive siffra för Botkyrka
kommun på 723 kronor per invånare och år.
Samtidigt ska man ha i åtanke att Albybor även
deltar i idrottsverksamheten i andra stadsdelar i
kommunen.

Indikatorn visar att upplevelsen av parker och
lekparker samt natur- och frilufsområden i Alby
är någorlunda lika eller högre än i referenspunkterna Tumba och Botkyrka kommun. Detta gäller
särskilt andelen av invånare som anser att parker
och lekparker är ganska bra till mycket bra. I Alby
är andelen 64 procent, detta jämfört med Tumba
på 53 procent och i kommunen på 55 procent.
Vad gäller upplevelsen av natur- och frilufsområden ligger Alby något lägre än kommunen,
75 procent jämfört med 78 procent. Emellertid
ska betonas att båda procenttalen ligger högt.
Överlag tycks invånarna i Alby relativt nöjda med
parker och lekparker samt natur- och frilufsområden i området.

Önskad riktning för indikatorn är en ökning av
sammanlagda investeringar och driftkostnader
per invånare och år. Detta indikerar en förnyelse
av stadsmiljön mot fler öppna mötesplatser.

Andel av invånare som upplever tillgången till
öppna mötesplatser som ganska bra till mycket
bra [%]

Önskad riktning för indikatorn är en ökning av
andelen invånare som anser att parker och lekparker samt natur- och frilufsområden är ganska
bra till mycket bra. Detta indikerar en förnyelse
av stadsmiljön mot fler öppna mötesplatser och
välutnyttjade grönområden.

Biblioteks- och kulturverksamhet samt idrottsverksamhet fångar endast in några få mötesplatser i stadsdelen. Tillgången till andra mötesplatser efterfrågas också. Ett sätt att fånga upp detta
är en bredare indikator som mäter upplevesen av
tillgången till öppna mötesplatser överlag bland
invånarna.

Kommunens investering i parker och grönområden [kr/invånare/år]

I dagsläget finns ingen undersökning som mäter
upplevelsen av mötesplatser i Alby. I ett vidare
arbete med att förnya stadsmiljön i Alby finns det
ett värde i att genomföra en attitydsundersökning kopplad till stadsmiljön bland invånarna där

För att väga upp den upplevelsebaserade indikatorn kopplad till parker och naturområden
används en indikator som visar på kommunens
investeringar i park- och grönområden.
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I dagsläget visar indikatorn att omsättningen i
Alby centrum (exklusive affärsområdet Eriksberg) är låg i förhållande till invånarantalet. Albys
butiker och restauranger har en omsättning på
10 848 kronor per invånare och år idag, vilket
går att jämföra med exempelvis en omsättning
på 48 631 kronor per invånare och år i Botkyrka
kommun och 81 315 kronor per invånare och år i
Stockholms län.

I dagsläget finns inga värden vad gäller indikatorn
för Alby, inte heller referenspunkter. I ett fortsatt
arbete med att förnya stadsmiljön I Alby krävs ett
framtagande av värden för kommunens investeringar i parker- och grönområden.

Omsättning i handeln och restaurangbransch
per invånare [kr/invånare/år]

I önskeläget framhålls att centrum ska vara en
viktig mötesplats med mer handel och service.
Omsättningen i handeln och restaurangbranschen per invånare och år fångar upp handeln
och användning av service i Alby centrum (exklusive Eriksberg) vilket indikerar centrum som en
viktigare mötesplats. Indikatorn och dess referenspunkter bygger på frambeställd statistik från
SCB som baseras på SNI-koderna 47 och 56 från
2010 vilka omfattar detaljhandel (utom motorfordon) samt restaurang-, catering- och barverksamheter. Detaljhandeln inkluderar förutom mer
traditionell handel även service såsom apotek,
optiker och skomakare samt torg- och marknadshandel med såväl livsmedel som andra varor.

Önskad riktning för indikatorn är en ökning av
omsättningen per invånare och år i Alby. En
ökning indikerar att en förnyelse av stadsmiljön
där centrum är en viktigare mötesplats med mer
handel och service.

Andelen av invånare som anser att centrum är
en viktig mötesplats med handel och service [%]
Även om omsättningen av handel och service
ökar i Alby centrum innebär detta inte nödvändigtvis att invånarna i Alby uppfattar centrum
som en viktigare mötesplats. Därför är det även
viktigt med en indikator som mäter upplevelsen
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av centrum som en mötesplats med handel och
service.

utförs varje år av SCB (Statistiska Centralbyrån,
2011) vilken 2011 omfattade ca 130 kommuner,
däribland Botkyrka kommun, och där samma
trender uppvisas vad gäller upplevelsen av
otrygghet.

I dagsläget finns emellertid ingen undersök-ning
som mäter upplevelsen av centrum som en
viktig möteplats i Alby. I ett vidare arbete med
att förnya stadsmiljön i Alby finns det ett värde i
att genomföra en attitydsundersökning kopplad
till stadsmiljön bland de boende i Alby där bland
annat upplevelsen av uppfattningen om centrum
efterfrågas och mäts.

Indikatorn som pekar på nuläget i Alby vad gäller
antalet anmälda brott per 1000 invånare visar
att Alby inte har en högre brottslighet än andra
områden. I Alby anmäls 134 brott per 1000 invånare, vilket är lägre än i både Botkyrka kommun (137 brott per 1000 invånare) och i Stockholms län (161 brott per 1000 invånare) men
något högre än riksgenomsnittet (125 brott per
1000 invånare). Däremot upplevs Alby av sina
invånare som betydligt otryggare än invånarna i
såväl Botkyrka kommun som Stockholms län och
riket. 30 procent av Albys invånare upplever sitt
område som otryggt, medan 21 procent i Botkyrka uppger en känsla av otrygghet. I Stockholms
län samt i riket är andelen invånare som upplevelser sitt bostadsområde otryggt 16 procent
respektive 15 procent. Det finns även en skillnad
i kvinnor och mäns upplevelser av otrygghet i sitt
närområde, där kvinnor i Alby såväl som i kommunen, länet och riket känner sig mer otrygga än
män, varför genusaspekten är viktig att ta med.

Andel av invånare som upplever sitt område
som otryggt [%] samt Antal samtliga brott
per 1000 invånare [brott/1000 invånare]

Den upplevda trygghet är en viktig faktor i ett
arbete med en förnyad stadsmiljö kopplade till
utemiljön som har betydande påverkan på en social hållbarhet, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är inte den faktiska brottsligheten
utan hur tryggt ett område upplevs som spelar
störst roll. Parallellt med den upplevda tryggheten är det emellertid intressant att även ha
en indikator som visar på den faktiska (anmälda)
brottstatistiken ser ut. Statistiken som indikatorn
om antal brott bygger på samt referenspunkterna är hämtad från Brottsförebyggande rådets
(BRÅ:s) statistik över anmälda brott under 2010,
inom ramen för redovisningen av de lokala
utvecklingsavtalen (LUA) (Brottsförebyggande
rådet, 2012). Indikatorn för den upplevda tryggheten i Alby samt referenspunkten Botkyrka
kommun bygger på siffror hämtade från Botkyrka
kommuns medborgarundersökning från 2011
och svarar mot påståendet ”Det är tryggt att
bo och leva i min kommundel” (Markör, 2011).
Statistiken för referenspunkterna Stockholm län
samt riket kommer från BRÅ:s Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2010 vilken
omfattar påståenden om upplevelsen av
trygghet med fokus på känslan av otrygghet vid
utevistelse på kvällar i det egna bostadsområdet (Brottsförebyggande rådet, 2011). Statistiken för Alby och Botkyrka kommun vad gäller
upplevt trygghet är inte direkt jämförelsebar
med statistiken för Stockholms län och riket då
de svarar mot något olika, om än närbesläktade, påståenden. Samtidigt ger statistiken en
uppfattning om nuläget. Jämförelsebarheten
förstärks emellertid om man exempelvis tittar
närmare på medborgarundersökningarna som

Önskad riktning för indikatorerna är en minskning vad gäller antal brott per 1000 invånare samt
upplevelen av trygghet i sitt område. Samtidigt
är indikatorn för upplevd trygghet viktigast.
Potentiellt skulle antalet anmälda brott per 1000
invånare kunna öka då en förnyad stadsmiljö innebär att fler människor rör sig på allmän plats,
det vill säga att det finns fler tillfällen för brott,
samtidigt som känslan av trygghet ökar.

4.2.3. Indikatorer för transporter och tillgänglighet
I Alby önskas en snabbare, hållbarare och mer
direkt kollektivtrafik till identifierade regionala
och lokala målpunkter i Albys omgivning för att
öka tillgängligheten. Även bättre och mer utvecklade gång- och cykelvägar i Alby samt mellan
Alby och andra stadsdelar i Botkyrka kommun
efterfrågas (Botkyrka kommun, 2009). För att få
fördjupad kunskap och analysera hur statusen
ser ut idag gällande transport och tillgänglighet i
Alby har fyra indikatorer tagits fram kopplade till
önskeläget med tillhörande referenspunkter. Se
tabell 4.
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Tabell 4
TRANSPORT & TILLGÄNGLIGHET
NULÄGET
3 Otillräckliga hållbara

förbindelser

ÖNSKELÄGE

3.1 Snabbare och mer direkt
kollektivtrafik inom Botkyrka och
till regionala kärnor i Albys
omgivning (fokus: arbetsplatser,
utbildning, service).

ÖNSKVÄRD
NULÄGE RIKTNING FÖR
ALBY (2011) INDIKATOR

RIKTNING
ÖNSKELÄGE INDIKATOR

3.1.1 Restidskvot under rusningstid för
kollektivtrafik* till regionala och lokala
kärnor [kollektivtrafik/bil]
Flemingsberg
Skärholmen
Kungens kurva

Tumba/
Fittja

1.41
1.33

1.25

1 ‐ 1.67

0.87 ‐ 1.53

2.41

1.50
2.42 ‐ 2.67

Tullinge centrum

2.6 ‐ 2.87

1.94 ‐ 2.18

Hallunda centrum

0.40

*Restid inklusive väntetid (halva
turtäthetstiden men max 12 minuter)
samt tid för byten.

TRAST
restidskvot
<1,5

1.17
Tumba

TRAST
Genhetskvot
<1,25

3.2.1 Genhetskvot för gång och cykel till
viktiga lokala målpunkter (inom 1 ‐ 5
km avstånd) [trafiknätets
längd/fågelvägens längd]
3.2.2 Andel av invånare som anser att cykel‐
och gångvägar är ganska bra till mycket
bra [%]

Stockholms
Län
Riket

0.94

2.9 ‐ 4.6

3.1.4 Andel av invånare som anser att
kollektivtrafiken är snabb och direkt [%]

Botkyrka
Kommun

Fittja

Tumba centrum

Södertälje centrum

3.2. Bättre och mer utvecklade gång‐
och cykelvägar i Alby samt mellan
Alby och andra stadsdelar

REFERENSPUNKTER

Tumba

I dagsläget visar indikatorn att restidkvoten
skiljer sig markant mellan identifierade regionala
och regionala kärnor men att restidskvoten är
större än 1,5 – 2 till åtminstone tre av de identifierade kärnorna: Södertälje centrum, Tumba
centrum och Tullinge centrum. Krångligast är
det att ta sig till Tumba centrum från Alby där
restidskvoten ligger på 2,9 – 4,6 under rusningstrafik beroende på turtätheten.

Restidskvot under rusningstid för kollektivtrafik till regionala och lokala kärnor
[kollektivtrafik/bil]

Indikatorn används för att fånga upp nuläget i
relation till önskeläget om en snabbare och mer
direkt kollektivtrafik. Restidskvoten visar på restiden för kollektivtrafiken under rusningstrafik i
jämförelse med hur lång tid det skulle ta att resa
samma sträcka med bil. Restidskvoten är en vedertagen indikator som används brukar användas
vid bedömning av transportkvaliteten och dess
tillgänglighet (se t.ex. Boverket m.fl., 2007). Undersökningar pekar oftast på restiden som den
faktor som har dominerande betydelse för valet
mellan kollektivtrafik och andra färdsätt (Boverket m.fl., kap 7.4). Indikatorn utgår från ett antal,
av Botkyrka kommun, identifierade regionala
och lokal kärnor där viktiga arbetsplatser, skolor
och service återfinns och som idag upplevs som
otillgängliga. Dessa är Flemingsberg (Huddinge
kommun), Skärholmens Centrum (Stockholms
kommun), Kungens kurva (Huddinge kommun),
Södertälje centrum (Södertälje kommun), Tumba
centrum (Botkyrka kommun), Tullinge centrum
(Botkyrka kommun) samt Hallunda centrum (Botkyrka kommun). Restiden för kollektivtrafiken
under rusningstrafik innefattar faktisk restid
inklusive väntetid (halva turtäthetstiden, max
12 minuter) samt tid för byten. Kollektivtrafiksträckor med låg turtäthet samt många byten
får därmed en längre restid. Med rusningstrafik
menas vardagar mellan kl. 6.00 - 9.00. Referenspunkten är hämtad från underlaget Trafik för
en attraktiv stad (TRAST) och visar att om restidskvoten kollektiv-/biltrafik blir större än 1,5-2 så
minskar andelen som väljer att åka kollektivt då
det upplevs som krångligt (Boverket m.fl., 2007:
243f). Även restidskvoter från stadsdelen Fittja
till samma regionala och lokala kärnor används
som referenspunkt då Fittja i kommunen anses
vara en mer tillgänglig stadsdel med en snabbare
och mer direkt kollektivtrafik. Restidskvoterna
som indikatorn bygger på, samt referenspunkten
Fittja, har tagits fram med hjälp av Stockholm
Lokaltrafiks trafikplanerare (2012) (faktisk restid,
turtäthet samt antal byten) samt uppskattad restid med bil via Google vägbeskrivningar
(2012). Google tar emellertid inte hänsyn till ev.
vägarbeten eller kötid varför restiden för bil kan
underskattas vid tillfällen. Såväl restid för bil som
kollektivtrafik har räknats från station till station.

Önskad riktning på indikatorn är en minskning av
restidskvoterna till mindre än 1,5-2 för samtliga
identifierade regionala och lokal kärnor. Detta
indikerar en förnyad stadmiljö mot en snabbare
och mer direkt kollektivtrafik till regionala och
lokala kärnor.

Andel av invånare som anser att kollektivtrafiken är snabb och direkt [%]

Samtidigt som en faktisk restidskvot är viktigt är
det även viktigt att undersöka hur invånarna uppleveler kollektivtrafiken till regionala och lokala
kärnor. Tillgängligheten kan öka men samtidigt
fortfarande uppfattas som otillgänglig vilket
påverkar vilka ytterligare åtgärder som behövs.
I dagsläget finns ingen undersökning som
mäter upplevelsen av kollektivtrafikens tillgänglighet i Alby. I ett vidare arbete med att
förnya stadsmiljön i Alby finns det ett värde i att
genomföra en attitydsundersökning kopplad till
stadsmiljön bland invånarna där bland annat
upplevelsen av kollektivtrafiken tillgänglighet
efterfrågas.

Genhetskvot för gång och cykel till viktiga
lokala målpunkter (inom 1 - 5 km avstånd)
[trafiknätets längd/fågelvägens längd]

Indikatorn som gäller genhetskvot för gång och
cykel till viktiga lokala målpunkter inom en till
fem kilometers avstånd används för att undersöka nuläget kopplat till önskeläget om bättre
och mer utvecklade gång- och cykelvägar i Alby.
Genhetskvoten visar skillnaden mellan gångoch cykelnätets längd till en viss målpunkt och
fågelvägens längd till samma punkt. Genhetskvoten bedöms ha en funktion där den visar på
om vägen känns onödigt krånglig och smitvägar
istället uppstår. Referenspunkten kommer från
TRAST och visar att en genhetskvot på mindre än
1,25 är eftersträvansvärt (Boverket m.fl., 2007:
210ff).
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I dagsläget finns inga värden för genhetskvoter
i Alby. I ett fortsatt arbete med att förnya
stadsmiljön i Alby bör en analys genomföras där
genhetskvoten räknas fram.

4.2.4. Indikatorer för stadsdelens
miljöpåverkan
Önskeläget i Alby är att bli en resurssnål stadsdel
med liten miljöpåverkan och där alla förändringar i staden ska ske på ett klimatsmart vis. För att
få fördjupad kunskap och analysera hur statusen
ser ut idag gällande miljöpåverkan i Alby har nio
indikatorer tagits fram kopplade till önskeläget
med tillhörande referenspunkter (se tabell 5).
Dessa berör bland annat avfall, energianvändning, vattenförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Då miljö är ett mångfacetterat område har
ett urval av indikatorer tagits fram som ses som
viktiga för arbetet med att förnya stadsmiljön i
områden med begränsade ekonomiska resurser
medan andra miljöaspekter inte berörs. Detta
betyder emellertid inte att dessa miljöaspekter
är mindre viktiga.

Andel av invånare som anser att cykel- och
gångvägar är ganska bra till mycket bra [%]
För att bedöma nuläget vad gäller gång- och
cykelvägar och indikera om arbetet med att
förnya stadsmiljön går i rätt riktning bedöms
även invånarnas upplevelse av gång- och cykelvägar som viktigt. Det är i vissa fall upplevelsen
av gång- och cykelvägen som spelar roll såsom
tryggheten.

I dagsläget finns ingen undersökning som mäter
upplevelsen av gång- och cykelvägar i Alby. I
ett vidare arbete med att förnya stadsmiljön i
Alby finns det ett värde i att genomföra en attitydsundersökning kopplad till stadsmiljön bland
invånarna där bland annat upplevelsen av gångoch cykelvägar efterfrågas och mäts.
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Tabell 5
STADSDELENS MILJÖPÅVERKAN
NULÄGET
4

Miljöpåverkan

ÖNSKELÄGE
4.1 En resurssnål stadsdel med liten
miljöpåverkan och på så sätt bidra till
miljömässig hållbar utveckling.

RIKTNING
ÖNSKELÄGE INDIKATOR
4.1.1 Insamlat säck‐ och kärlavfall, FTI‐material
samt grovavfall per invånare
[kg/invånare/år]

NULÄGE
ALBY
(2011)

ÖNSKVÄRD
RIKTNING FÖR
INDIKATOR

REFERENSPUNKTER
Botkyrka
Kommun
Tumba

4.1.2 Andel återvunnet FTI‐material av total
mängd insamlat avfall per invånare [%]

4.2 Alla förändringar i staden ska vara
klimatsmarta.

378

480

469

19%

16%

17%

3.1

7

4.1.3 Energianvändning för uppvärmning och
varmvatten i flerbostadshus per
kvadratmeter [kWh/m2/år]

139

144

4.1.4 Energianvändning för uppvärmning och
varmvatten i lokaler per kvadratmeter
[kWh/m2/år]
4.1.5 Vattenförbrukning i flerbostadshus per
kvadratmeter [l/m2/år]

186

162

1901

1792

4.1.6 Vattenförbrukning i lokaler per
kvadratmeter [l/m2/år]

642

870

4.1.7 Andel av invånare som är nöjda med
kommunens insatser för att kunna leva
miljövänligt [%]

51%

4.2.1 Växthusgasutsläpp per person [ton
CO2e/år]

1.7

4.2.2 Andel grönyta i förhållande till hårdgjord
yta [%]

41%

Stockholms
Län
Riket

43%

1.8

Insamlat säck- och kärlavfall, FTI-material
samt grovavfall per invånare [kg/invånare/år]
samt Andel återvunnet FTI-material av total
mängd insamlat avfall per invånare [%]

Energianvändning för uppvärmning och
varmvatten i flerbostadshus per kvadratmeter [kWh/m2/år] samt Energianvändning
för uppvärmning och varmvatten i lokaler per
kvadratmeter [kWh/m2/år]

Mängden insamlat avfall och återvunnet förpacknings- och tidningsmaterial, så kallat FTI-material, är en viktig aspekt av en stadsdels miljöpåverkan och återspeglar ett önskeläge i Alby om att
bli en resurssnål stadsdel med liten miljöpåverkan. Indikatorn visar insamlade avfallsmängden
(hushållsavfall, grovavfall, FTI-material) i kilo per
invånare samt hur stor av andelen avfall som är
återvunnet FTI-material. Statistiken som referenspunkterna Botkyrka kommun och Stockholms
län baseras på är hämtade från Stockholmregionens avfallsråd (STAR) och gäller år 2009
(Stockholmsregionens avfallsråd, 2010). Avfallsstatistiken för riket baseras på Avfall Sveriges
sammanställning av landets avfallsstatistik från
2009 (Avfall Sverige, 2011). Statistiken från Avfall
Sverige bygger på bland annat STAR:s statistik
och är därför jämförelsebar.

Energianvändning är en annan viktig aspekt av
en stadsdels miljöpåverkan kopplad till användningen av resurser. Indikatorerna visar energianvändning för uppvärmning och varmvatten
i flerbostadshus samt lokaler vilka utgör två av
de områden där energianvändningen är som
störst. Indikatorn gällande energianvändningen i
flerbostadshus, samt referenspunkten Botkyrka
kommun, bygger på statistik hämtad från det
kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen AB
inom ramen för projektet och baseras på energianvändningen i deras bostadsbestånd 2010.
I Alby är alla hyresrätter i flerbostadshus ägda
av Botkyrkabyggen AB. Indikatorn kopplad till
energianvändningen i lokaler i Alby, samt referenspunkten Botkyrka kommun, bygger på statistik från Botkyrka kommun och gäller kommunens lokaler såsom äldreboende, förskolor och
idrottshallar och gäller för år 2010. Statistiken för
energianvändningen i lokaler har gjorts tillgänglig
av Botkyrka kommun för projektet.
Indikatorerna visar att energianvändningen i flerbostadshus i Alby är något lägre än genomsittet
i Botkyrka kommun för Botkyrkabyggen bostadsbestånd, 139 kWh/m2 respektive 144 kWh/m2.
Energianvändningen i lokaler är däremot något
högre i Alby än i Botkyrka kommun, 186 kWh/m2
jämfört med 162kWh/m2.

I dagsläget går det inte att få fram värden på indikatorn för insamlad mängd avfall och andel återvunnet FTI-material för stadsdelen Alby. Dock
kan en allmän uppfattning baserad på siffrorna
för Botkyrka kommun göras med ett antagande
att avfallsmängd per invånare i Alby ligger på
liknande nivåer. Den visar att den genomsnittlige Botkyrkabon genererar betydligt mindre
avfall, samt återvinner mer FTI-material, än den
genomsnittlige stockholmaren eller svensken. I
Botkyrka kommun insamlas 378 kilo avfall (hushållsavfall, grovavfall samt FTI-material) varav 19
procent är återvunnet FTI-material. I Stockholms
län ligger siffran på 480 kilo per invånare och år
där 16 procent är återvunnet FTI-material och i
riket är respektive siffror 469 kilo per invånare
och 17 procent. I ett vidare arbete med att
förnya stadsmiljön i Alby krävs emellertid en analys av mängden insamlat avfall samt återvunnet
FTI-material i stadsdelen.

Önskad riktning för indikatorerna är en minskning av energiförbrukningen för uppvärmning
och varmvatten i flerbostadshus samt lokaler.
Detta indikerar en förnyad stadsmiljö mot en mer
resursnål stadsdel med liten påverkan på miljön.

Vattenförbrukning i flerbostadshus per
kvadratmeter [l/m2/år] samt Vattenförbrukning i lokaler per kvadratmeter [l/m2/år]

Två indikatorer gällande vattenförbrukning, dels
i flerbostadshus och dels i lokaler, används kopplad till önskeläget om en resurssnål stadsdel med
liten miljöpåverkan då vatten är en essentiell
resurs. Dessa visar hur många liter vatten som
förbrukas per kvadratmeter. För indikatorn och
dess referenspunkter som visar vattenförbrukningen i flerbostadshus kommer statistiken från

Önskad riktning på indikatorerna är en minskad
mängd avfall samtidigt som andelen återvunnet FTI-material ökar. Detta indikerar en förnyad
stadmiljö mot en mer resursnål stadsdel med
liten påverkan på miljön.
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Botkyrkabyggen AB och gäller deras bostadsbestånd 2010. Indikatorn och referenspunkten
för vattenförbrukningen i lokaler bygger på siffror
från Botkyrka kommun från 2010 och berör kommunens lokaler. Statistiken för vattenförbrukningen i flerbostadshus och lokaler har gjorts
tillgänglig av Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen AB inom ramen för projektet.

Växthusgasutsläpp per invånare [ton CO2e/år]

Växthusgasutsläpp i ton per invånare används
som en indikator för att fånga upp önskeläget
om att alla förändringar i stadsmiljön ska vara
klimatsmarta. Indikatorn visar hur stor klimatpåverkan den genomsnittliga invånaren i Alby
har. Siffrorna som indikatorn bygger på kommer
från Botkyrka kommun, likaså referenspunkten
Botkyrka kommun. För Alby gäller siffran 2010,
framtagen för ett av kommunens hållbarhetsprojekt, och för Botkyrka kommun 2009. Statistiken
för antal koldioxidutsläpp i Alby och hela kommunen har gjorts tillgänglig av Botkyrka kommun inom ramen för projektet. Referenspunkterna Stockholms län och riket är hämtade från
Miljömålsportalen (2012) respektive Naturvårdsverket (2012) och gäller år 2010. Alla siffror gäller
koldioxidekvivalenter.

Indikatorerna visar att vattenförbrukningen i Albys flerbostadshus är något högre, 1901 liter per
kvadratmeter och år, än i Botkyrkabuggen flerbostadshusbestånd i hela Botkyrka kommun som
ligger på 1792 liter per kvadratmeter och år. Vad
gäller vattenförbrukningen i lokaler ligger Alby
däremot lägre än genomsnittet i kommunen, 642
liter per kvadratmeter och år jämfört med 790
liter per kvadratmeter och år.
Önskad riktning för indikatorn är en m
inskning av vattenförbrukningen i såväl flerbostadshus som lokaler. Detta indikerar ett en
förnyad stadsmiljö mot en mer resursnål stadsdel
med liten påverkan på miljön.

Indikatorn visar att antal ton växthusgasutsläpp
per invånare i Alby såväl som i referenspunkten
Botkyrka kommun är betydligt lägre än både i
Stockholms län och i riket. En genomsnittlig Albybo ger upphov till 1,7 ton koldioxidekvivalenter
per år medan den genomsnittliga stockholmaren
bidrar med 3,1 ton koldioxidekvivalenter per år
och den genomsnittlige svensken 7 ton per år.
Önskad riktning för indikatorn är en minskning av
antalet ton växthusgasutsläpp per invånare och
år. Detta indikerar en förnyad stadsmiljö där alla
förändringar sker med hänsyn till klimatet.
Andel grönyta i förhållande till hårdgjord yta [%]
En annan viktig aspekt kopplad till önskeläget
att alla förändringar i stadsmiljön ska vara klimatsmarta är att förändringarna ska förbereda
Alby på ett framtida förändrat klimat. En indikator som visar på andelen grönyta i förhållande till
andelen hårdgjord yta fångar upp en faktor som
anpassar stadsmiljön till ett förändrat klimat.
Gröna ytor såsom träd, gräsmattor och gröna tak
argumenteras för sänker såväl inomhustemperatur, utomhustemperatur samt ger positiv effekt
vid en ökad nederbörd.
I dagsläget finns inga värden vad gäller indikatorn
för Alby, inte heller referenspunkter. I ett fortsatt
arbete med att förnya stadsmiljön I Alby krävs en
analys och framtagandet av värden för andelen
grönytor i förhållande till hårdgjorda ytor.

Andel av invånare som är nöjda med kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt [%]

För att kunna bli en resurssnål stadsdel med liten
miljöpåverkan krävs invånare som lever miljövänligt. Därför används en indikator som visar på
hur invånarna upplever sina möjligheter att leva
miljövänligt, i detta fall i förhållande till kommunens insatser. Indikatorn och dess referenspunkter
baseras på en fråga ställd i Medborgarundersökningen i Botkyrka kommun från 2011 (Markör,
2011).
Indikatorn visar att i nuläget är invånarna i Alby
relativt nöjda med kommunens insatser för att
leva miljövänligt, där 51 procent upplever sig nöjda, jämfört med exempelvis invånarna i Tumba
och i Botkyrka kommun där endast 41 procent
respektive 43 procent anser sig nöjda med kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt.
Önskad riktning för indikatorn är en ökad andel
av invånarna som anser sig nöjda med kommunens insatser för att leva miljövänligt. Detta,
tillsammans med de andra indikatorerna, indikerar en förnyad stadmiljö mot en mer resursnål
stadsdel med liten påverkan på miljön.
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4.2.5. En avslutande diskussion
De 32 indikatorerna ger tillsammans en samlad
bild av nuläget vad gäller stadsmiljön i Alby och
hur indikatorerna behöver påverkas för att gå
i rätt riktning mot önskeläget om en förnyad
stadsmiljö. Indikatorerna ger också en grund
för att utvärdera hur arbetet med att förnya
stadsmiljön går. Ett antal övergripande reflektioner kan göras. En iakttagelse som blir tydlig är att
Alby, och troligtvis andra områden med begränsade ekonomiska resurser, har en relativt bra utgångspunkt när det kommer till att bli en resurssnål stadsdel med liten miljöpåverkan. I dagsläget
är Albys miljöpåverkan lägre än i många andra
områden som exempelvis Botkyrka kommun,
Stockholms län och riket. Den genomsnittlige
Albyinvånaren ger upphov till lägre växthusgasutsläpp, genererar mindre avfall och återvinner
mer. Detta kan i hög grad kopplas samman med
den socioekonomiska situationen i området. En
utmaning i arbetet med att förnya stadsmiljön
och uppnå en hållbar utveckling i dessa områden
är att stärka den sociala och ekonomiska situationen utan att öka belastningen på miljön. En
annan indikator som sticker ut är den upplevda
otryggheten i Alby. 30 procent av Albys invånare
uppger att de känner sig otrygga i sitt område. I

Stockholms län och riket ligger siffran på runt 15
procent. Att förnya stadsmiljön till att bli tryggare är således viktigt för den sociala hållbarheten i Alby.
Samtidigt som en bild målas upp över nuläget i
Albys vad gäller stadsmiljön kan också ett antal
reflektioner göras vad gäller indikatorerna och
statistiken. För att utveckla indikatorerna i ett
fortsatt arbete med att förnya Albys stadsmiljö
krävs en fördjupad studie inom vissa områden.
Till exempel behövs en analys av insamlat och
återvunnet avfall i stadsdelen. Då många indikatorer baseras på attityder och upplevelsen av
stadsmiljön bör en särskild attitydundersökning
kopplad till stadsmiljön genomföras, vilken också
går att följa upp. Statistiken bakom indikatorerna
som används idag gällande attityder kommer
från medborgarundersökningen som genomfördes på uppdrag av Botkyrka kommun under
2011. Den fångar till viss del upp det projektet
är intresserad av. Med hjälp av en attitydsundersökning i syfte att få fram invånarnas attityd
och inställning kring stadsmiljön kan mer precisa
och riktade frågar ställas som bättre fångar in
invånarnas attityder angående stadsmiljön.

4.3. Åtgärdslistan: identifierade
åtgärder för att gå från nuläge till
önskeläge

för boende. Den fungerar även som tilläggsisolering och sparar därmed energi samt har flera
andra miljöfördelar såsom att öka anpassningen
till ett förändrat klimat, minska risken för översvämning vid ökad nederbörd, ta upp och binda
koldioxid och andra luftföroreningar samt dämpa
buller. Att inrätta så kallade ”bokaler”, med
lokaler för affärsverksamhet på bottenvåningen
och bostäder på ovanvåningarna, är ett annat
exempel av åtgärd som angriper fler problem
i stadsmiljön. Bokaler kan användas för att ge
en mer varierad och intressant bebyggelse med
ökad blandning mellan bostäder och andra funktioner. Samtidigt ökar upplevelsen av trygghet,
både för boende och verksamma, då fler människor rör sig runt bokalerna. Andra åtgärder är
svårare att tillämpa på fler problem, exempelvis
specifika åtgärder för ökad energieffektivisering
av bostäder. Dessa åtgärder är emellertid inte
mindre viktiga men istället kan åtgärdslistan visa
på andra kompletterade åtgärder som i kombination angriper fler problem. Exempelvis kan
energieffektiviserande tekniska åtgärder kompletteras med beteendeförändrande åtgärder
såsom information och utbildning där även andra
miljöproblem kan adresseras.

Önskeläget för en förnyad stadsmiljö i Alby utgör
de krav, behov och förväntningar som finns i ett
område med begränsade ekonomiska resurser
vad gäller stadsmiljön. Tillsammans med indikatorerna som konkretiserar nuläget och
önskelägets riktning för stadsmiljön i området, i
relation till referenspunkterna, kan en helhetssyn
skapas vad gäller åtgärder för att ta sig från
nuläget i riktning mot önskeläget. Idag existerar
redan många av de åtgärder som krävs för att
förnya stadsmiljön i den riktning som önskas i
Alby. Dessa enskilda åtgärder måste dock sättas i
sitt större sammanhang för att anta ett nödvändigt helhetsperspektiv och ge önskade positiva
synergieffekter för hela stadsmiljön. Med tanke
på de ekonomiska förutsättningarna i områden
med begränsade ekonomiska resurser är även
kostnadseffektivitet vid förnyelsen av stadsmiljön
av vikt. Att anta ett helhetsperspektiv på åtgärder
som existerar för att gå från nuläget till det uttryckta önskeläget för Alby kan skapa kostnadseffektivare åtgärder där färre åtgärder löser fler av
de problem som existerar i stadsmiljön idag.
I detta syfte har projektet tagit fram en åtgärdslista (se bilaga 1) som är kopplad till det
framtagna önskeläget samt indikatorerna för
Alby. I åtgärdslistan har i dagsläget ett antal
existerande åtgärder identifierats för en förnyad
stadsmiljö enligt Albys önskeläge. Åtgärdslistan
ska ses som ett levande dokument för inspiration med kontinuerlig utveckling och inte som ett
åtgärdspaket. Den är utformad i syfte att anta ett
helhetsperspektiv på åtgärder i stadsmiljön och
på så sätt synliggöra överlappande och kompletterande åtgärder för att uppnå en förnyad
stadsmiljö.

4.4. Hållbarhetskollen: ett verktyg för
hållbar stadsplanering
Åtgärdslistan illustrerar ett brett spektrum
av existerande åtgärder vad gäller förnyelse
av stadsmiljön. Beslut om sådana åtgärder är
föremål för diskussioner om vilka effekter sådana
åtgärder kommer att få, ur en rad olika perspektiv. En viktig del är att försöka på förhand
uppskatta och utvärdera dess potentiella bidrag
till social, ekonomisk och miljömässig hållbar
utveckling.
Genom att anta ett helhetsperspektiv på hållbarhet vid utformningen av åtgärder kan strategiska val tas för att förstärka synergieffekterna
mellan en förnyad stadsmiljö och andra hållbarhetsmål. På så sätt förbättras kopplingen mellan
en förnyad stadsmiljö och social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet. Arbetet med en förnyad
stadsmiljö leder inte per se till att en socialt,
ekonomisk och miljömässig hållbar och därmed
attraktiv stadsdel uppnås utan det krävs medvetna val och strategiska åtgärder.

Åtgärdslistan för Alby visar att åtgärder återkommer under flera huvudkategorier och indikatorer
av en förnyad stadsmiljö, det vill säga där samma
åtgärd kan användas för att angripa fler problem.
Ett exempel på en sådan åtgärd är att installera
gröna tak, d.v.s. tak med levande växtlighet som
takbeläggning, och väggvegetation på bebyggelsen. Gröna tak ger en mer intressant och varierad bebyggelse, kan utgöra en grön mötesplats
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Kriterielistan Hållbarhetskollen (se bilaga 2) är ett
stadsplaneringsverktyg som tagits fram inom det
här projektet i syfte att användas som ett stöd
för att bedöma och utvärdera tilltänkta åtgärder
i stadsmiljön med avseende på dess potentiella
bidrag till hållbar utveckling. Åtgärderna utvärderas därmed utifrån dess möjliga bidrag till
en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling på lokal nivå utifrån lokala förutsättningar och mål. Beslutsfattare och tjänstemän inom
kommuner och/eller fastighetsbolag med flera
ska kunna använda Hållbarhetskollen som diskussionsunderlag i ett tidigt stadium av planeringen
och utformningen av nya åtgärder i stadsmiljön,
parallellt med att en investerings- och kostnadsanalys görs. Det finns även potential att använda Hållbarhetskollen vid upphandling av åtgärder
i stadsmiljön.

att med relativt enkla medel i utformningen av
åtgärder öka potentialen för dessa att bidra till
en ekonomisk, social och miljömässig hållbar
utveckling i området. Att integrera arbetslösa
från området i och med implementeringen av åtgärder, såsom gjorts i Gårdsten och i Södertälje,
är ett sätt att stärka synergieffekten mellan en
förnyad stadsmiljö och social hållbarhet. På så
sätt kan åtgärdens utformning förbättras ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Exemplet i bilaga 3 visar hur Hållbarhetskollen
kan fyllas i och är hämtade från Alby i Botkyrka
kommun. Hållbarhetskollen är emellertid utformad för att kunna användas för andra områden i
andra städer, såväl med begränsade ekonomiska
resurser som mer resursstarka områden. Bland
annat börjar kommuner mer och mer efterfråga
verktyg för att kunna arbeta med hållbar utveckling och lokala hållbarhetsmål i stadsplaneringen. Hållbarhetskollen är ett sätt för aktörer
involverade i arbetet med stadsmiljön att aktivt
ta hänsyn och jobba för antagna, eller tänkbara,
lokala hållbarhetsmål.

Hållbarhetskollen ifylls med fördel i grupp och är
framförallt utformad för att väcka frågor, tankar
och diskussion vad gäller åtgärdens påverkan
på lokal hållbarhet och hur åtgärden kan optimeras för att skapa starkare synergieffekter med
andra hållbarhetsmål. Exempelvis finns möjlighet
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5. Surbtopia-modellen

lokala målen för en förnyad stadsmiljö uppnås.
Åtgärderna utvärderas sedan med avseende på
hur de kan bidra till en lokal hållbar utveckling
genom ”Hållbarhetskollen”.

Erfarenheterna från projektets fallstudie Alby har
slutligen utmynnat i en modell som vi kallar för
Surbtopia-modellen. Namnet har inspirerats av
centret Subtopia i Alby där vi genomförde workshops som fungerade som värdefull inspiration
till projektet och ledordet ”urban”. Surbtopiamodellen visar en tre-stegs-process för att undersöka hur en förnyad stadsmiljö kan bidra till
hållbar utveckling. Modellen ska kunna vägleda
aktörer som jobbar med hållbar stadsutveckling
och stadsplanering, framförallt i områden med
begränsade ekonomiska resurser.

Surbtopia-modellen är utformad för att genomföras i ett relativt tidigt stadium för att insikterna
ska kunna bidra till en bredare planeringsprocess
där andra aspekter än lokal hållbar utveckling
diskuteras. I ett senare skede kan exempelvis åtgärderna utvärderas ur andra avseenden och bli
föremål för samråd med medborgarna. Därefter
följer en implementeringsfas, d.v.s. det praktiska genomförandet för att förnya stadsmiljön.
Efter implementeringen kan man återvända till
Surbtopia-modellen som stöd för att utvärdera
i vilken mån en förnyelse av stadsmiljön gav
ett bidrag till lokala mål för hållbar utveckling
och hur målen eventuellt bör revideras för det
fortsätta arbetet.

Surbtopia-modellens steg är som följer:
1. Lokala mål och delmål för (a) en förnyad
stadsmiljö och (b) hållbar utveckling identifieras.
Dessa mål placeras sedan bredvid varandra för
att väcka tankar kring hur arbetet med att uppfylla mål för en förnyad stadsmiljö kan bidra till mål
för hållbar utveckling i den aktuella stadsdelen.

Surbtopia-modellen har utvecklats genom en
fallstudie i Alby, men den kan också tillämpas
på andra stadsdelar genom att placera in dessa
stadsdelar egna lokala mål för hållbar utveckling
samt för stadsmiljön. Att arbeta med lokal hållbar stadsutveckling på kommun- och stadsdelsnivå får allt mer uppmärksamhet, där fokus i områden med begränsade ekonomiska resurser ofta
ligger på den sociala hållbarheten och behovet
av förnyelse av stadsmiljön. Att använda sig av
en förnyad stadsmiljö som en ingång i arbetet
med hållbar stadsutveckling i dessa områden är
därför fördelaktigt. Projektets modell har således
potential att appliceras på många håll runt om i
världen som brottas med samma hållbarhetsutmaningar som Alby men även på andra områden.

2.För att reda ut hur läget ser ut i stadsmiljön just
nu, konkretiseras status för de lokala delmålen
för en förnyad stadsmiljö med hjälp av indikatorer – gärna i både kvantitativa och kvalitativa
mått. För dessa indikatorer samlas sedan relevant sekundärdata in, i form av tillgänglig statistik eller kvalitativ data. För varje delmål för en
förnyad stadsmiljö identifieras önskvärd riktning,
d.v.s. ökning eller minskning. För att konkretisera
hur långt arbetet bör nå, kan referenspunkter i
form av status för andra geografiska områden
(stadsdelar, kommuner eller genomsnitt för region eller land) identifieras.
3. I syfte att inspirera till handling identifieras
slutligen möjliga åtgärder som kan bidra till de

Identifiera mål
för lokal förnyad
stadsmiljö och
lokal hållbar
utveckling

Konkretisera
status och
önskvärd
riktning för
stadsmiljön

Identifiera åtgärder
och utvärdera
dess bidrag till
lokal hållbar
utveckling

Figur 3. Surbtopia-modellen

39

6. Slutsatser och framåtblick

utveckling och attraktivitet i området. Flera av
behoven är relativt akuta och också ofta sammanvävda. Det finns ett stort engagemang att
utveckla Alby på ett sätt som kan bidra till hållbar
utveckling, men också flera stora utmaningar
som måste lösas. Genom att utgå från de lokala
hållbarhetsmålen i Alby har vi identifierat vilka
krav, behov och förväntningar som existerar i
områden med begränsade ekonomiska resurser
idag, dels vad gäller hållbarhet och dels vad
gäller stadsmiljön. Många av hållbarhetsmålen
är sociala i sin karaktär och speglar de hållbarhetsutmaningar som präglar Alby och andra
stadsdelar av samma karaktär. I vår litteraturgenomgång har vi sett att andra stadsdelar
med liknande karaktär också har mål för hållbar
utveckling som liknar Albys och att sociala mål
i viss mån framstår som överordnade andra
hållbarhetsmål. Även att förbättra de fysiska
förutsättningarna i stadsmiljön framhålls. Kraven,
behoven och förväntningarna, eller önskeläget,
för en förnyad stadsmiljö speglar till stor del
arvet som miljonprogramsområdet.

I detta projekt har vi undersökt hur man kan
uppnå hållbarhet, och därmed attraktivitet, i
områden med begränsade ekonomiska resurser.
Frågan är högst aktuell. Ett flertal stadsområden
präglade av begränsade ekonomiska resurser,
såväl i Sverige som i andra delar av världen, står
idag inför ett antal betydande hållbarhetsutmaningar. En akut utmaning är ett omfattande
renoverings- och upprustningsbehov vad gäller
såväl bebyggelse som stadsmiljö. Projektet tar
sin utgångspunkt i att en förnyelse av stadsmiljön
i dessa områden kan bidra till en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling som kan
ge långsiktiga positiva effekter. I samband med
en ofrånkomlig modernisering av dessa stadsdelar finns därmed en möjlighet att stärka dessa
områdens hållbarhet och attraktivitet.
Projektet utgör ett första steg för att bli den förebild som behövs för att visa att en omfattande
förnyelse av stadsmiljön i områden med begränsade ekonomiska resurser är möjlig, i Sverige och
på andra platser i världen, och som dessutom
kan bidra till en hållbar utveckling. I längden
kan nya synsätt som visar vilka möjligheter som
kan skapas genom att rusta upp stadsdelar med
begränsade ekonomiska resurser locka fram
de nödvändiga investeringarna. Det kan också
generera affärsnytta exempelvis då företag ser
kommersiella möjligheter i att investera i renoveringsprojekt där potentiellt stora volymer
kompenserar för låga vinstmarginaler.

Hur kan krav, behov och förväntningar kring
stadsmiljön konkretiseras och mätas?

Genom att konkretisera visioner i kvalitativa
eller kvantitativa termer, framträder behovet
av specifika åtgärder mera tydligt vilket skapar
bättre förutsättningar för att de hanteras och prioriteras. I det här projektet har vi noggrant tagit
fram ett antal indikatorer baserat på det identifierade önskeläget som existerar kring stadsmiljön
i ett område med begränsade ekonomiska
resurser. Dessa indikatorer har också förankrats
bland avnämare. Indikatorerna har i den mån
det varit möjliga fyllts med hjälp av tillgänglig
offentlig statistik. Behovet av kompletterande
statistikinhämtning samt vikten av att genomföra en attitydsundersökning direkt kopplad till
företeelser i stadsmiljön har emellertid identifierats. Önskeläget, och indikatorerna, visar i
vilken riktning arbetet med att förnya stadsmiljön
ska gå. Ofta vill man öka eller minska något, t.ex.
minska energianvändningen eller öka antalet
invånare som känner sig trygga i området, men
det är sällan fastslaget hur långt man vill nå. En,
eller flera, referenspunkter har tagits fram för att
sätta indikatorerna i perspektiv. Indikatorerna är
värdefulla för att kunna planera åtgärder, följa
upp sitt arbete och jämföra med en tidigare

Syftet, att undersöka hur en förnyelse av
stadsmiljön i områden med begränsade ekonomiska resurser kan bidra till hållbarhet och
attraktivitet, delades i inledningen upp i fyra
delfrågeställningar som kommenteras nedan.

Vilka krav, behov och förväntningar vad gäller
hållbarhet och attraktivitet existerar i områden
med begränsade ekonomiska resurser idag?

Krav, behov och förväntningar, eller ”nuläge” och
”önskeläge”, både vad gäller en övergripande
hållbar utveckling och kopplat till stadsmiljön ses
som två sidor av samma mynt. Brister i nuläget
behöver helt enkelt åtgärdas för att uppnå ett
önskeläge. Många invånare trivs i Alby, men det
finns mycket arbete att göra för att främja hållbar
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tidpunkt, och jämföra stadsdelen med andra
stadsdelar av liknande karaktär, andra delar av
kommunen, eller t.ex. ett genomsnitt för landet.
Kvantitativa och kvalitativa mått bör kombineras
för att kunna fånga upp kompletterande bilder,
t.ex. upplevd trygghet bland medborgarna och
faktisk brottsstatistik i stadsdelen. Vidare bör
detaljerade diskussioner om specifika indikatorer
också kompletteras med ett helhetsperspektiv.

kriterielista, Hållbarhetskollen, i syfte att skapa
ett diskussionsunderlag för att kunna utvärdera
en potentiell åtgärds bidrag till lokal hållbar
utveckling i ett område med begränsade ekonomiska resurser.

Projektets huvudsakliga bidrag

Projektets huvudsakliga bidrag sammanfattas
nedan. Vi har utifrån projektets erfarenheter
från typfallet Alby utvecklat en modell, Surbtopia-modellen, för hur en förnya stadsmiljön
kan bidra till hållbar utveckling i områden med
begränsade ekonomiska resurser. Modellen ska
kunna användas av aktörer inom hållbar stadsutveckling och stadsplanering i områden med
begränsade ekonomiska resurser. Projektet har
även utvecklat ett stort antal konkreta indikatorer kopplade till stadsmiljön i Alby samt sammanställt en stor mängd statistik som är av direkt
intresse för avnämare i Alby/Botkyrka där även
luckor i önskvärd statistik identifierats. Dessutom
har projektet utvecklat en åtgärdslista samt kriterielistan Hållbarhetskollen som konkreta verktyg vilka kan användas direkt av slutavnämare i
planeringsprocessen föråtgärder i stadsmiljön.
Sammantaget har projektet lagt en plattform för
fortsatta framsteg för hållbar utveckling i stadsområden med begränsade ekonomiska resurser.

Vilka slags åtgärder för en förnyad stadsmiljö
existerar redan?

Det finns en uppsjö av existerande åtgärder
som kan tillämpas för att förnya stadsmiljön på
hållbart sätt. I det här projektet har vi, genom
åtgärdslistan, gett exempel och illustrerat ett
antal tänkbara åtgärder för att främja hållbar
utveckling genom en förnyelse av stadsmiljön
kopplat till önskeläget för en förnyad stadsmiljö i
Alby (se Bilaga 1). Åtgärdslistan gör inte anspråk
på att vara en fullständig kartläggning av existerande åtgärder, utan vill snarare utgöra ett
levande dokument för att exemplifiera och
illustrera den breda palett av åtgärder som
aktörerna behöver ta ställning till. En intressant
observation är att samma åtgärder kan användas
till att nå olika delar av önskeläget, vilket talar för
synergimöjligheter. En stor utmaning ligger just i
att kunna prioritera mellan olika åtgärder utifrån
ett antal olika kriterier och hitta finansering för
det. Utöver specifika åtgärder har vi också uppmärksammat arbetssätt inom ramen för dessa
åtgärder för att involvera medborgare, både
i beslutsprocessen, t.ex. dialoggrupper, och i
själva implementeringen av en åtgärd, som inom
exempelvis Telge Peab där arbetslösa Södertäljebor ges en möjlighet till utbildning, praktik och
arbete samtidigt som företaget bygger bostäder i
Södertälje.

Projektets huvudsakliga bidrag

• Surbtopia-modellen: Förnyad stadsmiljö som
ingång för hållbar utveckling
• Ett antal konkreta indikatorer för hållbar
utveckling genom förnyad stadsmiljö
• En omfattande statistiksammanställning
• Åtgärdslistan: identifierade åtgärder för att gå
från nuläge till önskeläge
• Hållbarhetskollen: ett verktyg för hållbar
stadsplanering

Hur kan åtgärder för en förnyad stadsmiljö
utvärderas och utformas utifrån sitt potentiella
bidrag till hållbar utveckling?

Politik handlar i stor utsträckning om prioriteringar och att kunna utvärdera olika åtgärders
bidrag till uppsatta mål. För att kunna göra detta
på ett systematiskt sätt kan kriterier sättas upp,
gentemot vilka man kan utvärdera en åtgärd.
Sådana metoder används redan på ett informellt
sätt av politiker och tjänstemän i t.ex. Botkyrka
kommun. I det här projektet har vi utvecklat en

Fortsättning av projektet

Många utmaningar kvarstår i förnyelsearbetet av stadsmiljön i områden med begränsade
ekonomiska resurser för att uppnå en hållbar
utveckling. Projektet har kommit ett steg på
vägen och i ett fortsatt arbete kommer Surbtopia-modellen och dess verktyg utvecklas ytterligare. Detta genom att gå vidare och bland
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annat titta närmare på hur kopplingen mellan en
förnyad stadmiljö och hållbarhet ytterligare kan
förstärkas under den faktiska planeringsfasen av
en förnyad stadsmiljö i Albys centrumområde.
Under projektets gång har behovet av ett väl
fungerande centrum i stadsdelar fångats upp
vid återkommande tillfällen. Alla kategorier
av stadsmiljön berörs i centrumområdet: bebyggelse och bostäder, utemiljö och möteplatser,
transport och tillgänglighet samt miljöpåverkan.
Centrumområdet innefattar både bostäder, verksamhet och service och ett väl utformat centrum
i stadsdelar kan bland annat fungera som en
öppen mötesplats och skapa positiva mervärden
i form av t.ex. ökad trygghet, bättre tillgång till
kultur och idrott och främja den kommersiella
utvecklingen i området. Centrum fungerar också
som en viktig knutpunkt för kollektivtrafik samt
gång- och cykeltrafik. Att använda Alby Centrum
för att vidareutveckla Surbtopia-modellen är
således lämpligt av flera anledningar. Ett nästa
steg är också att undersöka i vilken mån Surbtopia-modellen och de andra projektresultaten kan
tillämpas i andra områden i och utanför Sveriges
gränser. Som ett första steg i en tillämpning av
modellen utanför Sveriges gränser har projektet inlett kontakter med finländska Peltosaariprojektet, vilket arbetar med hållbar utveckling i
staden Riihimäki utanför Helsingfors.
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Bilaga 1 Åtgärdslistan (sida 1 av 2)

ÅTGÄRDSLISTAN
INDIKATOR

BEBYGGELSE OCH BOSTÄDER
ÅTGÄRDER

Antal butiker och restauranger per 1000 ‐ Bygga nya bostäder, arbetsplatser och service: förtätning
‐ upprusning av befintlig bebyggelse
invånare [antal/inv.]

Större blandning av prislägen,
Mer varierad, blandad och
lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och
intressant bebyggelse
ägande vad gäller bostäder

ÖNSKELÄGE

RIKTNING
ÖNSKELÄGE

‐ knyta ihop Eriksberg med Alby centrum där Alby kan komplettera,
‐ fylla vägen mellan Eriksberg och Alby med innehåll,
‐ inrätta bokaler i bottenvåningen på miljonprogramshusen,
‐ Gröna tak och väggvegetation
‐ solfångare samt vindkraftverk på taken,
‐ Entréer mot gatan istället för mot gården
2006 ‐ 09
‐ utnyttja området mellan husen och vägen för odling och uteplatser
Andel av invånare som upplevelser
‐ locka investerare
bebyggelsen som varierad, blandad och ‐ utveckla starterbjudanden för att få fler att intressera sig för Alby
‐ möjlighet till investering i eget villabyggande
intressant [%]

Andel nybyggda bostäder i
flerbostadshus och småhus för åren
1971‐1975, 2006‐2010 [%]
1971‐75

Fördelning mellan bostadsstorlekar [%] ‐ Bygga nya bostäder med variation av bostadsstorlekar och upplåtelseformer
1rk‐
2rk
3rk
4rk
5rk+
Fördelningen mellan upplåtelseformer
och ägande för bostäder [%]
Egen hem
Hyresrätt
Bostadsrätt

‐ ombyggnad och upprustning av befintlig bebyggelse,
‐ pröva nya former av upplåtelseformer såsom kooperativa hyresrätter,
‐ locka investerare,
‐ utveckla starterbjudanden för att få fler att intressera sig för Alby,
‐ möjlighet till investering i eget villabyggande,
‐ Bygga bostäder ovanpå garaget och vid vägen,
‐ bygg på stora tomma ytor,
‐ utveckla flerfamiljsvillor,
‐ studentlägenheter
‐ konceptboenden

Andelen av invånare som upplever att
det är en bra blandning av
bostadsstorlekar, upplåtelseformer och
ägande vad gäller bostäder [%]

UTEMILJÖ OCH MÖTESPLATSER

Ökad upplevd
trygghet

Centrum ska
vara en viktig
mötesplats
med mer
handel och
service.

Välutnyttjade
grönområden

Fler öppna mötesplatser, nya aktiva stråk, ny
struktur och nya landmärken

ÖNSKELÄGE

RIKTNING
ÖNSKELÄGE

INDIKATOR

ÅTGÄRDER

Andel av invånare som anser att
biblioteksverksamheten är ganska bra
till mycket bra [%]

‐ Analys av behovet av mötesplatser
‐ Verksamheten kring Subtopia växer vidare i stadsdelen.
‐ Albyvägen ska bli ett samlat stråk genom hela stadsdelen från Albysjön till Alby centrum
vidare till Eriksberg,
‐ utveckla biblioteksverksamheten
‐ Nya lokaler för möten och en saluhall
‐ Ombyggnad av centrumområdet
‐ fler platser för spontanidrott

Andelen av invånare som anser att
kulturverksamheten är ganska bra till
mycket bra [%]
Antal biblioteksbesök per invånare
[besök/invånare/år]
Andel av invånare som anser att
idrottsverksamhet är ganska bra till
mycket bra [%]
Kommunens sammanlagda
investeringar och driftskostnader i
idrottsverksamhet [kr/invånare/år]
Andel av invånare som upplever
tillgången till öppna mötesplatser som
ganska bra till mycket bra [%]
Andel av invånare som anser att
parkerna & lekparkerna är ganska bra
till mycket bra [%]
Andelen av invånare som anser att
natur‐ och friluftsområden är ganska
bra till mycket bra [%]

‐ Gröna tak där människor kan mötas,
‐ öppen dagvattenhantering ger en intressant stadsmiljö,
‐ stadsodling
‐ Ätbar park
‐ mer lättillgängliga ingångar till naturområden

Kommunens investering i parker och
grönområden [kr/invånare/år]
Omsättning i handel och
restaurangbransch per invånare
[kr/invånare/år]

‐ Ombyggnad av centrum och centrumområdet ,
‐ bokaler,
‐ locka investerare,
‐ bygga saluhall

Andelen av invånare som anser att
centrum är en viktig mötesplats med
handel och service [%]
Andel av invånare som upplever sitt
område som otryggt [%]
‐ varav män
‐ varav kvinnor
Antal samtliga brott per 1000 invånare
[brott/1000 invånare]

‐ Bokaler i bottenvåningen på miljonprogramshusen
‐ bygga nya bostäder, arbetsplatser och service
‐ Entréer mot gatan instället för mot gården,
‐ utnyttja området mellan husen och vägen för odling och uteplatser
‐ förbättrad belysning,
‐ ta bort gångtunnlar,
‐ integrera bil‐, gång och cykeltrafik

Bilaga 1 Åtgärdslistan (sida 2 av 2)

TRANSPORT OCH TILLGÄNGLIGHET

Snabbare och mer direkt
Bättre och mer utvecklade kollektivtrafik inom Botkyrka
gång‐ och cykelvägar i Alby och till regionala kärnor i Albys
omgivning (fokus:
samt mellan Alby och
arbetsplatser, utbildning,
andra stadsdelar
service).

ÖNSKELÄGE

RIKTNING
ÖNSKELÄGE

INDIKATOR

ÅTGÄRDER

Restidskvot under rusningstid för
kollektivtrafik* till regionala och lokala
kärnor [kollektivtrafik/bil]

‐ Ett resecentrum för kollektivtrafik i Alby,
‐ stombusstrafik ex. stombusslinje Fittja‐Hallunda‐Alby‐Tumba‐Tullinge‐Flemingsberg(‐
Kungens kurva)
‐en rakare linjesträckning med genvägar för buss,
‐ en ringled,
‐ Kollektivtrafikkörfält på Hågelbyleden (mellan norra och södra Botkyrka),
‐ ändra zonindelning,
‐ kollektivtrafikkörfält på E4:an,
‐ Vattentrafik Alby ‐ Slussen
‐ spårtaxi/spårbilar,

Flemingsberg
Skärholmen
Kungens kurva
Södertälje centrum
Tumba centrum
Tullinge centrum
Hallunda centrum
Andel av invånare som anser att
kollektivtrafiken är snabb och direkt [%]

‐ förbättrad belysning i skogspartier,
‐ skyltning och orienteringskartor till viktiga lokala och regionala målpunkter
‐ anlägga cykelparkeringar på viktiga lokala och regionala målpunkter,
‐ Cykelpumpar placerade på lämpliga ställen,
‐ ny beläggning,
‐ ta bort hinder såsom trottoarkanter och bommar,
Andel av invånare som anser att cykel‐ ‐ växtröjning, vägvisning,
och gångvägar är ganska bra till mycket ‐ separera gångväg från cykelväg på sträckor med stora flöden,
‐ skilja på cykel och gångvägar,
bra [%]
‐mer upplevelserika gång‐ och cykelstråk.

Genhetskvot för gång och cykel till
viktiga lokala målpunkter (inom 1 ‐ 5
km avstånd) [trafiknätets
längd/fågelvägens längd]

STADSDELENS MILJÖPÅVERKAN

Alla förändringar i staden ska vara
klimatsmarta.

En resurssnål stadsdel med liten miljöpåverkan och på så sätt bidra till miljömässig hållbar utveckling.

ÖNSKELÄGE

RIKTNING
ÖNSKELÄGE

INDIKATOR

ÅTGÄRDER

‐ Insamling av matavfall för rötning och produktion av biogas,
‐ avfallskvarnar i lägenheterna,
‐ viktbaserad avfallstaxa
‐ tydlighet vid sorteringsplatsen
‐ all avfallssortering är på samma plats
Andel återvunnet FTI‐material av total ‐ använda tunnor som synliggör hur mycket som slängs
mängd insamlat avfall per invånare [%] ‐ ÅVC ‐ utbildad personal med namnskyltar
‐ information och utbildningsinsatser,
‐ lokala utställningar för ökad kunskap

Insamlat säck‐ och kärlavfall, FTI‐
material samt grovavfall per invånare
[kg/invånare/år]

Energianvändning för uppvärmning och ‐ Energikartläggning
‐ Styr‐ och bevakningssystem som medger och/eller aktiverar samt belönar ett
varmvatten i flerbostadshus per
energimedvetet beteende hos boende och verksamhetsutövare,
kvadratmeter [kWh/m2/år]

‐ solfångare och lokala vindkraftverk på tak för lokal produktion av förnyelsebar energi,
‐ åtgärder byggnad/klimatskal: tilläggsisolering fasad/vind och bjälklag, gröna tak och
väggvegetation, byte av fönster, tätaklimatskalet, luftvärmeväxlare,
‐ åtgärder värmesystem: injustering av värmesystem, termostatventiler,
pumpstoppautomatik, optimera inomhustemperaturen, varmvattenberedare sommartid
‐ åtgärder ventilationssystem: behovsanpassad drift, värmeåtervinning, luftflödesjustering,
filter med låga tryckfall, värmeåtervinning på ventilationsluften
‐ åtgärder el: eleffektiva motorer, varvtalsreglering genom frekvensstyrning,
Energianvändning för uppvärmning och energieffektiva vitvaror,
varmvatten i lokaler per kvadratmeter ‐ åtgärder belysning: energieffektiva ljuskällor, anpassa ljusstyrkan, närvarostyrning,
dagsljusstryrning.
[kWh/m2/år]
‐ åtgärder kylsystem: fjärrkyla, solkyla
‐information och utbildningsinsatser,
‐lokala utställningar för ökad kunskap,
‐ "hållbarhetskörkort"

Vattenförbrukning i flerbostadshus per Vattenförbrukningskartläggning,
‐ Styr‐ och bevakningssystem som medger och/eller aktiverar samt belönar ett
kvadratmeter [l/m2/år]

Vattenförbrukning i lokaler per
kvadratmeter [l/m2/år]

energimedvetet beteende hos boende och verksamhetsutövare,
‐ Installation av snålspolande armatur,
‐ Självstängande armatur,
‐ information och utbildningsinsatser,
‐ lokala utställningar för ökad kunskap,
‐ "hållbarhetskörkort"

‐ information och utbildningsinsatser,
Andel av invånare som är nöjda med
kommunens insatser för att kunna leva ‐ lokala utställningar för ökad kunskap,
‐ kommunicera kommunens miljöarbete
miljövänligt [%]

Växthusgasutsläpp per person [ton
CO2e/år]

‐ Öka andelen gröna ytor exempelvis gröna tak och väggvegetation,
‐stadsodling,
‐solceller/solfångare och lokala vindkraftverk på tak för lokal produktion av förnyelsebar
energi,
‐ energieffektiviserande åtgärder,
‐ avfallsåtgärder,
‐ snabbare, mer hållbar och direkt kollektivtrafik,
‐ förbättrade och utvecklade gång‐ och cykelvägar,
‐information och utbildningsinsatser,
‐lokala utställningar för ökad kunskap,
‐ hyresavtal utformas för att uppmuntra hyresgästerna att vara klimatsmarta,
‐"hållbarhetskörkort"

Andel grönyta i förhållande till
hårdgjord yta [%]

‐ Gröna åtgärder: Gröna tak och gröna väggar, fler grönytor med fler planterade träd,
våtmarker, anpassade dagvattensystem,
‐ Gråa åtgärder: bygga vallar runt områden med översvämningsrisk,
‐ Mjuka åtgärder: ta in klimatanpassningsaspekten i planeringen ex. översiktplanen,
detaljplaner, dagvattenhantering.

Bilaga 2 Hållbarhetskollen

Hållbarhetskollen

Ett stadsplaneringsverktyg för hållbar
utveckling

Om Hållbarhetskollen
Hållbarhetskollen är ett stadsplaneringsverktyg vid arbetet med att förnya stadsmiljön. Den är ett
stöd för att bedöma potentialen för tilltänkta åtgärder i stadsmiljön att bidra till hållbar – ekonomisk,
social och miljömässig - utveckling på lokal nivå. En utgångspunkt är att arbetet med en förnyad
stadsmiljö kan bidra till att uppnå en social/ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Resultaten bör ses
som indikativa och ett komplement till konventionella investeringsbedömningar.
Beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner och/eller fastighetsbolag ska kunna använda
Hållbarhetskollen i ett tidigt stadium av planeringen och utformningen av nya åtgärder i stadsmiljön,
gärna parallellt med att en investerings- och kostnadsanalys görs. Den är framförallt tänkt att väcka
frågor och diskussion vad gäller åtgärdens påverkan på lokal hållbarhet. På så sätt kan åtgärdens
utformning förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetskollen ifylls med fördel i grupp, men
kan även användas av enskilda personer. Hållbarhetskollen utgår i stor utsträckning från lokala
prioriteringar och kan vara ett sätt för beslutsfattare och tjänstemän att utveckla nya arbetsformer.
Exemplen i bilagan som visar hur hållbarhetskollen kan fyllas i är hämtade från Alby i Botkyrka
kommun utanför Stockholm, men Hållbarhetskollen är utformad för att kunna användas för andra
områden i andra städer.
Hållbarhetskollen är ett av resultaten ur projektet ”Hållbara attraktiva förstäder”, som genomfördes
inom Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation” november 2011 – mars 2012. Projektet
genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen,
Siemens och PEAB.

Projektgrupp IVL: Philip Thörn, Anja Karlsson, Katarina Buhr, Susanna Roth, Andreas Öman
Kontaktperson: Philip Thörn – philip.thorn@ivl.se
Foto: Botkyrka kommun

Du behöver

•
•
•

Åtgärden
De lokala hållbarhetsmålen (antagna eller tänkbara)
De lokala stadsplaneringsmålen eller fokusområden

Hållbarhetskollen gäller åtgärden:

Namn:

Datum:

TIPS!
Nedan ges exempel på formuleringar som underlättar användningen av hållbarhetskollen:
EX: Införa en stombusslinje mellan x och y
EX: Ombyggnad av xxvägen med trottoarer, övergångsställen, gatuträd och kantstensparkering

Steg 1: Lokala stadsplaneringsmål
Åtgärdens ”hållbarhetspotential” arbetas fram i tre steg. Först bedöms åtgärdens potential att bidra till ett
antal vanliga teman för stadsplaneringsmål, där hållbarhetsaspekter ofta ingår.

GÖR SÅ HÄR
A. Fyll i de lokala
stadsplaneringsmålen.

A.
Lokala stadsplaneringsmål

B. Utvärdera den potentiella negativa och positiva påverkan
åtgärden kan ha på respektive stadsplaneringsmål. Motivera
på vilka grunder bedömningen är gjord. Endast de mål med
påverkan relevant för åtgärden behöver fyllas i.

C/D. Bedöm hur stor negativ
resp. positiv påverkan åtgärden
kan ha på varje mål i A. 1=liten
påverkan, 3= stor påverkan.

B. Motivering av åtgärdens potentiella negativa och positiva påverkan på
lokala stadsplaneringsmål
…………………………………………..……………………………

C.
Potentiell
påverkan
(+)/(-)

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

–

+

+

-

–

HÅLLBARHETSPOTENTIAL STEG 1
Åtgärdens potential att bidra till lokala stadsplaneringsmål.

+

–

Steg 2: Lokala hållbarhetsmål
Hållbarhetspotentialens andra steg genomförs genom att bedöma åtgärdens potential att bidra till ett antal
andra lokala hållbarhetsmål. Mallen erbjuder en flexibilitet för både formella och tänkbara mål.

GÖR SÅ HÄR
A. Fyll i de lokala
hållbarhetsmålen.
För mer information,
se lokala
hållbarhetsmålen.

A.
Lokalt
hållbarhetsmål

B. Utvärdera vilka potentiella negativa och positiva
påverkan åtgärden kan ha på respektive hållbarhetsmål.
Motivera på vilka grunder bedömningen är gjord. Endast
de mål med påverkan relevant för åtgärden behöver
fyllas i.

C/D. Bedöm hur stor negativ resp.
positiv påverkan åtgärden kan ha
på varje mål i A. 1=liten påverkan,
3= stor påverkan.

B. Motivering av åtgärdens potentiella negativa och positiva påverkan på
lokala hållbarhetsmål
…………………………………..……………………………

C.
Potentiell
påverkan
(+)/(-)

+

+

-

–

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

HÅLLBARHETSPOTENTIAL STEG 2
Åtgärdens potential att bidra till lokala hållbarhetsmål.

+

-

Steg 3: Ytterligare bidrag till hållbarhet
Hållbarhetspotentialens tredje steg genomförs genom att bedöma åtgärdens potential för bidrag till
ytterligare hållbar utveckling på lokal nivå.

GÖR SÅ HÄR
A. Fyll i åtgärdens
ytterligare potentiella
bidrag till hållbar
utveckling.

A.
Ytterligare
bidrag

B. Utvärdera vilka potentiella negativa och positiva
påverkan åtgärden kan ha på respektive ytterligare
bidrag till hållbar utveckling. Motivera på vilka grunder
bedömningen i är gjord.

C/D. Bedöm hur stor negativ
resp. positiv påverkan åtgärden
kan ha på varje mål i A. 1=liten
påverkan, 3= stor påverkan.

B. Motivering av åtgärdens potentiella negativa och positiva påverkan på
ytterligare bidrag till hållbarhet
…………………………..……………………………

C.
Potentiell
påverkan
(+)/(-)

+ .

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

HÅLLBARHETSPOTENTIAL STEG 3
Åtgärdens potential att bidra till ytterligare hållbarhet

+

-

Översikt ”Hållbarhetskollen”
I det här avsnittet finns det möjlighet att summera in resultaten från varje steg i skalorna nedan. Skalorna
sträcker sig från -3 till 3. Syftet är att ge en översikt av den negativa och positiva påverkan som åtgärden har
bedömts ha på den lokala hållbara utvecklingen.

GÖR SÅ HÄR
Kryssa i poängen för de olika hållbarhetsmålen (förnybar stadsplanering är nedbrutet till fyra områden). För varje
hållbarhetsmål kan man kryssa i både åtgärdens negativa och positiva påverkan som har uppskattats i steg 1 och
steg 2 samt 3. Den översta raden är ett exempel för att illustrera hur man ska kryssa i.

Exempel, Hållbarhetsmål
Exempel,
Exempel,
Förnybar
Bebyggelse
stadsplanering
& bostäder
Lokala stadsplaneringsmål

Lokala hållbarhetsmål

Ytterligare bidrag till hållbarhet

Sammanfattande analys och vidare kommentarer

ŝůĂŐĂϯExempel Alby

Hållbarhetskollen

Ett stadsplaneringsverktyg för hållbar
utveckling

Du behöver

•
•
•

Åtgärden
De lokala hållbarhetsmålen (antagna eller tänkbara)
De lokala stadsplaneringsmålen eller fokusområden

Hållbarhetskollen gäller åtgärden:
Ombyggnad av Albyvägen - trottoarer, övergångsställen,
gatuträd och lite kantstensparkering

Namn: Alby Albysson

Datum: 2012-02-12

TIPS!
Nedan ges exempel på formuleringar som underlättar användningen av hållbarhetskollen:
EX: Införa en stombusslinje mellan x och y
EX: Ombyggnad av xxvägen med trottoarer, övergångsställen, gatuträd och kantstensparkering

Steg 1: Lokala stadsplaneringsmål
Åtgärdens ”hållbarhetspotential” arbetas fram i tre steg. Först bedöms åtgärdens potential att bidra till ett
antal vanliga teman för stadsplaneringsmål, där hållbarhetsaspekter ofta ingår.

GÖR SÅ HÄR
A. Fyll i de lokala
stadsplaneringsmålen.

A.
Lokala stadsplaneringsmål

B. Utvärdera den potentiella negativa och positiva påverkan
åtgärden kan ha på respektive stadsplaneringsmål. Motivera
på vilka grunder bedömningen är gjord. Endast de mål med
påverkan relevant för åtgärden behöver fyllas i.

C/D. Bedöm hur stor negativ
resp. positiv påverkan åtgärden
kan ha på varje mål i A. 1=liten
påverkan, 3= stor påverkan.

B. Motivering av åtgärdens potentiella negativa och positiva påverkan på
lokala stadsplaneringsmål
Ombyggnad av Albyvägen……………………………
Förbättrad möjlighet att bygga attraktiva bostäder i
kollektivtrafiknära läge längs gatan, minskad skadegörelse när
de boende integreras i arbetet. Kan locka till sig investerare.

Bebyggelse &
bostäder
- intressant
&varierad
bebyggelse
- större
blandning av
bostäder

+

Utemiljö
&
mötesplatser
- fler öppna
mötesplatser
-ökad trygghet

+ Vägen blir ett stråk/gata och en naturlig och öppen mötesplats.

C.
Potentiell
påverkan
(+)/(-)

+2

Ökad trygghet då flödet av människor ökar längs gatan. Och i
och med lägre hastighet

-

Albyvägen knyter samman Alby centrum med Eriksberg och
Albysjön. Ökad tillgänglighet och fler resande då möjlighet till
busslinje finns. Åtgärder innebär även förbättrade gång- och
cykelvägarna.

+3

Transport &
tillgänglighet
- bättre,
snabbare och
mer hållbar
kollektivtrafik
- bättre cykeloch gångvägar

+

Miljöpåverkan
- resurssnål l
med liten
miljöpåverkan
- klimatsmarta
förändringar

+ fotgängare/cyklister (istället för bil) med förbättrad luftkvalitet

+1

- Potentiell negativ påverkan på biologisk mångfald.

–1

- Svårare att ta sig fram med bil. Risk för trafikstockning

+3

–1

Lägre hastigheter vilket påverkar bullernivåer. Potentiellt fler
och minskade CO2utsläpp som effekt. Gatuträd leder till ökad
klimatanpassning på grund av deras kylande effekt, möjlighet
att binda upp CO2 och andra partiklar samt
dagvattenhantering.

HÅLLBARHETSPOTENTIAL STEG 1
Åtgärdens potential att bidra till lokala stadsplaneringsmål.

+
9

–
1

Steg 2: Lokala hållbarhetsmål
Hållbarhetspotentialens andra steg genomförs genom att bedöma åtgärdens potential att bidra till ett antal
andra lokala hållbarhetsmål. Mallen erbjuder en flexibilitet för både formella och tänkbara mål.

GÖR SÅ HÄR
A. Fyll i de lokala
hållbarhetsmålen.
För mer information,
se lokala
hållbarhetsmålen.

A.
Lokalt
hållbarhetsmål
Skapa en god
uppväxtmiljö
för flickor
och pojkar

Skapa bättre
jobbchanser
för kvinnor
och män

Ge möjlighet
att pröva nya
arbetsformer
i kommunen
(dialog)

C/D. Bedöm hur stor negativ resp.
positiv påverkan åtgärden kan ha
på varje mål i A. 1=liten påverkan,
3= stor påverkan.

B. Motivering av åtgärdens potentiella negativa och positiva påverkan på
lokala hållbarhetsmål
Ombyggnad av Albyvägen……………………………

C.
Potentiell
påverkan
(+)/(-)

+ Ökad trygghet då fler människor rör sig på platsen, säkra

+2

- Ökad busstrafik kan vara en trafiksäkerhetrisk.

–1

+ Möjlighet att integrera arbetslösa i området i förnyelsearbetet

+1

passager under och över väg. Sänkt hastighet ger större
trafiksäkerhet. Fler mötesplatser för barn och unga.
Möjlighet att integrera skolan i förnyelsearbetet (ex. plantering
av växter, måla en parkbänk och utformningen) -> minskad
skadegörelse. Bättre hälsa då fler går och cyklar

med Albyvägen. Bättre gång- och cykelbanor ökar
tillgängligheten till kollektivtrafiken och potentiellt nya jobb.
Bättre hälsa då fler går och cyklar.

Utveckla
Albys
identitet

B. Utvärdera vilka potentiella negativa och positiva
påverkan åtgärden kan ha på respektive hållbarhetsmål.
Motivera på vilka grunder bedömningen är gjord. Endast
de mål med påverkan relevant för åtgärden behöver
fyllas i.

+

Trevligar och tryggare att ta sig till Subtopia, Hangaren och
Albysjön. Förutsättningarna för upplevelseindustrin förbättras
vilket är ett av Albys starka varumärken

+2

-

+ Arbete kring utformningen av Albyvägen ger möjlighet för
kommunen att pröva nya dialogformer och
kommunikationsstrategier

-

HÅLLBARHETSPOTENTIAL STEG 2
Åtgärdens potential att bidra till lokala hållbarhetsmål.

+2

+
8

1

Steg 3: Ytterligare bidrag till hållbarhet
Hållbarhetspotentialens tredje steg genomförs genom att bedöma åtgärdens potential för bidrag till
ytterligare hållbar utveckling på lokal nivå.

GÖR SÅ HÄR
A. Fyll i åtgärdens
ytterligare potentiella
bidrag till hållbar
utveckling.

A.
Ytterligare
bidrag

B. Utvärdera vilka potentiella negativa och positiva
påverkan åtgärden kan ha på respektive ytterligare
bidrag till hållbar utveckling. Motivera på vilka grunder
bedömningen i är gjord.

C/D. Bedöm hur stor negativ
resp. positiv påverkan åtgärden
kan ha på varje mål i A. 1=liten
påverkan, 3= stor påverkan.

B. Motivering av åtgärdens potentiella negativa och positiva påverkan på
ytterligare bidrag till hållbarhet
Ombyggnad av Albyvägen……………………………

Främjar
lokalturism
och lokalt
näringsliv

+

Ökar tillgängligheten till Alby vilket i längden kan främja
lokalturism ex tillgången till grönområden samt till Subtopia.

C.
Potentiell
påverkan
(+)/(-)

+2

+
+
+
HÅLLBARHETSPOTENTIAL STEG 3
Åtgärdens potential att bidra till ytterligare hållbarhet

+
2

-

Översikt ”Hållbarhetskollen”
I det här avsnittet finns det möjlighet att summera in resultaten från varje steg i skalorna nedan. Skalorna
sträcker sig från -3 till 3. Syftet är att ge en översikt av den negativa och positiva påverkan som åtgärden har
bedömts ha på den lokala hållbara utvecklingen.

GÖR SÅ HÄR
Kryssa i poängen för de olika hållbarhetsmålen (förnybar stadsplanering är nedbrutet till fyra områden). För varje
hållbarhetsmål kan man kryssa i både åtgärdens negativa och positiva påverkan som har uppskattats i steg 1 och
steg 2 samt 3. Den översta raden är ett exempel för att illustrera hur man ska kryssa i.

Exempel, Hållbarhetsmål
Exempel,
Exempel,
Förnybar
Bebyggelse
stadsplanering
& bostäder
Lokala stadsplaneringsmål
Bebyggelse och bostäder

Utemiljö & mötesplatser

Transport och Tillgänglighet
Stasdelens miljöpåverkan

Lokala hållbarhetsmål
Skapa en god uppväxtmiljö för
flickor och pojkar
Skapa bättre jobbchanser för
kvinnor och män:
Utveckla Albys identitet:

Ge möjlighet att pröva nya
arbetsformer i kommunen:

Ytterligare bidrag till hållbarhet
Främjar lokalturism

