
Webb-version



2

Framställt av: Ekologigruppen AB
www.ekologigruppen.se
Telefon: 08-525 201 00
Slutversion: 2021-03-23
Illustrationer: Ekologigruppen AB
Internt projektnummer: 2092
Bild på framsidan: Ekologigruppen från förslag på utveckling av Kirseberg



3

Innehåll

Inledning 4
Hur verktyget är uppbyggt och tänkt att användas 5

Agenda 2030 och ekosystemtjänster 7

Ekologisk hållbarhet 9
Grönstruktur för ekosystemtjänster 11
Blåstruktur för ekosystemtjänster 15
Kretslopp och miljöteknik 18
Hållbart resande 22

Social hållbarhet 26
Rekreation 28
Identitet 31
Möten, trygghet och engagemang  34
Hälsa och säkerhet 38

Ekonomisk hållbarhet 42
Lokal ekonomi 44
Sociala tillgångar 47
Långsiktig resursförvaltning  50
Investeringsvilja och projektekonomi  54

Agenda 2030 57

Litteraturlista 71



4

Inledning
Vi på Ekologigruppen rör oss ständigt i miljöer där frågor och beslut som 
påverkar livet för människor, djur och växter ska fattas. Vi har under snart 
35 år fungerat som ett stöd för hållbar utveckling i alla delar av planpro-
cessen. Våra medarbetare är experter på vad som verkligen leder till håll-
barhet och på att beskriva, analysera och utvärdera den. Vi upplever att 
det är en stor utmaning att i dagens planering hävda sociala och gröna 
frågor, som ofta beskrivs som mindre konkreta än till exempel behovet av 
infrastruktur, eller hur många lägenheter som behövs för att få ihop en 
kalkyl. De kvalitativa måtten upplevs inte ha samma tyngd och kan lättare 
ifrågasättas, och det finns en önskan om kvantifierbara mått inom fler 
områden. 

Vår bransch uppmärksammar också detta genom att olika typer av indika-
torer används allt oftare i stadsutveckling för att beskriva och jämföra 
olika typer av värden. Men detta för också med sig en rad frågor. Vilka 
parametrar för hållbar stadsutveckling kan mätas i siffror? Vilka siffror är i 
så fall rätt? Och hur säkerställer vi de parametrar som inte kan eller bör 
kvantifieras? 

Vi har sammanställt dagens kunskap och de indikatorer som finns idag 
för att styra mot en hållbar utveckling av städer. Sammanställningen tar 
sin utgångspunkt i vår tidigare manual ”Hållbarhetsanalys med Värde-
rosen”. Med denna uppdaterade verktygslåda förnyar, fördjupar och vida-
reutvecklar vi vårt verktyg. Det här är den webbanpassade kortversionen 
av verktygslådan  

Vi har bland annat uppdaterat de beskrivande texterna med aktuell forsk-
ning kring hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. Vi har sammanställt evi-
densbaserade indikatorer från olika manualer och rapporter, lyft fram 
konflikter och behov av vidareutveckling av olika mjuka parametrar (dvs. 
subjektiva parametrar), tydligare lyft in ett barn- och ungdomsperspektiv, 
fört in en koppling till ekosystemtjänstbegreppet och, sist men inte minst, 
gjort tydliga kopplingar till arbetet med Agenda 2030. 

Vi är medvetna om att indikatorer inte löser alla problem kopplade till 
styrning mot hållbar stadsutveckling. Trots det anser vi att rätt utformade 
indikatorer kan vara viktiga för kommunikation av värden, eftersom de 

ger oss en möjlighet att jämföra, redovisa och följa upp konsekvenserna av 
olika val på ett transparent sätt, vilket också underlättar styrningen mot 
hållbarhet. 

Vi får aldrig glömma att ställa oss frågan vad vi styr mot, vilka värden vi 
prioriterar, och vilka vi därför kompromissar bort. Genom att använda 
indikatorer finns det alltid en risk att vi fokuserar på det som går att mäta, 
utan att ifrågasätta var värdena kommer ifrån. Det är inte bara viktigt att 
till exempel komma fram till hur stora skolgårdar eller parker ska vara, 
utan också vilka kvaliteter de ska innehålla. För att fånga kvaliteterna 
behöver vi ta fram egna förslag och utifrån dem göra kvalitativa bedöm-
ningar utifrån platsens unika förutsättningar. 

Vi vet att städerna och de ekosystem vi lever i är komplexa system i 
ständig förändring. Det går inte att ta fram perfekta indikatorer eller det 
perfekta hållbarhetsbedömningsverktyget, men vi behöver inte heller nå 
dit. Planering handlar om avvägningar och prioriteringar, och vi måste 
våga uttrycka dessa prioriteringar tydligt. Om vi är medvetna om fallgro-
parna kan indikatorer för hållbar stadsutveckling användas för att få igång 
en konstruktiv diskussion om vilka aspekter som är viktiga och vad som 
ska få utrymme i staden. 

Vi driver på för hållbar samhällsutveckling, tillsammans med er!
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Hur verktyget är uppbyggt och tänkt att användas
Indikatorer för hållbar stadsutveckling utgör ett verktyg för diskussion, 
analys, bedömning och uppföljning av hållbarheten i stadsutvecklingspro-
jekt. Texten är baserade på aktuell forskning, nationella och internatio-
nella riktlinjer samt de erfarenheter vi har samlat på oss genom åren. 
Verktyget riktar sig främst till alla aktörer i stadsbyggandet och samhälls-
planeringen som arbetar med hållbarhetsfrågor i sina planer och processer.

Genom att belysa viktiga aspekter för ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet ges en översikt över planers och programs hållbarhet i ett hel-
hetsperspektiv. Istället för att rikta allt fokus på enbart en eller ett fåtal 
aspekter vill vi med vårt arbete underlätta ett större och mer övergripande 
angreppssätt, som lätt kan kommuniceras till alla inblandade aktörer.

Kopplingen mellan de olika hållbarhetsfaktorer och ekosystemtjänster 
lyfts också upp i dokumentet, liksom en sammanställning av Agenda 
2030 inklusive dess delmål och indikatorer som vi anser vara av nationell 
relevans för den fysiska planeringen.

Huvudfaktorer, delfaktorer och nyckeltal
Verktyget byggs kring tolv hållbarhetsfaktorer som representerar de olika 
aspekterna av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Verktyget för-
håller sig till planer för fysiska strukturer, och faktorerna är valda utifrån 
huruvida just den struktur som förmedlas i planen möjliggör en hållbar 
utveckling.

Varje hållbarhetsfaktor delas i sin tur upp i delfaktorer för att beskriva de 
strukturer som utgör faktorernas faktiska hållbarhet. Förklarande och 
sammanfattande texter introducerar varje hållbarhetsfaktor och delfaktor.

För varje delfaktor har vi identifierat olika indikatorer, nyckeltal, riktlinjer 
och viktiga aspekter att beakta. Både mätbara och icke mätbara indika-
torer har samlats för att uppmärksamma och betona bredden av delfak-
torer. Där det redan finns tydliga indikatorer och nyckeltal (till exempel 
från MB, PBL och MKN) har vi valt att referera till dessa, och där våra 
erfarenheter visar att dessa indikatorer behöver skärpas ytterligare upp-
märksammas detta i texten. Där nyckeltal saknas har vi valt att lyfta upp 
vägledningar eller rekommendationer som kommer från såväl nationella 

som internationella myndigheter och institut. I vissa fall har också studier 
och rapporter från andra konsultföretag använts. Det finns också skill-
nader hur de olika delfaktorerna och riktlinjerna/vägledningarna presen-
teras.

När vi beskriver blå- och grönstrukturer har vi valt att använda skarpa ord 
som får inte, ska och bör eftersom biologisk mångfald är en grundfaktor 
för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling.

För varje huvudfaktor visualiserar vi också vilka ekosystemtjänster som 
påverkas samt vilka mål i Agenda 2030 som omfattas. Flera ekosystem-
tjänster än de som identifieras i dokumentet kan täckas in under de olika 
huvudfaktorerna beroende på gestaltning och samordning.

Visualisering av hållbarhetsprofilen och uppföljning
Genom vårt verktyg kan en samlad värdering av både objektiva och sub-
jektiva indikatorer för hållbar stadsutveckling visualiseras.  En styrka gent-
emot att enbart fokusera på mätbarhet samt en möjlighet att inkludera all 
kunskap och alla kompetenser inom en planprocess. 

En samlad visualisering av hållbarhetsprofilen kan göras genom att föra in 
indikatorerna i ett värderosdiagram. Diagrammet möjliggör ett samtal där 
aktörerna gemensamt värderar dagens situation och jämför med möjliga 
framtida scenarier. Med hjälp av verktyget ges också möjlighet att identi-
fiera vilka faktorer som behöver utvecklas för att förbättra hållbarheten.

Det går också att med hjälp av utpekade indikatorer och nyckeltal identi-
fiera eventuella glapp mellan mål och utfall i plankartor och fysiska struk-
turer. Indikatorer för hållbarhet kan med fördel användas som stöd tidigt i 
planeringsprocessen för att beakta relevanta planeringsprinciper och 
utvecklingsmöjligheter samt för olika typer av dialogprocesser. Indikato-
rerna kan också användas separat för att ta hänsyn till specifika frågor som 
uppkommer under planeringsprocesser, eller där det finns ett behov av att 
fördjupa sig i vissa aspekter av hållbarhet.

Värderosdiagrammet är ett cirkeldiagram som används för att visualisera 
de tolv huvudfaktorer som presenteras i manualen. Varje eker represen-
terar en hållbarhetsfaktor som är kopplad till den fysiska strukturen i ett 
planförslag eller i en befintlig bebyggelse. Utifrån indikatorerna och rikt-
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linjerna från manualen bedöms planförslagets eller platsens hållbarhets-
profil. 

Längst ut i cirkeln markeras det högsta tänkbara hållbarhetsvärdet, cir-
kelns mitt motsvarar det sämsta tänkbara ur hållbarhetssynpunkt och 
mitten på ekern innebär ett genomsnittligt värde. Värdena sammanbinds 
sedan till projektets eller platsens egen hållbarhetsprofil.

Värdena för respektive hållbarhetsfaktor för ett planförslag kan enkelt 
jämföras med andra utformningsalternativ samt eventuella skillnader 
mellan strategier och utformning i detaljplane- eller gestaltningsfas.

För att hitta en lämplig avgränsning geografiskt kan en tumregel vara att 
utgå från hur syftet med stadsutvecklingen kopplar till omgivningen. Pla-

nområdet interagerar alltid med sin omgivning och hållbarheten i för-
slaget påverkas av - och påverkar - strukturer runt omkring.

Hållbarhetsstyrning i planer och projekt
Ekologigruppen har arbetat med hållbarhetsstyrning genom hållbarhetsin-
dikatorer och det kopplade värderosediagrammet sen mitten av 1990-
talet.

De viktigaste områdena där vi framförallt använder oss av Indikatorer och 
värderosediagrammet, både genom expertinsattser och i samarbete med 
andra aktörer, är:

 • Hållbarhetsprogram och checklistor för hållbarhetsstyrning av planer i 
olika skalor (ÖP, FÖP, DP)

 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), Hållbarhetskonsekvensbeskriv-
ning inklusive MKB (så kallad HKB) och Barnkonsekvensanalys (BKA)

 • Ekosystemtjänstanalyser och Agenda 2030 arbete

 • Hållbarhetsbedömningar av planer, program och illustrationsplan

 • Hållbarhetsstöd av planprogram

 • Gröna strategier och rekreationsanalyser

 • Medborgardialoger

Värderosdiagrammet
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Agenda 2030 och ekosystemtjänster
FN:s generalförsamling antog år 2015 Agenda 2030, en femtonårig 
agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveck-
ling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agendan består av en politisk 
deklaration, 17 mål och 169 delmål samt förutsättningar för genomför-
ande, uppföljning och översyn. Att inkludera ekosystemtjänster i all pla-
nering, från storskaliga planer till gestaltning av mindre områden, är en 
viktig del av arbetet mot de globala målen.

Den fysiska planeringen har särskilt stor betydelse för Mål 11: Hållbara 
städer och samhällen, ett mål som endast är möjligt att uppnå tillsammans 
med flera av de andra globala målen. Hållbara städer och samhällen ska 
vara motståndskraftiga och utformas på ett sätt som förenklar en hälsosam 
livsstil, och de ska planeras på ett sätt som förebygger avgaser, buller, strål-
ning och bristande säkerhet (mål 1:5 & 3). I ett hållbart samhälle ska livs-
medelsförsörjningen tryggas och ett hållbart jordbruk främjas (mål 2). 
Skolor och förskolor ska planeras med skolgårdar som främjar rörelse och 
stimulans (mål 4) och stadens offentliga rum ska vara tillgängliga och 
trygga för alla (mål 5). Den fysiska planeringen ska möjliggöra en god vat-
tenkvalitet genom dagvattenhantering (mål 6), liksom energieffektiva 
byggnader och förnybar energi (mål 7). För att möjliggöra en hållbar till-
växt ska cirkulär ekonomi och tillväxt av lokala mikro- till medelstora 
företag främjas (mål 8). Fysisk planering kan dessutom bidra till att 
dämpa boendesegregationens konsekvenser, främja möten mellan männ-
iskor, ge invånare inflytande över samhällets utveckling (mål 10) samt för-
enkla för invånarna att välja en hållbar livsstil (12 & 13). Biologisk 
mångfald utgör kärnan i mål 14 och 15, men enligt en studie i tidskriften 
Nature Sustainability (Blicharska m.fl. 2019) speglar inte de globala 
målen nyttan av biologisk mångfald till fullo. Vi människor drar nytta av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster på flera sätt, varav många är 
livsavgörande – om än osynliga – för de flesta av oss. För att kunna fort-
sätta tillhandahålla ekosystemtjänster behövs en hög biologisk mångfald. 
Biologisk mångfald är exempelvis ofta en förutsättning för fungerande 
pollinering och skadedjursreglering. Den stärker de kulturella upplevelse-
tjänsterna, förser oss med naturmediciner, stärker vattenreningen och ser 
till att ekosystemen kan återhämta sig efter såväl naturliga som människo-
skapade störningar.

Flera av de globala målen har bäring på ekosystemtjänster, nedan följer de  
viktigaste exemplen:
Mål 3: God hälsa och välbefinnande  
Rekreation & hälsa, Klimatreglering, Vattenrening, Bullerdämpning, Luftrening, Biologisk mångfald

Mål 6: Rent vatten och sanitet  
Vattenrening, Flödesreglering

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Klimatreglering, Flödesreglering, Vattenrening, Biologisk mångfald, Kulturella EST

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
Pollinering, Biologisk mångfald, Vattenrening, Naturpedagogik

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen 
Klimatreglering, Biologisk mångfald, Flödesreglering, Naturpedagogik

Mål 14: Hav och marina resurser  
Vattenrening, Flödesreglering

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald  
Biologisk mångfald, Pollinering, Vattenrening, Naturpedagogik
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Identitet

Ekologisk hållbarhet bär upp ekosystemens långsiktiga överlevnad. 
Här ingår den biologiska mångfalden och olika ekosystemtjänster 
som inbegriper människors tillgång till mat, vatten och andra natur-
resurser. 

Den ekologiska hållbarheten påverkas i stor utsträckning av hur 
effektiv markanvändningen är och innefattar en god tillgänglighet 
för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i ett effektivt och orienter-
bart gatunät. I det hållbara samhället ska också resursförbrukningen 
inordnas i hållbara kretslopp för material, vatten och näring – helst i 
lokal skala – för att minimera behovet av transporter. 

Grönstruktur för ekosystemtjänster
 • Grönstruktur för biologisk mångfald

 • Grönstruktur för reglerande ekosystemtjänster 

 • Grönstruktur för producerande ekosystemtjänster

Blåstruktur för ekosystemtjänster
 • Sammanhängande blåstruktur och värdefulla vattenbiotoper

 • Vattenrening

Kretsloppssystem och miljöteknik
 • Låg energiförbrukning och miljöanpassade energikällor

 • Kretsloppssystem för avfall

 • Miljöanpassad vatten- och avloppshantering

 • Miljöanpassat byggande

Hållbart resande
 • Stadsstruktur och gatunät för hållbart resande

 • Anpassningar för gående och cyklister

 • Attraktiva kollektivtrafiknoder

 • Styrmedel för hållbart resande



Grönstruktur för ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster fick genomslag 2005 i och med en rapport 
kallad Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005). Från att vara 
kopplat till ett tydligt ekonomiskt perspektiv har senare forskning ofta ett 
bredare perspektiv på ekosystemtjänsternas värde och nytta kopplat till 
välmående och samhällsnytta. Det har helt enkelt blivit allt mer uppen-
bart att människors överlevnad och välstånd är beroende av väl funge-
rande ekosystem. 

Trots att arbetet för bevarande av biologisk mångfald och naturvärden har 
pågått under flera decennier fortsätter förlusten av arter och deras habitat, 
både lokalt, nationellt och på en global skala. Denna utveckling hotar inte 

Sammanhängande grönstrukturer

Odling

Pollinering
Tätortsnära natur&rekreation

bara naturen i sig utan även våra samhällen, eftersom naturen och den 
biologiska mångfalden är basen för ett stort antal processer och funktioner 
som upprätthåller ekosystemen och i förlängningen vår välfärd. 

För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn 
tas till den grönstruktur som möjliggör ett fungerande ekosystem som kan 
förse våra samhällen med ekosystemtjänster. 

Illustration: Juho Riikonen, Ekologigruppen för Eskilstuna kommun. 

Klimatreglering

Variation och småbiotoper
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Grönstruktur för ekosystemtjänsterGrönstruktur för ekosystemtjänster

Viktiga aspekter att beakta    
 • Areal sammanhållen grönyta och värdeelement
 • Kvalitet/naturvärde och kontinuitet
 • Sammanhängande grönstruktur, konnektivitet och spridnin
 • Variation av strukturer, småbiotoper och värdeelement

Viktiga aspekter att beakta 
 • Skadelindringshierarkin och ekologisk kompensation
 • Skötselplan
 • Grönytefaktor (GYF)
 • Terränganpassning
 • Anpassad stadsform

Grönstruktur för biologisk mångfald
De naturliga ekosystemen utgör fundamentet för i stort sett alla de eko-
systemtjänster som vi människor och våra samhällen är beroende av. Eko-
systemen är uppbyggda av olika naturtyper eller naturelement (biotoper) 
och livsmiljöer för växter och djur (habitat), vilka tillsammans utgör grön-
strukturen på en plats. En sammanhängande grönstruktur kallas ofta grön 
infrastruktur – ett begrepp som beskriver hur naturtyper och livsmiljöer 
fördelar sig över ett landskap, och hur de hänger samman med varandra 
för att arter ska kunna röra sig däremellan. 

Funktionen hos grönstrukturen på en plats och förutsättningarna för bio-
logisk mångfald är kopplade till delfaktorer som area sammanhållen 
grönyta, kvalitet, kontinuitet, variation och sammanhängande grönst-
ruktur.

Verktyg och styrmedel för biologisk mångfald
För att kunna ta välgrundade beslut gällande planering av biologisk mång-
fald behövs kunskap. Därför är det viktigt utreda vilka värden som redan 
finns i området, hur det omgivande landskapet ser ut, och hur grönytorna 
hänger samman med varandra. För att arbeta med biologisk mångfald i 
planeringen finns flera olika verktyg och styrmöjligheter (se rutan nedan).

Vanliga kunskapsunderlag i en sådan process är:

 • Naturvärdesinventering (NVI), som avgränsar, beskriver och bedömer 
naturvärden och kvaliteter hos naturmark. I naturvärdesbedömningen 
vägs biotopvärdet (naturtypens kvalitet) och artvärdet (vilka och hur 
många naturvårdsarter som påträffats) samman till ett naturvärde i fyra 
klasser, där klass 1 är högst. Ju högre naturvärde, desto viktigare bedöms 
området vara för den biologiska mångfalden. 

 • Artinventering, t.ex. av arter som omfattas av artskyddsförordningen 
såsom groddjur och fladdermöss. Inventeringarna kompletteras ofta 
med utsök i Artportalen (en databas för artfynd).

 • Trädkartering och inmätning av ekologiskt skyddsvärda träd. Trädporta-
len, där man kan söka information om olika träd, är numera en del av 
Artportalen.

 • Ekologisk spridningsanalys, som beskriver hur olika arters naturtyper 
och livsmiljöer är fördelade i ett landskap eller en stadsdel.

 • Ekosystemtjänstkartläggning

Juridiskt skydd för biologisk mångfald i planeringen
Förutom nedanstående skyddsmekanismer finns även en rad andra typer 
av juridisk skydd för biologisk mångfald i planeringen – exempelvis natur-
reservat, Natura 2000-områden, nationalparker, strandskydd, med flera. 
Kontrollera vad som gäller för det aktuella området, bland annat i kart-
verktyget Skyddad natur. 

Viktiga aspekter att beakta 
 • Artskyddsförordningen
 • Särskilt skyddsvärda träd
 • Rödlistade arter
 • Biotopskydd



1313

Grönstruktur för ekosystemtjänsterGrönstruktur för ekosystemtjänster

Viktiga aspekter att beakta 
 • Lokal och global klimatreglering
 • Bullerdämpning och luftrening
 • Pollinering 
 • Fröspridning 
 • Skadedjursreglering 
 • Erosionsskydd

Viktiga aspekter att beakta 
 • Matproduktion
 • Jordbruksmark i lagstiftningen
 • Råvaruförsörjning

Grönstruktur för reglerande ekosystemtjänster
Reglerande ekosystemtjänster innefattar alla de naturliga processer som 
reglerar ekosystemen och gör jorden beboelig för oss människor. Det kan 
till exempel handla om vegetationens och markens reglering av vatten-
flöden, rening av luft och vatten, temperaturreglering, erosionsskydd, bul-
lerdämpning, pollinering och naturlig reglering av skadedjur.

En långsiktigt hållbar stadsutveckling sker med ett effektivt markutnytt-
jande, där alla ytor har en genomtänkt funktion med utrymme för ekosys-
temtjänster. I den täta staden efterfrågas ofta grönytor med många 
funktioner (multifunktionalitet). Multifunktionella grönytor för regle-
rande ekosystemtjänster kan till exempel vara vegetation och grönom-
råden som bidrar till biologisk mångfald och samtidigt renar luften, 
skapar behagliga mikroklimar och dämpar buller. Det är dock viktigt att 
inte förbise områden med betydelse för enstaka tjänster eftersom också 
dessa kan vara viktiga för platsen. Detär viktigt att utgå ifrån den kontext 
ett område befinner sig i och vilket behov av ekosystemtjänster som finns i 
omgivningen. 

Grönstruktur för producerande ekosystemtjänster
Producerande ekosystemtjänster relaterar till ekosystemens förmåga att 
producera resurser som vi behöver för vår överlevnad: färskvatten, energi, 
material och mat. 

Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter till odling, djurhållning samt 
tillgång till vilda växter och djur. Av växter och djur kan vi även skapa 
råvaror och material såsom virke, gödsel, biokemikalier, mediciner, läder 

och textilier. Energi och värme kan vi få från ved, grödor och biologiska 
restprodukter genom biogas och andra bränslen.

I dagsläget importerar vi mat och material från hela världen. Detta gör att 
lokala marker för odling av mat eller andra naturresurser ofta tillmäts ett 
relativt lågt värde när intressen står emot varandra. Lokalt framtagande av 
råvaror för mat och material kommer dock att få en ökad betydelse i 
framtiden. Med en ökad befolkning och förbättrade levnadsvillkor globalt 
kan konkurrensen om mat och naturresurser öka. Även klimatförändring-
arna kan innebära att länder som idag producerar mat och material får 
ogynnsamma förhållanden för detta i framtiden, medan Sveriges klimat 
kan bli mer gynnsamt. Höjda bensinpriser och brist på bränsle kan också 
innebära att det inte är möjligt att transportera råvaror lika långt som 
idag. 

I ett sådant scenario kan våra jordar och skogar bli oerhört värdefulla ur 
ett globalt perspektiv. När samhällen planeras bör därför möjligheterna till 
bibehållen eller utökad lokal mat- och råvaruproduktion beaktas. 
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Agenda 2030 Ekosystemtjänster 
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Blåstruktur för ekosystemtjänster
Vattnets kretslopp och den biologiska mångfalden är exempel på under-
stödjande ekosystemtjänster som är grundläggande för människans och 
naturens fortlevnad på jorden, och för att de andra ekosystemtjänsterna 
ska kunna fungera.

En hållbar stadsdel måste därför planeras med hänsyn till vattenmiljöer i 
hav, sjöar, vattendrag och våtmarker, och bebyggelsens påverkan på vat-
tenkvaliteten måste minimeras. Viktiga biotoper för fiskar och andra vat-
tenlevande arter - till exempel stränder och viktiga bottenmiljöer - behöver 
skyddas, så att bland annat fiskarnas reproduktion kan säkras på lång sikt. 
Den övergripande blåstrukturen måste respekteras, så att vandringsvägar 

Flödesreglering

Vattenrening

Vattenrening

Flödesreglering

och spridningsvägar för fiskar och andra vattenlevande organismer inte 
bryts.

Dagvatten behöver renas, så att miljögifter och övergödande ämnen inte 
når sjöar och vattendrag. Genom att bevara, stärka och tillskapa grönytor 
dit dagvatten kan ledas låter man naturen bidra med vattenrening genom 
sedimentation samt växters och andra organismers upptag av närings-
ämnen och nedbrytning av föroreningar.

Kulturella ekosystemtjänster kopplade till vattenmiljöer kan handla om 
hälsa och rekreation, undervisning och sociala relationer. Dessa aspekter 
behandlas i kapitlet Social hållbarhet. 

Illustration: Bearbetning av Juho Riikonen, Ekologigruppen för Eskilstuna kommun.
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Blåstruktur för ekosystemtjänsterBlåstruktur för ekosystemtjänster

Viktiga aspekter att beakta 
 • Yt- och grundvattenförekomsters status och miljökvalitetsnormer
 • Fördröjning av dagvattenflöden
 • Föroreningsbelastning från dagvatten
 • Förebyggande av dagvatten och föroreningar vid källan
 • Grönytor för vattenrening
 • Öppna dagvattenlösningar

Viktiga aspekter att beakta 
 • Samordning av blå- och grönstruktur
 • Kartläggning av stadsutvecklingens påverkan på ytvattnet
 • Konnektivitet i vattendrag
 • Svämplan och närområde
 • Småvatten av betydelse för den biologiska mångfalden
 • Lek- och uppväxtområden för fisk
 • Anläggningar i anslutning till stränder och vatten

Sammanhängande blåstruktur och värdefulla vatten-
biotoper
Vattnets ekosystem utgör ett fundament för ett stort antal ekosystem-
tjänster. En hållbar stadsdel där vatten finns ska ge utrymme för en sam-
manhängande blåstruktur. På så sätt ges goda förutsättningar för 
vandringsvägar och spridning av fiskar och andra vattenlevande orga-
nismer. Detta gäller även strandmiljöer, som ska vara sammanhängande 
och av naturlig karaktär. Finns en lokal blåstruktur ska denna samman-
länkas med den kommunala och regionala grön- och blåstrukturen. I en 
hållbar stadsdel finns även utrymme för levande vatten-, botten- och 
strandmiljöer med en hög biologisk mångfald. Grunda, vegetationsrika 
vatten är ofta av särskilt högt värde.

Vattenrening
Fungerande vattenrening är en förutsättning för produktion av dricks-
vatten. Vattenrening är också väsentlig för vattenmiljöns möjligheter att 
producera fisk och andra livsmedel. Vidare har vattenrening stor betydelse 
för vissa kulturella tjänster, så som tillgången till rena sjöar och vattendrag 
för rekreation.

Dagvattnet i stadsmiljöer förorenas ofta av metaller, närsalter och olje-
rester från trafikytor, och det är viktigt att säkerställa god dagvattenrening, 
företrädesvis i grönytor och öppna dagvattenanläggningar.
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Blåstruktur för ekosystemtjänsterBlåstruktur för ekosystemtjänster
Agenda 2030 Ekosystemtjänster 
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Kretslopp och miljöteknik
I ett hållbart samhälle är energianvändningen låg och energin kommer 
från förnybara källor, så att de negativa ekologiska effekterna i form av 
exempelvis klimatpåverkan och andra utsläpp kan minskas och på sikt eli-
mineras.

För att nå dit måste vi bygga energieffektiva hus, installera energisnål 
teknik, integrera förnybar energi i bebyggelsen och vara medvetna om vår 
energiförbrukning. 

I det hållbara samhället ska också resursförbrukningen inordnas i hållbara 
kretslopp för material, vatten och näring – helst i lokal skala där det är 

Förnybar energi

Låg energiförbrukning

Illustration: Ekologigruppen.

Miljöanpassade byggander

Fastighetsnära insamling

Dagvatten

möjligt – för att i största möjliga utsträckning minska behovet av trans-
porter. Våra beteenden och vanor, och hur de påverkar vår miljö och 
omgivning, måste uppmärksammas.

Kombinationen av att satsa på ny teknik och att få verksamhetsutövare 
och invånare att börja ta ansvar för sin miljöpåverkan är avgörande för att 
skapa ekologisk hållbarhet.

Illustration: Ekologigruppen.
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Viktiga aspekter att beakta 
 • Bebyggelsestruktur och fjärrvärme/fjärrkyla
 • Värmeenergibehov och bebyggelsestruktur
 • Återkoppling om energianvändningen
 • Energikällor
 • Energianvändning och energibehov för uppvärmning
 • Solvärmelast

Viktiga aspekter att beakta 
 • Avfallsutrymmen i flerbostadshus
 • Insamling av olika avfallsfraktioner
 • Insamling av grovavfall
 • Återbruk

Viktiga aspekter att beakta 
 • Återföring av fosfor och kväve
 • Värmeväxling
 • Biogasproduktion
 • Vattenförbrukning
 • Vattenåtervinning
 • Återkoppling om vattenförbrukning

Låg energiförbrukning och miljöanpassade energikällor
Mest hållbar är den kilowattimme som aldrig blir använd. Eftersom 
bebyggelsen står för en stor del av vår totala energikonsumtion är det av 
stor vikt att använda energisnål teknik och modern byggteknik för att 
minska den totala energiförbrukningen. I praktiken handlar det om att 
bygga energisnåla och välisolerade byggnader med effektiv utrustning. 
Ytterligare en viktig del i att minska energianvändningen är att förändra 
beteenden och rutiner hos boende genom att informera dem om hur de 
själva kan minska sin energiförbrukning. Det är också viktigt vilken 
energi som tillförs stadsdelen. I ett hållbart samhälle ska energin vara 
baserad på förnybara energikällor.

Kretsloppssystem för avfall
I en hållbar stadsdel sluts kretsloppen, helst på lokal nivå, för att minska 
transporterna, sluta näringscyklerna och minska resurs- och energianvänd-
ningen.

Pedagogiskt utformade system för avfallsåtervinning kan skapa en grund-
läggande förståelse för kopplingen mellan vårt beteende och använd-
ningen av resurser. Avfallshierarkin - minimera, återanvända, återvinna, 
utvinna energi, deponera -  ska vara ledande principen. Återvinnings-
system ska vara utformade så att förpackningar och olika material kan 
återvinnas i största möjliga mån. 

För att det ska bli lätt att göra rätt ska det finnas ytor för användarvänliga 
återvinningsstationer, som är strategiskt placerade för återvinning av 
materialfraktionerna. Det är viktigt att återvinningen kan ordnas fastig-
hetsnära.

Miljöanpassad vatten- och avloppshantering
Avloppsvattnet innehåller flertalet av de näringsämnen vi får i oss via 
maten. Dessa näringsämnen ska helst återföras till den odlingsbara 
marken och inte släppas ut i våra vattendrag, eftersom sådana utsläpp 
bidrar till övergödning.

Ett långsiktigt hållbart avloppssystem innebär att näringen från avloppen 
ersätter mineralgödsel, så att användningen av ändliga resurser i form av 
bl.a. fosfatmineral och fossil energi för fixering av luftkväve minskar.

Avloppsvatten innehåller också energi, dels i form av värme (som kan 
utvinnas via värmeväxling), och dels i form av organiskt material som kan 
rötas och producera biogas.

Både näringsåterföringen och biogasproduktionen kan öka om man 
använder källsorterande avloppssystem, där toalettavloppet separeras från 
det övriga avloppet. Källsorterande avloppssystem underlättar också för 
vattenåtervinning och minskad energianvändning.
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Kretslopp och miljöteknikKretslopp och miljöteknik

Viktiga aspekter att beakta 
 • Lagligt avverkat trä 
 • Stommens och grundens klimatpåverkan
 • Giftfritt byggmaterial
 • Materialeffektivitet

Miljöanpassat byggande
En stor del av samhällets totala avfall kommer från byggsektorn, och byg-
gavfallet innehåller en stor del farligt avfall. Därför är det av stor vikt att 
minimera byggavfallet samt att byggavfallet källsorteras och återvinns kor-
rekt. Det är också centralt att farliga ämnen inte byggs in i husen, och att 
den negativa påverkan från produktion av byggmaterial minimeras.
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Agenda 2030 Ekosystemtjänster 
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Hållbart resande
Transportsektorn orsakar idag en stor del av våra samhällens samlade 
utsläpp av klimatgaser . Resandet för också med sig buller och luftförore-
ningar, som i sin tur är kopplade till hälso- och säkerhetsrisker.

Idag upptar biltrafiken, som en följd av det planerings- och utvecklingsi-
deal som har karakteriserat våra städer sedan 1950-talet, stora delar av sta-
dens markytor. Biltrafiken skapar också barriärer inom och mellan 
stadsdelar. Regioners och tätorters form och struktur har visat sig ha en 
betydande påverkan på möjligheterna till energieffektivisering av trans-
porter och främjande av hållbart resande, dvs. resor till fots eller med 
cykel, kollektivtrafik samt resor som inte behövs genomföras alls. Bilpool 
eller samåkning ingår också i definitionen av hållbart resande, dock priori-

Orienterbarhet

Tillgänglighet

Väderskydd

Cykelparkering 

Nedprioritering av bil

teras dessa inte i samma utsträckning.

Fysiska faktorer som avstånd och tillgänglighet mellan stadsdelar och mål-
punkter, flerkärnighet, närhet till transportnoder och målpunkter genom 
trygga och attraktiva stråk, transportsnärmiljöernas kvalitet, utbudet av 
och kvaliteten på cykelparkeringar samt dag- och nattbefolkningstäthet 
kopplad till kollektivtrafik påverkar det hållbara resandet. Påverkans-
graden ökar när flera faktorer åtgärdas samtidigt.

Olika grupper har också olika behov. För att barn och ungdomar ska 
kunna transportera sig på egen hand behöver systemet vara anpassat för 
dem, exempelvis genom anpassad turtäthet utanför arbetstid.

Illustration: Ekologigruppen.
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Hållbart resandeHållbart resande
Viktiga aspekter att beakta 
 • Stadsmiljöns egenskaper för ett hållbart resande
 • Närheten till funktioner och service
 • Närhet är relativt
 • Stråk och noder
 • Målpunkter och ärendekedjor
 • Genhet i cykelnät och gångnät
 • Gång- och cykelvägar täthet
 • Befolknings- och verksamhetstäthet för kollektiv transport
 • Hur långt från olika slags service?

Viktiga aspekter att beakta 
 • Prioritering av hållbart resande i samhällsplaneringsprocesser
 • Tillgänglighet
 • Fotgängare och cyklister bör behandlas separat
 • Cykelparkering

Anpassningar för gående och cyklister
En god tillgänglighet för gående och cyklister främjar en levande stadsdel. 
Om gång och cykling görs till kostnads- och tidseffektiva alternativ 
utmanas fler att välja bort bilen. samt utgöra ett mer kost- och tidseffek-
tivt alternativ än bilen. När människor väljer att gå eller cykla underlättas 
dessutom spontana möten, och tryggheten ökar i och med att stads-
rummet befolkas. Detta skapar också goda förutsättningar för lokal 
handel och service, och möjligheten till naturlig vardagsmotion gynnar 
folkhälsan. Det är särskilt viktigt att barn får rätt förutsättningar för var-
dagsmotion, då detta påverkar deras framtida hälsa. Ett välutvecklat gång- 
och cykelsystem måste  inkludera dagens mångfald av cyklister och 
cykelfordon samt karakteriseras av en sammanhängande struktur som 
knyter samman transportnoder och målpunkter utan fysiska och mentala 
barriärer.

Stadsstruktur och gatunät för hållbart resande
Fysiskt och upplevelsemässigt integrerade målpunkter i stadsmiljön bidrar 
till en upplevd närhet, som i sin tur gynnar gång- och cykelresor till mål-
punkterna. På så vis kan kollektivtrafik samt gång- och cykelresor utmana 
bilen som effektivt transportmedel.

När gatustrukturen byggs upp kring ett rutnätsmönster som bildar enhet-
liga kvarter och målpunkter med genomtänkt gestaltning blir det enkelt 
för trafikanten att orientera sig i gatuhierarkin, samtidigt som det upp-
muntrar till gång- och cykelresande. När hållplatser och stationer inte-
greras i gatustrukturen och kopplas samman med gång- och cykelstråk 
gynnas också kollektivtrafiken. Utformningens tydlighet kan förstärkas 
genom gröna strukturer i gaturummet. Dessa strukturer har stor betydelse 
för att skapa siktlinjer som underlättar orienterbarhet. Det lokala gatu-
nätet för gång-, cykel- och biltrafik bör sammankopplas med storskaliga 
gatunät, så att det blir lätt att ta sig till och från olika stadsdelar. För att 
skapa effektivitet i gatunätet bör också stora döda ytor i stadsrummet 
(exempelvis stora parkeringsytor) undvikas.

Inom stadsdelarna bör verksamhetslokaler och målpunkter integreras i 
boendemiljöer och kompletteras med kollektivtrafik med hög turtäthet, 
pålitlighet och komfort. Målpunkterna och funktionerna ska vara lätta att 
röra sig mellan i effektiva ärendekedjor, och de ska helst vara lättillgäng-
liga utan att man behöver använda bil. Sammantaget bidrar detta till att 
det blir möjligt att klara av de flesta av vardagens aktiviteter utan omfat-
tande transporter, och att nödvändiga transporter sker på ett miljövänligt 
sätt. För att åstadkomma en god tillgänglighet för gående och cyklister 
krävs det en tydlig prioritering av gång- och cykeltrafik genom hela plane-
ringsprocessen, vilket innebär att en integrerad trafik- och bebyggelsepla-
nering måste ske.
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Viktiga aspekter att beakta 
 • Helhetsperspektiv på resan
 • Hur långt från transportnoder för att främja hållbart resande?
 • Hållplatsernas utformning

Attraktiva kollektivtrafiknoder
Det tidigare perspektivet i transportplanering, med prioritering av tek-
niska lösningar och starkt fokus på enbart transport- och infrastruktur-
system, har nu ersatts av det så kallat ”dörr-till-dörrperspektivet”. Det 
innebär att transportnoderna blir en del av systemet, och att fokus ligger 
på helhetsupplevelsen av resan. Detta medför att den rumsliga och tids-
mässiga tillgängligheten till transportnoder har stor betydelse för att öka 
den andel av befolkningen som väljer att resa kollektivt.

För att främja resor med kollektivtransporter krävs god tillgång till ett fin-
maskigt, pålitligt, bekvämt och modernt kollektivtrafiksystem. Kollektiv-
trafiksystemet bör också samspela med bebyggda strukturer som gynnar 
gångtrafikanter och cyklister genom att erbjuda attraktiva och funktions-
rika miljöer. Tillgänglig kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning 
för att alla ska ha samma tillgänglighet till olika samhällsfunktioner oav-
sett ålder och socioekonomisk grupptillhörighet. Barn och personer utan 
tillgång till bil är särskilt beroende av ett fungerande och sammanhäng-
ande kollektivtrafik- och bebyggelsesystem för att kunna ta sig fram, sär-
skilt på medellångt och långt avstånd. Trygga stråk till och från 
kollektivtrafik hela dygnet behövs för att unga ska våga och kunna ta sig 
till stadens olika delar. Viktiga aspekter att beakta 

 • Samspel mellan olika åtgärder
 • Cykelpool och bilpool
 • Godstransport
 • Begränsning av utrymmet för bilar och parkeringsplatser

Styrmedel för hållbart resande
Hållbart resandet möjliggörs genom att bebyggelsens struktur ger förut-
sättningar för mer effektivt och attraktivt resande, samt genom påverkan 
på människors attityder och beteende i riktning mot ett mer hållbart 
resande.

Som komplement till traditionell trafikplanering kan Mobility Manage-
ment (MM) användas. Det är en metod för att minska behovet av resor 
och använda transportinfrastrukturen mer effektivt genom att påverka 
människors beteende. Mobility Management samlar olika verktyg som 
information, marknadsföring, styrmedel och åtgärdspaket riktade mot en 
specifik målgrupp. Eftersom resmönster ofta är svårare att förändra när de 
väl etablerats är det effektivt att använda Mobility Management i nya 
bostadsområden. Många Mobility Management-åtgärder bör regleras i 
avtal, till exempel markanvisningsavtal. Därför är det lämpligt att ha med 
detta redan i planeringsskedet.

Ekonomiska styrmedel är viktiga komplement för att främja hållbart 
resande. Detta gäller såväl främjande av kollektiv-, gång- och cykelresor 
som prissättning av bilresor.

Hållbart resandeHållbart resande
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Social hållbarhet



Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle där människor 
har rättvisa möjligheter till ett gott liv med god hälsa, och till 
delaktighet i samhället utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet 
inbegriper förutsättningar för mänskliga möten, trygghet och 
säkerhet, idéutbyten och lokalt engagemang. 

Möten, 
trygghet och  
engagemang

Långsiktig 
resursförvaltning

Hållbart resande

Investeringsvilja och 
projektekonomi

Kretsloppssystem 
och miljöteknik

Rekreation

Hälsa och 
säkerhet

Lokal ekonomi

Sociala tillgångarGrönstruktur  för 
ekosystemtjänster

Blåstruktur för 
ekosystemtjänster

Identitet

För att sociala resurser som kreativitet och mångfald ska komma 
samhället tillgodo behöver aspekter som trygghet, säkerhet och 
hälsa vara tillgodosedda. En väl planerad stadsstruktur måste 
därför ta hänsyn till alla människors behov och säkerställa de 
mänskliga rättigheterna. Hälsofrämjande stadsmiljöer utgör en viktig 
förutsättning för att skapa en socialt hållbar stad.

Rekreation
 • Tillgänglighet till tätortsnära grönområden

 • Sammanhängande grönstruktur

 • Variation av rekreativa kvaliteter

Identitet
 • Landskapets karaktär

 • Kulturhistorisk anknytning

Möten, trygghet och engagemang
 • Kopplingar

 • Funktionsintegrering

 • Tillgång till mötesplatser med kvalitet och funktion

 • Trygga gaturum och miljöer

 • Mänsklig skala och orienterbarhet

Hälsa och säkerhet
 • God ljudmiljö

 • Ren luft

 • Säker trafikmiljö

 • Riskhantering och giftfria miljöer



Rekreation
För att må bra behöver vi människor tid och plats för återhämtning, att få 
koppla av och utöva stimulerande aktiviteter, gärna i gröna miljöer. Att 
vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka den 
kognitiva förmågan, förbättra den psykiska hälsan, främja fysisk aktivitet 
och underlätta social interaktion. Rekreation kan också vara att umgås 
med familj och vänner utomhus, att dansa på torget eller att promenera 
hem efter jobbet. Picknick i parken, parkteater och skejtning på torget är 
exempel på så kallat urbant friluftsliv. Rekreation och friluftsliv används 
ofta synonymt. 

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och 

Naturlek
Tillgänglighet

Sammanhängande grönstruktur

Mötesplatser

Illustration: Ekologigruppen.

välbefinnande. För att skapa en socialt hållbar stad behöver vi skapa 
förutsättningar för rörelse även i vardagen. Forskning visar att människor 
är mer fysiskt aktiva i områden som har en högre grad av gångvänlighet 
och rymmer många upplevelsevärden.

I en hållbar struktur ska gröna rekreations- och friluftsområden finnas 
nära människor, vara enkla att nå samt innehålla höga kvaliteter med en 
variation av karaktärer, aktiviteter och funktioner. 

Barns tillgång till grönytor är särskilt viktig för att förbättra deras 
koncentrationsförmåga och motoriska kunskaper, samt minska risken för 
bland annat fetma, depression och koncentrationsproblematik.
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RekreationRekreation
Tillgänglighet till tätortsnära grönområden
God tillgänglighet till grönområden i närheten av bostaden, skolverk-
samheter och arbetsplatsen underlättar för människor att ta sig dit och 
vistas där. Att nå grönområdet till fots ska vara enkelt, och både den 
upplevda och faktiska tillgängligheten är betydelsefull. Det är viktigt att 
minimera eventuella barriärer och säkerställa att vägen är trygg, säker och 
upplevs inbjudande. För barn, äldre och personer med funktionsvariation 
som har svårt att röra sig längre sträckor är närhet och tillgänglighet till 
grönstrukturen särskilt viktig. Dessutom är det viktigt för de barn som 
just ska börja röra sig ute på egen hand att inte hindras av barriärer längst 
vägen till sina målpunkter 

Viktiga aspekter att beakta 
 • Hur långt till bostadsnära natur?
 • Hur långt till grönområden för dagligt besök?
 • Faktisk och upplevd tillgänglighet 
 • Hur stora grönområden per invånare?
 • Hur stora förskole- och skolgårdar? 

Sammanhängande grönstruktur
Om man kan röra sig obehindrat mellan olika grönområden kan flera 
mindre kvartersparker kan upplevas som ett större sammanhängande 
grönområde. Att sammanlänka olika grönområden innebär större 
möjlighet för en variation av aktiviteter och funktioner. Ett grönområde 
som upplevs som stort och sammanhängande inbjuder i högre grad in till 
fysisk aktivitet, som exempelvis promenader eller joggingturer. Fick- och 
kvartersparker med gröna samband till mycket större rekreationsområden 
kan också upplevas som en förlängning av dessa snarare än som isolerade 
parkmiljöer.  

En sammanhängande grönstruktur ger dessutom bättre förutsättningar 
för ekologisk spridning och således större möjligheter för biologisk 
mångfald, vilket i sin tur kan innebära högre upplevelsevärden.

Viktiga aspekter att beakta 
 • Hur fragmenterad är strukturen?
 • Hur känslig är strukturen för påverkan?
 • Fysiska strukturer och motstånd för rörelse

Variation av rekreativa kvaliteter
Höga rekreativa kvaliteter i parker och naturområden bidrar till 
upplevelserika, intressanta och meningsfulla vistelsen i det gröna. Med ett 
stort utbud av kvaliteter, karaktärer, aktiviteter och funktioner blir 
upplevelsen mer varierad och kan tilltala en större skara människor.

Ur ett barnperspektiv är det viktigt med en variation av anlagda och 
naturliga platser för lek. Tänk på att även mindre ytor som är rekreativt 
ointressanta ur ett vuxenperspektiv kan vara välanvända av, och viktiga 
för, barn i närområdet!

Viktiga aspekter att beakta 
 • Hur stor är den minsta ytan?
 • Vilka kvaliteter behövs i naturen runt förskolor?
 • Vilka naturelement bidrar till rekreativa kvaliteter för lek?
 • Hur många kvaliteter?
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Fornlämning

Kulturarv

SiktlinjerFriluftsliv
Rekreation

Bullerdämpar

Identitet
Landskapets former, tillsammans med klimatet, har gett upphov till olika 
naturmiljöer som varit styrande för hur människan kunnat använda och 
bruka landskapet. De flesta landskap bär på ett tidsdjup med spår från 
olika tiders brukande - tidslager som kan vara mer eller mindre avläsbara i 
dagens landskap. 

Identitet hos en plats bygger i stor utsträckning på de kulturmiljöer som 
har skapats av mänskliga aktiviteter. Den bygger också på den 
identifikation som invånare och besökare upplever, platsens unika 
inneboende känsla. Upplevelsen är individuell och ofta svårfångad, var 
och en upplever vi staden på sitt eget sätt.

Våra stadsmiljöer bär ofta på en viss (specifik) karaktär och kontinuitet 

som spelar stor roll för människors sammanhang och hemkänsla. Vi 
tolkar begreppet kulturmiljö som att den omfattar hela den av människan 
påverkade fysiska miljön.

När en stadsdel har en igenkänningsbar och positiv identitet underlättar 
det för de boende att identifiera sig med platsen och känna samhörighet 
med andra som bor och verkar där. Eftersom barn och ungdomar i större 
utsträckning än vuxna är knutna till sitt hemområde, blir identitetsfrågan 
extra stark för dem. De bilder som finns av olika områden i staden och 
deras olika status kan både påverka de boendes faktiska och upplevda 
möjligheter. Detta gäller särskilt barnens och ungdomarnas, då deras egen 
identitet är sammanbunden med stadsdelens. 

Illustration: Ekologigruppen.
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IdentitetIdentitet
Landskapets karaktär
Landskapets bärande karaktär och särdrag kan framförallt beskrivas 
utifrån följande två teman:  

 • Landskapets form och utseende innefattar de visuella egenskaper som 
är karaktärsgivande och identitetsskapande för ett område. 

 • Landskapets innehåll och funktion innefattar landskapets bärande 
karaktärer, kvaliteter och funktioner som kan vara både naturgivna och 
skapade av människan.

Ny bebyggelse, vare sig det gäller en förtätning eller en helt ny stadsdel, 
kan leda till karaktärsförändringar i det fysiska landskapets karaktär. 
Människors mentala landskapsbilder och uppfattningar om platsen 
förändras också. God planering handlar om att undvika beslut som får 
oåterkalleliga negativa följdeffekter, och om att skapa förutsättningar för 
ett fortsatt formbart landskap.

Kulturhistorisk anknytning
Kulturarv är ett komplext begrepp. Det omfattar både materiella ting som 
byggnader eller parkanläggningar likväl som immateriella ting som 
hantverkskunskap eller en tradition. Kulturarvet är betydelsefullt för 
människors identitet. Det utgör ett grundläggande samhälleligt värde för 
tolerans och demokrati och är kopplat till alla människors möjlighet till 
delaktighet.

Ett bevarat kulturarv ger efterföljande generationer möjlighet att tolka 
historien igen. För barnet handlar det också om att se sig själv som en del 
av något som hänt förr, samt att känna trygghet och igenkännande. För 
att människor ska förstå en miljös historiska utveckling behövs tydliga 
historiska spår som är synliga även i dagens miljö. Kulturhistoriska 
element och strukturer skapar förståelse för historiska skeden, och ger 
platsen ett historiskt djup. Kunskapen om en plats utveckling har också 
ett symbolvärde. Den hjälper oss att minnas händelser och skapar 
samhörighet mellan olika generationer. Utmaningen ligger i att hitta rätt 
balans mellan att skydda, förvalta och utveckla. Stadsdelar som utvecklas 
med hänsyn till de historiska strukturerna och lämningarna kan få en 
djupare och mer komplex platsidentitet, som förstärker invånarnas 
engagemang i området. 

Viktiga aspekter att beakta 
 • Den europiska landskapskonventionen
 • Identifiera kvaliteter i landskap

Viktiga aspekter att beakta 
 • Platstillhörighet
 • Vilka element att förhålla sig till?
 • Hur värderas kulturmiljön?
 • Kulturmiljölagen (KML)



33

Agenda 2030 Ekosystemtjänster 
IdentitetIdentitet

Mål 1. Ingen fattigdom

Mål 2. Ingen hunger

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald

Livsmiljöer

Naturliga kretslopp

Ekologiskt samspel

Jordmånsbildning

REGLERANDE 
TJÄNSTER

Reglering av lokalt klimat

Reglering av buller

Reglering av skadedjur

Erosionsskydd

Pollinering

Rening och reglering av 
vatten

Luftrening

Skydd mot extrema väder

KULTURELLA 
TJÄNSTER

Kulturarv och identitet

Sociala interaktioner

Fysisk hälsa

Kunskap och inspiration

Mentalt välbefinnande

FÖRSÖRJANDE 
TJÄNSTER

Råvaror

Matförsörjning

Vattenförsörjning

Energi



Möten, trygghet och engagemang 
Platser där människor kan mötas är en förutsättning för folkliv och 
kontakt mellan invånare. Genom att ge plats för möten i en stadsdel 
skapas även möjligheter till lokalt förankrade aktiviteter och traditioner. 
Möten mellan människor bidrar också till en större förståelse för olika 
gruppers och individers sociokulturella bakgrund. I det offentliga rummet 
bör alla kunna mötas på lika villkor, oberoende av ålder, etniskt ursprung, 
åsikter, kultur, köpkraft och livssituation.

En trygg stadsdel innebär en mer rättvis stadsdel där var och en kan röra 
sig under alla tider på dygnet utan att begränsas av rädsla. Upplevelsen av 
trygghet i stadsrummet står inte nödvändigtvis i direkt relation till den 
verkliga risken att utsättas för brott men påverkar otvivelaktigt hur 

Stadsodling

Varierande bostadsformer

Säker trafikmiljö

Belysning 

Funktionsblandning 

NaturlekVarierande kvaliteter

människor rör sig. En plats upplevs ofta som trygg om den är befolkad 
och välskött samt om den är lätt att överblicka och orientera sig på. 
Tydliga gränser mellan privat, offentligt och gemensamt bidrar till detta.

Illustration: Ekologigruppen.
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Kopplingar
En rumsligt integrerad stadsstruktur med många korspunkter och 
kopplingar till omgivande områden gynnar utbyte och genomströmning. 
Detta skapar i sin tur förutsättningar för en mer sammanhållen stad där 
stadens olika grupper korsar varandra stråk, delar varandras vardagsliv och 
kan mötas samt bidrar till ett levande stadsliv. Detta kan uppnås genom 
ett sammanhängande system av gator, gång- och cykelstråk, torg, 
mötesplatser och målpunkter som binder ihop olika stadsdelar. För att 
öka sannolikheten för möten krävs dessutom en hög andel människor i 
förhållande till det offentliga rummets yta. Stadslivets intensitet och 
blandningen av sociala grupper påverkas alltså av markanvändningen och 
bebyggelsens utformning samt.

Funktionsintegrering
En funktionsintegrerad stadsdel innebär att det finns en variation med 
avseende på såväl funktioner (t.ex. bostäder, arbetsplatser, verksamheter 
och service) som bebyggelsetypologier och upplåtelseformer. Funktionsin-
tegrering och variation beror på stadens eller ortens storlek och skala och 
ska identifieras utifrån dess förutsättningar.

En blandning mellan bostäder och andra resurser i stadsdelen bidrar till 
att underlätta vardagslivet genom att skapa närhet - vilket är särskilt vik-
tigt utifrån ett barnperspektiv. Blandningen minskar också tidsinvestering 
i resor och kan positivt påverka både trygghetsaspekter och möten mellan 
invånare. 

I ett statsperspektiv ligger fokus på att tillgodose vardagslivets funktioner, 
bostadstyper och upplåtelseformer. På kvartersnivå kan det istället handla 

Viktiga aspekter att beakta 
 • Rumslig integration
 • Korsningstäthet
 • Hur många, och vilka, rör sig
 • Vilka aktiviteter? 
 • Lokalisering av målpunkter

Viktiga aspekter att beakta 
 • Blandning av bostäder, arbetsplatser, service och offentliga ytor
 • Variation i bostadstyper, storlek, upplåtelseformer och prislägen
 • Offentlig och kommersiell service

Tillgång till mötesplatser med kvalitet och funktion
För att möten ska kunna ske krävs att det finns ett varierat utbud av 
platser där människor kan träffas såsom torg, gaturum, parker och andra 
platsbildningar i staden. Det är värdefullt att planera för en mångfald av 
offentliga mötesplatser, med olika funktioner och aktiviteter, där 
människor kan mötas på lika villkor. Intresset för en viss funktion på en 
mötesplats kan attrahera olika sociala grupper och underlätta möten. 

Barn och unga behöver platser för lek och möten som är trygga, 
intressanta och gratis samt som inte kräver en vuxens sällskap. Dessa 
miljöers utformning skapar förutsättningar för det sociala samspelet och 
berättar för den unga människan hur samhället ser på henne eller honom.

På stadsdelsnivå är de viktigt att planera mötesplatser med hänsyn till 
såväl faktisk och upplevd tillgänglighet som integrationen av 
mötesplatserna i stadsstrukturen. Samspelet mellan materialval, 
vegetation, vatten, möblering, variation av funktioner, integrationen med 
närområdena och landskapsanpassning är viktigt för att skapa platser där 
människor vill och kan träffas. 

Viktiga aspekter att beakta 
 • Hur många kvadratmeter?
 • Hur många kvaliteter och vilka upplevelser?
 • Faktisk och upplevd tillgänglighet
 • Mikroklimat

om uppdelning mellan privata och offentliga ytor samt om arkitektoniska 
och morfologiska kvaliteter och utformningar. 
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Trygga gaturum och miljöer
Upplevelsen av trygghet i stadsrummet är olika hos olika grupper. Den 
överensstämmer inte nödvändigtvis med den verkliga risken att utsättas 
för brott, men påverkar otvivelaktigt hur och när människor rör sig. En 
trygg stadsdel innebär också en mer rättvis stadsdel där alla - oavsett ålder, 
kön, bakgrund eller annat - kan röra sig vid alla tider på dygnet utan att 
känna rädsla. När barn använder platser intensivt bygger de upp en djup 
kunskap om sin miljö, och därigenom en känsla av trygghet.

En plats upplevs ofta som trygg om den är befolkad, välskött och om den 
är lätt att överblicka och orientera sig i. Gatubelysning, underhållning av 
byggnader och offentliga miljöer minskar den oro som ofta skapas i 
stadsrum som uppfattas som slitna och nedgångna. Att byggnaders 
bottenvåningar och socklar är omsorgsfullt utformade är också viktigt för 
att skapa ett intryck av aktivitet och närvaro i gaturummet.

Viktiga aspekter att beakta 
 • Funktionsblandning
 • Privata och offentliga ytor
 • Överblickbarhet och orienterbarhet
 • Gatustruktur
 • Fasadutformning och entréer
 • Konnektivitet i gaturummet

Mänsklig skala och orienterbarhet
En stadsdel som är utformad i en mänsklig skala gör att människor lättare 
känner igen varandra i området. Då blir det lättare att engagera sig i 
sociala sammanhang, vilket i sin tur bidrar till att förstärka 
trygghetskänslan. 

Gator, byggnader och hastigheter bör vara dimensionerade för den gående 
och cyklande människans upplevelser. Ett välfrungerande samspel mellan 
stadsutformning, funktioner och trafiken bidrar till att gångavstånd 
mellan målpunkter upplevs som kortare och tryggare, vilket i sin tur 
främjar en mer gång- och cykelvänlig stad.

Viktiga aspekter att beakta 
 • Kvarterstorlek
 • Detaljeringsgrad av bottenvåningar/ Utformning av gaturum
 • Överblickbarhet och orienterbarhet
 • Uplevelser som gående
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Möten, trygghet och engagemangMöten, trygghet och engagemang
Agenda 2030 Ekosystemtjänster 

Mål 1. Ingen fattigdom

Mål 2. Ingen hunger

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald

Livsmiljöer

Naturliga kretslopp

Ekologiskt samspel

Jordmånsbildning

REGLERANDE 
TJÄNSTER

Reglering av lokalt klimat

Reglering av buller

Reglering av skadedjur

Erosionsskydd

Pollinering

Rening och reglering av 
vatten

Luftrening

Skydd mot extrema väder

KULTURELLA 
TJÄNSTER

Kulturarv och identitet

Sociala interaktioner

Fysisk hälsa

Kunskap och inspiration

Mentalt välbefinnande

FÖRSÖRJANDE 
TJÄNSTER

Råvaror

Matförsörjning

Vattenförsörjning

Energi



Hälsa och säkerhet
Utformningen av våra städer påverkar i allra högsta grad människors 
fysiska och mentala hälsa. En grundläggande förutsättning för att leva ett 
fysiskt aktivt liv är att det finns goda möjligheter att promenera och cykla 
såväl inom som till och från stadsdelen. Att främja fysisk aktivitet genom 
att utforma promenadvänliga stadsområden kan också skapa ett större 
engagemang för närmiljön samt främja sociala relationer och integration, 
vilket i sin tur har visat sig minska risken för kroniska sjukdomar och 
mental ohälsa.

I en hållbar stadsdel utsätts inte människor för risker som kan äventyra 
deras hälsa eller säkerhet, något som behöver säkerställas redan i 
planeringsskedet. Andra hälso- och säkerhetsaspekter som behöver beaktas 

Belysning

Tillgänglighet

Lokala målpunkter

Bullerdämpning

Luftrening

vid stadsutveckling är bland annat trafiksäkerhet, 
översvämningsproblematik och riskhantering.

Att skapa en säker och hälsosam stadsmiljö är extra viktigt ur ett 
barnperspektiv, eftersom barn är mer utsatta än vuxna för såväl höga 
luftföroreningshalter som risker i trafiken.

Illustration: Ekologigruppen.
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God ljudmiljö
Buller i stadsmiljön är den miljöstörning som berör störst antal människor 
i Sverige idag. I takt med att fler och fler bor i städer utsätts också allt fler 
människor för buller, vilket i sin tur leder till stress, sömnsvårigheter och 
andra hälsoeffekter. 

Ljudföroreningar ökar stressnivån hos de barn som vistas i utsatta 
områden. Buller minskar dessutom möjligheten att bedriva undervisning 
utomhus.

Det är därför angeläget att redan tidigt i planprocessen behandla och 
förebygga bullerstörningar exempelvis genom planstrukturens 
utformning, integration av mjuka ytor och landskapaslösningar, 
byggnadstekniska åtgärder samt hastighetsbegränsningar för motorfordon.

Viktiga aspekter att beakta 
 • Trafikbuller 
 • Ljudnivåer i rekreativa miljöer
 • Naturens bullerdämpande funktion

Ren luft
Ren luft är en förutsättning för en hälsosam livsmiljö och minskar risken 
för olika typer av sjukdomar. Luftkvaliteten regleras i lag via 
miljökvalitetsnormer för bland annat kväveoxider, svaveldioxid och 
partiklar. 

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar genom både sin fysik och sina 
dagliga rörelsemönster. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig 
luftkvalitet kan påverka deras framtida hälsa i form av bl.a. ökad risk för 
luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion.

Vegetation, särskilt träd, bidrar till rening av luft och har därför stor 
betydelse för stadens luftkvalitet. Damm och andra partiklar fastnar på 
trädens blad, grenar och stammar, vartefter de spolas bort av regn. 
Vegetation har också förmågan att absorbera till exempel ozon, koldioxid 
och kväveoxider. Träd i stadsmiljön gör dessutom att stadsluften stiger 
uppåt och tar med sig skadliga ämnen. Vidare bidrar luftomväxling, till 

Viktiga aspekter att beakta 
 • Miljökvalitetsnormer
 • Naturens luftrenande förmåga
 • Stadsvävens utformning och byggnadernas höjd
 • Trädalléer och luftkvalitet i urbana miljöer

exempel parkbris och sjöbris mellan stad och land, till att förorenad 
stadsluft byts ut mot ren luft. 

Säker trafikmiljö
En hållbar stadsbyggnad kräver säkra trafikmiljöer där samspelet mellan 
olika trafikanter fungerar konfliktfritt. Riskerna i trafikmiljön är störst där 
oskyddade trafikanter inte skiljs från biltrafik med höga hastigheter. 
Trafikens hastighet är en avgörande faktor i en olyckssituation. Vid lägre 
hastigheter har de inblandade trafikanterna längre tid på sig att reagera, 
och om en olycka inträffar blir skadorna sannolikt inte lika allvarliga. 
Förutom att reglera hastigheten genom skyltning kan gatustrukturen och 
utformningen av gaturummet bidra till att hastigheterna hålls låga och 
fotgängare prioriteras.

Den ökande trafiken har bidragit till minskad rörelsefrihet för barn, och 
till att allt fler barn skjutsas till skolan och fritidsaktiviteter. Minskad 
vardagsmotion får negativa konsekvenser för barnens hälsa på både kort 
och lång sikt.

Viktiga aspekter att beakta 
 • Orienterbarhet
 • Hastighet och gatutformning
 • Gång- och cykelbanor
 • Stomcykelnät för cykelpendling
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Riskhantering och giftfria miljöer
Lämplig lokalisering för utveckling är en styrande princip för 
samhällsbyggnad som regleras i plan- och bygglagen (2 kap 2 §). I 
lämplighetsbedömningen ska risken att människors hälsa äventyras genom 
t.ex. exponering för strålning, föroreningar, explosiva ämnen eller giftiga 
ämnen vägas in.

Att utsättas för olika typer av strålning kan innebära en hälsorisk, och 
därför bör dessa frågor behandlas i planeringen av nya stadsdelar. Farligt 
gods kan också utgöra en risk för invånarna, och därför ska 
rekommenderade säkerhetsavstånd hållas och riskanalyser genomföras. 
Grundläggande är att kartlägga och sanera eventuella markföroreningar 
samt att undvika giftiga byggmaterial vid nybyggnation. Det är likaså 
avgörande att beakta riskerna i samband med hanteringen av farliga 
ämnen, så att de som bor och vistas i närheten inte utsätts för hälsofara. 

Viktiga aspekter att beakta 
 • Farligt gods
 • Magnetfält
 • Giftiga ämnen
 • Buller, vibrationer och luftkvalitet
 • Strålning
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Ekonomisk hållbarhet
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Möten, 
trygghet och  
engagemang

Långsiktig 
resursförvaltning

Hållbart resande

Investeringsvilja och 
projektekonomi

Kretsloppssystem 
och miljöteknik

Rekreation

Identitet Hälsa och 
säkerhet

Lokal ekonomi

Sociala tillgångarGrönstruktur  för 
ekosystemtjänster

Blåstruktur för 
ekosystemtjänster

Ekonomisk hållbarhet bär upp stadsstrukturens förmåga att gene-
rera ett mångformigt näringsliv med verksamheter och service. Den 
ekonomiska hållbarheten innefattar långsiktig samhällsekonomi, 
ekonomiska möjligheter att genomföra föreslagna byggprojekt och 
förutsättningar för en lokal ekonomi. 

Platsens ekonomiska hållbarhet påverkas bland annat av tillgång till 
en mångfald av lokaler, rörelse av människor, näringsfrämjande mil-
jöer samt i vilken utsträckning den nya bebyggelsen är anpassad till 
befintliga system och strukturer. Med lokala verksamheter inom ett 
område kan mer levande stadsmiljöer utvecklas, vilket kan bidra till 
arbetstillfällen och skatteintäkter samtidigt som sociala nätverk kan 
utvecklas.

Lokal ekonomi
 • Kunderunderlag och genomströmning

 • Lokaler i strategiska och attraktiva lägen

 • Variation i utbudet av lokaler

Sociala tillgångar
 • Socialt kapital och social mångfald

 • Tillgång till samhällsservice och livschanser

 • Jämlik resursanvändning

Långsiktig resursförvaltning
 • Effektiv markanvändning och resilienta tekniska system

 • Matproduktion

 • Dricksvattenproduktion

 • Produktion av material

 • Klimatanpassning

Investeringsvilja och projektekonomi
 • Attraktivt läge och identitet

 • Överkomliga tröskelinvesteringar och byggnadskostnader

 • Marknadsflexibilitet och etappindelning



Lokal ekonomi
Lokala verksamheter inom ett område bidrar till en blandad och levande 
stadsdel med möjligheter till småföretagande, personlig service och en 
lokal ekonomi. Lokal handel och service har en viktig roll i samhällseko-
nomin och kan bidra med arbetstillfällen och skatteintäkter. Samtidigt är 
det viktigt att ge möjligheter till utveckling av sociala nätverk som bidrar 
med kontakter och grogrund för nya lokala initiativ, vilket också skapar 
goda livschanser för invånarna. Lokal handel och service bidrar till en mer 
självförsörjande och oberoende stadsdel, där det inte är nödvändigt att ta 
bilen till ett annat område för att göra inköp eller uträtta ärenden. Med 
goda förutsättningar för arbetstillfällen inom stadsdelen minskar dess-
utom behovet av arbetspendling.

Lokala verksamheter kan medverka till ett större engagemang för området, 
vilket i sin tur kan bidra till att stadsdelens identitet stärks. Med lokala 
verksamheter ökar också möjligheterna till social mångfald, både genom 
att inkludera alla människor i yrkesverksam ålder och genom att locka 
kunder från andra stadsdelar. Där stadsdelen saknar tillräckligt kundun-
derlag för handel och verksamheter har offentlig service en viktig funktion 
för att skapa engagemang och gemensamma mötesplatser.

Med en stor andel och variation av verksamheter och offentliga service i 
en stadsdel ökar möjligheterna att skapa trygga gaturum med liv och 
rörelse under stora delar av dygnet.

Plats för uteservering

Rörelsestråk

Variation av lokaler

Illustration: Ekologigruppen från förslag på utveckling av Kirseberg..
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Viktiga aspekter att beakta 
 • Attraktiva stadsrum
 • Lokaler
 • Ta fram en handelsstrategi

Viktiga aspekter att beakta 
 • Planera för flexibla lösningar
 • Fatighetsindelning och varierat utbud av lokaler

Kundunderlag och genomströmning
För att få till stånd lokala verksamheter och en lokal ekonomi krävs ett bra 
kundunderlag. Underlaget ska då ses som en funktion av såväl stadsdelens 
täthet som den genomströmning och attraktivitet stadsdelen kan generera. 
Ett bra kundunderlag kan åstadkommas genom att stadsdelen håller en 
viss täthet av boende och arbetande som kan utgöra ett underlag för de 
lokala verksamheterna. 

Om den naturliga genomströmningen av människor utifrån är begränsad, 
blir det avgörande att skapa en attraktionskraft inom området som lockar 
besökare utifrån. Det kan till exempel handla om platsspecifika mötes-
platser och attraktiva målpunkter samt i vissa fall större verksamheter. På 
så sätt kan människor från andra områden lockas till stadsdelen, där de 
kan passa på att utföra ärenden, inköp och bidra till den lokala ekonomin. 
Detta kan även öka utbytet mellan olika delar av en kommun och bidra 
till en större social mångfald i området.

Viktiga aspekter att beakta 
 • Genomströmning samt attraktiva stråk och noder
 • Definiera kundunderlagstäthet 

Lokaler i strategiska och attraktiva lägen
Med lokaler för handel och service i attraktiva och strategiska lägen, dvs 
intill viktiga rörelsestråk och knutpunkter, skapas förutsättningar för ett 
levande stadsliv. Huvudstråk för kollektivtrafik, GC och bil bör kombi-
neras med huvudstråk för verksamheter redan i planeringsstadiet. 

Tillgänglighet för cykeltrafik är av stor betydelse för att främja hållbara 
resor kopplade till handel, och därför bör såväl cykelbanor som väderskyd-
dade cykelparkeringar säkras i anslutning till lokala verksamheter och ser-
vice. Även biltrafiken kan utnyttjas för att bredda kundunderlaget för 
lokal handel och andra verksamheter. Det blir därför betydelsefullt att 
handel och service koncentreras kring huvudstråk där det ska finns möj-
lighet till tillfällig bilparkering. Detta får dock endast ske under förutsätt-
ning att biltrafiken i övrigt inte främjas på ett sätt som gynnar bilburen 
externhandel.

För att tillgängligheten med kollektivtrafik ska kunna mäta sig med bilis-
ternas tillgång till extern handel är det viktigt att hållplatser koordineras 
med bra lägen för handel och service. 

Variation i utbudet av lokaler
Med ett brett utbud av lokaler finns förutsättningar för olika typer av 
verksamheter att etablera sig i området. Olika verksamheter ställer olika 
krav vad gäller lokalernas storlek, utformning och läge, och olika typer av 
verksamheter har olika möjligheter att betala för sig. Det är därför värde-
fullt att planera för lokaler såväl vid attraktiva mötesplatser eller rörelse-
stråk som i mer perifera lägen med lägre pris.
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Sociala tillgångar
Trygga och aktiva invånare som känner sig delaktiga i samhället skapar en 
bra grogrund för social hållbarhet. Detta skapar också potential för eko-
nomisk hållbarhet på både lokal och samhällsekonomisk nivå. Det är 
därför viktigt även ur ett ekonomiskt perspektiv att förvalta de sociala till-
gångarna i samhället - alltså de faktorer som bidrar till trygghet och inklu-
dering - på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Människors samlade tillgångar av erfarenheter, kunskap, utbildning och 
förmågor brukar benämnas som ”socialt kapital”. För att det sociala kapi-
talet ska komma till sin rätt behövs en inkluderande och fysiskt integrerad 
samhällsstruktur som medger att olika grupper av människor kan mötas 
på gemensamma platser och bygga nätverk. Det krävs också att alla har 

Varierande mötesplatser

Varierande mötesplatser

Levande gatumiljöer

Tydliga stråk

Varierande bostadsformer

god tillgång till service och andra samhällsfunktioner. Då förbättras möj-
ligheterna för att människor att känna tillit till varandra och till samhället. 
Dessutom ökar möjligheten för människor med svagare resurser att 
utveckla sina livschanser och delta i samhällslivet, vilket minskar risken 
för ohälsa och utanförskap, och därmed höga samhällskostnader.

När människor känner sig trygga och inkluderade, med goda relationer 
till omgivningen, ökar också motivationen och möjligheterna att engagera 
sig i samhällslivet. Ett sådant engagemang har visat sig öka effektiviteten i 
samhällsfunktionerna och bidra till en starkare utveckling av det lokala 
näringslivet.

Illustration: Ekologigruppen.
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Sociala tillgångarSociala tillgångar

Viktiga aspekter att beakta 
 • Integrerad stadsstruktur
 • Varierande och attraktiva mötesplatser
 • Variation i bostadstyper, storlek, upplåtelseformer och prislägen
 • Integration

Viktiga aspekter att beakta 
 • Fördelning av strukturer för livschanser
 • Kopplingar, funktionsblandning och attraktiva stråk

Viktiga aspekter att beakta 
 • Stadsstruktur och jämlikhet
 • Transportsystem
 • Tänk ärendekedjor
 • Allmänna platser
 • Livsmönster och livschanser

Socialt kapital och social mångfald
Socialt kapital innefattar summan av de resurser, erfarenheter, kunskaper, 
och förmågor som finns tillgängliga för en individ eller grupp. Socialt 
kapital tillförs en individ eller grupp genom tillgång till ett bestående nät-
verk av mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömsesidigt 
erkännande och igenkännande. Höga nivåer av socialt kapital har kopp-
lats till ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet och brottslighet samt 
bättre genomsnittligt hälsotillstånd. Med ett stort socialt kapital i ett sam-
hälle stärks innovationskraften och möjligheten att utveckla lokala verk-
samheter. 

Ett samhälle med social och kulturell mångfald skapar möjligheter för 
utbyte av kunskaper och socialt kapital. Med en lokal mångfald av erfa-
renheter, utbildningar, yrken och nätverkskontakter ges bättre möjligheter 
till utveckling av det lokala näringslivet, liksom till ett varierat utbud av 
kulturella initiativ. För att möjliggöra social mångfald och låta det sociala 
kapitalet att komma till sin rätt bör den fysiska strukturen ge möjligheter 
för människor med olika bakgrund att knyta kontakter, möta förebilder 
och delta i nätverk.

Tillgång till samhällsservice och livschanser
Att känna trygghet och ett socialt sammanhang i sitt område har betydelse 
för invånarnas välmående och deras förmåga att bidra till samhället. Till-
gång till grundläggande samhällsfunktioner är viktigt för att kunna känna 
social trygghet. Skolor och förskolor, vård- och omsorgsinrättningar och 
kollektivtrafik är exempel på viktiga funktioner som bör finnas lättillgäng-
liga för invånarna. 

Livschanser kan definieras som möjlighet till rörlighet och utbyte mellan 

områden samt tillgång till samhällsfunktioner, utbildning och arbete - 
vilket i sin tur ger sammanhållning och minskad segregation. Ju mer 
människor ges en möjlighet att utveckla sin potential i fråga om arbete, 
kreativitet och medmänsklighet, desto bättre kan de bidra till samhället.

Jämlik resursanvändning
När vi planerar för att erbjuda så goda livschanser som möjligt är det sam-
hällsekonomiskt lönsamt att fördela dessa med hänsyn till rättviseaspekter. 
Trots det är det väldigt vanligt att investeringar i bebyggelse och infra-
struktur istället följer inrotade normer som gynnar vissa grupper. Det vik-
tigt att särskilt beakta olika behov beroende på ålder, kön, 
funktionsvariation med mera.
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Sociala tillgångarSociala tillgångar
Agenda 2030 Ekosystemtjänster 
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Mål 2. Ingen hunger

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla
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Mål 6. Rent vatten och sanitet

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap
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Långsiktig resursförvaltning 
Det är nödvändigt att utvecklingen av en ny stadsdel motsvarar befintliga 
och framtida behov utifrån såväl ett lokalt som ett kommunalt och 
regionalt perspektiv. Det innebär hushållning med mark och ett nyttjande 
som på ett hållbart sätt kan möta behovet av bostäder, kollektivtrafik, 
service etc. Det krävs ett långsiktigt perspektiv vid planering av 
bebyggelse, infrastruktur och teknisk försörjning. Av den anledningen är 
det viktigt att säkerställa att en detaljplan inte innebär låsningar som i 
framtiden kan vara svåra att utveckla eller anpassa, och som således kan 
bli kostsamma för samhället. Ny bebyggelse bör kopplas samman med 
befintliga strukturer så att redan existerande infrastruktur, kollektivtrafik 
och service kan användas, ges ett större underlag och utvecklas vidare. 

Stadsodling

Klimatreglering

Vattenrening

Flödesreglering

Flödesreglering

En långsiktig vinst med att bygga kompakt är att de ytor som inte bebyggs 
kan användas på ett effektivt sätt för olika typer av ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänsterna matproduktion och dricksvattenproduktion är 
ovärderliga och behöver förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Effekterna 
av klimatförändringarna - i form av översvämningar, ras och skred samt 
värmeböljor - kan komma att ge stora kostnader för samhället, och vi 
behöver redan nu anpassa våra städer så långt det är möjligt till ett 
framtida klimat. Med hjälp av ekosystemtjänster kan klimatanpassningen 
genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. 

Illustration: Juho Riikonen, Ekologigruppen för Eskilstuna kommun.
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Långsiktig resursförvaltningLångsiktig resursförvaltning

Viktiga aspekter att beakta 
 • Multifunktionella grönytor
 • Anknytning till befintliga strukturer
 • Utvecklingsbar och flexibel stadsstruktur
 • Anslutning till befintliga system för vatten, avlopp, IT och fjärrvärme

Viktiga aspekter att beakta 
 • Bevarande av jordbruksmark
 • Lokal matproduktion och stadsodling
 • Mötesplatser
 • Pedagogiska värden

Viktiga aspekter att beakta 
 • Befintliga vattentäkter i eller i anslutning till ett område
 • Grund- eller ytvatten i området som bör bevaras för framtiden
 • Vattenrening

Effektiv markanvändning och resilienta tekniska 
system
En effektiv markanvändning handlar om att hushålla med markresurser 
och skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning, kollektivtrafik 
och service. Det är viktigt att säkerställa att dagens bebyggelseutveckling 
inte innebär låsningar som i framtiden kan vara svåra att utveckla eller 
anpassa. Ny bebyggelse behöver på ett effektivt sätt förses med robusta 
och resilienta tekniska system för vatten, avlopp, el och värme.

Matproduktion
På grund av befolkningsökning, klimatförändringar och bränsle brist kan 
konkurrensen om mat öka och möjligheten att transportera den långa 
sträckor minska. Klimatförändringar i form av havsnivåhöjningar och 
ökenspridning beräknas minska tillgången till odlingsbar mark globalt, 
medan Sverige kan få ett bättre odlingsklimat. Jordbruksmarkens värde - 
från såväl ett livsmedelsförsörjningsperspektiv som ett ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt perspektiv - förväntas öka i och med en större efterfrågan 
på mat och biodrivmedel. På lång sikt är jordbruksmarken av stor 
betydelse för möjligheten att skapa lokala och resilienta försörjningssystem 
som ger möjlighet till lokala kretslopp och minskad miljöbelastning. 
Ekosystemtjänsten matproduktion är därmed ovärderlig och bör tillmätas 
ett högt värde i planeringssammanhang.

Dricksvattenproduktion
Dricksvatten är grundläggande för vår överlevnad, och därför är produk-
tion av dricksvatten en ovärderlig ekosystemtjänst. Produktioen av dricks-
vatten är beroende av den understödjande tjänsten vattencykeln samt de 
reglerande tjänsterna vattenrening och flödesreglering. Dricksvatten kan 
erhållas från både yt- och grundvatten, och produktionen kräver ett fung-
erande biogeokemiskt kretslopp. Stadsutvecklingen behöver ta hänsyn till 
såväl befintliga som framtida behov av dricksvatten.

Produktion av material
Ekosystemen ger oss förutsättningar att producera material. Till 
ekosystemtjänsten produktion av material räknas exempelvis produktion 
av olika växtfibrer för tillverkning av textilier m.m., läderproduktion samt 
produktion av biomassa från träd till timmer eller massaved 
(Naturvårdsverket 2019). Den största mängden material i Sverige 
produceras av skogsbruket. Möbler och byggnader innehåller ofta delar av 
trä, och trämassan används bland annat vid papperstillverkning. Idag är 
dock tillgången till material från skogen god, och tjänsten 
skogsproduktion är överutnyttjad på bekostnad av andra 
ekosystemtjänster. I ett planeringssammanhang kan det därför vara 
relevant att prioritera andra ekosystemtjänster som det råder brist på. 
Skogsproduktionens värde kan komma att öka betydligt i framtiden med 
ökad konkurrens och minskade möjligheter till långa transporter. 
Naturliga material som kommer från ekosystemen kan också bidra med 
klimatvinster genom att de ersätter syntetprodukter som bidrar till utsläpp 
av växthusgaser.
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Viktiga aspekter att beakta 
 • Hyggesfri skogsproduktion
 • Områden somär värdefulla för materialproduktion bör bevaras för 
framtiden

Långsiktig resursförvaltningLångsiktig resursförvaltning

Viktiga aspekter att beakta 
 • Utformning av bebyggelse för att hantera skyfall
 • Lokalisering av bebyggelse vid ytvatten
 • Multifunktionella skyfallsytor
 • Utformning av allmänt dagvattensystem
 • Ekosystemtjänster för flödesreglering
 • Ras och skred
 • Temperatursänkning i bebyggelseområden
 • Parkbris
 • Skydd mot värmeböljor i offentliga rum
 • Skydd mot värmeböljor på bostadsgårdar
 • Social sammanhållning

Klimatanpassning
Klimatförändringarna riskerar att bli en av de största utmaningar som vi 
står inför i framtiden. Förutom att minska den globala uppvärmningen 
genom att reducera mängden utsläpp är det också nödvändigt att klima-
tanpassa våra samhällen. Framtida klimatförändringar antas innebära 
ökade nederbördsmängder och ett ökat antal intensiva regn. Detta medför 
större risker för översvämningar, erosion och skred - särskilt i städer, där 
hårdgjorda ytor minskar markens infiltrationsförmåga. Ett förändrat 
klimat innebär också att vi kan förvänta oss fler och kraftigare värme-
böljor som varar under längre tidsperioder. Tätbebyggda områden i staden 
med liten andel grönområden alstrar och håller kvar värme (den så kallade 
urbana värmeöeffekten), vilket ökar risken för negativa konsekvenser av 
värmeböljor. Särskilt påverkas utsatta riskgrupper som äldre personer och 
små barn.
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Långsiktig resursförvaltningLångsiktig resursförvaltning
Agenda 2030 Ekosystemtjänster 

Mål 1. Ingen fattigdom

Mål 2. Ingen hunger

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald

Livsmiljöer

Naturliga kretslopp

Ekologiskt samspel

Jordmånsbildning

REGLERANDE 
TJÄNSTER

Reglering av lokalt 
klimat

Reglering av buller

Reglering av skadedjur

Erosionsskydd

Pollinering

Rening och reglering av 
vatten

Luftrening

Skydd mot extrema 
väder

KULTURELLA 
TJÄNSTER

Kulturarv och identitet

Sociala interaktioner

Fysisk hälsa

Kunskap och inspiration

Mentalt välbefinnande

FÖRSÖRJANDE 
TJÄNSTER

Råvaror

Matförsörjning

Vattenförsörjning

Energi



Investeringsvilja och projektekonomi 
En god och hållbar projektekonomi gör det ekonomiskt lönsamt att 
genomföra ett hållbart stadsutvecklingsprojekt. Genom att visa på hur det 
kan vara ekonomiskt försvarbart att satsa på hållbarhet, kommer hållbara 
stadsutvecklingsprojekt att få större framgång. På så sätt skapas en större 
erfarenhetsbank, som gör det möjligt att ligga i framkant när det gäller att 
skapa framtidens hållbara städer.

Projektekonomin är beroende av såväl platsens geografiska läge med därav 
följande tekniska förutsättningar som den lokala marknaden. En tydlig 
identitet och ett tydligt varumärke för stadsbyggnadsprojektet kan också 
påverka dess attraktivitet och förbättra lönsamheten.

Stadsodling

Vattenrening

Flödesreglering

Kopplingar

Identitesskapande strukturer

I många stadsutvecklingsprojekt som fokuserar på att utveckla långsiktig 
hållbarhet kommer de ekonomiska vinsterna senare i projektet. Det beror 
bland annat på att många hållbarhetsprestanda bygger på tidiga investe-
ringar i de allmänna platsernas kvalitet och i god kollektivtrafik. Sådana 
investeringar skapar dynamiska effekter, d.v.s. värdet på mark och fastig-
heter ökar i takt med att de första etapperna färdigställs och tas i drift.

Illustration: Juho Riikonen, Ekologigruppen för Eskilstuna kommun.
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Investeringsvilja och projektekonomiInvesteringsvilja och projektekonomi

Viktiga aspekter att beakta 
 • Stadskvaliteter
 • Kopplingar
 • Tydlig identitet och starkt varumärke

Viktiga aspekter att beakta 
 • Tröskelinvesteringar
 • Klimatförändring

Viktiga aspekter att beakta 
 • Anpassa stadsutvecklingen efter marknaden
 • Etappindelning

Marknadsflexibilitet och etappindelning
En annan viktig del av projektekonomin handlar om flexibilitet i förhål-
lande till en föränderlig marknad. Detta innebär att det ska finnas en viss 
flexibilitet i detaljplanen för oförutsebara situationer, och att stadsutveck-
lingen är möjlig att dela in i olika etapper på ett praktiskt sätt.

Attraktivt läge och identitet
Lokaliseringen av en stadsutveckling har stor betydelse för projektets lön-
samheten. Med ett attraktivt läge ökar möjligheterna att sälja bostäder till 
priser som är förmånliga för producenterna, vilket innebär att möjlighe-
terna att ställa höga krav på kvalitet och hållbarhet ökar. I områden med 
låg attraktionskraft för investeringkapital och/eller där det finns en 
begränsad offentlig rådighet finns det ett behov av att hitta nya samarbets-
former. Att skapa en ram för dialog mellan privata och offentliga aktörer 
är avgörande för att kunna skapa en högre betalningsvilja.

Överkomliga tröskelinvesteringar och byggkostnader
Projektets ekonomi påverkas av de investeringar och byggkostnader som 
krävs för att bygga stadsdelen. 
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Investeringsvilja och projektekonomiInvesteringsvilja och projektekonomi
Agenda 2030 Ekosystemtjänster 
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Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap
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Agenda 2030 och Sveriges 
nationella miljömål
FN:s generalförsamling antog i september 2015 resolutionen Transforming 
our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development A/RES/70/1, en 
femtonårig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning –  den så 
kallade Agenda 2030. Sveriges nationella miljömål är beslutade av 
Riksdagen och visar konkret vad det är Sverige ska göra nationellt och 
internationellt för att bidra till att genomföra den ekologiska dimensionen 
av Agenda 2030. De 16 miljökvalitetsmålen är betydligt mer preciserade 
när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö jämfört med 
målen i Agenda 2030. Trots det kan Agenda 2030 ge kraft och nya 
förutsättningar för att uppnå de svenska miljömålen.

Till höger redovisas en sammanställning av vilka svenska miljökvalitetsmål 
som är mest relevanta för olika globala hållbarhetsmål 

De 17 globala målen för hållbar utveckling. 

Svenska miljökvalitetsmål kopplade med globala hållbarhetsmål
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Agenda 2030
Agenda 2030 ska följas upp med en uppsättning globalt föreslagna 
indikatorer, som är kopplade till olika delmål i agendan. Eftersom 
klassifikationen görs på global nivå är den inte sällan missvisande i ett 
nationellt sammanhang. I denna sammanställning har Ekologigruppen 
tagit med de delmål och indikatorer som vi anser är relevanta för Sverige 
och viktiga för den fysiska planeringen 

Mål 1. Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

Relevans för Sverige 
Absolut fattigdom finns inte i Sverige idag. I den meningen är 
fattigdomen avskaffad, men det finns  ändå stora ekonomiska 
skillnader i samhället. Vissa delar av befolkningen har knappa 
ekonomiska resurser i jämförelse med genomsnittet.

Till utmaningarna i Sverige hör bland annat att minska 
inkomstklyftorna, inklusive skillnaderna i inkomst mellan 
kvinnor och män, samt att öka den disponibla inkomsten för 
vissa utsatta grupper, t.ex. barn och vuxna i familjer med 
knappa inkomster, personer med funktionsvariation och de 
många nyanlända som kommit till landet under senare år.

Delmål 1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala 
och miljökatastrofer
Att till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och 
människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och 
sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser samt andra 
ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Stadsplaneringen ska bidra till att utveckla ett hållbart och 
motståndskraftigt samhälle som förebygger och hanterar 
eventuella kriser väl. 

Mål 2. Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt att främja ett hållbart jordbruk. 

Relevans för Sverige 
Målet kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen 
giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap samt hav i balans samt 
levande kust och skärgård och levande sjöar och vattendrag.

Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och 
motståndskraftiga jordbruksmetoder 
Att senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion 
samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar 
produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla 
ekosystemen, som stärker anpassningsförmågan till 
klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, 
översvämning och andra katastrofer samt successivt förbättrar 
mark- och jordkvaliteten.
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Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Säkerställa möjligheten till ett hälsosamt liv och främja 
välbefinnandet för alla. 

Relevans för Sverige 
Målet kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen frisk 
luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö och i viss 
mån ett rikt växt- och djurliv.

Delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke 
smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
Att till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska 
det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma 
sjukdomar med en tredjedel samt att främja psykisk hälsa och 
välbefinnande. 

Delmål 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i 
vägtrafiken
Att till 2020 halvera den totala antalet dödsfall och skador i 
vägtrafikolyckor i världen. 

Delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd 
av skadliga kemikalier och föroreningar
Att till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till 
följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering 
av luft, vatten och mark.

Relevans för stadsplanering (exempel)
Stadsmiljöer ska utformas på ett sätt som förenklar en 
hälsosam livsstil (t.ex. genom goda cykel- och 
gångmöjligheter), och som stödjer avkoppling och mental 
hälsa. Planera förebyggande i relation till avgaser, buller, och 
strålning, och säkerställ en säker trafikmiljö med särskilt fokus 
på utsatta grupper. 

Mål 4 God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Delmål 4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet 
Att senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder 
dem för att börja grundskolan.

Delmål 4.a Skapa inkluderande och trygga 
utbildningsmiljöer
Att bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för 
barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, 
inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Relevans för stadsplanering (exempel)
 • Säkerställ tillgång till skola/förskola med trygga och 
barriärfria GC-vägar mellan skola och bostad.

 • Säkerställ tillgång till friyta för skol- och förskolegårdar i 
enlighet med Boverkets rekommendationer att en 
förskolegård ska medge 40 kvadratmeter friyta/barn samt en 
skolgård 30 kvadratmeter friyta/barn, med en total 
minimiareal av 3000 kvadratmeter.

 • Säkerställ tillräckligt stora gårdar för förskolor vid 
detaljplaneläggning, framför allt på gemensamt utnyttjade 
bostadsgårdar.

 • Säkerställ god luft- och ljudkvalitet på skol- och 
förskolegårdar.

 • Säkerställ skolgårdar av hög kvalitet, d.v.s. som inrymmer 
många och varierande naturtyper och uppmuntrar till fysisk 
aktivitet.
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Mål 5. Jämställdhet
Uppnå jämställdhet samt alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål 5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
Att askaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och 
flickor överallt.

Relevans för stadsplanering (exempel)
Trygghet

Då kvinnor i större utsträckning än män känner sig otrygga i 
offentliga rum bör särskild hänsyn tas till kvinnors upplevelser 
för att främja en jämställd tillgång till de offentliga rummen. 

Dialog

Idag deltar kvinnor  i mycket mindre omfattning än män i 
dialogprocesser kopplade till kommunal planering. Under 
dialog- och samrådsmöten tenderar också män att prata mer, 
vilket leder till att kvinnors och mäns upplevelser och 
synpunkter inte får samma utrymme i processen. Genom att 
anordna separata dialogprocesser och bjuda in till 
medborgarsamtal under olika tidpunkter på dygnet kan fler 
kvinnor bli delaktiga i stadsplaneringen.

Invånarna har olika förutsättningar för deltagande. 
Samhällsplanerare måste därför undersöka nya, innovativa 
vägar att nå ut till alla samhällsmedborgare – till exempel 
genom att förlägga möten till olika tider på dygnet eller 
använda olika typer av medier och språk. Tänk också på att 
möten där människor förväntas stå upp och redogöra för sina 
åsikter i en stor grupp sällan är det mest lämpliga sättet att 
inkludera svagare grupper i samhället (Sjöqvist 2017).

Transportsystem

En väl genomarbetad planering kan bidra till jämställdhet 
genom att fysiska frågor som placeringen av bostäder, 
arbetsplatser, affärer, skolor, daghem och kommunikationer 
underlättar både mäns och kvinnors

vardagsliv när det gäller såväl arbete som familjeliv och fritid. 
Då män åker bil i större utsträckning än kvinnor, medan 
kvinnor i större utsträckning går, cyklar och åker kollektivt, 
blir det planerade ytanspråket per resenär för olika färdsätt en 
jämställdhetsfråga. Då kvinnor dessutom i större utsträckning 
uträttar fler ärenden ”på vägen” än män, medför en planering 
som inte tillfredsställer andra färdsätt än personbil att 
kvinnornas vardagsliv försvåras i jämförelse med männens.

Ett tillgängligt, jämställt och hållbart transportsystem 
prioriterar ytor och framkomlighet för gång-, cykel och 
kollektivtrafik och planerar med utgångspunkt från  hela resan, 
med lätta och smidiga byten mellan olika trafikslag. Genom att 
planera för stöld- och väderskyddande cykelställ vid bostäder, 
busshållplatser/stationer, skolor samt verksamhets- och 
butikslokaler skapas mer gynnsamma förutsättningar för cykel- 
och kollektivtrafikanter.

Planlagda utomhusytor

Användningen av planlagda utomhusytor i Stockholm skiljer 
sig väsentligt åt mellan pojkar/män och flickor/kvinnor 
(Blomdahl et al, 2012). Planlagda utomhusytor för 
spontanidrott i oorganiserad form används till 74 % av pojkar/
män och endast till 26 % av flickor/kvinnor. I åldrarna 7–19 år 
är 80 % av användarna pojkar/män. Samtidigt visar 
undersökningen att flickor vill idrotta/motionera på egen hand 
i minst samma omfattning som pojkar.

De stora könsskillnaderna i nyttjandet bedöms bero på att 
befintliga anläggningar för spontanidrott utomhus, t.ex. 
skateanläggningar och fotbollsplaner, domineras av pojkar/
män. För att bidra till mer jämställda offentliga rum bör 
utomhusytor istället förses med rekreations- och 
idrottsanläggningar för bredare preferenser och önskemål, 
såsom anläggningar för basket, volleyboll, handboll, 
joggingspår och utegym samt kulturella aktiviteter.
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Mål 6. Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla.

Relevans för Sverige 
Målet kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen 
bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande 
sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande 
våtmarker och god bebyggd miljö.

Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening 
samt öka återanvändning
Att till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
kemikalier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker 
återanvändning globalt. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
 • Möjliggör god vattenkvalitet genom dagvattenhantering
 • Utsläpp av farliga ämnen och föroreningar ska minimeras.
 • Uppföljning och åtgärder kan säkras i skötselplanen.

Mål 7. Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar 
och modern energi för alla. 

Relevans för Sverige
Målet kopplar främst till det nationella miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan.

EU direktivet för energieffektivisering ställer krav på 
medlemsländerna att införa mätning (i lägenheter) av bl.a. 
värme, kyla och tappvarmvatten. Detta har till viss del redan 
genomförts i Sverige genom lag (2014:267) om energimätning 
i byggnader där det ställs krav på att byggaktörer/
byggnadsägare ska installera individuella mätare där detta är 
kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
Att till 2030 väsentligt öka andelen förnybar energi i den globala 
energimixen. 

Indicator 7.2.1. Renewable energy share in the total final 
energy consumption. Indikatorn definieras som andelen 
förnybar energi i den totala slutliga energianvändningen. 
Sverige har som mål att andelen förnybar energianvändning 
ska vara 51 procent år 2020. 

Delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
Att till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller 
energieffektivitet. 

Indicator 7.3.1. Energy intensity measured in terms of 
primary energy and GDP. Indikatorn mäter utvecklingen i 
tillförd energi per producerad krona i ekonomin (BNP). 
Kvoten mellan tillförd energi och BNP, d.v.s. 
energiintensiteten, visar hur effektiv energianvändningen i 
ekonomin är. När indikatorn minskar krävs mindre energi för 
att ge samma ekonomiska värde. Sverige har som mål att 
minska energiintensiteten i termer av tillförd energi i relation 
till BNP med 20% till år 2020, med 2008 som basår.
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Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt 
samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla.

Delmål 8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad 
företagsamhet
Att främja en utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv 
verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, 
kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag 
liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den 
formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella 
tjänster. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Stadsutvecklingen ska främja en lokal ekonomi och tillväxt av 
små och medelstora företag lokalt samt förhindra en 
bilberoende externhandel som påverkar lokala, småskaliga 
verksamheter negativt.

Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion 
och produktion 

Att fram till 2030 successivt förbättra den globala 
resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva 
efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar 
konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten. 

Relevans för Sverige
Statistiska centralbyrån föreslår att Sverige endast tittar på tre 
indikatorer som mäter inhemsk användning av resurser per 
BNP (inkl. import): (I) material footprint, (II) material 
footprint per capita and (III) material footprint per GDP. . Det 
materiella fotavtrycket mäter, liksom konsumtionens 
klimatpåverkan (indikator 12.1.1 a), den globala påverkan som 
orsakas av det svenska samhällets material- och 
resursanvändning 

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande 
och hållbar industrialisering samt att främja innovation. 

Relevans för Sverige
Kopplar främst till det nationella miljökvalitetsmålet god 
bebyggd miljö. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Stadsdelen ska bestå av långsiktigt hållbar och motståndskraftig 
infrastruktur som är prisvärd och tillgänglig för alla samhälls-
klasser.
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Mål 10. Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Relevans för Sverige
De svenska hushållens disponibla inkomster har ökat under 
många år, även räknat i fasta priser. Samtidigt har de 
ekonomiska skillnaderna och klyftorna mellan olika grupper i 
samhället ökat. Även klyftorna mellan olika geografiska delar 
av landet har växt under lång tid. Den ökande 
inkomstspridningen under de senaste 20 åren beror på att 
tillväxttakten för de 40 procent av befolkningen som har lägst 
inkomst sedan länge har varit lägre än både medelvärdet och 
medianen för hela befolkningen, medan tillväxttakten för de 
40 procent som har högst inkomst har legat över genomsnittet.

Sverige har fortsatt ett antal viktiga utmaningar när det gäller 
att minska ojämlikheten, både ekonomiskt och på andra 
områden som till exempel hälsa, arbete och boende.

Diskriminering i vardagen av olika grupper i samhället – till 
exempel personer med funktionsvariation, hbtq-personer, 
samer, romer och nyanlända – behöver motverkas och 
förebyggas i ett fortlöpande arbete präglat av de grundläggande 
värderingarna om alla människors lika värde, jämlikhet och 
jämställdhet (Regeringens rapport till FN, 2017).

Delmål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk 
inkludering
Att till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet.

Relevans för stadsplanering (exempel)
Stadsplanerare kan bidra till att skapa bättre livsvillkor för alla 
genom att:

 • Kräva insatser för en likvärdig skola med en god fysisk miljö 
– inklusive närhet till natur och tillräckligt stora skolgårdar 

– i alla delar av staden.
 • Argumentera för mångfald i fråga om upplåtelseformer och 
driva igenom projekt för en certifiering enligt Citylab Action 
Guide 2.0, vilket bland annat omfattar krav på att projektet 
planerar åtgärder för att säkerställa tillgången till bostäder 
med olika upplåtelseformer, storlekar och prisnivåer.

 • Samarbeta med lokalsamhället och ge förutsättningar för 
delaktighet i samhällsutvecklingen. Möjliggöra inflytande 
och delaktighet för de grupper som har svårt att göra sin röst 
hörd genom att identifiera olika former av dialogverktyg.

 • Diskutera lokaliseringen av projekt i förhållande till 
samhällsservice, och att med hjälp av miljöbalkens 
lokaliseringsprincip ifrågasätta om projektets 
markanvändning är lämplig eller inte ur klimat- och 
resurshushållningssynpunkt. Kapitel 6 i miljöbalken 
förtydligar kraven på hur miljöaspekter ska integreras i 
samhällsplaneringen, vilket ger en ännu bättre grund för en 
konstruktiv diskussion kring lokalisering och utformning.

 • Säkerställa goda kopplingar till omgivande områden som 
gynnar utbyte och flöde av människor.

 • Verka för att lokala och nationella riktlinjer för tillgång och 
rimliga avstånd till grönstruktur (och service) uppnås, 
överallt.

 • Dra nytta av forskning för utformning av trygga gaturum.
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Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara.

Relevans för Sverige
Kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen frisk luft, 
god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Att senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och 
ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt 
rusta upp slumområden. 

Indicator 11.1.1. Proportion of urban population living in 
slums, informal settlements or inadequate housing. Det 
första målet om fullgoda och ekonomiskt överkomliga 
bostäder är ett mål som är nationellt relevant – inte i den 
globala formuleringen om hur många som bor i slumområden, 
utan i en mer lokal kontext. Trångboddheten i Sverige uppgick 
2015 till 16 procent av alla i gruppen 16 år och äldre. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Vi kan se till att markpolitiska verktyg används för att ställa 
krav på att byggnadsprojekt bidrar till social hållbarhet i 
staden. Vi kan också vara med och driva igenom projekt för en 
certifiering enligt Citylab Action Guide 2.0, vilket bland annat 
omfattar krav på att projektet planerar åtgärder för att skapa 
tillgång till bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar och 
prisnivåer. 

Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för 
alla
Att senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt 
överkomliga, tillgänglig och hållbara transportsystem för alla. 
Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut 
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos 
människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer.

Indicator 11.2.1. Proportion of population that has 
convenient access to public transport, by sex, age and 
persons with disabilities. I den globala indikatorn föreslås 0,5 
km som tröskelvärde för vad som räknas som “convenient 
access”.

Relevans för stadsplanering (exempel)
Stadsdelar bör utformas så att alla deras  invånare i har god 
tillgång och närhet till kollektivtrafik med hög turtäthet. 

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Att till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering 
samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och 
hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. 

Indicator: Ratio of land consumption rate to population 
growth rate. Syftet med indikatorn är att ställa den urbana 
befolkningstillväxten mot städernas areella tillväxt. Om 
tillväxttakten är större hos den urbana befolkningen än 
städernas areella tillväxt förtätas städerna. Om det omvända 
gäller sker stadsspridning och med andra ord en mindre 
resurseffektiv markanvändning. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
I Sverige gör SCB regelbundet geografiska avgränsningar av 
tätorter och beräknar befolkningsmängden inom 
tätortsgränserna. Dessa uppgifter kan användas för att beräkna 
stadsdelens ”Ratio of land consumption rate to population 
growth rate”. Se mål 5 och 10 för deltagandebaserad planering. 

Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
Att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och 
naturarv. 

Relevans för Sverige
I plan‐ och bygglagen (PBL) finns bestämmelser för hur 
kulturmiljöfrågor ska hanteras inom kommunerna. Vid 
ansökning om bygglov skall kommunen bland annat 
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kontrollera att byggnader som är särskilt värdefulla ur 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt inte förvanskas.

Relevans för stadsplanering (exempel)
Kulturmiljön ska vägas in i strategiska miljöbedömningar, 
såsom miljöbedömningsprocesser och 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan
Att till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, 
bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall. 

Indicator 11.6.1. Proportion of urban solid waste regularly 
collected and with adequate final discharge out of total 
urban solid waste generated, by cities. Indikatorn beräknar 
den totala mängden behandlat hushållsavfall samt andelen av 
det behandlade hushållsavfallet som går till energiåtervinning 
respektive biologisk återvinning. 

Indicator 11.6.2. Annual mean levels of fine particular 
matter (e.g. PM2.5 and PM10) in cities (population 
weighted). Denna indikator har även föreslagits av 
Naturvårdsverket som en av fem indikatorer för uppföljning av 
miljömålet frisk luft. Data från 19 svenska tätorter rapporteras 
in till EEA via Naturvårdsverket. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
SCB ger exempel på alternativa indikatorer för avfallshantering 
i Sverige som skulle kunna appliceras på stadsdelar, med fokus 
på att mäta hur det uppkomna avfallet behandlas. På basis av 
data som Avfall Sverige samlar in kan man exempelvis beräkna 
andelen hushållsavfall som går till biologisk återvinning, eller 
kvoten mellan mängden avfall som går till biologisk 
återvinning och mängden avfall som går till energiåtervinning. 
En annan tänkbar indikator är att redovisa den behandlade 
mängden per capita och behandlingsmetod

Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden 
för alla
Att senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, 
inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i 
synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning.

Indicator 11.7.1. Average share of the built-up area of cities 
that is open space for public uses for all, by sex, age and 
persons with disabilities. 

Relevans för Sverige
SCB menar att det finns alternativa indikatorer som kan 
användas, som innefattar beräkningar av hur stor del av 
tätortsbefolkningen som har tillgång till grönområden inom 
olika avstånd från bostaden. Statistiken bryts ned med 
avseende på kön och åldersgrupper – t.ex. vilken andel av 
befolkningen (med separat statistik för kvinnor och män) som 
har tillgång till ett grönområde inom 200 meter från bostaden.

Relevans för stadsplanering (exempel)
Planera för grönområden inom 200 meters avstånd från 
bostäder. I stadsutvecklingsprojekt kan man beräkna hur stor 
del av befolkningen som har tillgång till grönområden inom 
200 meters avstånd som kan nås utan stora fysiska eller 
mentala barriärer. Statistiken ska brytas ned på kön och 
åldersgrupper. 

Planera för grönområden med kvalitet som är trygga och 
inkluderande för alla.

Delmål 11.a Främja nationell och regional 
utvecklingsplanering

Att främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala 
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utvecklingsplaneringen.

Relevans för stadsplanering (exempel)
 • Argumentera för att hållbarhetsprogram upprättas i ett tidigt 
skede i planeringsprocessen. 

 • Säkerställ goda kopplingar till omgivande områden som 
gynnar utbyte och flöde av människor. 

 • Se till att sammanhängande system av gator och gång- och 
cykelstråk utvecklas i staden, samt att målpunkter och 
mötesplatser skapas i strategiska lägen längs viktiga stråk och 
i anslutning till kollektivtrafik 

Delmål 11.B Implementera strategier för inkludering, 
resurseffektivitet och katastrofriskreducering
Att till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som 
antar och genomför integrerade strategier och planer för 
inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt 
utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad 
katastrofriskhantering på alla nivåer.

Relevans för Sverige
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
saknas i dagsläget uppgifter om kommunernas arbete med 
lokala strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai 
ramverket. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
 • Argumentera för att hållbarhetsprogram upprättas i ett tidigt 
skede i planeringsprocessen. 

 • Arbeta med ekosystemtjänster på olika skalor och 
planeringsskeden, från ÖP till gestaltning av mindre 
områden.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Relevans för Sverige
Kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen giftfri 
miljö, grundvatten av god kvalitet, god bebyggd miljö och ett rikt 
växt- och djurliv.

Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser
Att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt 
nyttjande av naturresurser. 

Indicator 12.2.1. Material footprint, material footprint per 
capita, and material footprint per GDP. 

Indicator 12.2.2. Domestic material consumption, 
domestic material consumption per capita, and domestic 
material consumption per GDP.  

Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen 

Att till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- 
och konsumentledet, och minska matsvinnet i hela 
livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 
Indicator 12.3.1. Global food loss index

Relevans för Sverige
SCB föreslår en alternativ indikator som mäter svenska 
hushålls matsvinn. Indikatorn mäter allt matavfall: både det 
oundvikliga (t.ex. skal och kaffesump) och det onödiga (t.ex. 
matrester och öppnade matförpackningar). 
Matavfallsstatistiken tas fram med hjälp av olika metoder, 
bland annat genom intervjuer, mätningar i fält, plockanalyser 
och uppräkningar med hjälp av avfallsfaktorer. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
I översiktsplaner se över ifall kommunen kan mäta invånarnas 
matsvinn med hjälp av olika metoder framtagna av SCB.
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Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
Att senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med 
överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska 
utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera 
deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 

Indicator 12.4.2. Hazardous waste generated per capita and 
proportion of hazardous waste treated, by type of 
treatment.  

Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 

Att till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder 
för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
Indicator 12.5.1. National recycling rate, tons of material 
recycled. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
I översiktsplaner bör ställas krav på att invånarnas 
avfallshantering- och källsorteringsvanor kartläggs och att den 
mängd material som återvinns beräknas årligen. 

Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara 
livsstilar
Att senast 2030 säkerställa att människor överallt har den 
information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling 
och livsstilar i harmoni med naturen. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Invånare i nya och befintliga stadsdelar ska få tillhandahållas 
information om hur de kan åstadkomma en så hållbar livsstil 
som möjligt. Upprätta till exempel ett skyltprogram eller 
informationsprogram.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen
Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och 
anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer 
Att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till 
klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Delmål 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i 
politik och planering
Att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på 
nationell nivå.

Delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera 
klimatförändringar 

Att förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och 
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av 
klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Relevans för Sverige
Kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen begränsad 
klimatpåverkan och ett rikt växt- och djurliv. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Upprätta ett hållbarhetsprogram i tidigt skede för att främja en 
hållbar stadsutveckling med låga utsläpp av växthusgaser. 
Stadsdelen ska vara motståndskraftig vid ett förändrat klimat 
och ha en välutformad dagvattenhantering. 
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Mål 14. Hav och marina resurser
Att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Relevans för Sverige
Kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen giftfri 
miljö, ingen övergödning, hav i balans samt levande kust och 
skärgård samt ett rikt växt- och djurliv. 

Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven
Att till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar 
i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

Indicator 14.1.1. Index of coastal eutrophication and 
floating plastic debris density. 

Relevans för Sverige
Kväve- och fosfortillförseln till kusten redovisas till Helcom 
och Ospar. Data om marint skräp på stränder skickas till 
Helcom och Ospar. Data om marint skräp på havsbotten 
skickas till ICES. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Planera förebyggande för minimal tillförsel av föroreningar till 
havet, och förmå kommunerna att samla in data gällande 
tillförsel av kväve, fosfor och marint skräp till havsområden. 

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.

Relevans för Sverige
Kopplar främst till de nationella miljökvalitetsmålen bara 
naturlig försurning, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, 
hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande 
våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen 
fjällmiljö samt ett rikt växt- och djurliv. 

Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och 
naturliga livsmiljöer
Att vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska 
förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk 
mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av 
hotade arter.

Indikatorn kan beräknas på basis av data från ArtDatabanken.

Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald 
i nationell och lokal förvaltning 

Att senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska 
mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och 
utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt 
räkenskaper.

Relevans för Sverige
Strategi för levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling 
(2018). Senast år 2020 ska kommunerna ha tillgång till en 
utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, 
byggande och förvaltning av städer och tätorter. År 2025 ska 
en majoritet av kommunerna ha implementerat de framtagna 
metoderna. EST och NVI blir utgångspunkter i planeringen.
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Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga 
upp effektiva och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Delmål 16.1 Minska våldet i världen
Att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Indicator 16.1.4. Proportion of population that feel safe 
walking alone around the area they live. 

Relevans för Sverige
Indikatorn behandlar upplevd trygghet i det egna 
bostadsområdet, vilket nationellt kan kopplas till resultatet i 
BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2016.

Undersökningen visar att 81 % känner sig ganska eller mycket 
trygga i det egna bostadsområdet sent på kvällen, men att det 
finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors upplevda 
trygghet. 

Relevans för stadsplanering (exempel)
Se delmål 5.1 för trygghetsfrämjande åtgärder. Förespråka att 
den upplevda tryggheten undersöks årligen.

Skapa offentliga miljöer som är blandade, 
generationsöverskidande och ger möjlighet att välja trygga 
stråk.

Delmål 16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och 
representativt beslutsfattande
Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och 
representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Relevans i stadsplanering (exempel)
Genomför medborgardialoger i tidigt skede inför nya projekt. 

Mål 17. Genomförande och globalt 
partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling
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