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1 § I denna lag finns bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.

Uppdraget 
Hållbar stadsplanering  Hållbar utveckling

… ”en utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov”. 



Hållbar stadsplanering  PBL – vad är lämpligt?

• Plan- och bygglagen (PBL) ställer ett 
grundläggande krav på att den mark 
som tas i anspråk för bebyggelse från 
allmän synpunkt ska vara lämplig för 
ändamålet.

Vad som är lämpligt beror på

• Platsens förutsättningar

• Innehållet i det projekt vi vill addera

• Mål för stadsutvecklingen



Mål för stadsbyggandet
• En växande stad
• En sammanhängande stad

• God offentlig miljö
• En klimatsmart och tålig stad

Beskriver vilken stadsmiljö och 
stadsstruktur som eftersträvas. 
Tydlig koppling till stadens vision och 
hållbarhetsmål och ska fungera som 
stöd i all planering och 
stadsbyggande.



fördelning av resurser 

Hållbarhet – Helhetssyn och tematiska frågor
Det finns ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på varje planeringstema

Det ekologiska perspektivet handlar om hur vi 
förhåller oss till och nyttjar jordklotets 
förnyelsebara resursbas,  vår ekosfär, luft, jord och 
vatten. 

Det sociala perspektivet belyser människans jämlika 
livsbetingelser som god hälsa, trygghet, försörjning, 
utbildning.

Det ekonomiska perspektivet handlar om att de resurser 
vi har fördelas jämlikt på ett sätt så att vi håller oss inom 
planetens gränser.

resursbas människan



Sortering av helheten i  teman
Struktur + programmering + perspektiv

SBKs rådighet i stadsutvecklingen handlar om fysisk planering, 
gestaltningen av strukturer och användningen i dessa strukturer och 
de perspektiv som vi tar hänsyn till i utformningen av  den fysiska 
miljön. 

Vi utformar strukturer 
Programmerar  dem med ett innehåll, en användning.

Och beaktar/synliggör olika perspektiv som påverkar utformning 
och innehåll.

Bebyggelsestruktur 

Blåstruktur 

Geologi och mark

Grönstruktur 

Tekniska system 

Transportinfrastruktur 

Program- innehåll/användning 

Arbetsplatser, näringsliv och service 

Befolkningsstatistik

Bostäder 

Ekosystemtjänster 

Idrott och kulturliv 

Lärosäten, skolor och förskolor

Kulturmiljö 

Mobilitet 

Energi, Avfall, Massahantering

Barnperspektivet

Folkhälsa

Jämställdhet

Klimatpåverkan och anpassning

Ljus, ljud och luft 

Risk och säkerhet

Arkitektur

Perspektiv- som påverkar/färgar utformning och  
innehåll

Struktur – utformning



Den tematiska och geografiska strategiska 
planeringen är agila processer, en 
rullande planeringsprocess som syftar till 
att tydliggöra

• Målbilder 
• Potential/strategier
• Planeringsförutsättningar

För olika geografier och teman inför 
projektstarter

Tematisk och geografisk
Strategisk planering
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Översiktsplan

STRATEGISK 
PLANERING

Bygglov

Planprogram

Detaljplan

Genomförande

Förvaltning och 
uppföljning

Regionplan

Lagstiftning

Förstudier
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Strategisk planering Ansökan Utreda Planera – detaljplaneprocess Genomföra – bygglov byggnation Drifta förvalta

Löpande arbete
VAR i staden

Möjlighet att förändra 
med god kvalitet

Kostnad för ändringar

Projektstart Löpande arbeteProjekt slut

Låg Hög

LitenStor

I vilket skede gör vi mest nytta?
Strategisktskede SKAPAR  NYTTA för den 
efterföljande processen

Process i projekt med budget och tidplan

HUR på platsen

Strategiskt skede Förvaltnings- och
driftsskede
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stadsutveckling

Etapp 1
KTH/SBK 2019 -2020



Samarbetsavtal mellan KTH och SBK 

• Ett utökat samarbete mellan staden 
och KTH med fokus på gemensam 
vinning

• Forskningen får kontakt med 
praktiken

• Staden får kompetensutveckling och 
metodutveckling

    



Fokus  - Stadsrumsanalyser i GIS

• SBKs grunduppdrag 
• Översiktlig planering – ökad förståelse för 

planeringsförutsättningar och utvärdering av 
scenarier

• Detaljplanering – hur de projekt vi bedriver 
kan formas för att uppnå stadens mål för 
stadsutvecklingen

• Bättre förstå hur stadens rumsliga struktur 
hänger samman och hur denna rumsliga 
konfiguration påverkar projektens 
måluppfyllelse



En sammanhängande 
stad

• Ett nätverk av stadsrum

• Framtidens urbana stråk

• En kollektivtrafik som kopplar samman

• Ett sammanhängande parknät

• Målpunkter i varje stadsdel







Övningsuppgifter sammanhängande stad



God offentlig 
miljö
• Levande lokala centrum

• God tillgång till stadskvaliteter

• Blandade stadsmiljöer

• Ett varierat bostadsbestånd

• Inbjudande offentliga rum

• Gröna kvaliteter





Övningsuppgifter närhetsanalys, 
attraction distance



Övningsuppgift utbudsanalys 
attraction reach



Övningsuppgift utbudsanalys 
attraction reach



https://www.senseablestockholm.org/

Lukas Ljungqvist

Urban strategist, City of Stockholm, City planning administration

Senseable Stockholm Lab  -
Strengthening strategies for a growing city

#1 Urban Segregation
#2 Stockholm Sensing Platform

#3 Ethics
#4 Mobility flow 



Trajectories of 4 randomly-
selected  Twitter users over our 

study period.

307,000 tweets from across Stockholm
January 2016 – April 2018

# 1 Urban Segregation
Perspectives on urban segregation and inequalities

We estimate the socioeconomic 
characteristics of individuals in 
our dataset  based on their home 
location



Thermal images from building façades:-Monitoring energy efficiency of 
built environment-Monitoring the anthropogenic heat pollution-
Detecting natural gas and CO2 emissions-Monitoring crowdflows-
Monitoring infrastructure (e.g. powerlines, street surface)

Air quality (PM1/2,5/10,NOx gasses):-Gathering hyperlocal data on 
particulate matter(PM1,PM2.5,PM10)and gasses (NOx) to complement 
data from regulatory monitor-Create a real-time map o fair quality in 
Stockholm-Determination of pollution hotspots using multiple data 
sources-Inform the deployment of regulatory monitor in hotspot 
locations-Determining air pollution sources

Temperature and Humidity: -Studying the urban heat island phenomena 
-Establish a landscape of temperature/humiditygradients across the city

#2  Stockholm Sensing Platform 1

Noise Pollution-Producing noise maps and studying its impact on public 
health-Determining noise pollution hotspots-Revealing the soundscape 
of Stockholm, the perception of time-dependent sounds in the urban 
environment-Studying the impact of noise controlling measures (e.g. 
pavement material, noise-absorption walls, etc.)

Road Surface Quality:-Determining pothole locations and distributions
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Strategisk kartdatabas



Presentation av teman och skeden i en 
strategisk kartdatabas



Visualisera och lagra resultat i strategisk kartdatabas (digital 
tvilling), beslutsstöd inför investeringar och projektstarter

Arbetsmaterial 2020 09 03



Geografiska

Nätverk
för samordning 

och 
informations-
inhämtning 
alla skeden

Tematiska

Nätverk
för samordning 

och 
informations-
inhämtning 
alla skeden

Sam
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ning
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ning

Geografisk
strategisk
planering

Strategisk 

kartdatabas
innehåll

ÖP

Strategisk planering,
LUM, Program, 

Förstudier

Tematisk 
strategisk 
planering

Detaljplaner

Bygglov

Drift och underhåll

Planerade 
reinvesteringsprojekt

Fördjupad målstyrning, scenarier, 
skisser, analyser

Drift och underhållResultat  - ny stad
Inhämtande av data  - ny stad

Projektskede

Projekt
utanför

planerings- och bygglovsprocess -

Målbild för stadsutvecklingen i hela staden

Projektskede
Staden i förändring

Målbild

Nuläge - Stadens som 
den är/blev

Utveckling inom 
planerings- och bygglovsprocess

Potential skede

Potential skede

Nuläge - Stadens som 
den blev

RUFS, ÖP 
grannkommuner

Nuläge grannkommuner 
olika teman 

Regionens målbild, ÖP angränsande kommun

Färdiga projekt

Genomförande

Strategisk kartdatabas 
Gemensam helhetssyn för styrning, 
informationslagring och visualisering i planeringen

NÄTVERK

Regionen  som den 
blev/är

Målbild

Redovisning regionen som den är

Resultat  - ny stad
Inhämtande av data  - ny stad

Projekt skede
Staden i förändring

Fördjupad målstyrning, scenarier, 
skisser, analyser

Projekt skede
Staden i förändring

Potentialskede
Fördjupad målstyrning, scenarier, 

skisser, analyser

Projekt
inom

planerings- och bygglovsprocess -

S
K
A
L
A

Angränsande geografier

Stockholm

Utveckling inom 
planerings- och bygglovsprocess
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Datalagring och spridning 
– problem – lösning?
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Tack!


