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Magasinet är resultatet av de uppdrag vi
fick från våra två beställare, CMB (Centrum
för Management i byggsektorn) och Vasakronan. Vasakronan gav oss uppdraget att
analysera möjligheten att transformera Lilla
Bommen till en levande stadsdel. Detta genom att addera multifunktionella byggnader med en blandning av verksamheter som
kan skifta i tid och över tid. Byggnader och
verksamheter i samspel med varandra och
det publika rummet. Vidare gav CMB, som
är initiativtagare till traineeprogrammet, oss

i uppdrag att utmana samhällsbyggnadsprocessen. Detta genom att belysa hinder i
branschen genom nytänkande idéer för att
stimulera till förändring och utveckling.
Innan du läser detta magasin vill vi att du
ska få en känsla för vilka vi är som förmedlar detta budskap. Vi gjorde tidigt ett aktivt
val att inte fokusera på genomförbarheten
av våra idéer då vi tror att denna kunskap
redan finns där ute bland branschkollegor. Vi må vara unga och enligt vissa naiva, men således ofärgade av etablerade
stuprörstänk och normer i branschen, vilket
gett oss möjligheten att se saker från ett
annorlunda perspektiv. Att våga vara ifrågasättande, idégenererande och utvecklande har därför varit vårt främsta fokus. Vår
naivitet har därför varit vår största styrka då
vi anser att ett liknande synsätt är svårt att
bibehålla efter mångårig erfarenhet.
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Vi är Framtidens Samhällsbyggare och presenterar här vårt casearbete, ett resultat av
14 månaders teamwork. Med detta magasin
vill vi inspirera dig som läsare. När du läst våra
tankar och ideér ska du känna att du tillsammans med oss vill vara ambassadör för att
verka för en ännu bättre och mer samverkande samhällsbyggnadsbransch.

Lilla bommen

VAD ÄR FRAMTIDENS
SAMHÄLLSBYGGARE?
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Programmet startades i syfte att skapa
samverkan och möta framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad. Varje år utbildas
nya traineer som får möjligheten att breddas och arbeta med samhällsbyggnad utifrån olika perspektiv. Traineerna är från både
privata och offentliga sektorn och förs samman för att utvecklas tillsammans. Detta för
att traineerna ska få en ökad förståelse för
branschen och de processer som styr både
näringsliv och politik.
Traineerna tillsvidareanställs på respektive
medverkande företag eller förvaltning, samtidigt som de arbetar vid sidan av programmet med sin ordinarie tjänst. I programmet
ingår utbildningsdagar där traineerna utbildas inom bland annat kommunikation, samt
person- och grupputveckling. Utbildningsdagarna, som sker två gånger i månaden,
leds av processledare från GR. Syftet är
att skapa förståelse för hur olika människor

fungerar och vilka drivkrafter som påverkar
dess handlingar. Genom att förstå och acceptera varandra lär traineerna sig att hantera olika människor och samtidigt skapa ett
effektivt samarbete i gruppen. Vidare agerar
traineerna ambassadörer för att främja bättre samverkan i samhällbyggnadsbranschen.
En stor del av programmet utgörs av ett
casearbete som utförs av traineerna. Casearbetet är varje år en beställning från en
organisation som verkar inom samhällsbyggnadsbranschen, där syftet med arbetet är
att lösa och belysa utmaningar inom stadsutvecklingen. Efter 14 månader avslutas
traineeprogrammet och casearbetet presenteras av traineerna på ett idéseminarium,
vilket är öppet för alla att delta och lyssna
på.
Utöver detta, deltar traineerna på frukostoch lunchseminarium varje månad arrangerat av CMB. Här deltar även flera intressenter från samhällsbyggnadsbranschen och
traineerna får där möjligheten att nätverka
och skapa värdefulla kontakter med branschkollegor.
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Framtidens Samhällsbyggare är ett branschövergripande traineeprogram som startades i augusti 2014 i ett samarbete mellan
Centrum för Management i Byggsektorn
(CMB) och Göteborgsregionen (GR).

ÅRETS TRAINEER
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Årets program består av 12 traineer från 10 olika arbetsplatser, både från den offentligaoch privata sektorn. Traineerna har olika bakgrund och utbildningar, vilket medför ett brett
spektrum av erfarenheter och kunskaper gällande samhällsbyggnad. Vidare skapar detta
möjligheter till ett stort kunskapsutbyte mellan traineerna.
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VÅR TOLKNING AV UPPDRAGET

Det var viktigt med en gemensam vision av
uppdraget vi fått tilldelat, något som visade
sig vara en lång och krävande process. Som
tidigare nämnt gav Vasakronan oss uppdraget att se över möjligheten att transformera
Lilla Bommen till en levande stadsdel. Detta
genom att addera multifunktionella byggnader med en blandning av verksamheter
som kan skifta i tid och över tid. Byggnader och verksamheter i samspel med varandra och det publika rummet. Efter flertalet
workshops, diskussioner och beslutfattande,
resulterade vi i en stark vision. En vision vi tillsammans står bakom. En vision vi känner oss
stolta över.

“
Vi ser att staden påverkar hur vi
mår
Med drömmen om människan i
fokus inspirerar vi till hur en levande
plats i staden skapas.
En plats som framkallar positiva
känslor och intryck.

Med koppling till vår vision av uppdraget ställde vi oss frågan, om multifunktionella byggnader kan bidra till det levande Lilla Bommen som Vasakronan vill skapa. Vi insåg tidigt att branschen var oense om ett antal branschbegrepp och att reda ut dessa tvivelaktigheter blev därför ett naturligt
första steg för oss.

Århus, Danmark
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Städer förtätas och det fysiska avståndet
mellan människor minskar, samtidigt som
vi uppfattar att det mentala gapet mellan
människor ökar. Vår diskussion kring varför
Vasakronan vill skapa en levande stad kom
därför snabbt att handla om människors
mående. Detta är något som vi värdesätter
då vi tillhör en bransch som har stor inverkan
och möjlighet att påverka den fysiska miljön där människor vistas. Hur städer utformas
och vad som byggs behöver möta framtida
generationers behov och beteenden. Det
är ett stort ansvar och vi vill bidra till en positiv stadsutveckling med människan i främsta
fokus. Vi vill att människor som bor och vistas
i städerna ska må bra, vara lyckliga och vilja
spendera tid där.

“

Syftet med casearbetet är att undersöka
möjligheter och hinder med multifunktionella byggnader och huruvida additionen av
dessa kan leda till att ett område blir mer
levande. Arbetet är främst fokuserad på Lilla Bommen som idag är ett kontorsområde
med begränsad rörelse av människor i området, särskilt dött efter arbetstid.
För att konstatera om multifunktionella byggnader och gaturum kan bidra till en levande
stadsdel har vi studerat vad som krävs för att

ett område ska upplevas som levande och
hur det kan mätas. Det är svårt att definiera
vad som gör en plats levande då det kan
beskrivas på olika sätt. Att människor rör sig
i området och utför olika aktiviteter är däremot viktiga detaljer. Med det sagt anser vi
att enbart multifunktionalitet, utan andra
avgörande faktorer, inte kan skapa ett levande Lilla Bommen i sig själv. Vi har därför
tagit fram åtta mål som i kombination med
multifunktionalitet, skulle kunna utveckla Lilla
Bommen till att bli mer attraktivt och levande.
En möjlighet med multifunktionella byggnader är att det möjliggör att varierande funktioner kan nyttjas på en komprimerad yta,
vilket medför att olika människor med olika
intressen vistas i byggnaden. Ett hinder med
multifunktionalitet är bland annat risken för
överdimensionering.
Utöver multifunktionalitet har vi även trendspanat, samt undersökt verktyget beslutslogg inom samhällsbyggnadsprocesser.
Trendspaning handlar om att förstå vilka
behov som kan uppenbara sig i framtiden,
utifrån det som händer idag. Vi har studerat
trenderna individualisering, delningsekonomi
och digitalisering. Genom undersökningen
och presentationen av verktyget beslutslogg
belyser vi problematiken och möjlig lösning
av en bristande kommunikation och dokumentation vi upplevt när det kommer till
beslut i samhällsbyggnadsbranschen.
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Idag utgörs många stadsdelar av ett traditionellt byggande, det vill säga strukturer med
endast en funktion och användning. Vi har
dock uppfattningen att det nu finns en ny,
stor efterfrågan av byggnader som kan användas till flera funktioner, eftersom behovet
av lokaler och ytor förändras över tid och
därmed behöver vara mer anpassningsbara.
Ombyggnationer av traditionella byggnader kan öka kostnaden och vara tidskrävande
eftersom bärande komponenter eller fasta
installationer vanligtvis måste flyttas eller bytas ut. Ett sätt att undvika dessa problem kan
vara att bygga multifunktionellt. En multifunktionell byggnad förbereds för att enkelt anpassas och användas till flera olika ändamål
under dess livslängd. Det är ett relativt nytt
sätt att bygga och som inte utforskats ordentligt än, däremot finns det stor potential med
att multifunktionalitet kan effektivisera byggandet i framtiden.

PROCESS

Introduktion

INNEHÅLL

Introduktion

1-27

Här får du en inblick i traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare och får lära känna oss traineer.
Du får även en introduktion om vårt uppdrag från Vasakronan och CMB. Här förtydligar vi även olika
begrepp som dyker upp i vårt arbete.

Trendspaning

Trendspaning

28-43

Byggnadsutforming

44-91

Hur bör byggbranschen förhålla sig till den snabba tekniska utvecklingen som påverkar byggnader
och stadsrum i framtiden? Det är alltid svårt att förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Ett
sätt att få insikter om vad som kan hända är att identifiera vilka trender och tendenser som finns idag.
Här studerar vi tre trender som vi ser har en betydande koppling till multifunktionella byggnader och
ytor. Trender som kan effektivisera utnyttjandet av byggnader och stadsrum i framtiden.

Byggnadsutforming
Bidrar multifunktionella byggnader till en levande stad? I den här delen av studien har vi analyserat
möjligheter och hinder med multifunktionella byggnader. Vi har studerat begreppet levande stad och
multifunktionalitet i olika skalor och hur det varierar över tid.

Beslutslogg

Beslutslogg

92-107

Här studerar vi vilka förbättringsmöjligheter som finns inom dokumentation och uppföljning av beslut
från stadsutvecklingens tidiga skeden.

Reflektion
Här reflekterar vi över vårt mål och arbete. Vad har vi besvarat i vår studie? Vi ger även tips till byggbranschen om vad som kan förbättras och ger tips om vad som kan vara intressant att studera vidare.

Reflektion

108-115

BEGREPPSFÖRVIRRING

att olika aktörer använder olika begrepp för
något som beskriver samma sak.
Eftersom begreppet multifunktionalitet har
haft en central del i casearbetet valde vi
tidigt att undersöka meningsskiljaktigheter
mellan dess definition och andra begrepp.
På så sätt säkerställer vi för oss själva och
dig som läsare vad vi menar med när vi använder begreppet multifunktionalitet. Vidare
kommer vi därför förtydliga vad skillnaden
är mellan en multifunktionell, generell och
mixed-use byggnad.
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Vad är skillnaden på en multifunktionell
byggnad, en generell byggnad och en
byggnad som är mixed-use? Dessa är uttryck och begrepp som samhällsbyggnadsbranschen inte verkar vara helt överens om.
Orden hörs och läses återkommande i samtal och texter som rör samhällsbyggnad och
stadsutveckling. Det är tänkt att orden syftar
på att beskriva och illustrera hur en fastighet
eller stadsdel ser ut, samt vilka egenskaper
de har. Dock förväxlas begreppen lätt med
varandra. Vi har upplevt att samma begrepp ibland syftar till olika saker, men också

The Shed

MULTIFUNKTIONALITET

kontorsbyggnad som används ca 11 timmar
av det totala dygnet vilket ger en nyttjandegrad på ca 34 % per vecka.

Att tänka längre tidsaspekter, exempelvis att
en byggnad ska kunna ändra funktion efter
30 år, medför en risk för att hamna fel. Det är
svårt att definiera och svara på när framtiden
är här. Dessutom är det viktigt att studera vilka framtida behov som kommer att finnas.
Vi ställer oss frågor som: vilka samband finns
med befintliga byggnader? Vilken grad av
flexibilitet ska finnas? Detta är frågor som är
svåra att besvara, i synnerhet idag då vi befinner oss i en exponentiell teknisk utveckling.

Att designa multifunktionella ytor kostar initialt generellt mer, men kan i ett längre perspektiv innebära en ekonomisk fördel då ombyggnationer och driftstopp inte behöver
göras i lika stor utsträckning. Multifunktionalitet innebär således en avvägning om att
investera tidigt eller senare i ett projekt.

Kortare tidscykler är i relation till långa tidscykler särskilt yteffektiva, eftersom ytan får
en hög nyttjandegrad. Exempelvis skulle
en multifunktionell byggnad i teorin kunna
nyttjas under dygnets alla timmar, om den
är utformad på så vis att olika verksamheter
löser av varandra. Om långa tidscykler kombineras med korta tidscykler, skulle en byggnad eller yta rent teoretiskt kunna nå 100 %
nyttjandegrad, så länge som dess konstruktion håller. Detta kan jämföras med en typisk

Den stora fördelen med en multifunktionell
byggnad är att den kan nyttjas i större grad,
den har alltså en hög yteffektivitet. Detta
kan beskrivas som resursbevarande när det
gäller ekonomi, yta och material eftersom
multifunktionalitet kan leda till att färre byggnader behövs, även färre ombyggnationer.
I en multifunktionell byggnad kan det vara
svårt att skapa en optimal utformning av
ytor, eftersom olika verksamheter har olika
krav och behov. Detta medför en risk att ytor
blir något överdimensionerade vilket bör
vägas in i kalkylen för hur mycket yta som i
slutändan sparas.

Begreppet multifunktionell stadsdel kan tolkas som en stadsdel som innehåller multifunktionella byggnader, och/eller en stadsdel
där även det offentliga rummet är multifunktionellt. Ett exempel på hur multifunktionalitet
kan visa sig i det offentliga rummet är ett torg
där det är vanligt att användningen varierar
under olika tidsintervall. Ett torg kan användas som uteservering för restauranger eller
torghandel under sommarhalvåret medan
det kan användas för skridskoåkning under
vinterhalvåret. Detta är ett exempel på multifunktionalitet, att det sker ett skifte i användandet men utan större ingrepp i form av
ombyggnad.
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Multifunktionalitet innebär att ett objekts
funktion eller användning varierar över tid.
Både byggnader och stadsdelar kan därför
anses vara multifunktionella. Gällande byggnader så syftar begreppet till att byggnader
kan användas för flera olika ändamål och
funktioner under byggnadens livslängd. Detta utan krävande, större byggnadstekniska ingrepp i byggnaden som t.ex. bärande
komponenter eller stora installationer. Att
byggnadens användning kan variera över
tid betyder att användningen av ytorna i
byggnaden kan skifta efter flera år, men det
kan också handla om kortare intervall där
funktionen förändras över dygnet, veckan,
månaden eller årstiden. Det är viktigt att
beakta tidsaspekten när begreppet multifunktionalitet behandlas.

Rom, Italien

GENERELLA BYGGNADER

En generell byggnad är en byggnad som
utan byggnadstekniska anpassningar kan
användas på varierande sätt. Detta betyder
att byggnaden redan från början är utformad för att fungera för olika typer av verk-

samheter. Byggnaden dimensioneras utefter
den verksamhet som har högst krav med avseende på bland annat rumshöjd, ventilation och rumsstorlek. Generalitet är därför en
förutsättning för multifunktionalitet.
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Kjellander Sjöberg

BLOX/ DAC

MIXED-USE

Mixed-use, också kallat blandstad, syftar till ett område som erbjuder ett varierat utbud av funktioner och verksamheter. En stadsdel som är mixed-use kan innehålla exempelvis bostäder,
butiker, kontor, caféer och restauranger.
Mixed-use kan även beskriva en byggnad där olika typer av verksamheter finns samlat under
samma tak. Lokalerna i en mixed-use byggnad har dock en konstant användning av samma
funktion över tid.

BLOX/ DAC
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Sickla station, Kanozi
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KAPITEL II
TRENDSPANING

Idag är behovet av att planera
och bygga på ett resursbevarande
sätt större än någonsin. Byggnader
och stadsrum ska ha förutsättningarna att stå under långa tidsperioder och det är därför viktigt att
samhällsbyggnadsbranschen är i
framkant med sin förståelse för utvecklingen av trender och mänskligt beteende. Studeras mänskligt
beteende, drivkrafter och vilken
teknisk utveckling som kan påverka samhällsbyggandet underlättar
det för bättre lösningar. Ett sätt att
göra detta är genom att trendspana.
Trendspaning handlar om att observera och undersöka vad som
händer nu, samt att försöka förutse
hur det långsiktigt påverkar ett undersökt område. Megatrender är
stora och världsomfattande som
påverkar gemene man i samhället på olika nivåer. Bland de största
trenderna i världen finns globalisering och digitalisering, vilka ger sig
uttryck i såväl privatlivet som arbet-

slivet. Detta syns i stort och smått
genom världsomfattande politiska
beslut som till exempel de globala miljömålen, eller genom att vi
nätverkar och umgås med människor på andra sidan planeten. Utvecklingen har visat att människor
arbetar mer digitalt, arbetsplatser
blir allt flexiblare och livsstilar mer
individualiserade. Den digitala utvecklingen har också resulterat till
ökad möjlighet att dela resurser. Ett
av syftena med trendspaning är att
se samband och dra slutsatser. Exempel på samband och slutsatser
är det ökade behovet av coworkingkontor, eftersom det ger plats
till frilansare och organisationer att
arbeta flexibelt, dela på kontorsytor, nätverka och dessutom arbeta
globalt. Coworking är den snabbaste växande kontorstrenden i
världen och det kan vara en trend
som påverkar Lilla Bommen.
Vi har studerat tre trender vi tror vi
behöver ta hänsyn till i samhällsbyggnad.
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TRENDSPANNING INTRO

Inledning

TREND I
INDIVIDUALISERING
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Generationen Millennials är idag omdiskuterade, alltså generationen människor
som har växt upp på 80- och 90-talet. Många i dessa generationer har växt upp med
stor påverkan av digitaliseringens utveckling, som i sin tur har underlättat delning och
formning av värderingar. Detta skiljer sig till
viss omfattning från tidigare generationer
där värderingar vanligtvis har gått i arv.
Ekonomisk fördelning och utveckling, samt
offentlig välfärd har möjliggjort att en stor
del av Millenials har växt upp med goda
förutsättningar för trygghet och gemenskap.
De har inte behövt ransonera med resurser och har genom detta växt upp med en
materiell trygghet. I samhällen och grupper
där dessa grundläggande behov uppfylls
ökar förutsättningarna för att ägna sig mer
åt självkänsla och självförverkligande, en
princip som illustreras i psykologens Maslows

behovstrappa. Vi lever i och upplever detta
som en drivkraft för allt mer individualiserade
livsstilar.
Karaktäristiskt för Millennials är att inte vara
beroende av familj. Istället har dessa generationer haft möjlighet att prioritera självständighet, hälsa, socialt liv, frihet och aktiviteter
som leder till självförverkligande. Redan 2025
kommer Millennials att vara den största arbetande gruppen på arbetsmarknaden
och det har blivit tydligt att många i denna
grupp ses efterfråga ett friare arbetsliv. Kort
sammanfattat vill de ha arbeten som ger
utrymme för mer tid, mer flexibel tid, mer
egen kontrollerad tid eller distansarbete. Att
vara mindre styrd av arbetsgivare och att ha
möjlighet att styra över sin egen tid blir med
andra ord allt viktigare.
En av framtidens utmaningar är att utveckla trygghetssystem för att möjliggöra dessa
flexibla arbetsformer. Dessutom behöver de
även ha potential för att bli lyckade för alla
inblandade parter. För att möta efterfrågan
av ett mer flexibelt arbete kan olika typer av
tillfälliga arbetsplatser komma att behövas
och även ytor för att samverka och knyta
nya kontakter.
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Omvärldsförändringar påverkar oss människor och våra värderingar. Våra värderingar
förändras i sin tur också i stor utsträckning
av ny teknik, lättillgänglig information och
kunskap. Idag kan vi ta reda på det mesta
med hjälp av näst intill oändliga uppslag som
vi har tillgång till med några enstaka klick.

Flexibelarbetsdag med traditionella
arbetstider
Flexibelarbetsdag
med traditionella arbetstider
06.00‐> 07.00‐> 07.15‐> 08.30‐> 09.00‐>
15.00 ‐>
06.00‐> 07.00‐> 07.15‐> 08.30‐> 09.00‐>
15.00 ‐>

19.30‐>

20.00‐> 22.30
19.30‐>
2

Vi vill visa ett exempel, vår tanke här är T.ex. Tidig dag med barnen till förskola, träning och sedan startar arbetsdag
vill visa
ettjobb
exempel,
vår tanke
härkanske
är T.ex.
Tidig mindre,
dag mednågon
barnen
till förskola,
träningarbetstider
och sedan sta
socialsamvaro,Viavslut
med
och sömn.
Någon
jobbar
annan
jobbar vanliga
me
06.00‐> 07.00‐> 07.15‐> 08.30‐> 09.00‐>
15.00 ‐>
19.30‐>
20.00‐> 22.30
06:00 07:00
07:15
08:30
09:00
15:00
19:30
20:00
22:30
socialsamvaro,
snyggast och om
det passar in.avslut med jobb och sömn. Någon kanske jobbar mindre, någon annan jobbar vanliga
snyggast och om det passar in.

Vi vill visa ett exempel, vår tanke
här är T.ex. Tidig dag
medtraditionella
barnen till förskola,
träning och sedan startar arbetsdagen, sluta t
Flexibelarbetsdag
med
arbetstider
Kortare arbetsdag med
jobb under pendling.
socialsamvaro, avslut med jobb och sömn. Någon kanske jobbar mindre, någon annan jobbar vanliga arbetstider men hemifrå
Kortare arbetsdag med jobb under pendling.
snyggast och om det passar in.

Kortare arbetsdag
jobb under
06.00‐> med
06.30‐>
07.00‐>pendling.

06:00 06:30
07:0006.30‐> 07.00‐>
06.00‐>
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• Förutsättningar för människan att göra sina egna val
och styra över sin egen tid
• Tillgång till tillfälliga arbetsplatser som till exempel coworkingkontor
• Tillgänglig service under största delen av dygnet
• Möjlighet att utöva olika typer av aktiviteter närsomhelst under dygnet
• Blandade verksamheter för att skapa enkelhet i den
flexibla vardagen
• Nya mötesplatser för att förenkla för människor att
mötas och knyta kontakter
• Tillgängliga grönytor för olika typer av aktiviteter och
rekreation
Multifunktionella byggnader och rum har bra
förutsättningar för att möta efterfrågan av flexibilitet och
variation inom stadsbyggnad. Att bygga multifunktionellt
underlättar även framtida anpassningar med hänsyn till
kommande generationer som mycket troligen kommer
använda städer på andra sätt än vad vi gör idag.

06.00‐>

22:30 22.30

Traditionella arbetstider
med distansarbete.
Flexibelarbetsdag
med traditionella arbetstider
Traditionella arbetstider med distansarbete.
06.30‐> 07.00‐>
14.00‐>
22.30

Traditionella arbetstider med distansarbete.
0800‐> 08.20‐> ‐>
17.30‐>
0800‐> 08.20‐> ‐>

08:00

0800‐>

22.30

14.00‐>

08.20‐> ‐>

08:20

17.30‐>

17.30‐>

17:30

22.30

22.30

22:30
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För att möta individualiseringstrenden inom samhällsbyggnad behövs:

14.00‐>

14:00

22.30

självförverkligande

självkänsla

gemenskap

trygghet

Fysiologi

TREND II
DELNINGSEKONOMI
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I Sverige har vi en lång tradition av att dela
på rum, i vardagen delar vi till exempel på
tvättstugor, föreningslokaler, offentliga rum
och naturvärden genom allemansrätten. Tilliten mellan människor i Sverige är en av de
högsta i världen, vilket medför att steget till
att börja dela via nya tjänster och plattformar är kortare. De senaste åren har det skett
flera normförflyttningar som har gett delningsekonomin en skjuts. Det finns en ökad
miljömedvetenhet, en vilja att integrera mer
socialt samt ett skifte från att vilja äga till att
dela. En annan drivkraft för delningstrenden
är den rådande bostadsbristen i kombination
med dyra byggkostnader som gör det svårt
att bygga billiga bostäder. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet
att göra det. Men när gemensamhetsytor,
exempelvis kök och vardagsrum, delas kan
fler få bostad till lägre kostnader. Efterfrågan
på delade bostäder är högre än någonsin.
Hos den yngre delen av befolkningen ses
ett ökat intresse för kollektiva boendeformer
och mer gemensamhetsytor.
Delning gynnar användare, fastighetsägare
och i synnerhet staden. För staden är delning
ett sätt för att skapa täthet och yteffektivisera i strategiska lägen. Delning kan ge en
ökad ekonomisk vinning för fastighetsägare
att hyra ut samma yta under fler timmar.
Delning kan även ge en ökad ekonomisk vin-

ning för hyresgäster, såsom företagare och
boende, eftersom fler delar på resurser istället för att äga dem själva. Delning innebär
möjlighet till ett större socialt utbyte mellan
människor. I till exempel Nederländerna och
Frankrike får studenter bo gratis på äldreboende i utbyte mot att umgås med de äldre
30 timmar i månaden.

För att möta delningstrenden inom samhällsbyggnad behövs:
• Digitala plattformar för att kunna dela.
Plattformen ska göra det enkelt för användaren att hitta närmsta delningsverksamhet, boka och kommunicera med
andra användare.
• Möjligheter att dela på fordon, såsom bilpooler och cykelpooler med olika typer
av cyklar beroende på behov.
• Möjligheter att dela på resurser som annars inte blir utnyttjade som till exempel
redskap, hobbyutrustning, kläder, böcker, möbler, byggmaterial, maskiner med
mera.
• Möjligheter att dela på ytor som annars
hade stått tomma, till exempel genom
att bygga fler multifunktionella byggnader med lokaler som enkelt kan ställas om
och skifta i funktion beroende på vilken
verksamhet som hyr in sig.
• Fler multifunktionella offentliga ytor med
funktioner kan skifta över tid och efter
säsong och där människor får möjlighet
att skapa sina egna aktiviteter.
• Fler gemensamma boendelösningar, coworkingplatser och kontorshotell.
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Delningsekonomi handlar om delande av
underutnyttjade resurser – som exempelvis verktyg eller bilar som inte används hela
tiden eller lägenheter som annars står tomma. Då delningsekonomi innefattar delning
av rum är därmed multifunktionella rum är
en del av begreppet delningsekonomi.

Delning gynnar användare, fastighetsägare och i synnerhet staden.
För staden är delning ett sätt för att
skapa täthet och yteffektivisera i strategiska lägen.
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WeWork

DIGITALISERING
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Med digitala innovationer och utveckling blir
den digitala världen allt mer påtaglig i den
fysiska världen. Tech-företag som Alphabet
Inc (Google) och IBM med flera har även
börjat utveckla byggnader och stadsdelar.
En av anledningarna för tech-företagens insatser inom stadsbyggnad är att de anser att
det inte räcker för dem att flytta in i en färdig
byggnad utan de vill vara med och utveckla möjliggörande infrastruktur. Exempel på
pågående stadsutvecklingsprojekt av dessa företag är: Sidewalk Labs som är Googles
projekt i Toronto och Port of Rotterdam som
är IBMs projekt i Rotterdam.
Även för kommersiella byggnader har digitaliseringen blivit mer påtaglig. Företaget
Deloittes kontorsbyggnad The Edge i Amsterdam kommunicerar med anställda via deras
smartphones. Byggnaden anpassar sig efter
sina användare och underlättar arbetslivet
genom att visa vägen till lediga arbetsplatser och kollegor samt anpassar ljus och klimat
efter användarens preferenser. Digital automatisering som finns i The Edge har även på
senare år tillgängliggjorts för privatpersoner
genom företagen Philips, Amazon och Google med sina produkter Hue, Echo och Google Home. Med produkterna kan man bland
annat kontrollera ljus och ljud, vilket har alla
ökat intresset för det smarta hemmet.
Programmering av rum och så kallade smarta hus, ger användaren större möjligheter att
snabbt anpassa sin miljö efter sina behov.
Med hjälp av sensorer som mäter rörelse, ljus
och temperatur kan till exempel inomhusklimatet i en byggnad optimeras utifrån dess
användares behov. Ett rum som har infrastrukturen för att bli omprogrammerat kan

medföra värden som personifiering, bättre
arbetsklimat och upplevd bättre effektivitet.
I en digital tvilling kan data från sensorer lagras, denna data kan i sin tur användas för
att dra slutsatser kring hur programmeringen av rum kan optimeras. En digital tvilling
är en exakt avbildning av en existerande
byggnad, stadsdel eller hel stad. Sensorer
förser den digitala tvillingen med information om sitt tillstånd och skapar en kopia av
den fysiska verkligheten i ett digitalt format.
Fortsättningsvis kan en digitala tvilling uppdatera sig kontinuerligt med hjälp av bland
annat sensorer och IoT (Internet of Things, sakernas internet). Begreppet IoT handlar om
hur fler vardagsprodukter blir digitaliserade
och uppkopplade, ett exempel på detta är
att det numera är möjligt att starta uppkopplade kaffekokare med smartphones.
Användningsområden för den digitala tvillingen kan exempelvis vara att hitta vilket
företag eller affär som vid en specifik dag
använder en lokal i en multifunktionell byggnad. På längre sikt kan en digital tvilling vara
ett verktyg för att belysa behov av förbättringar. Detta genom att informera om hur
lokaler och platser används. Denna information kan vara till stor hjälp i planeringen
av hur ytor kan användas i multifunktionella
byggnader. Med hjälp av data i den digitala tvillingen kan även förvaltningen av en
byggnad effektiviseras då service kan erbjudas direkt när saker sker. Detta kan vara extra viktigt i en multifunktionell byggnad där
flera verksamheter behöver samsas på samma yta. Även lokalernas funktioner måste
fungera för att kunna tillgodose olika användares och verksamheters behov.

Det är viktigt att förstå att ett rum inte längre är begränsad till sin fysiska miljö utan har
en påtaglig digital miljö som vägleder och
förändrar. Digitaliseringen kan komma att
öka flexibiliteten, tillförlitligheten och effektiviteten för rum. Utvecklingen av det digitala lagret kan ses som en förutsättning för
fortlevnaden av byggnader och stadsrum.

Vi kan med dagens tekniker och rätt infrastruktur, omprogrammera rum istället för att
bygga om dem.
För att möta digitaliseringstrenden inom samhällsbyggnad behövs:
Undersök möjligheten för digitala tjänster i
stadsbyggnad som kan öka livskvalité.
Utveckla standarder för digital infrastruktur
inom samhällsbyggnad.
Säkerställ att grundläggande digital infrastruktur i området är fungerande och öppen
för alla.
Möjliggör internettillgång inom byggnader
och stadsrum med fri Wi-Fi.
Försäkra digitalt skydd med transparenta
processer för att skydda användarnas integritet.
Bygg in digital infrastruktur som ger användare möjlighet att alternera fysiska
närmiljöer.
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TREND III

Digitala verktyg kan stödja möjligheten att
dela på ytor i en multifunktionell byggnad,
både vad gäller schemaläggningen av de
multifunktionella rummen, men även skapa effektiva omställningar mellan olika användningsområden. Till exempel uppstår ett
annat behov av lokalstorlek, ventilation och
temperaturreglering om ett konferensrum på
dagen ska omvandlas och användas som
yogastudio på kvällen. En sådan omställning
kan underlättas genom programmering av
lokalen med hjälp av data som finns lagrad i
den digitala tvillingen.

litet. Multifunktionalitet syftar vanligtvis till att
förlänga livslängden på en byggnad, men
det finns en risk att de resurser som investeras
initialt inte kommer till användning på grund
av att vi har gjort fel antaganden om hur
byggnaden kommer att användas om X antal decennier.
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FINNS DET RISKER MED ATT
BYGGA STAD EFTER TRENDER?
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Samtidigt som trender är viktiga att beakta
finns det risker när stad byggs efter trender
eftersom många av dem är temporära. Dessutom kan multifunktionalitet ses som en tillfällig trend. Multifunktionella byggnader och
rum har ofta större initiala kostnader och mer
ingående material för att erbjuda en flexibi-

MULTIFUNKTIONELL
BYGGNADSUTFORMNING
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KAPITEL III

I Centralenområdet sker just nu en tydlig förändring, området stärks med en
tydligare koppling utmed Gullbergsvass
med en överdäckning/nedsänkning av
E45:an. Överdäckningen kommer att bebyggas med bostäder och därmed kommer motorleden, som hittills fungerat som
en fysisk barriär mellan innerstaden och
älven, att bli en mer naturlig förbindelse.
Göta Älvbron, som idag är innerstadens
koppling till den nordvästra sidan om älven ersätts med den Nya Hisingsbron som
kommer bli ett nytt landmärke för staden.
Här ska det bli enklare och mer attraktivt
att transportera sig via cykel, gång och
kollektivtrafik. Omkringliggande byggnader kommer att anslutas till bron för att
främja stadsmässigheten och för att väva
in bron som en del av området, istället för
att bli en barriär.
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Nordöst om den nya bron ligger Gullbergsvass, ett område som idag präglas
av industri och kontorsverksamhet. Under minst 30 år framöver förväntas Gullbergsvass att utvecklas till ett område med
cirka 20 000 arbetsplatser och lika många
bostäder, vilket kommer att innebära en
förtätning av innerstaden mot östra centrum.
Sydväst om bron förtätas innerstaden
mot västra centrum och Södra Älvstaden
planeras att utvecklas inom de kommande
åren. Södra Älvstranden innehåller de områden kring Järntorget, som Masthuggskajen, Skeppsbron och delar av Stigberget. Planen är att Järntorget/Järnvågen
ska fungera som en mobilitetshubb för
att sammankoppla de nya områdena till
den befintliga staden. Ombyggnationen
av Stenpiren var ett första steg i utvecklingsområdet och näst på tur ser det ut att
bli Masthuggskajen som byggs ut, följt av
Skeppsbronsområdet.

Idag finns det en känsla av att Göteborg
är uppdelat i två delar, därför kommer Frihamnen, Ringön och Backaplan vara viktiga utvecklingsområden för att förtäta och
förena innerstaden med de nordvästliga
delarna om älven. Det finns även planer
på att bygga fler broar och tunnlar för att
skapa fler kopplingar över älven, bland
annat genom den nya stadsbanan som
kommer att sträcka sig mellan Linné och
Brunnsbo och är en del av Sverigeförhandlingen.
Förutom de kommande planerna för omgivande områden så saknas idag tydliga gång- och cykelstråk som sträcker
sig ut mot Lilla Bommen. Exempelvis upplevs gång- och cykelstråken ut mot Gullbergsvass och Stenpiren inte inbjudande,
dessutom folktomma. Östra hamngatan
är en av Göteborgs mest befolkade gator men få gångtrafikanter rör sig ner mot
vattnet, vilket tyder på att det saknas attraktiva målpunkter i området. Vidare så
upplevs det som om det saknas koppling
mellan Nordstan och Lilla Bommen då
Nordstans fasad som vetter mot älven upplevs som “baksidan” av gallerian snarare
än en inbjudande entré för att ta sig ner
mot älven.
Med avseende på de framtidsplaner som
finns i Göteborg känns det klart att Lilla
Bommen kommer få en central funktion
för att få staden att sammanflätas, vilket
gör det till en strategisk punkt i stadsbilden. Dels kommer området fortsätta
att vara en viktig kommunikationspunkt
för kollektivtrafik, men också för att åter
ge närheten till vattnet till göteborgarna.
Med tanke på den stadsutveckling som
förväntas ske i omkringliggande område
är planerna att förvandla Lilla Bommen till
en levande stadsdel högst relevant.
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Få har nog missat att det är mycket byggnationer på
gång i Göteborg. Mängder av byggkranar och avspärrade
byggområden syns i horisonten när staden förtätas.
Dessutom är ett flertal infrastrukturprojekt igång för
att möjliggöra bättre förbindelser mellan stadens olika
områden. Men vilka planer har en direkt påverkan på Lilla
Bommen? Och på vilka sätt?

“

“

LILLA BOMMEN
EN STRATEGISK VIKTIG PLATS I STADEN

ANALYS AV OMRÅDET
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Trots att Lilla Bommen ligger i direkt anslutning till Göta Älv, så är det inget som direkt
utnyttjas i dess stadsutformning. Användningen av älven är väldigt begränsad och har
en liten effekt på Lilla Bommen idag. Kajen
har stor potential till att bli ett levande kajstråk och förutsättningar att fyllas med många olika funktioner för människor att använda. Det är välkänt att människor attraheras
av stråk längs vattnet. Idag har dock sträckan längs vattnet i området istället dediker-

ats nästan uteslutande till parkeringsplatser.
Om vi tittar på Göteborgs kanaler så ser vi
att de har ett stort värde för Göteborg. Det
finns många möjligheter och människor har
en stor användning av kanalerna i form av
bland annat gatustråk, grönstråk och uteserveringar vid vattnet. Ett exempel är Kungsportsplatsen vilket är ett av Göteborgs mest
attraktiva områden med tillgång till både
grönska och vatten.

Grönområden i staden har en viktig betydelse, de tillför många positiva bidrag till
människors liv. Forskning visar att grönområden har en positiv effekt på folkhälsan genom bland annat minskning av stress och
ökning av fysisk aktivitet. Vår analys av Lilla
Bommen visar tydligt att området brister på

grönska och att det istället domineras av
hårdgjord yta. Detta skiljer sig markant med
andra delar av Göteborg, där det finns betydligt mer gröna ytor. På dessa platser finns
naturen inkluderad i den byggda miljön,
vilket gör dessa områden mer attraktiva för
människor.

är det tydligt att framkomligheten med cykel
idag är dålig. Området saknar viktiga länkar
vilket tvingar cyklister att färdas i blandtrafik
tillsammans med motorfordon. Cykelnätet är
betydligt bättre i de omgivande stadsdelarna i Göteborg, där dessa områden har viktiga förbindelselänkar som gör det lätt och
smidigt att ta sig fram med cykel.

Som bilden nedan visar ser vi att Lilla Bommen
är omgivet av barriärer mot omkringliggande stadsdelar, i söder avgränsas området av
E45 som skapar en barriär och konsumerar
stora mängder mark. Dessa barriärer medför
att det till största del vistas människor som endast jobbar där, detta på grund av att framkomligheten från andra delar av centralom-

rådet är dålig. Det är svårt att med enkelhet
ta sig till Lilla Bommen eftersom gångbanorna saknar en naturlig förbindelse till området,
istället tvingas cyklister och gående till mer
eller mindre omfattande omvägar. Detta
leder i sin tur att det blir mindre flöde av människor i Lilla Bommen.
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Ett tillgängligt cykelnät påverkar människors
transporteringsval och ett välfungerande
cykelnät medför att fler människor väljer
cykel som transportmedel. En ökad andel
cyklister bidrar till ett hållbarare samhälle
med bättre folkhälsa och miljö. Bilden nere
illustrerar den geografiska tillgängligheten för
cykling i centrala Göteborg. I Lilla Bommen
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Dålig tillgänglighet

Bra Framkomlighet

Kungsportsplatsen har ett stort utbud av
lokaler och verksamheter. Där utgör bot-

tenvåningarna och deras innehåll en viktig
pusselbit. Cirka 75% av bottenvåningarna är
aktiva, där fördelar sig butiker, restauranger
och caféer i ett antal gator i området, vilket
ger mer flöde av människor under olika delar
av dygnets timmar.
I Lilla Bommen är det raka motsatsen, den
stor andel av bottenvåningarna är inaktiva.
Området domineras av kontor, lunchrestauranger och butiker som endast är verksamma
under arbetstid. Cirka 10 % av bottenvåningarna är aktiva, vilket är bland de lägsta i
Göteborg. Det kan vara en av anledningarna varför människor som inte jobbar där i
området besöker Lilla Bommen.
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I dagens stadsutveckling strävar många efter
att skapa så kallade levande bottenvåningar, det vill säga lokaler som innehåller verksamheter i bottenplan på flervåningshus. Det
ses ofta som en av förutsättningarna till att
skapa en levande stad. I byggnader ger det
ett viktigt inslag i stadsupplevelsen, det bidrar
till aktivitet i det omkringliggande stadsrummet där gator fylls med människor. Studien
presenterar en översikt över Lilla Bommen
och Kungsportsplatsen, där vi analyserar
dess innehåll och markerar aktivitet på deras
bottenvåningar.
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XX
X

LEVANDE
STAD

Eftersom levande områden kan
beskrivas och visualiseras på olika sätt
blir det svårt att entydigt definiera
begreppet. Ännu svårare blir det när
vi pratar om konkreta detaljer och
mätbarhet. För vad det är som egentligen skapar levande stad samt vad
eller vem avgör vad som är levande i
slutändan? Detta är frågor som visat
sig vara svåra att besvara.
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I samhällsbyggnadsbranschen har levande stad
blivit ett tolkningsbart begrepp, ett så kallat
“paraplybegrepp”. Termen bär med sig en hel knippe
av betydelser även om vi bara syftar på en betydelse åt
gången. Tolkningsgraden i begreppet skapar således
en förvirring i dess användande då begreppet används
för att betona olika saker. Om alla visualiserar en plats
som förknippas med en “levande plats”, så kommer
visualiseringarna att skiljas åt, men troligtvis också ha
en del gemensamma nämnare.

MED MÄNNISKAN I FOKUS
Levande stad och det mänskliga perspektivet inom stadsutveckling har den danska
arkitekten Jan Gehl länge varit med och
utvecklat samt forskat på. Gehls forskning
uppmärksammar problematiken kring avsaknaden av den mänskliga skalan vid stadsplanering och att detta påverkar hur levande den uppfattas. Utifrån teorierna har
Gehl tagit fram ett antal designprinciper för
det offentliga rummet som fokuserar på att
främja aktiviteter och sociala interaktioner.

Med tanke på att världen blir allt mer urbaniserad när städerna förtätas behöver människor kvalitativa platser för möten, aktivitet och
rekreation - något som skapas bäst genom
att sätta den mänskliga skalan i fokus. För att
förstå hur och i vilken utsträckning människor
använder en yta samt hur välfungerande
denna yta är som ett stadsrum har Gehl tagit
fram tre olika analysmetoder, Mapping, Tracing och 12 kvalitetskriterier.

MAPPING
symboler markeras var och vilken typ av stationär aktivitet som utförs i en karta tillsammans med en beskrivande text. Det är ofta
nödvändigt att göra flera observationer under olika tidpunkter för att förstå hur platsen
används under loppet av en dag.
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Mapping är en metod som kartlägger människors beteende på en plats. Metoden ämnar till att svara på frågor som: vilka sorters
aktiviteter ägnar sig människor åt på platsen,
var sitter de och var står de? Hur länge uppehåller de sig på platsen? Med hjälp av olika

TRACING
Tracing är en metod som går ut på att registrera rörelsemönster hos människor på en
given plats. Genom att studera rörelsemönster kan eventuella barriärer upptäckas och

passande dragningar av gångstråk och
placering av vistelsealternativ, exempelvis
sittplatser kan identifieras.

12 KVALITETSKRITERIER
Gehls 12 kvalitetskriterier är ett metodverktyg
som består av ett protokoll med 12 stycken
listade kriterier för vad som karaktäriserar ett
väl fungerande och inbjudande offentligt
rum där människor vill vara. Kriterierna delas
upp under rubrikerna: Skydd, Komfort och
Njutning, och ofta används en trestegsskala i bedömningen. Metoden kan beskrivas

som en checklista lämpad att använda till
avgränsade platser. Varje kriterium bedöms
utifrån trestegsskalan: ”god”, ”skaplig” eller
”dålig”, och motiveras i en kort kommentar. Syftet med metoden är att identifiera de
kvaliteter och brister som finns på platsen i
dagsläget.

Köpenhamn

Metoderna är intressanta ur perspektivet
att analysera mänskligt beteende- och
rörelsemönster i städer. De beskriver
funktioner och kvalitéer som anses viktiga för
att utveckla levande stad. Däremot beskriver
inte Gehls metoder mätbarheten av levande
stad, vilket gör det svårt att kvantifiera.
Eftersom begreppet levande är tvetydigt

och svårt att konkretisera har det hittills inte
funnits några etablerade mättekniker för
levande stad. Under 2019 släppte Jernhusen
en intressant studie om levande stadsmiljöer
där de tillsammans med Spacescape har
utvecklat ett analysverktyg de valt att kalla för
stadslivsindex.

Syftet med Jernhusens studie var att utveckla kunskapen om vad som gör en stadsmiljö levande och hur detta kan mätas. Stadslivsindexet kan enligt studien användas för att utvärdera
både befintliga och planerade platser. Indexet är baserad på studier av 30 befintliga platser i
storstäder som Göteborg, Stockholm och Malmö. Bland annat observeras flöden, anslutande
stråk, människors vistelse och omkringliggande täthet. Genom att analysera sambandet mellan platsens kvalitéer och stadslivsbetyget, sammanvägs detta till ett index som kan ge indikation på hur levande platsen är eller förväntas bli. Platskvaliteterna delas in i tre teman:
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•

LÄTT ATT NÅ:

Att platsen är lätt att nå handlar bland annat om att den ligger vid ett huvudstråk,
att den ligger i ett område med hög täthet och att det är nära till bra kollektivtrafik.

•

MYCKET ATT GÖRA:

Att det finns mycket att göra på platsen handlar bland annat om att det finns ett
stort utbud av butiker, restauranger och kultur; att det finns sittplatser; att många
stannar till på platsen och att det finns någon speciell upplevelse, till exempel en
lekvänlig fontän.

•

HÄRLIGT ATT VARA:

Att det är härligt att vara på platsen handlar om platsens upplevelsemässiga
kvaliteter. Det handlar bland annat om att platsen är lagom stor, inte har för mycket biltrafik och att fasaderna på de omkringliggande platserna är utformade på
ett attraktivt sätt.

Det som skiljer indexet från andra sätt att utvärdera levande stadsmiljö är att det baseras på
kvantitativa gränsvärden. Detta gör faktorerna mätbara, även om en del är tidskrävande att
studera och utvärdera. Det finns både för- och nackdelar med indexet och dess relevans är svår
att bedöma med tanke på att verktyget ännu inte använts i annat sammanhang än i syftet att
utveckla studien. Platserna som studerats är begränsade både geografiskt och storleksmässigt,
vilket gör det svårt att avgöra dess relevans för att studera ett fullskaligt område. Hur gränsen
dras mellan ett område och ett annat är en bedömning som kan bli partisk av den som vill få ut
ett visst resultat av indexet.
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ATT MÄTA LEVANDE STAD

Gehls theory
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Skydd mot trafik och
olyckor

Skydd mot våld och
kriminalitet

Skydd mot väder, vind,
buller och avgaser

Möjlighet att se

Möjlighet att prata/
höra

Möjlighet till aktivitet

Skala anpassad till den
mänskliga dimensionen

Möjlighet att se
uppehålla sig

Möjlighet att sitta

Möjlighet att njuta av
positiva klimataspekter

Estetisk kvalitet/positiva sinnesupplevelser

MÅL

Med anknytning till vår analys av begreppet levande stad och dess mätbarhet satte vi upp ett
antal mål för Lilla Bommen. Genom att kortfattat beskriva problemen anknutna till målen, hur
dessa problem ska kunna lösas samt varför vi ska lösa dessa, tror vi att du som läsare kan få
en bättre uppfattning om hur området kan göras mer levande och mer attraktiv i framtiden. Då
med människan i främsta fokus.

VAD ÄR PROBLEMEN?

HUR

VARFÖR

En naturlig mötesplats för människor är att främja social interaktion.

Idag är Lilla Bommen främst ett område för
transit där människor tar sig till och från sina arbetsplatser. Det enformiga området saknar
variation av utbud, boendeformer och annan
service vilket lämnar lite utrymme för möten
bland människor.

Skapa förutsättningar för olika slags aktiviteter
för att främja socialt utbyte, en miljö dit människor tar sig för att stanna en längre stund.

För att ett ökat flöde av människor ger känslan
av en levande plats vilket skapar bättre
förutsättningar för såväl trivsel som sociala
möten mellan människor.

Central knutpunkt för Göteborgs älvstad

Dålig koppling till Hisingen

Lilla Bommen blir en uppenbar knutpunkt för
sammanflätning av områdena kring älvstranden och innerstaden och förstärker därmed
stadskärnan i samtliga riktningar.

Den befintliga Götaälvsbron (inom kort den nya
Hisingsbron) är den mest centrala kopplingen
över älven och därmed kanske den viktigaste
för att stärka stadskärnan norröver. Idag finns inget liv omkring bron i något väderstreck vilket
skapar en distans mellan de olika stadsdelarna.

Mötesplats för interaktion
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Minska gapet mellan den norra och södra
älvstranden
genom att förtäta staden och bygga fler förbindelser över älven. Samt stärka kopplingen däremellan på de redan befintliga förbindelserna

Bättre koppling mellan Göteborgs älvområden
skapar bra förutsättningar för ett helat Göteborg, så att Hisingssidan ingår i Göteborgs
stadskärna.

Trygghet
Tydliga stråk mellan målpunkter inom och
utanför området med en hög orienterbarhet
som skapar liv och rörelse. Ett gaturum där oskyddade trafikanter prioriteras och belysningen
är god för en trivsam och säker miljö.

Lilla Bommen upplevs som ett otryggt område
efter kontorstid.
Lågt flöde av människor speciellt kvällar och helger.

Definiera stråk och områden, samt ha belysningspunkter som skapar en trivsam och säker miljö.

Ökad orienterbarhet gör att området upplevs
tryggare.

Otrygg miljö med dålig belysning.

Variation och utbud

Ett område med variation av tjänster, boendeformer och serviceutbud skapar liv i stadsdelen
under större delen av dygnet

Enformigt kontorsområde med litet utbud av service.
Folktomt under stora delar av dygnet.
Saknar platser för aktivitet och möten.

Skapa ett utbud av restauranger, caféer, butiker tillsammans med en mix av bostäder, kontor och utbildning.

Ökat flöde av människor under dygnets alla timmar. Bättre förutsättningar till en levande stadsdel.
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VÄGEN TILL ETT LEVANDE
LILLA BOMMEN

MÅL

VAD ÄR PROBLEMEN?

Göteborgs vardagsrum
En trivsam och inbjudande atmosfär dit du tar
dig för att umgås, läsa en bok eller dricka kaffe.
Som att vara hemma fast i staden. Att vara ensam, men med möjligheten att vara med andra
på ett kravlöst sätt.

Idag är inte Lilla Bommen ett område dit människor tar sig för att hänga med varandra, läsa en
bok eller ta en löptur.

HUR

Samla aktiviteter, funktioner och människor på
en komprimerad yta för en självförstärkande
process.
Skapa mål- och attraktionspunkt och minska
avståndet mellan dem.
Skapa bättre buller- och väderskydd för att ge
bättre förutsättningar för längre vistelser.

VARFÖR
Skapar en inbjudande atmosfär dit människor
känner sig välkomna, trivs och vill stanna.
En fysisk miljö som är inbjudande och lätt att använda, där livet innanför husets väggar kompletteras med uppehållsplatser längs gaturummet
mellan och utanför skapar bättre förutsättningar
för stadsliv.
Enskilda aktiviteter och individer har en tendens
att stimulera och inspirera andra till att göra
samma sak, eller åtminstone vara en del av den
sociala interaktionen. Man brukar säga att det
händer något där det händer något.

Mixade funktioner i det lokala närområdet.

Hållbarhet
Ett område med tydligt fokus på den långsiktiga
hållbarheten där det mesta finns inom det lokala närområdet.

Idag rivs exempelvis Swecos gamla kontor i Lilla
Bommen, en byggnad som har funnits i ungefär
30 år, vilket är alldeles för kort tid ur det hållbara
perspektivet.

Skapa möjlighet till delning av ytor.
Långsiktigt fokus genom genomtänkta materialval, förutsättning för fysisk aktivitet och ytor för
rekreation.

Att ta tillvara på de miljömässiga såväl sociala
aspekterna ur ett långsiktigt perspektiv främjar
goda förutsättningar för en hållbar stadsdel

Prioritering av cyklister och fotgängare .
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Vattennära Lilla Bommen
En plats dit invånarna med enkelhet kan ta
sig för att ta del av stadens närhet till vattnet.
Genom att återfå känslan av Göteborg som
havsstad och trivsamma miljöer skapas en tydlig
karaktär och historisk anknytning till området.

Idag är området mer en barriär än en möjliggörare för invånarna att möta älvstranden. Trots
närheten till älven är den en outnyttjad faktor.

Utnyttja det strategiska läget med t.ex service
och kommersiella verksamheter vid vattnet.
Mötesrum vid vattnet, stråk längs älven etc.
Visuell sikt ner mot vattnet från Östra hamngatan.
Tydliga och inbjudande stråk för fotgängare
och cyklister att ta sig ner mot älven.
Kajstråk för att komma närmare vattnet.

Mänsklig skala

En estetisk tilltalande miljö där området är utformat för människan som ska vistas i staden. En
lekfull och varierad design med välkomnande
entréer och aktiva bottenvåningar skapar liv i
och mellan byggnaderna

Skapa ett stadsrum som är lättöverskådligt och
orienterbar.
I området saknas väderskydd trots att den är
starkt utsatt för vind.

Interaktion mellan vad som händer i byggnaden
med det som händer utanför.

Området präglas av stor del hårdgjorda ytor,
trafikerade gaturum och trist design.

Fotgängare och cyklister prioriteras i gaturummet.

Samtidigt saknas det inslag av gröna ytor, möjlighet till aktivitet och ytor för rekreation.

Aktiva bottenvåningar och
välkomnande entréer.
Gröna ytor och ytor för rekreation.

Skapa en tydlig karaktär för området och
därmed göra det mer attraktivt för invånarna.
En visuell sikt gör att avståndet blir betydligt närmare mentalt och därmed också mer attraktivt
för de som vill ha närheten till vattnet. Den vattennära området skapar en tydlig karaktär till
området och blir en viktig attraktions- och målpunkt

Uppfattningen av områden för en gemytlig miljö
att vistas i
för ett mysigare och mer attraktivt område för
rekreation och sociala möten.
Genom att minska trafikbarriärer omkring området så uppstår ett mer inbjudande och definierat stråk.

För att uppfylla målen med området krävs
det att mycket kommer till på en liten yta.
En av de absolut viktigaste komponenterna
för känslan av en levande stadsdel är att det
rör sig människor i området. Människor som
tar sig till och från sina hem eller arbetsplatser, träffas för att umgås över en kaffe, läser
en bok i solen eller promenerar längs stråken.
En plats där människor trivs och vill spendera
tid oavsett om det är för kortare eller längre
stunder, även de människor som inte har en

direkt anknytning till området. Vi vet också
med oss att hållbarhet är en viktig parameter
att inkludera i samhällsbyggandet för att kunna säkra framtiden för generationer framåt.
Detta lägger oerhörd vikt i att vi bygger ur ett
långsiktigt hållbart perspektiv, att de byggnader vi bygger idag inte ska behöva rivas
innan dess att livslängden har uppnåtts och
att vi kan hitta nya sätt att samsas om ytor
för att vara så användarvänliga som möjligt.
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Vårt uppdrag har varit att undersöka om Lilla Bommen, genom att addera multifunktionella
byggnader, kan bli en levande stadsdel. Så frågan vi ställde oss var om multifunktionalitet kan
vara en del av lösningen för att uppfylla detta?

Mixed-use

MULTIFUNKTIONELL
BYGGNAD

Att istället kombinera olika verksamheter i
en byggnad som bilden illustrerar har många fördelar. Det skapas då ett större flöde
av människor, både i byggnaden men även
inom området som helhet. Mixen av verksamheter leder till ökade möjligheter för interaktion mellan olika typer av människor och det
skapas möjligheter till att vistas i byggnaden
av fler anledningar än endast för att arbeta.
De nya anledningarna kan vara många, du

kanske ska träna, äta middag eller varför inte
bo en natt på hotell? Placeringen av parkeringsmöjligheterna kan också påverka om
det finns liv och rörelse. Om vi istället placerar parkering under byggnaderna, alternativt
minskar antalet, så skapas en möjlighet att
nyttja kajen som idag främst består av parkeringsplatser. Det finns då även möjlighet till
att bedriva kaféer, uteserveringar eller annan verksamhet i nära anslutning till vattnet.

Vi tar en exemplifierad byggnad i Lilla Bommen och tänker oss att denna inte bara är
uthyrd till kontorshyresgäster. Vi leker med
tanken att det är en mixed-use byggnad
med olika verksamheter i. Vad skulle detta då kunna vara för verksamheter? Bilden
illustrera ett förslag som vi har tagit fram. I
förslaget har vi blandat kontor med multifunktionella ytor, allmänna ytor, boende, hotell och garage. Bilden visar hur dessa skulle

kunna placeras inuti och hur fördelningen
utav våningsplan ser ut. För att skapa ett levande Lilla Bommen behövs fler utav dessa
byggnader. En byggnad som du både kan
arbeta, bo, gå på vernissage eller njuta av
den fantastiska utsikten över älven i. En anledning till dig som vistas i Lilla Bommen att
stanna lite längre. Eller helst av allt ta dig till
Lilla Bommen för att det där finns något extraordinärt som du vill upptäcka eller se.

Dagsläget

07:00-17:00 är det rörelse både i byggnaderna men även på gatorna, det är då människor rör sig till och från jobbet. Det finns ingen
naturlig anledning till att vara där efter dessa
klockslag. Dessutom är den vattennära kajen
täckt av parkeringsytor som endast uppfyller
en funktion och som tydligt inte innebär liv
och rörelse.
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Idag är Lilla Bommen ett kontorsområde med
ett fåtal restauranger inom området och där
merparten av dem stänger efter lunchtid.
Bilden illustrerar den traditionella byggnadsutformningen, en byggnad med enbart
kontor. Att kontoren stänger när arbetsdagen är slut och restaurangerna stänger efter
lunch bidrar till att det blir dött i området på
eftermiddagen och kvällen. Mellan ca. kl.

Vi har valt att ta detta ett steg längre. Från enbart en mixed-use byggnad till en byggnad som är
både mixed-use och multifunktionell.
Går detta? Absolut!
För att illustrerar våra tankar och idéer har vi valt att zooma in närmare på fyra delar i huset som
exempel.

Öppet kontorslandskap
I den gula delen där det är kontor i vår byggnad kommer det att finnas ett plan med
öppet kontorslandskap. Det som utmärker
detta plan från de övriga kontorsplanen är
att här kan flertalet olika företag vistas, en
coworking-yta. Perfekt för den som är i stan
över dagen och behöver någonstans att
arbeta eller arbetar på ett start-up företag

med några få anställda. Det ska vara en flexibel arbetsplats som enkelt går att möblera
om efter de olika behov som kan finnas under dygnet. Idag går många kontor mot coworking och kontorshotell blir allt vanligare.
Det är samma idé och känsla vi vill förmedla
på detta plan.
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En fördel med att utveckla en mixed-use
byggnad till multifunktionell är att ytorna i
huset kan nyttjas i större utsträckning. Det kan
minimera de outnyttjade ytorna som finns
och sparar på resurser i ett längre perspektiv.
Två olika verksamheter kan behöva ett kök
men inte under samma tid på dygnet. Dessa

två skulle då kunna dela på och utnyttja ett
gemensamt kök, vilket både ger en ekonomisk och en social vinning. Människor som
vanligtvis inte möts träffas genom spontana
möten och byggnaden har möjligheten att
bli mer levande.

Foster+Partners
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MULTIFUNKTIONELL BYGGNAD,
INZOOMNING

“Multifunktionell yta”
Uppe på taket mellan huskropparna kommer det att finnas en multifunktionell yta
utomhus. Huskropparna ger skydd för vind
och ytan kommer delvis vara täckt med
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skärmtak. Ytan ska kunna användas för flera
ändamål och ska bli en naturlig mötesplats
för de människor som vistas i byggnaden.

Bikini, Berlin

“Multifunktionell hall”
Det kommer även att finnas en multifunktionell inomhushall. Denna kommer att bli
byggnadens hjärta med dess centrala placering. Den stora hallen är ett skal bestående

av fyra väggar, ett golv och ett tak. Det ska
vara dimensionerat för många människor
och diverse installationer ska finnas för att
snabbt kunna byggas om för olika ändamål.
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Leutschenbach School

Hotellytor
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Den turkosa delen i byggnaden kommer inhysa hotellverksamhet. Hotellet kommer ha möjlighet att erbjuda sina hyresgäster konferens- och mötesrum. Rummen kommer inte alltid vara
uppbokade utav hotellets gäster, istället för att det ska stå tomt kommer byggnadens andra
hyresgäster eller allmänheten kunna hyra in sig där

För att exemplifiera har vi tagit fram hur en dag kan se ut i detta multifunktionella hus där vi
visar hur dessa ytor kan nyttjas och skiftas under ett dygn. Det är onsdag och för att tydligt
förstå vad som händer i de olika lokalerna och på våningsplanen har vi delat in dygnet i 3
olika block, morgon, dag och kväll.

ONSDAG: Multifunktionellt, morgon 06:00-11:00
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Plan 1: Språkkurs
Att kunna strosa runt på Paris gator, dricka en cappuccino och tala flytande franska kan vara
en dröm för många. Varför inte leva drömmen genom att gå en språkkurs varje onsdagsmorgon?

Plan 2: Husets “vardagsrum”
Om du bor i huset, arbetar där eller bara är sugen på att avnjuta ditt morgonkaffe på en mysig
innergård kan du göra det här. Trädgårdsdelen med många sittmöjligheter öppnar upp för
en härlig frukoststund, oavsett om du vill köpa hotellets frukostbuffé eller ta med dig din egna.
Plan 3: Frukostföreläsning
Denna stora sal har kvällen innan byggts om till en föreläsningssal. På morgonen hålls en
föreläsning som tar upp emot 500 lyssnare.
Plan 4: Yogapass
På morgonen kan du om du bor på hotellet eller arbetar i byggnaden anmäla dig till ett morgonyogapass.
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Mellan kl 06:00-11:00 ser vi följande olika verksamheter i huset:

ONSDAG: Multifunktionellt, dag 11:00-15:00
Mellan kl 11:00-15:00 ser vi följande olika verksamheter i huset:

Plan 1: Kontor, jobb. Kontorshotell, coworking.
Det kan bli så att du efter din språkkurs stannar kvar i samma byggnad, på samma våningsplan och i samma lokal. Genom att boka in dig på kontorshotellet resten av dagen eller bara
för ett enstaka möte kan du stanna kvar. Du sparar mycket tid och får ett miljöombyte i din
vardag.

Plan 2: Idrottshall för skolorna i närområdet
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Denna multifunktionella yta har många användningsområden och det finns även möjlighet
att träna här. Under dagen är det abonnerat för de närliggande skolorna.

Plan 3: Konferens
Från att ha varit en föreläsningslokal på morgonen blir det en konferenslokal under dagen.
De som medverkar på konferensen bor kvar på hotellet under natten. Hotellet men även de
andra som arbetar i huset kan boka lokalen och nyttja den vid behov.

Plan 4: Ritkurs
Under dagen används denna lokal för en skisskurs. Lokalen är stor och det går enkelt att
möblera om den för att den ska passa till detta ändamål.

Mellan kl 15:00-22:00 ser vi följande olika verksamheter i huset:

En ny stärkande byggnadsidentitet

Plan 1: Matkurs

Än så länge är liknande multifunktionella
byggnader relativt få och vi tror att detta
är en del av framtidens byggnadsutformningar. För att det ska bli något mer än bara
en trend så krävs det att vi arbetar med ett
komplett koncept för byggnaden. Förslagsvis
en gemensam reception för samtliga verksamheter och de boende med servicefunktioner som att hitta rätt, anmäla dig inför ett
möte eller någon som tar emot ditt paket när

När kontoret har stängt och alla går hem för dagen öppnar den delen med tillhörande kök
upp för matlagningskurs. Köket har under dagen använts för att servera lunch till medarbetarna på kontoret.

Förändringar över året

Plan 2: Öppet för allmänheten
På kvällen är detta en öppen allmän yta. Här delar idrottsföreningar och privatpersoner på
idrottsytan. Det finns en restaurang och möjlighet att sitta ner och umgås.
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Plan 3: Utställning
Denna sal passar väldigt bra för en vernissage. Det går att ställa undan alla stolar och bord
och en öppen stor yta kan skapas. På kvällen byggs det om till en utställning som ska vara
öppen under helgen.
Plan 4: Umgängesytor
Om du ska ha flera gäster över på middag och bor i en lägenhet kan det bli trångt om plats.
Denna lokal kan de som bor i huset, men även allmänheten, hyra för sådana ändamål.

Genom att våga låta olika verksamheter dela lokaler kommer det att skapas
nya möjligheter och nya möten mellan människor. Det kommer att skapas
nyttor för de som bor i huset men även för allmänheten som bara är där en
kortare period.

Tanken är att byggnaden inte bara förändras
under dygnet utan även följer årstiderna. På
vintern när det är kallt och blåser saknar vi
vanligtvis väderskydd och fler allmänna platser att umgås på. Att implementera en del av
den multifunktionella ytan på innergården
kan få ett tak och väggar där det kan vara
en behaglig temperatur kommer göra att

du inte är hemma. Med Lilla Bommens läge
borde det finnas ett korttidsboende för de
som reser mycket, likt ett hotell men mer som
hemma. Den allmänna ytan på taket kan
fungera som utkiksplats men även här uppe
kan det finnas en restaurang. Restaurangen
kan odla sina egna råvaror och de boende
kan samsas om ytan med egna odlingslådor.
Detta är bara några funktioner som hade
ökat helhetskänslan av huset.

den kan användas året om. Idrottsytan kan
bli en isrink på vintern som både skolan och
allmänheten kan använda. På sommaren
står många kontorslokaler lediga när det är
semester. Dessa lokaler kan då öppna upp
för ungdomar och olika aktiviteter för dem
anordnas. Detta är bara några exempel på
hur byggnaden kan förändras under året.
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ONSDAG: Multifunktionellt, kväll 15:00-22:00

86

Att det publika rummet och gator kan ha
olika funktioner är inget nytt. Runt om i
Göteborgs stad finns exempelvis vägar som
stängs av för bilar under sommartid för att
låta uteserveringar och gångstråk ta plats.
Det vill säga en gata som fyller flera behov
och byter sin funktion över tiden, ett multifunktionellt gaturum. Vad som ser ut att bli
mer och mer populärt är just dessa typer av
gator, utvecklade för att bli ännu mer inkluderande och välkomnande för människor i
staden. Gatans betydelse som själva destination och inte bara en transportsträcka kan
vara avgörande i stadsutvecklingsprojekt för
att skapa mer liv och interaktion. Ett syfte där

stadslivet också berikas med aktivitet och
inte bara vistelse.
Vad kommer då att utmärka den framtida
publika gaturummet? Hur ser vi till att folk vistas mellan byggnaderna i ett område som
Lilla Bommen? Många av de sociala möten
vi har i det dagliga livet sker på våra gator,
vilket belyser vikten av att nyttja den potential gatorna har och ställa krav för våra invånare i staden. Och visst går det att använda sig av flera typer av verksamheter, försöka
anpassa till flera behov, samtidigt och under
flera timmar av dygnet.

Att planera för multifunktionella gator i Lilla Bommen skulle kunna öppna
upp för fler evenemang och aktiviteter av olika slag, ett större spektrum som
innefattar mer än att bara arbeta, bo, handla eller äta.

En förutsättning för ett hälsosamt liv i staden
är aktivitet och möjlighet till rekreation. Att på
våra gator kombinera, anpassa och ändra
funktioner med tiden gör att värdet av dessa platser ökar i det offentliga rummet. Dessa
platser finns på nära håll mellan våra byggnader, i anslutning till bostad och arbete.
Platser för spontan aktivitet och vistelse behöver alltså inte enbart representeras i parker, sportområden och arrangemangslokaler.
Fickparker och community gardens är bra
exempel på detta, mindre ytor där besökare
ges möjlighet till avkoppling och lek. Dessa
kan vara permanenta konstellationer men
ofta främst som “pop-ups”, ett begrepp som
betyder att något är tillfälligt och bara finns
på plats under en begränsad tid.
Dessa typer av multifunktionella ytor sägs vara
ett enkelt sätt att liva upp en gata på och är
en särskilt vanlig syn under sommarhalvåret.
Det speciella med fickparker är just det bre-

da intervall av målgrupper som de riktar sig
till. Community gardens är små kolonilotter
som kombinerar avkoppling med estetiska upplevelser. Dessa konstellationer består
oftast av sittmöjligheter av något slag. Just
betydelsen av sittplatser har visat sig utgöra
viktiga grundförutsättningar för välmående,
för liv och vistelse. Fler sittmöblemang kommer antagligen bli en allt vanligare syn i det
framtida gaturummet och genom den multifunktionella egenskap som dessa besitter
kan fler aktiviteter introduceras.
Att anpassa och utveckla multifunktionella gaturum med tillfälliga ändamål för att
kunna anpassas till våra allt mer tillfälliga
aktiviteter har också sina utmaningar. Och
självklart måste vi fråga oss när denna utformning fungerar och inte. Allt fler aktiviteter
kommer dyka upp, för att sedan hävda sin
existens och äganderätt till gatuutformningen. Det finns utmaningar både i hur flexibla
människorna som vistas på dessa platser kan
vara i detta, samt en problematik med att
integrera olika trafikslag i en sådan miljö. Olyckor skulle kunna uppstå oftare om en gata
allt för ofta byter sin karaktär med en variation av gångtrafikanter, cyklister eller till och
med bilar.
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MULTIFUNKTIONELLA
GATURUM

Då staden byggs tätare ökar behovet av
flera nya inslag i stadsmiljön, med fler människor som vistas i de centrala delarna. Lilla
Bommen bör präglas av mångfald med kortare avstånd för interaktion och ett mer levande socialt stadsliv, gator som spelar stor
roll för närhet och trygghet.

• Yteffektivt
Då verksamheterna byter av varandra under dygnets gång kommer lokalerna inte att
stå tomma vilket betyder att nyttjandegraden av ytorna ökar.
• Mer liv och rörelse
Mer människor som rör sig i byggnaden och området på grund av ett större utbud av
verksamheter under dygnet.
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• Social interaktion
Mer liv och rörelse innebär att fler tillfällen till att möta olika människor skapas.
Multifunktionalitet skapar mer rörelse och aktivitetet vilket ökar interaktionen mellan
människor. Vilket vi anser genererar en levande stad.
• Attraktionspunkt som skapar värdeökning för området
Då de multifunktionella byggnaderna är unika på grund av ett större utbud av varierande
verksamheter kommer området att bli unikt. Detta kommer göra Lilla Bommen till ett
område med gott rykte som du inte vill missa. Det kommer bli en positiv spiral då fler
företag kommer söka sig till Lilla Bommen. Det blir attraktivt att etablera sig där och
företagen kommer kunna nätverka och dra nytta av varandras kompetenser genom att
dela på gemensamma ytor.
• Ökad avkastning
Eftersom hyresvärden har möjlighet att ta in fler hyresgäster i samma lokal under ett dygn
medför detta en potentiellt ökad användning av rummen.

HINDER

med multifunktionalitet

• Hyreskontrakt
Då lokalerna används av olika hyresgäster olika mycket under ett dygn blir det en
utmaning att forma hyreskontrakt och vad som ska ingå i dessa. Vad som påverkas och
som måste regleras på grund av multifunktionaliteten är hyran, uppsägning, förvaltning,
slitage med mera.
• Förvaltning
Byggnaden behöver renoveras och daglig skötsel kommer att krävas. Hur detta
ska samordnas och vem som är ansvarig kommer att behöva lösas. När de olika
verksamheterna byter av varandra behöver lokalerna tömmas, återställas eller byggas
om. Detta kommer att ha en påverkan på hur kontraktet utformas och hur hyran sätts.
• Hyressättning
I dagsläget sätts hyran baserat på antal kvadratmeter och förutsätter att en hyresgäst
hyr ytan hela dygnet. Men i en multifunktionell byggnad kommer ytorna att nyttjas olika
mycket och hyran kommer behöva sättas beroende på antal timmar verksamheten hyr
ytan och antal kvadratmeter som hyrs ut. Vad som också kommer tillkomma i hyran är
kostnad för förvaltning och annat som påverkar de gemensamma ytorna, såsom interiör,
material, parkering, reception etc. När hyran sätts för en multifunktionell lokal kommer
man att behöva ta hänsyn till fler aspekter än en vanlig hyressättning
• Överdimensionering
Multifunktionellabyggnader byggs ofta för att kunna möta eventuella användningsområden
i framtiden. Det finns då en risk att byggnader och installationer blir överdimensionerade.
Det blir kapital- och resursslöseri om de tänkta användningsområdet aldrig inträffar.
• Säkerhet
En stor byggnad kräver viss säkerhet och alla kommer inte att kunna röra sig fritt i hela
huset. Hur säkerheten ska se ut och vem/vilka som ska ha access till de olika delarna
och våningsplanen kommer att behöva lösas. Olika ingångar, hissar eller en gemensam
reception kommer att behöva regleras.
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OCH

MÖJLIGHETER

DISKUSSION/ SLUTSATS

Lilla Bommen har stor utvecklingspotential,
speciellt med tanke på dess placering i
Göteborg, i närhet till stadskärnan med en
central punkt för kommande stadsutveckling
kring Älvstaden. Området kommer därför
att bli en viktig knutpunkt som för samman
staden kring älven, vilket belyser vikten av
att ta vara på dess potential. Tack vare
dess läge kan fler målgrupper attraheras till
området, vilket skapar en efterfrågan efter
olika typer av funktioner, något som i sig
alltid är något föränderligt. Beteenden och
efterfrågan förändras ständigt och därmed
krävs det att stadsdelen kan bemöta denna
förändring för att fortsätta leva. Med det sagt
kan en multifunktionell stadsdel vara till stor
nytta på en sådan strategisk plats i staden,
för att nu och genom tid ha de bästa flexibla
förutsättningarna för den förändring som
väntar i staden. Exakt vilka krav som ställs i
framtiden eller vilken efterfrågan som finns

är omöjlig att förutspå. Däremot går det
att argumentera för att ett multifunktionellt
område har större möjligheter att bemöta
dessa, mer än ett traditionellt. Det
multifunktionella kan på så sätt anpassas
och förändras tillsammans med människorna
i staden.
Som nämnt innan så är den mest vitala
faktorn för en känsla av en levande stadsdel
att människor rör sig i området och utför olika
typer av aktiviteter. Man kan säga att det
händer där det händer och att aktiviteter
och människor tillsammans skapar en
synergieffekt som gynnar dess omgivning.
Det hela handlar om att skapa så bra
förutsättningar som möjligt. Det blir därmed
viktigt att det finns en attraktionskraft till
området för att både människor med
och utan koppling till området ska nyttja
området. Här tror vi att det är viktigt att knyta
an till Göteborgs historia som hamnstad och
därmed utnyttja närheten till vattnet genom
att tillgängliggöra det för invånarna och
dess besökare. Att endast erbjuda instängda
och enformiga områden med liten variation
och utan ett samspel mellan ytorna i och
utanför byggnaderna skapar litet utrymme
för denna synergieffekt. Det är viktigt med
de spontana aktiviteterna, att inte bara gå
till en plats för att antingen arbeta eller bo.
En levande stadsdel behöver variationen av
människor och spontan aktivitet, olika tider
av dygnet och säsongen. Det offentliga
rummet med dess gator och ytor, är minst
lika viktigt att utnyttja som byggnaderna i
sig. Därmed tror vi att multifunktionalitet kan
generera större möjlighet till just dessa typer
av anpassningar och därmed också till den
levande stadsdelen.
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För att återgå till frågan kring huruvida
multifunktionalitet i sig kan skapa en levande
stadsdel så kan vi påstå att det kan ge bättre
förutsättningar för en levande stadsdel. Det är
också tydligt att det krävs mycket mer än att
addera multifunktionella byggnader för att
ett sådant mål ska kunna uppfyllas. Genom
vår studie ser vi att multifunktionalitet inte per
automatik genererar en levande stadsmiljö,
utan att det är flera faktorer spelar in. En av de
främsta möjligheterna som multifunktionella
byggnader och offentliga rum kan skapa är
att ett flertal funktioner kan nyttjas på en mer
komprimerad yta, vilket i sig skapar en miljö
där många olika människor vistas. Vidare
skapas en större flexibilitet i området vilket
går hand i hand med hållbarhetstänk vi vill
skapa i vår stad.

BESLUTSLOGG
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KAPITEL IV

Problemexempel

BESLUTSLOGG
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Idag befinner sig samhällsbyggnadsbranschen i ett extremt gynnsamt läge när det
kommer till att utveckla styrning, ledning och
management. Sverige bygger för 500 miljarder per år och Centrum för Management i
Byggsektorn (CMB) menar att om ledtiderna
kortas med 5 % motsvarar det besparingar
uppemot 1 västsvenskt paket per år varje år.
Vi som traineer i Framtidens Samhällsbyggare har därför valt att undersöka management i samhällsbyggnad för att få en djupare
förståelse för sambandet mellan beslut och

ledtider inom stadsutveckling. För att göra
detta har vi studerat i vilka format beslut tas,
dokumenteras och kommuniceras i tidiga
skeden och vilka konsekvenser det får.
Vi vill identifiera möjliga sätt att förbättra
beslutsfattande och kommunikation kring
beslut för att bidra till en mer måluppfyllande
och hållbar stadsutveckling. Vi tror att en
sådan förbättring kan vara en nyckelförändring som kan leda till att beslut och dess motiv kan användas som viktig data inom samhällsbyggnadsbranschen. Att samla in sådan
beslutsdata kräver ett förändrat förhållningssätt till beslut och dess motiv, för att det
naturligt ska integreras inom stadsutveckling
och underlätta vårt nuvarande och framtida arbete. För att bidra till detta har vi därför
plockat fram ett koncept som redan används
i flera olika branscher. Konceptet är verktyget
beslutsloggen, vilket vi vill ska appliceras inom
samhällsbyggnad i till och börja med tidiga
skeden.

och strukturerad loggning av beslut försvåras
även uppföljning, dubbelarbete riskeras och
projekten blir mer personberoende.
Nedan följer fyra problemområden som vi ser.
Vi har också intervjuat ett flertal verksamma
stadsutvecklare med perspektiv från både
staden och fastighetsbolag. Under varje
problemområde står passande citat från dessa intervjuer som bekräftar problemområdena.
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Beslut inom stadsutvecklingsprojekt fattas i
en omfattande mängd över möten, telefon
och mail. Tyvärr dokumenteras de sällan genom projekt på sätt som kan möta de framtida kunskapsbaserade behoven när det exempelvis handlar om att förstå motiv bakom
tagna beslut. Effekten av detta kan vara
stora bortfall av kunskap och information vid
omsättning av individer som egentligen behövs för projektets framfart.

I dag ser vi inget tydligt, samordnande verktyg för de gemensamma beslut som tas inom
samhällsbyggnadsbranschen, mellan aktörer
som verkar i stadsutvecklingsprojekt. Med bristande kommunikation och dokumentation
kan relevant information för en effektiv och
bättre måluppfyllelse gå förlorad. Vi upplever
att transparens i projekt inte existerar i den
grad som är nödvändig. Detta eftersom motivation bakom beslut inte synliggörs, vilket leder till minskad förståelse mellan inblandade
aktörer som behöver samverka. Utan tydlig

Problemområde 1
möten

Vi som nya in i samhällsbyggnadsbranschen
har snabbt förstått att stor del av arbetstiden
läggs på möten. Ett problem som vi har uppmärksammat är att möten inte uppfattas
som en arbetsmetod som ska resultera i beslut.
Besluten behöver mer fokus i möten eftersom
det är de som står för stadsutvecklingsprojektens framdrift i tidiga skeden. Det finns ingen
tydlig gemensam mötesstruktur och de beslut
som tas på möten bevaras inte konsekvent.
Det råder också en frustration i att inte hinna
vara med på alla möten och därför inte ha

möjlighet att påverka. Att i ta del av beslut
och argument i efterhand kan därför i många
fall vara svårt.
Vi har upplevt:
• Otydlig beslutsdokumentation
• Ej konsekvent kommunikation internt och
externt
• Otydliga mötesstrukturer
• Beslut kommuniceras sällan konsekvent
• Känsla av att inte hinna arbeta

Problemområde 2
personberoende

Vi har som nya också fått komma in i mängder
av redan påbörjade projekt. Att förstå projekten har i flera fall upplevts som svårt, framförallt varför projekten tagit en viss riktning.
Svårigheten att sätta sig in i ett projekt gör
också projekten sårbara för bortfall av projektmedlemmar. Detta går dessutom hand i
hand med att vi har upplevt bristfällig erfarenhetsåterföring och kunskapsöverföring.
Projekten är och blir oerhört personberoende.

Något som saknas är möjligheten att lätt gå
tillbaka och söka upp tidigare beslut och deras motiv.
Vi har upplevt:
• Personberoende stadsutvecklingsprojekt
• Avsaknad av material för kunskapsöverföring
• Brist på sökbarhet genom projekt
• Sällan erfarenhetsåterföring
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“Jag tycker att det är enkelt att hitta och följa upp beslut. Dock svårt för er yngre. Det är mycket
enklare att söka information om man varit länge i branschen.”
“Vi måste få bort uttrycket “jag hinner inte jobba för jag går bara på möten”. Att gå på möten är
ditt jobb, det är där viktiga beslut ska tas och det är där du är med och påverkar.”

”Beslutsdokumentation har inte varit kopplat till projektplattformar.”

”Om det är många aktörer inblandade kan det ibland uppstå konflikter. Det har även funnits
kunskapsluckor, viss information har saknats.”

”Det bör inte vara personberoende, rollen ska inte vara beroende av att en viss individ är kvar
i projektet”

“Man vet inte vad man ska leta efter eller vad det heter. Om man ska söka i diariet kan det ta tid.”
“Det borde finnas en plattform där alla parter kan bjudas in och arbeta i samma verktyg. Det är
ett arbetssätt som kan bli svårt för kommuner.”

Problemområde 3
tid, resurser och transparens

Vi har förstått att det kan vara känsligt att dela
beslut och göra dem transparenta för flera
aktörer. Det finns ett visst motstånd i att visa
beslut och arbetsgångar för andra. Det kan
också tyckas råda en oro att som person knytas till ett beslut. I allmänhet verkar också ett
visst motstånd till att införa nya verktyg finnas,
med argument att det tar tid att lära sig nytt
och att det inte finns tillräckligt med resurser.

Vi har upplevt:
• Otydlighet kring vem som ska anteckna
och ha den administrativa rollen
• Svårt med ork/ha tid att återkoppla
• Egna intressen, sekretess

Problemområde 4
beslutsagande, motiveringar och standardrutiner

Människor fattar inte alltid rationella beslut,
dessutom formar vi många beslut innan de
är diskuterade. Vi har svårt att förklara våra
beslutsprocesser och resonemang bakom exempelvis bilkörning, samtal, misstag, målande,
krislägen, stadsplanering med flera. Att beslut
inom tidiga skeden inom stadsutveckling inte
alltid motiveras är idag en sanning, åtminstone skriftligt. Vi har inte heller sett någon
standard för hur dessa beslut och motiveringar loggas. Detta hade kunnat underlätta vår
förståelse för varför vissa beslut tas, och i sin

tur underlättat samhällsbyggnad enligt oss. Vi
vill uppmana ödmjukhet till mänskliga beslut
och att man inom ett område med så pass
stort socialt ansvar som i stadsutveckling bör
motivera beslut
Vi har upplevt:
• Blandning av rationella- och känslostyrda
beslut
• Beslut motiveras sällan skriftligt idag
• Beslut formas innan gemensam diskussion
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“Olika styrgrupper har en viss hierarki där det står väldigt lite om motiveringen till beslut. Ofta
måste det bes om det, det borde finnas någon standard där man slipper just det. Oklarheter i
anteckningar som då måste tas upp igen. Det bli oerhört ineffektivt.”
“Hur långt i kedjan ska vi gå? Hur mycket ska dokumenteras?”

“En standard för hur beslut ska tas generellt i branschen. Idag används det väldigt olika i olika
projekt. Hitta ett sätt att ha samma ord på saker och ting.

“I långa och komplexa projekt byts projektgruppen ut över tid och man vet ibland inte vilka
utredningar som har gjorts i tidigare skeden, och det kan resultera i att man gör liknande
utredningar två gånger.”

“I kontraktet kan man få med att alla ska använda samma beslutslogg och på så sätt kontrollera
det.”

“Tydligt att man faktiskt börjar prata mer i projekt om vad som är beslut och vad som inte är det,
att definiera vad som är ett beslut.”
”Stort fokus på sitt eget uppdrag och man har ibland inte kraften att se till helheten”
“Kulturen och få människor att använda sig av något nytt.”

“Skriv inte bara beslutet, viktigt att skriva “varför” och vilka förutsättningar man har. Mer
administrativt dock men bättre i längden.”
“Det är teoretiskt möjligt att utveckla någon slags av standard som staden kan leva efter.”

Syftet med konceptet

De problemexempel som nämns är inte unika
i samhällsbyggnadsbranschen utan återfinns i
andra organisationer som har med komplexa
problem och människor att göra. För att möta
dessa problem har en del av dessa företag infört arbete med beslutslogg, ett verktyg som
vi ser möjligheter med , även inom samhällsbyggnad.
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Målen med konceptet beslutslogg inom samhällsbyggnad är för oss att:
1. Förstå vilka krav som bör ställas på dokumentation för att ha transparent beslutsfattande inom samhällsbyggande.

2. Besvara hur beslutsdokumentation ser ut
idag.
3. Undersöka och sammanställa vad samhällsbyggnadsbeslut består av.
4. Dela vår vision om beslut som viktig data
inom samhällsbyggnad.
5. Identifiera och analysera möjligheter och
hinder med konceptet beslutslogg inom
samhällsbyggnad.
6. Ta/ge tid för att reflektera över beslutsorienterade möten.
7. Informera om företag som arbetar utvecklande med mötes- och beslutstransparens.
8. Föreslå insatsområden och åtgärdsförslag
för att konceptet ska implementeras.

Konceptet är ämnat att belysa och underlätta i situationer med de nämnda problemexemplen. Beslutslogg inom samhällsbyggnad
kan förse användaren och läsaren en gemensam förståelse över projekt som blir lättare att kommunicera internt och externt.
Konceptet beslutslogg inom samhällsbyggnad är ett verktyg som ska uppmana till re-

flektion vid beslut. För att loggningen ska samla tillräcklig beslutsdata för att nå målen med
konceptet behöver loggningen av besluten
kunna svara på:

Frågor att besvara

Varför?

Beslutsdata är insamlad när den besvarar
frågorna nedan:

Vilket datum togs beslutet?

Underlätta sökbarhet (alla medarbetare ska
lätt veta hur man hittar), filtrerbart, sorterbart.

Vad handlar beslutet om?

Möjlighet att ha skapa en vägkarta och se
relationer mellan beslut (hela-kedjan-perspektiv)

Vilket val gjordes?

Överskådligt underlag över varför och hur
ställningstaganden/beslut har gjorts.

Vilka andra val övervägdes?

Överskådligt underlag över varför och hur
ställningstaganden/beslut har gjorts.

Vad är nyckeanledningarna för beslutet
och vilken inverkan kommer det att ha på
specifika mål?

Förståelse för beslutet i förhållande till mål.

Vem/vilka personer/roller var inblandade i
beslutet?

Förståelse för vem/vilka personer som kan inneha kunskap om beslut.

Vem/vilka personer/roller behöver få reda
på beslutet som har tagits?

Transparent, synligt och kortar led genom att
notifiera relevanta personer/roller när beslut
eller förändringar i beslut sker.

Vid behov skriv extra anteckningar om
beslutet.

Öppet för ytterligare kommentarer.
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KONCEPTET

Mer beslutsdata kan samlas även efter
beslutet är taget med återkoppling:

Frågor att besvara

Varför?

Vilka beslut behöver loggas?

Beslutsförklaring

Varför?

Beslut som kan vara förvirrande eller inte tydliga för alla intressenter.

Ökad förståelse för beslut och kommunikation av kunskap.

Vad blev resultatet av beslutet som togs?

Förståelse för beslut och resultat.

Beslut som kommer att påverka framtida riktning av projektet.

Se beslut i förhållande till projekt.

Vad blev resultatet av beslutet jämfört med
förväntningar (bättre, samma, sämre)?

Värdering av beslut för att ha möjlighet att
föra vidare statistik och kunskap.

Beslut när alternativ existerar, men bara ett
kan bli valt.

Förstå vad som skiljer alternativ.

Vid behov skriv extra anteckningar om
beslutet.

Öppet för ytterligare kommentarer.

Beslut som är tagna av ledare, eller andra
utanför projektteamet, som kommer att
påverka arbetet hos projektteamet.

Förståelse för beslut där projektet påverkas
av yttre faktorer.

Beslut som påverkar vad eller hur leveransen
kommer att nå målet och där det kan vara
annorlunda än vad andra intressenter kan
förvänta.

Förståelse för beslutens påverkan på leverans.

Beslut som inte verkar betydelsefulla men
som kan orsaka problem om de inte förstås
rätt.

Öppnar upp för att logga mindre beslut som
kan påverka resultatet.

Känner du att detta är ett beslut som behöver loggas?

Öppnar upp för att logga utifrån erfarenhet
och intuition.
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Vilket datum inventeras beslutet?

Underlätta sökbarhet (alla medarbetare ska
lätt veta hur man hittar), filtrerbart, sorterbart.

Loggas beslut på detta sätt kan en nyttig
funktion vara att ha möjlighet att länka direkt
till specifika beslut som är användbart för att
referera till beslut.

Människor tar mängder med beslut varje
dag och även om det trattas ner till att logga bara yrkesbeslut kan det fortfarande uppfattas vara för många beslut att logga. Vi
har därför undersökt beslut inom samhällsbyggnad och utvecklat en principkarta med
beslutsförklaring och varför specifika beslut
är nyttiga att logga.

En idé kring detta kan vara att vi har en branschgemensam och standardiserad beslutslogg
inom samhällsbyggnadsprojekt, med den gemensamma definitionen om vad beslut är och
vad det består av. Detta kan exempelvis Boverket stå för då de redan har definierat motiveringsskyldighet till beslut gällande bygglov.

MÖJLIGHETER/HINDER

“En beslutsmotivering gör att både sökanden och andra parter kan förstå varför ett
visst beslut har tagits.”

Boverket om Motivering av beslut
Vi har reflekterat över arbetet som ligger bakom beslutsloggande och förstår att vi i dagens
rådande realitet inte använder eller tycker om verktyget beslutslogg. Det handlar om både
strukturella problem och kulturella problem när det kommer till dokumentationen av beslut.
Här nedan är motstånd som konceptet stöter på.
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• Transparens: förbättrar kommunikationen
upp, ner och tvärs för att hålla personer
uppdaterade, garanterar verkställande
och öka resurser om människor inte håller
med varandra
• Ansvarstagande: skapar en beslutsbacklogsslinga, så att bra resultat förstärks,
dåliga resultat driver förändring och att
alla kan lita på processen
• Delegerande: berättigar anställda som
står närmast problemen och är mest motiverade och kapabla för att komma fram
till kreativa lösningar

Tillsammans skapar dessa tre förbättringsområden tillit. När transparens, ansvarstagande
och delegerande är starkt representerat i
organisationen så kommer tilliten vara hög,
organisationen kommer ha snabbare och
bättre beslutsprocesser. Det kommer engagera de anställda till att vara innovativa och
anpassningsbara och de kommer verkställa
snabbt och effektivt.
Beslutsplattformen kommer göra det enkelt
att dela beslut med en bredare organisation
för att hålla intressenter uppdaterade. På så
sätt kommer alla veta vad som beslutades
och varför. Tidiga skeden inom samhällsbyggnad innehåller i många fall längre beslutscykler som har stora risker. Dessa lämnar mer
rum för marknadsförändringar eller förändringar som kan skena beslut efter att de har
tagits. Längre cykler främjar att större, mer
riskfyllda och dyrare beslut försöker komma
ikapp med förändringen.

Utdrag citat:
“Du kan inte mena alla beslut, det är omöjligt!”.
Att logga alla beslut är mycket arbete men om man följer vår guide om vilka typer av beslut
som behöver loggas skalas en stor mängd bort. Dessutom kan en tumregel vara att dokumentera varje beslut som tar mer än några minuter av konversation med andra personer.
Att dokumentera några beslut är lättare än vad man kan tro det tillåter oss också att stanna upp och reflektera mer över vilka beslut som har tagits. När man har gjort det under ett
par veckor så förstår man hur vanligt det är att beslut faller mellan stolarna och det kommer
vara orimligt att arbeta på något annat sätt.
“Detta låter som onödigt extraarbete. Våra nuvarande mötesprotokoll och projektupplägg är
tillräckligt bra”.
Dagens dokumentationsverktyg är bra men vi anser inte att de är tillräckligt bra. Vi som traineer har upplevt det vara svårt att följa projekt som vi kommer in i. Mötesprotokollen i tidiga
skeden inom samhällsbyggnad är många, långa och svåra att ta till sig. Tänk nu att du får
tre mail på rad där ämnes raderna har respektive “Mötesanteckningar”, “Projektuppdatering” och till sist “Vi tog ett beslut”; vilket mail kommer du att läsa först?
“Allt som verkligen betyder något är att ta beslut snabbt och fortsätta”.

Konceptet beslutslogg inom samhällsbyggnad kan således leda till:

•
•
•
•
•
•

Korta ledtider genom mer översiktligt ledarskap och beslutsfattande
Samsyn på hur beslut ska fattas och dokumenteras och förvaltas
Bättre erfarenhetsåterföring internt och externt
Förståelse för varandra och varför vi tar olika beslut genom bättre kunskapsintegrering
Bättre måluppfyllelse för det som eftersträvas
Möjlighet till bättre kvalitet på slutprodukten

Att ta beslut och att fatta snabba beslut kan vara kritiskt. Men en generell missuppfattning
om beslut är att många tror att beslut handlar om momentet där vi gör ett val. Det är fel.
Beslut består av ett val, att agera på valet och sedan se resultatet av agerandet.
Tyvärr är det så att om man inte har tillgång till beslutsdata så har man vanligtvis vid resultatet av sina beslut förlorat bakgrunden och kontexten till beslutet. Det betyder med andra
ord att vi inte kan reflektera över vad vi förväntade oss i förhållande till de verkliga resultaten. Därför tror vi att man med implementeringen av konceptet beslutslogg inom samhällsbyggnad tillåter oss att reflektera mer och samla på oss öppen och kommunicerad kunskap.
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En lyckad integrering för en beslutslogg inom
samhällsbyggnad kommer att leda till mer
transparens, mer ansvarstagande och ett effektivt delegerande.

Ambassadörer

Beslutslogg används som sagt brett inom flera olika branscher. IT-företaget CISCO är ett exempel som praktiserar och har kortat ner sina ledtider med hjälp av förändrade arbetsrutiner
genom beslutsloggar. CISCO har vidareutvecklat och precis köpt upp röstigenkännaren Voicea som transkriberar och highlightar samtal i möten för att man inte ska kunna missa viktiga
detaljer och för att underlätta uppföljning.
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I det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities har de som mål att bidra till forskning och
innovation inom ämnet smarta hållbara städer. De nämner också att det finns framtida scenarier kunskapsnavigeringsmaskiner och AI-assistenter som Siri kommer vara lika närvarande
i hemmet såsom på jobbet. Det betyder att stadsutvecklare och arkitekter också kommer
använda sig av dessa. För att stadsutvecklare och arkitekter ska kunna tillförlita sig till AI-assistenter så kommer de drivande algoritmerna behöva vara öppna för inspektion och förståelig
som de är. Utan detta kommer det enligt Viable Cities inte finnas en acceptans. Men det lyfter också frågan om att människor kommer att börja begära och kräva mer transparens av
beslutstagande datorer så kommer vi också behöva reflektera över om dessa/samma principer borde appliceras på mänskligt beslutstagande. Människor kan inte förklara resonemang
bakom körande, samtal, misstag, utveckling, målande, krissituationer, stadsplanering etc.
Vem skulle någonsin vilja att en människa tar ett beslut som en maskin lika gärna kan göra,
med medelvärde göra ett bättre och ett mer transparent val i en beslutsprocess?
Det här kommer betyda att vi inom en snar framtid kommer att behöva förbättra upplägget
kring hur vi tar beslut och förklara dessa. Inte minst inom samhällsbyggnad.
Omvärldsbevakning och framtidsspaning sammanfattningsvis:
•
•
•
•

Verktyg och ledande aktörer inom beslutsdokumentation finns
Beslut som datapunkter med information
Delning av data för analys, prediktion
Röstinspelning och transkribering för radikal transparens

Detta kan leda till:
• Mer överskådlig förståelse över stadsutvecklingsbeslut
• En mer demokratisk process för samhällsbyggnad med röstmöjligheter för korttids- långtids
stadsutveckling
• Kombinerade data-källor behövs
• Korta ner avstånden mellan politiker och invånare. Stadsbeslut måste ibland tas baserat
på data och fakta, inte politik eller politiska faktorer. Ett separat rationellt tänkande från
politiska intressen. Maskiner bör vara objektiva, upplysa om det rationella och inte vara
påverkade av politiska intressen.
• Öppen data är nyckeln för transparens.
• Drivande krafter bör vara transparenta.

För att kunna uppnå visionen med en effektivare samhällsbyggnadsbransch och lösa den
problematik som vi står inför är det viktigt att agera och våga ta steg framåt. Att omvärdera
hur vi behandlar våra beslutsprocesser och faktiskt vågar förändra den, är vi en bra bit på
vägen. En enig samhällsbyggnadsbransch med en gemensam syn på hur vi tar vara på den
kompetens samhällsbyggare tar med sig i beslut, är en stor utvecklingsmöjlighet.
Med det sagt vill vi poängtera att något vi är säkra på, det är att ambassadörer för detta
behövs. Vi har presenterat problemen, konceptet, en vision och vi har presenterat de verktyg
som kan användas för att påbörja en utveckling. Nu är det upp till samhällsbyggnadsorganisationer, varje anställd och hela branschen att ta tag i detta.
Börja med att dokumentera beslut nu. Det är lätt att börja. Vi föreslår att ni börjar med:
Testa och diagnotisera er nuvarande beslutsdokumentation genom att:
•
•
•
•

Undersöka om nuvarande beslutsprocesser
Undersöka om beslut som tas är tillgängliga för alla som behöver veta om dem
Börja dokumentera beslut och ta hjälp av riktlinjerna:
Från vår lista “Vilka beslut behöver loggas?”

Kulturen kring beslutsloggen kommer grunda sig på att vi alla, med ansvar och ledarskap
inom samhällsbyggnad ska se oss själva som beslutsledare.
Våra enkla steg för att få en bredare förståelse för detta är att:
1.
2.
3.
4.

Förstå de systematiska problemen i beslutsfattande som kan hända
Bestäm om det är beteendeproblematik som är i hjärtat av de i fråga dåliga besluten
Pinpointa specifika underliggande anledningar
Omdesigna beslutstagarkontextet för att mildra de negativa effekterna av snedvridningar
och omotiverade medarbetare
5. Testa och utveckla
Att dokumentera beslut behöver bli en gemensam vana och kommer förbättra samhällsbyggande nu, imorgon och i framtiden.
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KAPITEL V

Som du läste i inledningen så har vi gjort ett aktivt val att inte undersöka genomförbarheten
av våra idéer. I denna del av magasinet reflekterar vi kring våra ideér som vuxit fram under
arbetets gång. Utifrån det uppdrag som beställdes av Vasakronan bearbetade vi en gemensam tolkning och tog fram en vision för hur vi vill utveckla städer.
Vår vision:
“ Vi ser att staden påverkar hur vi mår.
Med drömmen om människan i fokus inspirerar vi till hur en levande plats i staden skapas.
En plats som framkallar positiva känslor och intryck. “
Vi fick i uppdrag att undersöka hur Lilla Bommen kan transformeras till en levande stadsdel
med hjälp av multifunktionella byggnader. Frågorna vi ställde oss var:
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• Vad behövs för att en stad ska bli levande?
• På vilket sätt kan multifunktionalitet bidra till levande stad?
• Hur vet vi att det vi planerar faktiskt blir levande?
Till en början studerade vi begreppet levande stad och undersökte möjligheten att mäta levande stad med mätverktyg. Analysen visar att en av de absolut viktigaste komponenterna
för känslan av en levande stadsdel är att det rör sig människor i området. Det är människor
tillsammans med aktiviteter som skapar synergieffekter som får ett område, både innanför
och utanför byggnaderna att uppfattas som levande. Vidare visar analysen att det idag inte
finns något etablerat mätverktyg som kan avgöra vad som är levande, vilket gör det svårt att
definiera begreppet.
Med utvecklad kunskap om vad som är levande kunde vi förstå att multifunktionella byggnader inte genererar levande stadsmiljö, utan att det krävs fler faktorer för att attrahera människor till en plats. Multifunktionalitet kan skapa förutsättningarna för fler aktiviteter i ett område
men för att verkligen bli levande så skapade vi ett antal mål för Lilla Bommen som vi anser
är viktiga faktorer för ett levande område. Faktorerna kan upplevas vara uppenbara men vi
vill med målen poängtera vilka faktorer som behövs. Av faktorerna nämns bland annat tillgängligheten till och inom området, utformning av platser och grönska.
Multifunktionalitet innebär både möjligheter och hinder, där en av de främsta möjligheterna
med multifunktionella byggnader och offentliga rum är att ett flertal funktioner och aktiviteter
kan utföras på en mindre yta. Det i sig öppnar upp förutsättningar för människor att skapa
sina egna aktiviteter på given yta. När människor ges möjligheten att omforma ytor efter sina
behov så agerar de medskapare av byggnader och rum och det uppfattas vanligtvis som
något som kan göra en plats mer levande. Ett exempel på detta är hur människor i stadsmiljöer
använder parker genom att grilla, ha picknick, sporta, promenera runt med flera aktiviteter.

Möjligheter

Hinder

Yteffektivt

Hyreskontrakt

Mer liv och rörelse

Förvaltning

Social interaktion

Hyressättning

Attraktionspunkt som skapar värdeökning
för området

Säkerhet

Ökad användning

Risk för överdimensionering

Ständig förändring som kräver uppmärksamhet och uppdatering av användaren

111

REFLEKTION

Hinder med multifunktionalitet förekommer i svårigheterna i bildandet och förvaltningen av
en sådan yta.
Sammanfattningsvis har vi i caset upplevt dessa listade möjligheter och hinder med
multifunktionalitet:

I vår trendspaning har vi studerat tre trender som vi tror kan komma att påverka samhällsbyggnad. Trenderna individualisering, delning och digitalisering ses ha vissa kopplingar till multifunktionalitet och kan betyda att multifunktionalitet som trend är här för att stanna.
Vi har också upplevt att samhällsbyggnadsbranschen befinner sig i ett extremt gynnsamt läge
när det kommer till att utveckla hur man arbetar med management och ledning i tidiga
skeden. Under vår traineetid och genom caset har vi förstått att stadsutvecklingsprojekt sällan
blir som de inledande visionerna och målen. Det är förståeligt eftersom stadsutveckling inte
sker i en sluten låda, utan är utsatta för en komplex mängd faktorer som påverkar över tid.
Två av faktorerna är:
1. Stadsutvecklingsprojekt tenderar att hamna i situationer med målkonflikter mellan parter
som sedan kan leda till förskjutningar och tidsbrist.
2. Stadsutvecklingsprojekt sträcker sig också över flera år och har vanligtvis medverkande
planerare som byter arbetsplats och tar med sig viktig kunskap om diskussioner och beslut
som behövs för projektets framfart.
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För att möta stadsutvecklingsprojektens problematik i de nämnda faktorer tror vi att det krävs
en mer transparent samhällsbyggnadsbransch som vågar kartlägga sina beslut och dess motiv. Beslut i tidiga skeden inom stadsutveckling lägger grunden till huruvida projekten uppnår
sina mål och visioner eller inte, ändå har vi traineer upplevt att varken beslut eller dess motivering loggas.
Genom att logga, motivera och dela stadsutvecklingsbeslut kan det bli lättare för flera aktörer
att förstå varandras målkonflikter, beslut och dess motiv. Möten som arbetsmetod kan ges
större tyngd om resultatet av mötena är att ta beslut, där bra beslut förstärks och dåliga resultat driver förändring. Loggning kan också underlätta reflektion och tillgängliggöra kunskap
och förståelse för projekt för kommande planerare eller utförare.
Vi är säkra på att implementeringen av beslutslogging inom stadsutvecklingsprojekt kan skapa
en bättre måluppfyllelse inom projekt och det är och kommer vara en av de medhjälpande
faktorerna som kan leda till att uppnå vår vision: en levande stad som framkallar positiva
känslor och intryck.

Vad är intressant att studera vidare?

•
•
•
•

Nyttor med mätverktyg för att bygga levande stad
Vidareutveckla effektiviteten inom samhällsbyggnadsbranschen
Undersöka hur lång tid det tar innan en investering i multifunktionell byggnad blir lönsam
Studera hur koppling mellan privat och offentligt kan skapa mer levande stad?

Slutligen vill vi använda det utrymmet vi har kvar för att dela med oss av våra
samlade tips till samhällsbyggnadsbranschen:
•
•
•
•
•
•

Utveckla och använd mätverktyg för levande stad.
Prioritera grönytor för att främja rekreation och människors hälsa.
Skapa fler offentliga mötesplatser.
Möta människans allt mer flexibla livsstil genom att bygga mer multifunktionellt.
Se fördelarna med ökad användning genom att bygga multifunktionellt.
Utveckla digitala plattformar och verktyg som förenklar delningen av ytor i multifunktionella byggnader.
• Använda digitala verktyg för att samla in data över hur lokaler och platsers används, för att
kunna göra regelbundna anpassningar efter användarnas behov.
• Använd beslutslogg för bättre måluppfyllelse i samhällsbyggnad
• Våga vara ambassadörer för att skapa förändring i branschen.
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En annan möjlighet med multifunktionella byggnader och rum är att dess användning är lättare att anpassa än permanenta strukturer. Multifunktionella byggnader och rum har därför
bättre förutsättningar att anpassas efter användarna, alltså mänskliga beteenden som uppstår med nya trender. Idag går det att argumentera för att multifunktionalitet är en trend
inom samhällsbyggnad och att använda trender som beslutsunderlag inom stadsutvecklingsprojekt kan innebära risker om beslut tas för att möta dessa. Det som planeras och byggs ska
stå i många år framöver medan de flesta trenderna vanligtvis har en kortare livslängd men
påverkar ändå hur städer behöver utformas.
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