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Sammanfattning
Digitala verktyg och datainformerad design är en del av 
samhällets digitalisering som påverkar arkitekter och deras 
verktyg. Inom branschen finns många exempel på hur data 
och olika digitala verktyg skapar nya förutsättningar för en 
mer kunskapsbaserad stadsbyggnadsplanering. 

Dessa nya metoder kan ge arkitekter och samhällsplanerare 
större möjligheter att genom data och evidens basera 
påståenden på en mer stabil grund och även kunna beakta 
ett större spektrum av perspektiv.

Möjligheten finns att anpassa dessa verktyg till 
miljöcertifieringssystem för stadsbyggnad, till exempel City 
Lab Action Guide, och därmed ges möjlighet att nå högre 
ställda hållbarhetsambitioner för projekten. 

Det finns dock risker med att ge data en allt större roll i 
designarbetet. Analyser ger aldrig hela sanningen, och det 
är viktigt att inse att varje modell är ofullständig och alla 
tänkbara beaktansvärda perspektiv på bra design kommer 
aldrig rymmas i en modell.

Ett annat tänkbart problem är tillgången till samt kvalitén 
av data. I ett scenario där data blir mer tillgängligt och 
där data spelar större roll är det viktigt att stadsplanerare 
fortsätter ställa rätt frågeställningar. Att mycket data finns 
att tillgå är inte samma sak som att den måste användas 
och analyseras. Det är viktigt att den data man använder är 
av relevans för den aktuella frågeställningen.
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Tack
Vi vill tacka Leif Blomkvist Forskningsstiftelse som har gett oss 
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INLEDNING | BAKGRUND

Inledning
Brygga forskning och praktik med hjälp av databaserad design

Samhället har under en lång tid genomgått en 
digitaliseringsprocess. Digitala modeller av våra städer 
byggs ständigt ut och blir allt mer omfattande. Det finns 
idag mer tillgängliga data än någonsin och det skapar 
förutsättningar för en databaserad designprocess. Detta 
har påvisats av forskare såsom Jorge Gil, Júlio Almeida, 
José Pinto Duarte (2011) med flera under åren men blir mer 
och mer relevant med den ökade tillgången till kraftigare 
datorer. 

Urbaniseringen medför ett högre tryck i städerna som i 
sin tur sätter press på de aktörer som bygger. Det finns 
en risk att de beslut som tas inte beaktar den mångfald 
av perspektiv som krävs för långsiktig hållbarhet och 
trivsamhet. 

Samhällets samlade kunskap och erfarenhet inom 
stadsbyggnad växer ständigt. För att implementera nya 
forskningsresultat och erfarenheter i arkitektens arbete 
krävs en mycket stor kunskapsöverföring. 

Digitala verktyg möjliggör för arkitekter och 
samhällsplanerare att tillgodogöra sig en mer omfattande 
analys där beslut i större omfattning kan baseras på stora 
mängder tillgängliga data. 

Ett sätt att fånga upp en stor bredd av miljö- och 
hållbarhetsfrågor som är baserade på forskning är att 
använda ett certifieringsverktyg. För stadsbyggnad i Sverige 
finns bland annat City Lab Action Guide. 

Detta system utvecklades med utgångspunkt från FN:s 
globala mål för hållbar utveckling och har involverat tusentals 
personer under utvecklingsarbetet och beaktat mängder av 
perspektiv.

Till skillnad från exempelvis BREEAM Communities och LEED 
for cities är City Lab Action Guide ett certifieringssystem 
utvecklat i Sverige av Swedish Green Building Council (SGBC) 
för hållbar stadsutveckling anpassad till svensk lagstiftning 
och svenska myndighetskrav. 

Exempel på parametrar som bedöms är bland annat ljud, ljus, 
transporter, energi- och materialflöden och klimatanpassning. 

Att göra sofistikerade analyser på ett rationellt sätt bygger 
på att stora mängder tillgängliga data kan analyseras med 
hjälp av anpassade verktyg varifrån slutsatser kan dras. Utan 
datadriven analys skulle arbetet vara enormt tidskrävande, 
för att inte säga omöjligt.

Med hjälp av digitala verktyg tillsammans med data kan 
information visualiseras innan besluten tas. Detta skapar nya 
möjligheter att arbeta fram visioner och kommunicera dem, 
vilket i sin tur kommer bidra till att det blir lättare för alla 
inblandade i ett projekt att ta goda beslut.

Flera kontor runt om i världen arbetar med detta som NBBJ, 
KPF, Thornton Thomasetti Core-studio och Perkins+Will, för 
att nämna några. Det finns stora möjligheter med att använda 
databaserad design och utvecklingsmöjligheterna är enorma 
med tanke på teknikens framsteg.

Bakgrund
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INLEDNING | FRÅGESTÄLLNING OCH METOD

Projektet genomfördes i två delar. Första delen omfattade 
en omvärldsbevakning med inläsning av litteratur, 
forskningsartiklar och andra artiklar inom ämnet. I denna 
del inkluderades även intervjuer av olika personer inom 
forskning och näringsliv. Intervjuerna utfördes mellan 
september och oktober 2018 och inkluderade professionella 
arkitekter, en etnolog verksam inom stadsutveckling, 
forskare inom stadsplanering, en forskare inom 
beräkningsmatematik och en miljöexpert. Intervjuerna syfte 
var att ta fram intervjupersonernas syn på:

 - Vad är värdefullt att mäta?

 - Vilka metoder använder ni?

 - Vilka möjligheter och risker ser ni? 

I första delen identifieras och kartläggs hur tekniken 
används samt vilka olika datakällor som finns och vilken 
data som är relevant för stadsbyggnad. 

Den andra delen i förstudien var en workshop där arkitekter 
inom stadsbyggnad hos Liljewall Arkitekter samlades kring 
digitala verktyg kopplat till certifieringssystemet City Lab 
Action Guide. Målet med workshopen var att identifiera de 
stadsbyggnadsparametrar som ingår i certifieringsverktyget 
som är mest relevanta att analysera med hjälp av digitala 
verktyg och datadriven design. 

Hela förstudien med resultat om möjligheter och risker 
presenteras i denna booklet.

Metod

Denna förstudie avser att undersöka hur branschens olika 
aktörer använder och planerar att använda databaserad 
design och digitala analysverktyg. 

Projektet ämnar leda till större förståelse för möjligheter 
och problem med en ökad implementering av digitala 
analysverktyg samt undersöka vilka möjligheter som finns 
för att genom tekniken brygga forskningsresultat och 
professionella arkitetkurprojekt.

Förstudien behandlar även huruvida databaserad design 
och digitala analysverktyg kan förbättra hållbarhetskvalitéer 
i stadsbyggnadsprojekt genom att underlätta arbetet med 
stadsbyggnadscertifieringen City Lab Action Guide.

En större inblick i området ger bättre möjlighet för 
strategiska satsningar där eventuell utveckling av egna 
digitala verktyg, utvecklade på arkitektkontoren ingår. I 
studien undersöks även om de nya verktygen också innebär 
nya arbetssätt och om det påverkar hur arkitektföretag bör 
organisera sig. Vad kan göras för att skapa en produktiv 
miljö som underlättar för kreativitet och innovation? 

Förstudien ska fungera som en bakgrund till vidare 
forskning och eventuella samarbeten inom ämnet.

Frågeställning
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Rapportens upplägg
Rapporten består av tre delar. Den första delen börjar med 
ett kapitel om data och evidens. Det är två begrepp som 
används frekvent genom hela rapporten och det är viktigt 
att komma överens om vad de betyder. De är närbesläktade 
men olika. Kapitlet går kort igenom var data och evidens 
kan hittas ur ett professionellt perspektiv. Då tillgången på 
data ökar även för kommersiella intressen blir det intressant 
för den kommersiella sektorn att ha en strategi för hur 
forskningsresultat ska implementeras i produktutvecklingen.  
För professionella arkitekter blir det mer och mer viktigt att 
kunna visualisera data och göra siffror begripliga för flera. Vi 
presenterar och diskuterar några olika metoder för detta. 

Den andra delen är baserad på kunskap inhämtad från 
intervjuer som har fördjupats med inläsning av litteratur 
och forskning. De olika delarna innefattar det som en 
professionell arkitekt kan påverka eller har ansvar för 
genom sitt yrke. Det utreds vad som kan och bör mätas 
inom allt från den fysiska miljön till mänsklig tillvaro och 
aktivitet till klimatpåverkan. 

Den tredje delen är även den baserad på intervjuer och 
läsning och handlar om de digitala verktygen i praktiken. 
Vad finns det för risker med att introducera nya metoder och 
arbetssätt? Hur kan ett kontor arbeta effektivt i utvecklingen 
av nya digitala metoder?

Den fjärde delen presenterar workshopen om City Lab Action 
guide mer i detalj och de diskussioner som fördes.

Slutligen presenteras diskussionen och vad vi kommit 
fram till när det kommer till möjlighet och risker som det 
ser ut idag. Vad ska vi ta med oss när vi går vidare med att 
implementera digitala verktyg och arbetssätt i yrket?
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Data och evidens
Den digitala världen är överfull med termer 
och begrepp. För att denna rapport ska vara 
tillgänglig kommer här en kort sammanfattning 
av några nyckelbegrepp som använts genom hela 
arbetet, samt en kort inledning kring hur data kan 
presenteras.
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Några begrepp
En kort beskrivning av begrepp

För att på effektivaste sätt nyttja insamlad data behövs 
evidens på hur utfallet av olika återgärder kan bli, denna 
evidens kan delas in i fyra kategorier (Barends, Rousseau, 
Briner. 2014).

Olika typer av evidens

Sammanfattat är både data och evidens begrepp för 
information av olika slag (Barends, Rousseau, Briner. 2014).  
Distinktionen mellan data och evidens är inte helt tydlig, 
men i grova drag kan begreppet data ses som kall fakta. Det 
kan t ex vara en uppmätt temperatur eller en koordinat för 
en modellpunkt. Detta är information, men den säger inte 
vad som skall göras med den.

Evidens är istället den information som bekräftar/bevisar 
vad ett troligt utfall kan vara, när något görs med data. 
Källorna till denna information kan t ex vara vetenskapliga 
rapporter, praktisk erfarenhet bland yrkesutövare, 
indikatorer från företagsvärlden osv.

En av de vanligare datakällorna är mätningar av olika slag, 
t ex klimatdata, bullerdata, transportstatistik osv. Denna 
information finns ofta samlad i stora databaser, vissa 
tillgängliga för allmänheten. Det blir allt vanligare med 
kommuner eller organisationer som lägger upp denna typ av 
data öppet, t ex Göteborgs stad eller kartdatabasen Open 
Street Map.

Mer data blir öppet tillgänglig och för den som vet hur 
den kan användas innebär detta en stor potential. Ökad 
datorkraft möjliggör också att stora kvantiteter av data, 
som tidigare varit svårhanterade, nu kan nyttjas utan 
hinder. Stora mängder data från olika källor kan då också 
slås samman för att se hur de överlappar/interagerar med 
varandra.

Vad innebär data och evidens?

Olika källor till data

I byggbranschen finns en stor källa till data i alla modeller 
som byggs upp i projekt. En 3D-modell kan vara en gedigen 
databas av bl a geometridata och materialdata. Denna 
information används ofta till att generera dokumentation 
i form av ritningar, detta är dock endast en representation 
av datan (R Deutsch, 2015). Inte sällan finns det många 
outnyttjade användningsområden i den geometridata som 
produceras i en 3D-modell. Med rätt kompetens skulle 
samma 3D-modell som producerats bara för en ritning även 
kunna nyttjas till analys av ljus, energi, människoflöden osv.

En annan källa till data är åsikter hos medborgare, vars 
varierande åsikter gör denna data mer komplex i sin natur. 
Vid sammanställning behövs tolkning och förståelse för att 
kunna koka ner informationen till renodlad data.

Trots det är data samlad från medborgardialoger en av 
de mest relevanta, då målet med de flesta projekt är att 
bemöta önskemål hos den slutgiltiga användaren vilket 
ofta är medborgare. Att tolka människors beteende och 
önskemål i datamodeller är ett hett ämne. I takt med att 
programvaror kan simulera det bättre och bättre ökar 
möjligheterna för att förutse hur beslut under planering 
kommer påverka slutanvändaren.

DATA OCH EVIDENS | NÅGRA BEGREPP
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Här syftas på information som kan hämtas från 
vetenskapliga rapporter och undersökningar. Pålitligheten 
hos evidensen behöver säkerställas med en kvalificerad 
bedömning av trovärdigheten hos källan.

Detta kan kortfattat ses som de åsikter och synpunkter 
som kan erhållas från alla som påverkas av ett beslut. Det 
kan handla om såväl beställare av en tjänst eller vara som 
framtida hyresgäster i en planerad byggnad. Ofta varierar 
prioriteringarna i gruppen och resultatet är inte alltid 
enhälligt.

Här syftas på den information som finns i erfarenhet, 
ackumulerad evidens om hur utfallet brukar bli för olika 
scenarion. Detta får ej förväxlas med personliga åsikter utan 
syftar till spetskompetens som erhållas genom att repetitivt 
utföra en uppgift (Barends, Rousseau, Briner. 2014).

Denna typ av evidens syftar på information som finns 
i företag eller organisationer. Det kan handla om t ex 
kostnader eller statistik men även hur nöjda beställare är 
med den produkt eller tjänst som levererats.

Vetenskaplig evidens

Intressenters evidens

Professionell evidens

Organisatorisk evidens

DATA OCH EVIDENS | NÅGRA BEGREPP

Fyra evidensområden som tillsammans skapar en helhetsbild. (Forsemalm, Johansson et al. 2019)
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Lika viktigt som insamlandet av data är hur den visualiseras. 
Data består ofta i stora kvantiteter text eller siffror, vilket 
ofta kräver ett mer grafiskt gränssnitt för att bli begripligt.

Ett tydligt lyckat exempel på detta är Hans Roslings numera 
välkända program Gapminder. Statistik kring länders 
medellivslängd i relation till ekonomi som länge funnits 
tillgänglig kan nu förstås globalt.

Figur från Hans Roslings program Gapminder, datavisualisering av 4 parametrar.

Med bra datavisualisering kan samband framgå mellan olika 
data. Till exempel kunde Roslings diagram rasera mångas 
fördomar kring utvecklingsländer i Afrika, där samhällen nu 
förbättras snabbare än någonsin (Rosling, 2007), något som 
få hade koll på trots dess relevans. 

DATA OCH EVIDENS | PRESENTERA DATA

Presentera data
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Datavisualisering av vattennivå, för hänsyn till framtida vattenhöjning. Tävlingsmaterial från Liljewall arkitekter

Ett konkret exempel på interaktion mellan olika data 
för att dra slutsatser är figuren ovan, ett diagram för att 
visa en projektion av vattenhöjningen. Här ligger data för 
vattenhöjningen ovanpå geometridata från en modell. 
Tillsammans kan det tydligt utläsas var framtida vattenlinjen 
kommer ligga och hur den relaterar till byggnaderna.

Potentiellt skulle många liknande lager av data kunna 
visualiseras ovanpå varandra. Ett beslut som bygger på 
många olika variabler skulle då kunna få ett mer läsbart 
underlag, där de ingående parametrarna kan viktas efter 
deras relevans i frågan.

DATA OCH EVIDENS|  PRESENTERA DATA

På Chalmers utforskas hur en så kallad digital tvilling, en 
virtuell stad, skulle kunna underlätta i planerings- och 
utvecklingsstadiet för samhällsplanerare. Anders Logg, 
professor inom matematik och projektledare för VirtualCity, 
tror att med en digital tvilling kommer analysarbete och hur 
vi skapar städer både underlättas och förändras. En digital 
tvilling, där flera aspekter kan visualiseras i samma modell 
- i en modell av verkligheten, kommer göra att vi förstår vår 
omgivning på en ny nivå. Förhoppningsvis kommer detta 
hjälpa samhällsplanerare att fatta rätt beslut i rätt tid.

VirtualCity





23

Att mäta en plats
Innan planerare skapar en vision för ett område 
är det viktigt att förankra sina idéer i den situation 
som både har varit och det som existerar idag för 
att förstå vad som faktiskt är rimliga möjligheter för 
platsens framtid. Alla förutsättningar för platsen bör 
tas fram och utefter dem skapas grunderna för en 
framtida vision och utveckling.  
I detta kapitel diskuteras hur branschens olika 
aktörer idag mäter och analyserar staden med data 
och digitala verktyg.



24

Platsen i staden

I denna förstudie har Meta Berghauser Pont, 
universitetslektor i stadsbyggnad på Chalmers, intervjuats. 
I intervjun diskuterades olika typer av analyser för 
stadsplanering och vad de innebär för processen och 
resultatet.

Berghauser Pont menar att det finns en prioriteringsordning 
gällande analyser av staden och att det är viktigt att 
analyser sker i rätt ordning för att sätta upp rätt mål och 
visioner. Den första analys som bör göras är hur den 
planerade platsen förhåller sig till sin omgivning med 
hänsyn till kopplingar och stråk. 

Det är kopplingar och stråk som skapar förutsättningar för 
rörelse och flöden, var människor kommer att befinna sig, 
var de troligen kommer att mötas och hur platsen på så sätt 
får sitt liv. Det är kopplingarna som skapar en livlig gata eller 
en tyst gata vilket i sin tur avgör vilken typ av funktion som 
lämpar sig på just den gatan. 

Kopplingar (gator och infrastruktur) är också den del av 
den byggda miljön som är mest beständig. En byggnad 
kan ändras både i utseende, funktion och storlek under 
sin livstid, medan en gata troligtvis kommer vara där i fler 
hundra år framöver. Det är därför viktigt att förstå platsens 
kontext och de kopplingar som binder ihop platsen till sin 
omgivning när man börjar analysera en plats som ska 
bebyggas. En befintlig gata eller ett torg kan få en ändrad 
situation när staden byggs ut eller när nya kopplingar 
skapas.

ATT MÄTA EN PLATS | PLATSEN I STADEN

Med en bra analys skapas en förståelse över hur platsen 
kommer att fungera och vilka funktioner som passar bäst 
på platsen men också hur nya funktioner och ny bebyggelse 
kommer att förändra den befintliga stadens rörelsemönster.  

Kopplingar och stråk hör ihop med närhet, något som 
Berghouser Pont tillsammans med Lars Marcus skriver om 
i essän ”Vikten av rätt mått” i tidskriften ”Arkitektur” (Mars 
2015). De menar att en bättre förståelse av platsen och 
hur den fungerar fås av att mäta närhet i kombination med 
täthet. Att mäta täthet görs med exploateringstal, e-tal, som 
räknas ut genom att bruttoytan divideras med storleken på 
en avgränsad markyta runt byggnaden. Detta mått visar på 
bland annat hur bebyggelsetät staden är. 

I kombination med ett antal andra täthetsmått ger e-talet 
även information om bebyggelsetypologier och ger på så vis 
en direkt koppling till den fysiska miljön. Men det ger inte 
all information om stadsbyggnadskvaliteter. För att mäta 
kvaliteter bör man även kolla på närhet och tillgänglighet 
som säger mer om hur människor kommer att röra sig och 
på så sätt skapa olika förutsättningar för verksamheter och 
funktioner i staden. Det är kombinationen av närhet och 
täthet som skapar en känsla av stad.

Staden är som en levande organism med olika 
förutsättningar som ständigt förändras med staden. När en 
plats får en ny funktion med nya kopplingar ändras platsens 
förutsättningar, men även förutsättningar för områden 
i platsens omgivning och staden i stort. Detta är något 
som också bör ta in i analysen, hur platsens förändringar 
påverkar omgivningen. 

Hur allt är kopplat och inte kopplat till varandra

Kopplingar och stråk Närhet
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Space-syntax kart över centrala London som visar gatunätets förutsättningar (Space syntax open mapping. Hämtad 190114). 

Space syntax

För att mäta och analysera stadens struktur kan verktyg 
som space syntaxforskning tagit fram användas. 

Space syntax är en urban morfologisk inriktad 
stadsbyggnadsforskning som grundades på University 
Collage London men som har vuxit till ett globalt 
forskningsnätverk till bland annat KTH och Chalmers. 

Space syntaxanalyser kan göras med hjälp av ett flertal olika 
verktyg, t.ex. verktyget PST (en plugin till ArcGIS). Analysen 

mäter gatunätets struktur och visar på förutsättningar för 
gatan och stadsdelar. 

Till exempel, genom att mäta rumsintegration, dvs hur nära 
stadsrum är till varandra, kan man förstå förutsättningarna 
i befintligt nätverk av gator och stråk för att till exempel 
hitta bra handelslägen eller utvärdera tillgänglighet. Genhet 
och korsningstäthet är också vanligt att analysera för att få 
en förståelse för gatunätets förutsättningar (Space Scape).

ATT MÄTA EN PLATS | PLATSEN I STADEN
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Människan och statistik
Människans förutsättningar på platsen

Platsen i staden är avgörande för hur området kan 
utvecklas, men även de boendes levnadsvillkor är en viktig 
parameter och grundläggande förutsättning för hur området 
kan och borde utvecklas. Med levnadsvillkor menar vi 
ekonomiska, utbildnings-, och trygghetsfaktorer som präglar 
platsen. För att utreda dessa parametrar kan man använda 
statistik och öppna data från till exempel polis och staden. 

Joakim Forsemalm, etnolog på Radar arkitekter, har 
intervjuats i denna förstudie. Han menar att utifrån statistik 
kring brottslighet/säkerhet, ekonomi och utbildning kan 
man förstå mycket om människorna på en plats och deras 
förutsättningar som i sin tur påverkar vilka förutsättningar 
själva platsen har för att utvecklas. 

Genom att använda samhällsstatistik får man en bredare 
bild över stadsdelen eller området, men framförallt över 
människorna som vistas på platsen och den målgrupp som 
området och projektets vision ska ha sin utgångspunkt 
i. Från statistik kan man dra olika slutsatser över 
förutsättningar men också de behov som platsen och 
människorna har.

Radar arkitekter har tillsammans med Urbanivation skapat 
en metod för att tydliggöra dagens situation med bland 
annat data från statistik gällande trygghet, utbildning, 
ekonomi samt den fysiska miljön. 

Forsemalm, som är en av grundarna för denna modell, 
påpekar vikten i att tydliggöra och samla information, vilket 
detta diagram gör, se figur på följande sida. Detta diagram 
baseras på Urban Quality Index och kan även användas för 
att läsa av samhällsförändringar efter genomfört projekt, 
vilket Forsemalm menar är viktigt. 

Urban Quality Index, UQI, är ett relativt värde från 1 till 5. 
UQI-värdet sätts utifrån hur en specifik stadsdel presterar 
i jämförelse med övriga stadsdelar. Dvs, den stadsdel som 
har till exempel lägst respektive högst brottslighet får värdet 
5 respektive 1. På detta sätt kan man läsa av hur stadsdelar 
skiljer sig mot varandra på ett tydligt sätt. 

Detta verktyg är skapat för att man ska kunna jämföra 
platsens situation idag med den situation som blir efter att 
projektet har utförts. 

Frågor som ”vad förändrades” eller ”skapades en tryggare 
miljö med mindre våld” eller ”blev skolresultaten bättre” 
kan besvaras. Blev det andra konsekvenser på grund av 
projektet som man inte hade förutspått?

ATT MÄTA EN PLATS | MÄNNISKAN OCH STATISTIK

Evidens från statistik Modell med Urban Quality Index
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UQI-diagram för Hammarkullen och Bergsjön för perioden 2015-2016 som visar värden för den fysiska miljön, säkerhet och utbildning 
samt ekonomi. (Forsemalm, Johansson et al. 2019)

ATT MÄTA EN PLATS | MÄNNISKAN OCH STATISTIK
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Som en del i att överbrygga det gap som ofta 
finns mellan vision, strategi och implementering 
inom stadsutveck ling har Urbanivation och  
Radar arkitektur & planering tagit fram ett verk-
tyg som mäter en stadsdels kvaliteter. Urban 
Quality Index, UQI, är ett relativt index, där 
huvudorten som helhet utgör den jämförande 
basen. Tjugosex kategorier mäts inom de tre 
områdena; Fysisk miljö, Trygghet & Utbildning 
samt Ekonomi. UQI ger en bred bild av en stads-
del och kan användas för att jämföra stadsdelar 
mellan varandra och mäta utveckling över tid. 
UQI är ett av verktygen inom evidensbaserad 
stadsutveckling och syftar till att ge ett brett 
faktaunderlag för rekommendationer kring en 
stadsdels utveckling. Utifrån det statistiska un-
derlaget poängsätts stadsdelarna från 1 (Lägst) 
till 5 (Högst) enligt en normalfördelningskurva 
där 7% av kategorierna får poäng 1 och 5, 24% 
får poäng 2 eller 4 och 38% erhåller 3 poäng. 
I de fall det saknas jämförande underlag från 
övriga stadsdelar tillämpas en poängsättning 
utifrån förutbestämda nivåer. I UQI för Göte-
borg har data inhämtats från Göteborgs bladet, 
Stadsledningskontoret, Polisen samt Urbani-
vation och Radar arkitektur & planerings egna 
mätningar i stadsdelarna.

Period 
2015–2016



28

Klimat
Klimatets förutsättningar

Klimatet är väldigt viktigt för hur vi upplever en plats. Det är 
något som arkitekter har varit relativt bra på att mäta och 
ta hänsyn till, inte minst för att det finns lagkrav på våra 
byggnader gällande klimataspekter som ljud och ljus.

Vi påverkas av vårt klimat, och klimatet påverkar vilka typer 
av funktioner som lämpar sig på en viss plats. Exempelvis 
lämpar sig förskolor dåligt i en extremt bullrig miljö, 
där passar istället andra funktioner såsom exempelvis 
lagerverksamhet. En blåsig plats passar inte som en 
offentlig mötesplats för rekreation. Men om en vindstudie 
görs i tidigt skede kanske omkringliggande planerad struktur 
kan anpassas så platsen inte längre blir blåsig.

I denna förstudie har Mia Callenberg, environmental 
designer på Foster+Partners i London, intervjuats. 
Hon berättar hur deras arbetsprocess ser ut gällande 
klimatanalyser. På Foster+Partners görs för alla projekt 
en bakgrundsanalys. Klimatet tas fram under ett ”typiskt 
meteorologiskt år” som är baserat på historisk data uppmätt 
under många års tid. Klimatdatan innehåller temperatur, 
vind, sol, fuktighet och upplevd temperatur. 

Platsens klimat och upplevda temperatur jämförs sedan 
med olika så kallade comfortable zones från bland 
annat ASHRAE standards. Utifrån denna data kan olika 
rekommendationer ges beroende på behov och tänkt 
funktion för att upplevelsen på platsen ska bli så bra som 
möjligt. En annan indikator är Lawson Comfort Criteria, som 
används för att förstå relationen mellan vindhastighet och 
vad människor känner sig bekväma med att göra som att 
sitta eller gå (Callenberg, 2018).

Vi intervjuade Patrik Höstmad, docent i teknisk akustik 
och utbildningsområdesledare för arkitektur och 
samhällsbyggnad på Chalmers, och Jens Forssén, 
biträdande professor och forskare främst inom 
ljudutbredning i utomhusmiljöer. De gör båda i dagsläget 
flera parallella studier kring ljud i stadsmiljön och hur man 
tidigt i projektet ska kunna skapa ett virtuellt ljudlandskap. 
På så sätt ska man kunna höra och testa olika scenarion 
med ljudkällor och hur ny bebyggelse påverkar ljudmiljön.  
 
Analyserna är i dagsläget under utveckling men är tänkta 
att delas ut med öppen källkod och ska kunna användas 
med Unreal Engine. För att få en indikation över ljudbilden 
blir i nya områden kan man göra en grov uträkning tidigt i 
processen, något som Höstmad och Forssén välkomnar. 
De menar att ju tidigare ljudmiljön diskuteras i ett projekt 
desto bättre, även om decibelnivåerna inte kommer att vara 
exakta.  

Ljud och buller har en fysisk påverkan på människor och 
kan påverka stressnivåerna. Det är inte endast ljudnivån 
som spelar roll utan också ljudets karaktär har en inverkan. 
Om det är dovt, impulserande eller monotont kan det 
upplevas olika störande. I måttligt bullriga miljöer kan man 
föredra att ljud från en fontän läggs till trots att decibelnivån 
ökar. På vissa stökiga platser behövs ingenting för att 
skärma av ljudet, exempelvis på ett café. Hur vi påverkas av 
ljud är väldigt individuellt (Höstmad, Forssén, 2018). 

I BBR finns dock tydliga krav på vilka decibelnivåer som är 
tillåtna i olika rum och platser (Förordning (2015:216)). 

ATT MÄTA EN PLATS | KLIMAT

Upplevd temperatur i relation till funktion Ljud i relation till funktion
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Exempel på hur mikroklimat, kombination sol och vind, kan visas i plan. Illustration: 
Liljewall arkitekter

Still and 
sunny

Windy and 
shaded
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Fysisk miljö

ATT MÄTA EN PLATS | FYSISK MILJÖ

Staden byggs upp av olika fysiska element, och hur dessa 
förhåller sig till varandra påverkar vilka förutsättningar 
staden har för att skapa hållbara miljöer både ur sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiv. I rapporten ”Mäta 
stad” skriven av Spacescape delar författarna upp stadens 
fysiska element i fyra kategorier: 

•	 Offentliga platser – Platser som är tillgängliga för alla 
och som är avsedda för vistelse och rekreation

•	 Gaturum – Tillgängliga för alla och som är avsedda för 
transport, men kan innehålla rum för vistelse.

•	 Bebyggelse – All bebyggelse.

•	 Privata utemiljöer – Antingen enskilda platser som 
tillhör en enskild bostad eller flera bostäder till exempel 
kvarter.

Städer runt om i världen består alla av dessa element men 
förhållandet mellan elementen och utseendet är olika, vilket 
också ger olika följder på hur livet och staden fungerar. 

UN-Habitat

Inom varje fysiskt element finns olika aspekter att analysera 
och viktiga parametrar handlar ofta om avstånd, storlek, 
mängd och andelar, vilka alla är lätta att både mäta och 
jämföra. Data och rekommendationer som Mäta stad 
hänvisar till är hämtade från bland annat UN-Habitat (Sthåle 
et al., 2016). 

UN-Habitat är ett FN-organ för boende- och bebyggelsefrågor 

Fysiska element i staden

som arbetar med att ta fram data och analyser för hållbar 
utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer. 
Data, analyser och rekommendationer som de tar fram 
är öppna för att kunna nå ut till alla stadsplanerare i hela 
världen. Tack vare forskning och undersökningar som UN-
Habitat och andra organisationer och företag gör av städer 
runt om i världen finns det idag mycket data som kan visa 
på olika förhållanden och vad det faktiskt ger för resultat för 
stadens utveckling (UN-Habitat, 2018). 

UN-Habitat lägger stor vikt på främst fem principer som 
är menade att stadutvecklare i hela världen ska kunna 
använda som riktlinjer i nya projekt. Dessa principer 
fungerar i projekt som gäller städer som växer snabbt, nya 
urbana kontexter, återuppbyggnad av ett urbant landskap 
och städer som behöver växa men har brist på mark. 
Principerna är:

1. Tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt gatunät

2. Hög densitet

3. Multifunktionell utnyttjad mark

4. Social mix

5. Begränsad markspecialisering 

UN-Habitat anser att de 5 principerna är grundstenar i 
hållbar utveckling av städer och de har tagit fram värden 
som stadsutvecklare kan förhålla sig till och jämföra 
med. UN-Habitat har även tagit fram mer specialiserade 
parametrar som rör hållbar stadsutveckling med analyser, 
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Offentlig plats Gaturum Bebyggelse Privata utemiljöer

Stadens fysiska element enligt Space scape. Illustration: Liljewall arkitekter

rekommendationer och tydliga data för den byggda fysiska 
miljön (UN-Habitat, 2015). Rekommendationerna används 
både i Mäta stads rapport (Ståhle et al. 2016) och som en av 
de fyra evidenskategorierna i ”Evidensbaserad stadsutveckling” 
som Forsemalm och Göransson tagit fram (Forsemalm, 
Göransson, 2019). 
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Medborgarna på platsen, dvs de som bor, arbetar eller 
vistas på platsen och som kommer att beröras av en 
förändring har mycket kunskap kring hur platsen fungerar 
idag, vad som är positivt och vad som är negativt. 
Intressentevidens, som innefattar bl.a. medborgare, 
näringsliv, föreningsliv och andra aktörer som påverkas 
av en urban förändring, är en av de fyra områdena som 
Forsemalm och Göranssons modell om evidensbaserad 
stadsutveckling bygger på. Denna evidens handlar om att 
ta det vardagliga livets perspektiv för platsen (Forsemalm, 
Johansson et al., 2019). 

Att mäta specifika aspekter av stadslivet kan leda till 
en bättre förståelse för vilka aktiviteter och händelser 
som redan sker och vilka förändringar som kan bidra 
till förbättringar. För att samla denna data krävs en 
lokalkännedom som fås genom att vara fysiskt på platsen 
och iaktta, räkna och att samtala. 

Metoden används av Jan Gehl, dansk arkitekt och professor 
i stadsplanering, i stadsutvecklingsprojekt världen över. Det 
är viktigt är att ha en tydlig och mätbar frågeställning där 
man kan få svar genom att identifiera fysiska och sociala 
element på platsen för att lyckas med metoden. Att studera 
rörelse, målgrupper, aktiviteter och möten/social interaktion 
tillsammans med den fysiska miljön ger en extra förståelse 
för hur platsen används och hur den skulle kunna utvecklas. 

Dialoger är också ett bra sätt för att få en kännedom av en 
plats. Vad känns positivt eller negativt i berörd miljö, vad 
vill man ska utvecklas m.m. är frågor som kan besvaras 

genom dialog (Gehl Institute, 2004). Beroende på målgrupp 
och frågeställning är olika typer av dialogmetoder mer eller 
mindre lämpliga. Under intervjun med Joakim Forsemalm, 
poängterades vikten av en bra dialog med medborgarna 
genom hela processen samt att arkitekter behöver 
samarbeta med andra humanistiska yrkesgrupper för att 
dialogerna ska nå sin fulla potential (Forsemalm, 2018).

När data och evidens är insamlade från det ”vardagliga 
livets perspektiv” är det viktigt att sammanställa den så att 
de kan skapa en bild över livet på platsen. Information kan 
visas med hjälp av grafer, tabeller och kartor tillsammans 
med både citat som sammanfattar dialoger och foton från 
platsen (Gehl Institute, 2004). 

Människans upplevelse och beteende

ATT MÄTA EN PLATS | MÄNNISKANS UPPLEVELSE OCH BETEENDE

Lokalkännedom



33

ATT MÄTA EN PLATS | MÄNNISKANS UPPLEVELSE OCH BETEENDE

”Jag leker inte så 
jättemycket här, 
men jag gillar att 
klättra upp på  
berget och bygga 
kojor i skogen” 

- Elev årskurs 4
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11%

6%44%
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Diagramrubrik

1 2 3 4 5
Eleverna vill ha:

Grillplatser

Platser för att utforska skogen

Utdrag från workshop med elever i årskurs 4-5 om utveckling av naturområde i närheten av skolan. (Foto: Liljewall arkitekter)

Klätterställning

Naturlig hinderbana

Cykelvägar
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Digitala verktyg i praktiken
Städer kan mätas med många parametrar och 
från mängder av olika synsätt som alla spelar roll 
för hur staden upplevs. Bebyggelsen i relation till 
skugga, vägar i relation till buller, det offentliga i 
relation till det privata osv. Digitala verktyg kan hjälpa 
samhällsbyggare att förstå komplexa samband och 
analysera förslagna utformningar. Med hjälp digitala 
verktyg kan problem upptäckas redan på skrivbordet 
och rätt funktion på rätt plats kan gestaltas. 
Detta kapitel behandlar bland annat hur dessa 
verktyg kan se ut, hur de kan användas och hur de 
kan implementeras i en organisation. 
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Utveckling av verktyg
Vem ska utveckla verktygen

Med datorns utveckling har arkitektens verktyg utvecklats 
från handritningar till 2D- och 3D-cad i datorn och sedan 
till BIM och CIM. Modellerna innehåller idag mycket mer 
information än endast linjer och volymer. Modellerna kan 
lagra information om hela bebyggelsen ur många olika 
aspekter. 

Jorge Gil, arkitekt och forskare på Chalmers, berättar 
i intervju att en naturlig utveckling av verktygen är att 
analysera hur den byggda miljön faktiskt kommer att 
prestera. Detta görs idag med till exempel dagsljus och 
buller, samt energibesparingsberäkningar där det finns 
tydliga krav på mätbara gränsvärden, men inte lika 
frekvent angående andra värden som rör till exempel 
dagvattenhantering, flöden och sociala platser i stadsmiljön. 
Gil menar att det är genom att kombinera olika datakällor 
och resultat i samma modell som mönster kan studeras 
och oväntade slutsatser dras. Innan datakällor hämtas och 
redovisas är det viktigt att börja med att bestämma vilka 
frågor som berört projekt behöver svar på, så att rätt data 
samlas in. 

Programvara för analyser

För att göra dessa analyser krävs analysprogram som kan 
hantera den komplexa data och information som finns i 
modellerna. Som det sett ut tidigare har specifika företag 
med programmerare utvecklat verktyg som Autocad, Revit 
och Archicad med mera som arkitekter använder för att 
bygga upp modeller i. 

Analys - en naturlig utveckling

Något som ofta inte används bland professionella arkitekter 
är GIS-program. Detta ser Jorge Gil som en brist då många 
typiska frågor som arkitekter ofta ställer sig skulle kunna 
besvaras av redan utvecklade program men kännedomen 
om de programmen är låg i yrkeskåren. 

Frågan om huruvida analysprogram ska fortsätta utvecklas 
av externa programvaruutvecklare eller om arkitekterna 
själva ska skapa egna verktyg diskuterades tillsammans 
med Frans Magnusson, arkitekt och doktorand knuten till 
Chalmers samt anställd på White arkitekter. Han menar 
att det finns både positiva och negativa aspekter med 
båda alternativen. Att vänta tills utvecklare har skapat 
programvaror som kan hjälpa arkitektens analysarbete gör 
att arkitekten kan bli styrd i vilka analyser som görs och 
hur resultaten sedan presenteras. Det finns också en risk 
i att en djupare förståelse går förlorad och att felaktiga 
slutsatser har byggts in i programmen av utvecklaren som 
inte har arkitekturbakgrund. En positiv aspekt är självklart 
den kunskap inom programmering som utvecklaren sitter 
på. 

Om arkitekter själva utvecklar analysverktyg är det större 
chans att rätt antagande görs i modellerna då det är 
arkitekterna som sitter på den kunskapen som behövs 
och det är arkitekten själv som hanterar verktyget. Även 
Jorge Gil ser en stor nytta av att arkitekter skriver sina 
egna analysprogram. På det sättet kan arkitekten ha exakt 
kontroll över hela processen och kan därför analysera 
resultatet på ett mer korrekt sätt. Det finns dock ett 
hinder i att arkitekter generellt saknar kunskap inom 
programmering. 
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Arkitekter kan styra utvecklingen av sina verktyg

Trots att arkitekter generellt saknar programmerings-
kunskaper framför de flesta av de vi intervjuat att det 
är viktigt att arkitekterna själva tar tag i utveckling av 
analysverktyg. De menar att arkitekter måste börja skapa 
sina egna verktyg för att inte begränsas i designarbetet och 
ha bättre kontroll och förståelse genom hela processen. 
Callenberg menar också att det finns stora fördelar med att 
arkitektkontor själva bygger sina verktyg. De får förståelse 
och kunskap kring vad som är möjligt och vad som inte är 
det. Det ökar förståelsen mellan arkitekterna och andra 
expertområden. På så sätt kan analyser göras inom 
kontoret och behöver inte skickas till externa konsulter vilket 
besparar tid och gör processen smidigare.

Gil menar av att arkitekten inom stadsplanering precis 
som inom husdesign måste vara spindeln i nätet. En som 
kan lite om allt och som kan vara bryggan mellan olika 
kompetenser. Digitala verktyg kan hjälpa arkitekten att 
ta bättre beslut från början genom att ge en grov analys 
i tidigt skede. Därefter kan experter förbättra, förfina och 
utvärdera designen i nästa skede men med ett underbyggt 
utgångsläge.
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Alla som intervjuades var överens om att arkitekterna själva 
borde ta ett större initiativ i att utveckla sina egna verktyg. 
Då krävs det ett engagemang från företaget att både se över 
sina arbetsprocesser samt att utveckla den typ av kunskap 
som behövs. Magnusson skriver i sin licentiatavhandling 
om hur digitala processer kan implementeras i företag med 
utgångspunkt i hur White arkitekter och Dsearch arbetat, 
och lägger fram ett förslag på hur i hur företag kan arbeta 
med detta. Magnusson pratade främst om tre olika metoder.

•	 Specialistgrupp

•	 Nätverk

•	 Förenklade verktyg

Organisation
Hur man kan få in verktygen i organisationen

Specialistgrupp

Företag kan satsa på att ha en specialistgrupp inom 
olika analysområden. När ett projekt behöver en viss 
typ av analys, gör en specialist analysen och lämnar 
över resultatet. På detta sätt arbetar Foster+Partners 
miljödesigngrupp. Callenberg ser tydliga fördelar med 
detta arbetssätt då denna grupp kan leverera specifika 
analyser som anpassas till varje projekts behov. I 
specialistgruppen utvecklas koder och analysmetoder 
som sedan används för att utveckla en stor andel av de 
projekt som görs på företaget. Det positiva med att ha en 
specialistgrupp inom företaget menar Callenberg är att 
samarbetet mellan arkitekten och den miljökunnige blir 
bättre och arbetsgången går snabbare och smidigare. 
Specialistgruppen delar inte ut sina verktyg då det finns 

Nätverk

Magnusson berättar hur de på Dsearch arbetar som 
ett nätverk inom White arkitekter där målet är att 
höja kunskapsnivån inom digitala verktyg och bygga 
förutsättningar för alla på White att utvecklas. Kollegor kan 
komma till Dsearch för att få hjälp eller råd, och beroende 
på hur uppgiften ser ut lär Dsearch ut eller utvecklar 
själva en lösning parallellt med projektet som kan fungera. 
Uppgifterna kan se väldigt olika ut och därför är det extra 
viktigt med den interna kommunikationen inom projektet 
och vad som förväntas av Dsearch. 

Förenklade verktyg

Arkitekter kan själva skapa förenklade verktyg till andra 
arkitekter med målet att göra det enkelt för alla, även dem 
som inte kan programmera, att göra analyser på sin design. 
Verktygen ska vara specialutformade och användarvänliga 
så att det enkelt går att göra sin analys och få ut ett 
lättläsligt resultat. 

stor risk att dessa används på ett fel sätt av de som inte 
är helt insatta och att det då finns risker i att resultatet 
analyseras inkorrekt. 

På denna avdelning arbetar arkitekter och ingenjörer/andra 
specialister med kunskap inom miljödesign.

DIGITALA VERKTYG I PRAKTIKEN | ORGANISATION

Arbetsprocess och kunskap
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Magnusson menar att det finns vissa negativa aspekter 
med denna metod. Verktygen måste utvecklas så att 
analyserna alltid fungerar, det vill säga; verktygen måste 
göras väldigt generella. Detta tar längre tid än om analysen 
endast ska gälla för ett fall, och det ställer stora krav på 
utvecklaren.

Även om verktygen utvecklas inom arkitektföretaget, 
har inte alltid den som ska göra analysen full kontroll 
över processen, vilket då resulterar i samma negativa 
aspekter som om en extern utvecklare hade skapat en ny 
programvara till arkitekterna. 

DIGITALA VERKTYG I PRAKTIKEN | ORGANISATION

Modell för arbetsprocess

För att få en bra kommunikation och förståelse för vad som 
kan och ska göras av en specialistgrupp är det viktigt att 
etablera tydliga ramar för när och hur specialistgruppen 
ska komma in i projektet och hur delaktiga de ska vara. 
I Magnussons licentiatavhandling visar han ett diagram 
som används både internt och externt på White arkitekter 
(se nedan). Detta diagram underlättar i kommunikationen 
och det blir tydligt i hur mycket och när i processen som 
Dsearch ska vara delaktiga. Fördelarna med att använda 
sig av detta diagram är att ömsesidiga förväntningar sätts 
på arbetet. På så sätt minimeras risken för osäkerheter i 
processen av utveckling, tid och vad som ska levereras.

Exempel på diagram som beskriver arbetsprocess med digital utvecklingsgrupp inom ett företag (Magnusson, 2017).
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Processen
En mer informativ, värdegrundad och flexibel designprocess

DIGITALA VERKTYG I PRAKTIKEN | PROCESSEN

sina kunder att styra deras projekt mot de mål de ställt upp 
– funktionella, estetiska, tekniska, ekologiska, ekonomiska, 
med flera. Beslut kan därmed fattas snabbare och säkrare 
samtidigt som produktiviteten kan förbättras. (Bier, 
Henriette. 2014)

Data gör det möjligt för de i design, konstruktion och 
projektledning att arbeta med mer insikt och förlita sig 
mindre på argument som ”så har vi alltid gjort det.” 
(Deutsch, Randy. 2015).

En förutsättning för kreativitet är att inte tvinga processerna 
att vara linjära. Därför kan användandet av data och 
automatiserade processer hjälpa arkitekten att tidsbespara 
arbete som endast läggs på att kontrollera ifall krav är 
uppnådda.

Användandet av data och algoritmer i arkitekturbranschen 
har öppnat upp för nya arbetsmetoder så som parametrisk 
design och generativ design. Denna typen av arbetsmetoder 
innebär att designförslag genereras från en logisk process 
där algoritmer i systemet skapar resultaten, och arkitekten 
blir alltmer en designer av processer snarare än (endast) ett 
resultat. (Deutsch, Randy. 2015)

Så länge vi inser att en byggnad inte slutar vid dess väggar, 
och tänker i form av flöden, kommer vi att utnyttja allt som 
är kopplat via data (Deutsch, Randy. 2015).

Arkitekter arbetar brett mellan ett flertal olika discipliner. 
Detta ställer höga krav på yrkesutövaren för att säkerställa 
att byggnaders och stadsrums form, funktion och 
rumssamband skapar en god livsmiljö. 

Det är i det tidiga skedet som utrymmet för påverkan är 
som störst. Det är därför viktigt för arkitekter att kunna 
göra gedigna analyser av platsen och kommunicera värdet 
av sina analyser och idéer. Att förstå förhållandet mellan 
ett element och dess sammanhang är avgörande för 
framgångsrik planering (Sveriges Arkitekter).

Arkitektens designprocess involverar en blandning av 
analys, intuition, ifrågasättande, problemställning, krav och 
konceptualisering. Krav ställs på arkitekter att vara flexibla, 
långsiktiga och kreativa. Vad händer om vi närmar oss 
arkitektur ur ett datacentrisk perspektiv och hur påverkar 
det arkitektens roll?

Databaserad design handlar om att ta beslut genom att 
använda och utvärdera data. Det är en process som gör 
det möjligt för arkitekten att utveckla och utvärdera en 
design baserat på mätbara värden. Genom att ge data 
en mer central och integrerad roll i designprocessen så 
kan arkitekten jobba effektivare, flexiblare och backa upp 
sina förutsägelser. Kunskaper, erfarenheter och estetiska 
värderingar kan formuleras i en ny metodik (parametriskt, 
algoritmiskt) som sedan kan kvantifieras och visuellt 
kommuniceras begripligt. Arkitekter får lättare att hjälpa 

Vad innebär data för arkitekten? 

Arkitektens kreativa process 

Processen med data
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Medan de flesta script innebär att man skriver en algoritm 
för att uttryckligen berätta för datorn vad som ska göras, 
kan Machine Learning (ML) automatiskt extrahera 
algoritmen genom lärande. Genom denna process är det 
möjligt att avgränsa mönster och skapa nya mönster, som 
hela tiden förbättrar sin förmåga att skapa relevanta förslag, 
baserat på lärda mönster.

ML kommer troligen inom de närmasta åren stå för nya 
banbrytande tekniska möjligheter. Arkitektkontor besitter i 
dagsläget enorma mängder data i sina tidigare genomföra 
projekt. All denna data kan utvinnas och ligga till grund för 
ML dataset från vilken datorn kan lära sig av och visa på 
dolda komplexa samband och kunskap. 

Machine Learning

Generativ design är en designprocess som imiterar naturens 
sätt att skapa och forma. Processen ändrar arkitektens 
designprocess från utformningen av ett enda objekt till 
utformningen av system som innefattar hela spektrat av 
möjligheter för ett visst koncept.

Varje möjlig design som definieras av denna modell finns 
någonstans inom ett ”utrymme”, ofta benämnt som 
som ”design space”, eftersom det innehåller alla unika 
möjligheter för en viss designmodell. Dimensionerna för 
utrymmet utgörs av de olika inparametrarna som är av 
varandra oberoende. Varje unik kombination av dessa 
ingångsparametrar anger en punkt inom designutrymmet 
som representerar utformningen av den unika design som 

Generativ design

bildas av dessa ingångar. (Nagy, Danil. 2017)

Arkitekter utformar sådana flexibla system oftast genom en 
parametrisk modelleringsprogramvara som Grasshopper, 
som använder en uppsättning parametrar för att driva en 
serie geometriska operationer som producerar slutformen.

Illustration: Liljewall arkitekter
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Workshop
Som del av arbetet med att utreda hur digitala 
verktyg kan användas i praktiken, hölls en workshop 
med Stadsbyggnadsgruppen på Liljewall Arkitekter. 
Workshoppen tog avstamp i City Lab action guide 
och deltagarna fick spåna på hur digitala verktyg 
skulle kunna hjälpa dem att i sin vardag jobba mot 
målen i guiden. Gruppen bestod av projektledare, 
planarkitekter, arkitekter och ingenjörer. Workshopen 
var uppbyggd som en öppen diskussion uppdelat i tre 
samtalsgrupper. 
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2016 lanserade FN de globala målen för hållbar utveckling 
som ska leda FN:s arbete till omställningen av ett hållbart 
samhälle till år 2030. 

Vi har identifierat möjliga utvecklingsområden för digitala 
verktyg som kan hjälpa arkitekter och planerare att uppnå 
FN:s globala mål. 

Denna identifiering har gjorts genom en workshop där 
stadsplanerare och arkitekter deltagit och diskuterat 
frågeställningarna kopplat till en miljöcertifiering som knyter 
an till FN:s globala hållbarhetsmål. 

FN:s globala hållbarhetsmål tillsammans med 
nationella mål och visionsdokument ligger till grund för 
certifieringssystemet Citylab Action guide från Swedish 
Green Building Council (SGBC). 

Citylab Action guide sammanfattas i 17 fokusområden 
(version 2.0) och kan läsas ovan. Dessa fokusområden 
stämmer även ganska väl överens med de 5 principerna 
för hållbar utveckling av städer från UN-habitat beskriven 
tidigare, i Citylab Action guide innefattas fler områden 
såsom luft, ljus- och ljudmiljö, grön- och blåstrutkur och 
resurser i kretslopp.

Workshop
Citylab Action guide - 17 fokusområden

WORKSHOP | CITY LAB ACTION GUDIE

1  Funktioner

2 Bebyggelsestruktur

3 Platser

4  Lärmiljöer

5  Kulturmiljöer

6 Lokal försörjning

Rumsliga och integrerade stadskvaliteter

7  Transporter

8  Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur och tillgänglighet

 9  Luft

10  Ljus

11  Ljud

Anpassad luft-, ljus- och ljudmiljö

12  Grön- och blåstruktur

13  Klimatanpassning

Mångfunktionella grönytor och klimatanpassning

14  Materialflöden

15  Produkter

16  Vatten

17 Energi

Resurser i kretslopp
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FN:s globala hållbarhetsmål

WORKSHOP | CITY LAB ACTION GUDIE

FN:s globala mål. (Forsemalm, Johansson et al. 2019)
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Upplägg och sammanfattning

Målet med workshopen var att utröna om de 
verktyg och metoder som nämnts i samtalen med 
forskare och yrkesverksamma kunde kopplats till ett 
miljöcertifieringssystem. 

Det certifieringssystem som vi valde att utgå ifrån var City 
Lab Action guide. Systemet har ett brett perspektiv på 
hållbar stadsbyggnad samt är anpassat till svensk kontext 
och framtaget av Swedish Green Building Council (SGBC). 

Tre grupper delades in där deltagarna utifrån sina 
erfarenheter fick diskutera fritt kring olika fokusområden om 
hur digitala verktyg kan hjälpa dem i deras dagliga arbete. 
De verktyg som funnits i efterforskningen presenterades 
kort och möjligheter och risker diskuterades.

Slutsatsen blev att dynamiska analyser i tidigt skede 
som går att överlappa, lager för lager i samma modell är 
eftersträvansvärt och skulle vara mycket givande som 
bedömningsunderlag. 

Den sammanfattande diskussionen slog fast att deltagarna 
ser stor potential i användadet av verktyg som utgår ifrån 
data i tidigt skede. Gruppen såg också risker och svårigheter 
i att få fram data med tillförlitlig kvalitet samt åtkomst till 
rätt databaser.

Johan Broström - Projektledare/ingenjör

Ida Natanaelsson - Projektledare

Hillevi Kittel - Planarkitekt

Lena Boman - Arkitekt/planarkitekt

Fredrik Löfvenberg - Arkitekt

Markus Bergerheim - Arkitekt

Joanna Henje - Arkitekt

Karl Palmberg - Arkitekt

Karin Lindkvist - Arkitekt

Jacob Hallquist - Arkitekt

Elin Karlsson - Arkitekt

Ellen Simonsson - Arkitekt

André Agi - Arkitekt

Alexander Gösta - Arkitekt

Jacob Flårback - Arkitekt

Deltagarelista:
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Foto från workshop. (Foto: Liljewall arkitekter)
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Fysisk miljö och stadskvalitéer

All information är hämtad ur Citylab Action Guide.

Beaktade hållbarhetsmål

Beaktade fokusområden

Funktioner

Blandat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, kultur, 
rekreation.

Kulturmiljöer

Ta tillvara på, nyttja, och synliggöra befintlig kulturmiljö.

Bebyggelsestruktur

Resurseffektivt användande av mark. Fysiskt och socialt 
sammanhängande stad.

Lokal försörjning

Förutsättningar för lokal försörjning genom 
grannskapsekonomi, gemensamt resursutnyttjande, cirkulär 
ekonomi etc.

Platser

Trygga och tillgängliga offentliga platser och stråk.

Transporter

Främja färdsätt med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Beakta 
avstånd och kopplingar i staden.

Lärmiljöer

Skolor och förskolor i varje område med goda utemiljöer

Informations- och kommunikationsteknik

ITK ska planeras som en del av den tekniska 
infrastrukturen. Data från varje stadsdel kan mätas och 
samlas in.

Bord 1: Diskussion & slutsats
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En grundläggande analys som kan göras för att visa på en 
integrerad bebyggelse i staden är en Space syntax analys. 
En sådan analys skulle också visa på lämplig placering för 
kollektivtrafik, lärmiljöer och offentliga platser såsom parker 
och torg. 

Funktionsblandning kan redovisas, analyseras och 
mätas i planeringsskedet med smarta volymstudier. Även 
markanvändning kan redovisas och analyseras i samma 
modell för att visa på fördelning mellan privat och offentligt, 
fri och bebyggd markyta.

Det vore mycket värdefullt att i tidigt skede upprätta en 
prisbild i närområdet för av avgöra vilken typ av budget som 
är rimligt för ett projekt. Detta kan leda till att bostäder med 
rätt prisbild skapas efter platsens förutsättningar.

För att kunna analysera nulägessituationen krävs insamlad 
data från platsen. Deltagarna lyfte många olika sätt att få 
tillgång till data. För stora områden behövs kartdata. Detta 
kan finnas i form av grundkartor, Google Maps eller dylikt 
(open street maps), GIS-kartor, historiska kartor eller en 
egen databank.

För få mer detaljerad data att förhålla sig till vid planering 
kan det vara nödvändigt med lokala observationer på plats 
genom att räkna personflöden, kartlägga funktioner eller 
faktiskt användning av platser. Positionsinsamling med 
mätare såsom mobiltelefoner eller kameror kan tänkas vara 
en möjlig datakälla i framtiden.

FUNKTIONS-
BLANDNING

BEBYGGELSE-
STRUKTUR

PLATSER

TRANSPORTER

LOKAL 
FÖRSÖRJNING

    

BTA och volymstudie. Illustration: Liljewall arkitekter

Sammanvägning. Illustration: 
Liljewall arkitekter

Möjliga metoder för att mäta

Möjliga datakällor

Möjliga risker & svårigheter

Att avgöra vad som är en rimlig avgränsning av ett 
analysområde kvarstår. Kanske kan datorer bidra till att 
större områden kan analyseras än tidigare. Att all data 
som samlas in av en stad inte är öppen och tillgänglig 
kan vara ett problem. Det kan vara tidskrävande eller 
mycket svårt att få korrekt data bara genom observationer. 
Riktvärden och schablonsiffror för till exempel vad som är 
en rimlig del av en offentlig yta i ett område riskerar att bli 
allt för generell och inte förankrad i lokala förutsättningar. 
Det kan leda till felaktiga beslut för berörd plats.
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All information är hämtad ur Citylab Action Guide.

Hälsosamma närmiljöer

Beaktade hållbarhetsmål

Beaktade fokusområden
Luft

God luftkvalitet ska säkerställas och framtidssäkras.

Ljus

Goda ljusförhållanden ska säkerställas för att värna hälsa, 
orienterbarhet trygghet och estetik.

Ljud

God ljudmiljö ska uppnås för att värna hälsa och trivsamhet.

Klimatanpassning

Strukturen ska vara robust och anpassningsbar till framtida 
klimatförändringar.

Grön - och blåstruktur

Mångfunktionella grön- och blåytor ska ge förutsättningar 
för fungerande ekosystem.

Bord 2: Diskussion & slutsats
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Det finns många sätt att mäta dagljusförhållanden på en 
given plats och med givna volymer. Direkt solljus, skuggning 
och exponering mot öppen himmel är en rent geometrisk 
studie. Kraften ligger i att kombinera dem med andra 
analyser såsom buller som kan behöva direkt motsatta 
kriterier. 

Buller kan vara svårt att mäta och istället kan ett antal 
riktlinjer och principer sättas upp. Både buller och låg 
luftkvalité påverkas av högt trafikflöde. Därmed kan 
förväntat trafikflöde vara lättare att mäta och en direkt 
indikator på att problem med luft och ljud kan uppstå. 

Klimatanpassning är komplext att mäta. Det är ett område 
som påverkas av övriga. En god grön och blåstruktur kan 
hjälpa till att motverka värmeöar. Översvämningsrisk är 
enkelt att visualisera både från stigande vatten och skyfall. 
Vad det innebär för ras- och skredrisker kräver kunskap om 
markens förutsättningar. 

Grönytefaktor är ett etablerat och effektivt sätt att mäta 
funktionaliteten av grön- och blåstrukturer.

För många av klimatanalyserna behövs enbart 3D-modeller 
över topografi och bebyggelsestruktur. Det ställer lägre krav 
på datainsamling då sådan data är lätt att tillgå redan idag. 
Buller och luftkvalité är öppen data som finns att tillgå i hela 
Europa men kan vara krångligare att få tag på jämfört med 
3D-information.

LJUD

LJUS

LUFT

GRÖN- OCH 
BLÅSTRUKTUR

KLIMAT-
ANPASSNING

    

VSC-analys. Illustration: Liljewall arkitekter

Sammanvägning. Illustration: 
Liljewall arkitekter

Möjliga metoder för att mäta

Möjliga datakällor

Möjliga risker & svårigheter

Det är möjligt att göra modeller av de flesta klimat- och 
miljöanalyser men ofta är verkligheten mer komplex. 
Buller kan i vissa fall färdas väldigt långt. Det är svårt att 
avgöra vad som är en lämplig avgränsning för analys av 
närområdet. Att avgöra vad ett område måste vara förberett 
inför när det kommer till klimatförändring är en mycket svår 
uppgift. 
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All information är hämtad ur Citylab Action Guide.

Resurser i kretslopp

Materialflöden

Låg resursanvänding ska upprätthållas genom utnyttjandet 
av cirkulära flöden. Förnyelsebara resurser ska prioriteras.

Produkter

Val av produkter ska göras så att spridning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen undviks. Förutsättningar för goda 
arbetsförhålladen ska skapas.

Vatten

Säker leverans av drickvatten och resurseffektivt 
omhändertagande av spillvatten samt regn- och dagvatten.

Energi

Utsläpp av växthusgaser ska minimeras samt användadet 
av förnybara energikällor med begränsad hälso- och 
miljöpåverkan.

Beaktade hållbarhetsmål

Beaktade fokusområden

Bord 3: Diskussion & slutsats
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Materialflöden och produkter kan analyseras utifrån LCA-
analyser i alla steg. Här finns program såsom VICO för att 
räkna ut mängdning av produkter mycket detaljerat. Redan 
i beräkning av schaktmassorna och val av stomme och 
konstruktion skulle det gå att få ett snabbt överslag på 
resursanvändning av ett helt område redovisat i till exempel 
koldioxid utsläpp, möjlighet för återanvändning mm. 

Dagsljussimuleringar kan visa var solceller kan placeras 
mest fördelaktigt i området.

Bästa placering i terrängen går att analysera för att uppnå 
passiva vinster ur energisynpunkt, exempelvis att bygga mot 
berg för att minimera fasadyta där det är lämpligt.

På planeringsnivå kan ett system för hela området sättas 
upp för att växla energilagring och energianvänding mer 
effektivt än att varje hus ska stå för sig.

För att göra en LCA-analys behövs väldigt mycket 
data om varje produkt. Sådant finns till exempel på 
byggvarubedömningen. Många produktutvecklare tar fram 
en EPD-analys (miljövarudeklaration) för sin egen produkt. 
Om de inte gjort det kan det vara väldigt omständligt att få 
fram.

Även en enklare version av klimatpåverkan kan vara 
värdefull att göra, såsom klimatpåverkan av val av stomme. 

MATERIALFLÖDEN

PRODUKTER

VATTEN

ENERGI

KLIMATPÅVERKAN

    

Radiation map-analys. Illustration: Liljewall arkitekter

Sammanvägning. Illustration: 
Liljewall arkitekter

Möjliga metoder för att mäta

Möjliga datakällor

Möjliga risker & svårigheter

Frågorna som önskas bemötas är väldigt breda och snåriga. 
Det är svårt att veta att rätt bedömning har gjorts. 
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Slutsats
Utifrån intervjuer, inläsning och workshop kan flera 
slutsatser dras och nya frågeställningar ställas. Det 
finns många möjligheter med nya och utvecklade 
digitala verktyg som kommer att förändra arkitektens 
arbete. En av slutsatserna från förstudien är att 
arkitekterna själva behöver vara en stor del i 
utvecklingen. Det finns olika ingångar och perspektiv 
på hur verktygen ska fungera, men ett genomgående 
önskemål är kunna se flera lager av data samtidigt, 
direkt i arkitektens skissmodell. Genom att synliggöra 
flera olika mätvärden samtidigt kan mönster 
tydliggöras redan i skissprocessen. I vårt sista kapitel 
tas olika möjligheter och risker upp som bör beaktas i 
skapandet och utforskandet av de nya verktygen som 
i slutändan ska hjälpa och underlätta arkitektens 
arbete i att skapa hållbara städer.



56

Möjligheter

SLUTSATS |  MÖJLIGHETER

Forsemalm menar att olika kategorier av evidens och 
data behövs för att förankra beslut inom stadsplanering. 
Designval ska grundas på forskning och evidens och det 
ska vara en naturlig del i metoden att ta fram och analysera 
väsentlig data innan besluts tas. Han jämför med den 
medicinska processen där läkaren träffar patienten och 
hör in vad personen i fråga känner. Av erfarenhet och 
kunskap kan läkaren dra slutsatser som bekräftas med 
olika prover eller röntgen innan medicin eller behandling 
ges. På liknande sätt borde stadsplanerare arbeta. Att 
utifrån medborgardialoger, professionell kunskap och annan 
evidens, testa och analysera innan ett projekt genomförs.

Forsemalm pratar även om vikten att samarbeta över olika 
yrkesgrupper, och ser stora möjligheter att kunna använda 
sig av digitala verktyg för att samla mycket kunskap från 
olika håll, vilket är något som även Gil påpekar. Mer 
kunskap, evidens samt data ger stadsutvecklare en starkare 
grund och därmed bättre förutsättningar för att både sätta 
och nå mål och visioner. 

När data och evidens är insamlat kan man med hjälp av 
digitala analysverktyg testa sina idéer för att se hur väl 
de uppfyller målen och visionerna. På detta sätt kan fler 
aspekter synas i designprocessen och mer kunskap komma 
fram under arbetet, vilket skapar bra förutsättningar för 
bättre helhetslösningar. Med denna process kan förslagen 
designtestas och förankras mot data innan den byggs och 
på så vis minimeras risker. 

Genom en iterativ designprocess där design testas mot 
data från flera aspekter ökar möjligheterna att nya förslag 
kommer fram på skrivbordet. Möjligheterna vidgas, och mer 
platsspecificerad och hållbar design kan byggas. 

Det finns många möjligheter men också risker med att 
använda sig av digitala verktyg som baseras på data och 
evidens. 

För en mer kunskapsbaserad process

Samarbeta	för	att	få	in	flera	aspekter	

Testa först bygg sen

Fler designalternativ
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Risker

SLUTSATS |  RISKER

Det finns mycket data inom flera områden, och desto bättre 
staden, företag och privatpersoner blir på att både samla 
in och dela med sig av data breddas möjligheterna till nya 
analysområden. Detta faktum är på ett sätt positivt, men 
det är viktigt att stadsplanerare ställer frågorna först och 
därefter inhämtar data istället för tvärtom. Det är viktigt 
att analysera sin data, vad den kommer ifrån och vilken 
relevans den har menar Gil.

Vilken data behövs egentligen?

Aldrig hela sanningen

Alla som intervjuades säger att det finns en risk i att allt för 
mycket lita på de modeller och algoritmer som sätts upp. 
Om endast olika algoritmer och modeller gör designjobbet 
finns en stor risk i att vi tror att vi tagit fram en sanning 
om den perfekta staden. Varje modell och algoritm är 
ofullständig; alla behov i en stad kommer aldrig att rymmas 
i en modell. 

Förståelse för modell och resultat

Förståelsen för hur algoritmen och den digitala modellen 
är uppbyggd har stor betydelse. När analysen av modellen 
görs är det viktigt att veta vad som sker och varför, och 
framförallt förstå begränsningarna och vad som inte syns 
i modellen (Magnusson 2018). Modellen kommer aldrig 
att visa hela sanningen, utan kommer snarare att vara en 
representation av verkligheten som visar förutsättningar 
(Berghouser Pont 2018). 

Forssén och Höstmad var båda positiva till att en förenklad 
skissmodell där analyser av ljudmiljö kan användas i tidiga 
skeden. De tror att en relativt grov analys kan göras, men att 
det är viktigt att även här känna till de begränsningarna som 
finns i en tidig uppskattning. Analysen och algoritmen får 
alltså inte vara för grov, och det är därför viktigt att hitta en 
balans mellan besparing i tid och noggrannhet i sin analys. 
Magnusson är inne på liknande spår då han säger att det är 
viktigt att analysera resultaten utifrån den algoritm man har, 
och även förstå och analysera det som inte visas i resultatet. 

Generellt är det viktigt att förstå de digitala verktygens 
begränsningar och inte förblindas av tydliga diagram och 
siffror.

Balansen mellan tid och noggranhet
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