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1   Bakgrund 
Visionen för Albyberg har sedan starten varit att skapa ett verksamhetsområde med 

fokus på hållbarhet. Inom arbetet med Albyberg etapp 2 har diskussioner förts om hur 

hållbarhetsaspekterna bäst ska kunna tillgodoses.  

Hållbarhetsbegreppet delas vanligen in i tre dimensioner; social hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. Många gånger överlappar och sammanfaller olika 

aspekter av de tre dimensionerna i konkreta sakfrågor eller lösningar. Ett exempel är 

skapandet av goda förutsättningar för kollektivtrafik, som kan bidra med såväl 

ekologisk som social och ekonomisk långsiktig nytta. I arbetet med hållbarhetsfrågor 

krävs därför vida perspektiv och ett synsätt som integrerar de olika dimensionerna. En 

utveckling som gynnar endast en eller ett par av dimensionerna och samtidigt 

missgynnar de övriga kan omöjligt betraktas långsiktigt hållbar.  

 

Figur 1.1. Hållbarhetsbegreppets tre dimensioner; social-, ekologisk- och ekonomisk 
hållbarhet. 

 

Inom hållbar stads- och samhällsutveckling är det viktigt att förstå vilken påverkan 

som sker genom en specifik insats, såsom exploateringen av Albyberg. Vilka 

ekologiska, sociala och ekonomiska värden kan påverkas? För vilka grupper, 

aktiviteter och processer får insatsen effekt? Det är också betydelsefullt att resonera 

kring på vilket sätt varje enskilt projekt kan bidra till en större hållbar utveckling. 

Varje enskild plats kan ha specifika värden som måste värnas, eller en potential att 

bidra med en större nytta. Det blir därför viktigt att identifiera specifika principer för 

varje projekt.  

I maj 2015 anordnades därför en workshop med deltagare från Haninge kommuns 

projektgrupp och ÅF. Workshopens syfte var att belysa vikten av hållbarhetsfrågorna i 

ett tidigt skede i planprocessen samt att föra en diskussion kring vilka aspekter som 

blir särskilt viktiga att beakta. 

Workshopen mynnade ut i ett PM (”Principer för Albyberg etapp 2, sammanfattande 

PM efter arbetsmöten under maj 2015”) som klargör vilka värden som är särskilt 
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viktiga att bevara eller utveckla i området. Dessa principer pekade sedan ut 

färdriktningen i det kommande arbetet med att ta fram en illustrationsplan.  

Detta PM utgår ifrån det förslag till illustrationsplan som presenterades för kommunens 

projektgrupp i november 2015 och tydliggör hur de olika hållbarhetsaspekterna har 

beaktas i framtagandet av planförslaget. Arbetet med illustrationsplanen pågår 

fortfarande och därmed kan ändringar ske framöver som påverkar 

hållbarhetsaspekterna. 

 

 

Figur 1.2. Arbetet med illustrationsplanen fortgår än. Ovan visas den illustrationsplan som 
presenterades för Haninge kommun i början av november 2015 och som detta PM baserar 
sig på.  
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2   Social hållbarhet 

2.1   Värdet av social hållbarhet 

 

Social hållbarhet kan i korthet sägas handla om människan. Dels om individers 

välmående, dels om samhällets och de sociala nätverkens styrka och utveckling. Ett 

flertal aspekter brukar nämnas, bland annat demokrati, rättvisa, jämställdhet, välfärd, 

välbefinnande, integration och individers behov. Den sociala hållbarheten fokuserar på 

människor och mjuka värden som livsstil, förutsättningar för ett fungerande 

vardagsliv, kultur, tillit, folkhälsa och mänskliga rättigheter brukar nämnas. Kortfattat 

kan man säga att man försöker planera nya stadsdelar på ett så rättvist sätt som 

möjligt där olika individers behov tillgodoses och en mångfald främjas. Genom att 

stärka den sociala hållbarheten gynnas dels individers välmående och deras 

livschanser stärks, dels stärks samhället som helhet. 

 

2.2   Social hållbarhet i Albyberg 

Albyberg planeras bli ett område med uteslutande verksamheter. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv är detta inte idealiskt, eftersom det är eftersträvansvärt att 

skapa funktionsblandning som gör området levande under en större del av dygnet och 

veckan. Detta innebär att vissa aspekter som exempelvis trygghet bör beaktas extra 

noga. Verksamhetsområden riskerar att upplevas som folktomma efter arbetsdagens 

slut vilket innebär att området kommer ha en låg social övervakning i form av ”ögon 

på gatan”, det vill säga människor i omlopp. I det fortsatta planarbetet bör man noga 

beakta hur man på bästa sätt kan vistas och röra sig i området på ett tryggt sätt. 

Exempelvis bör busshållplatser förläggas i närhet av verksamheter och gång- och 

cykelvägar bör vara väl upplysta och ha god överblickbarhet. Trygghetsaspekterna 

tillgodoses även i områdets struktur, genom att minimera andelen återvändsgator i 

planen förespråkas ett gatunät som möjliggör genomströmning. En hög 

genomströmning av människor leder till en ökad trygghet. 

Det är ännu oklart vilka slags verksamheter som kommer etablera sig i Albyberg. Om 

det finns intresse av att etablera exempelvis lunchrestauranger eller annan service i 

området så är detta ett positivt inslag som bör uppmuntras. 

Goda kollektivtrafikmöjligheter skapar inte bara en ekologisk hållbarhet utan även de 

sociala värdena tillgodoses. En väl utformad busshållplats kan exempelvis uppmuntra 

till sociala möten och genom att åka kollektivt ser man andra människor, exempelvis 

människor med en annan etnicitet, utbildningsnivå och samhällsklass vilket skapar 

förståelse för ett samhälle uppbyggt av olika individer.  I arbetet med 

illustrationsplanen har kopplingarna till och från busshållplatserna diskuterats och gena 

gång- och cykelvägar har prioriterats, bland annat har vissa släpp mellan tomtmark 

föreslagits för att uppnå detta. Även busshållplatsernas placering har diskuterats för 

att uppnå bästa upptagningsområde och därmed uppmuntra till kollektivt resande. 

Dock är inte busshållplatsernas placering fastslagen och det är inte heller 

planarkitekten eller projektgruppen som ensamma rår över frågan vilket försvårar 

arbetet med att säkerställa detta.   

Social hållbarhet handlar även om välbefinnande och folkhälsa. Genom att skapa ett 

verksamhetsområde med rekreativ grönska skapas förutsättningar för arbetande att 
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exempelvis promenera eller jogga på sin lunch, och göra det enklare, tryggare och 

trevligare att ta sig till och från arbetet till fots eller med cykel. Naturparken i etapp 1 

med anlagda rid- och cykelvägar blir viktig för områdets helhet men även de mer 

orörda naturområdena har rekreativa värden. I arbetet med illustrationsplanen har 

stor vikt lagts vid hur man rör sig i området och möjliggöra kopplingar till närliggande 

områden. Bland annat har det diskuterats hur man som fotgängare på bästa sätt 

korsar Albybergsringen och hur Albybergsringen ska utformas för att inte klippa av 

viktiga gångstråk. 

Genom att möjliggöra en variation i tomtstorlek inom området främjas en blandning 

av företag och verksamheter och därmed en social hållbarhet. Det skulle även vara 

positivt om det inom området finns en variation i pris för tomtmarken eftersom det 

möjliggör att både stora kapitalstarka företag kan etablera sig så väl som mindre, 

nystartade verksamheter.  

En långsiktig social hållbarhet innebär även att man eftersträvar att planera ett 

attraktivt verksamhetsområde där företag väljer att stanna. Det innebär att man får 

en robusthet i ägandet vilket skapar sammanhållning och engagemang bland 

fastighetsägarna samtidigt som området får ett bra rykte.  

 

 
Figur 2.1 Förslag på utformning av naturparken i etapp 1. Rekreativa värden är viktiga för att 
uppnå en god social hållbarhet. 
 

3   Ekonomisk hållbarhet 

3.1   Värdet av ekonomisk hållbarhet 

 

Ekonomisk hållbarhet kan i samhällsutvecklingssammanhang diskuteras i två olika 

nivåer. Först och främst handlar det om att stötta en långsiktigt fungerande ekonomisk 

utveckling för kommunen och samhället i stort: att säkerställa att det finns 

förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv och en intäktsbas.  
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Ekonomisk hållbarhet handlar också, i sammanhanget, om att få ekonomin i 

exploatering och förvaltning att gå ihop. Det innebär att det finns en realistisk 

ekonomisk kalkyl som ligger till grund för beslutsfattande så att den tänkta budgeten 

kan följas. I linje med idén om att hållbar utveckling bygger på flera perspektiv och 

dimensioner får den ekonomiska tillväxten och det ekonomiskt hållbara projektet inte 

ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle eller en förstörd miljö. 

 

3.2   Ekonomisk hållbarhet i Albyberg 

 

I arbetet med att hitta fokus och principer för utvecklingen av Albyberg framkom flera 

betydelsefulla ekonomiska aspekter. Exploateringen av Albyberg syftar till att stötta 

hela Haninges och regionens ekonomiska utveckling på kort och lång sikt.  

Planen är utformad med syftet att skapa förutsättningar för ett så mångsidigt 

näringsliv som möjligt, som lockar olika slags branscher och verksamhetstyper. En 

variation av tomtstorlekar, möjlighet till service i området, en tydlig 

hållbarhetsprofilering och höga krav på gestaltning i området är bidragande faktorer 

till att skapa ett eftertraktat verksamhetsområde som attraherar olika verksamheter. 

Detta i syfte att skapa förutsättningar för fler och fler slags arbetstillfällen i kommunen 

och för att genom mångfald lättare stå emot strukturkriser och andra 

omvärldsförändringar. De insatser som har gjorts i syfte att stärka den sociala 

hållbarheten har också positiva effekter på den ekonomiska hållbarheten: genom att 

skapa trygga, tillgängliga och intressanta miljöer som är befolkade under en större del 

av dygnet än vid arbetsdagens start och slut, och genom att skapa förutsättningar för 

handel och service, kan rekryteringen av personal till företagen i området underlättas.  

Området som helhet planeras att exploateras tätt. Detta har inte bara positiva sociala 

effekter såsom tätare flöden av människor i rörelse, vilket ökar tryggheten och skapar 

underlag för kollektivtrafik och service. Ett tätt område skapar också bättre utrymme 

för arbetsplatser och god exploateringsekonomi, samtidigt som betydelsefulla 

naturvärden och ekologiska kvaliteter kan sparas.  

Om vi flyttar fokus mot den ekonomiska hållbarheten i projektet handlar den om att 

försöka planera området på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och väga intäkter 

mot utgifter. Genom att tidigt ta med ett flertal expertområden och kompetenser i 

projektet kan de mest kostsamma alternativen undvikas och en ekonomisk hållbarhet 

främjas. 

Ett sådant exempel är Albybergsringens sträckning. Geoteknikernas initiala analys 

identifierar områden med dåliga markförhållanden och genom att dra vägen där det är 

berg undviker man kostsamma slänter samt markförstärkningar. Albybergsringens 

sträckning har justerats ett flertal gånger för att både kunna maximera tomtarean 

samt att hitta en placering som innebär den minsta anläggningskostnaden. 

Även lokalgatornas sträckning har diskuterats utifrån de ekonomiska aspekterna. I och 

med att det är kostsamt att anlägga vägar ställs detta mot den ekonomiska nyttan att 

kunna angöra tomtmark. Planen är utformad så att alla vägar i så stor utsträckning 

som möjligt är dubbelsidiga, det vill säga att de har tomtmark på båda sidor. 

Gatornas sträckning och utformning har även tagits fram med tanke på företagens 

önskemål. Man förutsätter att ett flertal logistikföretag kommer vilja etablera sig i 
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området och dessa företag föredrar en gatustruktur med möjlighet till rundkörning. 

Genom att redan nu förutse företagens behov skapas ett attraktivt 

verksamhetsområde med efterfrågad tomtmark vilket påverkar tomtpriser och därmed 

kommunens intäkter.  

I arbetet med illustrationsplanen har den totala andelen tomtmark varit en viktig 

aspekt. Genom att försöka hitta en bra balans mellan att bevara värdefull naturmark 

och samtidigt maximera andelen tomtmark uppfylls en god ekonomisk hållbarhet i 

projektet. Tomtmarken genererar faktiska inkomster och den bevarade naturmarken 

bidrar till områdets attraktivitet vilket skapar indirekta positiva konsekvenser på 

tomtpris.  

Ekonomisk hållbarhet handlar både om att försöka öka områdets intäkter men även 

minska dess utgifter. Utgifterna kan minskas både på lång och kort sikt. På kort sikt 

kommer aspekter som genomförande in. Det kan exempelvis innebära att området 

byggs ut i etapper och har en väl genomtänkt process som effektiviserar bortforsling 

av sprängmaterial, transporter, upplag osv. En kostnadskalkyl håller på att tas fram 

som beaktar alla dessa olika aspekter av genomförandet. 

På lång sikt innebär ekonomisk hållbarhet att man förespråkar lösningar som blir 

kostnadseffektiva att underhålla samt att man bygger in en flexibilitet i planen som 

bidrar till att framtida onödiga ändringar undviks. Redan nu förs en dialog med 

kommunens drift- och underhållsansvariga för att få en förståelse för vad som krävs 

för att kunna sköta området på ett så smidigt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Det kan exempelvis innebära att hitta den bästa placeringen för skötselvägar och 

diskutera hur kommunens naturområden underhålls.  

Att ta fram en flexibel detaljplan bidrar också till den ekonomiska hållbarheten genom 

att kostsamma planändringar undviks. En diskussion har förts med representanter från 

Trafikverket angående en framtida gång- och cykelväg utefter Dalarövägen. Som en 

följd av detta sparas en ca 20m bred naturremsa mellan Dalarövägen och 

tomtmarken. Naturremsan kan i framtiden göras om till en gång- och cykelväg utan 

att en planändring måste ske.   

 

4   Ekologisk hållbarhet 

4.1   Värdet av ekologisk hållbarhet 

Precis som de andra hållbarhetsbegreppen är ekologisk hållbarhet brett och täcker in 

ett flertal olika aspekter. För att uppnå en god ekologisk hållbarhet bör det naturliga 

kretsloppet värnas och den biologiska mångfalden bevaras. Ekologisk hållbarhet 

innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Bryter man ner detta till att 

fokusera på stadsbyggande brukar man tala om bland annat ekosystemtjänster, 

dagvattenhantering, bevarande av naturvärden, hållbar vattenplanering, resurssnålt 

byggande, anpassning till naturen, rekreation, lokala kretslopp och ett effektivt 

markutnyttjande. 

 

4.2   Ekologisk hållbarhet i Albyberg 

Visionen för Albyberg har sedan starten varit att skapa ett verksamhetsområde med 

stort fokus på ekologisk hållbarhet. Tidigt i projektet för etapp 2 togs beslut att försöka 
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bevara stora delar av områdets befintliga grönska för att skapa ett attraktivt 

verksamhetsområde som är nytänkande i sin struktur och gestaltning. En 

naturvärdesanalys som utpekade de mest värdefulla naturområdena låg till grund för 

illustrationsplanen.  

Utöver flertalet av de utpekade naturvärdesområdena behålls även annan naturmark 

genom en medveten planering. Till exempel läggs ytor för hantering av dagvatten i 

anslutning till bevarade naturvärden. På så vis erhålls en sammanhängande grön 

struktur i området.  

Projektgruppen har valt att arbeta med ett koncept som innebär att två större gröna 

kopplingar (se Figur 3.3) bevaras samt att det skapas länkar till naturparken som 

ingår i etapp 1. 

I den södra kopplingen ingår ett av de mest värdefulla naturvärdesobjekten bestående 

av en sumpskog. Idag finns det en befintlig naturstig här som sträcker sig söderut från 

planområdet. Intentionen är att möjliggöra för denna informella gångstig att vara kvar 

samt att den ska länka till naturparken i etapp 1. Den norra kopplingen består inte av 

några gångstigar utan blir mer ett ekologiskt samband och en spridningskorridor för 

växter och djur. För att de två större gröna kopplingarna ska fungera som ekologiska 

samband för te.x. vilt, bör man bygga bort barriären som finns i Albybergsringen. 

Detta kan göras genom ekodukter i form av breda halvtrummor under vägen på 

lämpliga ställen. 

Naturparken som ingår i etapp 1 blir det största rekreativa området i Albyberg med 

anlagd ridväg samt gång- och cykelväg.  

 

Figur 3.1 Detaljplanekarta för etapp. Naturparken sträcker sig mellan exploateringen i etapp 
1 samt exploateringen i etapp 2 och blir det området med högst rekreativa världen.   
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Albyberg är ett starkt kuperat område och för att kunna erbjuda plan tomtmark till 

försäljning kommer stora ingrepp behöva ske. Där det är möjligt har tomtmarken 

anpassats till att följa naturliga branter och slänter och projektet har höjdsatts med 

utgångspunkt att stora fyllningar undviks. Dock kommer det bli nödvändigt att 

genomföra en hel del sprängningar och schaktning av massor.  

När ett områdes topografi ändras kan det få hydrologiska konsekvenser för bland 

annat grundvattnet samt regnvattnets avrinning i området. För att bevara de 

kvarvarande våtmarkerna måste tillräcklig tillrinning till dessa säkerställas. I Annat fall 

riskerar naturvärdena att minska eller försvinna vilket påverkar den ekologiska 

hållbarheten negativt. 

Dagvattenhanteringen i området har varit en central fråga tidigt i projektet och ett 

flertal dagvattendammar ingår i förslaget. För att få dessa ekologiskt hållbara bör de 

anpassas så att den biologiska mångfalden och landskapsbilden främjas. Även 

utformningen av områdets gator med trädplanteringar som tar upp dagvatten är en 

viktig del i hållbarhetsbegreppet. 

Vilka bestämmelser som kommer finnas i detaljplanen angående byggnaders 

utformning och gestaltning är ännu inte bestämt. I detaljplanen finns det utrymme att 

styra byggnationen mot ett hållbarhetstänk som skulle kunna innebära ex vis 

återvunna material och en begränsning av de hårdgjorda ytorna på tomtmark. 

En av de viktigaste ekologiska värdena i området är Husbyån. Husbyån är ett 

värdefullt vattendrag vars status inte får riskeras att påverkas negativt av planerna för 

området. Söder om området finns också vattentäkter som berörs av åtgärder i 

Albyberg. För att inte negativt påverka områden nedströms krävs dels att dammar 

anläggs innan byggnation startar i området för att ta hand om föroreningar, dels att 

dammarna utformas så att rening av tillströmmande vatten sker innan de rinner vidare 

nedströms till Husbyån. 

Planförslaget för Albyberg innebär att stora arealer skog kommer röjas för att ge plats 

för tomtmark. Olika kompensationsåtgärder för att höja värdet i kvarvarande skog har 

föreslagits i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i projektet. 
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Figur 3.2 Naturvärdesinventeringen som utfördes i ett tidigt skede av projektet pekar ut ett 
flertal naturvärdesobjekt. Denna karta med naturvärdesobjekt har legat till grund för 
utformningen av illustrationsplanen och de mest värdefulla naturvärdesobjekten bevaras i 
planförslaget.  
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Figur 3.2 Två större gröna kopplingar bevaras i planförslaget. Den södra kopplingen bevarar 
en befintlig naturstig samt förbinder området Råttfällan med naturparken i etapp 1. Den 
norra kopplingen främjar ekologiska samband samt blir en viktig spridningskorridor.  
 
  
 


