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1. Inledning 
När begreppet folkhälsa kommer till tals är det kanske inte i första hand stadsplanering man 
tänker på. Kanske tänker man inte heller först på sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande. 
Begreppet folkhälsa för snarare tankarna till något mer abstrakt, hur vi mår, hur folket, 
massan, var och en av oss tillsammans mår. Hur våra tobaks- och alkoholvanor ser ut, hur vi 
rör på oss och hur vi sover. I det stora hela är det just det, vår sinnesstämning och vår fysiska 
och psykiska hälsa som folkhälsa handlar om. Det handlar om egna individuella val i 
vardagen, inarbetade vanor, yttre miljöer och samhälleliga strukturer som alla är olika 
faktorer som påverkar vår hälsa.1 

Våra städer, bostadsområden och offentliga rum är i högsta grad sådana platser där de yttre 
miljöerna och samhälleliga strukturerna påverkar vår hälsa. Det är i dessa rum vi lever, 
arbetar och verkar. Efterkrigstidens städer har utvecklats efter ett samhälle där bilismen 
spelat en avgörande roll. Människor bor på en plats, arbetar på en annan och handlar på en 
tredje. Mellan dessa platser tar man sig i första hand med bil.2 Modernismens idéer om 
rationalitet och monofunktionalitet har utvidgat städerna, förändrat våra arbetsmönster och 
levnadsvillkor vilket i sin tur har försvårat möjligheterna för ett aktivt liv i vardagen.3 I stället 
för att cykla eller promenera till ett fysiskt arbete spenderas tiden till och från arbetet i en 
bilkö och själva arbetet handla ofta om stillasittande uppgifter bakom ett skrivbord. Fysisk 
aktivitet är inte längre en del av vardagsrutinerna utan har snarare blivit en 
fritidssysselsättning som måste planeras och utövas i form av schemalagd idrott och 
träning.4  

Ett resultat av den mer stillasittande livsstil som kommit att etableras i och med den 
modernistiska samhällsplaneringen, den förändrade arbetsmarknaden och teknologiska 
utvecklingen är att vissa delar av folkhälsan har försämrats. Bristen på fysisk aktivitet 
kombinerat med förändrade kostvanor och fritidsaktiviteter bidrar till ökade risker för 
kroniska hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, fetma, vissa former av cancer, typ 2-diabetes 
och mental ohälsa. Många av dessa sjukdomar och besvär kan dock förebyggas. Enligt 
Folkhälsoinstitutet skulle fysisk aktivitet 30 minuter om dagen med ”måttlig intensivitet” 
vara tillräckligt för att förhindra många från att drabbas.5  

Att vara fysiskt aktiv handlar dock inte enbart om att träna eller utöva någon form av 
schemalagd idrott. Det handlar lika mycket om hur man väljer att transportera sig, var och 
hur lek och spontanaktiviteter bedrivs och hur möjligheterna för detta ser ut och formas i 
omgivningen. I den här uppsatsen kommer sambandet mellan folkhälsa och stadsplanering 
att lyftas fram och undersökas.    

 
 

  
                                                           
1
 www.fhi.se hämtad den 28 mars 2013 

2
 Faskunger, Johan (2008) Samhällsplanering för ett aktivt liv, Fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa, 

Östersund: Statens folkhälsoinstitut s.8  
3
 Klingberg, Elisabeth (2006) När nyurbanismen kom till stan, Göteborg: Pratminus förlag s.23 

4
 Faskunger (2008) s.8 

5
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1.1 Begreppsförklaringar 
Det finns flera begrepp som kommer att återkomma kontinuerligt i denna uppsats. 
Betydelsen av några av dessa begrepp kan ses som självklara och lätta att förstå men jag 
menar att en förtydning av dessa begrepp ändå är nödvändig. 
 

Begreppet hälsa definieras av Världshälsoorganisationen som en resurs i vardagslivet, inte 
som själva målet med livet. Det anses vara ett positivt koncept som framhåller sociala och 
individuella resurser samt fysik tillgång.6 Denna begreppsförklaring kan upplevas som 
problematisk i vetenskapliga sammanhang då den framställer hälsa som någonting 
subjektivt, nästan som en känsla. Subjektiva känslor är svåra att mäta och omvandla till de 
siffror som ändå ligger till grund för så många hälsoundersökningar. Det sätts hela tiden 
gränser för vad som anses vara ett sunt och välmående leverne. Hur man ska vara, göra och 
känna sig för att må bra. Hälsobegreppet blir därför mångtydligt beroende på vem man 
frågar och var man väljer att fokusera. I den här uppsatsen kommer begreppet hälsa ändå 
att representeras av världshälsoorganisationens subjektiva beskrivelse. Jag avser inte att 
försöka mäta någons hälsa i detta arbete utan väljer att se på hälsa som ett positivt begrepp 
som representerar en möjlighet till att leva fullt ut. Hälsa är alltså en individuell resurs för var 
och en i vardagslivet.  
 
Folkhälsa i sin tur definieras som hela befolkningens hälsotillstånd. Begreppet måsta ta 
hänsyn till både olika nivåer inom själva folkhälsan och fördelningen av folkhälsan. För att en 
folkhälsa ska kunna klassas som god måste således inte bara själva hälsotillståndet vara så 
gott som möjligt inom befolkningen utan även så jämnlikt fördelat som möjligt.7 När 
mätningar av folkhälsa görs är medellivslängden i en befolkning ett utav de främsta måtten 
för god hälsa. Insjuknande i, och förekomsten av, de vanligaste sjukdomarna är två andra 
viktiga mått. Även antalet förlorade år till följd av sjukdom eller för tidig död samt 
spädbarnsdödlighet fungerar som vanliga mått för undersökningar som berör en befolknings 
övergripande hälsa.8  
 
Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ökar energiförbrukningen. Det kan handla 
om en promenad, ett enklare lyft, ett aktivt arbete eller för den del att kratta löv.9 Låt säga 
att man kan dela in fysisk aktivitet i två olika kategorier, där den fysiska aktiviteten är målet 
och där den är medlet. När den fysiska aktiviteten är målet är den oftast planerad, det är just 
ansträngning och rörelse individen är ute efter. Träning för att bli snabbare, starkare, hoppa 
högre, orka längre eller bara må bättre. När den fysiska aktiviteten är medlet så handlar det 
snarare om att ta sig från en plats till en annan eller att med hjälp av fysisk aktivitet uträtta 
någongting annat, trädgårdarbete eller liknande. Den fysiska aktiviteten är då inte det man 
huvudsakligen är ute efter, den blir i stället ett medel för att klara uppgiften. Exempelvis en 
söndagspromenad, man är egentligen inte på väg någonstans och man strävar inte efter att 
bli bättre på att gå. Promenaden representerar snarare en form av rekreation och den 
fysiska aktiviteten är medlet. I den här uppsatsen är det just sådan typ av fysisk aktivitet som 

                                                           
6
 Schäfer Elinder, Liselotte, Faskunger, Johan(red) (2006) Fysisk aktivitet och Folkhälsa, Stockholm: Statens 

Folkhälsoinstitut, s.10 
7
 Schäfer Elinder, Faskunger (2006) s.10 

8
 Schäfer Elinder, Faskunger (2006)s.10 

9
 Schäfer Elinder, Faskunger (2006) s.12 
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kommer att vara i fokus, där den fungerar som medel, i transportsyfte, spontanidrottssyfte 
eller rekreationssyfte.  
 
Aktiv transport representerar att man transporterar sig på sådant vis så man aktivt måste 
använda sin kropp. Målet med den aktiva transporten är sällan den fysiska aktivitet den 
genererar utan snarare det faktum att man förflyttar sig från en plats till en annan. Att gå, 
cykla eller för den delen åka rullskriskor kan alla vara olika typer av aktiv transport.10  
 
Spontanidrott som det kommer att användas i den här uppsatsen syftar till all typ av idrott 
och rörelse som utövas utanför klubbar och föreningar. Den är oorganiserad, avgiftsfri och 
öppen för alla. Det enda som behövs är en boll, en skateboard eller ett par tennisrack och 
någonstans att vara. Spontanidrott förutsätter inte nödvändigtvis att aktiviteten är helt 
spontan, det vill säga påkommen i stunden, utan spontanidrott kan vara både planerad och 
oplanerad.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här uppsatsen är att lyfta fram hur stadsplanering kan främja fysisk aktivitet. 
Ambitionerna är visa en övergripande bild om hur platser och funktioner i staden kan 
underlätta för var och ens möjligheter till fysisk aktivitet. Tanken är att undersöka hur 
behovet att bygga aktivitetsfrämjande framställs i översiktsplanering, hur det efterföljs i 
detaljplanering och slutligen hur resultatet faktiskt blir samt vilken skillnad som finns i olika 
stadsdelar. Uppsatsens problemområde kommer alltså att studeras i tre olika faser, vision, 
genomförande och resultat. Studiens fokus kommer att vara riktad mot hur möjligheterna till 
spontanidrott och aktiva transporter skapas och ser ut i Örebro. För att svara på uppsatsens 
syfte har jag valt att formulera följande frågeställningar: 
 

1. Hur vill Örebro kommun arbeta för att uppmuntra till aktiva transporter och 
spontanidrott i staden?   

          
       – Vilken typ av stad efterstävar kommunen att skapa? 

                     
2. Hur återges översiktsplanens riktlinjer i detaljplanering? 

 
3. Hur påverkar den byggda miljön möjligheterna till aktiv transport och spontanidrott i 

staden?   

1.3 Avgränsningar  
I den här uppsatsen har jag valt att begränsa mig till att enbart undersöka hur möjligheterna 
till spontanidrott och aktiva transporter ser ut i Örebro. Hur arbetet för att öka den fysiska 
aktiviteten i staden ser ut och hur möjligheterna till en aktivare stad kan skapas. Platsers 
utformning och funktion är det som kommer undersökas inte vilka som nyttjar dem eller 
varför. Människors möjligheter att delta i schemalagda idrotter, tillgången till 
idrottsanläggningar eller gym och val av fritidssysselsättningar kommer inte att undersökas i 
detta arbete. Även om sådana perspektivbreddningar också är viktiga att undersöka, 
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Faskunger (2010) Aktivt liv i byggda miljöer, manual för kommunal planering, Östersund: Statens 
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diskutera och utveckla i arbetet mot ett aktivare samhälle. Avgränsningen i denna uppsats 
ligger alltså i att undersöka hur de offentliga rummen planeras och utnyttjas för att främja 
folkhälsa och fysisk aktivitet. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer fortsättningsvis att innehålla en metod- och materialdel, där valet av 
metoder och material redogörs. Sedan följer kapitel två som är ett forskningsläge. 
Forskningsläget placerar dels ämnet i en historisk kontext och lyfter dels fram hur byggd 
miljö främjar fysisk aktivitet. Studier av plandokument och observationer, det vill säga själva 
undersökningen, kommer sedan i kapitel tre. Detta följs av en diskussion och slutresultat i 
kapitel fyra och fem. Som avslutning på arbetet kommer även en komplett sammanfattning 
av uppsatsen. 

1.5 Metod och material 
Metoderna som kommer att användas i detta arbete är av kvalitativ variant. Framförallt är 
det textanalys, men även observationer, kommer att ligga till grund för denna studie. 
Materialet som jag kommer att analysera och tolka är översiktsplanen samt en detaljplan för 
Örebro kommun.  
 
Översiktplanen, som antogs av kommunfullmäktige 24 mars 2010, hänvisar till andra 
måldokument om man vill veta mer inom ett specifikt område, exempelvis trafikplanering. 
Eftersom översiktsplanen innehåller det kommunen vill, kommunens vision om man så 
säger, anser jag att den ändå bör vara tillräcklig för att få en övergripande bild om hur 
kommunen vill arbeta för att öka den fysiska aktiviteten i staden. Detaljplanen som 
behandlas är över kvarteret Lagerbladet i Sörbyängen och vann laga kraft 14 oktober 2010, 
området är dock ännu inte bebyggt. Det är ändå ett intressant objekt att studera för 
området Sörbyängen har expanderat kraftigt de senaste åren vilket innebär att stora delar av 
området är nybyggt. Detaljplanen vann även laga kraft ungefär ett halvår efter att den nya 
översiktsplanen antogs så kommunens visioner bör reflekteras tydligt i planen. Att endast en 
detaljplan tas upp i arbetet har med studiens begränsade omfattning att göra.11 
 
Johan Faskunger är filosofie doktor i fysisk aktivitet och hälsovetenskap och arbetar som 
utredare vid Folkhälsoinstitutet. Faskunger har varit inblandad i en mängd utredningar 
gällande sambandet mellan folkhälsa och samhällsplanering, med fokus på hur den byggda 
miljön påverkar den fysiska aktiviteten hos en befolkning.12 En stor del av forskningsläget 
kommer att bygga på hans utredningar. Faskungers slutsatser i frågan om hur byggd miljö 
kan främja fysisk aktivitet kommer även att fungera som mall för denna uppsats.    
 
Att tolka och bedöma olika plandokument är på många vis en normativ uppgift. Det finns 
ingen bestämt mottstock för hur man gör. Abdul Khakee redogör för tre olika 
tolkningsmodeller som alla grundar sig i olika teoretiska skolor. Jag har valt att använda en 
förenklad variant av en av dem. Modellen utgår från att en plantext är en produkt av en 
demokratisk diskurs och att det är en återspegling av de rådande samhällsstrukturerna. 
Planens ord och mening visar på de sociala relationer som skapar kontexen planen är 

                                                           
11

 Vårt framtida Örebro, Översiktsplan för Örebro kommun (2010) samt Detaljplan för kv. Lagerbladet m.fl, 
Projektnummer SP080032 Detaljplan i Örebro Kommun (2010) 
12

 www.idrottsbokhandeln.se hämtad den 8 april 2013 
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framtagen för. En plan består således av flera diskurser som visar på olika maktrelationer. 
Där det är viktigt att klargöra om planen endast är för makthavarna eller om den försöker 
engagera allmänheten. Enligt modellen så är en ”etiskt korrekt” plan utmanande mot de 
etablerade maktförhållandena, den lyfter fram önskvärda förändringar och diskuterar de 
strukturer eller faktorer som är hinder för dessa ändringar. Man behöver titta på om planen 
lyfter fram oklarheter eller om den genomsyras av en dominerande uppfattning.13  
 
Att läsa en översiktsplan efter denna modell består av sex olika moment. 
 

1. Kontext: Här bör man klargöra samhällsstrukturer och sociala relationer. 
2. Format: Planens syfte, visioner, disposition samt om den kan anses komplett. 
3. Ekonomi: Föreställningar, villkor för näringsliv, sysselsättningsproblem, tillväxt, 

sociala prioriteringar samt miljöintressen. 
4. Diskurs och diskursarena: språket i texten, hur tekniska frågor behandlas, vilka 

målgrupper texten vänder sig till. 
5. Kommunikativa egenskaper: Klarhet, hantering av oklarheter, förvrängningar, 

otillgängliggörande av fakta, tillgänglighet av texten i sin helhet. 
6. Maktrelationer: Används otydlighet i målen för att dölja maktlöshet, formell och 

verklig inställning till allmänintresset och marknadsintresset samt planens faktiska 
befogenheter rörande bebyggelse, ekonomiska och sociala frågor. 14 

 
Modellen kommer att fungerar som ett hjälpmedel i att få ut mer information från planerna. 
Idén är att försöka se om planen behandlar folkhälsofrågorna och problemen med dessa 
frågor öppet och tydligt eller om det går att tolka vissa idéer som dominanta. Jag avser att 
med hjälp av modellen bilda en uppfattning om vilka ideal som styr stadsplaneringen i 
Örebro. Alla moment i modellen kommer inte att användas i arbetet eftersom jag inte avser 
att göra en diskursanalys.  
 
Eftersom jag i detta arbete är intresserad av att undersöka platsers utformning och funktion 
snarare än människorna eller grupperna som utnyttjar dem kommer observationerna vara 
icke-deltagande. Det är hur platserna ser ut och hur de utnyttjas som är intressant, inte av 
vem eller varför. Jag kommer använda mig utav Faskungers forskning för att identifiera 
miljöer i stadsrummet som är fysiskt främjande och fysiskt hindrande och därifrån försöka se 
huruvida skillnader finns.  
 
Nyckelord vid sökningar i Örebros universitetsbiblioteks databaser har varit; fysisk aktivitet, 
sprawl, new urbanism, hållbar utveckling 

2. Forskningsläge 
Detta forskningsläge är tänkt att visa på samhällsplaneringens betydelse för folkhälsan, 
genom att först placera sambandet mellan dessa två i en historisk kontext, ett avsnitt som 
även fungerar som bakgrund. Efter det kommer åsikter och problem inom vår tids 

                                                           
13

 Khakee, Abdul (2000) Samhällsplanering, Nya mål, perspektiv och förutsättningar, Lund: Studentlitteratur, 
s.65-66 
14

 Khakee (2000) s.65-66 
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stadsplanering att behandlas. Slutligen kommer betydelsen av fysisk aktivitet samt hur den 
byggda miljön kan främja just fysisk aktivitet att lyftas fram.   

2.1 Samhällsplaneringens funktion 
Att samhällsplanera handlar på många sätt om att forma framtiden, samtidigt som man 
försvårar eller rent av omöjliggör andra tänkbara framtider. Därför är det viktigt att 
planeringen blir så ”rätt” som möjligt från början. Det gäller ta hänsyn till att ta en rad olika 
faktorer för att forma ett så uthålligt och hållbart samhälle som möjligt. Det handlar om att 
skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle 
utan att ställa det ena mot det andra, utan att hoppa över en faktor för att gynna en annan. 
Samhällsplaneringen blir på så vis en balansgång mellan olika intressen och olika 
funktioner.15  

2.2 Samma stad, olika platser vid olika tider 
Under hela 1900-talet har det pågått en urbanisering. På grund av en för liten 
bostadsproduktion i städerna och en krympande arbetsmarknad i glesbygden kan vi idag se 
skenande bostadspriser och höga andrahandshyror i storstäderna, samtidigt som många 
mindre orter kämpar med bottennoteringar på huspriser och tomma bostäder. 
Urbaniseringen skapar en obalans mellan regioner men även en obalans inom städerna. 
Segregation och utanförskap är i dag några utav problemen som finns inom städerna.16 
Denna obalans i staden är dock inget nytt fenomen utan har hängt med i olika skepnader 
under alla tider, allt tydligare sedan industrialiseringen och urbaniseringen tog fart i Sverige 
under mitten av 1800-talet. Nedan följer en översikt om hur stadsplaneringen har utvecklats 
sedan industrialiseringens genombrott i Sverige, hur städernas utseende förändrats, vilken 
typ av plats man strävat efter att skapa och hur stadsplaneringens arbete mot bättre 
folkhälsa sett ut. 
 
De sena 1800-tals städerna karaktäriserades av tydliga rätvinkliga rutnätsplaner, 
huvudgatorna var ofta bredare med trädplanteringar i mitten. Trots ledord inom 
stadsplaneringen som sundhet och skönhet växte de sanitära problemen sig mycket stora i 
städerna till följd av en snabb befolkningsökning. Städerna var överbefolkade och trånga, 
vanliga diken fungerade som kloaker och sophögarna var öppna och utspridda. Bostäderna 
saknade i stort hygienfaciliteter och många människor höll djur på bakgårdarna för att få 
livet att gå runt. Många städer, framförallt Stockholm, drabbades under denna period av 
flera sjukdomsepidemier. Mellan 1850 och 1900 härjade bland annat kolera, smittkoppor, 
scharlakansfeber och lungsot i staden. För att få ordning på många av dessa problem kom 
Sveriges första stadsbyggnadslagstiftning till 1874. Stora delar mark börjades ta i beslag för 
att få ordning på trångboddheten. Trädgårdar, odlingslotter och stallbyggnader revs och blev 
till bostäder. Uppgiften var att förtäta staden så mycket som möjligt. Vattenledningar och 
avlopp började även dras under senare delen av 1800-talet, något som förbättrade den 
hygieniska situationen ute på stadens gator.17  
 

                                                           
15

 Forsberg, Gunnel (2005) ”Planeringsperspektiv på människan och hennes omgivning”, i Forsberg, Gunnel(red) 
(2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar, Uppsala: Uppsala publishing house. S.20 
16

 Forsberg, Gunnel (2005) ”En stad blir aldrig färdigplanerad” i Forsberg, Gunnel(red)(2005) Planeringens 
utmaningar och tillämpningar, Uppsala: Uppsala publishing house. S.90-91 
17

 Wärneryd, Olof, Hallin, Per-Olof, Hultman, Johanna (2002) Hållbar utveckling, Om kris och omställning i stad 
och samhälle. Lund: Studentlitteratur s.44-45 samt Klingberg (2006) s.265-266 
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Trotts ovan nämnda framsteg var den hygieniska situationen inne i stadens bostäder 
fortfarande undermålig. Bostadsbyggandet hade inte följt befolkningsökningen så runt 
sekelskiftet var hyrorna i staden så höga att trångboddheten fortfarande var ett stort 
problem. Många av dem som bodde i staden hade inte råd att bo kvar om de inte tog in 
inneboende. Hyrorna och bostadsbristen resulterade i att stora kåkstäder växte upp utanför 
städerna. Dessa områden omfattades inte av den nya stadsbyggnadslagen så de sanitära 
problemen kom att fortsätta där, samtidigt som avsaknaden av planering gjorde många av 
områdena brokiga och oordnade. Under samma tid hade den rikare medleklassen och 
överklassen tröttnat på trängseln, smutsen från industrierna och den dåliga luften i staden. 
Många hade insett att en geografisk separering mellan bostäder och industri var nödvändigt 
och med nya transportsystem som spårvagnar var det nu möjligt. Villaförorter blev vid den 
här tiden ett begrepp då de mer välbärgade flyttade ut från staden till nybyggda 
villaområden närmre naturen.18       
 
Staden runt sekelskiftet 1800-1900 karaktäriseras av att vara orgelbunden och 
terränganpassad. Detta var en reaktion mot 1800-talets täta och rätvinkliga stadsplanering. I 
stället kom en konstnärligt genomarbetad stadsbild att förespråkas. Man skulle ta hänsyn till 
de topografiska förutsättningarna och bygga oregelbundet och varierat. Gatumönstren 
gjordes ofta mer oregelbundna än vad som var motiverat, allt för estetikens skull. I och med 
bilismens genombrott började dock bättre framkomlighet bli ett krav, gatorna blev rakare 
och bredare, men det fanns fortfarande höga estetiska ambitioner och en önskan om att 
integrera stadsdelarna med varandra.19 De nya transportmöjligheterna började även 
förändra fördelningen av människor. Staden började delas in i zoner för att lösa flera av de 
miljöproblem som industrierna stod bakom. Tack vare spårvagnar och liknande 
transportmedel kunde industrier placeras avskilt från bostäder och handelsplatser. Staden 
blev snabbt beroende av dessa transportnät.20     
 
Den modernistiska staden fick stor genomslagskraft i Sverige under 1930-talet, staden skulle 
vara öppen med friliggande hus och närhet till grönska. Funktionen med byggnaderna och 
staden var själva grunden planeringen. Strävan efter en estetiskt vacker stad som tidigare 
varit så centralt i stadsplaneringen förkastades helt.  Staden framställdes istället som en 
rationell mekanism där olika funktioner, boende, arbete och service skulle separeras och 
bindas ihop med trafikleder. De olika transportmedlen skulle vara åtskiljda, gång- och 
cykelbanor drogs bortanför bilvägarna och istället för att bygga övergångar för cyklister och 
fotgängare byggdes tunnlar under eller broar över vägarna. Hela 
samhällsbyggnadsprocessen standardiserades och rationaliserades. En positivistisk 
stadsplanering fastslogs som planeringens ”slutgiltiga” modell och rationaliseringen av 
staden och samhället fortsatte.21   
 
Städernas hälsoproblem ansågs vara av teknisk och praktisk art och lösningen på problem 
blev därför också teknisk. För att förbättra de individuella bostäderna och avfallsproblemen 
staden hade infördes sopnedkasten. Avfallet samlades upp och transporterades bort från 
staden för att grävas ner. Stadens materialflöden omvandlades från de tidigare kretsloppen 

                                                           
18
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 Klingberg (2006) s.266-267 
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till en rationell centraliserad lösning med helt öppna materialflöden. Andelen avfall per 
person och år har sedan dess ökat från 20kg 1940 till ca 400kg 2002. Även energiförsörjning, 
vattenförsörjning och avloppsnät centraliserades i staden i och med rationaliseringen av 
stadsplaneringen.22      
 
Efter andra världskriget fortsatte inflyttningen till städerna att öka samtidigt som även den 
totala befolkningen ökade kraftigt. I det svenska folkhemsbygget blev en planering för goda 
och jämlika boendemiljöer på många vis centrala ledord. I det ”nya” Sverige skulle alla vara 
jämlikar. Omfattande regleringar och arbete med befolkningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor 
och bostadsfrågor påbörjades. De stora bostadsproblem som fanns runt om i landet var i 
stort behov av att åtgärdas.23 Under 1960-talet föddes därför miljonprogrammet, en miljon 
bostäder skulle byggas runt om i landet under tio år. Modernt boende för alla skulle skapas. 
Den funktionalistiska stadplaneringen blev industrialiserad. Gamla innerstadskvarter revs 
runt om i hela landet för att ge plats åt annat medan de nya bostadsområdena placerades 
utanför själva stadskärnan.24  
 
Bostadsbristen byggdes visserligen bort genom miljonprogrammet men nya problem 
uppstod ganska snart. Många miljonprogramsområden stigmatiserades och sågs som 
problemområden. Den funktionella uppdelningen av staden i olika zoner och den utspridda 
placeringen av stadens olika delar har bidragit till att skapa barriärer mellan olika 
bostadsområden och olika socioekonomiska grupper. I områden avskilda från varandra kan 
en ”vi och dem” känsla lätt uppstå. Många av de sociala, ekonomiska och kulturella problem 
som växte fram till följd av den rationella planeringen kvarstår än idag.25  

2.3 Förändrade rörelsemönster i rationella städer  
De rationella planeringsideal som kulminerade i Sverige i och med miljonprogrammet, sågs 
som beviset för välfärdstatens och den moderna tidens framgång. Idag kan man se flera 
problem med en så pass rationell samhällsplanering. I samband med att staden började 
delas upp i olika zoner under slutet av 1800-talet blev transportmöjligheterna mellan dessa 
zoner enormt viktiga. Denna typ av stadsplanering har fortsatt in i modern tid och bilismens 
genombrott var något som förstärkte denna typ av planering. Bra tillgänglighet för bilar kom 
under funktionalismen att bli synonymt med bra stadsplanering.26  
 
Det som då, i slutet av 1800-talet, användes för att bygga bort miljö- och hälsoproblem är i 
dag ett av de största problemen för både miljö, folkhälsa och stadsplanering. På samma vis 
som övergången från kretslopp till öppna materialflöden har visat sig vara ett stort problem 
att ”planera” tillbaka är transportsituationen och planeringen/placeringen av många 
bostadsområden rationella lösningar som idag blivit problem för både folkhälsa och miljö. 
Utglesningen av städerna förändrade sättet vi rör och förflyttar oss i staden, i och med 
städernas geografiska utbredning har stadens olika serviceplatser också har glesats ut. Långa 
avstånd mellan boende och servicefunktioner gör att tillgängligheten försämras för 
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 Wärneryd, Hallin, Hultman (2002) s. 51-52 
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 Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars (2004) Det svenska samhället 1720-2000, Bönderna och arbetarnas 
tid. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur s.284-288   
24

 Hedenborg, Kvarnström (2004) s.313-314 samt Klingberg(2006) s.268 
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 Wärneryd, Hallin, Hultman (2002) s. 53-54 
26

 Khakee, Abdul (2005) ”Stadsutveckling – ett spel på ny premisser”, i Frank, Gun(red) Spelet om staden 
Stockholm: Formas Fokuserar s.17 samt Wärneryd, Hallin, Hultman(2002) s. 48-49 
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fotgängare och cyklister vilket i sin tur innebär att biltrafiken ökar, en trend som pågått 
sedan efter andra världskriget.27  
 
Ett tydligt exempel på hur utbredningen av städerna har sett ut under 1900-talets andra 
hälft är Göteborg. Mellan 1945 och 1990 ökade befolkningen med 54 %, under samma 
period växte också stadens yta och blev sex gånger så stor.28  

2.4 Bygga tätt eller bygga glest? 
I det senaste decenniets stadsplaneringsdebatt har man kunnat läsa och höra mycket kritik 
mot städernas till synes oplanerade och okontrollerade utbredning, eller sprawl som det 
kallas. Det storsskaliga monofunktionalistiska stadsplanerandet och framförallt 
miljonprogrammet framställs som ett totalt misslyckande.29 Kritiken mot sprawlande städer 
är omfattande innehåller en mängd olika argument. Det splittrade urbana landskapet ska 
bland annat förhindra social fostran och skapa segregation. Städerna växer på grund av 
dåligt markutnyttjande, i form av villaförorter och externa köpcentrum, områden som är 
byggda för monofunktionalitet, biltransporter och långpendling, vilket enligt 
sprawlmotståndare bara ökar städernas och samhällets problem.30 
 
Forskningen kring sprawl är framförallt en förlagd till en amerikansk kontext, där städerna 
vuxit till synes okontrollerat i mycket högre utsträckning än i Europa och framförallt i 
Sverige. Den svenska ”sprawlforskningen” använder i princip endast Stockholm som 
empiriskt material. Peter Sundström sammanfattar dock att det svenska sprawlandet till stor 
del handlar om fritidshus i stadsnära miljöer som omformats till åretruntboende. För 
Örebros del är Ekeby-Almby ett sådant exempel. Orten saknar i princip helt arbetsplatser, 
service och handel, det enda man gör där är att bo. Trots detta har Ekeby-Almby expanderat 
rejält i befolkningsmängd. 1995 bodde ca 300 personer i det gamla fritidshusområdet året 
runt, 2010 bor det istället nästan 1300 personer på orten, året runt. Befolkningen är i första 
hand ung, välutbildad, högavlönad, av svensk härkomst och bor uteslutande i villa. Området 
är alltså väldigt homogent och förutsätter tillgång till bil för att kunna existera.31        
 
Istället för en sprawlande stad, där tillväxten spretar utåt, förespråkas en återgång till 1800-
talets rutnätsstad. Ny-urbanismen, som idéströmningarna kallas, förespråkar att städer och 
bostadsområden ska rustas upp, byggas om och växa, men inte genom fortsatt utspridning 
utan istället genom förtätning. Städerna ska växa inåt istället för utåt. Samtidigt ska det 
gärna byggas vackert, sjönära och traditionellt. Småskalighet och stadsmässig bebyggelse 
enligt traditionella mått ska ha högsta prioritet i stadsbyggandet. Arkitekturen och miljöerna 
i staden ska vara inbjudande och trevliga och stadens olika delar ska knytas ihop och 
sammankopplas. Det talas om att rutnätsstaden är tidlös, mest naturlig och något ”alla” vill 
åt.32 Ny-urbanismen handlar om att skapa blandade kvartersstäder för att underlätta för 
småföretagare och öka gemenskapen inom områdena, den urbana miljön ska uppmuntra till 

                                                           
27

 Faskunger (2006) s.15-17 
28

 Klingberg (2006) s.22 
29

 Bradley, Karin, Broms, Wessel, Ola, Tunström, Moa(red) (2005) Bor vi i samma stad, Om stadsutveckling, 
mångfald och rättvisa, Stockholm: Pocky s.14-15 
30

 Arnstberg, Karl-Olov (2005) Sprawl, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s.56-58 
31

 Sundström, Peter (2013) Orter i stadens närhet, Örebro Studies in Human Geography 7, Örebro: Örebro 
universitet 
32

 Bradley, Karin, Broms, Wessel, Ola, Tunström, Moa(red) (2005) s.14-15 



10 
 

kontakt mellan människor. Arbete, bostad och service ska finnas tillgängligt inom samma 
område, en funktionsblandad och promenadvänlig bebyggelse förespråkas.33  
 
Utifrån dessa kriterier kan de ny-urbanistiska tankarna framstå som positiva ur flera aspekter 
men det är dock inte så enkelt med att förespråka en återgång till någon form av 
rutnätsstad. Flera faktorer i stadsplaneringsprocessen hamnar i skymundan av dessa 
planeringstankar och ideal. En av dessa faktorer är medborgarinflytande, de demokratiska 
processer som ligger till grund för hur våra städer faktiskt ser ut. I ett samhälle där allt även 
ska vara så ekonomiskt vinstgivande som möjligt är storskaligt och monofunktionellt billigare 
och ”ett säkrare kort” att bygga än blandat.34 Tunström, Broms Wessel och Bradley lyfter 
även fram det problematiska i att framställa en viss typ av bebyggelse som ”för evigt” god. 
Risken för normalisering inom stadsplanerandet blir större och en intolerans mot 
oliktänkande kan uppstå när man proklamerar för att det bara finns en väg som är rätt. Fler 
aspekter som sällan lyfts fram i det ny-urbanistiska stadsplaneringstänkandet är 
strandskydd, frihet från buller och avgaser, barns lek- och utrymmesbehov, solljus, insyn och 
jämn bostadsstandard.35 Något som inte är lika stora problem i en utglesad stad som i en tät. 
Arnstberg menar att det absolut bästa med sprawl är själva bostaden och det sämsta är 
transportbehovet.36  
 
Många ny-urbanister menar att städernas blandade, historiska centrum förlorar i betydelse 
gentemot periferin till följd av sprawl. Samtidigt menar Arnstberg att det är en kamp 
centrum redan har förlorat. De historiska centrumkärnorna är mer attraktiva än någonsin att 
bo i, men den ekonomiska tillväxen i storstäderna sker utanför centrum. Parallellt med att 
debatten huruvida man ska bygga tätt eller bygga glest pågår, arbetar politiker och 
tjänstemän i Stockholm för att öka trafiksystemets kapacitet, skapa fler områdescentrum, 
vilket ökar sprawlandet, och försöka genomföra regionförstoringar för att möjliggöra för fler 
långpendlare.37  

2.5 Behovet av fysisk aktivitet 
I takt med teknikens framsteg och den växande motortransporten har den fysiska aktiviten, 
framförallt i västvärlden, minskat kraftigt. En rulltrappa i sig minskar vår energiförbrukning 
väldigt lite, men kombinerat med hissar, bilar och diskmaskiner blir effekten av inaktiviteten 
tydligare. En stillasittande livsstil har flera negativa följder för hälsa och välbefinnande. Om 
denna livsstil är norm i en befolkning medför det även stora samhällskostnader för 
sjukvård.38  
 
Fysisk inaktivitet ökar nämligen riskerna för många långvariga sjukdomar, bland annat, hjärt- 
och kärlsjukdomar, depression och vissa typer av cancer. Även fetma och övervikt är ett 
problem som ökat kraftigt i samband med att den fysiska aktiviteten minskat bland 
befolkningen. Ungefär fem av tio män och fyra av tio kvinnor är överviktiga eller feta i 
Sverige. Den absolut snabbaste ökningen har skett bland barnen. En ökning av den fysiska 
aktiviteten hos en befolkning skulle inte bara minska kostnaderna för samhället utan även 
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förbättra befolkningens hälsa och välmående. Kostnaderna för vårt samhälle på grund av 
fysisk inaktivitet är höga, 2003 uppgick de till 6 miljarder kronor. Detta utan att räkna med 
samhällskostnaderna för övervikt, fetma och många av de andra kroniska sjukdomar som 
också anses vara följden av en inaktiv livsstil. Bara övervikt och fetma kostade ytterligare 16 
miljarder kronor 2003.39och 
 
Fysisk aktivitet har länge förknippats med att idrotta och prestera. Under 1960- och 70-talen 
ansågs det att man var tvungen att bli svettig och andfådd för att den fysiska aktiviteten 
skulle göra någon nytta. Idag har kunskapen kring hälsofrämjande fysisk aktivitet vuxit och 
det har visat sig att de positiva hälsoeffekterna kommer av den totala energiförbrukningen 
per dag och inte av hur ansträngd man blir när man väl tränar. Genom enkla medel kan man 
alltså inte bara minska riskerna för kroniska sjukdomar utan även förbättra sin hälsa 
överlag.40  

2.6 Den byggda miljöns betydelse för ett aktivare liv 
Med relativt enkla medel kan man skapa förutsättningarna för att den fysiska aktiviteten ska 
öka hos en befolkning. Hur våra städer planeras, byggs och formas är en del i detta arbete. 
För att den byggda miljön ska stimulera och uppmuntra till fysisk aktivitet finns det är rad 
olika dimensioner som alla är viktiga att ta hänsyn till, de tre mest övergripande 
dimensionerna är: Närhet, tillgänglighet och användarbarhet.41  
 
Med begreppet närhet menas det verkliga geografiska avståndet mellan olika typer av mål. 
Bland annat närhet till parker, lekparker, motionsspår och busshållsplatser från exempelvis 
bostaden. Människor som bor nära fysiskt främjande miljöer än mer benägna att utnyttja 
dem. Tillgänglighet i sin tur innebär hur pass lätt och säkert det är att ta sig till platser. 
Platsen kan finnas i närheten men svår att nå på grund av trafikbarriärer och liknande hinder 
i stadsbilden. Tillgängliga platser utnyttjas i höge utsträckning än otillgängliga. Den tredje 
faktorn för att öka aktiviteten i ett område är användarbarheten, det innebär hur platsen är 
utformad, hur den sköts om och hur den är tänkt att fungera.42 Dessa tre dimensioner går 
sedan att bryta ner i fler detaljerade förhållanden som är viktiga i sammanhanget: Trygghet, 
säkerhet, estetik, täthet samt funktionsblandning.43 
 
En stads tillgänglighet har betydelse för huruvida befolkningen väljer att vara aktiva eller 
inte. Faskunger menar att människor som bor i städer som har en liten utspridning och hög 
täthet ofta är mer fysiskt aktiva än andra. De promenerar mer och väger mindre. Där det 
finns en variation av bostäder, affärer och service inom ett tillgängligt område löper 
befolkningen 35 procents lägre risk att drabbas av fetma. Ju högre tillgänglighet som finns i 
ett område eller en stad desto mer fysiskt aktiv är befolkningen. Tillgängligheten i staden 
begränsas bland annat av hur bilvägar samt gång- och cykelvägar är utformade Ett större 
gång- och cykelbanenät skulle ge fotgängare och cyklister flera olika färdvägar till sin 
destination. Om resvägen för oskyddade trafikanter kan kortas ner, göras säkrare och 
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tryggare så ökar tillgängligheten och fler kan bli uppmuntrade till att välja aktiv transport 
istället för motordriven.44 
 
En av de vanligaste anledningarna till otillgänglighet i staden står biltrafiken för. En ökad 
biltrafik i samhället ökar de stillasittande aktiviteterna och ökar också riskerna för oskyddade 
trafikanter. Breda och raka vägar tillåter och uppmuntrar höga trafikvolymer och högre 
hastigheter, oavsett vad som är angett för högsta hastighet för gatan bidrar utformingen av 
den till hur många väljer hastighet. När trafikvolymen i ett område är stor och hastigheterna 
höga motverkar det att människor går eller cyklar. Miljön upplevs som osäker och 
tillgängligheten minskar.45     
 
Även trygghet och säkerhet är viktigt att ta hänsyn till när det gäller fysisk aktivitet. Om 
människor känner sig trygga eller inte i sitt bostadsområde är ofta helt avgörande för 
huruvida de är fysiskt aktiva eller inte. En studie av aktiviteten hos äldre människor visade 
att de som uppfattar sitt bostadsområde som tryggt och säkert är mer än dubbelt så aktiva 
som de som inte gör det. Om människor känner sig otrygga i det område de bor finns risken 
att de inte vistas utomhus över huvudtaget.46 Otryggheten rapporteras vara extra stor hos 
kvinnor. Enligt folkhälsoinstitutets statistik är tre till fyra kvinnor av tio rädda att gå ut 
ensamma, något som bland annat påverkar den andel fysisk aktivitet de får. Att arbeta med 
trygghetsstärkande åtgärder blir därför extra viktigt i bostadsområden som har hög 
otrygghetsfaktor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1. Andelen människor som är rädda att gå ut ensamma, hela landet 
Källa: Egen bearbetning av statistik från Folkhälsoinstitutet, från enkätundersökningen 
Sociala Relationer – tidsserier och regionala resultat 2012 
 
Även estetiken är viktig när det handlar om att få människor att vilja röra på sig. Närmiljö 
som uppfattas som estetiskt attraktiv ökar benägenheten att röra sig ute. Områden som har 
nära till trygga lättillgängliga parker har en större andel människor som rör sig ute och 
transporterar sig aktivt. Parkerna fungerar som viktiga platser för rekreation och 
spontanidrott för många människor i städerna. För vissa människor är parker även det enda 
sättet att komma i kontakt med naturen. Faskunger påstår att kontakt med natur och 
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grönområden är avgörande för utveckling och välbefinnande på lång sikt. Avsaknaden av 
grönområden i stadsbilden ökar i sin tur riskerna för stillasittande aktiviteter.47  
 
Något som börjat byggas runt om i Sverige de senaste åren är näridrottsplatser. 
Näridrottsplatsens syfte är att stimulera spontanidrott genom att vara öppna för alla oavsett 
ålder och ska kunna brukas när som helst utan tidsbokning eller betalning. Idén bakom 
näridrottsplatserna kommer från Norge. Enligt de Norska erfarenheterna, där man byggt 
över 1400 sådana platser sedan tidigt 1990-tal, är effekterna för folkhälsan överlag är 
positiva. Platserna ökar den fysiska aktiviteten hos framförallt barn och ungdomar.48  
 
Johan Fahlén visar i sin studie, Näridrottsplatser = spontanidrott= bättre hälsa hos barn och 
unga? att näridrottsplatser snarare gynnar de barn och ungdomar som redan är aktiva. Inget 
i hans studie visar att anläggningen ökar den fysiska aktiviteten i ett område som redan har 
hög fysisk aktivitet. Näridrottsplatsen som står till grund för hans undersökning är placerad i 
anslutning till en skolgård, Fahlén menar att om elever som inte är aktiva fått varit delaktiga i 
planeringen av näridrottsplatsen hade resultaten kunna bli annorlunda. Det är viktigt att 
utforma miljöer som även lockar andra typer av användare. Att inte bara konstruera miljöer 
för de vanligaste typerna av idrott.49  
 
Tillgängliga platser för spontanidrott är dock viktiga för folkhälsan, oavsett om de är 
välutvecklade och planerade eller om det en gräsplatt som kan fungera som fotbollsplan. 
Faktorer som hindrar människor från att idrotta är just bland annat det geografiska 
avståndet till idrottsplatser samt bristen på säkra och tillgängliga tranportmöjligheter till 
själva idrottsplatserna. Tillgången och tillgängligheten till platser som främjar fysisk aktivitet 
ökar alltså sannolikheten att människor är mer aktiva.50  
 
Forskningen kring byggd miljö och fysisk aktivitet lyfter även fram en rad hinder i den byggda 
miljön. Faktorer som alltså förhindrar fysisk aktivitet. För att försöka bygga en stad där så 
många som möjligt är mer aktiva och gärna väljer cykeln istället för bilen är dessa hinder 
något som måste finnas i åtanke när man planerar nya områden, samt något som behöver 
åtgärdas i äldre områden av staden. I gång- och cykelmiljöerna i svenska städer finns det till 
exempel en rad hinder som kan motverka aktiv transport i den byggda miljön. Bland annat 
bristfälliga gångförbindelser över de barriärer som skiljer stora delar av staden från 
varandra. Vilket leder till obekväma och oskyddade övergångar över högtrafikerade bilvägar. 
Dåligt anpassade miljöer för människor med barnvagnar, rullatorer eller rullstolar, 
exempelvis branta trappor, få ledstänger samt höga, dåligt nedsänkta trottoarkanter vid 
övergångar. Bristfällig information om gångleder och vägar, hinder i form av affärsskyltar, 
parkerade bilar och dåligt underhåll på trottoarer och cykelvägar. Samt otrygga gångtunnlar, 
dålig belysning och skymmande buskage som bidrar till ökad otrygghet.51  
 
 

                                                           
47

 Faskunger (2008) s.17-18 
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 Faskunger (2007) s.57-58 
49

 Fahlén, Johan (2007) ”Näridrottsplatser = spontanidrott= bättre hälsa hos barn och unga?” i Svensk 
idrottsforskning, årgång 16 Nr 3/4, s.38-42 
50

 Faskunger (2007) s.57-58 
51
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•Parker i stadsmiljön 

•Platser för spontanidrott 

•Platser för rekreation 

•Service 

•Handel 

•Estetiskt attraktiva miljöer 

•Kollektivtrafik  

•Cykel- och gångvägsnät 

•Idrottsplatser  

Närhet till 

•Bra belysning 

•Bygga tryggt, undvika skymmande buskage, gångtunnlar etc 

•Bilfria gång och cykelvägar 

•Stort och välutvecklat cykel- och gångbanenät med många valmöjligheter 

•Bra och säkra parkeringsplatser för cyklar, gärna under tak och med möjlighet att låsa fast 
cykeln 

•Trygga vägar för barn till skolan 

•Säkra övergångar vid barriärer 

•Fysiska hastighetsreducerande hinder på bilvägar, samt låga hastigheter 

•Funktionsblandade miljöer 

Tillgänglighet 

•Bra underhåll av cykel- och gångvägar, idrottsplatser, parker och utemiljöer 

•Välutvecklade miljöer som stödjer flera typer av idrott och lek 

•Vackra miljöer som uppmuntrar till deltagande 

•Välplanerade, breda cykel- och gångvägar med bra underlag som uppmuntrar till flera 
typer av aktiv transport 

•Bra snöröjning på cykel- och gångvägar vintertid, samt bra sopat på våren 

•Säkraoch trygga miljöer, områden och parker 

Användarbarhet 

2.6.1 För att uppmuntra till fysisk aktivitet 
För att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet i staden behöver planeringen alltså ta hänsyn till 
dimensionerna närhet, tillgänglighet, och användarbarhet. I den faktiska stadsplaneringen 
innebär arbetet mot en mer fysisk stad att man behöver titta på ett flertal olika faktorer, 
vilka redovisas nedan i Figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Åtgärder för att främja fysisk aktivitet 
Källa: Egen bearbetning på information ifrån Faskunger (2007)  

2.7 Sammanfattning av forskningsläget 
Den tidigare forskningen visar att samhällsplaneringen på sätt och vis tillkom för att få bukt 
med växande folkhälsoproblem i städerna runt 1800-talets andra hälft. Sedan dess har en 
rad olika förändringar i samhället haft att göra med strävan efter en bättre folkhälsa. I 
samband med framväxande transportmöjligheter började stadens funktioner att separeras 
vid sekelskiftet, ett stadsplaneringsideal som befästes i och med funktionalismen och som på 
många vis fortsätter än idag. Funktionssepareringen har lett till ökade geografiska avstånd 
mellan boende, arbete och service i staden. Något som tillsammans med en starkt växande 
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bilism har förändrat människors rörelsemönster och val av transport. Transporterna med bil 
har ökat kraftigt på bekostnad av de aktiva transporterna. 
 
De senaste åren har debatten kring hur man ska planera städer tagit en ny vändning. Ny 
urbanistiska idéer har fått ganska stort genomslag i stadsplaneringsdebatten. Dessa idéer 
förespråkar en tillbakagång till det sena 1800-talets rutnätsstad. Att bygga stadsmässigt, 
funktionsblandat och småskaligt, gärna i traditionell stil, framställs som det bästa 
alternativet inom stadsplaneringen. Dessa ideal kan ses som en reaktion mot den rationella, 
funktionella planering som dominerade större delen av 1900-talet. Forskare och 
samhällsplanerare som inte är av den ny-urbanistiska skolan lyfter dock fram problem med 
denna typ av planering. De menar att idealen inte tar hänsyn till bland annat 
medborgarintressen, barns rörelsebehov och miljöaspekter som frihet från avgaser och 
buller. Det lyfts även fram argument där man lyfter fram det problematiska med att 
förespråka en viss typ av stad som den enda ”rätta” staden. Något som på sikt kan leda till 
en ökad intolerans mot oliktänkande.  
 
En folkhälsofråga som stadsplaneringen idag behöver tampas med är hur man ska kunna 
uppmuntra människor till att bli mer fysiskt aktiva, den fysiska inaktiviteten i samhället 
kostar enorma summor pengar varje år och är orsaken till flera kroniska sjukdomar samt 
övervikt och fetma. Behovet av fysisk aktivitet för människan är stort, med enkla medel och 
lite tid kan människor öka sin fysiska aktivitet och genom det minska problemet inaktiviteten 
kan utgöra för den individuella hälsan och för folkhälsan överlag. 
 
För att främja fysisk aktivitet i den byggda miljön finns det en rad punkter man behöver ta 
hänsyn till, åtgärda eller bygga ut. Där de viktigaste och mest övergripande dimensionerna 
är: Närhet, tillgänglighet och användarbarhet.  

3. Undersökning Örebro 
Undersökningen kommer att vara uppdelad i tre delar. De första två bygger på textanalys 
och behandlar hur översiktsplanen och en detaljplan redogör för hur kommunen vill att 
staden ska formas och vilken hänsyn till de tre dimensionerna närhet, tillgänglighet och 
användarbarhet de tar. Den tredje delen innehåller observationer om hur staden ser ut och 
hur olika platser fungerar ur ett perspektiv om fysisk aktivitet. Först följer dock en kortare 
redogörelse för staden Örebro.  
 
Örebro kommun är med ca 137 000 invånare Sveriges sjunde största kommun sett till 
befolkningen. Staden Örebro är residensstad i Örebro län och utgör med sina ca 107 000 
invånare Sveriges sjätte största stad. Staden är centralt placerad i Sverige och har ca 70 % av 
den svenska befolkningen inom en radie av 30 mil. Staden dominerades tidigare av industrier 
men har under de senaste decennierna övergått till en dominerande tjänste- och 
servicesektor. Landstinget, kommunen och Örebro universitet är stora offentliga 
arbetsgivare, Atlas Copco och DHL är stora privata arbetsgivare.52   

Örebro arbetar redan mycket med att öka andelen cykelresor i staden. Under de senaste 
åren har flera cykelpumpar placerats ut runt om i staden i anslutning till högt trafikerade 
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 www.orebro.se hämtad den 25 april 2013 
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cykelleder. Planen är att flera sådana pumpar ska placeras ut för att få fler människor att 
lämna bilen hemma. Våren 2013 fick staden besök av en ”expertgrupp” som testade 
möjligheterna att cykla i staden. ”Expertgruppen” var utskickade som en del i ett samarbete 
mellan olika europeiska cykelstäder.  Gruppens respons var överlag väldigt positiv angående 
cykelmöjligheterna i Örebro. De ansåg att inte att det fanns någon anledning till att inte välja 
cykeln när man ska transportera sig i Örebro. De lyfte dock fram en rad punkter som kan 
förbättras, bland annat att bättre knyta ihop cykelnätet, utöka parkeringsmöjligheterna för 
cyklar samt ägna mer uppmärksamhet åt trafiksäkerheten. Kommunen startade även ett 
cykelråd under våren 2013 där man som medborgare kan skicka in idéer och synpunkter om 
hur Örebro ska kunna utvecklas som cykelstad.53  

3.1 Översiktsplan 

3.1.1 Vad är en översiktsplan? 
Översiktsplanen är kommunens viktigare strategiska instrument för att styra den fysiska 
planeringen i önskad riktning. Översiktsplanen ska hjälpa till med att forma ett hållbart 
samhälle, socialt, ekologiskt såväl som ekonomiskt. Den grundläggande tanken är att dagens 
behov ska kunna tillgodoses utan att äventyra morgondagens. Planen ska redovisa planerad 
markanvändning samt kommunens ställning i hur marken ska användas. Den är vägledande 
för beslut som gäller plan- och bygglovsfrågor men är inte juridiskt bindande. För att 
säkerhetsställa översiktsplanens intentioner måste markanvändningen och planeringen 
styras vidare i bindande detaljplaner och utfärdade bygglov. En översiktsplan måste ses över 
vart fjärde år för att hållas aktuell.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Översikt planeringsinstrument 
Källa: Översiktsplan för Örebro kommun, 2010, Vårt framtida Örebro, s.5 
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Den gällande översiktsplanen för Örebro kommun antogs av kommunfullmäktige 24 mars 
2010 och omfattar 106 sidor. Den ersätter tidigare översiktsplaner samt tidigare fördjupande 
översiktsplaner. Planen innehåller inga nya mål för kommunen utan förhåller sig till de redan 
befintliga måldokumenten som tidigare antagits av kommunfullmäktige. Dessa 
måldokument omfattar områdena miljö, grönstruktur, transport, vattenplan, kultur, tillväxt, 
folkhälsa, invandrarpolitik samt ett mål för ökat medborgarinflytande. Om något i 
översiktsplanen hamnar i konflikt med något i de tidigare måldokumenten är det dock 
översiktsplanen som gäller.55  
 
Översiktplanen för Örebro är i sin helhet väldigt lättläst med tydliga förklaringar om vad 
översiktsplanen är för typ av dokument, hur den förhåller sig till andra dokument, hur den 
bör läsas och var man kan vända sig för mer information om specifika ämnen. 
Översiktsplanen ska ge en översiktlig bild av kommunens vision för staden snarare än 
exempel på faktiska ingrepp och åtgärder i stadsbilden.  

3.1.2 Vision för staden  
Kommunens vision för staden ur ett geografiskt perspektiv är att utnyttja mark och befintlig 
infrastruktur så långt som möjligt. Befolkningsprognoserna beräknar att befolkningen i 
kommunen kommer att växa till ca 150 000 – 170 000 människor år 2035. Störst ökning 
kommer att ske i staden Örebro. Målet är att staden, trotts denna ökning, ska växa inåt i så 
stor mån som möjligt. Enligt översiktsplanen så ska staden förtätas med bostäder och 
arbetsplatser, för att skapa en så funktionsblandad stad som möjligt. Vid förtätning är det 
dock viktigt att ta hänsyn till grönstruktur, friytor och andra starka allmänna intressen. Buller 
och avgasproblem som kan uppstå vid förtätning menar kommunen att det går att lösa med 
dagens moderna byggnadsteknik. Ett av argumenten för att förtäta staden är att minimera 
behovet av motortransporter. Visionen är nämligen att man även i framtiden bör kunna nå 
större delen av staden till fots eller på cykel, därför bör stadens geografiska utbredning 
begränsas.56 
 
Vid utformning av nya områden krävs högre stadsmässighet ju närmre centrum de är 
belägna. Gatornas utformning är också viktig då kommunen eftersträvar en tät stad med 
slutna kvarter. Bilarnas behov ska inte få gå ut över stadsbilden och kvartersstrukturen utan 
god tillgänglighet till lokaltrafiken förespråkas istället. Trafiken ska underordna sig 
stadskärnas gestaltning. Även särskild omsorg bör läggas på stadens entréer. Det första 
intrycket av staden framställs som väldigt viktigt, därför måste byggnaderna vara av god 
arkitektonisk kvalité. Vissa typer av verksamheter eller boende kan därför vara olämpligt att 
placera vid stadens entréer. 57 
 
Offentliga rum i stadskärnan ska utformas till centrala mötesplatser både för boende och för 
besökare. Stadsrummet ska spegla 2000-talet och ha en god gestaltning, även här 
efterstävas en god funktionsblandning. Olika stadsdelar ska bindas samman genom 
förtätning, genom att skapa mötesplatser, parker eller aktivitetsplatser. Att förtäta genom 
att bygga på höjden är inget kommunen motsätter sig, där är det dock fler faktorer som är 
viktiga att ta hänsyn till innan det kan godkännas, bland annat flexibla lösningar på 
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bostadsparkeringer, tillgång friytor och tilltalande estetik för att skapa landmärken och värna 
om stadsbilden.58    
 
Folkhälsopolitiken för Örebro överensstämmer med de nationella riktlinjer som upprättats. 
Man eftersträvar att skapa förutsättningar för en så god hälsa som möjligt för hela 
befolkningen, samtidigt som man bör uppmärksamma de grupper som har den sämsta 
hälsan. Prioriteringarna riktar sig mot att skapa god hälsa på lika villkor. Närmiljön och 
bostaden samt tillgänglighet till handel, rekreationsområden, service och transporter 
påverkar hälsan och livskvaliten och måste därför tas i beaktande. Även trygghet och 
säkerhet är viktiga faktorer för god hälsa och välbefinnande. Den byggda miljön fungerar inte 
alltid som det var tänkt, många platser blir på kvällar och nätter otrygga, framförallt för 
kvinnor. Visionen är att den fysiska planeringen måste ha ett jämställdhetsperspektiv. För att 
den byggda miljön inte ska bli ett hinder ska planeringen underlätta för att alla människor 
ska kunna utnyttja hela staden. Både kvinnor och män i alla åldrar ska vid samråd och möten 
med allmänheten få ge synpunkter på planeringen. Möjligheten att delta måste utformas på 
ett sådant vis att det även uppmuntras till att alla är det, då män ofta är överrepresenterade 
vid sådana möten. Allt för att skapa en tryggare stad, otrygghet begränsar nämligen 
förutsättningarna för att aktivt kunna utnyttja sitt bostadsområde. Genom att lyssna och ta 
hänsyn till människors behov ska den fysiska planeringen kunna jämna ut hälsoskillnaderna 
och skapa förutsättningar för en bättre hälsa för alla, samtidigt som den ska påverka hur 
stadens struktur kan motverka brott och otrygghet.59   
 
Översiktsplanen lyfter fram att bostadsområden med endast en upplåtelseform ofta har de 
största problemen med segregations- trygghets- och hälsofrågor. Framförallt många av 
miljonprogramsområdena innefattas här. Den fysiska planeringen är inte lösningen på dessa 
problem men den kan hjälpa till att skapa förutsättningar för en förändring. Genom att 
prioritera stadsdelar med sådana problem hoppas man att fler människor ska mötas ute och 
att detta i sin tur ska ledare till tryggare miljöer. I skapandet av en sammanhängande stad 
eftersträvar kommunen tillgången till trygga yttre miljöer, bra offentliga mötesplatser, god 
service, bra kollektivtrafik och goda möjligheter till rekreation och idrott. På sikt önskar man 
att alla bostadsområden i staden ska reflektera kommunen i sin helhet, både åldersmässigt, 
socioekonomiskt och etniskt. Något man kan åstadkomma genom att arbeta för en 
blandstad med olika upplåtelseformer och arbeten. Kommunens ambition är alltså att 
tillämpa en funktionsblandning i staden, så långt som det är möjligt.60  
 
I dagsläget är Örebro en funktionsuppdelad stad. Områden som Brickebacken och Hjärsta är 
helt avsatt för boende medan andra områden som Bista och Holmen enbart innehåller olika 
typer av verksamheter. Detta medför att många områden är helt tömda på människor dagtid 
och andra kvälls- och nattetid, något som enligt kommunen skapar otrygghet, framförallt i 
verksamhetsområdena. Denna funktionsuppdelning leder även till många transporter mellan 
hem och arbete. För att öka tryggheten och minska transportbehovet tror kommunen att en 
funktionsblandad stad är en del av lösningen. Vid en samlokalisering av bostäder och 
arbetsplatser bör andelen motortransporter minska. Funktionsblandningen innebär också att 
det blir liv och rörelse i områdena fler timmar på dygnet, vilket medför att staden kan 
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uppfattas som tryggare. Arbetsplatserna som bör skapas i närheten till bostäder bör vara 
kontor eller andra icke-störande verksamheter.61 
 
Att ha nära till tillgänglig samhällsservice är också något som är viktigt att ta hänsyn till. 
Skolor, förskolor, vårdcentraler och kultur- idrotts- och fritidsanläggningar är samtliga 
exempel på samhällsservice som måste vara tillgänglig för befolkningen i staden för att skapa 
en trygg och attraktiv livsmiljö.62  
 
Något som också behandlas i översiktsplanen är regionsförstorning, Örebro kommun är en 
del av Stockholm – Mälarregionen och i framtiden hoppas man att detta kan innebära 
tillgång till större arbetsmarknad och bättre konkurrens för företag. Samtidigt så påpekar 
planen också de negativa aspekterna med regionsförstoring bland annat det ökade 
transportbehovet. När samhället inte kan erbjuda snabba och smidiga kollektivtrafiksresor 
mellan städer och regioner för arbetspendling kommer längre resor med bil att bli 
vanligare.63 
 
Parker och grönområden fyller flera viktiga funktioner. Bortsett från att de fungerar som 
stödjande miljöer för rekreation, vardagsmotion och lek så hjälper de även till att rena 
dagvatten, ta upp föroreningar i luften och hålla en jämnare temperatur i staden.    
Grönområdena och parkerna i staden ska därför bevaras och nya parker måste skapas då 
staden växer. Kommunen avser även att använda sig av kompensationsprincipen vilket 
innebär att om ett grönområde eller park tas i anspråk för expolatering ska en liknande plats 
anläggas för att säkerhetsställa de boendes möjligheter till rekreation.64 

3.1.3 Aktiva transporter och spontanidrott  
Under rubriken idrott och friluftsliv redogör kommunen över sina visioner angående 
människors möjligheter till rekreation. Rekreation menar man handlar om fysisk aktivitet, 
återhämtning, lek, idrott och friluftsliv. För att alla, oavsett kön, ålder eller etniskt ursprung 
ska ha möjlighet till rekreation krävs att parker, grönområden, lekparker och motionsspår är 
rätt planerade. Översiktsplanen lyfter fram att platser som stimulerar lek, spontanidrott och 
vardagsmotion måste finnas nära hemmet för alla. Sådana platser och anläggningar måste 
lokaliseras så det är tillgängliga på ett bra sätt för de grupper som huvudsakligen är tänkta 
att utnyttja platserna. Platser som i första hand vänder sig till barn och ungdomar behöver 
därför vara tillgängliga via cykel och kollektivtrafik så barn och ungdomar kan ta sig dit på ett 
tryggt och säkert vis själva. Befintliga idrottsplatser måste tas tillvara och ses som viktiga 
resurser vid exploatering. Platserna bör även vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar. Detta är även enda gången som översiktplanen nämner begreppet 
spontanidrott.65 
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Diagram 2. Resandet inom Örebro kommun 2004 
Källa: Egen bearbetning av information från Översiktsplan för Örebro kommun, 2010, Vårt 
framtida Örebro 
 
När det gäller de aktiva transporterna finns flera olika planer som gäller för kommunen. En 
gångstråksplan och en plan över cykelvägnätet ska tas fram som delar av kommunens 
trafikplan. Idag sker det redan en hög andel resor i staden med cykel i jämförelse med andra 
liknande städer. Den täta staden och stadens relativt släta topografi anses vara några av 
anledningarna till detta. Ändå så använder örebroarna bilen mer än dubbelt så ofta som 
cykeln. Kollektivtrafiken utgör i sin tur enbart 5 % av antalet resor, en siffra som är betydligt 
lägre än i andra jämförbara städer. Anledningen till detta påstås vara att både bilen och 
cykeln är betydligt snabbare än kollektivtrafiken på många resor.66   
 
För att öka andelen cykelresor i staden lyfter översiktsplanen fram ett par områden som är 
extra viktiga att arbeta med. Bland annat ska nya cykelstråk byggas och de som redan finns 
ska förbättras. Genom att satsa på det man kallar för huvudcykelstråk vill kommunen locka 
fler vuxna att cykla till och från jobbet. Längs dessa huvudcykelstråk ska man prioritera hög 
framkomlighet, god komfort och kort restid. Cyklister ska vara prioriterade vid trafiksignaler 
och åtgärder för cyklisters framkomlighet i korsningar ska studeras. Huvudcykelstråken ska 
även ha bra sikt, inte vara avbrutna av exempelvis kantsten och ha en tydlig avgränsning från 
den motortrafikerade delen av gatan. För att ytterligare öka utrymmet för gående, cyklister 
och kollektivtrafik i staden kan delar av det utrymme som idag är avsett för biltrafik komma 
att tas i anspråk. De hållbara transportsystemen ska växa på bekostnad av biltrafiken. För att 
öka säkerheten och tryggheten i trafiken ska bilgatorna utformas efter den hastighet de är 
avsedda för, vilket kan innebära ombyggnationer eller hastighetsdämpande åtgärder på 
många av stadens gator.67   
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Karta 1. Karta över befintliga och planerade huvudcykelstråk i Örebro 
Källa: www.orebro.se Hämtad den 8 maj 2013 
 
Ett av problemen den fysiska planeringen möter i gång- och cykelvägsnätet är alla de större 
barriärer som finns runt om i Örebro idag, där motorvägen, Svartån, järnvägen och större 
stadsgator är några av dem. Broar och tunnlar löser dessa problem ur 
trafiksäkerhetssynpunkt men skapar istället en otryggare och mindre attraktiv miljö. För att 
öka tryggheten vill man därför arbeta med att utforma flera olika vägar mellan olika platser. 
Möjligheten att själv välja väg, den kortaste, den trevligaste eller den tryggaste, utifrån vad 
man själv känner och tycker, är viktigt för att öka tryggheten och på så vis öka andelen 
cykelresor. Utforminingen av dessa vägar ska kombinera estetik och funktion för att få ett så 
bra resultat som möjligt.68 
 
Ambitionen är även att cykelparkeringarna i centrum ska öka. Planen skiljer även på 
korttidsparkeringar och långtidsparkeringar för cyklar, korttidsparkeringarna behöver inte 
vara mer avancerade än en markerad yta medan långtidsparkeringarna behöver utrustas 
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med väderskydd och möjligheter till att låsa fast cykeln. Fler och säkrare cykelparkeringar ska 
uppmuntra människor att välja cykeln.69  

3.2 Detaljplan för kv. Lagerbladet m.fl. 
I en detaljplan regleras och styrs markanvändningen och bebyggelsens utformning på en mer 
detaljerad nivå, en detaljplan är tillskillnad från en översiktsplan också juridiskt bindande. 
Detaljplanen för kvarteret Lagerbladet vann laga kraft den 14 oktober 2010. Planområdet är 
benäget i den södra delen av Sörbyängen och omfattar nybyggnation av två kvarter samt en 
utökning av det befintliga kvarteret Lagerbladet. Planområdet i helhet omfattar ca 4 
hektar.70 
 
Sörbyängen uppfördes mellan åren 1982 och 1989. 2004 togs beslut om att Sörbyängen 
skulle växa och bindas samman med stadsdelen Ladugårdsängen.71 Sedan dess har 
infrastruktur och flera kvarter av det nya Sörbyängen byggts. Stora delar av området är 
fortfarande under uppbyggnad och till många planerade kvarter finns endast enkel 
infrastruktur dragen. Sörbyängen har flera olika upplåtelseformer och blandad bebyggelse, 
det finns i området både villor, radhus och flerbostadshus. Planområdet för detaljplanen 
som studeras i denna uppsats är ännu inte bebyggt. 
 
Bland det första man kan läsa i denna detaljplan är att man inom stadsplaneringen slutat 
följa de rationella, funktionalistiska stadsplaneringsidéal som tidigare varit dominanta inom 
planeringen. Istället vill man skapa en förlängning av stadskärnan i de nya områdena. De 
funktionalistiska bostadsområdena kan lätt uppfattas som förorter eller egna områden och 
inte som stadsdelar. För att de nya områdena ska får en högre stadsmässighet, alltså 
uppfattas som en del i en sammanhängande stad, arbetar man idag efter andra mönster. 
Bland annat skapar man en rutnätsstruktur på gatunätet, funktionsblandning av bostäder 
med olika upplåtelseformer och olika typer av arbete och service. Man strävar efter att 
skapa en kvartersstad med hus och entréer längs med gatorna. Trafiksepareringen som var 
dominant under funktionalismen beskrivs som trafiksäker men att den lätt upplevs som 
otrygg och därför inte heller är det bästa alternativet idag.72  
 
Planeringens idéer om en mer traditionellt utformad stadsdel växte och utvecklades under 
1990-talet och ligger till grund för en omarbetning av detaljplanerna för Sörbyängen. De 
utbyggnationer som skett de senaste åren i stadsdelen har alltså präglats starkt av dessa 
ideal.73 
 
Användningen av marken i detta fall ska i huvudsak utgöras av bostäder i olika typer och 
upplåtelseformer. Utrymme ska avsättas för att ge möjligheter till att blanda bostäder och 
verksamheter i byggnader. Gatnätet ska vara öppet och ska tillsammans med bebyggelse 
binda samman Sörbyängen med Ladugårdsängen. Park och rekreationsmark som tas i 
anspråk för bebyggelse ska ersättas med annan mark i, eller i närhet till, planområdet. Alla 
bostäder kommer att ligga inom 200 meter från parker eller grönstruktur. Hur denna 
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grönstruktur ska planeras eller vara utformad finns det inga detaljerade direktiv om. Planen 
klargör endast att grönområden som idag har en lutning ska göras flackare för att vara mer 
tilltalande samt att det kommer finnas utrymme för exempelvis bollplaner, promenadvägar 
och dagvattendamm.74 
 
I den fysiska planeringen innebär gatunätets öppna utformning bland annat att stadsdelens 
gång- och cykelleder kommer att ligga i anslutning till motortrafikvägarna samt att ytor för 
bilparkering kommer att avsättas längsmed gatorna snarare än med speciella 
parkeringsplatser. Vägarna för biltrafik ska vara smala och avskurna med kantsten, 
trädplanteringar och krökta gaturum. Utformningen av vägarna ska förhindra att 
gaturummet kan uppfattas som en genomfartsväg. Gaturummet ses som en demokratisk, 
offentlig och gemensam plats som ska vara tillgänglig för alla. Den stadsmässiga bebyggelsen 
och utformningen av gaturummet ska få platsen att upplevas som tryggare och ska 
därigenom få fler människor att röra sig ute.75   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 och 4. Två förslag på utformning av gaturum 

Källa: Detaljplan för Kv. Lagerbladet m.fl. s.11 
 
Enligt detaljplanen så ska gaturummet vara utformat för att ge en så trivsam, trygg och säker 
trafikmiljö som möjligt. Stadsdelarna ska uppmuntra till gång- och cykeltrafik under alla 
dagar i veckan. Alla gator är därför utformade så att det finns gång- och cykeltrafik vid sidan 
av gatan eller gångtrafik på trottoarer och cykeltrafik på gatan. Där cykelvägar korsar 
bilvägar kommer bilvägen vara upphöjd till cykelvägens nivå för att skapa 
hastighetsreducerande hinder för biltrafiken och öka säkerheten för cyklister och gående.76   
 

3.3 Olika platser, olika förutsättningar 
Jag har i denna del av undersökningen tittat på olika platser runt om i staden för att se hur 
olika typer av platser främjar fysisk aktivitet. Detta med dimensionerna närhet, tillgänglighet 
och användarbarhet i åtanke. Jag har tittat på Sörbyängen, där planområdet i detaljplanen i 
föregående kapitel kommer att byggas, Brickebacken som är ett miljonprogramsområde i 
utkanten av staden, Alnängarnas friluftsområde i stadens östra del samt en plats i Kumla.  
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3.3.1 Observation Brickebacken 
Brickebacken ligger i stadens utkant och är avskuret från annan bebyggelse av en 
högtrafikerad väg. Till och från området, från stadshållet sett, finns det två trafikseparerade 
cykelvägar, den ena går över bilvägen in i området och den andra under vägen i en tunnel. 
Vid dessa två kan man se stora skillnader. Vid bron sker i princip all cykel- och gångtrafik in 
och ut ur området, tunneln är det väldigt få som använder. I själva området är det dock 
mycket rörelse och mycket människor ute. I Brickebacken som område, handlar den aktiva 
transporten mycket om att ta sig in i, och, ut ur området. All annan utomhusaktivitet, lek och 
rörelse sker inne på gårdarna eller på avsatta idrottsplatser som ofta ligger avsides. 
Gårdarna fungerar på många vis som mötesplatser, men bara för de närmaste grannara. 
Utomstående har ingen anledning att röra sig igenom dessa gårdar och därför händer det 
troligtvis väldigt sällan. Cykelvägarna är dragna utanför innegårdarna så att cykla igenom 
gårdarna blir inte bara onaturligt utan även en omväg. Människorna blir på sätt och vis 
isolerade på sin egen gård. Även om många rör sig ute uppstår sällan möten mellan 
människor som inte bor på samma innegård. När man rör sig i området känns det därför ofta 
som att man ”tränger sig på”, samtidigt kan cykelvägarna som är separerade från gårdarna 
upplevas som otrygga. All biltrafik i området är även den separerad till egna vägar. Bilarna 
håller höga hastigheter på dessa vägar så att röra sig här upplevs inte bara som otryggt utan 
även osäkert. 

 
 
 

 
Bild 1 och 2. Innergård och cykelväg i Brickebacken 
Forograf: Författaren 
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3.3.2 Observation Sörbyängen 
I Sörbyängen är det överlag mycket folk i rörelse hela tiden. Jag har varit här ett flertal 
tillfällen vid olika tider och bortsett från sena kvällar och nätter har det alltid varit mycket 
rörelse i området. Människor springer, cyklar och går i området. Det är även förvånansvärd 
hög trafik i området, bilarnas hastighet är dock låg och de många farthinder som finns 
utplacerade ser till att den förblir det. Eftersom området är öppet och tillgängligt ifrån flera 
håll är det mycket möjligt att många väljer att transportera sig igenom området, spinga eller 
promenera i det utan att för den delen behöva bo här. Byggnadernas entréer är alla vända 
mot gatan vilket gör att gaturummet på många sätt fungerar som en mötesplats. Människor 
kommer hem från eller åker till, arbetet eller affären. De går ut och går eller är på väg till 
någon av de många grönytorna som finns i området. Vad de gör och varför är visserligen inte 
väsentligt i detta fall, men det är hela tiden rörelse, någonstans längs gaturummet.  
 

 
 
 

 
Bild 3 och 4. Gaturum i Sörbyängen 
Fotograf: Författaren 
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3.3.3 Observation Alnängarnas utegym 
Alnängarnas utegym är placerat i anslutning till naturreservaten Oset och Rynningeviken i 
stadens östra del. Här finns även motionsspår/cykelled längs Svartån och en restaurang med 
café. Området är på grund av riksintresset av naturreservat i det stora hela obebyggt och 
fungerar först och främst som rekreationsområde. Här är det dagtid, vid vackert väder, 
många människor i rörelse. Hit tar man sig för att titta på naturen, röra på sig, grilla eller fika. 
I anslutning till detta har kommunen alltså byggt ett utegym. Här kan man, när man vill, 
träna, de olika redskapen har informationsskyltar vid sig om vilken övning redskapet är 
avsett för, hur man gör denna övning och vilka muskler som stimuleras. Många som rör sig 
förbi området stannar vid gymmet och gör några övningar innan de rör sig vidare. Vissa, som 
bara är ute och promenerar, gör några lättare moment, kanske bara för att testa, andra, som 
är ute och springer tränar lite hårdare och lite längre.  
 

 
 
 

 
 
Bild 5 och 6. Alnängarnas utegym 
Fotograf: Författaren 
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3.3.4 Observation Kumla 
En av platserna jag valde att observera finns i Kumla. Att denna observation äger rum i 
Kumla kan te sig märkligt då undersökningen kretsar kring Örebro stad och hur Örebro 
kommun arbetar med att forma staden. Anledningen till att denna observation ägt rum i 
Kumla är att förutsättningarna för denna typ av spontanidrott saknas i Örebro. Denna 
observation var även annorlunda mot de tidigare då jag var fullt medveten om vad som 
skulle äga rum på platsen. Det var anledningen till att jag befann mig där. Det jag vill visa 
med dessa bilder är hur en plats kan skapa förutsättningar för spontanidrott och fysisk 
aktivitet fast den från början inte är avsedd för detta. Platsen är en avsides, lugn tvärgata i 
ett villaområde i Kumla, utan trafik annat än till själva villorna, under de tre timmar jag var 
där passerade det fyra bilar, i låga hastigheter. Det enda som är utmärkande med denna 
plats, förutom den låga trafikvolymen är den branta lutningen. Lutningen är också 
anledningen till varför platsen skapar förutsättningar för vissa typer av spontanidrott. I detta 
fall downhill longboardning.  
 

 
 
 

 
Bild 7 och 8 Downhill Longboardning i Kumla 
Fotograf: Författaren 
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4. Diskussion 
I denna del av uppsatsen kommer resultatet av undersökningen att diskuteras och ställas 
mot informationen i forskningsläget.    
 
Angående framtidsvisionen för staden och arbetet för att uppmuntra till fysisk aktivitet 
Vid en jämförelse av delen ”3.2.3 vision för staden” och punkterna i Figur 1 så kan man 
snabbt se att Örebro kommun vill arbeta för att skapa en aktivare stad, även om detta aldrig 
uttrycks i direkta ord är intensionerna för staden tydliga. Att man även i framtiden ska kunna 
nå större delen av staden med cykel måste ses som en god vision utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. Andelen cyklister i staden påstås redan idag vara hög och kommunen 
vill att det även i framtiden, när befolkningen vuxit med vad som beräknas bli ca 50 000 
människor, ska vara det. Men för att större delen av staden ska vara tillgänglig via gång och 
cykel, även när den vuxit med 50 000 människor, måste staden växa inåt.  
 
När Faskunger beskriver den stad som bäst skulle kunna främja fysisk aktivitet är det på 
många vis ett ny-urbanistiskt planeringsideal han förespråkar, en tät funktionsblandad 
rutnätsstad. Att arbeta mot just en tät funktionsblandad rutnätsstad stad kan på många vis 
ses som Örebro kommuns tydligaste mål i översiktsplanen. Hela staden ska förtätas, i så stor 
mån som möjligt, och kommunen eftersträvar en stadsbild med slutna kvarter där alla ska ha 
nära till service, handel och rekreationsområden. Vilket lätt kan tolkas som ett positivt sätt 
att forma staden ur en folkhälsosynpunkt. Något det enligt Faskungers forskning också bör 
vara. Men att sätta likhetstecken mellan tätt och funktionsblandat, och tillgängligt och 
användarvänligt är lika problematiskt som att göra det mellan sprawl, och otillgänglighet och 
dålig användarbarhet. En stad behöver inte bli tillgängligare bara för att den blir tätare. 
Barriärer i form av järnvägar, motorvägar och högtrafikerade gator försvinner inte genom 
förtätning. Trycket på många av dessa vägar borde snarare öka om fler bostäder byggs längs 
med dem. Genom att okritiskt kasta sig över ett nytt planeringsideal kan de problem som 
Tunström, Broms Wessel och Bradley lyfter fram snart bli verklighet. Den demokratiskt 
framvuxna staden får ge vika för att det endast finns en stad som är ”rätt” att bygga.  
 
Fortsätter man på det spåret, att bara en typ av stad är rätt, kan man enkelt börja granska 
utglesade miljonprogramsområden med endast negativa ögon. Med en sådan inställning 
dömer man inte bara ut själva områdena, utan även de som bor och lever där. Ansvaret för 
utvecklingen och planeringen av dessa områden kan då även enkelt skjutas över på 
bostadsbolagen. Det råder överlag en väldigt negativ ton gentemot många 
miljonprogramsområden idag. Något som på sätt och vis även speglas i översiktsplanen även 
om det självklart aldrig uttrycks, eller för den delen är tydligt. Kommunen vill arbeta för att 
knyta ihop områden i staden, genom förtätning, parker eller aktivitetsplatser. Något man 
hoppas ska få fler att röra på sig i områdena vilket ska öka tryggheten. Att knyta ihop 
områden med rekreationsytor behöver inte nödvändigtvis fungera, skogar och parker mellan 
områden kan lika gärna bli barriärer som nattetid kan komma att göra mer skada än nytta. 
 
Kommunen vill även arbeta för bättre service och skapa knytpunkter för cykel- och 
kollektivtrafik i ytterområdena. Detta är väldigt positivt både ur en hälsosynpunkt och ur en 
stadsplaneringssynpunkt. Att stärka de lokala centrumen är viktigt för att områdena ska 
kännas levande och trygga. Att säkerställa möjligheten till service och handel på dessa 
platser behöver därför vara ett mål om man vill arbeta för en aktivare stad. Det jag saknar i 
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översiktsplanen angående många ytterområden är en utförligare plan på hur de ska bli 
tryggare, och vad kommunen har för vision angående dem. Segregationsproblem kan vara 
svårt att åtgärda genom fysisk planering, det är snarare en politisk fråga, men det innebär 
inte att inget kan göras. Många av dessa områden kan vara svåra att förändra strukturer och 
demografi i, utan att riva upp hälften av byggnaderna, men små förändringar i 
användarbarhet och för den delen underhåll kan göra skillnad. Folkhälsa handlar ju om att 
befolkningens hälsotillstånd ska vara så jämnlikt som möjligt och i många av dessa områden 
bor stadens mest utsatta grupper. Ur folkhälsosynpunkt borde därför sådana områden ha 
högst prioritet. Utförligare planer för dessa områden kan mycket väl finnas i andra 
måldokument, men saknas alltså i översiktsplanen. Även hänvisning till sådana eventuella 
måldokument saknas. Kommunens önskan om att alla stadsdelar demografiskt ska 
representera kommunen i helhet är visserligen ett steg i rätt riktning men att detta skulle 
kunna göras möjligt med endast kompletteringsbebyggelse i områden med bara en 
upplåtelseform är tveksamt. Det är visserligen en långsiktig plan och kan givetvis vara en 
början, men att bygga hyreshus i Ekeby-Almby är inte det samma som att skapa en mer 
blandad demografi där. Nybyggda bostäder kostar ofta väldigt mycket både att hyra eller 
köpa, vilket innebär att bostäderna inte blir tillgängliga för andra socioekonomiska grupper 
fören området tappar i popularitet.  
 
Ett annat problem med en funktionsblandad stad som inte behandlas speciellt i 
översiktsplanen är att människor sällan bor i närheten av var de arbetar. Genom att bygga 
funktionsblandat hoppas man att transportbehovet ska minska. Bygger man in 
kontorslokaler i bottenvåningen på ett hus, så innebär inte det att de som arbetar där bor på 
våningen över, de behöver inte ens bo i samma stad. Byta arbete kan vara en relativt enkel 
process, men bara för att man byter arbete så byter man inte bostad. Som Arnstberg lyfter 
fram arbetar många kommuner med regionsförstoring för att skapa fler arbetsmöjligheter i 
orterna, så även Örebro, regionsförstoring i sin tur leder till ökat pendlande. 
Transportbehovet i en funktionsblandad stad kan dock minska, men inte främst för att man 
placerar nya möjligheter till arbete i samma kvarter som man placerar nya bostäder. Utan 
snarare för att man säkerställer handel, service och rekreationsområden i närheten av de 
nya bostäderna.   
 
För att få fler att vara fysiskt aktiva, att använda cykeln som transportmedel, måste man 
först se till att människor kan göra det. Örebros satsningar på huvudcykelleder är ett bra 
sådant exempel, hänsyn till parker och grönområden vid förtätning är ett annat. Att skapa 
förutsättningarna för att människor lätt ska kunna nå olika områden i staden är viktigt. 
Genom trygga och säkra huvudcykelleder, där cyklister har företräde framför motortrafik 
skapar man tillgängligheten, med kompensationsprincipen för grönområden fastställer man 
närheten, åtminstone till rekreationsområden, något som är viktigt för spontanidrotten. Att 
placera ut cykelpumpar runt om i staden visar även det på bra initiativ till att förbättra 
tillgängligheten och användbarheten för cyklister. Samtidigt fyller cykelrådet en bra funktion 
i att få medborgarna att känna sig delaktiga i beslut som tas.  
 
Att bilarnas behov prioriteras lägre än både stadsbildens och gång- och cykelvägarnas är 
också positivt ur ett hälsoperspektiv. De aktiva transporterna och kollektivtrafiken ska växa 
på biltrafikens bekostnad. Något som idag är viktigt för att ändra bilnormen, är att genom 
stadsplanering och fysiska ingrepp i staden visa att möjligheterna till att transportera sig inte 
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kretsar runt bilen. Samtidigt måste man ta hänsyn till de människor som bor utanför staden. 
De måste kunna ha möjlighet att ta sig in i staden, parkera bilen och ta del av den service och 
handel som finns där, utan att bli lidande. Det blir på så vis en balansgång mellan olika 
intressen. 
 
Fokuserar man på just begreppet spontanidrott så förekommer det endast en gång. Däremot 
används begreppet rekreation ofta. Med begreppet rekreation syftar översiktsplanen på 
flera typer av aktiviteter, däribland spontanidrott. Rekreation framställs som viktigt, att alla 
ska ha tillgång till rekreationsområden borde dock ses som en självklarhet i en kommunal 
översiktsplan men stor vikt läggs vid möjligheterna till rekreation. Det ska inte bara vara nära 
och tillgängligt, utan även användarvänligt. Miljöerna ska vara estetiskt tilltalande och ha 
god funktion. De grönområden som är avsatta för idrott ska ses som resurser i staden och 
måste tas tillvara på. Dessa ställningstaganden är mycket viktiga för att säkra människors 
möjligheter till rörelse och idrott. Förutsatt att i alla fall vissa av anläggningarna är öppna för 
alla. Idrottsplatser som förutsätter medlemskap i en förening för att få utnyttjas främjar inte 
spontanidrotten utan endast de människor som vill vara med i organiserad idrott.  
 
För att öka den fysiska aktiviteten hos alla grupper i samhället kan man inte bara prioritera 
den breda massans sporter, som Fahlén påpekar behöver man även våga satsa andra typer 
av idrotter och fysisk aktivitet än de vanligaste. För att nå ut till grupper som inte tycker om 
exempelvis fotboll. Dessa typer av platser är inget som behöver byggas runt om i hela staden 
utan det kan snarare handla om att placera/satsa på detta på en plats i staden och sedan 
säkerställa möjligheten för att ta sig dit genom bra cykelvägar och god kollektivtrafik. Det 
kan handla om en skateboardpark i betong, för såväl skateboard- inlines- och BMXåkare. 
Idrotter som inte har någon avsatt plats i staden att vara på. Det finns även gott om andra 
sporter, som kostar mindre pengar att anlägga platser för och kräver betydligt mindre yta. 
Exempelvis beachvollyboll, boule och basket.  
 
Angående översiktplanens fortsättning i Detaljplanen 
Detaljplanen för kvarteret Lagerbladet i Sörbyängen följer riktlinjerna i kommunens 
översiktsplan. Redan på detaljplanens första sida redogörs för de förändringar i 
planeringsidealen som skett och som även översiktsplanen redovisat. Det kommer i 
detaljplansområdet att byggas tätt och funktionsblandat. Kommunens vision om att 
biltrafiken ska vara lägre prioriterad än stadsbilden märks även i detaljplanen. Genom att 
fokusera på att skapa levande gaturum ska stadsdelen upplevas som tryggare. 
Hastighetsreducerande åtgärder för bilar samt företräde för cyklister och fotgängare skapar 
även ett säkrare gaturum. När byggnadernas entréer vänds ut mot gaturummet sker även all 
rörelse till och från bostäder där, allt för att öka tryggheten. Något som i min mening också 
fungerar. Planområdet som detaljplanen gäller för är visserligen ännu inte bebyggt, men de 
andra delarna av det nybyggda Sörbyängen följer samma mönster som planområdet. Så 
genom de delarna kan man snabbt införskaffa en förståelse för hur planområdet kommer att 
vara utformat.  
 
Olika typer av upplåtelseformer ska även skapa förutsättningarna för att olika 
socioekonomiska grupper, i alla fall på sikt, ska ha möjlighet att bo där. Med både villor, 
radhus och stora flerbostadshus i tät bebyggelse uppstår en annorlunda stadsbild. När 
trafiken flyter genom området snarare än runt det ökar rörelsen ytterligare i området. 
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Lösningen med att placera parkeringsplatserna längs med vägarna som redovisas i Figur 3 
och 4 fungerar bra när det handlar om att få ett levande gaturum samt att förstärka åsikten 
om att biltrafiken måste underordna sig stadsbilden. Istället för att avsätta stora mängder 
mark till samlade parkeringsplatser så utnyttjas gaturummet i högsta möjliga mån. Den höga 
andelen bilar längs med gatorna hjälper till att hålla nere hastigheten på grund av den 
försämrade sikt de bidrar med, men samtidigt blir då trafiksäkerheten också en fråga man 
behöver fundera på.     
 
Angående observationerna  
Observationsdelen har visat framförallt två saker. Dels att den byggda miljön påverkar hur 
människor rör sig i områden, rörelsemönstren ser olika ut i olika områden, dels att olika 
platser är viktiga för olika typer av idrott.  
 
Den täta staden är trevlig, tycker jag, att promenera i. Sörbyängen är på många vis en vacker 
stadsdel, trotts att många platser runt om i området fortfarande är byggarbetsplatser. Det är 
gott om människor som rör sig i området och planeringen har på många vis skapat ett 
levande gaturum, åtminstone vissa timmar på dygnet. Under dessa timmar, på dagen 
upplever jag platsen som trygg, under natten är rörelsemönstren i området helt klart 
annorlunda men det upplevs fortfarande som tryggt. Mycket tack vare att trafiken inte är 
separerad, man känner sig helt enkelt inte lika ensam. Att byggnaderna är vända mot gatan 
spelar även det en avgörande roll, uppfattningen av att människor inne i husen kan se mig, 
tror jag har betydelse. Upplevd trygghet är dock väldigt subjektivt så för att få reda på hur 
andra människor upplever Sörbyängen behövs en annan typ av undersökning metod. Frågan 
jag ställer mig när det gäller den täta staden är dock om den är trevlig att bo i. Många av 
husen ligger så tätt att det enda många verkar kunna se när de tittar ut ur sina fönster är 
fasaden på grannkåken, eller för den delen in i sovrummet hos grannarna.  
 
I Brickebacken är människor ute, de möts och många använder aktiv transport som 
färdmedel. Skillnaden mellan Brickebacken och Sörbyängen är framförallt att platsen, genom 
hur den är planerad, styr hur och var människor rör sig och möts. Sörbyängens gaturum är 
tillgängligt och användarvänligt samtidigt som nödvändiga serviceinrättningar, handel och 
rekreation finns nära. Gaturummet skapar en trygghet som i sin tur genererar 
förutsättningarna för att välja cykeln i stället för bilen. Det är enkelt att cykla i Sörbyängen, 
på det viset att miljön uppmuntrar till det. Brickebackens utformning fungerar snarare 
tvärtom, strukturen i området gör att människor till stor del bara håller sig till sina egna 
innegårdar, vilket försvårar för att möten mellan människor ska uppstå, vilket i sin tur kan 
vara ett problem för den upplevda tryggheten. Grannarna på gården kanske man känner 
igen väl, samtidigt som människorna på nästa gård förblir totala främlingar. Då man inte är 
van vid att träffa ”främlingar” i sin utemiljö kan även mötet bli annorlunda mot vad det 
kanske blir i Sörbyängen. Även många av de idrottsplatser som finns utplacerade lite avsides 
i området lätt kan uppfattas som otrygga. När ingen för tillfället utnyttjar dem, förstärks den 
känslan mer, vilket kan leda till att vissa människor kanske aldrig kommer våga använda 
dem.  
 
När det kommer till trafikplaneringen så kan man se tydliga skillnader på Brickebacken och 
Sörbyängen. Trafiksepareringen i Brickebacken erbjuder en trafiksäkerhet som inte finns i 
Sörbyängen. Vilket leder till att det i Brickebacken är det betydligt mycket fler barn i rörelse. 
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Samtidigt så bidrar trafiksepareringen även med en bullerfri utomhusmiljö. I Brickebacken 
kan barnen, även de minsta, utan problem enkelt gå utanför dörren och leka själva. I 
Sörbyängen kan det vara så att de först måste korsa cykel- och bilvägar för att ta sig till 
parken eller idrottsplatsen. Trafiken är visserligen långsam men det innebär inte att det är 
riskfritt. Innergårdarna och trafiksepareringen i Brickebacken kan alltså också uppfattas som 
trygg, vissa tider på dygnet och för människorna som bor där. Samtidigt så kan man 
ifrågasätta tillgängligheten i ett trafikseparerat område. Vissa cykel- och gångvägar, upplevs 
som olustiga vilket resulterar i att de inte utnyttjas. Man kan behöva cykla en betydligt 
längre väg än vad som egentligen är nödvändigt. 
 
Observationerna i Kumla och vid Alnängarnas utegym fyller två funktioner i detta arbete. 
Den första är att det är konkreta exempel på hur olika platser kan främja olika typer av 
spontanidrott vare sig de är avsedda för det eller inte. Den andra är att lyfta fram hur vissa 
idrotter är beroende av speciella platser. Vissa sporter skapar inte platsen, som tillexempel 
fotboll kan göra, en fotbollsplan går att ”bygga” i princip överallt. Vissa platser skapar istället 
sporten. Under mina övriga observationer i Örebro har jag sett många människor som 
använt både longboard och skateboard som transportmedel, några av dessa skulle mycket 
väl kunna vara potentiella downhillåkare, men saknas förutsättningarna för en typ av idrott 
så går den inte att utöva. Nu kan ju en brant asfalterad backe avsedd för downhill ses som en 
knepig investering men samtidigt så är det ett sätt att återigen peka på att det är viktigt att 
stödja alla typer av idrott, för att motivera alla typer av människor till att bli mer aktiva. 
Utegymmet i sin tur ligger väldigt fint till, men det ligger samtidigt avsides i förhållande till 
staden, hade det placerats i ett område där fler lever och rör sig, hade fler kunnat utnyttja 
det och fler blivit inspirerade.   

5. Resultat 
Örebro kommun vill alltså arbeta för att uppmuntra till aktiva transporter genom att öka 
tillgängligheten, tryggheten och användarbarheten i staden och på stadens gator. Genom att 
tillämpa funktionsblandning och förtätning i så stor utsträckning som möjligt ska staden 
kännas levande fler timmar på dygnet och närheten till olika platser med olika funktioner ska 
säkerställas. Genom att låta stadsrummet och gång- och cykeltrafiken ha högre prioritet än 
biltrafiken vill man skapa moderna, vackra och användarvänliga miljöer och mötesplatser. 
Att omsorgsfullt bygga vidare på översiktsplanens visioner i bindande detaljplaner gör att 
man fastställer kommunens visioner och förutsättningarna för få en tillgängligare, 
användarvänligare och mer levande stad växer. Ökar känslan av trygghet i staden och 
stadsdelarna förändras sättet människor rör sig på, vilket kan öka de aktiva transporterna 
och spontanidrotten vilken slutligen även bör förbättra folkhälsan.  
 
Mina observationer har visat att den typen av stad man strävar efter att skapa inte 
nödvändigtvis leder till att fler människor rör sig i området. Det handlar snarare om att 
rörelsemönstren förändras. I Sörbyängen uppstår fler möten och fler interaktioner redan när 
människor lämnar sina hem. Gaturummet skapar förrutsättningar för möten på ett vis som 
inte är möjligt i till exempel Brickebacken. Den täta funktionsblandade staden skapar alltså 
bättre förutsättningar för en aktivare stad. Den typen av stadsplanering främjar på så vis 
fysik aktivitet, framförallt hos den vuxna befolkningen. Barns möjligheter till fysisk aktivitet 
kan däremot komma att begränsas av trafikbarriärer, även långsamma sådana, då säkerhet 
är en av de viktigare aspekterna i deras mer lekorienterade fysiska liv.    
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Vissa platser, avsedda för spontanidrott ökar kanske inte andelen aktiva människor, men 
förutsättningarna för att det ska öka förbättras. Många typer av idrott är beroende av 
speciella platser, för att uppmuntra fler människor till att vara aktiva behöver man våga satsa 
på fler typer av idrott. Stadsplanering och teknisk utveckling har ändrat våra rörelsemönster 
förr, det finns ingen anledning att tro att de mönstren inte kan förändras igen. Denna gång 
kommer det förmodligen vara svårare. Så länge det är bekvämare att åka bil och bilen är 
norm i samhället kommer många fortsätta göra det, även inom staden. 
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5.1 Egna reflektioner och avslutande tankar 
Att skriva och prata om stadsplanering är på många vis som att skriva och prata om 
fritidsintressen, det går inte att objektivt avgöra vilket intresse som är roligast eller bäst. 
Samma sak gäller på många vis för stadsplanering. Det går att avgöra vilken stad som är 
trevligast och vilket planeringsideal som är bäst ur miljösynpunkt, ur folkhälsosynpunkt, ur 
ekonomiskt synpunkt och säkert ur tio olika synpunkter till. Det handlar mycket om vad man 
själv tycker är viktigt och trevligt och vilka faktorer man är beredd att minska på för att 
kunna få mer av någonting annat. Även om ingen synpunkt går att undvika helt och hållet 
kan man välja vilken man vill satsa mest på, man kan på många vis välja hur man ska forma 
staden. Staden är bland det största bygget människan gör, bland de största ingreppen i 
naturen, det pågår konstant och är ständigt i förändring. Städerna förändras i takt med att 
samhället förändras, på samma vis som normer förändras, förändras även ideal, villkor och 
för den delen drömmar. På 1930-talet hade man hittat den ”rätta” typen av stadsplanering, 
under 1990- och 2000-talet hittade man den ”rätta” typen av stadsplanering igen, men 
denna gång var det något helt annat. Detta är problematiskt och det är även det här som är 
problemet med översiktsplanen för Örebro. De har hittat den ”rätta” typen av planering och 
går därför in för att snabbt styra om planeringen och staden till den form de vill ha den. Hela 
staden ska förtätas, knytas ihop och bli ”hel”, jag förstår intentionerna och jag håller delvis 
med, jag gillar den täta staden, men jag undrar även om det inte kan vara bra att börja 
försiktigt för att sedan se vad som inte är bra med denna ”ny-urbanistiska” typ av stad, för 
något, ur någon synpunkt är garanterat mindre bra.    
 
När det gäller att få människor att röra på sig mer kan stadsplaneringen göra sin bit. Är 
cykeln enkel att använda för att staden lätt att transportera sig i så finns självklart 
förutsättningarna för att fler ska kunna välja en aktiv transport framför en motordriven. 
Finns möjligheterna till att utöva den typ av idrott man är intresserad av, ökar självklart 
chansen att man faktiskt kommer igång och blir aktiv. Men, och det här är ett ganska viktigt 
”men”, mycket ansvar ligger på individen själv. Man kan inte tvinga människor att cykla, gå 
eller röra på sig, hur mycket vissa än kanske skulle behöva det. Hälsan är en individuell 
resurs, man avgör själv hur mycket man vill satsa på den. Jag kan ta mig själv som exempel, 
jag idrottar väldigt sällan, jag rör gärna på mig så lite som möjligt och föredrar stillasittande 
aktiviter, men jag cyklar, eller snarare jag cyklade överallt i staden, året runt. I dag bor jag i 
Brickebacken, detta har medfört att jag cyklar allt mindre. Avståndet till staden är en 
andledning, en annan, och kanske den mest avgörande, är själva backen till området. Två 
kilometer uppförsbacke är inget som går att stadsplanera bort, så hur bra, trygg och säker 
cykelväg man än bygger i backen kommer jag inte tycka att det är lättare att ta mig upp för 
den. Är jag lat? Förmodligen. Det huvudsakliga syftet med aktiva transporter är att ta sig 
snabbt och smidigt från en plats till en annan. Att man ökar sin totala energiförbrukning, får 
frisk luft och värnar om miljön samtidigt kan ses som en bonus. Får man, som jag, 
andningssvårigheter och extrema svettningar bara av att cykla hem, kanske man väljer ett 
annat transportmedel. Eller så härdar man ut till den dagen kroppen klarar av backen utan 
bekymmer. Som sagt att vara fysiskt aktiv är ett individuellt val, ett val som många väljer 
bort av bekvämligheter, tidsbrist eller för den delen ointresse. Hur staden ser ut och formas 
är mycket viktigt i frågan men i slutändan är det fortfarande ett aktivt, individuellt val som 
måste göras.    
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6. Sammanfattning 
Den här uppsatsens syfte är att lyfta fram sambandet mellan stadsplanering och folkhälsa. 
Under 1900-talet har tekniska framsteg, växande bilism och funktionalistiskt 
stadsplanerande utvidgat städerna och gjort biltransporten till norm. Detta har idag 
resulterat i att den vardagliga fysiska aktiviteten hos befolkningen sjunkit, vilket i sin tur har 
lett till ett växande folkhälsoproblem.  Fetma, övervikt samt åtskilliga kroniska sjukdomar är 
resultatet av de förändrade transport- och arbetsvanor som samhället gått igenom under 
1900-talet. Genom att forma våra städer så att den byggda miljön uppmuntrar människor till 
att välja aktiv transport samt att förbättra förutsättningarna för spontanidrott kan detta 
förändras. För att bygga aktivitetsfrämjande bör man ta hänsyn till dimensionerna närhet, 
tillgänglighet och användarbarhet. I den här uppsatsen har jag studerat hur Örebro kommun 
i sin översiktplan och i en av sina detaljplaner vill arbeta för att skapa en aktivare stad. 
Genom att studera plandokument samt observera olika delar av staden försökte jag svara på 
följande frågor.  

 
1.  Hur vill Örebro kommun arbeta för att uppmuntra till aktiva transporter och 

spontanidrott i staden?   
          
       – Vilken typ av stad efterstävar kommunen att skapa? 

                     
2. Hur återges översiktsplanens riktlinjer i detaljplanering? 

 
3. Hur påverkar den byggda miljön möjligheterna till aktiv transport och spontanidrott i 

staden?   
 
Resultatet av min undersökning visar att Örebro kommun, genom att satsa på förtätning av 
staden vill skapa en tillgängligare och användarvänligare stad. Vid förtätning säkerställs även 
den geografiska närheten till viktiga serviceinrättningar, handel och rekreationsområden. Att 
sedan även ersätta grönområden som tas i anspråk vid förtätning gör att örebroarnas 
möjligheter till spontanidrott och rekreation skyddas. Genom att bygga ut cykelvägarna och 
skapa snabba och säkra huvudcykelleder hoppas man att fler vuxna ska välja cykeln till 
arbetet. Kommunen arbetar mycket för att förbättra för cyklister i staden samt med att 
uppmuntra fler till att cykla.  
 
Undersökningen har även visat att detaljplanen för kvarteret Lagerbladet i Sörbyängen väl 
följer översiktplanens visioner. Här byggs nu en tät funktionsblandad stad där gaturummet 
och cykel- och gångtrafiken är högre prioriterad än bilarnas och biltrafikens behov. Levande 
gaturum upplevs som tryggare vilket i sin tur ökar möjligheterna till att människor ska bli 
aktivare. Observationerna i sin tur visade att den byggda miljön påverkar människors 
rörelsemönster och förhindrar eller uppmuntrar till möten och rörelse. Den täta 
funktionsblandade stadsdelen hade inte nödvändigtvis fler aktiva, men förutsättningarna för 
att vara det såg utifrån dimensionerna närhet, tillgänglighet och användarbarhet bättre ut. 
Möjligheterna till spontanidrott ser utifrån kommunens översiktsplan bra ut, men för att få 
fler människor att bli aktivare behöver man även skapa möjligheter för fler typer av idrott. 
Vissa sporter kräver särskilda platser, som idag i Örebro, inte finns tillgängliga på ett tryggt 
vis.   
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