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Sammanfattning
I denna rapport görs ett försök att följa metoden som presenteras i boken “Kajer mot det gröna - handbok i

stadsplanering” och med hjälp av den ta fram ett förslag till en utvecklingsplan för Ersboda. Projektet är

således en blandning av en översiktsplan och detaljplan, med strategiska förslag på olika skalor och i bestämd

ordning för att skapa struktur i ett stort arbete, efter en omfattande metodik.

För att åstadkomma detta har studien gjorts i olika steg, först genom stadsvandringar, observationer och

sammanställningar av fakta, sedan har detta analyserats strategiskt och undersökts i plan för att till sist ge

förslag på var och hur Ersboda kan växa hållbart. Fokus har legat på social hållbarhet och att skapa en

stadskänsla i en annars “introvert” stadsdel vars rykte inte gör det rättvisa, men även att planera för framtida

utveckling på ett sätt som kan brygga några av de i dagsläget svårgenomträngliga barriärerna som finns kring

Ersboda. I korta drag innebar detta att planera för nya stråk och stadsgator centralt i Ersboda för att öka

aktivitet runt ängarna och att planera för två nya områden där det idag är industriområde, ett i västra Ersboda

och ett vid södra Ersboda för att skapa en direkt koppling till Marieområdet samt den framtida utvecklingen på

I20. Detta innebär många nya bostäder och nya platser för service och aktivitet på Ersboda.

Sammanfattningsvis efter dessa undersökningar och förslag kan man säga att för att kunna applicera metoden

“Kajer mot det gröna” på ett lyckat sätt krävs gedigen bakgrundsinformation och kunskap om

förutsättningarna som platsen ger innan man kan börja planera för kajer. Detta är på grund av att platsen kan

behöva kompletteras på annat håll innan kajerna kan bli verklighet. Dessutom bör metoder och lösningar

väljas med omsorg då tid och omfattning av projektet kanske inte tillåter för obegränsade resurser. Det

rekommenderas även att utvecklingen sker i tydliga etapper och med tydliga mål.

Sökord: social hållbarhet, stadsplanering, urban regeneration, kajer
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Inledning
Umeå står inför stora förändringar inom de närmsta 30 åren då man beräknar att växa från 130 000 invånare

(2020) till 200 000 invånare år 2050. I de perifera stadsdelarna väntar man sig en ökning på 20 000 personer

vilket i grova drag skulle innebära en möjlig ökning med ca. 2000 invånare på Ersboda. För att denna tillväxt

ska kunna ske i den takt som utvecklingen kräver med hänsyn till dagens utmaningar inom social och ekologisk

hållbarhet vill kommunen utforska nya sätt att se på stadsplanering och samhällsutveckling för att fortsatt vara

en stad i framkant i både utveckling och hållbarhet. Då Ersboda uppvisar särskilt intressanta förhållanden och

utmaningar för utveckling ses detta som ett bra initialt område att bedriva en studie om utveckling enligt en av

dessa nya metoder, känd som ”Kajer mot det gröna” efter boken skriven av ARKEN arkitekter.

Bakgrund och problembeskrivning

Ersboda är en stadsdel som i verkligheten är

uppdelad på två mindre områden, Västra

Ersboda och Östra Ersboda. Mellan områdena

löper stora ängar som rymmer olika viktiga

aktiviteter och värden, men som också skapar

en barriär mellan Västra och Östra Ersboda.

Detta är främst på grund av de stora avstånden

och de öppna ytorna vilket gör att ängarna

saknar en mänsklig skala. Dessutom saknas

tillräcklig variation i aktiviteterna som erbjuds

på och i anslutning till ängarna. Ängarna är idag

bara delvis utvecklade enligt detaljplanen

(höger) och saknar därför en del viktiga

funktioner som har potential att aktivera ytan

och därigenom stadsdelen, till exempel platser

för statisk rekreation såsom sitt- och

grillplatser. Fördelen med dessa typer av

aktiviteter är att de även bidrar med den

mänskliga skalan till platsen, till skillnad från till

exempel en fotbollsplan. Dessa typer av

aktiviteter är även viktiga för den sociala

hållbarheten och en jämlik tillgång till

rekreation då man bör tillgodose behoven för

olika människor på en offentlig plats som

Ersbodaängarna, inte bara barn eller

icke-funktionsvarierade. Ett annat tecken på att naturen är ett hinder istället för en tillgång för Ersbodaborna

ser vi i rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till” där det nämns att 0% av invånarna i Ersboda hade

saknat naturen om de flyttade trots att naturen är så central för stadsdelen.

På Ersboda finns bland annat en väldigt låg andel ettor och även förhållandevis låg andel fyror och femmor

samtidigt som man är mer trångbodd på Ersboda i jämförelse med resten av staden. Stora industriområden

kantar och inkapslar hela stadsdelen och dessa utgör en signifikant barriär som förstärks av Europaväg 12 som

går mellan Ersboda och Mariehem. Dessutom så saknas tydlighet och struktur i nätverket av offentliga rum och

tyvärr är antalet mötesplatser inte proportionerligt till antalet invånare. Industriområdet utgör också en

central del i problembeskrivningen då den på flera håll begränsar rörlighet genom och utanför Ersboda åt olika

håll.
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I rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till” nämns fem centrala åtgärder för hållbar utveckling av Umeå

som stad (se nedan).

1) Underlätta social interaktion

2) Satsa på attraktiva grön- och rekreationsområden

3) Tillgodose behov av trygghet

4) Förbättra rykte om utsatta stadsdelar samt

5) Skapa balans mellan sammanbindande och överbryggande socialt kapital

Alla dessa fem åtgärder är aktuella på Ersboda speciellt då det är en stadsdel som utåt sett uppfattas som

otrygg samt att stadsdelen i dagsläget på olika sätt är avskärmad från resten av Umeå, främst genom olika

typer av barriärer som tidigare nämnt. Svårigheterna ligger i att hitta en balans mellan utveckling och

bevarande av de kvalitéer och tillgångar som finns på Ersboda när det kommer till bland annat grönområden,

industriområden och kommersiell verksamhet gentemot bostadsbebyggelse, samt hur man på ett hänsynsfullt

sätt kan framhäva de sociala kvalitéer som finns på Ersboda genom kompletteringar.

Syfte och frågeställningar

Målet med denna fallstudie är att studera hur man kan främja och utveckla en lokalt aktiv och levande

stadsdel med högt socialt kapital och attraktiva miljöer som uppmanar till en hållbar livsstil inom och mellan

angränsande och övriga stadsdelar i Umeå. Utifrån metoden ”Kajer mot det gröna” ska projektet utreda hur

Ersboda kan ”växa inåt”, utvecklas och bli mer attraktivt utan att ta från existerande naturvärden, utan snarare

genom att förstärka och rama in dem. Syftet här är även att motverka en utåt växande stad och att effektivt

hitta nya sätt att jobba för 5km-staden. Detta anses extra viktigt då Ersboda ligger precis på gränsen till Umeås

5-kilometersradie. Fortsatt ska utvecklingen stötta lokal företagsamhet utan att skapa barriärer mot resten av

staden och angränsande stadsdelar samt tillföra servicepunkter på strategiska platser för att fortsatt arbeta för

ökad aktivitet och företagsamhet. Några frågeställningar som är viktiga för studien är:

● Var kan och bör man dra tydliga gränser mot det gröna?

● Var kan det göras ”reparativa kompletteringar”?

● Hur skulle utvecklingen kunna se ut längre fram i tiden?

● Vad finns det för möjligheter att skapa social interaktion längs med stråk?
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Ersbodas förutsättningar utefter 5km-staden.

Avgränsningar

Att ändra bilden av en stadsdel både utåt och inåt samtidigt som man vill förtäta och skapa nya öppningar och

kopplingar kan som det låter kräva stora strategiska insatser inte bara i gestaltningen. På grund av den

begränsade tiden i detta projekt antas det att tekniska och ekologiska frågor utom författarens begränsade

kunskap som arkitekt och stadsplanerare kommer att hanteras i ett senare steg av en eventuell utveckling av

planen.

Denna studie och projekt kommer även att exkludera Ersmark som en del av Ersboda i syfte att avgränsa men

även förenkla då Ersmark har andra förutsättningar än Ersboda samt ligger utanför stadens 5 km-radie, och

även saknar direkt och nära koppling till Ersbodaområdet.

I det fall att information saknas i denna rapport hänvisas det till sammanfattningen över Umeås stadsdelar

eller studielitteraturen ”Kajer mot det gröna – Handbok i stadsplanering”.
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Teoretisk bakgrund
Då huvudmålet är att främja och stärka social och även ekologisk hållbarhet samtidigt som man vill förtäta

inom en bestämd radie krävs en noggrann analys av de befintliga förutsättningarna och bebyggelsen. Flertalet

studier och kommentarer till stadsplanering har visat att en planering kring ett aktivt liv inom gångavstånd

ökar fysisk aktivitet samtidigt som det sänker antalet resor med bil.1 Bland annat så visar en studie att då

boende har mindre än 1,6 km från sin bostad till närmaste öppna yta är det mer sannolikt att de promenerar

mer är 150 minuter eller mer på en vecka.2

När vi pratar om avstånd inom städer kommer även frågan om urban form in, sammanfattat i fem olika

dimensioner av den bebyggda miljön; densitet, ”mixed-use” (markanvändning), tillgänglighet i gatunätet,

skalan på gaturummet och estetiska kvalitéer av platsen.3 Eizenberg & Jabareen betonar i en studie vikten av

urban form som en avgörande faktor i sin formulering av social hållbarhet.4 Inom ämnet är frågan om låg vs

hög bebyggelse och densitet mycket omdebatterad, men vad man kan säga är att förutsättningarna för

aktivitet och handel ökar med en högre densitet, vilket kan leda till ökad blandad markanvändning. Samtidigt

säger sig dock invånare generellt att föredra glesare bebyggelse.5 Därför krävs en noga avvägning mellan

storlek och närhet till öppna ytor gentemot bebyggelsen. Viktiga aspekter av urban form är bland andra

kvalitet på arkitektur och design, utformning av gator, öppna ytor, parker, byggnadstyper och ”mixed-use”, dvs

en blandning av i vilket syfte området är utvecklat.6 En välutvecklad urban form har inte bara en direkt

inverkan på möjligheten till möten i det offentliga rummet men även på värdet på den egna bostaden och

marken.

I metodiken ”Kajer mot det gröna” är även gator som stadsrum och mötesplatser en viktig grund i kajernas

framgång, någonting som har studerats av forskare inom stadsplanering.7 Här pratas det ibland om ett ”third

place”, en plats där invånare naturligt kan mötas, vara i och interagera med varandra utanför hemmet och

arbetsplatsen. I en studie gjord i USA nämndes det att ett förvånansvärt högt antal personer (29%) angav att

det inte fanns någon sådan plats utanför hemmet.8 Det mest frekvent angivna svaret var ”community centers”

(offentliga gemenskapslokaler, till exempel folkets hus) följ av caféer. Däremot skilde stadsbor och landsbor sig

åt då restauranger och caféer oftare angavs som ett ”third place” av landsbor än av stadsbor och stadsbor

oftare angav att det inte fanns någon sådan plats överhuvudtaget i deras gemenskap. Att behandla gator som

stadsrum kan även ha en viktig inverkan på säkerhet och upplevd säkerhet då aktivitet kring gator även blir en

viktig faktor i hastighetsbegränsning för biltrafik. Utformning av gator, gångvägar och mötesplatser i anslutning

till vägar med bil- och annan trafik blir därför extra viktig i frågan om attraktiva boendemiljöer och inte minst

när det handlar om hållbarhet.

Det är även av vikt att se över möjligheterna att jobba i närheten av sitt hem.9 Traditionellt har detta inneburit

att företag och arbetsgivare befinner sig i närheten av hemmet, men detta kan ändras i och med Covid-19

pandemin till att i framtiden innebära en temporär eller delad arbetsplats utanför men i närheten av sitt hem,

9 --

8 Jeffres, L. W., Bracken, C. C., Jian, G., & Casey, M. F. (2009). The impact of third places on community quality of
life. Applied research in quality of life, 4(4), 333.

7 Mehta, V., & Bosson, J. K. (2010). Third places and the social life of streets. Environment and behavior, 42(6), 779-805.

6 --

5 Colantonio, A., & Dixon, T. (2011). Urban regeneration and social sustainability: Best practice from European cities. John
Wiley & Sons.

4 Eizenberg, E., & Jabareen, Y. (2017). Social sustainability: A new conceptual framework. Sustainability, 9(1), 68.

3 --

2 Sugiyama, T., Francis, J., Middleton, N. J., Owen, N., & Giles-Corti, B. (2010). Associations between recreational walking
and attractiveness, size, and proximity of neighborhood open spaces. American journal of public health, 100(9),
1752-1757.

1 Handy, S. L., Boarnet, M. G., Ewing, R., & Killingsworth, R. E. (2002). How the built environment affects physical activity:
views from urban planning. American journal of preventive medicine, 23(2), 64-73.
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medan själva arbetsgivaren kan befinna sig längre bort. Detta bör också speglas i våra städer och stadsrum och

kan hjälpa speciellt perifera stadsdelar att minska antalet resor i vardagen.

Ystarvägen på Ersboda före och efter omstrukturering av gaturummet med hjälp av kompletteringar.

”Kajerna” som nämns i detta projekt ska ses som en traditionell kaj ut mot hav eller vatten, men som istället

vetter mot ett grönområde av något slag, dvs. tät bebyggelse av stadskaraktär som speglas av till exempel

öppna fält eller tät skog. Kajerna blir ett sätt att aktivera periferier i en stadsdel och att göra ”baksidor till

framsidor” som det står i boken.

Metod och genomförande
Enligt metoden ”Kajer mot det gröna” skall följande sex steg följas för att åstadkomma ett skifte i stadsbilden:

1. Välj växtmönster och typologier- hur ska staden växa gentemot grönstrukturer?

2. Sätt gränser – säkra gröna stråk och inre kajer

3. Förfina inre strukturer – skifte mot hållbara transportmetoder, länka mot yttre gröna strukturer

4. Växa inåt – komplettera staden/stadsdelen med inåt förtätande bebyggelse som utgör tydliga gränser

mot det gröna

5. Lokalisera etableringar – lokalisera och omlokalisera servicepunkter, aktivera ”kajerna” mot naturen

6. Ge förutsättningar för synergier – planera kajer på de gåendes villkor,

Utöver dessa sex steg är följande åtgärder viktiga enligt metoden:

● Tillför lika mycket till grönområden och natur som man tar ifrån, eller mer.

● Attraktionsplanering – planera utifrån de attraktioner som finns inte de restriktioner som existerar.

(detta för att motverka så kallade “bubblor” av bebyggelse utan tydliga gränsdragningar eller

kopplingar)

● Se bebyggelsen som en möjlighet

● Utveckla en differentierad gatuväv som skapar en levande stadsbild

Boken går även igenom många fler metoder utöver dessa, “verktyg” som är mer eller mindre allmänt kända

och viktiga inom planering och design, bland andra gåturer, studieresor och workshops m. fl. För att ett

planeringsprojekt som detta ska bli lyckat i längden behöver man också ha i åtanke att dessa bör utforskas i

något steg av utvecklingen av planen. Metoden som har använts är egentligen mer av en handbok i

stadsplanering som innehåller många olika strategier för att åstadkomma god planering och attraktiva städer.

“Kajer mot det gröna” är en av dessa strategier som helt enkelt innebär att stråk och gator kan planeras utifrån
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principen om kajer som vanligtvis vätter ut mot vatten, men i detta fall (helst) ska vara vända ut mot tät

grönska eller grönytor. Detta är för att försöka undvika en evigt växande stad utan tydliga gränser.

Arbetet med kajerna och utvecklingen kommer att göras i tre skalor med hjälp av kartläggning av existerande

strukturer utifrån den nämnda metoden, först för hela Ersboda, sedan för ett avgränsat område och sist på

torgnivå där även möjlig gestaltning presenteras. Dessa skalor ska även presenteras tillsammans med en grov

tidsplan för utveckling av projektet.

Viktigt att notera är att Ersboda erbjuder andra förutsättningar som stadsdel än kommunen i studien om kajer

mot det gröna och därför bör metoden samt nämnda steg anpassas till just Ersboda för att resultaten ska bli

lyckade.

Hur kompletteringar av befintlig bebyggelse kan skapa tydlighet i stadsrummet. Från boken Kajer mot det gröna.

Process

För att få en förståelse för Ersbodas struktur och utmaningar var det viktigt att börja med ett besök till

stadsdelen. Genom att gå mellan Västra och Östra Ersboda över ängarna, genom skogarna och förbi

attraktionsplatserna kunde man lättare bilda sig en uppfattning om avstånden och hur de i sig kan utgöra

barriärer, men även var det uppstår potentialer för möten och förbättring.

I ett tidigt skede gjordes även en analys av vilka bebyggelsetyper som finns i området, inte enbart för att få en

bild av Ersbodas bebyggelse och bestämma en typ för utveckling, men även för att kunna se var och vilken

stadstyp som är lämplig för komplettering. Här bedömdes det att på Ersboda är de stora öppna ytorna både

tillgångar och hinder för möjligheten till aktivitet. Utöver detta gjordes även en snabb studie om avstånd och

befintliga servicepunkter samt besök till vissa av dessa.

Utefter bakgrundsstudierna gjordes sedan en kartläggning av potentiella områden för utveckling samt kajer

som fungerade som ett underlag för det masterplan över Ersboda som sedan presenterades (se s. 11). Här ser

vi exempel på vilka typer av nya kvarterssrukturer som skulle kunna introduceras på strategiska ställen i

området. Detta kan göras för att komplettera, skapa förutsättningar för kajer eller ge plats till nya

serviceställen och sociala ytor. Förutom kajer och nya kvarter utforskades även möjligheter för att utveckla så

kallade “stadsgator”, närmare bestämt viktiga stråk som kan utvecklas för att stötta funktionerna i nya och

befintliga bostadsområden. Mycket av arbetet här handlade om att hitta en harmoni i utvecklicklingen av

stadsrummen samt hitta strategiska platser för stöttande funktioner.

Under arbetets gång gjordes även frekventa tillbakablickar till boken och metodiken för att hela tiden hålla

projektet uppdaterat, särskilt då metoden är så omfattande. Detta underlättade även den reflektion av

metoden och konceptet av kajer som gjordes för att avsluta projektet.
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Resultat och analys av designprocessen
Efter en del undersökningar anses kompletteringar i ett tidigt skede ge bäst förutsättningar för en god framtida

planering med kajer. I detta tidiga skede ligger fokus främst på att skapa en stadskänsla på Ersboda för att

skapa rätt förutsättningar för etableringar som kan tillföra mer liv och aktivitet på attraktiva platser. I samband

med dessa kompletteringar planerades även platser för olika typer av service längs med utvalda stråk, till

exempel hubbar för distansarbete utanför hemmet eller för hållbara transporter såsom bilpooler eller elcyklar.

Resultatet av designprocessen blev blandad beroende på var på Ersboda man befinner sig, men fokus lades på

huvudstråket och inte en eventuell kaj då huvudstråket var mer centralt samt anses bör utvecklas i ett tidigare

skede än kajerna längs till exempel ängarna.

Ersboda är ett stort område som med fördel kan delas upp på mindre områden efter att en helhetsvision har

utvecklats för att lättare kunna utveckla platsspecifika strategier, någonting som har försökts göras här. Design

av områden och stråk utforskades i ett tidigt skede, vilket kan göras parallellt med det utforskande arbetet för

att se hur man vill att olika platser ska utvecklas visuellt och fysiskt. Detta möjliggör även ändringar av visionen

och planerna i ett tidigare skede. Då denna studie endast gjordes i utforskande syfte saknas den dialog med

flera aktörer och kompetenser som vanligtvis är inblandade i liknande projekt.

Detaljbild av resultat av designprocessen på Ystarvägen.

Diskussion och slutsatser
Trots att design och attraktiva miljöer är en viktig del av arbetet med kajer och med Ersboda så är det

framförallt god stadsplanering som skapar förutsättningar för möten och aktivitet som bör vara huvudfokus

från början och framåt. Kompletteringar med bebyggelse bör även inkludera platser för service och

kommersiell verksamhet inom Ersboda för att motverka effekten av en ring av industri och service runt

stadsdelen och samtidigt uppmuntra och skapa liv kring strategiska platser.

Då stadsdelen redan är välutvecklad krävs noga avvägningar och ibland endast enkla strategiska insatser för att

åstadkomma förbättring och förändring. Viktigt är att överväga hur en insats kan fungera fördelaktigt på flera

sätt för att maximera den positiva effekten. Kan till exempel ett par nya bostadshus samtidigt inkludera
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offentliga lokaler, rama in ett litet torg, skapa stadskänsla och koppling till ett angränsande område och på så

sätt överbrygga en barriär? Vad för olika funktioner kan inkluderas i en offentlig lokal för att skapa positiva

synergier för olika behov och på så sätt sammanföra olika människor i ett kvarter? Detta tankesätt är essensen

i arbetet med kajerna men kan och bör sträckas till hela stadsplaneringsprocessen. Vi ser redan detta i

diskussioner om bland annat multifunktionella lokaler och förutsättningarna för att fortsätta utforska detta

arbetssätt på Ersboda är goda.

Metoddiskussion

Boken “Kajer mot det gröna - handbok i stadsplanering” är mer än metoden “kajer mot det gröna”. I boken

nämns flera olika metoder, kända som okända, för att kunna skapa förutsättningar för att dessa kajer ska

kunna bli verklighet. Bland annat samtal och diskussioner med aktörer, boendedialoger, markplanering och

användning, planering på gåendes villkor m.m. Således utgör boken en solid grund för vilket

stadsplaneringsprojekt som helst. Däremot vet vi som planerare även att varje projekt är unikt, liksom att varje

plats vilket kräver noggranna avvägningar och anpassningar av metoder, oavsett vilka man använder sig av.

Pratar vi specifikt om kajer så är det absolut enklaste att planera för kajer när nya bostadsområden planeras.

Då kan man styra allt från kvartersstruktur till skala och ytbehov. Detta blir såklart svårare i redan bebyggda

områden. Då kan det vara bättre att arbeta med gatustrukturen och omvandling till gågator eller

kompletteringar med byggnader för att förbättra upplevelsen i stadsdelen genom att främja social och

ekologisk hållbarhet. Där möjlighet för kajer finns, till exempel på Ersbodaängarna, ska man överväga på vilket

sätt komplettering bör ske för att inte bygga in i tillgängliga grönområden utan tydliga vinningar. Kajer är därför

en liten del av en omfattande metod som är värd att studeras, men vi får inte heller glömma att platsen och

människan alltid är vår utgångspunkt.

Viktigt att ta med sig från boken är att det är kombinationen av flera olika strategier och metoder som gör ett

bra stadsplaneringsprojekt. Kajerna fungerar som en symbol för den kombination av strategier som diskuteras i

boken. Man kan snarare se kajer som en specifik kombination av olika strategier för att åstadkomma en viss

typ av förändring av stadsbilden. Målet, dvs vad vi vill åstadkomma är ledstjärnan, kajer är bara ett sätt att ta

sig dit. Framförallt betonar kajer vikten av en tydlighet i stadsrummet vilket kan skapa trygghet och attraktiva,

inspirerande miljöer att vistas i, någonting som är välkommet i vilken urban miljö som helst.
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Förslag till masterplan/översiktsplan för Ersboda.

Sammanfattning och rekommendationer

En viktig lärdom från detta projekt är att kajer är bara ett verktyg av många för att åstadkomma en stad som

uppfyller krav på hållbarhet, attraktivitet och resiliens. Att bara planera för kajer är inte alltid den mest

effektiva eller lämpliga lösningen i ett område eller en stadsdel då förutsättningarna på plats kan kräva andra

typer av interventioner innan kajer kan bli verklighet. Däremot är konceptet av kajer alltid ett välkommet

inslag i stadsbilden. Med det menas vad som definierar en kaj utöver den fysiska aspekten, till exempel

kopplingen till rekreativa ytor, möjligheten till handel, aktivitet och mötesplatser samt en närhet till både stad

och natur som är uppenbar. Att komplettera med bebyggelse och ökad täthet längs centrala stråk stärker även

existerande förutsättningar för aktivitet på Ersboda, till exempel längs Ystarvägen, som tidigare diskuterat, eller

kring ängarna där förutsättningar för kajer finns. Detta kan man säga är en typ av attraktionsplanering, en

viktig strategi som diskuteras i boken.

En rekommendation är att inför framtida utveckling på Ersboda tidigt definiera “obyggbara” platser där man

istället planerar för att bevara och förstärka, till exempel de gröna kilarna som går genom Ersboda. Detta kan

även med fördel göras med vägar och stråk till och från grönområden för att skapa gröna korridorer på

strategiska platser, särskilt där ny bebyggelse planeras. På det här sättet har man tidigt tänkt på viktiga

ekologiska aspekter av ett omfattande utvecklingsprojekt. En annan tydlig rekommendation är att planera för

bebyggelse mellan Ersboda och Marieområdet för att brygga den barriär som finns där i dagsläget (se bild

ovan).
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Självklart kräver detta projekt även goda planer för gång- och cykeltrafik genom Ersboda för en grönare och

hälsosammare framtid. Detta kan göras genom att bättre fördela yta mellan oskyddade trafikanter och

biltrafik, begränsa ytan som avsätts för nya vägar eller sänka hastigheten med hjälp av andra hinder för att

förbättra upplevelsen av området kring vägen. Här kan kommunen med fördel arbeta tillsammans med företag

såsom U-bike för att erbjuda fler hållbara resealternativ inom och från Ersboda för att samtidigt arbeta med

efterfrågan.

Förhoppningsvis kan fler ytstudier och beräkningar göras på de olika typerna av kvarter som kan byggas för att

uppnå balans mellan bebyggelse av hög densitet och sociala ytor utan att stadsdelen känns överbefolkad eller

för tätbebyggd.

Sammanfattningsvis kan vi säga att behoven på platsen först ska mötas med adekvata interventioner innan

planering för utveckling kan ske, om inte utveckling kan ske parallellt. Redan från början ska det finnas visioner

om social och ekologisk hållbarhet som ska genomsyra projektet från start till slut, och effekten av

utvecklingen på människa och natur ska följas och utvärderas under hela arbetets gång.
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