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HÅLLBARHETSKRITERIER

Denna bilaga till utvecklingsbilden behandlar hållbarhetskriterierna för Sibbesborg, deras 
bakgrund och processen för att ta fram dem.

Kriterierna och indikatorerna täcker ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Kriterierna 
är viktiga verktyg för planeringen av markanvändningen: de konkretiserar de mål som ställts 
upp i utvecklingsbilden för planeringen av markanvändningen och trafiken liksom även 
i andra kommunala strategier och projekt som inverkar på den fysiska och funktionella 
miljön. Med hjälp av indikatorerna fastställs en kvalitetsnivå för planeringen. På det här 
sättet är det möjligt att följa upp hur de uppsatta målen uppfylls. Med stöd av kriterierna 
och indikatorerna kan man styra planeringslösningarna och bevisa att samhället är hållbart. 
Därtill kan planerna jämföras objektivt med andra projekt och konsekvenserna av en enskild 
lösning för helheten kan bedömas. 

Dessa kriterier har sammanställts parallellt med utvecklingsbilden för Sibbesborg. De har 
utarbetats av arkitekt Katriina Rosengren (WSP Finland Oy) som har haft stöd av följande 
personer:

WSP Finland Oy
arkitekt Terhi Tikkanen-Lindström
Pol.mag. Jani Päivänen
SVM Suvi Järvinen
DI Reetta Putkonen
arkitekt Teemu Holopainen
landskapsarkitekt Satu Niemelä-Priittinen

Sibbo kommun
landskapsarkitekt Kaisa Yli-Jama
arkitekt Eveliina Harsia
DI Eva Lodenius
arkitekt Mikko Aho

Specialsakkunniga i anslutning till tävlingen om ett hållbart samhälle i Sibbesborg
Byggnadsrådet (MM) Mauri Heikkonen 
Professor i fastighetsaffärsverksamhet Seppo Junnila 
Specialforskare Marketta Kyttä
Ledande forskare Pekka Lahti
Professor i bio- och miljövetenskaper Jari Niemelä

Övriga experter
Äldre forskare Leena Kopperoinen, Finlands miljöcentral
Landskapsarkitekt Sirkku Huisko
Professor Panu Lehtovuori
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Vad eftersträvas? 
Kriterierna och indikatorerna syftar till att ge anvisningar och randvillkor för genomförandet 
av ett övergripande hållbart samhälle. Målet har sina rötter i planeringstävlingen 
om ett hållbart samhälle i Sibbesborg. Tävlingen byggde på fem unika teman, vars 
planeringslösningar konstaterades ha en stor betydelse för hållbarheten i området: 
färdsätt, boende och livsstil, service och arbetstillfällen, miljö och landskap samt eko- 
och energieffektivitet.

Till skillnad från de besläktade begreppen ekologi och ekoeffektivitet finns det rikligt 
med gemensamt fastställda definitioner av hållbarhet. Av definitionerna är kanske 
Brundtlandskommissionens betänkande från år 1987 den vanligaste och tidigaste:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser behoven av i dag 
utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose 
sina behov” 
(Brundtland, 1987)

Finlands kommission för hållbar utveckling definierade begreppet ur finländskt perspektiv 
åren 1994–1995 så här:

”Hållbar utveckling är en kontinuerlig, styrd samhällelig förändring 
på olika regionnivåer, vars mål är att trygga möjligheterna till ett gott 
liv för nuvarande och kommande generationer. Hållbar utveckling 
består av tre dimensioner; den miljöekonomiska, den samhälleliga 
och den kulturella dimensionen, där ekonomin har underställts 
ekologisk hållbarhet.” 
(Finlands kommission för hållbar utveckling, 1994-5)

Hållbarhet innefattar en hel del ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska 
värderingar som man strävar efter att bevara för kommande generationer. Hållbarhet 
kan jämföras med en stol som står på fyra ben: det ekologiska, ekonomiska, samhälleliga 
och kulturella benet. Om benen inte är lika starka, välter stolen. På samma sätt kan 
samhället fungera på lång sikt endast om det har de fyra aspekterna av hållbarhet att 
vila på. Därför syftar denna uppsättning av kriterier att på ett balanserat sätt kartlägga 
elementen i ett hållbart samhälle – att likvärdigt granska alla fyra stolsbenen.
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Olika sätt att närma sig hållbarhetsmätning
Arbetet med att utveckla sätt att mäta hållbarheten tas bl.a. upp i det nuvarande 
regeringsprogrammet och många utvecklingsprojekt är på gång inom detta ämnesområde. 
Omfattningen av de verktyg som mäter hållbarheten på det regionala planet varierar 
emellertid stort. Variabler i de olika verktygen är bl.a.:

• omfattning (ekoeffektivitet, energi- och materialströmmar, utsläpp eller en större 
hållbarhetsvinkel?)

• regional skala (stadsdel, kommun eller region?)

• tidsram (hållbarhet för stunden eller på lång sikt?)

• en approach utifrån värderingarna eller utifrån sätten och metoderna?

Projektet KEKO, ett samprojekt mellan bl.a. Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral SYKE 
och VTT, har skapat nya, aktuella verktyg för ekoeffektiv regionplanering. I förutredningen 
till projektet jämfördes olika system som är i bruk idag. 

Verktygsback 
för ekoeffektiv 
regionplane-

ring

Fack 1:  
utvärderingsmetoder 
för den övergripande 

ekoeffektiviteten

Fack 2:  
vidare synvinkel på 
hållbar utveckling

Fack 3:  
kalkyleringsmodeller 

för energi- och 
materialflöden

Fack 4:  
kalkyleringsmodeller 

för utsläpp och 
miljökonsekvenser

A – region och 
kommun

KulMaKunta CASBEE-City CitySim Aallon hybridi-LCA
Metka ECOREG ENVIMAT Ecocity Evaluator

YKEVAKA Seutukeke FRES ENVIMAT
KASVENER FRES
KUHILAS KASVENER
LIPASTO KUHILAS

YKR LIPASTO
UZ

B – kommundel 
och kvarter

EcoBalance Beyond Vuores KULE Ecocity Evaluator

Ekopassi
BREEAM for 
Communities WinEtana UZ

HEKO CASBEE-UD YKR
Kyläpassi EcoProp

PIMWAG Ekotaajama
Green Star Com-

munities

LEED-ND

MenTouGou

PromisE

Tabell 1: Eeva Säynäjoki, Jukka Heinonen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki, Ari Nissinen, Jyri Seppälä, Pekka Lahti, 
Appu Haapio: KEKO A, verktygsback 2, s.6. Verktyg som har använts som bakgrundsmaterial för detta doku-
ment visas med rött.
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Omfattning 

Som mest mäter verktygen den övergripande hållbarheten, i vilken ingår även den sociala 
och kulturella aspekten. En något snävare vinkel än detta är ekoeffektivitet, som inom 
ramen för KEKO-projektet har definierats som ekoeffektivitetens “hårda kärna” utan den 
sociala dimensionen. För delområdena energi- och materialflöden samt utsläpp finns 
också egna verktyg.

Regional skala 

Delfaktorer av hållbarheten på stadsdelsnivå kan mätas med flera finländska verktyg, 
bl.a. HEKO, Urban Zones, YKR, PROMISE, Ekopassi och EcoCityEvaluator. På det 
regionala och kommunala planet är Seutukeke tillsvidare det enda finländska verktyget 
för mätning av hållbarhet. Seutukeke är ett projekt som slutfördes år 2011 som ett 
samarbete mellan flera instanser (VATT, VTT, Helsingfors universitet, Miljöministeriet, 
Trafikverket, Kommunikationsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Sito samt 
stadsregionerna Lahtis och Uleåborg.

Tidsram och värderings-/metodbaserad approach

De flesta kriterieuppsättningar fungerar som verktyg för den planering som sker nu, 
inte som verktyg för regionplanering på lång sikt. Därför är verktygen föreskrivande, 
dvs. de presenterar för närvarande kända och beprövade planeringssätt för att uppnå 
hållbarhet: planeringslösningen poängsätts med utgångspunkt i de (subjektiva) metoder 
som tillämpats på den. 

En annan approach som håller på att breda ut sig är det värderingsbaserade sättet att 
närma sig hållbarhetsmätning. Här mäts förändringar i “resurserna” för hållbarhetens 
delområden med hjälp av bokföringen. Den värderingsbaserade approachen har sina 
rötter bl.a. i miljöbokföring. Värderingsbaserade mätningsmetoder siktar på att hålla det 
“totala värdet” av hållbarheten på plus, dvs. de viktigaste delfaktorerna för hållbarheten 
ska vårdas för att kommande generationer också ska ha nytta av dem, såsom sägs i 
definitionen av hållbarhet. Bl.a. verktyget Seutukeke representerar den värderingsbaserade 
approachen.

Förutom med kriterieuppsättningen i Seutukeke har man jämfört omfattningen hos 
innehållet i Sibbesborgs kriterier även med två kommersiella certifieringssystem på 
regionnivå: det amerikanska verktyget LEED Neighborhood Development och det engelska 
verktyget BREEAM Communities 2012. Dessa två verktyg lämpar sig för planering på kort 
sikt och baserar sig på metoder. Båda systemen kan ge en hänvisning om standarder och 
referensvärden som tillämpas på annat håll när det i senare planeringsskeden blir dags 
att precisera indikatorerna och särskilt tröskelvärdena i Sibbesborgs kriterieuppsättning.
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Hållbarhetsmål i Finland
Markanvändnings- och bygglagen styr planeringen av markanvändningen i Finland. MBL 
föreskriver kraven på innehåll i de riksomfattande målen för områdesanvändningen, 
generalplaner, detaljplaner samt relaterade konsekvensbedömningar. 

Metoderna i lagen för att styra planeringen av markanvändningen omfattar de 
riksomfattande målen för områdesanvändningen, kraven på innehåll i generalplanen 
och detaljplanen samt omfattningen hos konsekvensbedömningar med anknytning till 
nämnda planer. MBL strävar efter att i sin kriterieuppsättning täcka alla delområden av 
hållbarhet: den ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska hållbarheten. Eftersom 
hållbarheten säkerställs dels via lagstiftningen (MBL), är en uppgift vid utarbetandet av 
en kriterieuppsättning för Sibbesborg att utvärdera vilken kvalitetsnivå som eftersträvas 
förutom den nivå som föreskrivs i MBL och med hjälp av hurdana anvisningar en 
hållbarhetsnivå som överträffar kraven i MBL skulle kunna uppnås i Sibbesborg. Eftersom 
en del av de utländska kriterieuppsättningarna strävar efter att säkerställa sådana faktorer 
som i Finland har tryggats enbart genom MBL, har krav som gäller dessa utelämnats från 
Sibbesborgs kriterieuppsättning.
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Krav på generalplanens innehåll (39 § MBL):
•	 att samhällsstrukturen fungerar, är ekono-

misk och ekologiskt hållbar
•	 att den befintliga samhällsstrukturen utnytt-

jas
• att behov i anslutning till boendet och till-

gången till service beaktas
•	 att	trafiken,	i	synnerhet	kollektivtrafiken	och	
gång-,	cykel-	och	mopedtrafiken,	samt	en-
ergiförsörjningen, vatten och avlopp samt 
avfallshanteringen kan ordnas på ett än-
damålsenligt och med tanke på miljön, na-
turtillgångarna och ekonomin hållbart sätt

•	 att det ges möjligheter till en trygg, sund 
och för olika befolkningsgrupper balanse-
rad livsmiljö

•	 att det ordnas verksamhetsbetingelser för 
kommunens näringsliv

•	 att miljöolägenheterna minskas
•	 att den byggda miljön, landskapet och na-

turvärdena värnas
•	 att	det	finns	tillräckligt	med	områden	som	

lämpar sig för rekreation.

Krav på detaljplanens innehåll (54 § 
MBL):

•	 att det skapas förutsättningar för en 
hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, 
för regional tillgång till service och för 
reglering	av	trafiken.

•	 den byggda miljön och naturmiljön ska 
värnas och särskilda värden i anslut-
ning till dem får inte förstöras. 

•	 på det område som planläggs eller i 
dess	 närmaste	 omgivning	 ska	 det	 fin-
nas tillräckligt med parker eller andra 
områden som lämpar sig för rekreation.

•	 detaljplanena får inte leda till att kvali-
teten på någons livsmiljö försämras av-
sevärt på ett sätt som inte är motiverat 
med beaktande av detaljplanens syfte.

Krav på konsekvensbedömning (9 § MBL, 1 § MBF)

Utredningarna skall innehålla tillräckliga uppgifter för att det skall vara möjligt att bedöma 
vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser som genomförandet av planen har för:
•	 människornas levnadsförhållanden och livsmiljö
•	 mark- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet
•	 växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna
•	 region-	och	samhällsstrukturen,	samhälls-	och	energiekonomin	och	trafiken
•	 stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den bebyggda miljön.

Tabell 2. Mål för hållbarhet enligt MBL.

Riksomfattande mål för områdesanvändningen (22 § MBL):

•	 Genom områdesanvändningen främjas den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella håll-
barheten	i	samhällena	och	livsmiljöerna.	Befintliga	samhällsstrukturer	nyttjas	och	stadsregioner	
och tätorter görs mer enhetliga.

•	 Samhällsstrukturen utvecklas så att tjänster och arbetsplatser är lättillgängliga för olika befolk-
ningsgrupper och i mån av möjlighet placeras nära bostadsområden så att behovet av person-
bilstrafik	är	så	litet	som	möjligt.

•	 Sådana	funktioner	i	näringslivet	som	medför	rikligt	med	persontrafik	inriktas	till	områden	innanför	
den	befintliga	samhällsstrukturen	och	till	andra	områden	nära	goda	kollektivtrafikförbindelser.

•	 Särskilt mål: I samband med planläggningen på landskapsnivå och generalplanläggningen skall 
en enhetligare samhällsstruktur främjas och åtgärder presenteras som är nödvändiga för att 
åstadkomma	detta.	 I	 synnerhet	 för	 stadsregionernas	del	 skall	 säkerställas	 ett	 trafiksystem	 som	
minskar	behovet	av	personbilstrafik	och	främjar	kollektivtrafiken	och	gång-	och	cykeltrafiken.	

•	 Särskilt mål: I samband med planeringen av områdesanvändningen skall vikt fästas vid natur-
områden som ekologiskt eller med tanke på rekreationen i det fria är betydande och enhetliga. 
Områdesanvändningen ska styras på ett sådant sätt att dessa helheter inte i onödan spjälks upp. 



8

Utgångspunkter för Sibbesborgs 
kriterieuppsättning

a. Tematiska kriterier i tävlingsskedet

I tävlingsprogrammet för tävlingen om ett hållbart samhälle i Sibbesborg ingick kriterier 
enligt vilka man bedömde hållbarheten hos metoduppsättningen i tävlingsförslagen. 
Kriterierna omfattade fem hållbarhetsteman: färdsätt, boende och livsstil, miljö och 
landskap, eko- och energieffektivitet samt service och arbetsplatser. Kriterierna i 
tävlingsskedet representerar en metodbaserad approach. De eftersträvade värderingar 
som ligger i bakgrunden till de metoder som antagits i detta arbete (såsom högklassig 
boendemiljö, ett ekonomiskt livskraftigt Sibbesborg) har identifierats och omdisponerats 
enligt vilket hållbarhetsområde som främjas. “Huvudkriterierna” i tävlingsskedet har 
alltså konverterats till indikatorer och för dessa har man strävat efter att ta fram konkreta 
referensvärden med hjälp av övriga tillgängliga kriterieuppsättningar.
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Teman som utvärde-
ras Huvudkriterium

Unika färdsätt

Trafikarrangemangen ansluter sig på ett naturligt och realistiskt sätt till det riks-
omfattande trafiksystemet och trafiksystemet i huvudstadsregionen

Beaktande av en ömsesidig växelverkan mellan stadsstruktur och trafik

Lättillgänglighet, centralt belägen service och uppblandade funktioner

Genomförbarhet och komplettering av trafiksystemet allteftersom markanvänd-
ningen utvecklas

Kollektivtrafikens ställning i trafiksystemet

Fotgängarnas och cyklisternas ställning i trafiksystemet

Anpassning av trafiksystemet till miljön

Unikt boende och unik 
livsstil

Samhällstillvändhet och livskvalitet

Estetisk och trivsam stadsbild

Stimulans & Hälsa & Trygghet

Lättillgänglighet

Funktionalitet och en smidig vardag

Kultur och traditioner

Naturliga ekosystem

Unik miljö och unikt 
landskap

Bevarande av natur- och landskapsvärdena

Ekosystemtjänster för invånarna

Möjligheter till ekosystemtjänster för hållbar utveckling

Naturliga ekosystem

Unik eko- och energi-
effektivitet

Energieffektivitet

Lågt koldioxidfotavtryck

Ekologisk vattenhushållning

Ekoeffektiv materialomsättning och avfallshantering

Naturliga ekosystem

Unika arbetsplatser och 
tjänster

Förutsättningar för uppkomsten av arbetstillfällen och service

Lättillgänglig och högklassig grund- och närservice

Främjande av livskraftiga centrum, stadskultur och småskalig service

Stöd för distansarbete, privatföretagande och arbete som kan utföras hemma

Nya koncept för när- och virtualservice

Kluster, drivkrafter och innovationer med anknytning till hållbarhet och till må 
bra- och hälsotjänster

Tillämpning av innovationer och nya tekniker
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b. Målen i utvecklingsbilden för Sibbesborg

Hållbarhet förutsätter beaktande av lokala förhållanden. Under arbetet med att 
sammanställa utvecklingsbilden uppkom en hel del mål för den kommande utvecklingen, 
uttryckligen i Sibbesborg. De lokala mål som fastställdes under arbetsprocessen har tagits 
i beaktande i denna kriterieuppsättning: målen för huvudtemana – boende samt service 
och näringar – återspeglas även i kriterierna för Sibbesborg.

c. Övriga system för utvärdering  
    av hållbarhet på regionnivå

Utöver kriterierna från tävlingsskedet och de mål som fastställts i samband med 
utvecklingsbilden för Sibbesborg har kriterierna från projektet Seutukeke på grund av 
följande aspekter valts som utgångspunkt för detta arbete: 

• omfattning: regional/kommunal skala
• beaktande av finländska förhållanden
• värderingsgrund och tidsram: genom att endast låsa det eftersträvade resultatet kan 

man lämna valet av metoderna för uppnåendet av målet öppet, vilket lämpar sig för 
utveckling och planering på lång sikt.

Seutukeke omfattar ett brett utbud av delområden inom hållbar utveckling som hänger 
samman med stadsregioner och markanvändningen i dessa. Indikatorerna har tagits 
fram för de olika skedena i planeringen av markanvändningen och trafiken, bl.a. för 
definiering av mål i begynnelseskedet, planeringen av konsekvensbedömningen, 
bedömningen av konsekvenserna och uppföljningen av genomförda områden. För de 
utvalda indikatorerna finns öppet material och öppna metoder att tillgå, och resultaten 
presenteras i mån av möjlighet i form av geografiska data. Delfaktorerna är inte 
kommensurabla och indikatorerna är tillsvidare beskrivande, inte mätande. 

En strävan har varit att integrera så många av Finlands miljöcentrals Seutukeke-
indikatorer i kriterierna för Sibbesborg, bl.a. på grund av att de finns öppet tillgängliga 
och baserar sig på geografiska data. Därmed kan information som producerats i denna 
kriterieuppsättning enklare jämföras med positionsdatamaterial som samlats in av andra 
kommuner och med Seutukeke-materialet.

Förutom med kriterieuppsättningen i Seutukeke har man jämfört omfattningen hos 
innehållet i Sibbesborgs kriterier även med två kommersiella certifieringssystem på 
regionnivå: det amerikanska verktyget LEED Neighborhood Development och det 
engelska verktyget BREEAM Communities 2012. 

Alla verktyg för hållbarhet på regionnivå som använts som utgångsmaterial har inte 
inkluderats i kriterierna för Sibbesborg. Detta kan t.ex. bero på att man ansett att MBL 
säkerställer att kriterierna uppfylls tillräckligt bra vid planeringen, eller att kriterierna 
mäter faktorer på makronivå som inte kan styras vid planeringen av markanvändningen 
i Sibbesborg. 
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Processen
Arbetet med att ta fram en uppsättning hållbarhetskriterier för Sibbesborg startade med en 
definition av innehållet i hållbarheten och en granskning av de lagstadgade styrsystemen 
för hållbarhet i Finland. När definitionen och kriterieuppsättningens omfattning 
hade utretts, fastställdes följande som huvudsakliga utgångspunkter för innehållet i 
hållbarhetskriterierna:
• Bedömningskriterierna i tävlingsprogrammet för planeringstävlingen om ett hållbart 

samhälle i Sibbesborg
• Målen för arbetet med att utarbeta en utvecklingsbild för Sibbesborg
• Övriga system för utvärdering av hållbarhet på regionnivå, bl.a. LEED, BREEM och 

Seutukeke.

Med stöd av ovan nämnda utgångspunkter sammanställdes den första kriterieuppsättningen 
och den presenterades på en verkstad som hölls 17.8. I verkstaden deltog den expertjury 
som hade varit med i tävlingsskedet, ett antal utomstående experter, företrädare för Sibbo 
kommun samt en arbetsgrupp från WSP. 

FLÖDESSCHEMA

WSP Finland Oy
arkitekt Katriina Rosengren
arkitekt Terhi Tikkanen-Lindström
Pol.mag. Jani Päivänen
SVM Suvi Järvinen
DI Reetta Putkonen
arkitekt Teemu Holopainen
landskapsarkitekt Satu Niemelä-Priittinen

Sibbo kommun
landskapsarkitekt Kaisa Yli-Jama
arkitekt Eveliina Harsia
DI Eva Lodenius
arkitekt Mikko Aho
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Som ett resultat av verkstaden fördjupades och preciserades hållbarhetskriterierna och 
indikatorerna, särskilt beträffande indikatorerna och eventuella “tröskelvärden”. 

Avsikten är att hållbarhetskriterierna ska uppdateras kontinuerligt. Särskilt de indikatorer 
och tröskelvärden som inte hänger direkt samman med markanvändning förutsätter 
djupare engagemang och uppdatering allteftersom planeringen preciseras.

• Definition av 
hållbarhet , 
definitionens 
omfattning 

• Mål för och sätt 
att styra hållbar-
heten i MBL

Kriterierna 
redigeras och 
”utrustas med 
mätare” (arbe-
tet fortsätter)

• Tematiska kri-
terier i tävlings-
skedet

• Mål för arbetet 
med utveck-
lingsbilden Öv-
riga system för 
bedömning av 
hållbarhet på 
regionnivå, t.ex. 
LEED, BREEAM 
och Seutukeke

Presentation av krite-
rieuppsättningen på 
en verkstad som hölls 
17.8.

• Mauri Heikkonen

• Sirkku Huisko, Ny-
lands förbund

• Seppo Junnila, 
Aalto-universitete

• Leena Kopperoi-
nen, Finlands miljö-
central SYKE

• Marketta Kyttä, 
Aalto-universitetet

• Pekka Lahti, VTT

• Jari Niemelä, Hel-
singfors universitet
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Så här läser du Sibbesborgs 
kriterieuppsättning
Målet med kriterierna för Sibbesborg är att upprätthålla en övergripande hållbarhet i 
samhällsstrukturen på lång sikt. Definitionen av hållbarhet förutsätter att alla delområden 
av hållbarhet tas i beaktande. Strukturen i Sibbesborgs kriterieuppsättning baserar på fyra 
grundpelare: social, kulturell, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. De delområden 
som gäller människorna (social, kulturell och ekonomisk hållbarhet) har i detta dokument 
samlats under rubriken Den funktionella miljön. Delområden som gäller den fysiska miljön 
behandlas däremot under rubriken Den fysiska miljön. Uppbyggandet av ett samhälle 
av Sibbesborgs omfattning kommer oundvikligen att medföra vissa försämringar av 
hållbarheten inom respektive delområde. Dessa negativa konsekvenser kan kompenseras 
med nya positiva konsekvenser.

Den första kolumnen i kriterietabellen definierar den väsentliga värderingen, dvs. kriteriet 
för hållbarhet. Indikatorerna i följande kolumn anger på vilket sätt man kan mäta 
uppfyllelsen av kriteriet i föregående kolumn. Vissa indikatorer kan redan i det här skedet 
av planeringen ges ett tröskelvärde. De flesta indikatorerna kräver emellertid ytterligare 
bearbetning allteftersom planeringen fortskrider, och då kommer också tröskelvärdena att 
preciseras. Vid fastställandet av tröskelvärden kan man dra fördel t.ex. av referensvärdena 
eller beräkningsformlerna för de i sista kolumnen angivna kriterieuppsättningarna.

Kriterium Indikator Tröskelvärde Källkriterier 

Förstklassigt bo-
ende
.

Mångsidighet när 
det gäller bostä-
dernas besittnings-
form, storlek och 
pris

Definieras närmare 
i delgeneralpla-
neskedet: t.ex. x 
% produktion av 
hyresbostäder, x % 
HITAS osv.

Seutukeke S4.2b 
Besittningsformer 
för bostäder
BREEAM SE05 
Housing provision
LEED ND NPD C2 
Mixed-income di-
verse communities

Kriteriet, dvs. vär-
deringen anger vilket 
delområde av hållbar-
het som vårdas eller 
utvecklas. I den här 
kolumnen har även 
lämpliga sätt för Sib-
besborg att uppfylla 
kriteriet föreslagits.

Indikatorn visar hur 
man kan följa upp 
uppfyllandet av krite-
riet. Eftersom plane-
rings-sätten för att 
främja hållbarheten 
utvecklas, kommer 
även indikatorerna 
att utvecklas.

Tröskelvärdet ang-
er hurdana referens- 
eller gränsvärden 
som kan ställas för 
en indikator. En del 
gränsvärden hänger 
samman med mark-
användningen och 
har	definierats	tidi-
gare t.ex. i anslut-
ning till arbetet med 
strukturmodeller 

Denna kolumn vi-
sar	var	det	finns	mer	
information om håll-
barhetsverktygen för 
utvecklandet av trös-
kelvärdena.
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Den fysiska miljön 
Kriterierna och indikatorerna för den fysiska miljön stöder bevarandet av huvudelementen i den fysiska miljön (grönbyggande/jordmån, vattnet och luften). 

Kriterium Indikator Tröskelvärde Källkriterier

Grönbyggande som stöder den 
ekologiska rikedomen, jordmån 

Att fungerande ekosystem som hör 
till grönbyggandet och jordmånen 
bevaras är ett villkor för hållbarhe-
ten. Hållbart utnyttjande av lokala 
resurser säkerställer att naturmiljön 
producerar ekosystemtjänster även i 
fortsättningen. 

1. Minskning av skogsa-
realen 

Värdefulla skogshelheter bevaras 
hela

Seutukeke E2.1 Vidsträckta, sammanhängande 
skogsområden, Seutukeke E2.4 Splittrade skogs-
områden, Skogsområden i tätorter, Seutukeke E1.3 
Skogar och myrar, BREEAM LE02 Land use

2. Minskning av åkera-
realen, antal gårdar som 
används för odling

Funktionerna för stads-odling i 
centrumområden fastställs när-
mare i delgeneralplaneskedet

Seutukeke E1.3 Skogar och myrar, BREEAM LE02 
Land use, LEED ND SLL P3 Agricultural land 
conservation

3.Skyddsområden Ingen försämring
Seutukeke E1.2 Skyddsområden, BREEAM LE02 
Land use, LEED ND SLL P2 Imperiled species and 
ecological communities

4. Integritet i naturens 
kärnområden

Naturens kärnområden och de 
ekologiska korridorerna bevaras

Seutukeke E2.2 Naturens kärnområden, BREEAM 
LE04 Enhancement of ecological value

5. Integritet i de ekologiska 
korridorerna

De ekologiska förbindelserna 
bevaras

Seutukeke E2.2 Konnektivitet i naturens kärnom-
råden, BREEAM LE04 Enhancement of ecological 
value, LEED ND SLL CR7 Site design for habitat 
conservation

6. Mängden bearbetade 
jordmassor

Förändringar ska minimeras och 
motiveras 

BREEAM LE02 Land use, LEED ND GIB CR7 Mini-
mized site disturbance in design and construction, 
LEED ND SLL CR6 Steep slope protection

Vatten

Att värna om vattenkvaliteten är ett 
livsvillkor för samhället, bl.a. med 
hänsyn till tillgången på rent vatten. 
Värnandet om vattenekosystemen 
främjar mångfalden och rekrea-
tionsanvändningen av vattendra-
gen.

7.Kvalitet på ytvattnet Ingen försämring
Seutukeke E4.3a Kvaliteten på ytvattnet, BREEAM 
LE03 Water pollution, LEED ND GIB CR8 Stormwa-
ter management

8. Kvalitet på vattnet vid 
allmänna badstränder Ingen försämring Seutukeke E4.3b Kvaliteten på vattnet vid allmänna 

badstränder

9. Belagd markyta Ska minimeras
Seutukeke E4.1. Belagd markyta, LEED ND GIB 
CR7 Minimized site disturbance in design and 
construction

10.	Identifiering	av	växel-
verkan inom nätverket av 
grön- och vattenområden

Förändringar ska minimeras och 
motiveras BREEAM LE01 Ecology strategy

11. Riskgrundvatten Ingen försämring Seutukeke E4.2a Riskgrundvatten

12. Belagd markyta i 
grundvattenområden Ska minimeras Seutukeke E4.2b Belagd markyta i grundvatten-

områden

Utsläppssnålhet

Klimatförändringen är de största 
förändringsfaktorerna som den 
bebyggda miljön kommer att utsät-
tas för i framtiden. Konsekvenserna 
av klimatförändringen kan lindras 
genom att man minskar utsläppen 
av växthusgaser. I det här samman-
hanget har den bebyggda miljön en 
viktig roll. Ett utsläppssnålt samhälle 
kan uppnås bl.a. på följande sätt:

•	 Låg energiförbrukning i bygg-
naderna och i infrastrukturen

•	 Lokal energiproduktion med 
förnybara energikällor

•	 Bevarandet av kvaliteten på 
grund- och ytvattnet, ekologisk 
behandling av dagvatten

•	 Möjlighet att återvinna avfall 
vid återanvändning eller i form 
av bioenergi 

•	 Ekosystemen i miljön bevarar 
sin funktion och producerar 
ekosystemtjänster

•	 Utnyttjande av lokala resurser 
på ett hållbart sätt.

•	 Minskning av behovet att 
färdas och främjande av 
utsläppssnåla färdsätt, se 
punkten Förstklassig lokal-
service under rubriken Den 
funktionella miljön

13. Konnektivitet och inte-
gritet i bebyggda områden

Definieras	närmare	i	delgeneral-
planeskedet

LEED ND SLL P1 Smart location, LEED ND SLL CR1 
Preferred locations

14. Byggtäthet i tätorterna
Effektivitet > 0,3 i täta och låga 
områden, > 0,1 i områden som 
ska kompletteringsbyggas

Seutukeke E1.1e Gles småhusbebyggelse i tätorter, 
LEED ND SLL P2 + CR2 Compact development

15. Bostadsbyggande i icke 
detaljplanerade områden

Definieras	närmare	i	delgeneral-
planeskedet

Seutukeke E1.1a Bostadsbyggande i icke detaljpla-
nerade områden

16. Växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläppen sjunker 
Definieras	närmare	i	delgeneral-
planeskedet: t.ex. CO2-utsläpp/
invånare under genomsnittet i 
Nyland

Seutukeke T4.2a Växthusgasutsläpp

17. Andelen lokalt produ-
cerat, rent bränsle av de 
förbrukade energikällorna

Definieras	närmare	i	detalj-
planeskedet, t.ex. nästintill 
nollenerginivå i alla byggna-
der, plusenerginivå i offentliga 
byggnader

Seutukeke T4.2b Produktion av förnybar energi, 
BREEAM RE 01 Energy strategy, LEED ND GIB 
CR11 On-site renewable energy sources

18. Energiförbrukning i 
byggnader Övrig energiför-
brukning

Offentliga byggnader: pas-
sivnivåIcke offentliga: nästintill 
nollenerginivå

Seutukeke T4.1 Energiförbrukningen i offent-
liga byggnaderSeutukeke T4.1b Sähkönkulutus, 
BREEAM RE 01 Energy strategy, LEED ND GIB P2 
Minimum	building	energy	efficiency,	LEED	ND	GIB	
CR2	Building	energy	efficiency

19. System för uppföljning 
av energi

System för uppföljning av elför-
brukningen i realtid

BREEAM RE 01 Energy strategy, LEED ND GIB CR2 
Building	energy	efficiency

20. Andelen återvunnen el-
ler återanvänd infrastruktur

Definieras	närmare	i	delgeneral-
planeskedet

BREEAM RE 02 Existing buildings and infrastructure 
LEED ND GIB CR15 Recycled content in infrastruc-
ture

21. Mängden återvunna 
jordmassor

De massor som uppkommer 
behandlas inom området

LEED ND GIB CR15 Recycled content in infrastruc-
ture

22. Andelen regnvatten och 
gråvatten av vattenförbruk-
ningen

Definieras	närmare	i	delgeneral-
planeskedet

BREEAM RE03 Water strategy 
BREEAM LE 06 Rainwater harvesting, LEED ND 
GIB	P3	Minimum	water	efficiency,	LEED	ND	GIB	
CR3	Building	water	efficiency,	LEED	ND	GIB	CR14	
Wastewater management

23. Utnyttjande av lokalt 
material för byggandet

Definieras	närmare	i	delgeneral-
planeskedet BREEAM RE05 Low impact materials

24. Grad av återvinnig av 
kommunalt avfall

Definieras	närmare	i	delgeneral-
planeskedet

Seutukeke T4.3a Grad av återvinning av kommu-
nalt	avfall,	BREEAM	RE06	Resource	efficiency,	LEED	
ND GIB CR16 Solid waste management infrastruc-
ture, Seutukeke T4.3a Kommunalt avfall som ska 
slutförvaras
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Den funktionella miljön 
Kriterierna och indikatorerna för den funktionella miljön främjar bevarandet av sociala, ekonomiska och kulturella värden.

Kriterium Indikator Preliminärt tröskelvärde Källkriterier 

Förstklassigt boende 

Beräknat enligt våningsyta är boendet den vikti-
gaste funktionen i Sibbesborgsområdet. Mångfal-
den i och kvaliteten på boendet är Sibbesborgs 
viktigaste attraktionsfaktor. Boendet har en viktig 
betydelse för hållbarhetsekvationen i området. 

Bland annat följande hör till de viktigaste sättet 
att uppnå ett förstklassigt boende i Sibbesborg:

• Mångsidiga bostadstyper, diversitet i be-
sittningsformer, storlekar och priser

• Rikligt tomtutbud
• Balanserad befolkningsstruktur och socioe-

konomisk struktur
• Parkerna, den allmänna stranden och 

naturområdena ska vara lättillgängliga
• Mångsidiga grön- och rekreationsområden
• Stadsodling en del av stadsnaturen och 

rekreationsmöjligheterna
• Stränderna ger möjlighet att vistas utom-

hus, odla grödor, låta djur beta, idka båtliv 
och handel samt motionera.

1.Mångsidighet när det gäller 
bostädernas besittningsform, 
storlek och pris

Definieras närmare i delgeneralplaneske-
det: t.ex. x % produktion av hyresbostäder, 
x % HITAS osv.

Seutukeke S4.2b Besittningsformer för bostäder, 
BREEAM SE05 Housing provision, LEED ND NPD C2 
Mixed-income diverse communities

2. Typer av bostadsområden
Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: t.ex. 50 % höghus, 40 % täta och 
låga områden, 10 % egnahemshus

Seutukeke T4.2a Typer av bostadsområden

3. Antalet kombinerade arbet-
splatser/bostäder

Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: t.ex. 50 % av bostäderna på service-
axlarna har även hemkontor

Seutukeke, potentiella indikatorer: möjlighet till 
distansarbete, möjlighet till företagsverksamhet

4. Rikligt tomtutbud Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet

Har utformats på verkstäder i anslutning till Sibbes-
borgs utvecklingsbild

5. Andelen bostäder som kan 
omdisponeras, antalet bostäder 
med s.k. överlevnadsvåning

I de täta och låga områdena kan alla 
bostäder disponeras flexibelt, och bostäder 
i flera plan som ligger på marknivå har en 
s.k. överlevnadsvåning (badrum, bostad-
sutrymme)

Har utformats på verkstäder i anslutning till Sibbes-
borgs utvecklingsbild

Förstklassig lokalservice

Förstklassig och mångsidig lokalservice säker-
ställer en smidig vardag för invånarna och min-
skar behovet av att färdas utanför området. Till 
de viktigaste sätten för att uppnå en förstklassig 
lokalservice i Sibbesborg hör bl.a. följande:

• Närservicen ska vara tillräckligt om-
fattande, mångsidig och lätt att anlita

• Dagligvaruaffärerna ska vara enkla att nå, 
de ska ha ett fördelaktigt läge i stadsstruk-
turen och enheterna ska vara små, 
närbutiker gynnas

• Stadsstrukturen är intakt, sammanhäng-
ande och sammanflätad

• Att cykla och promenera ska vara enkelt 
och bekvämt året runtFungerande reseked-
jor och en bra servicenivå inom kollek-
tivtrafiken bidrar till en smidig vardag.

• Livskraftigt centrum, främjande av stadskul-
turen och småskalig service

6. Tillgänglighet till den vikti-
gaste närservicen

Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: t.ex. tjänster minst 10/stadsdel eller 
i samma stadsdel Eller: avståndet till 
tjänsterna i centrumområden <100 m, i 
täta och låga områden < 300 m, i övriga 
områden <1 000 m

Seutukeke S5.1 Viktig närservice, BREEAM SE06 
Delivery of services, facilities and amenities, LEED 
ND NPD C3 Mixed-use neighborhood centers,  
LEED ND NPD C15 Neighborhood schools

7. Tillgänglighet till områden 
för närrekreation (närmaste 
parken, stranden, friluftsom-
råden) 

Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: t.ex. under 100 m/invånare 
(genomsnitt)

Seutukeke E3.2 Tillgängligheten till områden för när-
rekreationSeutukeke, potentiell indikator: tillgäng-
ligheten till friluftsområden, BREEAM SE06 Delivery 
of services, facilities and amenities, LEED ND NPD 
C9 Access to civic and public spaces,  LEED ND 
NPD C10Access to recreation facilities

8. Stadsodling en del av 
stadsnaturen och rekreations-
möjligheterna

Har utformats på verkstäder i anslutning till Sibbes-
borgs utvecklingsbild

9. En offentlig och aktiv stran-
dlinje som är öppen för alla 

Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: t.ex. i Sibbo ådal 95 % Seutukeke E3.3 Fri strandlinje

10. ”Offentliga" funktioner 
(offentlig service, restaurang/
inkvartering, butiker) i närheten 
av stränderna

I centrumområdena: över 50 funktioner/
km på en 100 m bred strandzon

BREEAM SE06 Delivery of services, facilities and 
amenities, LEED ND NPD C3 Mixed- use neighbor-
hood centers

11. Dagligvaruaffärerna ska 
vara enkla att nå, de ska ha ett 
fördelaktigt läge i stadsstruk-
turen och enheterna ska vara 
små, närbutiker gynnas

Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: enhetsstorlek och avstånd, nätverkets 
täckning

Seutukeke E1.1c Dimensionering av handelns 
enheter i olika zoner av samhällsstrukturen 

12. Ökningen av köpkraften

Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: t.ex.90 000 inv. + 35 000 arbetstill-
fällen+ Dimensioneringen av daglig-
varuhandeln ska grunda sig på en 75 % 
köpkraft hos den lokala befolkningen.

Seutukeke T1.3 Hushållens disponibla inkomst

13. Antal studieplatser och 
fördelning av dem branschvis

Studieplatser som relaterar till temana i 
utvecklingsbilden minst x st. år 2035

Seutukeke S2.3b Studieplatser, Seutukeke S2.3c 
Studieplatsernas fördelning per utbildningsområde

14.Folktäthet som möjliggör 
kollektivtrafik 

e = 0,25–1,5 + sammanhängande 
bebyggda områden

Seutukeke E1.1d Folktäthet som möjliggör kollek-
tivtrafik, LEED ND NPD P2+C2 Compact develop-
ment

15.Avstånd och behändiga sätt 
att ta sig från ett undercentrum 
till ett annat

Bostäder på 300 m radie från närmaste 
hållplats.Längs cykelvägar på 15 minuter 
till centrum. Kvalitetskorridorer för cykling 
mellan centrumen. Heltäckande nätverk av 
cykelbanor. Seutukeke T3.1a Kollektivtrafik, Seutukeke T3.1b 

Offentligt stöd för kollektivtrafiken, Seutukeke S6.1a 
Busshållplatser, Seutukeke S6.1b Tågstationer, 
Seutukeke E1.1h Nyckeltal för trafiken, Seutukeke, 
potentiell indikator: cykel- och gångbanornas 
omfattning och kvalitet, Seutukeke, potentiell indika-
tor: Enkla och behagliga resekedjor; resetider med 
olika färdmedel från centrum till andra områden, 
BREEAM TM 04 Access to public transport, BREEAM 
TM 03 Cycling network, LEED ND SLL P1 Smart 
location, LEED ND SLL C3 Locations with reduced 
automobile dependence, LEED ND NPD C7 Transit 
facilities, LEED ND NPD C8 Transportation demand 
management

16.Fungerande resekedjor

Anslutningsbuss avgår med under 10 min. 
mellanrum under rusningstid (tillräckligt 
invånarantal), anslutningsparkering för 
cyklar, bilar vid stationerna och de vikti-
gaste busshållplatserna.

17.Anslutningstrafikens 
snabbhet, turtäthet, till-
gänglighet, smidighet i alla 
riktningar

Förmåner för kollektivtrafiken, bl.a. buss-
filer och fördelaktig dirigering vid trafikljus, 
de kortaste rutterna för bussar. Definieras 
närmare i delgeneralplaneskedet.

18. Antalet anslutnings-parker-
ingsplatser

x st. bilplatser och x st. cykelplatser i Sib-
besborg

19. Fördelning av färdsätten Resor <5 km som företas med bil < 35 %

20. Integritet i gatunätet 

Cykelvägar täcker över 80 % av området, 
de fortsätter till farleder och centrum i 
regionen. Antal gator som fortsätter (inga 
återvändsgränder)

BREEAM TM 02 Safe and appealing streets, LEED 
ND NPD P1+C1 Walkable streets, LEED ND NPD 
C6 Street network
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Ekonomiskt livskraftiga Sibbes-
borg

En livskraftig lokalekonomi säkerställer 
att invånarna kan arbeta på orten och 
minskar behovet av att färdas utanför 
området. Till de viktigaste sätten för 
att uppnå en förstklassig lokalservice i 
Sibbesborg hör bl.a. följande:

• Mångsidigt utbud av lokaler och 
utkomstmöjligheter

• Tillräcklig tomtreserv för arbet-
splatsområden

• Främjande av distansarbete och 
privatföretagande

• Tillämpning av nya tekniker
• Kluster, drivkrafter och in-

novationer med anknytning till 
hållbarhet och till må bra- och 
hälsotjänster

• Stadsodling och jordbruk blir 
element som kan utnyttjas för 
företagsverksamhet, turism, un-
dervisning och kommunal service 
(green care

• Nätverk och logistikkedjor för 
producenterna av närmat.

24. Placering av bostäder och 
arbetsplatser på zonerna inom sam-
hällsstrukturen

Antalet arbetstillfällen enligt dimensioneringen 
i strukturmodellerna: - i centrumområden > 
20 % - i övriga områden > 5 %

Seutukeke E1.1b Placering av bostäder 
och arbetsplatser på zonerna inom 
samhällsstrukturen, LEED ND SLL CR5 
Housing and Jobs Proximity

25. Dimensionering av centrumen och 
undercentrumen 

När det gäller att uträtta ärenden och anlita 
service ligger fokus klart och tydligt på cen-
trum av Sibbesborg

Har utformats på verkstäder i anslutning 
till Sibbesborgs utvecklingsbild

26. Anslutningstrafik via Sibbesborgs 
station

Sibbesborgs station är den enda anslut-
ningsstationen i området

Har utformats på verkstäder i anslutning 
till Sibbesborgs utvecklingsbild

27. Självförsörjning på arbetstillfällen Definieras närmare i kommunens strategi: 
t.ex. arbetstillfällen > 40 % av invånartalet

Seutukeke T2.1a Självförsörjning på 
arbetstillfällen i kommunerna, LEED ND 
SLL CR5 Housing and Jobs Proximity

28. Pendlingsavstånd
Definieras närmare i kommunens strategi: 
t.ex. arbetstillfällen > 40 % av invånartalet, 
t.ex. > 50 % på 10 km avstånd

Seutukeke S2.2 Invånarnas pendling-
savstånd, LEED ND SLL CR5 Housing 
and Jobs Proximity

29. Arbetsplatsreserv i planer
Planbeteckningar tillåter ändringar av funk-
tionerna. Definieras närmare i delgeneral-
planeskedet

LEED ND SLL CR5 Housing and Jobs 
Proximity

30. Antalet fungerande företagsnätverk 
och deras relevans

I varje temaområde av utvecklingsbilden 
fungerar en sammanslutning av företag (samt 
föreningar, användare osv.)

Har utformats på verkstäder i anslutning 
till Sibbesborgs utvecklingsbild

31. Antalet funktioner i kommunen som 
hänger samman med närproducerad 
mat och mångfalden i funktionerna

Definieras under processen med delgener-
alplanen utifrån aktörernas och kommunens 
behov

LEED ND NPD C13 Local food produc-
tion

32. Odlingsmarkens omfattning/
invånare

Målbilden fastställs i fortsättningen av kom-
munen och odlarna tillsammans

LEED ND SLL CR5 Housing and Jobs 
Proximity

33. Utnyttjande av närproducerad mat 
i den offentliga servicen

x % av de måltider som kommunen serverar 
har tillretts av närproducerade råvaror och 
detta delmål kopplas till närmatsstrategin 
Tröskelvärdet definieras tillsammans med 
kommunen

LEED ND SLL CR5 Housing and Jobs 
Proximity

34. Stadsodling i stadsdelarna Definieras närmare i delgeneralplaneskedet: 
t.ex. x ha/stadsdel

Har utformats på verkstäder i anslutning 
till Sibbesborgs utvecklingsbild

35. Green care-verksamhetens 
omfattning

Definieras närmare i delgeneralplaneskedet: 
t.ex. x st. aktörer/stadsdel

Har utformats på verkstäder i anslutning 
till Sibbesborgs utvecklingsbild

36. För kommunen upprättas en när-
matsstrategi (Urban Agriculture Policy) 
som syftar till att lyfta fram främjandet 
av närproducerad mat som en aspekt 
att ta i beaktande i utvecklandet av och 
beslutsfattandet i kommunen.

Kommunen utarbetar, följer upp och uppdat-
erar strategin en gång per fullmäktigeperiod

Har utformats på verkstäder i anslutning 
till Sibbesborgs utvecklingsbild

37. Antalet exploaterade/ försämrade/
avlägsnade kulturarvsobjekt och deras 
betydelse 

Tillräckliga inventeringar som underlag för 
lösningarna

Seutukeke 1.4 Kulturellt värdefulla 
objekt, BREEAM RE 02 Existing build-
ings and infrastructure, LEED ND GIB 
CR6 Historic resource preservation and 
adaptive re-use

38. Antalet nya kultur-, samlings- och 
motions- och rekreationsplatser, 
tillgängligheten till dem, möjligheter att 
använda dem året runt, deras kvalitet.

Definieras närmare i delgeneralplanesk-
edet: t.ex. 0,2 m2 offentliga inomhuslokaler 
(bibliotek, bokkafé, kulturcentrum o.d.) i den 
egna stadsdelen/invånare  Ska kunna nås till 
fots eller med cykel. Varje stadsdel ska ha en 
av varje

Seutukeke S1.3a Byggda kultur- och 
motionsplatser, Seutukeke S1.3b Kultur- 
och motionsplatser på zonerna inom 
samhällsstrukturen, Seutukeke E3.1 
Rekreationsområden Seutukeke E3.4 
Förhållandet mellan invånartal och 
rekreationsområden, Seutukeke, poten-
tiella indikatorer: lokala utrymmen för 
allmänheten samt antalet samlingsplat-
ser och deras läge, skrämmande platser 
i boendemiljön, BREEAM SE06 Delivery 
of services, facilities and amenities, 
LEED ND NPD C9 Access to civic and 
public spaces

39. Antalet gemensamma lokaler i 
anslutning till bostadshus Definieras närmare i delgeneralplaneskedet

Seutukeke, potentiella indikatorer: 
antalet lekplatser och idrottsplaner och 
deras kvalitet, trivseln på gårdarna och 
hur de används

40. Stadsodling en verksamhet som 
främjar samhällstillvändhet, motion och 
samhörighet: "community gardening"

Odlingsareal reserveras per invånare, od-
lingsmarkens omfattning definieras i ett senare 
planeringsskede 

LEED ND NPD C13 Local food produc-
tion

41. Internet och medier utnyttjas i 
utvecklandet och marknadsföringen av 
området

Definieras närmare i ett senare skede: t.ex. 
en särskild portal där invånarna och andra 
intresserade kan delta i utvecklingsarbetet och 
ge idéer

Har utformats på verkstäder i anslutning 
till Sibbesborgs utvecklingsbild

42. Behandling och förverkligande av 
initiativen beträffande områdesutveck-
lingen

Definieras närmare i ett senare skede: t.ex. 
områdets webbplats i bruk och aktiv, antalet 
boendeföreningar

Seutukeke S1.4b Främjande av 
medborgaraktivite, Seutukeke potentiell 
indikator: antalet boendeförenin-
gar, BREEAM GO2 Consultation and 
engagement, LEED ND NPD C12 Com-
munity outreach and involvement

21. Gatutypernas lämplighet för det 
huvudsakliga färdmedlet

Bilfritt centrum där kvarteren bildar en trivsam 
fotgängarzon enligt principen om matning 
utifrån.  Gång: gågata eller shared space, där 
den högsta tillåtna hastigheten är 20 km/h 
Cykling: egna banor för cyklister, åtskilda från 
fotgängare, planskilda lösningar på huvud-
gatorna Fordon: huvudgatorna hastighets-
begränsning 30–40 km/h, smidigheten i 
huvudriktningen ska säkerställas

BREEAM TM 02 Safe and appealing 
streets, BREEAM SE07 Public  realm,  
LEED ND NPD P1+C1 Walkable 
streets,  LEED ND NPD C6 Street 
network

22. Sänkning av körhastigheterna centrumområden + täta och låga områden 
30 km/h LEED ND NPD P1+C1 Walkable streets

23. Minskande bilplatsnorm

10 % av parkeringsplatserna för bilar i 
sambruk, namnlösa bilplatser, lika långt till 
parkeringen som till busshållplatsen. I planen 
har även föreslagits en norm för cykelplatser; 
1 cykelplats/40 vy-m2

BREEAM SE 12 Local parking, LEED ND 
NPD CR5 Reduced parking footprint
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