
Huddinges hållbarhetsarbete i fysisk 
planering 2022-10-18



Det här kommer vi att prata om

•Hållbarhet på flera nivåer – översiktsplan, planering och genomförande

•Hållbarhetsprogram och strategisk miljöbedömning

• Fördjupning i några sakfrågor:

• Ekosystemtjänster & ekologisk kompensation

• Miljöanpassat byggande

• Klimatberäkning

• Social hållbarhet
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Med medborgarna i fokus mot långsiktig hållbarhet



Hållbarhetsfrågor 
i fysisk planering
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Översiktsplan

Utvecklingsplan

Planprogram vid behov

Detaljplan

Genomförande 



Hållbarhetsfrågor 
i fysisk planering
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❑ Revidering av översiktsplanen pågår
❑ Fyra mål för en hållbar 

samhällsplanering:
• Ett levande och växande Huddinge
• Ett Huddinge i samspel med 

naturen
• Ett Huddinge som håller ihop
• Ett Huddinge med minskad 

klimatpåverkan
❑ Planeringsinriktningar styr mot målen
❑ Hållbarhetsbedömning
❑ Planeringsunderlag

Översiktsplan

Utvecklingsplan

Planprogram vid behov

Detaljplan

Genomförande 



Hållbarhetsfrågor 
i fysisk planering
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❑ Exempel på underlag som tagits 
fram i utvecklingsplanerna:
• Naturvärdesinventering
• Ekosystemtjänstanalys
• Spridningsanalys för hela 

kommunen
• Strategisk grönstruktur/vision 

för grönstruktur
• Skyfallsanalys
• Barnkonsekvensanalys
• Social konsekvensanalys
• Dialogarbete

Översiktsplan

Utvecklingsplan

Planprogram vid behov

Detaljplan

Genomförande 



Hållbarhetsfrågor 
i fysisk planering
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❑ Möjlighet att behandla 
systemövergripande 
hållbarhetsfrågor (t.ex. 
dagvattenfrågor, 
grönstruktur, kopplingar, 
stråk)

❑ Hållbarhetsprogram
❑ Miljöbedömning/miljö-

konsekvensbeskrivning 
vid behov 

Översiktsplan

Utvecklingsplan

Planprogram vid behov

Detaljplan

Genomförande 



Hållbarhetsfrågor 
i fysisk planering
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❑ Undersökning om betydande 
miljöpåverkan

❑ Miljöbedömning/miljö-
konsekvensbeskrivning vid 
behov

❑ Handlingsplan till 
hållbarhetsprogram om 
sådant finns

❑ Checklista för miljöanpassat 
byggande

❑ Utredningar

Översiktsplan

Utvecklingsplan

Planprogram vid behov

Detaljplan

Genomförande 



Hållbarhetsfrågor 
i fysisk planering
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❑ Uppföljning av hållbarhetsprogram
❑ Uppföljning av miljöanpassat 

byggande
❑ Klimatdeklaration
❑ Exempel på hållbarhetsfrågor att 

hantera: markföroreningar, 
artskydd, dagvatten, 
vattenverksamhet, tillfälliga 
åtgärder under byggtid

Översiktsplan

Utvecklingsplan

Planprogram vid behov

Detaljplan

Genomförande



Hållbarhetsprogram och strategisk 
miljöbedömning



Utvecklingsarbete hållbarhetsprogram

När behövs hållbarhetsprogram och 
miljöbedömning/hållbarhetsbedömning?

Vi tar fram Hållbarhetsprogram när:
• Alltid när vi arbetar med planprogram.
• Hållbarhetsprogrammets omfattning och ambition kan variera och bestäms beroende på programmets förutsättningar.

Vi tar fram Miljökonsekvensbeskrivning/Hållbarhetskonsekvensbeskrivning när:
• Alltid för ÖP
• Program/detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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Innehåll i hållbarhetsprogram
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FOKUSOMRÅDEN

Ett hållbarhetsprogram är ett 
strategiskt styrdokument för 
hållbarhetsarbetet i 
stadsutvecklingsprojekt

Ger medverkande aktörer en 
gemensam grund och styrning för
hållbar utveckling av ett område. 

I Huddinge arbetar vi enligt Citylabs
metodik för hållbarhetsprogram.



Strategisk Miljöbedömning

• Undersökning om betydande 
miljöpåverkan inkl. beslut

• JA – en miljöbedömning görs inkl. en 
MKB för de frågor som innebär 
betydande miljöpåverkan

• NEJ – relevanta miljöfrågor utreds i 
detaljplanearbetet
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Urval av sakfrågor vi utreder

• Dagvatten, grundvatten

• Buller

• Luftkvalitet

• Klimatanpassning:

• Skyfall och översvämningar

• Ras, skred och erosion

• Lokalklimat och höga temperaturer

• Biologisk mångfald:

• Naturvärden och skyddade arter

• Ekologisk kompensation

• Ekosystemtjänster

• Kulturmiljö

• Förorenad mark inkl. sulfidberg

• Klimatpåverkan:

• Social hållbarhet: 

• Barnkonsekvensanalyser

• Sociala konsekvensanalyser

• Mötesplatser, kopplingar/stråk, 

trygghet
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Fördjupning i några sakfrågor

o Ekosystemtjänster & ekologisk kompensation

o Miljöanpassat byggande

o Klimatberäkning allmän plats

o Social hållbarhet



Ekosystemtjänster (EST)  och ekologisk kompensation

• EST kartläggs och uppmärksammas i 
planprocessen

• Beslut i KF från 2012 att arbeta med ekologisk 
kompensation i planprocessen

• Ej lagstadgat, frivillig kompensation

• Skadelindringshierarkin ska vara utgångspunkten
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Exempel ekologisk kompensation
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Långsjöskolan
• Naturmark tas i anspråk med fynd av stare, 

groddjursmiljöer och födosöksområde för fladdermöss
• Ett dike, lekmiljö för grodor, sparas i park
• Naturvårdsintressanta träd sparas
• Avverkade träd lämnas som död ved, miljöer för 

groddjur, insekter
• Groddjursdamm anläggs
• Fågelholkar och fladdermusholkar sätts upp



Miljöanpassat byggande

• Checklista som byggaktörerna ska 
fylla i mellan samråd och 
granskning och som bifogas med 
exploateringsavtalet

• Fabriken-Förrådet: Alla 
byggaktörer har fyllt checklistan. 
Kommunen har lyft fram guldkorn 
för att byggaktörerna ska 
inspirera varandra. Exempelvis 
certifieringar, utrymme för 
återbruk, solceller, boendeapp
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Miljöpåverkan

Resurshushållning

Energi och klimat

Kommunikation och 
informationsspridning



Klimatberäkning för allmän plats

• Lagkrav på klimatdeklaration för 
byggnader 1 januari 2022

• Huddinge testar klimatberäkna allmän 
platsmark

• Ett första projekt pågår för detaljplan 
Centralmarken (Fabege) i Flemingsberg

• Underlag för aktiva val i 
systemhandlingsskede och minska 
klimatpåverkan från planen
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Huddinge kommuns övergripande arbete med social 
hållbarhet
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Systematik social hållbarhet
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Barnkonsekvensanalys
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Framtagen handledning för sociala konsekvensanalyser

• Utgår ifrån kommunens övergripande definitioner 
och metodik

• Utgå ifrån det arbetssätt vi redan har inarbetat för 
barnkonsekvensanalyser

• Utgå ifrån att varje detaljplan har olika 
förutsättningar och att det är en vägledning, snarare 
än någon exakt instruktion
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Metodik vid framtagande av BKA/SKA
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Kartläggning av förutsättningar och problem

Analys och beskrivning av planförslaget, innebörd och konsekvenser

Samlad bedömning och rekommendationer

Genomförande och uppföljning
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Hur kan det konkreta förslaget bli så bra som möjligt?



Sammanfattning social hållbarhet
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Framtagen definition 
som konkretiserar 

begreppet inom fysisk 
planering

Framtagen systematik 
för hantering genom 

planeringens olika 
skeden

Handledning för både 
barnkonsekvensanalyser 

och sociala 
konsekvensanalyser

Viktigast är vilka projekt
som väljs ut och startas

upp

Röd tråd genom 
processen 



Tack för er uppmärksamhet! Frågor?


