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Attraktivitet – ur

planeringsperspektiv



Ur ban Liv ing Labs 

 

Invånarperspektiv - Living Lab

Living Lab kan beskrivas som en serie aktiviteter som alla syftar till att undersöka 

begreppet attraktivt i befintlig byggd miljö och hur det kan se ut i framtida miljöer:

•  Forskare och deltagare arbetar tillsammans som jämlika 

 projektpartners

•  Fem träffar i varje grupp under ett år 

•  Varje träff diskuterar resultatet från tidigare träffar, med fokus på hur  

 projektet kan utvecklas ytterligare

•  M ellan träffarna tolkas och sammanställs materialet i ord och bild av 

 forskarna som underlag för nästa träff.
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identifiera lösningar 

att jobba vidare 

med.
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Identifiera 
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problem.

Experimentera 

U tforma lösningar 

som tar projektet 

framåt.

5 workshops

Attraktivt för några, 

oattraktivt för andra
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© Google Maps

Blandad bebyggelse

Tydlig identitet

Praktiskt

Småskalig bebyggelse

Trivsamma miljöer



© Warm in the Winter



Närhet/Tillgänglighet

Säsonger

Aktiviteter

Trygghet

Grannsämja



© Warm in the Winter

Arkitektur

Material

Byggmetoder

Vinter

Skala

Flexibilitet





Attraktivitet – ett

invånarperspektiv

Välkomnande
Diversifierat
Natur och bebyggelse i samklang
med tydliga gränser
Identitetsbärande

Fler näringar
Pengar till underhåll

Urban allemansrätt
Mångkulturellt
Upprätthålla basutbud & service
Hållbart
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