
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medborgardialogens verktyg  
 En experimentell studie om att förmedla detaljplaner med 2D- och 

4D-information 
 

Caroline Nilsson & Emilia Nygren 

2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Samhällsplanering 

Samhällsplanerarprogrammet 

Examensarbete för filosofie/teknologie kandidat i samhällsplanering 
 

Handledare: Jakob Nobuoka & Stefan Seipel 
Examinator: S. Anders Brandt 



 

 



 

 

Sammanfattning 
För att skapa en så bra livsmiljö som möjligt spelar medborgardeltagandet en stor roll i den 

urbana planeringen. För att gemene man ska kunna se framtida konsekvenser av nya planförslag 

måste de också förstå planens innehåll. Det finns olika slags verktyg för att presentera dessa 

planförslag. Syftet med denna studie var att genom ett experiment jämföra hur deltagarna 

förstod detaljplanematerial som presenterades på två olika sätt. Målet var att komma fram till 

hur olika presentationsverktyg kunde underlätta förmedlingen av nya planförslag vid 

medborgardialoger. Experimentets upplägg omfattade två moment: 2D-metoden och 4D-

metoden. I 2D-metoden fanns detaljplanehandlingar som använts under Södertäljes samråd om 

Kvarteret Orion. I 4D-metoden tillämpades en 4D-modell över Södertälje som har använts vid 

medborgardialog. För att samla rådata tillämpades enkäter som insamlingsmetod. Enkätfrågorna 

utformades för att undersöka deltagarnas förmåga att förstå spatial och instruktiv information. 

Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper där respektive grupp fick prova en 

behandling: behandling A eller behandling B. Resultatet analyserades med hjälp av ett 

Wilcoxon signed rank test och en kvalitativ stapeldiagramsanalys. Slutsatsen visade att 4D-

metoden förmedlade informationen tydligast, men att 2D- och 4D-metoderna har olika 

egenskaper. Dessa metoder behöver därför kompletteras med varandra för att förmedla 

detaljplaneinformationen till medborgaren på bästa möjliga sätt. 

 

Nyckelord: 2D-information, 4D-information, detaljplan, experiment, medborgardialog. 

 

 

  



 

 

Abstract 

To create a good living environment the civic participation plays a major role in urban planning. 

In order for the common man to be able to see the future implications of the new planning 

proposal they must also understand the plan’s content. There are various tools to present these 

planning proposals. The purpose of this study was to through an experiment compare how the 

participants understood the zoning plan presented to them in two different ways. The aim was to 

come up with how various presentation tools could facilitate the communication of planning 

proposals for citizen dialogues. The experiment set-up comprised two parts: the 2D method and 

4D method. In the 2D method, information and planning documents from the Södertälje 

consultation of Kvarteret Orion were used. In the 4D method, a 4D model of Kvarteret Orion 

previously used for citizen dialogue was employed. To collect raw data, questionnaires were 

applied as a collection method. The survey questions were designed to examine the participants’ 

ability to understand spatial and instructional information. The participants in the experiment 

were divided randomly into two groups, with each group assigned to try one of two treatments: 

treatment A or treatment B. The results were analyzed by a Wilcoxon Signed Rank Test and a 

bar graph qualitative analysis. The conclusion was that the 4D method was the most efficient in 

communicating the information, but that both methods have their different strengths. To fully 

convey zoning planning information to the citizen, both methods need to be used since only 

when complementing each other do they present a full picture of the plan at hand.  
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Begreppsförklaring 
Visualisering – ”att åskådliggöra med hjälp av bilder” (Hultqvist, u.å.). 

 

2D-information – Design som presenteras i tvådimensionell form visar objektets längd och 

bredd (Carmona et al., 2012). Tvådimensionell design kan presenteras i form av t.ex. kartor eller 

bilder. 

 

3D-information – Design som presenteras i tredimensionell form har, förutom längd och bredd, 

även djupet som ytterligare en dimension (Carmona et al., 2012). Tredimensionell design kan 

presenteras via ett tvådimensionellt medium men kan även presenteras i form av t.ex. en fysisk 

modell. 

 

4D-information – Design som presenteras i fyrdimensionell form visar objektets längd, bredd 

och djup. Även tiden är en dimension (Carmona et al., 2012). Fyrdimensionell design kan 

presenteras i form av t.ex. videor eller datorbaserade modeller. Eftersom fördelarna vid 

kommunikation är många förekommer 4D-information i samråd där samhällsplanerarna med en 

animering visar sitt planförslag. 
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1 Inledning 
Vid planering och förändring av den fysiska miljön ska de som berörs av den framtida 

utvecklingen informeras om kommunens planförslag (Boverket, 2014a). Exempel på berörda 

parter kan vara kommuninvånare, länsstyrelsen eller grannkommuner (Boverket, 2014a). 

Genom den formella samrådsskyldigheten, som enligt Plan- och bygglagen (PBL, SFS 

2010:900) är lagstadgad, ska kommunen under samrådet redovisa bl.a. planeringens ändamål, 

innehåll och eventuella framtida konsekvenser. Syftet med samrådsmötet är att 

kommunen ska få ett bättre beslutsunderlag till de nya förslagen och för att de berörda parterna 

ska få en chans att uttrycka sina åsikter kring de nya idéerna (PBL, SFS 2010:900). 

 

För att skapa en så bra livsmiljö som möjligt spelar medborgardeltagandet en stor roll i den 

urbana planeringen (Wu, He & Gong, 2010). Boverket (2014b) menar dock att deltagandet inte 

bara är betydande för den fysiska planeringen utan har även en positiv inverkan för ett mer 

demokratiskt samhälle. För att stimulera demokratin är det viktigt att involvera medborgarna i 

planprocessen och ge dem möjligheter att förändra samhället där de bor, eftersom det kan skapa 

ett större engagemang och en nyfikenhet för sin egen ort. För att öka det demokratiska värdet 

ytterligare ska de grupper som i vanliga fall inte deltar vid samråd inkluderas (Carmona, Heat, 

Oc & Tiesdell, 2012). Dock menar Delegationen för hållbara städer (2012) att det är svårt att 

engagera vissa målgrupper att komma till samrådsmötena och att: 

“Samråd och medborgardialoger har i många fall en tendens att bli odemokratiska i 

bemärkelsen att deltagarna inte är representativa för samhället eller området. Ofta 

domineras ett samråd av medelålders, svenskfödda, föreningsvana män” (Dokumentation 

från Nätverket stadsbyggnadsdialogen, 2012, s. 6).  

 

Bristande medborgardialoger har många konsekvenser. Det kan bl.a. leda till ökat misstroende 

för kommunen och att demokratin blir svagare (SKL, u.å.). Det i sin tur kan leda till att 

invånarna blir missnöjda, de känner sig bortglömda och det kan skapa konflikter vid framtida 

planprocesser. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2009) menar att medborgarnas kunskaper om området 

är till fördel för kommuner och landsting. För att nå dessa kunskaper måste olika metoder 

tillämpas. SKL (2009) anser även att det behövs olika metoder för att ta reda på medborgarnas 

önskemål och för att delge information om kommunens nya planförslag vid samhällsplanering. 

Delegationen för hållbara städer (2012) hävdar att för att engagera fler och därigenom få fler 

samhällsgrupper att delta i medborgardialogen, behöver verktygen för kommunikation vara av 

hög kvalitet samt ge ökad kunskap om de nya planförslagen. Kommunen bör innan göra en 
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analys på vilka målgrupper som berörs och hur budskapet ska förmedlas för att uppnå en 

effektiv och tydlig dialog. 

 

För att gemene man ska kunna se framtida konsekvenser av nya planförslag måste de också 

förstå planens innehåll (Knapp, Bogdahn & Coors, 2007). Medborgarnas uppfattning av de nya 

planerna kan komma att spela en stor roll för hur den fysiska miljön kommer att förändras och 

användas. I PBL (SFS 2010:900, 4 kap 33 §) står det att ”planbeskrivningen ska innehålla det 

illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen”. Hanzl (2007) menar att det är viktigt att 

visa en tydlig vision av de förändringar som föreslås i samhället. Knapp et al. (2007) förklarar 

att välinformerade invånare bidrar till en effektiv medborgardialog och för att uppnå det måste 

nya planeringsverktyg utvecklas och appliceras. Först då kan samarbete, deltagande samt 

kommunikation främjas. 

 

1.1 En förstudie - åtta kommuners syn på medborgardialog 
I en förstudie undersökte Ismaal, Nilsson och Nygren (2015) hur kommuner arbetade med 

medborgardialog, vilka metoder de har använt och vilka mål de har för framtiden. Ett av 

förstudiens mål var även att undersöka vad kommunerna hade för inställning till 

medborgardialog och om de hade använt sig av ny teknik och/eller hur de såg på att använda ny 

teknik, som t.ex. 3D-visualisering. Detta för att ta reda på om det fanns en växande efterfrågan 

till att använda nya metoder vid medborgardialog. Resultatet från denna förstudie presenterades 

under föreläsningen Medborgardialogens betydelse för ett demokratiskt samhälle, som hölls av 

Asmah Ismaal, Caroline Nilsson och Emilia Nygren den 17 mars 2015 på Position 2015 

(Ismaal, Nilsson & Nygren 2015). Position 2015 var en branschmässa för samhällsbyggnad med 

inriktning mot geografisk informationsteknik (Position 2015, u.å). 

 

Inbjudan till att delta i förstudien skickades ut till 15 kommuner av varierande storlekar, varav 

åtta kommuner valde att delta. Genom en strukturerad kvalitativ mailintervju svarade 

kommunerna på nio frågor som rörde medborgardialog (appendix A). Kommunernas svar 

visade att flera arbetade aktivt med att förbättra medborgardialogen. Det fanns en vilja att 

involvera medborgarna och deras synpunkter sågs bland vissa kommuner som viktiga. Andra 

menade att det också fanns stora hinder med att involvera invånarna. Många av kommunerna 

arbetade inte med ny teknik men det fanns en tydlig önskan om att göra det. Detta reste frågor 

om nya verktyg för medborgardialog: kan 3D-teknik bidra till en ökad förståelse för nya 

planförslag? Kan 3D-teknik förbättra medborgardialogen och kan de svårigheter som uppstår 

vid medborgardialog förhindras? Eftersom det finns en växande efterfrågan till att använda ny 

teknik är det relevant att undersöka om tekniken kan förbättra dialogen genom en ökad 

förståelse bland medborgarna för vad som ska planeras i samhället. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställning 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur medborgare förstår 

detaljplaneinformation. Målet är att genom ett experiment jämföra hur deltagarna förstår 

detaljplanematerial som presenteras på två olika sätt samt komma fram till hur olika 

presentationsverktyg kan underlätta förmedlingen av nya planförslag vid medborgardialoger. 

 

Den frågeställning som detta arbete kommer fokusera på är: 

x Vilken informationstyp förmedlar Södertäljes detaljplan Detaljplan för Kv Orion (Tälje 

1:34 m fl) tydligast, 2D- eller 4D-information? 

x Vilka egenskaper har 2D- respektive 4D-information vid förmedlingen av nya 

detaljplaner? 

 

1.3 Avgränsningar 
Som frågeställningen beskriver är studiens forskningsbredd begränsad och rapporten fokuserar 

endast på en specifik detaljplan, en specifik 4D-modell och en specifik målgrupp. Det som 

undersöks är alltså Detaljplan för Kv Orion (Tälje 1:34 m fl), 4Dialogs 4D-modell över 

Kvarteret Orion och ett experiment utfört på Högskolan i Gävle (fortsättningsvis benämnt HiG) 

med studenter vid HiG som målgrupp. Denna studie fokuserar på hur detaljplaner förmedlas till 

medborgarna. Därmed kommer studien inte diskutera allmänhetens syn på detaljplanen eller 

4D-modellen. Studien kommer inte heller undersöka människans kognitiva förmåga att förstå på 

ett djupare plan eller hur 4D-modellen är konstruerad. 
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2 Teori 
2.1 2D-, 3D- och 4D-information inom samhällsplanering 
Enligt Hanzl (2007) finns det olika slags verktyg för att presentera nya planförslag. Carmona et 

al. (2012) menar att kommunikation med medborgare är en viktig del av planeringsprocessen. 

De förklarar vidare att samhällsplanerare måste kommunicera sina idéer både muntligt och 

visuellt för att skapa en klar och tydlig vision hos publiken. Kommunikation bör ske med 

precision och ödmjukhet för att åhörarna inte ska missförstå eller känna sig underlägsna. Arbetet 

med att minska informationsgapet mellan samhällsplanerare och medborgare är en uppgift som 

samhällsplanerarna ständigt måste jobba med – det är viktigt att deltagarna vid 

medborgardialogen har förstått de nya planförslagen. 

 

Fördelarna med visualiseringsteknik för att förbättra allmänhetens deltagande har enligt Warren-

Kretzchmar och Tiedtek (2005) länge varit kända. De förklarar att valet av metod, t.ex. 2D- eller 

3D-teknik, för att visualisera planförslag ska bero på vilken publik planeraren vänder sig till, 

hur stor platsen är som ska bebyggas, vilka resurser som finns samt planeringens mål. Märker 

och Pipek (2000) konstaterar att olika studier visar att visualiseringsteknik kan förbättra 

medborgardialogen. Alla individer är olika och förstår samt tar in information på olika sätt. Al-

Kodmany (1999) menar därför att det ska finnas alternativ för att alla ska få möjlighet att ta del 

av de nya planerna. I en studie tillämpade Al-Kodmany (1999) tre olika visualiseringsverktyg 

under olika faser i en planeringsprocess: geografiskt informationssystem, ett fotomontage samt 

skisser som framställdes med hjälp av en illustratör. Resultatet visade att de tre olika 

visualiseringsteknikerna främjade deltagandet och engagemanget eftersom verktygen gav 

deltagarna ”ett gemensamt språk”.  

 

Likt Al-Kodmany (1999) har Howard och Gaborit (2007) undersökt hur visualiseringsverktyg 

kan påverka medborgardialoger på ett positivt sätt. Den teknik som tillämpades som verktyg 

under dialogen var en digital tredimensionell stadsmiljö. Howard och Gaborit (2007) beskriver 

att den nya dialogmetoden resulterade i ett ökat medborgardeltagande eftersom verktyget gav 

medborgarna möjlighet att interagera med stadsmiljön. Invånarna var positiva till att fortsätta 

tillämpa verktyget som ett alternativ i framtida planeringsprocesser. Enligt Hanzl (2007) visas 

stadsplaner i 2D, 3D och 4D. Han menar att presentationsverktyg ska rangordnas utefter 

användarens sätt att interagera med informationen, ju mer deltagaren kan interagera med 

verktyget desto bättre blir resultatet. Hanzl (2007) anser att animation är det mest effektiva 

verktyget för att förmedla detaljplaneinformation eftersom planeraren kan välja vilka scener 

som ska visas och styra animationen till att visa viktiga delarna i planförslaget. Författaren 
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påstår att 3D-animeringar som visar planförslag ur ett förbipasserande fågelperspektiv ska vara 

mest effektivt för att delge planinformation. 

 

Seipel (2013) utförde ett experiment där han jämförde hur användare löste olika uppgifter med 

2D-information, svag 3D-information och stark 3D-information. Med 2D-information menas i 

detta fall information i två dimensioner på en 2D-skärm, med svag 3D menas 3D-visualiseringar 

som visar höjd, bredd och djup på 2D-skärmar och med stark 3D menas att 3D-informationen 

studeras med hjälp av 3D-glasögon och 3D-skärmar. I experimentet kunde Seipel (2013) inte se 

några skillnader mellan hur användaren uppfattade 2D- och svag 3D-information och hur 

deltagaren lyckades lösa de olika uppgifterna. Med stark 3D kunde han utläsa att användaren 

utfört uppgifterna på kortare tid men att deltagarens uppfattning av informationen inte skiljde 

sig från de som fått informationen i 2D eller svag 3D. Dock måste det påpekas att detta 

experiment utfördes för att undersöka hur professionella användare löser avancerade uppgifter 

och inte hur medborgare uppfattar planinformation. 

 
Det finns en del kritik gentemot 2D-, 3D- och 4D-teknik. Enligt Seipel (2013) har 3D-

visualisering allmänt accepterats som ett framgångsrikt sätt att presentera komplex information 

men att det inte finns specifika riktlinjer för hur modellerna ska utformas för att de ska ge bra 

resultat. Författaren menar att 3D-visualiseringar kan vara utformade på olika sätt och det 

påverkar hur användaren tar in information. Vidare kritik är att det krävs tid, kompetens och 

ekonomiska resurser för att framställa tredimensionella representationer (Carmona et al. 2012). 

De menar vidare att en annan nackdel är att modellen oftast presenterar en förskönad värld 

eftersom den inte innehåller stadens baksidor, som t.ex. graffiti eller skräp. Den visar inte heller 

på sociala problem, som t.ex. fattigdom. Därför kan 3D-modeller ge betraktaren höga 

förhoppningar genom att skapa en naiv bild om hur framtiden kan komma att se ut. För att 

deltagaren inte ska avledas från viktiga frågor som ska diskuteras under dialogen är det viktigt 

att tydligt förklara verktygens syfte för deltagarna. Seipel (2013) anser också att det är viktigt 

för undersökaren att veta innan experimentet hur illustrationen ska utformas eftersom det 

påverkar deltagarna och tolkningen av resultatet. 

 
Enligt flera av författarna (Carmona et al., 2012; Hanzl, 2007; Al-Kodmany, 1999; Warren-

Kretzchmar & Tiedtek, 2005) är all slags visualisering ett bra hjälpmedel till en förbättrad 

medborgardialog men att olika visualiseringstekniker ska användas beroende på var i 

planeringsprocessen kommunen befinner sig. 2D, 3D och 4D kan komplettera varandra 

eftersom de har olika fördelar och egenskaper (Al-Kodmany, 1999; Warren-Kretzchmar & 

Tiedtek, 2005). Denna studie kommer bl.a. undersöka vilka egenskaper 2D respektive 4D har. 
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Knapp et al. (2007) och Hanzl (2007) pekar på 3D- och 4D-teknikens fördelar och hävdar att 

den skapar en större förståelse hos deltagarna men Seipels (2013) studie visar på att det inte är 

självklart att 3D-tekniken förmedlar information på ett tydligare sätt än 2D-teknik. 
 

2.2 Metodologi 
Ordet ”experiment” har genom historien gett upphov till blandade reaktioner eftersom termen 

förknippas med både positiva och negativa upplevelser (Söderlund, 2010). Vad är ett 

experiment egentligen och vad innebär det? Halvorsen (1992) förklarar att ett experiment är när 

forskaren utsätter deltagarna eller objekten för en viss situation som forskaren själv har skapat. 

Detta för att sedan undersöka hur deltagarna eller objekten reagerar. Söderlund (2010, s. 23) ger 

följande beskrivning för experiment på människor:  

“ett experiment innebär att individer allokeras slumpmässigt till olika grupper, vilka får 

olika behandlingar, och sedan jämförs gruppernas reaktioner efter behandlingarna”.  

Söderlund (2010) framhåller att ett experiment är ett försök att lära sig något om hur 

verkligheten fungerar. Ett experiment kräver inte laboratorium eller avancerad utrustning för att 

genomföras och kan exempelvis utföras i butiker, klassrum eller via Internet.  

 

Det finns fyra centrala komponenter i ett experiment (Söderlund, 2010): förekomsten av 

grupper, slumpmässig allokering av deltagare, behandling och sista komponenten, gruppernas 

reaktioner efter den experimentella behandlingen. Första komponenten handlar om vikten av 

förekomsten av fler grupper än en. Söderlund (2010) menar att målet med experimentet är att 

hitta skillnader mellan olika behandlingar. Ett experiment måste därför innehålla minst två olika 

grupper. Den andra komponenten handlar om att slumpen ska avgöra vilken grupp deltagarna 

skall placeras i, vilket gör att alla deltagare har lika stor chans att hamna i vilken grupp som 

helst. Den tredje komponenten förklarar hur undersökaren skapar en situation som sedan blir 

experimentets behandling. I andra metoder är undersökaren den som observerar men i ett 

experiment blir rollen mer aktiv eftersom undersökaren styr vilka faktorer och vilket material 

som deltagarna tillhandahåller. Det är viktigt att behandlingarna formas så lika som möjligt för 

att hitta de faktorer som experimentet syftar till att undersöka. Den fjärde komponenten 

behandlar hur gruppernas reaktioner jämförs efter behandlingen.  

 

Söderlund (2010) framhåller att det finns en del kritik mot att utföra experiment med människor. 

Han menar att experimentets behandling, i synnerlighet laboratorieexperiment, alltför ofta 

resulterar i en artificiell situation som skiljer sig betydligt från en verklig situation. Gadlin och 

Ingle (1975) påpekar att det är svårt att dra slutsatser som sedan appliceras på verkligheten och 

de menar därför att experiment som metod blir meningslös. Likt Gadlin och Ingle (1975) 
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problematiserar Halvorsen (1992) experimentella metoder och menar att resultaten inte är 

applicerbara på verkliga situationer. Festinger (1953, refererad i Söderlund, 2010) instämmer att 

de flesta experiment inte speglar verkligheten men anser däremot att det inte är syftet. Syftet är 

istället att på två olika sätt hitta generaliseringar genom egenskaper från en viss situation eller 

från en teori. 

 

För att få ett trovärdigt resultat är indelning av deltagarna i olika grupper och antalet deltagare 

viktiga faktorer (Söderlund, 2010). Lynn och Lynn (2003) menar att alla deltagare måste ha 

samma chans att hamna i respektive grupp eftersom grupperna ska vara så lika varandra som 

möjligt. Författarna hävdar att om grupperna är tillräckligt stora kommer deltagarnas egenskaper 

att fördelas jämnt mellan grupperna. För att grupperna ska betraktas som likvärdiga anser Lynn 

och Lynn (2003) att det är tillräckligt med 20 till 30 deltagare i varje grupp. Rosenblatt och 

Miller (1972) menar att 15 till 40 deltagare per grupp är praxis för ett experiment med 

människor. Söderlund (2010) understryker att antalet deltagare per grupp varierar beroende på 

experimentet som ska utföras. Han menar att antalet deltagare kan påverka om resultatet blir 

signifikant eller inte. Enligt Bakan (1966) är en studie med få deltagare med signifikanta resultat 

en indikator på att undersökaren har hittat en stark effekt. Söderlund (2010) menar att ju färre 

antal deltagare desto svårare är det att få signifikanta resultat och varnar för att det finns en risk 

att undersökaren bara fyller på grupperna med deltagare tills att resultaten blir signifikanta. Det 

kan leda till att forskningen blir missvisande. 

 

Denna studie kommer tillämpa experimentell metod för att studera om de behandlingar som 

deltagarna kommer utsättas för resulterar i specifika skillnader och/eller mönster (reaktioner), 

dvs. studera om det finns samband mellan orsak och verkan (Söderlund, 2010). De teorier om 

2D- och 4D-information som framläggs i föregående kapitel kommer tas i beaktande. Detta 

experiment kommer följa Rosenblatts och Millers (1972) rekommendationer på antal deltagare. 

Motiven för detta är tidsbegränsningen. Studien kommer följa Bakans (1966) rekommendation 

om signifikanta resultat.  
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3 Metod 
I denna studie tillämpades experimentell metod för att få svar på studiens frågeställning, syfte 

och mål. Experimentets upplägg omfattade två moment som i denna rapport kallas för 2D-

metoden och 4D-metoden (metoderna redovisas nedan). För att samla data över hur deltagaren 

förstod detaljplanen tillämpades enkäter. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper där 

respektive grupp fick prova en behandling (behandling A och behandling B redovisas nedan). I 

detta experiment tillämpades induktiv tolkning, d.v.s. att uppfattningar skapas genom 

observationer för att sedan placeras i mönster (Halvorsen, 1992). 

 

Experimentet utfördes enskilt och deltagaren fick max fyrtiofem minuter på sig att utföra 

uppgifterna. Undersökningen pågick den 27 och 28 april samt den 4 till 6 maj 2015 i sal 11:115 

på HiG. Sammanlagt fanns det fjorton olika tider att välja på mellan dessa datum. 

 

3.1 Experiment med enkät som uppsamlingsmetod 
Syftet med experimentet var att studera hur deltagarna förstod detaljplaneinformation genom två 

olika informationstyper. Eftersom deltagarna fick olika behandlingar undersöktes hur 

enkätsvaren skilde sig mellan grupperna. Detta för att sedan komma fram till om 2D- och 4D-

information hade olika egenskaper, vilken metod som förmedlade detaljplaneinformationen 

tydligast och med vilken metod som deltagaren löste uppgiften på kortast tid. 

3.1.1 Förberedelser 

Experimentet utformades med hjälp av material från Södertälje kommun och 4Dialog 

AB.  Södertäljes detaljplan ”Detaljplan för Kv Orion (Tälje 1:34 m fl)” valdes ut som 

studieobjekt till experimentet för att det fanns tillgång till detaljplanehandlingar och en 4D-

modell som behandlade samma område. Dessutom fanns en samarbetsvilja från Södertälje och 

ett intresse av att tillhandahålla detaljplaneinformation. För att deltagarna skulle få en 

uppfattning om viktiga termer inom samhällsplanering och allmän information om 

detaljplaneområdet utformades ett informationsblad om experimentet, samrådsprocessen och 

om Södertälje. 

 

I 2D-metoden fanns detaljplanehandlingar som använts under Södertäljes samråd om Kvarteret 

Orion (Södertälje kommun, 2015a). De material som fanns till hands under 2D-metoden var: 

x Detaljplan för Kv Orion (Tälje 1:34 m fl) (figur 1, appendix B) 

x Planbeskrivning för Kv Orion (Tälje 1:34 m fl) (appendix B) 

x Informationsblad med kort fakta om vad ett samråd är, Södertäljes kommun och 

experimentet (appendix C) 
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x Orienteringsbild 1 (figur 2, appendix C) 

x Enkätfrågor (appendix C) 

 

 
Figur 1. Detaljplanen som användes i 2D-metoden (Södertälje kommun, 2015a). 

 

 
Figur 2. Orienteringsbild 1 som deltagarna använde under experimentet. 
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I 4D-metoden tillämpades en 4D-modell över Södertälje (figur 3). Modellen var ett verktyg för 

medborgardialog under Södertäljes stadsfestival, Kringelfestivalen (Carlson, 2014, 21 augusti). 

4D-modellen över Kvarteret Orion skapades av företaget 4Dialog (4Dialog, 2014a). Modellens 

bas består av en grundkarta och höjddata från Metria (C. Lindström, personlig kommunikation, 

16 maj 2015). 4D-modellen är en kombination av proprietär och open source programvara 

(4Dialog, 2014b). I den digitala modellen kan användaren själv, likt dagens dataspel, gå och 

flyga runt med hjälp av en avatar (figur 4). I datorrelaterade sammanhang är en avatar en grafisk 

representation av användaren. För att använda 4D-modellen krävs ett användarkonto som 

4Dialog tillhandahåller (se appendix D). 

 

 
Figur 3. En översiktsvy av området som utforskades i 4D-metoden. 
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Figur 4. Med hjälp av en avatar kan användaren själv orientera sig i modellen. 

 

De material som fanns tillhands under 4D-metoden var: 

x 4D-modell över kvarteret Orion (appendix D) 

x Informationsblad med korta fakta om vad ett samråd är, Södertäljes kommun och 

experimentet (appendix E) 

x Orienteringsbild 2 (figur 5, appendix E) 

x Navigeringsinstruktioner (appendix E) 

x Enkätfrågor (appendix E) 
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Figur 5. Orienteringsbild 2 som deltagarna använde under experimentet. 

 

Med hjälp av navigeringsinstruktionerna kunde deltagaren lära sig att orientera sig runt i 4D-

modellen. En del enkätfrågor behandlade specifika områden eller byggnader och för att klargöra 

vilka var orienteringsbilderna nödvändiga. Materialet granskades för att sedan formas till 

enkätfrågor. Enligt Söderlund (2010) finns det två faktorer i ett experiment: den faktorn 

experimentet ska undersöka och den konstanta faktorn. I detta fall är enkätfrågorna den 

konstanta faktorn. Söderlund (2010) förklarar att det är viktigt att den konstanta faktorn är lika i 

de två olika behandlingarna för att experimentet ska ge adekvata resultat. Därför utformades 

frågor som var relevanta för både 2D- och 4D-metoden. Enkätfrågorna formulerades som 

kunskapsfrågor för att undersöka om deltagaren hade förstått detaljplaneinformationen. Svarade 

deltagarna rätt bekräftade det att de hade förstått detaljplanens innehåll. 

 

Frågorna utformades för att undersöka två olika typer av information: deltagarens förmåga att 

förstå spatiala förhållanden i detaljplanen, som t.ex. höjd på byggnader, byggnadernas 

förhållande till varandra och till terrängen, och deltagarens förmåga att förstå instruktiv 

information om planbestämmelser som t.ex. användning av nybyggnation och anläggning av 

cykelbana. Enkäten innehöll tio strukturerade, stängda frågor med flera svarsalternativ att välja 

på. Det fanns även en sista fråga där deltagaren frivilligt kunde lämna övriga kommentarer eller 

synpunkter. Enligt Trost (2007) är det bra om deltagaren får en möjlighet att kommentera på 

enkäten eftersom dessa synpunkter kan vara bra vid analysen av materialet. Bland de olika 

svarsalternativen fanns ”Vet ej”. Detta ansågs lämpligt eftersom individers förmåga att 
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uppskatta och uppfatta skiljer sig. Om en deltagare får en fråga som denne inte har kunskap 

inom är det mer värdefullt att deltagaren svarar ”Vet ej” än att denne gissar (Trost, 2007). Hur 

många som svarat "Vet ej" på en fråga ger en antydan om hur svår frågan upplevs. 

 

Pilotstudie 
Inför experimentet genomfördes två pilotstudier: den första med Josef Wårdsäter som arbetar 

som planarkitekt på Gävle kommun och den andra med sex tredjeårsstudenter från 

samhällsplanerarprogrammet vid HiG. Syftet med den första pilotstudien var att utvärdera 

enkäten och undersöka om frågorna var relevanta samt om de var svåra att förstå. Syftet med 

den andra pilotstudien var att testa tre olika scenarion som diskuterades fram med Wårdsäter, 

d.v.s. scenario A, B och C. Två studenter per scenario testades och studenterna fick även 

kommentera på enkätfrågorna och instruktionerna. Deras synpunkter gav möjligheter att 

utveckla och förbättra experimentet. De olika scenarierna presenteras nedan: 

 

Scenario A: Deltagarna delas in i två olika grupper där alla deltagare utför 2D- och 4D-metoden. 

Deltagarna i behandling A gör 2D-metoden som steg 1 och sedan 4D-metoden som steg 2. 

Deltagarna i behandling B gör tvärtom, 4D-metoden som steg 1 och sedan 2D-metoden som 

steg 2. 

 

Scenario B: Varannan deltagare utför endast 2D-metoden (behandling A) och varannan utför 

endast 4D-metoden (behandling B). 

 

Scenario C: Deltagarna delas in i två olika behandlingar där alla deltagare utför både 2D- och 

4D-metoden. Deltagarna i behandling A svarar på frågorna 1-5 i 2D-metoden och frågorna 6-10 

i 4D-metoden. Deltagarna i behandling B svarar på frågorna 1-5 i 4D-metoden och frågorna 6-

10 i 2D-metoden. 

 

Scenario A och B var framgångsrika i pilotstudien, men scenario C upplevdes som rörig enligt 

studenterna. Fördelen med scenario A var att alla deltagare svarade på både 2D- och 4D-

enkäten, vilket gav fler antal svar och därmed ett större underlag till den kommande analysen än 

om scenario B hade tillämpats. En annan fördel med scenario A var att undersökaren kunde 

analysera hur många antal rätt eller fel deltagarna hade gentemot de olika metoderna. Nackdelen 

med scenario A var att när studenten redan hade avklarat första delen av experimentet kunde 

detta medföra att deltagaren gav samma svar vid andra delen istället för att undersöka 

informationen ordentligt en gång till, en s.k. inlärningseffekt. Fördelen med scenario B var att 

inga inlärningseffekter kunde uppstå. Dock halverades antalet svar i varje del och det kunde 

innebära en risk vid analysen eftersom det inte blev lika tydliga skillnader mellan enkätsvaren. 
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En till nackdel med scenario B var att deltagaren endast utförde en metod vilket hade till följd 

att svaret inte kunde jämföras med svar från en annan metod. 

 

Fördelen med scenario C var att deltagarna inte blev påverkade av sina tidigare svar i enkäten, 

eftersom de bara skulle göra första halvan i ena metoden och andra halvan i andra metoden, men 

då miste undersökaren möjligheten att studera om deltagaren förstod bättre andra gången. 

Nackdelen med scenario C var att den krävde mer tid att förbereda och även att en del av 

forskningsfrågorna inte hade kunnat besvaras. Slutsatsen av pilotstudierna var att det fanns fler 

nackdelar än fördelar med scenario C och den valdes bort. Efter en diskussion med deltagarna i 

pilotstudien och genom en analys av resultatet fastställdes att scenario A lämpade sig bäst för 

experimentet. 

3.1.2 Utförande 

I experimentet tillämpades scenario A, d.v.s. att alla deltagare fick utföra båda metoderna fast i 

olika ordning. De medverkande var anonyma, förutom att de fick ange kön, ålder och 

utbildningsprogram. De blev också tilldelade ett ID-nummer, detta för att sedan kunna analysera 

deras svar. Första deltagaren som utförde behandling A fick ID A1, den andra A2 osv. För 

deltagarna som genomförde behandling B fick ID-nummer B1, B2, B3 osv. I ett experiment är 

det enligt Söderlund (2010) viktigt att de medverkande deltar under samma förutsättningar och 

därför lottades de in i behandlingarna.   

 

Detaljplanen som användes vid experimentet har väckt ett starkt emotionellt engagemang bland 

Södertäljes kommuninvånare (Lagerkvist, 2015, 9 mars) och de ansågs därför inte vara en 

lämplig målgrupp. Om Södertäljes kommuninvånare hade fått delta hade det funnits en risk att 

deras synpunkter kring detaljplanen hade kunnat påverka experimentet på ett missvisande sätt 

och därför resulterat i felaktiga svar. Valet av målgrupp blev därför studenter vid HiG. 

Anledningen var också av praktiska skäl, det gjordes ett s.k. bekvämlighetsurval (Söderlund, 

2010). Det var problematiskt att få tillgång till flera datorer, som var en viktig faktor för att 

kunna utföra 4D-metoden och därför valdes HiG plats för experimentet. Söderlund (2010) 

menar att det finns både för- och nackdelar med att ha studenter som målgrupp. Han anser att de 

inte är en representativ målgrupp för allmänheten och att de är mer vana att lösa olika typer av 

uppgifter. Ett motargument är dock att det är lättare att upptäcka skillnader och mönster i en 

målgrupp som är homogen än i en grupp som är heterogen (Söderlund, 2010). 

 

Inbjudan till experimentet var öppen för alla HiG-studenter med kravet att de inte hade läst 

kurser inom detaljplanering. Detta för att det kunde uppfattas som att eleven hade mer 

kunskaper inom detaljplanering än den gemene studenten. Studenterna bjöds in genom HiGs 
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facebook-sida via ett inlägg, ett facebook-evenemang skapat av undersökarna själva och via ett 

annonsmeddelande på skolans tv-skärmar som fanns utplacerade på högskolans offentliga 

utrymmen samt två affischer som sattes på skolans anslagstavlor. I annonsen fanns det en länk 

till Doodle, som är ett schemaläggningsprogram (Doodle, 2015), där användaren själv fick boka 

en tid. Innan experimentet fick de medverkande en kort introduktion om vilka dokument de 

skulle använda sig av. 

3.1.3 Analys av rådata 

Deltagarnas svar registrerades i en tabell för respektive behandling (appendix F). För att 

analysera enkätsvaren tillämpades Wilcoxon signed rank test och en kvalitativ analys med hjälp 

av ett stapeldiagram. 

3.1.3.1 Wilcoxon signed rank test 

Wilcoxon signed rank test användes för att se om ett testresultat hade signifikanta skillnader 

eller om det var slumpen som avgjorde resultatet (Wilcoxon, 1945). I experimentet undersöktes 

det om det fanns signifikanta skillnader mellan 2D- och 4D-metoden och om det fanns skillnad 

mellan steg 1 och steg 2 oavsett metod. Det som analyserades var tidsåtgång, antal rätt svar och 

antal “Vet ej”. I Wilcoxon signed rank test paras två olika värden från samma individ ihop 

(Wilcoxon, 1945), i detta fall deltagarens ID-nummer. En nollhypotes (H0) och en 

motsatshypotes (H1) tillämpades för varje analys. Nollhypotesen innebär att det inte finns 

signifikanta skillnader mellan metoderna och en motsatshypotes betyder att det finns 

signifikanta skillnader (Söderlund, 2010). För att ta reda på om nollhypotesen kunde förkastas 

eller inte tillämpades ett kritiskt värde och värdet varierar beroende antalet medverkande 

(Freund & Wilson, 2003). I denna rapport användes Freund och Wilsons (2003) tabell över 

kritiska värden för Wilcoxon signed rank test. Sammanlagt utformades tolv hypoteser, varav sex 

nollhypoteser och sex motsatshypoteser. 

3.1.3.2 Kvalitativ analys 

För att på ett överskådligt sätt utvärdera svaren i respektive behandling utformades 

stapeldiagram. Deltagarnas svar redovisades i hela procent (för att se exakta resultat, se 

appendix F). Enkätfrågorna analyserades i två olika kategorier: spatial information och 

instruktiv information. Stapeldiagrammet användes för att undersöka om det fanns mönster i hur 

deltagarna hade svarat i de olika metoderna och behandlingarna. 
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3.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som syftar till att mäta studiens kvalitet (Holme & Solvang, 

1997). Validitet kan liknas med ordet relevans eftersom validitet handlar om att samla in rätt 

data för att svara på en specifik problemställning och reliabilitet handlar om hur pålitliga 

mätningarna är, d.v.s. om en studie upprepas ska forskarna få identiska resultat (Halvorsen, 

1992). 

 

Med hänvisning till forskningens syfte var det därför av betydelse att jämföra två olika metoder 

gentemot varandra. Genom att tillämpa en detaljplan och en 4D-modell som använts i samråd, 

d.v.s. att planförslaget redan var presenterat och klart, var detta ett lämpligt fall att testa i ett 

experiment. Enkätfrågorna formulerades som kunskapsfrågor för att sedan räkna ut den totala 

summan för antal rätt och fel och därigenom kunde slutsatser dras för vilka egenskaper 2D- och 

4D-metoden hade. Experimentet ansågs ha en god validitet till denna studie. 

 

Experimentet utfördes i den del av högskolan där majoriteten av eleverna är studenter inom 

teknik och miljö. Om studien ska upprepas kan detta vara en faktor som har påverkat resultatet. 

Vidare påverkande faktor vid upprepning av studien är att experimentet har utförts på HiG. 

Eftersom målgruppen var högskolestudenter, som inte är en representativ målgrupp för alla 

medborgare, kan resultatet endast återge en ytterst begränsad uppfattning från allmänheten. Om 

experimentet hade utförts på olika platser på högskolan hade studenter från andra 

utbildningsprogram fått en större chans att delta i undersökningen och detta hade kunnat ge ett 

annat resultat. Dock behöver även andra målgrupper, som inte är studenter, delta för att uppnå 

optimalt resultat. Exempel är pensionärsföreningar eller gymnasieungdomar. 
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4 Resultat 
I experimentet deltog 31 studenter mellan 21 och 43 år. Av dessa var 32 % kvinnor och 68 % 

män. I behandling A var 27 % kvinnor, 73 % män och medelåldern var 26 år. I behandling B 

var 37,5 % kvinnor, 62,5 % var män och medelåldern var 30 år. Studenterna som deltog 

utbildade sig till sjuksköterska, lärare, miljötekniker, ingenjör, tekniska lantmätare samt elever 

från årskurs 1 som utbildade sig till samhällsplanerare. Deltagarnas enkätsvar analyserades på 

två sätt. I ett låddiagram undersöktes skillnaderna i tidsåtgången att utföra metoderna, antal rätt 

och antalet “Vet ej” mellan steg 1 och steg 2 samt mellan 2D- och 4D-metoden. För att studera 

om skillnaderna vara signifikanta eller inte användes ett Wilcoxon signed rank test. 28 av 31 

deltagare fyllde i start- och sluttid, vilket innebär att det blev sammanlagt tre bortfall i 

uträkningen av utförandetiden. I andra analysen användes ett stapeldiagram där deltagarnas svar 

i respektive behandling redovisades för varje enskild fråga. 

 
4.1 Tidsåtgång, antal rätt och antal “Vet ej” 
Genom att studera lådagramet för tidsåtgång kunde det utläsas att tiden skiljde sig mellan steg 1 

och steg 2 samt mellan 2D- och 4D-metoden (figur 6). Deltagarna löste uppgiften snabbare i 

steg 2 oavsett vilken metod. Detta tyder på att det finns en inlärningseffekt när deltagaren löste 

uppgiften andra gången. Deltagaren löste uppgiften snabbare med 4D-metoden oavsett vilket 

steg den utfördes i.  

 

 

Figur 6. Deltagarnas tidsåtgång i steg 1 och steg 2 samt i 2D- och 4D-metoden illustrerat genom ett 

lådagram. 
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För att testa om det fanns signifikanta skillnader mellan tidsåtgången på steg 1 och steg 2 samt 

2D- och 4D-metoden tillämpades Wilcoxon signed rank test. För att se hela uträkningen se 

appendix G. Följande hypoteser undersöktes:  
 

Test 1:1 
H0: utförandetiden mellan steg 1 och steg 2 skiljer sig inte. 
H1: utförandetiden mellan steg 1 och steg 2 skiljer sig. 
I test 1:1 förkastas nollhypotesen. Det finns signifikanta skillnader mellan utförandetiden i steg 

1 och steg 2. Deltagaren utför uppgiften på kortare tid i steg 2. Detta tyder på att det finns en 

inlärningseffekt, d.v.s. att utförandet av steg 1 har påverkat deltagarens resultat i steg 2. 
 

Test 1:2 
H0: det finns inga skillnader i utförandetiden mellan 2D-metoden och 4D-metoden. 
H1: det finns skillnader i utförandetiden mellan 2D-metoden och 4D-metoden. 
I test 1:2 förkastas nollhypotesen. Det finns signifikanta skillnader i utförandetiden mellan 2D- 

och 4D-metoden. 2D-metoden tar längre tid att utföra oberoende av vilket steg den utförs i. 

Detta betyder att deltagaren svarar på uppgiften på kortare tid med 4D-metoden. 

 
Lådagrammet för deltagarnas antal rätta svar visade att det fanns en liten skillnad mellan steg 1 

och steg 2 (figur 7). Steg 1 har ett medianvärde på fem antal rätt och steg 2 har ett medianvärde 

på fyra antal rätt. Detta visar att deltagarna har svarat färre antal rätt andra gången de undersökte 

detaljplanematerialet. Det tyder på att det inte finns en inlärningseffekt mellan steg 1 och steg 2. 

Mellan 2D- och 4D-metoden fanns en tydligare skillnad på antalet rätt där deltagarna har svarat 

fler rätt i 4D-metoden. 
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Figur 7. Deltagarnas antal rätt i steg 1 och steg 2 samt i 2D- och 4D-metoden. 
 
För att testa om det fanns signifikanta skillnader mellan antal rätt på steg 1 och steg 2 samt 2D- 

och 4D-metoden användes Wilcoxon signed rank test. För ett se hela uträkningen se appendix 

G. Följande hypotester undersöktes:  

 

Test 2:1 
H0: antalen rätt mellan steg 1 och steg 2 skiljer sig inte. 
H1: antalen rätt mellan steg 1 och steg 2 skiljer sig. 
I test 2:1 antas nollhypotesen. Det finns inga signifikanta skillnader mellan antalen rätt i steg 1 

och steg 2. 
 

Test 2:2 
H0: det finns inga skillnader i antalet rätt svar mellan 2D-metoden och 4D-metoden. 
H1: det finns skillnader i antalet rätt svar mellan 2D-metoden och 4D-metoden. 
I test 2:2 förkastas nollhypotesen. Det finns signifikanta skillnader mellan antalen rätt i 2D- och 

4D-metoden. Deltagarnas antal rätt är generellt fler för 4D-metoden än för 2D-metoden. 

 

Lådagrammet nedan (figur 8) visar att det fanns en liten skillnad mellan antal “Vet ej” i steg 1 

och steg 2. Deltagaren svarade “Vet ej” fler gånger under steg 2. Detta tyder på att det inte finns 

en inlärningseffekt eftersom det i sådant fall skulle ha svarat färre antal “Vet ej” andra gången 
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de undersökte materialet. Mellan 2D- och 4D-metoden fanns en större skillnad och deltagarna 

har svarat fler antal “Vet ej” i 2D-metoden än i 4D-metoden. 

 

Figur 8. I lådagrammet visar skillnaderna mellan deltagarnas antal “Vet ej” i steg 1 och steg 2 samt i 2D- 

och 4D-metoden. 
 

För att testa om det fanns signifikanta skillnader mellan antal “Vet ej” på steg 1 och steg 2 samt 

2D- och 4D-metoden användes Wilcoxon signed rank test. För ett se hela uträkningen se 

appendix G. Följande hypotester testades:  

 

Test 3:1 
H0: antalen “Vet ej” skiljer sig inte mellan steg 1 och steg 2.   
H1: antalen “Vet ej” mellan steg 1 och steg 2 skiljer sig. 
I test 3:1 antas nollhypotesen. Det finns inga signifikanta skillnader mellan steg 1 och steg 2 

samt antalen “Vet ej”. 

 

Test 3:2 
H0: det finns inga skillnader i antalen “Vet ej” mellan 2D-metoden och 4D-metoden. 
H1: det finns skillnader i antalen “Vet ej” mellan 2D-metoden och 4D-metoden. 
I test 3:2 förkastas nollhypotesen. Det finns signifikanta skillnader mellan antalen “Vet ej” i 2D- 

och 4D-metoden. I 2D-metoden är antalet “Vet ej“ fler än i 4D-metoden. 
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4.2 Kvalitativ analys 
Enkätfrågorna sorterades in i två kategorier: spatial information och instruktiv information. 

Fråga ett, sex, sju och nio delades in under spatial information. Fråga två, tre, fyra, fem, åtta och 

tio delades in under instruktiv information. Diagrammen för fråga två och tio visade inga 

intressanta utslag och presenteras därför inte i detta kapitel. Se appendix H för att studera 

samtliga diagram. Kommentarerna för fråga elva presenteras inte i detta kapitel eftersom de inte 

besvarar forskningsfrågorna men kommentarerna finns att läsa i appendix I. Behandling A, 2D- 

och 4D-metoden kommer hädanefter betecknas som A-2D samt A-4D. Behandling B, 2D- och 

4D-metoden kommer hädanefter betecknas som B-2D samt B-4D. 

4.2.1 Spatial information 

I frågan om det fanns en tydlig höjdskillnad i terrängen (figur 9) svarade alla deltagare rätt i 4D-

metoden oavsett behandling. I 2D-metoden, oavsett behandling, var det färre som svarade rätt 

än i 4D-metoden. Deltagarna som utförde A-2D svarade färre antal rätt än deltagarna i B-2D. 

Frågan som behandlar hur stor yta nybyggnationen skulle täcka (figur 10) var det ingen som 

svarade rätt i A-2D och andelen “Vet ej” var större än i de andra grupperna. I A-4D svarade 

deltagarna fler antal rätt men genom diagrammet kan det utläsas att deltagarna generellt trodde 

att nybyggnationen skulle ta upp större areal än vad den faktiskt gör. 13 % i A-2D valde att inte 

svara på fråga 6. Frågan om byggnadernas höjd (figur 11) svarade 100 % rätt med hjälp av 4D-

metoden oavsett behandling. I B-2D svarade 69 % “Vet ej” i steg 2 trots att alla svarade rätt i B-

4D. Här kan slutsatser dras att det är betydligt enklare att jämföra hushöjder i 4D-metoden. 

13 % i A-2D och 6 % i B-2D har valt att inte svara på fråga 7. I fråga 9 som handlade om 

byggnadens höjd i kombination med terrängen (figur 12) svarade deltagarna i B-4D flest antal 

rätt. Diagrammet visar att deltagarna i A-2D hade svårare att utläsa hushöjden när det fanns 

höjdskillnader i terrängen. Analysen visar att det var lättare att uppfatta spatiala relationer och 

höjdskillnader i 4D än på en 2D-karta. Resultatet av deltagarnas förmåga att uppskatta areal 

visar att ingen deltagare svarade rätt i A-2D men att det var lättare i B-4D eftersom där var 

procentsatsen för antalet rätt större. 
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Figur 9. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 1. 

 

 
Figur 10. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 6. 
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Figur 11. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 7. 

 

 
Figur 12. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 9. 
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4.2.2 Instruktiv information 

På frågan om användning av nybyggnation (figur 13) visade resultatet att det var fler som 

svarade rätt med hjälp av 2D-metoden oavsett behandling. Även en stor andel svarade rätt med 

hjälp av 4D-metoden. På fråga 4 som behandlar byggnadernas användning (figur 14) svarade 

ingen rätt när de använde sig av 4D-metoden. 50 % av B-4D svarade att det bara skulle finnas 

service i hus A och missade att det även skulle finnas i hus B och C. Cirka 20 % svarade rätt på 

fråga 4 med hjälp av 2D-metoden men det var dock svårare för deltagarna att utläsa byggnadens 

användning med 4D-metoden. I fråga 5 som behandlade vilka hus som var nybyggnation (figur 

15) kunde det utläsas att det inte skilde sig betydligt mellan antalet rätt svar i 2D- respektive 

4D-metoden. Dock har fler i 4D-metoden uppfattat att bara hus A var nybyggnation. I A-2D 

hade fler svarat “Vet ej” än i det övriga grupperna. I fråga 8 skulle deltagarna svara på hur 

många våningar hus A fick byggas i (figur 16). Med hjälp av 2D-metoden blev andelen rätt 

större. I 4D-metoden svarade 53 % av deltagarna i A-4D och 50 % i B-4D att huset bara fick 

byggas i sex våningar, vilket är en våning för lite. I B-2D svarade 75 % rätt efter att de svarade 

på frågan i 4D först. Detta kan tolkas som att det finns en inlärningseffekt. På fråga 8 valde 7 % 

att inte svara. Analysen visar att instruktiv information var enklare att utläsa med hjälp av 2D-

metoden. Dock fanns det en marginell skillnad där resultatet visar att det var enklare med 4D-

metoden att uppfatta vilka byggnader som var nybyggnation. 
 

 
Figur 13. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 3. 
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 Figur 14. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 4. 

 

 

 
Figur 15. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 5. 
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Figur 16. Stapeldiagram för de sammanlagda svaren på fråga 8. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur resultatet kan tolkas, om resultatet överensstämmer med tidigare 

forskning, vad som kan ha påverkat resultatet och om experimentet kunde ha utförts på något 

annat sätt. 

 

5.1 Experimentets resultat 
Denna analys visar att 2D- och 4D-metoden har olika egenskaper. Resultaten som framställdes 

genom Wilcoxon signed rank test visar att 4D-metoden ger bättre resultat i fler antal rätt och 

färre antal ”Vet ej”, vilket bekräftar Hanzl (2007) och Knapps et al. (2007) argument om att 3D-

modeller ger en ökad och bättre förståelse. I Seipels (2013) experiment visade resultaten att 

deltagaren löste uppgiften fortare med stark 3D, men dock såg han inga skillnader i deltagarnas 

resultat. Eftersom tidsåtgången att utföra uppgiften är kortare i 4D-metoden än i 2D-metoden 

bekräftar det delar av Seipels (2007) argument, men denna studie visar att det är skillnad i 

deltagarnas resultat. 

 

I fråga 6, som studerar byggnadsarean, visar resultaten att de flesta deltagare trodde att 

nybyggnationen skulle täcka mer yta än vad den egentligen ska. En deltagare gav kommentaren:  

“Enkelt att se vad som är nybyggnation och ungefär hur många procent av området det 

täcker” (Deltagare B13). 

Dock har deltagaren svarat fel i både 2D- och 4D-metoden. Detta tyder på att det är svårt för 

deltagaren att uppskatta areal. En möjlig förklaring till detta i 2D-metoden kan bero på att 

nybyggnationen inte illustreras tillräckligt tydligt i detaljplanekartan och kan därför misstolkas. 

Det kan uppfattas som att nybyggnationen ska täcka hela det gula och bruna området i kartan 

(figur 17) när det i själva verket bara är en del av dessa områden. Resten av det gula och bruna 

fältet är befintliga byggnader eller s.k. prickmark, d.v.s. att området inte får bebyggas. 

Ytterligare en faktor som har förvirrat deltagaren är symbolerna som finns i fälten. En 

kommentar var: 

 “Lite rörig plankarta, mycket siffror och streck” (Deltagare B14).  

Dessa tecken kan påverka genom att deltagaren får svårt att utläsa viktig information som 

eftersöks. Detta skulle med fördel för samhällsplanerare och andra tjänstemän förbättras genom 

att tydligare förmedla detaljplanens information eftersom det kan minska missförstånden mellan 

samhällsplanerare och medborgare för hur mycket yta som ska tas i anspråk. 
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 Figur 17. Detaljplanekartan som användes under experimentet (Södertälje kommun, 2015b). 

 

Resultaten från fråga 9, som behandlar hushöjd vid en viss position, visar att deltagarna som 

svarade med hjälp av 2D-metoden har svårt att uppfatta hushöjd när det fanns höjdskillnader i 

terrängen. Detaljplanekartan visar att byggnad B har en höjd på 21,5 meter. Dock måste 

deltagaren veta att det ska beräknas från kartans nollplan. Position X är placerad 15 meter över 

nollplanet och det betyder att byggnaden bara är 6,5 meter hög om deltagaren står på position X. 

Enkätsvaren visar att deltagarna i A-2D har svårt att uppskatta detta. Enkätsvaren från fråga 3 

och 4 visar att deltagarna har lättare att uppfatta byggnadens användning i 2D-metoden. Flera av 

deltagarna kommenterade att byggnadernas användning var otydlig i 4D-metoden och en del 

föreslog att en skylt eller liknande hade varit nödvändigt för att förstå byggnadens användning. 

Majoriteten av de som använde 4D-metoden svarade fel på fråga 8, som behandlade vad det 

maximala antalet våningar hus A fick byggas i. Detta svar kan dock vara missvisade p.g.a. att de 

två första våningarna kan uppfattas som en i 4D-modellen. Detta är en faktor som påverkar det 

specifika experimentet och borde därför inte ses som en generell missuppfattning. I 2D-metoden 

svarade fler rätt än i 4D-metoden, men dock är det en stor andel som har svarat “Vet ej” oavsett 

metod eller behandling. Det kan tolkas som att informationen förmedlas otydligt i både 2D- och 

4D-metoden. 



 

29 

 

Märker och Pipek (2000) menar att det är viktigt att samhällsplanerarna försäkrar sig om att 

medborgarna har förstått vad de nya planförslagen är. Detta kan vara en svår uppgift eftersom 

det kan upplevas som en skam i att medborgaren inte har förstått planförslagen. För att ta reda 

på det är det viktigt att kommunikation mellan planerarna och medborgarna är god och tydlig. 

Det är samhällsplanerarnas uppgift att se var kommunikationen brister för att dessa barriärer kan 

åtgärdas (Carmona et al., 2012). En faktor som kan påverka arbetet med kommunikationen är 

kommunens egen kompetens och resurser. Eftersom nya planförslag bl.a. presenteras med hjälp 

av planbeskrivningar är det viktigt att dessa dokument är tydliga och lättförstådda. Dock har alla 

kommuner olika förutsättningar och därför ser dessa dokument olika ut. I experimentet var det 

många som beskrev plandokumenten i 2D-metoden som ”mastig”, ”rörig” och ”tråkig”. En 

deltagare gav kommentaren: 

 ”Planbeskrivningen är outhärdligt tråkig att läsa och jag orkar bara bläddra genom den 

som hastigast” (Deltagare B16). 

 En annan deltagare kommenterade att:  

“En negativ/lat person skulle säkert strunta i pappershögen och bara titta på bilderna”  

(Deltagare B7).     

Deltagarnas reaktioner och kommentarer väcker frågor kring hur plandokument generellt kan 

förbättras för att göra de mer förståeliga och lättöverskådliga. Om nya kreativa lösningar för hur 

plandokument kan utvecklas behöver inte dessa svårigheter uppstå. För att medborgarna ska 

förstå de nya planförslagen ska det inte vara svårt att läsa eller hitta information i 

plandokumenten. Det bör dock poängteras att experimentet utfördes på endast ett specifikt fall 

och är därför inte representativ för alla plandokument. 

 

5.2 Experimentet som verkställande metod 
Det råder delade meningar mellan olika forskare om experiment tillför någon användbar 

information (Halvorsen, 1992; Gadlin & Ingle, 1975; Söderlund, 2010). Halvorsen (1992) 

menar att ett problem är att experiment skapar en artificiell situation som inte går att tillämpa på 

verkligheten och Gadlin och Ingle (1975) menar att experimentets resultat därför blir 

meningslöst. Festinger (1953, refererat i Söderlund, 2010) argumenterar emot och menar att den 

fysiska miljön i experimentet inte är essentiell. Det viktiga är att hitta egenskaper eller mönster i 

en viss situation. Experimentet i denna studie är utförd på en plats som inte är identisk för ett 

vanligt samråd. Ett samråd sker ofta på en offentlig plats, som t.ex. i stadens kommunhus eller i 

stadsbiblioteket. Eftersom syftet med experimentet inte var att observera vad deltagarna förstod 

av detaljplanematerialet som presenterades under ett samråd hade den fysiska platsen ingen 

betydelse. Detta experiment är utfört i en av HiGs datasalar som inte är en offentlig plats, utan 

det krävs en speciell behörighet för att få tillträde. Under ett samråd hos kommunen har 
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dessutom medborgarna möjlighet att diskutera med varandra om de nya planförslagen. I detta 

experiment fick deltagarna inte diskutera med varandra för att de inte skulle påverka varandras 

svar eller uppfattning om detaljplanehandlingarna. 

 

Lynn och Lynn (2003) anser att det ska vara minst 20 personer i varje grupp vid slumpmässig 

allokering för att deltagarnas egenskaper i grupperna ska bli så likvärdiga som möjligt. 31 

studenter deltog i experimentet. De olika egenskaperna som kan utläsas mellan grupperna är 

åldersfördelning och kön. Uppdelningen kan tolkas som att det finns olika egenskaper i 

behandling A respektive B, vilket kan bero på att det är för få deltagare i grupperna. Följden av 

detta är att det kan påverka resultatet. Experimentet uppfyller dock Rosenblatt och Millers 

(1972) rekommendationer om deltagarantal, som var mellan 15 till 40 deltagare per grupp. 

Bakan (1966) anser att experiment med färre antal deltagare ger starkare bevis på att de 

signifikanta resultaten stämmer. Antalet deltagare i detta experiment kan därför ses som 

tillräckligt många trots Lynn och Lynns (2003) argument. 

 
Under experimenttillfället uppfattades det ibland som att andra deltagare blev stressade av 

varandra, speciellt när någon blev klar med en metod före. Detta kan ha påverkat slutresultatet 

genom att deltagarna som blev stressade inte undersökte informationen ordentligt. Om de 

medverkande hade fått sitta enskilt, exempelvis bakom en väggskärm, hade detta kunnat 

förhindras. En ytterligare faktor som kan ha påverkat slutresultatet var att 4D-metoden 

genomfördes via datorer med låg prestanda. Detta påverkade deltagarens interaktion med 4D-

modellen eftersom datorn blev långsam och programmet uppträdde hackigt. En deltagare 

kommenterar att: 

 ”Hade varit lättare att ta till sig modellen om datorn hade klarat av programvaran bättre” 

(Deltagare B4).  

Hade det funnits datorer med bättre prestanda kunde utförandetiden blivit kortare för 4D-

metoden. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat resultatet är de eventuella inlärningseffekter 

som kan uppstå när deltagaren svarar på enkäten andra gången. Dock svarar inte deltagaren fler 

antal rätt eller färre antal “Vet ej” andra gången, vilket de borde om en inlärningseffekt ska 

kunna bekräftas. 

 

Deltagarnas åldersfördelning skiljer sig gentemot Sveriges population. Dock är 

åldersfördelningen representativ eftersom målgruppen för detta experiment är studenter. 

Experimentet utfördes i den del av högskolan där en stor andel av studenterna ingår i akademin 

för teknik och miljö. Detta kan betyda att deltagarna har mera tekniska kunskaper och därför 

finns en risk att de kan hantera 4D-modellen bättre än den gemene studenten. Om experimentet 
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hade utförts på flera olika platser i högskolan hade chansen att få fler deltagare från andra 

akademier ökat. Dock var det endast tre deltagare som utförde experimentet utan att ha anmält 

sig innan. Eftersom alla studenter på HiG hade samma möjlighet att se inbjudan och anmäla sig 

är det därför tveksamt om en annan utförandeplats hade givit andra medverkade eller resultat. 
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6 Slutsats, vidare forskning och rekommendationer 
4D-metoden förmedlar informationen tydligast, men 2D- och 4D-metoden har olika egenskaper. 

Om endast tidsåtgång, antal rätt och antal “Vet ej” analyseras förmedlar 4D-metoden 

informationen tydligast enligt Wilcoxon signed rank test. Den kvalitativa analysen med hjälp av 

stapeldiagram visar att 2D- och 4D-metoden har olika egenskaper: 2D-metoden förmedlar 

instruktiv information bättre än 4D-metoden och 4D-metoden förmedlar spatial information 

bättre än 2D-metoden. Därför behöver de två olika metoderna kompletteras med varandra för att 

förmedla detaljplaneinformationen till medborgaren på bästa möjliga sätt. I 4D-metoden finns 

dock möjligheter att presentera den instruktiva informationen men dessa funktioner behöver 

utvecklas. Den digitala modellens syfte är inte att ersätta detaljplanekartan och dess funktion, 

utan att göra detaljplaneinformationen mer lättförståelig för medborgarna. Det ska bäras med i 

åtanke att det alltid borde finnas ett analogt alternativ till den digitala modellen eftersom det 

finns individer som anser inte bidrar till en ökad förståelse. 

 

För att undersöka om resultatet av denna studie kan appliceras på ett bredare plan vore det 

intressant att utföra en mer omfattande studie där experimentet genomförs på flera olika 

målgrupper. Detta för att sedan komma fram till vad den allmänna uppfattningen är angående 

specifika metoder eller verktyg vid medborgardialog och samråd. Vidare skulle det vara 

intressant att tillämpa andra detaljplaner i de olika metoderna för att studera om resultatet skiljer 

sig mellan detaljplaner. Eftersom många deltagare kommenterade att detaljplanebeskrivningen 

var svår att läsa kan även nya planbeskrivningar för detaljplaner utvecklas för att undersöka om 

det finns andra lösningar som kan väcka mer nyfikenhet hos deltagaren. För att göra 

planbeskrivningen mer lättläst skulle den kunna sammanfattas där bara övergripande 

information om området presenteras. Medborgaren som är intresserad av en mer djupgående 

information kan läsa den ordinarie planbeskrivningen. Detta skulle kunna resultera i att 

medborgaren lättare kan ta till sig informationen. Även detaljplanekartan skulle kunna utformas 

till en mer lättförståelig version. 
 

Om en detaljplan ska presenteras med hjälp av en 3D- eller 4D-modell bör användningen för 

nybyggnationerna tydligare framgå. En återkommande kommentar från deltagarna var att det 

var svårt att avgöra om hus A var ett bostadshus eftersom det lika gärna kunde föreställa kontor. 

Om byggnaden hade haft personliga attribut, som t.ex. blomkrukor eller gardiner, hade det 

framgått tydligare att hus A var nybyggnationen för bostäder. Ett annat förslag var att det skulle 

finnas tydligare skyltar vid byggnaderna som berättade hur stora husen är och vad de ska 

användas till. En av deltagarna lämnade förslaget att det skulle finnas en funktion för en 

informationsruta som blir synlig när användaren “klickar” på bygganden. Där skulle användbar 
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information stå, som t.ex. hur många och hur stora lägenheter bostadshuset ska innehålla eller 

vilka servicefunktioner som bygganden ska ha. 

 

Eftersom det ibland var svårt att avgöra vilka byggnader som var nybyggnation eller hur det såg 

ut i detaljplanens område i dagens läge är en rekommendation att det borde utvecklas en 

”före/efter”-funktion som visar medborgarna vilka byggnader som ska anläggas, för att de 

tydligt ska kunna se skillnad i miljön. T.ex. om funktionen aktiveras försvinner nybyggnationen 

och området återgår till den skepnad som den såg ut innan. 

 

Ytterligare vore det intressant att i framtida forskning undersöka: 
x Om medborgarnas ökade förståelse för detaljplaner kan bidra till att planprocessen blir 

mindre kostsam? 

x Om antalet överklaganden kan minska genom en tydligare medborgardialog? 

x Om medborgarnas ökade förståelse för detaljplaner skapar ett större förtroende för 

tjänstemännen och politikerna? 
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Appendix 
 

Appendix A – Förstudie  

!

Frågor!
1. Arbetar Ni aktivt för att öka medborgardialog? 

JA/NEJ!

(Om!JA,!varför?)!

 

2. Hur ser Ni på invånarnas engagemang vid medborgardialoger? 

 

3. Hur värdefulla är medborgarnas idéer/kritik i Er planprocess? 

 

4. Vilka metoder har Ni använt vid medborgardialoger? 

rundvandringar, kreativ (med politiker)  

 

5. Vilka metoder har givit resultat i form av ett ökat deltagande och fler angiva förslag? 

 

6. Vilka platser/forum (biblioteket/torget/sociala medier) använder Ni Er av vid en 

utställning? 

 

7. Vad anser Ni vara viktiga faktorer när Ni väljer plats för utställning? 

 

8. Hur ser Ni på nya metoder vid medborgardialoger, t.ex. 3D-teknik? 

 

9. Har Ni använt 3D-teknik? 

JA/NEJ!

(Om!JA,!har!det!givit!positiva!eller!negativa!effekter?)!

 

!

!

!



Svar!
Resultatet av mailintervjuerna presenteras nedan efter tema: 
!

Engagemang!
De frågor som tillhörde tema engagemang var: 
Arbetar ni aktivt för att öka medborgardialog? 

Hur ser ni på invånarnas engagemang vid medborgardialoger? 

Hur värdefulla är medborgarnas idéer/kritik i er planprocess? 

Nedan finns sex utvalda citat som anses omfatta kommunernas tankar kring dessa tre frågor: 
 

”Viktigt att det blir som medborgarna vill ha det, och att de inte tycker att allt bestäms 

över deras huvuden.” 

 

”JA, det finns ett stor politisk vilja att vi ska öka vår medborgardialog under 

planeringen.” 

 

“Som planarkitekter väger vi olika intressen mot varandra och har en större helhetsbild 

än medborgarna.” 

 

“Vi ber ofta om synpunkter, men många av yttrandena suckar vi nog mest åt.” 

”Svårt att få engagemang, några få personer som alltid är med.” 

 

”Medborgares idéer är värdefulla och i planprocessen ett lag krav. Men i bland är det 

svårt att se att dialogen lett till ändringar i planerna.” 

 

Resultatet visade att det rådde blandade åsikter kring frågorna. Vissa citat tolkades som att 

flera av kommunerna arbetade med att förbättra medborgardialogen och att de ansåg att det 

var viktigt att involvera medborgarna i planprocessen. Argumentet var att det skapar ett mer 

demokratiskt samhälle. Dock var det en del kommuner som såg hinder med 

medborgardialoger. Vissa kommuner ansåg att samhällsplanerare har en större helhetsbild än 

medborgarna och att det suckas åt många synpunkter. 

 

!



!

Metod!
De frågor som tillhörde tema metod var: 

Vilka metoder har ni använt med medborgardialoger? 

Vilka metoder har givit resultat i form av ökat deltagande och fler angivna förslag? 

Vilka platser/forum (bibliotek/torget/sociala medier) använder ni er av vid en utställning? 

Vad anser ni vara viktiga faktorer när ni väljer plats för utställning? 

 

Nedan finns åtta utvalda citat som anses omfatta kommunernas tankar kring dessa fyra frågor: 

 

”Samrådsmöten, gå- vandringar, öppet hus, möjlighet att tycka till på webben är väl de 

vanligaste formerna.” 

 

”Rundvandring, digitala kartor, enkäter, öppet hus, work shops.” 

 

”Öppen dialog i början. Sociala medier (Facebook), workshop. Låter medborgarna 

aktivt delta, att de känner sig delaktig.” 

 

”Platsskapande aktiviteter och dialoger vid tillfällen då det är andra aktiviteter 

samtidigt är metoder som skapat ökat deltagande och inlämning av åsikter/förslag.” 

”Biblioteket, kommunhuset och kommunens hemsida.” 

 

”Bibliotek, stadshus, kommunens hemsida, torg, centrum, viss del av sociala medier.” 

 

”Nå så många som möjligt.” 

 

”Neutral plats, lätt att hitta, öppna/publika platser, tillgänglig för alla.” 

 

De strategier som kommunerna ansåg resulterade i ökat deltagande var när de tidigt 

involverat medborgarna i planprocessen, att vara på plats där det händer. De ansåg att det var 

viktigt att ha en öppen dialog från början. En del kommuner hade svarat att samrådet var en 

av de vanligaste formerna vid medborgardialoger eftersom att samrådet är lagstadgat i Plan- 

och bygglagen (PBL, SFS 2010:900, kap. 3, 9 §). 



 

Verktyg!
De frågor som tillhörde tema verktyg var: 

Hur ser ni på nya metoder vid medborgardialoger, som t.ex. 3D-teknik? 

Har ni använt er av 3D-teknik? 

 

Nedan finns 4 utvalda citat som anses omfatta kommunernas tankar kring dessa två frågor: 

 

”Positivt. Men viktigt att få en användarvänlig bredd. Inte övertro på tekniken. Att 

träffas och prata är fortfarande nummer ett.” 

 

”Positiv till nya tekniker.” 

 

”Är intresserade av detta, är dock en kostnadsfråga.” 

 

”Ny teknik ökar möjligheten att nå fler personer och är ett bra komplement till mer 

traditionell metoder.” 

 

Majoriteten av kommunerna var positiva till att använda 3D-teknik vid medborgardialog men 

flera menar att det är viktigt att kombinera med fysiska möten. Trots den positiva attityden till 

3D-teknik var det endast 3 av 8 kommuner som hade använt sig av tekniken, det fanns dock 

en önska om att använda 3d-teknik vid medborgardialog. De kommuner som inte har gjort det 

skriver att det var en kostnadsfråga. 

 

  



Appendix B – Detaljplanehandlingar 
 

Detta appendix innehåller: 

• Planbeskrivning för Kv Orion (Tälje 1:34 m fl) 

• Detaljplan för Kv Orion (Tälje 1:34 m fl) 

  

 

 

  



Sam hällsbyggnadskontoret  
    

 
 

  

PLANBESKRI VNI NG 
Dnr 2011-00302-214 
 
Detaljplan för  
Orion ( Tälj e 1 :3 4  m .fl.)  
I  Södertälje, Södertälje kommun 
 
Upprät tad 2014-10-07 
 
ANTAGANDEHANDLI NG  
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Handlingar 
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:500 (A1 format) med planbestämmelser. 
Till planen hör dessutom: 

� Denna planbeskrivning 
� Genomförandebeskrivning 
� Grundkarta  
� Fastighetsförteckning 

Övrigt  planer ingsunderlag 
� Miljökonsekvensbeskrivning avseende kulturmiljön, Nyrens Arkitektkontor, 2012-06-01. 
� Översiktlig trafikbullernivåer, Tyrens, Förstudie PM01, 2011-12-20. 
� Bullerutredning, ÅHA, 12064 Rapport A, 2012-05-10. 
� Trafikutredning för Köpmangatan, Sweco Infrastructure AB, Rapport, 2011-06-21. 
� Riskanalys, Brandskyddslaget Kv Orion, 2014-04-30. 
� Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, Ulf Johnson Geo AB, 2013-04-19 
� Parkgestaltningsprogram kanalstråket, Wilke Wiren Luhr. 
� Dagvattenutredning, AQ Arkitekter, Dagvattenutredning Kv Orion, 2013-05-15. 
� Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, Rapport, 2014-04-25. 
� Behovsbedömning, Sweco VIAK, Förslag till avgränsning av miljöbedömning, mars 2007. 

 

Planens syfte  
 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett nytt kvarter i Södertäljes stadskärna med 
bostäder, lokaler för handel och parkeringsplatser samt en ny byggnad med utställningshall m.m. 
och att skapa ett nytt torg i staden och att fastställa användning och skyddsbestämmelser för 
befintlig bebyggelse av högt kulturhistoriskt värde.  

 

Miljöpåverkan 

Allm änt  
Detaljplanen är ett utpräglat stadsförtätningsprojekt. Området används idag som parkeringsplats, 
park och genomfartsgata (Västra kanalgatan och Köpmangatan). En del av planområdet omfattar 
Södertälje kanal/vattenområde.  Köpmangatan utgör ett viktigt busstråk i Södertälje och 
framkomligheten för bussarna har varit en central fråga i planarbetet. Nya cykelbanor längs 
Köpmangatan är föreslagna som en implementering av kommunens cykelplan samt 
trafikutredning för Köpmangatan. Orionkullen utgör en viktig kulturmiljö i Södertälje med 
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och en allé, väl synlig i östra delen av Södertäljes 
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stadskärna. Planområdet ligger i nära anslutning till farleden Södertälje kanal som är av 
riksintresse för sjöfarten. Riksintresset bedöms inte påverkas av detaljplanens genomförande.  

Förenlighet  m ed 3  och 4  kap MB 
Detaljplanens genomförande anses vara förenligt med 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken, som berör 
hushållning med mark och vatten. Området är redan delvis ianspråktaget och denna plats är 
särskilt viktig för utvecklandet av Södertälje stadskärna, vilket inte bara är ett kommunalt mål 
utan även ett regionalt mål.  

Förenlighet  m ed 5  kap MB 
Detaljplanens genomförande anses vara förenligt med 5 kapitlet i Miljöbalken, som berör 
miljökvalitet, eftersom inga miljökvalitetsnormer (MKN) beräknas överskridas inom området till 
följd av genomförandet.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Vatten 

Recipienterna Södertälje kanal och Maren utgör förbindelse mellan Mälaren respektive Östersjön, 
se figur 1. Södertälje kanal ansluter via Himmerfjärden söderut till Östersjön och Maren ansluter 
norrut till Mälaren via Prästfjärden. Planområdet tillhör två stycken olika 
huvudavrinningsområden (SMHI 2010:2). Gränsen mellan de två avrinningsområdena går ungefär 
vid Orionkullens södra sluttning. Avrinningsområdena betecknas SE62/63000 (total area 1,75 
km2, mynnar i Östersjön) och SE61000 Norrström (total area 20,76 km2, mynnar i 
Mälaren/Prästfjärden). Idag avrinner huvuddelen av dagvattnet från planområdena till Mälaren via 
Södertälje kanal. Himmerfjärden/Östersjön har fastställda miljökvalitetsnormer sedan 2009 
medan Prästfjärden/Mälaren är en preliminär vattenförekomst som tidigare ingick i en annan 
vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer (Mälaren-Gripsholmsviken-SE658594-
159015), se Tabell 1. Himmerfjärden har otillfredsställande/måttlig ekologisk status på grund av 
övergödning med målsättning att uppnå god ekologisk status senast 2021. Den kemiska statusen 
exklusive kvicksilver klassificeras som god. Enligt arbetsmaterialet för Prästfjärden är den 
ekologiska statusen god. Den kemiska statusen exklusive kvicksilver är ännu inte bedömd, men 
förekomsten ingick tidigare i Gripsholmsviken där den kemiska statusen exklusive kvicksilver 
såväl som den ekologiska statusen bedöms som god. 
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Planområdet ligger på en del av Södertäljeåsen, vilken är en grundvattenförekomst som omfattas 
av miljökvalitetsnormer, se tabell 2. Den kvantitativa statusen klassificeras som god, medan den 
kemiska statusen är otillfredsställande. Uttagsmöjligheterna i området är goda och motsvarar ca 5-
25 l/s (SGU, grundvattenkarta). Grundvattenmagasinet ingår inte i ett vattenskyddsområde. 
Grundvattenytan i området styrs av vattenståndet i Södertälje kanal och Maren och uppmätta 
nivåer stämmer väl överens med nivåerna i kanalen (Tyréns 2013-07-03). Grundvattnets 
huvudsakliga strömningsriktning inom detaljplaneområdena är österut mot Södertäljekanalen. 

 

Luft 

En SLB-analys av Stockholms- och Uppsala läns luftvårdsförbund har gjorts för Södertälje kanal. 
Det finns det i dagsläget inget markområde längs Södertälje kanal som kan anses vara olämplig 
för bebyggelse med hänsyn till luftföroreningssituationen i området. Samtliga 
miljökvalitetsnormer satta för att skydda människor mot ohälsa bedöms klaras längs Södertälje 
kanal och dess närområde. Denna bedömning står fast trots att hänsyn inte tagits till fartygens 
utsläpp i samband med slussning i haltberäkningarna som utförts. Enligt Mälarprojektets 
samrådsunderlag beräknas för framtida fartygstrafik emissionerna räknat per transporterat ton bli 
lägre. En generell utveckling av sjötransporterna sker även som  minskar utsläpp av föroreningar 
från fartyg. EU:s svaveldirektiv införs 2015, nya ambitionsnivåer gäller för utsläpp av NOx från 
fartyg och aktiva program pågår för att minska CO2- utsläpp vilket innebär att fartygen övergår 
till bränslen med lägre halter av föroreningar. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 
till MKB förordningen. En miljöbedömning utförs emellertid för att utreda påverkan på en för 
Södertälje unik kulturmiljö.  

Detaljplaneringen avser främst att möjliggöra byggnation av nya bostäder och handelslokaler med 
tillhörande parkeringsanläggning och en ny byggnad med utställningshall m.m. Stadsbilden längs 
Köpmangatan förväntas få ett lyft med ett mer stadsmässigt innehåll.  

För att ge mer detaljerade svar åt de frågor angående kulturmiljön på Orionkullen som väcktes i 
samband med programsamrådet har en MKB genomförts. Denna är upprättad av Nyréns 
arkitektkontor.  Miljökonsekvensbeskrivningen finns att tillgå i sin helhet hos 
Samhällsbyggnadskontoret.  

Planen innehåller bestämmelser som reglerar byggnaders placering och våningsantal för att 
säkerställa att befintliga värden inte tar skada.  

Bebyggelsens avgränsning mot Orionkullen illustreras i detaljplanens gestaltningsprogram. 
Planen kommer att medföra nya rörelsemönster för trafiken på Västra kanalgatan och 
Köpmangatan på ett sätt som påverkar trafiksäkerheten och förutsättningarna för kollektivtrafik 
positivt. Cykelfält anläggs på bägge sidor om Köpmangatan. Under byggskedet finns risk för 
främst störande transporter med tung trafik och trafikavstängningar.  

Ett tydligare stadsrum längs Köpmangatan kommer att bidra till att utveckla Södertäljes stadsbild. 
Nya byggnader ger möjligheter att förstärka områdets funktion som betydelsefull mötesplats, både 
uppe på Orionkullen, längs Köpmangatan och vid den nya torgbildningen i korsningen 
Köpmangatan-Västra Kanalgatan. Planen medger rätt till bostäder i ny byggnad mot gatan.  Den 
nya byggrätten uppe på kullen tillåter möjligheten till utställningshall, handel, restaurang eller 
ateljé.  Planen medför att nya bostäder och verksamheter öppnar upp för fler människor i området.  
Kullens visuella påtaglighet från Köpmangatan norrifrån försvinner till stora delar. Detta vägs upp 
av att kullen i övrigt omdanas till en mer välbesökt plats med en ny byggnad som avskärmar 
trafikbuller.  
 

Plandata 

Lägesbestäm ning och areal 
Planområdet omfattar Tälje 1:34 samt delar av Tälje 1:1, Tälje 1:2 och Tellus 5 i centrala 
Södertälje. Området är beläget längs Köpmangatan och Västra Kanalgatan i de västra och norra 
sluttningarna av Orionkullen.   

Markägoförhållanden 
All mark inom detaljplaneområdet ägs av Södertälje kommun, Telge Fastigheter och 
Sjöfartsverket.  
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Detaljplaneområdet ligger vid Orionkullen i Södertälje stad.  

Tidigare stä llningstaganden  

Regional utveck lingsplan för  Stockholm s län 2 0 1 0   
Planområdet ligger inom utpekat område för ”regional stadskärna” i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS). Södertälje är en av åtta utpekade regionala 
stadskärnor.  

Översiktsplan 
I både den gamla Översiktsplanen, Översiktsplanen 2004 för Södertälje kommun och den gällande 
Översiktsplanen Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030 pekas centrala Södertälje ut som 
förtätningsområde för bostäder.  Planen är i enlighet med den gamla och den gällande 
översiktsplan. 

Södertä lje stadskärna 2 0 0 9 -  2 0 2 9 , program  för hållbar  stadsutveckling  
Detaljplanen har föregåtts av ett omfattande programarbete där inriktningen för 
bebyggelseutvecklingen i centrala Södertälje fastslås fram till 2029. Området längs Köpmangatan 
föreslås för förtätning med ny stadsbebyggelse. Norr om planområdet föreslås ett nytt kvarter, 
Venus, på befintlig parkering och söder om planområdet föreslås två nya kvarter nere vid 
Marenplan. Köpmangatan föreslås byggas om för att bättre prioritera gående, cyklister och 
kollektivtrafik. I programmet föreslås även nya parkeringslösningar för de parkeringar som tas i 
anspråk för ny bebyggelse. Orion pekas ut för handels- och bostadsbebyggelse. Orionkullen 
föreslås rustas upp till en park med publik verksamhet i de befintliga byggnaderna.  

I nventer ing av kulturm iljöer i Södertä lje  
I kommunens inventering av kulturmiljöer beskrivs området främst utifrån Flickskolan som är en 
av tre bevarade 1700-talsbyggnader i staden. Byggnaden uppfördes ursprungligen som lasarett. 
Inventeringen betonar även Orionkullen som den bäst bevarade delen av en ås som gick genom 
staden men som till stora delar grävdes bort i samband med kanalbygget på 1800-talet. Både 

Köpmangatan 

Garvaregatan 

Västra kanalgatan 

Ekdalsgatan 

Flickskolan 

Gymnastikhuset 

Orionkullen 

Kringlan 

Maren 
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Flickskolan och Gymnastikhuset är rödklassade, den högsta klassen av kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse.  

Gällande detaljplaner   
För del av detaljplaneområdet gäller stadsplan 0181K-P341C (Karlavägen och Neptunus m.fl. 
laga kraft datum 1965-12-06) som medger gatu- och parkmark samt område för allmänt ändamål 
för de ytor som nu är aktuella för ändrad markanvändning. För del av planområdet gäller 
stadsplan 0181K-P709A (Kv Polstjärnan laga kraft datum 1978-06-26) som medger ”markreserv” 
(mark som inte får bebyggas) för den del som nu är aktuell för omdragning av Västra Kanalgatan 
samt ny torgbildning. Där finns ingen genomförandetid kvar för någon av de planerna. 

Tom t indelning  

I och med antagande av denna detaljplan upphävs gällande tomtindelning akt 0181K-77/1964 
fastställd 19634-03-02 för hela planområdet. 
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Nyt t  utökat  planom råde 

Planområdet har utökats efter samrådet då en del av marken (se illustration nedan) som tidigare 
har tillhört detaljplanen Lyran (del av Tälje 1:1), 2011-02587-214, ska nu ingår i denna plan.  
Detaljplanen Lyran har varit ute på samråd 2013.  Där finns idag ingen gällande plan för den 
tillkommande delen av planområdet.  Planen ska regleras befintliga förhållandet och ger en 
mindre byggrätt. 

 

Det nya utökade delen av planområdet. 

 

Planuppdrag 
Stadsbyggnadsnämnden fattade 2011-04-27 § 69 beslut om planuppdrag.  2012-06-19 § 137 
beslutade Stadsbyggnadsnämnden att planen godkänns för samrådet.   
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Jordartskarta  

 

 

Förutsät tningar och förändringar 

Markens beskaffenhet  
Geotekniska förhållanden och jordarter  

Orionkullen utgörs av resterna från en rullstensås. Kullen består av naturgrus. Detaljplaneområdet 
klassas i jordartskartan som isälvssediment, sandblock.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Förorenad m ark 
Ingen känd förorenad mark finns inom området. Mark för parkering inom planområdet kan vara 
förorenat av ex. läckande oljor. Förorenade massor ska hanteras enligt kommunens riktlinjer.  

Radon 
Detaljplaneområdet ligger inom högriskområde för radon. Ny bebyggelse kan behöva uppföras 
radonsäkert. Markradonundersökningar ska genomföras i bygglovsskedet.   

Fornläm ningar 
Hela Södertälje stadskärna utgörs av fast fornlämning. Under 2011- 2012 genomfördes 
arkeologiska provgropar. De fynd som gjordes var inte av sådan natur att ytterligare 
undersökningar bedömdes nödvändiga för planområdet. Om ytterligare fynd görs under 
byggskedet råder plikt att anmäla det till länsstyrelsen.  

Naturm ark  och fr iytor 

 
Mark och stadsbild 

a)  förutsät tningar 
Orionkullen sticker upp i mitten av planområdet. Nivåskillnaderna är markanta jämfört med 
intillliggande gatunät samt Södertälje kanal och parkeringsplatsen nere vid Maren (precis söder 
om planområdet). Kullen har grävts ut och en stödmur uppförts längs Västra Kanalgatan. Mot 
kanalen sluttar kullen brant. På kanalsidan finns en gångbana som löper i nord-sydlig riktning 
genom planområdet. Marken öster om Köpmangatan och Västra Kanalgatan är otillgängliga för 
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allmänheten på grund av Orionkullens branta lutning men ger ett grönt intryck i stadsmiljön. 
Parkeringsplatsen mellan Köpmangatan-Västra Kanalgatan har ett ödsligt uttryck.  

b)  förändringar 
Köpmangatan får ett mer sammankopplat levande stadsrum med ny bebyggelse som ersätter 
stödmuren i kullen. Parkeringsplatsen ersätts av en torgyta som kommer att förstärka 
Garvaregatans funktion som tvärstråk. Toppen av kullen (flickskolans gårdsmiljö) kommer att få 
en mer inramad och bullerfri miljö med en ny mindre byggnad för ex. caféverksamhet.  Framför 
Flickskolan finns en enkelsidig allé som kommer tas bort.  Gårdsmiljön uppe på kullen kommer 
förnyas och förbättras enligt Parkgestaltningsprogram. 

 

Lek och rekreat ion 
a)  förutsät tningar  
Kullen är idag en plats för rekreation. Dock har avsaknaden av målpunkter inom området gjort 
kullen ödslig vilket har gjort platsen delvis otrygg. Det intilliggande kanalstråket är tillgängligt 
längs gångbanan. I övrigt sluttar marken mycket brant ner mot kanalen.  

 
b)  förändringar 
Detaljplanen möjliggör att nya målpunkter etableras på kullen vilket kan göra den mer välbesökt. 
Det nya kvarteret kommer även att skärma av buller vilket kommer göra kullen trevligare att 
vistas på.  

Målsättning för Orionkullen/parkområde 

• Området ska bättre länkas samman med Kanalstråket och tydligare bli en del av detta. 

• Utveckling av området för park och kultur. 

• Kullens betydelse som besöksmål för allmänheten ska utvecklas och förstärkas.    

• Möjligheter till utblickar och vyer mot stad och kanal ska tas tillvara. De gamla husens 
och gårdsplanens historia ska lyftas fram och ges en mer tidstypisk gestaltning, dock med tydliga 
möten mot nya och moderna tillskott 

 

Bebyggelseom råden 

 
Planen ger en ny byggrätt längs Köpmangatan/Västra Kanalgatan för en sju vånings 
flerbostadshus med handel på bottenvåning.  Det är främst slänter och gatumark som kommer att 
tas i anspråk av ny bebyggelse. Det nya kvarteret längs Köpmangatan/västra Kanalgatan kommer 
att ”bäddas in” i Orionkullens norra och västra slänter vilket kommer att rama in flickskolans 
gårdstun vilket kan bidra positivt till att utveckla gårdsmiljön.  En ny byggrätt finns även uppe på 
kullen i vinkeln till de befintliga husen.  Byggrätten medger utställningshall, handel, restaurang 
och ateljé med en sammanlagd byggrätt för ca plus 1300 kvm. 
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Flickskolan  
Byggnaden är uppförd som serafimerlasarett och hade senare funktion som stadens rådhus, 
fängelse och utbildningsanstalt och har ett samhällshistoriskt värde.  
 
Byggnaden är, med undantag för kyrkan, stadens äldsta bevarade stenhus och därför unik i 
staden. Byggnaden är möjligen uppförd efter ritningar av en känd svensk arkitekt utformat i 
enlighet med Carl Winblads mönsterböcker i rokokon anda och har ett byggnadshistoriskt 
värde. Med sin i huvudsak från byggnadstiden bevarade karaktäristiska arkitektoniska 
uppbyggnad och fasaddekor samt ursprungliga dörrar i rokoko har byggnaden ett arkitektoniskt 
värde.  
 
Med sitt fria monumentala läge på Orionkullen, bildar byggnaden tillsammans med den senare 
uppförda flygeln en verkningsfull helhet av stort värde i stadsbilden och har stora 
miljöskapande värden.  
 
Byggnaden har bevarandeklass röd, högsta klassen. 
 

Gymnastikhuset  
Byggnaden är uppförd som flygelbyggnad till gamla flickskolan under 1860-talet. Byggnaden 
har till sin arkitektoniska form och dekor anpassats till huvudbyggnaden och utgör med sin 
äldre karaktär en värdefull del av miljön på Orionkullen. Med sitt fria monumentala läge på 
Orionkullen, bildar byggnaden tillsammans med Gamla Flickskolan en verkningsfull helhet av 
stort värde i stadsbilden och har stora miljöskapande värden.  
 
Byggnaden har bevarandeklass röd, högsta klassen. 
 

Övrig bebyggelse 
a)  förutsät tningar  
I kulturmiljöinventeringen pekas ett flertal byggnader i Södertälje stadskärna ut som särskilt 
värdefulla. Nedan ges en beskrivning av de byggnader i detaljplaneområdet som omnämns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flickskolan 
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Gymnastikhuset  
 
b)  förändringar och Skyddsbestämmelser  
Flickskolan och Gymnastikhuset står oförändrade kvar.  Byggnadernas karaktärsdrag så som de 
beskrivs i upprättat inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun ska bevaras.   De 
kulturhistoriska värdena och de värdebärande byggnadsdelarna skyddas genom särskilda 
skyddsbestämmelser på plankartan, q1 och q2.  Dessa innebär att byggnaden inte får rivas. PBL 
kap 8, 13 -14 § är tillämplig.  Kultur- historiskt värdefulla delar av byggnadens exteriör samt 
värdefulla delar av fast inredning i byggnaden får inte rivas, tas bort eller förändras så att det 
kulturhistoriska värdet förvanskas utan bygglov. Byggnaden ska också underhållas så att den inte 
förfaller. Underhållsarbeten ska utföras med material och metoder anpassade till byggnadens 
kulturhistoriska värden.  

 

Offentlig och kommersiell service 

a)  förutsät tningar 
Södertälje centrum har ca 33 000 kvadratmeter handel. Den offentliga servicen upptar ytor på ca 
8 000 kvadratmeter. Planområdet har gångavstånd till all tänkbar kommersiell och offentlig 
service kommunen har att erbjuda.
 
b)  förändringar 
Serviceutbudet för området kommer att öka med nya kommersiella lokaler längs Köpmangatan-
Västra kanalgatan och uppe på Orionkullen. Vidare öppnas möjligheter att göra Orionkullen till 
en välbesökt parkmiljö med nya användningsområden för de befintliga byggnaderna och gård.  

Tillgänglighet  
Alla nya byggnader kommer att uppföras i enlighet med de lagkrav på tillgänglighet som finns 
idag. Planområdet är beläget längs ett av Södertäljes tätaste busstråk. Det är även gångavstånd till 

G
od

kä
nt

 d
ok

um
en

t -
 M

ar
tin

 M
an

se
ll,

  S
am

hä
lls

by
gg

na
ds

ko
nt

or
et

 S
öd

er
tä

lje
, 2

01
4-

10
-2

7,
 D

nr
 2

01
1-

00
30

2



13 (20) 

pendeltågstationen vilket gör att de nya byggnaderna får enastående tillgänglighet med 
kollektivtrafik.  

Gestaltningsprogram  
Området karaktäriseras dels av Orionkullens äldre och småskaliga bebyggelse dels av traditionell 
stenstadsbebyggelse i omgivande kvarter Polstjärnan/Neptunus och Castor dels av den storskaliga 
60-talsbebyggelsen i Kringlan och Tellus. Köpmangatans nya utformning som stadsgata med 
kvarter på bägge sidor samt de nya byggnadernas utformning och placering i stadsbilden tydliggör 
planområdets sammankoppling med resten av staden. Den nya bebyggelsens skala speglat 
befintliga byggnader som finns idag på Köpmangatan och ger byggnaden en karaktär som passar 
in i stadsbilden och bidrar till att skapa ett mer sammankopplat stadsrum. Mot Orionkullen är den 
nya bebyggelsen mer uppbruten och nivåskillnaderna gör att höjden inte upplevs lika markant sett 
från Orionkullen. Utblickar mot Orionkullen från Västra kanalgatan och Ekdalsgatan bevaras. 
Från Västra kanalgatan kommer dock det nya kvarteret att också bli synligt. Kullens mäktighet 
kommer även fortsättningsvis att uppfattas från Ekdalsgatan. Södra gaveln på det nya kvarteret 
uppförs ”smäckert” med utformning så att den inte dominerar utblicken mot Orionkullen.  

Den nya bebyggelsen har karaktären av ett bostadshus i staden med tydlig sockelvåning med 
handel och verksamheter i gatuplan mot Köpmangatan och mot den nya platsbildningen vid mötet 
Köpmangatan/Västra Kanalgatan. Fasaderna i sockelvåningen i dessa delar är i huvudsak 
uppglasade. Fasaden mot Orionkullen är ljus och lätt så att kullen och dess bebyggelse framträder. 
Skalan i den nya byggnadens uttryck samspelar på denna sida med småskaligheten i bebyggelsen 
på Orionkullen genom den uppbrutna volymen med mindre utstickande byggnadskroppar. 
Fasaderna mot Köpmangatan och Västra Kanalgatan har samma uttryck. Balkonger är integrerade 
med byggnaden (ej påhängda). Kvarteret har bostadsentréerna riktade mot gatan. Mötet mellan 
bostadsgården och Orionkullen har en tydlig gräns mellan privat och offentligt. I kvarterets södra 
ände är våningsantalet reglerat till två våningar för att bättre möta upp mot kullen. Denna del 
uppförs uppglasad med handel i en plan för att på ett effektfullt sätt möta kullen och skapa en viss 
transparens. Taket på kvarterets lågadel uppförs som en privat gård.  
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Illustrationer

Flickskolan och Gymnastikhuset kommer tydlig uppfattas från Ekdahlsgatan. 

 

 
Byggnaden har karaktären av ett bostadshus i staden med tydlig sockelvåning med handel i 
gatuplan.  
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Den nya byggrät t  uppe på kullen 

Orionkullen idag lider av att det inte finns entillräckligt publik dragare där som gör det värt 
besväret att gå uppför de relativt modesta vägar som leder upp till toppen. Med en ny byggrätt på 
ca 1300 kvm BTA, tillsammans med de befintliga byggnaderna, skulle det kunna skapas en 
verksamhet på kullen som utvecklar kullen till ett besöksmål i sig, en hot spot mitt i stadskärnan. 
Museum, konsthall, kafé, restaurang, takterrass, med en magnifik utsikt över de andra 
huvudpersonerna; Maren, Kanalen och Södertälje centrum. 

Den nya byggnaden kommer anpassa sig i skala till de befintliga, men är ett definitivt nytt tillägg 
med ett modernt formspråk och materialbehandling av hög kvalitet. En prismatiskt formad kil 
som tränger in i den gröna historiska kullen i en jämlik dialog över tiden. En frilagd bergskristall 
eller relikt inlandsis på glid ner i kanalen. Den samspelar med de historiska byggnaderna men för 
också in nya element. Den skymmer inte utsikten eller dominerar sin omgivning. Den ger nya 
möjligheter till spännande besöksverksamheter och den överbryggar nivåskillnaden mellan kullen 
och kanalpromenaden. Nere vid kanalstranden utformas en hållpunkt längs kanalen, en 
skulpturpark, en anläggningsplats. 

 

 

Den nya byggrätt uppe på kullen (illustration av en möjlig framställning) 

 

Strandskydd 
I princip hela planområdet ingår i område där strandskydd inträder/återinträder till följd av 
planläggningen. Strandskyddet hävs för delar av planområdet i och med den nya detaljplanen för 
att möjliggöra dess genomförande. En stor del av planområdet kommer att utgöras av allmän 
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platsmark för att säkerställa allmänhetens tillträde till vattenområdet vid Södertälje kanal. Som 
särskilda skäl för upphävande av strandskyddet framhåller kommunen följande:  

- Området för ny bebyggelse är i stort sett redan ianspråktaget och/eller otillgängligt. Genom att 
mer mark i den nya detaljplanen blir allmän platsmark ökar allmänhetens tillträde till området.  

- Den nya bebyggelsen (utställningshallen) har ett viktigt förhållandet med både vattnet och 
kullen och kan ses som en länk mellan de två områderna. Den befintliga strandpromenaden 
påverkas inte på något annat sätt än en planerad upprustning.  

- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose det angeläget allmänna intresset att utveckla 
staden/tätorten Södertälje till en regional stadskärna, vilket inte kan ske utanför utpekat område 
för den regionala stadskärnan.  

Strandskyddets första syfte, att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, kommer enligt kommunens bedömning att kunna upprätthållas med planförslaget 
på ett godtagbart sätt. Strandskyddets andra syfte, att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten, bedöms som av mindre betydelse för aktuellt område och eventuella 
förändringar av planförslagets genomförande jämfört med nuläget bedöms som acceptabelt.  

Gator och t rafik  
 

 
Förändringar på gatunätet  (byggnaden ej  i rät t  läge)  
 
 

Gatunät , parkering och gång-  och cykelt rafik  inom  om rådet  
a)  förutsät tningar  
Köpmangatan är ett av kommunens huvudstråk för bussar i linjetrafik med ca 800 bussar per 
dygn. Biltrafik är i dag begränsad på Köpmangatan och hänvisas istället till Västra kanalgatan 
som är en av de mer trafikerade gatorna i Södertälje stad och trafikeras av 8 100 fordonsrörelser 
per dygn (2005) i den södra delen som berör planområdet. 30 km/h gäller som högsta tillåtna 
hastighet. Genomfartstrafik använder endast södra delen av Köpmangatan och leds till/från Västra 
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kanalgatan i en ytkrävande korsning. Fordonstrafik är i dag förbjuden utom till/från 
parkeringshuset i kvarteret Tellus samt busstrafik och angöring/leveranser. Gångbanor finns längs 
Köpmangatan och Västra kanalgatan. Köpmangatan är utpekat huvudstråk för cyklar. Idag saknas 
separata cykelfält. Allmän parkering finns uppe på kullen samt i korsningen Västra kanalgatan-
Köpmangatan. Totalt inrymmer planområdet ca 40 parkeringsplatser.  

 

b)  förändringar 
Köpmangatan planeras att utvecklas till stadsgata med modern utformning och god 
framkomlighet för gående och cyklister. Gågatan som är en parallellgata till Köpmangatan utgör 
primärt gångstråk. Köpmangatan är sekundärt gångstråk men kommer att få större betydelse med 
det nya kvarteret. Enkelriktade cykelbanor anläggs på delen Ekdalsgatan – Garvaregatan, den 
sträcka som förväntas ha mer fordonstrafik till/från Västra Kanalgatan. Cykelfält (med uppehåll 
för busshållplatser) planeras på sträckan Garvaregatan – Jovisgatan, direkt norr om planområdet. 
Anslutningen mellan Västra kanalgatan och Köpmangatan förskjuts norrut med en ny torgyta 
söder om kvarteret Polstjärnan i Garvaregatans förlängning. Ny anslutning till Västra Kanalgatan 
föreslås 8,5 m bred med hänsyn till mötesmöjlighet för personbil och lastbil. På västra sidan 
föreslås 2,2 m mellan fasad och cykelbana och tak som utgår från bakkant av gångbana vid fasad 
för väntande bussresenärer som alternativ till traditionella väderskydd. 2,5 m avstigningsyta för 
busshållplats. På östra sidan föreslås 3,0 m med hänsyn till konflikt mellan gående, väntande vid 
busshållplats och entréer till nya kvarteret Orion. Väderskydd på östra sidan utgörs av arkad med 
sju meters avstånd mellan kantsten och fasad. Total körbanebredd föreslås till 12,0 m med 
busshållplatser på båda sidor och 10,0 m med busshållplatser på en sida av Köpmangatan. Med 
dagens parkeringslösning beräknas trafiken öka till år 2029. Men en ny parkeringslösning (nya 
parkeringshus i stadskärnan) beräknas trafiken minska till år 2029. Parkeringsplatser upp på 
kullen kommer att försvinna med undantag för handikapp parkering.  Parkering till nya bostäder 
kommer lösas inom den tillkommande fastigheten. 
 

Angöring t ill planom rådet  
a)  förutsät tningar  
Orionkullen angörs idag från Västra Kanalgatan. 

b)  förändringar 
Det nya kvarteret angörs via en vändplan som nås från parkens Lokalgatan. Där sker även infart 
till nytt garage i byggnadens första våningsplan. Angöring till Orionkullens byggnader sker som 
idag via befintlig väg. Den befintliga vägen uppe till Flickskolan kommer dras om i anslutningen 
till Västra Kanalgatan.  
 

Kollekt ivt rafik  
Planområdet är beläget längs ett av Södertäljes tätaste busstråk. Det är även gångavstånd till 
pendeltågstationen vilket ger de nya byggnaderna mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik. 
Inom planområdet kommer det att finnas en dubbelhållplats på Köpmangatans östra sida och 
ytterligare tre hållplatslägen på den västra sidan.  
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Störningar  och r isker   
a)  förutsät tningar  
Störningar består främst av buller från vägtrafik. Även visst buller från fartyg förekommer. En 
bullerkartläggning har gjorts för Södertälje kommun 2007 som visar att Köpmangatan och Västra 
kanalgatan i det nya kvarterets läge har ljudnivåer på 60- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå. På kortare 
delsträckor når ljudnivån upp till 65- 70 dB(A). Uppe på kullen är ljudnivåerna i spannet 40- 55 
dB(A) vilket beror på de befintliga byggnadernas avskärmande effekt.  

Risker från transporter med farligt gods på Södertälje kanal har utretts uttömmande i en rad 
detaljplaner, senast för Venus som har liknande förutsättningar som Orion sett ur ett 
riskperspektiv. Planområdet ligger liksom intill Södertälje kanal, dock ligger det högre beläget 
och bakom Orionkullen (+20,5 m) från kanalen sett. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande för 
Venus ansett att riskfrågan belysts på ett bra sätt men efterlyst en riskbedömning för de större 
fartyg som förväntas trafikera farleden i framtiden.  Sjöfartsverket har tagit fram en 
miljökonsekvensbeskrivning för utbyggnad av Södertälje kanal.   

b)  förändringar 
En studie av trafikbullernivåer har genomförts av ÅHA. Planförslaget innehåller en bestämmelse 
om att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
utanför fasad, vilket innebär att avstegsfall B enligt den s.k. Stockholms-modellen, avses 
tillämpas.  Planbestämmelser som reglerar bullernivåer inomhus finns i plankartan.  

Några speciella skyddsåtgärder mot risk för utsläpp av brandfarlig vätska med påföljande brand 
bedöms inte som nödvändigt för Merkurius med tanke på den stora höjdskillnaden till kanalen. 
Efter samrådet har kommunen tagit fram en riskanalys för området, Riskanalys, 
Brandskyddslaget, Kv Orion, 2014-04-30.  Planen, inklusive plankartan, har kompletterats med 
mer utförlig information kring risker kopplade till sjöfartsleden och de större fartyg som förväntas 
trafikera Södertälje kanal. 

Efter detaljplanens genomförande kommer miljön uppe på Orionkullen att vara mer skyddad från 
buller i och med bebyggelsens avskärmande funktion. 

 

Teknisk  försörjning 
Dricksvat ten och spillvat ten  

Nya byggnader kommer att kopplas till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Vissa 
spillvattenledningar kommer att behöva dras om i och med detaljplanens genomförande.  
Flickskolan har idag en spillvattenservis som ligger under det planerade huset. Denna måste 
läggas om i samband med den nya byggnationen och måste regleras mellan fastigheterna 

 
Dagvat ten 

Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka som en följd av planens genomförande. Tillkommande 
dagvattenavrinning från ny kvartersmark kommer till största del att kopplas till befintligt 
dagvattennät enligt illustrationen nedan.  
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Illustration för en möjlig hantering av dagvatten via perkolationsbrunn med fördröjningsmagasin 
från ny kvartersmark längs Köpmangatan. 

 

Princip för fördröjningsmagasin med kassetter och bräddning.  Exakta storlekar på 
fördröjningsmagasin och infiltrationsmagasin skall utredas i en framtida projektering. 

 
 

El 
Området är försörjt med el genom Telge Nät.  

Fjärrvärm e 
Befintliga ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns inom området. 

 
Avfall/ Återvinning 

Telge Återvinning har idag hämtning av avfall inom planområdet i anslutning till Polstjärnan 8 
samt gamla flickskolan. Avfall för det nya bostadskvarteret omhändertas i anslutning till den nya 
vändplanen.  
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Adm inist rat iva frågor 

Huvudm annaskap, ansvarsfördelning 
Kommunen ska vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Tredimensionell 
fastighetsbildning kommer att bli aktuell för delar av planområdet. Det gäller i första hand de ytor 
som kommer att byggas över/under eller som redan idag är underbyggda. 

Genom förandet id 
Planens genomförandetid är fem år.  

Tidplan 
Tidsplanen för detaljplaneprocessen ser ut så här: 

Plansamråd        ..............................................juni - september 2012 
Planutställning   .............................................sommar 2014 
Antagande          ........................................….fjärde kvartalet 2014 

Medverkande t jänstem än 
Planen har upprättats av planarkitekt Martin Mansell. Medverkat i projektgruppen har även f.d. 
stadsarkitekt Tommy Åström, stadsarkitekt Anders Bäcklander, stadsantikvarie Emma Tibblin, 
förra stadsträdgårdsmästaren Kerstin Fogelberg, planchef Urban Dahlberg, f.d. exploateringschef 
Heléne Hill, exploateringschef Magnus Bengtsson, trafikplanerare Anders Eklind och Kurt 
Ackerblad, exploateringsingenjör Linda Lövkvist och miljöstrateg Liselotte Löthagen.  

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Plan 
 
 

 
Urban Dahlberg      Martin Mansell  
Plan- och Bygglovschef     Planarkitekt 
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Appendix C – Experimenthandling till 2D-metoden 
 

Detta appendix innehåller: 

• Informationsblad med kort fakta om vad ett samråd är, Södertäljes kommun och 

experimentet  

• Orienteringbild 1 

• Enkätfrågor till 2D-metoden  

 

  



När byggprojekt planeras, som t.ex. nya bostadsområden, måste kommunen 
informera de som berörs av den framtida utvecklingen. Detta görs vanligen genom 
ett s.k. samråd. Exempel på berörda kan vara kommuninvånare, byggföretag eller 
länsstyrelser. Syftet med samrådet är att ge de som berörs en chans att lämna 
synpunkter på byggprojektet, men för att kunna lämna en synpunkt är det viktigt att 
medborgaren förstår resultatet av det nya byggprojektet.

Experiment
Examensarbete inom samhällsplanering

Syftet med detta experiment är att undersöka hur du uppfattar detaljplanehandlingar 
med hjälp av 2D- och 4D-information. I detta experiment ska du läsa 
samrådshandlingar samtidigt som du svarar på tillhörande enkätfrågor.
Experimentet kommer att behandla ett byggprojekt i Södertälje som heter Orion
och informationen om byggprojektet kommer delges på två olika sätt:

 - genom en detaljplanekarta i 2D med tillhörande planbeskrivning  på
 papper.

 - genom en 4D-modell där du med hjälp av en avatar kommer orientera
 dig runt på egen hand.

Experimentet kommer att ta ca 30-45 minuter.

Lycka till!



Snabb fakta om 

Södertälje ligger sydväst om Stockholm och 
har cirka 64 600 invånare. I centrala Södertälje 
ligger området Orion (bilden nedan) och där 
ƐŬĂ�ĞƩ�ŶǇƩ�ďǇŐŐƉƌŽũĞŬƚ�ĂŶůćŐŐĂƐ͘

Södertälje och Orion

Ĺ
N



Orienteringbild 1 

 

 

Ĺ
N

Orienteringsbild 1



  ID#nummer ___________ 

Enkätfrågor++ 2D.metod+

Du)ska)nu)svara)på)några)enkätfrågor)med)hjälp)av)följande)dokument:)
# Detaljplan)för)Kv)Orion)(Tälje)1:34)m.fl.))
# Planbeskrivning)för)Kv)Orion)(Tälje)1:34)m.fl.)))
# Orienteringsbild)1)

)
)
)
OBSERVERA(ATT(VISSA(FRÅGOR(KAN(INNEHÅLLA(FLERA(RÄTTA(SVAR!(
)
1.(Finns(det(en(tydlig(höjdskillnad(i(terrängen((mer(än(5(meter)(inom(detaljplaneområdet?)

Ja)) ) ) ))))

Nej) ) ) )

Vet)ej) ) ) )
)
2.(Hur(kommer(cykelvägen(på(väg(1((se(orienteringsbild(1)(anläggas?()

På)östra)sidan)av)Köpmangatan))) ) ) ) )

På)västra)sidan)av)Köpmangatan) ) ) ) )

På)båda)sidorna)av)Köpmangatan) ) ) ) )))

Det)kommer)inte)anläggas)en)cykelbana)på)Köpmangatan)) )

Vet)ej) ) ) ) ) ) ) ) )
(

3.(I(vilken(byggnad(kommer(det(att(anläggas(bostäder?(

A)) ) ) ))))

B) ) ) )

C) ) ) )

Vet)ej) ) ) )

)
Kön:( ( ( ( ( ( ( ( Starttid:...............)((Sluttid:...............)

Kvinna))) ( )

Man( ( ( )
)
Ålder:(…………….)
)
Utbildningsprogram:(……………………………………………………………..))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ID#nummer ___________ 

4.(Var(kommer(det(att(finnas(tillgång(till(service,(som(t.ex.(handel(&(konstcentrum,(när(detaljplanen(är(
genomförd?)

A) ) ) ))

B) ) ) ))

C) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
5.(Vilken/vilka(av(detaljplanens(byggnader(är(nybyggnation?)

A) ) ) ))

B) ) ) ))

C) ) ) )

Vet)ej) ) ) )
)
6.(Ungefär(hur(stor(yta(av(detaljplaneområdet(kommer(nybyggnationen(att(täcka?)

10)%) ) ) )

30)%) ) ) )

50)%) ) ) )

70)%) ) ) )))

Vet)ej) ) ) )
)
7.(Vilken(av(byggnaderna(A(och(D(är(högst(från(markplan(till(tak?)

A)) ) ) ))

D) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
8.(Vilket(är(det(maximala(antalet(våningar(som(hus(A(får(byggas(i?))

5)våningar) ) )

6)våningar) ) ))

7)våningar) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
9.(Hur(hög(är(byggnad(B(om(du(står(på(position(X?)

21,)5)m)) ) ))

16)m) ) ) ))

6,)5)m) ) ) ))

4)m) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ID#nummer ___________ 

10.(Kommer(vattenområdet(bevaras(i(sitt(ursprungliga(skick?)

Ja) ) ) )

Nej) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
11.(Övriga(kommentarer:)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Appendix D – 4D-modellen 
För att använda 4Dialogs 4D-modell krävs viss behörighet. Kontakta Christer Lindström på 

4Dialog för att få till gång till modellen. Nedan visas tre olika vyer över modellen, detta för 

att ge en översiktlig bild av hur modellen ser ut (figur 18, 19 och 20).  

!

 

Figur!18.!En!översiktlig!vy!över!detaljplaneområdet!i!4DQmodellen.  

  

 

Figur!19.!Del!av!planområdet!från!ett!fågelperspektiv!i!4DQmodellen.    



 

Figur!20.!Del!av!planområdet!ifrån!markvy!i!4DQmodellen.! 

 

  



Appendix E - Experimenthandling till 4D-metoden 
 

Detta appendix innehåller: 

• Informationsblad med kort fakta om vad ett samråd är, Södertäljes kommun och 

experimentet  

• Orienteringbild 2 

• Navigeringsinstruktioner  

• Enkätfrågor till 4D-metoden 

 

  



När byggprojekt planeras, som t.ex. nya bostadsområden, måste kommunen 
informera de som berörs av den framtida utvecklingen. Detta görs vanligen genom 
ett s.k. samråd. Exempel på berörda kan vara kommuninvånare, byggföretag eller 
länsstyrelser. Syftet med samrådet är att ge de som berörs en chans att lämna 
synpunkter på byggprojektet, men för att kunna lämna en synpunkt är det viktigt att 
medborgaren förstår resultatet av det nya byggprojektet.

Experiment
Examensarbete inom samhällsplanering

Syftet med detta experiment är att undersöka hur du uppfattar detaljplanehandlingar 
med hjälp av 2D- och 4D-information. I detta experiment ska du läsa 
samrådshandlingar samtidigt som du svarar på tillhörande enkätfrågor.
Experimentet kommer att behandla ett byggprojekt i Södertälje som heter Orion
och informationen om byggprojektet kommer delges på två olika sätt:

 - genom en detaljplanekarta i 2D med tillhörande planbeskrivning  på
 papper.

 - genom en 4D-modell där du med hjälp av en avatar kommer orientera
 dig runt på egen hand.

Experimentet kommer att ta ca 30-45 minuter.

Lycka till!



Snabb fakta om 

Södertälje ligger sydväst om Stockholm och 
har cirka 64 600 invånare. I centrala Södertälje 
ligger området Orion (bilden nedan) och där 
ƐŬĂ�ĞƩ�ŶǇƩ�ďǇŐŐƉƌŽũĞŬƚ�ĂŶůćŐŐĂƐ͘

Södertälje och Orion
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Orienteringsbild 2 
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Navigeringsinstruktioner 
till 4D-modellen

Du ska nu med hjälp en avatar orientera dig i planområdet samtidigt som du besvarar 
enkätfrågorna. De röda avgränsningarna i modellen visar området som ska
undersökas.

Du styr avartaren genom piltangenterna på ditt tangentbord.

Du kan även flyga med din avatar och det gör du med tangenterna “Page Up” och “Page 
Down” för att flyga upp respektive ner. Du flyger runt med hjälp av piltangenterna.

Om du tycker att det är svårt att flyga runt kan du även orientera dig i modellen med 
hjälp av musen. Håll in “Ctrl” och “Alt” på tangentbordet och tryck ner vänster 
musknapp för att orientera dig.

Du använder scrollen på musen för att 
zooma in och ut.

Så, nu kan du utforska planområdet!



  ID#nummer ___________ 

Enkätfrågor++ 4D.metod+

Du)ska)nu)svara)på)några)enkätfrågor)med)hjälp)av)följande)dokument:)
# Programmet)Singularity)
# Navigeringsinstruktioner)till)4D#modellen)
# Orienteringsbild)2)

)
)
)
OBSERVERA(ATT(VISSA(FRÅGOR(KAN(INNEHÅLLA(FLERA(RÄTTA(SVAR!(
)
1.(Finns(det(en(tydlig(höjdskillnad(i(terrängen((mer(än(5(meter)(inom(detaljplaneområdet?)

Ja)) ) ) ))))

Nej) ) ) )

Vet)ej) ) ) )
)
2.(Hur(kommer(cykelvägen(på(väg(1((se(orienteringsbild(2)(anläggas?()

På)östra)sidan)av)Köpmangatan))) ) ) ) )

På)västra)sidan)av)Köpmangatan) ) ) ) )

På)båda)sidorna)av)Köpmangatan) ) ) ) )))

Det)kommer)inte)anläggas)en)cykelbana)på)Köpmangatan)) )

Vet)ej) ) ) ) ) ) ) ) )
(

3.(I(vilken(byggnad(kommer(det(att(anläggas(bostäder?(

A)) ) ) ))))

B) ) ) )

C) ) ) )

Vet)ej) ) ) )

)
Kön:(( ( ( ( ( ( ( ( Starttid:...............)((Sluttid:...............)

Kvinna))) ( )

Man( ( ( )
)
Ålder:(…………….)
)
Utbildningsprogram:(……………………………………………………………..))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ID#nummer ___________ 

4.(Var(kommer(det(att(finnas(tillgång(till(service,(som(t.ex.(handel(&(konstcentrum,(när(detaljplanen(är(
genomförd?)

A) ) ) ))

B) ) ) ))

C) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
5.(Vilken/vilka(av(detaljplanens(byggnader(är(nybyggnation?)

A) ) ) ))

B) ) ) ))

C) ) ) )

Vet)ej) ) ) )
)
6.(Ungefär(hur(stor(yta(av(detaljplaneområdet(kommer(nybyggnationen(att(täcka?)

10)%) ) ) )

30)%) ) ) )

50)%) ) ) )

70)%) ) ) )))

Vet)ej) ) ) )
)
7.(Vilken(av(byggnaderna(A(och(D(är(högst(från(markplan(till(tak?)

A)) ) ) ))

D) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
8.(Vilket(är(det(maximala(antalet(våningar(som(hus(A(får(byggas(i?))

5)våningar) ) )

6)våningar) ) ))

7)våningar) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
9.(Hur(hög(är(byggnad(B(om(du(står(på(position(X?)

21,)5)m)) ) ))

16)m) ) ) ))

6,)5)m) ) ) ))

4)m) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ID#nummer ___________ 

10.(Kommer(vattenområdet(bevaras(i(sitt(ursprungliga(skick?)

Ja) ) ) )

Nej) ) ) ))

Vet)ej) ) ) )
)
11.(Övriga(kommentarer:)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Appendix F – Deltagarnas enkätsvar 
 

Detta appendix innehåller deltagarnas enkätsvar. Tabellerna är uppdelade efter behandling 

och metod.  

  



ID
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Summa Summa procent

Tid 20 18 28 18 15 23 27 30 14 25 27 18 34 28 25
Ålder 23 22 26 23 23 25 22 24 27 35 22 34 31 24 24
Kön Man Man Man Man Kvinna Man Man Man Man Man Man Man Kvinna Kvinna Kvinna

Utbildningasprogram Lantmät Läntmät Miljötek Lantmät Lärare Ingenjör Ingenjör Ingengör Samhällpl åk1 Sampl åk 1 Sampl åk 1 Sampl åk 1 Lärare Miljötek Lärare

Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73,33%
Nej 1 1 1 3 20,00%
Vet ej 1 1 6,67%

På östra sidan av Köpmangatan 1 1 2 13,33%
På västra sidan av Köpmangatan 1 1 1 1 1 1 6 40,00%
På båda sidorna av Köpmangatan 1 1 6,67%
Det kommer inte anläggas en cykelbana på Köpmangatan 1 1 1 1 4 26,67%
Vet ej 1 1 2 13,33%

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,33%
B 0 0,00%
C 0 0,00%
A och B 0 0,00%
A och C 0 0,00%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 6,67%

A 1 1 6,67%
B 1 1 1 1 4 26,67%
C 1 1 1 3 20,00%
A och B 1 1 6,67%
A och C 0 0,00%
B och C 1 1 2 13,33%
A, B och C 1 1 1 3 20,00%
Vet ej 1 1 6,67%

A 1 1 1 1 4 26,67%
B 0 0,00%
C 0 0,00%
A och B 1 1 1 1 1 1 1 7 46,67%
A och C 0 0,00%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 1 1 4 26,67%

10% 0 0,00%
30% 1 1 1 1 1 5 33,33%
50% 0 0,00%
70% 0 0,00%
Vet ej 1 1 1 1 1 1 1 1 8 53,33%

A 1 1 1 1 1 1 6 40,00%
D 1 1 2 13,33%
Vej ej 1 1 1 1 1 5 33,33%

5 våningar 1 1 1 3 20,00%
6 våningar 1 1 2 13,33%
7 våningar 1 1 1 1 1 5 33,33%
Vet ej 1 1 1 1 4 26,67%

21,5 meter 1 1 1 1 1 1 1 7 46,67%
16 meter 1 1 6,67%
6,5 meter 1 1 2 13,33%
4 meter 0 0,00%
Vet ej 1 1 1 1 1 5 33,33%

Ja 1 1 1 1 1 1 6 40,00%
Nej 1 1 1 1 4 26,67%
Vet ej 1 1 1 1 4 26,67%

Summa antal rätt 5 5 4 0 2 2 5 2 3 3 2 3 2 6 5
Summa antal Vet ej 1 2 1 8 2 5 1 2 0 0 1 0 3 4 2

Experiment- Grupp A 2D

7. Vilken av byggnaderna A och D är högst från markplan till tak?

8. Vilket är det maximala antalet våningar som hus A får byggas i?

9. Hur hög är byggnad B om du står på position X?

10. Kommer vattenområdet bevaras i sitt ursprungliga skick?

1. Finns det en tydlig höjdskillnad i terrängen (mer än 5 meter) inom detaljplaneområdet?

2. Hur kommer cykelvägen på väg 1 (se orienteringsbild 1) anläggas?

3. I vilken byggnad kommer det att anläggas bostäder?

4. Var kommer det att finnas tillgång till service, som t.ex. handel & konstcentrum när detaljplanen är genomförd?

5. Vilken/vilka av detaljplanens byggnader är nybyggnation?

6. Ungefär hur stor yta av detaljplaneområdet kommer nybyggnationen att täcka?



ID Summa Summa procent

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15

Tid 14 15 9 9 10 15 15 10 10 15 15 12 18 19
Ålder 23 22 26 23 23 25 22 24 27 35 22 34 31 24 24

Kön Man Man Man Man Kvinna Man Man Man Man Man Man Man Kvinna kvinna Kvinna 
Utbildningsprogram Lantmät Lantmät Miljötek Lantmät Lärare Ingenjör Ingenjör Ingengör Sampl åk1 Sampl åk1 Sampla Sampl åk 1 Lärare miljötek Lärare

Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,00%
Nej 0 0,00%
Vet ej 0 0,00%

På östra sidan av Köpmangatan 1 1 2 13,33%
På västra sidan av Köpmangatan 0 0,00%
På båda sidorna av Köpmangatan 1 1 1 1 4 26,67%
Det kommer inte anläggas en cykelbana på Köpmangatan 1 1 1 1 1 1 6 40,00%
Vet ej 1 1 1 3 20,00%

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,67%
B 0 0,00%
C 0 0,00%
A och B 1 1 6,67%
A och C 0 0,00%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 6,67%

A 1 1 1 1 4 26,67%
B 1 1 1 3 20,00%
C 1 1 6,67%
A och B 0 0,00%
A och C 0 0,00%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 1 1 1 1 1 7 46,67%

A 1 1 1 3 20,00%
B 1 1 6,67%
C 0 0,00%
A och B 1 1 1 1 1 1 1 1 8 53,33%
A och C 1 1 6,67%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 2 13,33%

10% 1 1 1 3 20,00%
30% 1 1 1 1 1 5 33,33%
50% 1 1 2 13,33%
70% 0 0,00%
Vet ej 1 1 1 1 1 5 33,33%

A 0 0,00%
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,00%
Vej ej 0 0,00%

5 våningar 1 1 1 3 20,00%
6 våningar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 53,33%
7 våningar 1 1 2 13,33%
Vet ej 1 1 2 13,33%

21,5 meter 1 1 6,67%
16 meter 1 1 2 13,33%
6,5 meter 1 1 1 1 4 26,67%
4 meter 1 1 1 1 1 5 33,33%
Vet ej 1 1 1 3 20,00%

Ja 1 1 1 1 1 1 6 40,00%
Nej 1 1 1 1 1 5 33,33%
Vet ej 1 1 1 1 4 26,67%

Summa  antal rätt 7 5 4 3 5 3 6 4 4 3 5 5 7 5 3
Summa antal Vet ej 0 3 6 2 0 4 0 2 0 4 0 1 0 0 5

6. Ungefär hur stor yta av detaljplaneområdet kommer nybyggnationen att täcka?

7. Vilken av byggnaderna A och D är högst från markplan till tak?

8. Vilket är det maximala antalet våningar som hus A får byggas i?

9. Hur hög är byggnad B om du står på position X?

10. Kommer vattenområdet bevaras i sitt ursprungliga skick?

5. Vilken/vilka av detaljplanens byggnader är nybyggnation?

Experiment- Grupp A 4D

1. Finns det en tydlig höjdskillnad i terrängen (mer än 5 meter) inom detaljplaneområdet?

2. Hur kommer cykelvägen på väg 1 (se orienteringsbild 1) anläggas?

3. I vilken byggnad kommer det att anläggas bostäder?

4. Var kommer det att finnas tillgång till service, som t.ex. handel & konstcentrum när detaljplanen är genomförd?



ID Summa

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Tid 16 18 20 26 11 25 30 15 12 11 19 16 29 17 16

Ålder 25 23 21 24 22 30 40 32 43 22 22 43 30 30 34 41

Kön Kvinna Man Man Man Man Kvinna Man Man Kvinna Man Man Man Kvinna kvinna Kvinna Man

Utbildningasprogram Lantmät Lantmät Lantmät Lantmät Miljötek Sjuksköt Lärare Ingenjör Sampl åk 1Sampla åk 1 Sampl åk1 Sampl åk1 Sjuksköt Miljötek Miljötek Ingenjör

Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,00%
Nej 0 0,00%
Vet ej 0 0,00%

På östra sidan av Köpmangatan 0 0,00%
På västra sidan av Köpmangatan 1 1 1 1 4 25,00%
På båda sidorna av Köpmangatan 0 0,00%
Det kommer inte anläggas en cykelbana på Köpmangatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 62,50%
Vet ej 1 1 2 12,50%

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 81,25%
B 1 1 6,25%
C 0 0,00%
A och B 0 0,00%
A och C 0 0,00%

B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 2 12,50%

A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50,00%
B 1 1 1 3 18,75%
C 1 1 6,25%
A och B 1 1 2 12,50%
A och C 1 1 6,25%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 6,25%

A 1 1 1 1 1 5 31,25%
B 0 0,00%
C 1 1 6,25%
A och B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 56,25%
A och C 1 1 6,25%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 0 0,00%

10% 1 1 1 1 1 5 31,25%
30% 1 1 1 1 1 1 6 37,50%
50% 1 1 1 3 18,75%
70% 0 0,00%
Vet ej 1 1 2 12,50%

A 0 0,00%
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100,00%
Vej ej 0 0,00%

5 våningar 1 1 6,25%
6 våningar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50,00%
7 våningar 1 1 2 12,50%
Vet ej 1 1 1 1 1 5 31,25%

21,5 meter 0 0,00%
16 meter 1 1 6,25%
6,5 meter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 68,75%
4 meter 1 1 2 12,50%
Vet ej 1 1 2 12,50%

Ja 1 1 1 3 18,75%
Nej 1 1 1 1 1 1 1 7 43,75%
Vet ej 1 1 1 1 1 1 6 37,50%

Summa antal rätt 5 5 6 3 5 6 6 4 3 8 6 5 6 4 4 5
Summa antal Vet ej 2 0 0 2 1 1 2 0 5 0 0 1 0 2 1 3

6. Ungefär hur stor yta av detaljplaneområdet kommer nybyggnationen att täcka?

7. Vilken av byggnaderna A och D är högst från markplan till tak?

8. Vilket är det maximala antalet våningar som hus A får byggas i?

9. Hur hög är byggnad B om du står på position X?

10. Kommer vattenområdet bevaras i sitt ursprungliga skick?

5. Vilken/vilka av detaljplanens byggnader är nybyggnation?

Experiment- Grupp B 4D

1. Finns det en tydlig höjdskillnad i terrängen (mer än 5 meter) inom detaljplaneområdet?

2. Hur kommer cykelvägen på väg 1 (se orienteringsbild 1) anläggas?

3. I vilken byggnad kommer det att anläggas bostäder?

4. Var kommer det att finnas tillgång till service, som t.ex. handel & konstcentrum när detaljplanen är genomförd?



ID Summa Summa Procent

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Tid 15 13 20 24 20 10 22 16 23 16 21 19 19 17

Ålder 25 23 21 24 22 30 40 32 43 22 22 43 30 30 34 41

Kön Kvinna Man Man Man Man Kvinna Man Man Kvinna Man Man Man Kvinna Kvinna kvinna Man

Utbildningsprogram Lantmät Lantmät Lantmät Lätmät Miljötek Sjuksköt Lärare Ingenjör Sampl åk 1 Sampl åk 1 Sampl åk 1 Sampl åk1 Sjuksköt Miljötek miljötek Ingenjör

Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87,50%
Nej 0 0,00%
Vet ej 1 1 2 12,50%

På östra sidan av Köpmangatan 0 0,00%
På västra sidan av Köpmangatan 1 1 1 3 18,75%
På båda sidorna av Köpmangatan 1 1 1 3 18,75%
Det kommer inte anläggas en cykelbana på Köpmangatan 1 1 1 1 1 1 6 37,50%
Vet ej 1 1 1 1 4 25,00%

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 87,50%
B 0 0,00%
C 0 0,00%
A och B 1 1 2 12,50%
A och C 0 0,00%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 0 0,00%

A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 50,00%
B 0 0,00%
C 1 1 6,25%
A och B 1 1 2 12,50%
A och C 0 0,00%
B och C 1 1 2 12,50%
A, B och C 1 1 1 3 18,75%
Vet ej 0 0,00%

A 1 1 1 1 1 1 6 37,50%
B 0 0,00%
C 0 0,00%
A och B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 56,25%
A och C 0 0,00%
B och C 0 0,00%
A, B och C 0 0,00%
Vet ej 1 1 6,25%

10% 1 1 1 3 18,75%
30% 1 1 1 1 1 1 1 7 43,75%
50% 1 1 6,25%
70% 1 1 6,25%
Vet ej 1 1 1 1 4 25,00%

A 1 1 2 12,50%
D 1 1 2 12,50%
Vej ej 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 68,75%

5 våningar 0 0,00%
6 våningar 1 1 6,25%
7 våningar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75,00%
Vet ej 1 1 1 3 18,75%

21,5 meter 1 1 1 3 18,75%
16 meter 1 1 6,25%
6,5 meter 1 1 1 3 18,75%
4 meter 0 0,00%
Vet ej 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 56,25%

Ja 1 1 1 1 4 25,00%
Nej 1 1 1 1 1 1 1 7 43,75%
Vet ej 1 1 1 1 4 25,00%

Summa antal rätt 3 5 6 4 4 5 5 4 5 4 4 2 1 6 3 7
Summa antal Vet ej 2 0 1 3 3 3 1 3 1 0 1 6 6 3 2 3

Förkortningar utbildningsprogram 

Lantmätarprogrammet Lantmät
Miljöteknikprogrammet Miljötek
Ingenjör från flera olika ämnen Ingenjör
Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköt
Lärarprogrammet Lärare
Samhällplanerarprogrammet Sampl åk1
Årskurs 1

6. Ungefär hur stor yta av detaljplaneområdet kommer nybyggnationen att täcka?

7. Vilken av byggnaderna A och D är högst från markplan till tak?

8. Vilket är det maximala antalet våningar som hus A får byggas i?

9. Hur hög är byggnad B om du står på position X?

10. Kommer vattenområdet bevaras i sitt ursprungliga skick?

5. Vilken/vilka av detaljplanens byggnader är nybyggnation?

Experiment- Grupp B 2D

1. Finns det en tydlig höjdskillnad i terrängen (mer än 5 meter) inom detaljplaneområdet?

2. Hur kommer cykelvägen på väg 1 (se orienteringsbild 1) anläggas?

3. I vilken byggnad kommer det att anläggas bostäder?

4. Var kommer det att finnas tillgång till service, som t.ex. handel & konstcentrum när detaljplanen är genomförd?



Appendix G – Wilcoxon signed rank test 
 

Detta appendix innehåller beräkningarna för Wilcoxon signed rank test.  

 

 



Wilcoxon signed rank test
Tidsåtgång mellan steg 1 och steg 2

ID Steg 1 Steg 2 Skillnad Positiv  Absolut skillnad Rangordning Ordnade värden
A1 20 14 6 1 6 11 11
A2 18 15 3 1 3 4 4
A3 28 9 19 1 19 25 25
A4 18 9 9 1 9 17 17
A5 15 10 5 1 5 8 8
A6 23 15 8 1 8 16 16
A7 27 15 12 1 12 20 20
A8 30 10 20 1 20 26 26
A10 25 10 15 1 15 24 24
A11 27 15 12 1 12 20 20
A12 18 15 3 1 3 4 4
A13 34 12 22 1 22 28 28
A14 28 18 10 1 10 18 18
A15 25 19 6 1 6 11 11
B1 16 15 1 1 1 1 1
B3 20 13 7 1 7 14 14
B4 26 20 6 1 6 11 11
B5 11 24 -13 -1 13 23 -23
B7 25 20 5 1 5 8 8
B8 30 10 20 1 20 26 26
B9 15 22 -7 -1 7 14 -14
B10 12 16 -4 -1 4 7 -7
B11 11 23 -12 -1 12 20 -20
B12 19 16 3 1 3 4 4
B13 16 21 -5 -1 5 8 -8
B14 29 19 10 1 10 18 18
B15 17 19 -2 -1 2 3 -3
B16 16 17 -1 -1 1 1 -1

314 *Positiv summa 
-76 *Negativ summa 
76 *Teststatestik

H₀: utförandetiden mellan steg 1 och steg 2 skiljer sig inte
H₁: utförandetiden mellan steg 1 och steg 2 skiljer sig

Signifikansnivå: 0,05
Tvåsidigt test

Kritiskt värdet: 117
Teststatistik: 76

Om teststatistiken är mindre än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen

Nollhypotesen förkastas eftersom 76 < 127

Detta är ett bevis på att det finns en signifikant skillnad på tidsåtgången mellan steg 1 och steg 2



Wilcoxon signed rank test
Tidsåtgång mellan 2D-metoden och 4D-metoden

ID 2D 4D Skillnad Positiv  Absolut skillnad Rangordning Ordnade värden
A1 20 14 6 1 6 11 11
A2 18 15 3 1 3 4 4
A3 28 9 19 1 19 25 25
A4 18 9 9 1 9 17 17
A5 15 10 5 1 5 8 8
A6 23 15 8 1 8 16 16
A7 27 15 12 1 12 20 20
A8 30 10 20 1 20 26 26
A10 25 10 15 1 15 24 24
A11 27 15 12 1 12 20 20
A12 18 15 3 1 3 4 4
A13 34 12 22 1 22 28 28
A14 28 18 10 1 10 18 18
A15 25 19 6 1 6 11 11
B1 15 16 -1 -1 1 1 -1
B3 13 20 -7 -1 7 14 -14
B4 20 26 -6 -1 6 11 -11
B5 24 11 13 1 13 23 23
B7 20 25 -5 -1 5 8 -8
B8 10 30 -20 -1 20 26 -26
B9 22 15 7 1 7 14 14
B10 16 12 4 1 4 7 7
B11 23 11 12 1 12 20 20
B12 16 19 -3 -1 3 4 -4
B13 21 16 5 1 5 8 8
B14 19 29 -10 -1 10 18 -18
B15 19 17 2 1 2 3 3
B16 17 16 1 1 1 1 1

308 *Positiv summa 
-82 *Negativ summa 
82 *Teststatestik

H₀: det finns inga skillnader i utförandetiden mellan 2D-metoden och 4D-metoden 
H₁: det finns skillnader i utförandetiden mellan 2D-metoden och 4D-metoden

Signifikansnivå: 0,05
Tvåsidigt test 

Kritiskt värde: 117
Teststatistik: 82

Om teststatistiken är mindre än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen 

Nollhypotesen förkastas eftersom 82 < 127

Detta är ett bevis på att det finns en signifikant skillnad på tidsåtgången mellan 2D-metoden och 4D-metoden



Wilcoxon signed rank test
Antal rätt i steg 1 och steg 2

ID Steg 1 Steg 2 Skillnad Positiv  Absolut skillnad Rangordning Ordnade värden
A1 5 7 -2 -1 2 16 -16
A2 5 5 0 -1 0 1 -1
A3 4 4 0 -1 0 1 -1
A4 0 3 -3 -1 3 25 -25
A5 2 5 -3 -1 3 25 -25
A6 2 3 -1 -1 1 7 -7
A7 5 6 -1 -1 1 7 -7
A8 2 4 -2 -1 2 16 -16
A9 3 4 -1 -1 1 7 -7
A10 3 3 0 -1 0 1 -1
A11 2 5 -3 -1 3 25 -25
A12 3 5 -2 -1 2 16 -16
A13 2 7 -5 -1 5 30 -30
A14 6 5 1 1 1 7 7
A15 5 3 2 1 2 16 16
B1 5 3 2 1 2 16 16
B2 5 5 0 -1 0 1 -1
B3 6 6 0 -1 0 1 -1
B4 3 4 -1 -1 1 7 -7
B5 5 4 1 1 1 7 7
B6 6 5 1 1 1 7 7
B7 6 5 1 1 1 7 7
B8 4 4 0 -1 0 1 -1
B9 3 5 -2 -1 2 16 -16
B10 8 4 4 1 4 29 29
B11 6 4 2 1 2 16 16
B12 5 2 3 1 3 25 25
B13 6 1 5 1 5 30 30
B14 4 6 -2 -1 2 16 -16
B15 4 3 1 1 1 7 7
B16 5 7 -2 -1 2 16 -16

167 Positiv summa 
-235 Negativ summa 
167 Teststatestik

H₀: Antalet rätt svar mellan steg 1 och steg 2  skiljer sig inte
H₁: Det finns skillnader på antalet rätt svar mellan steg 1 och steg 2

Signifikansnivå: 0,05
Tvåsidigt test

Kritiskt värde: 148
Teststatistik: 167

Om teststatistiken är mindre än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen 

Nollhypotesen förkastas ej  eftersom 167 > 148

Detta är ett bevis på att det inte finns en signifikant skillnad på antal rätt mellan steg 1 och steg 2



Wilcoxon signed rank test
Antal rätt i 2D-metoden och 4D-metoden

ID 2D 4D Skillnad Positiv  Absolut skillnad Rangordning Ordnade värden
A1 5 7 -2 -1 2 16 -16
A2 5 5 0 -1 0 1 -1
A3 4 4 0 -1 0 1 -1
A4 0 3 -3 -1 3 25 -25
A5 2 5 -3 -1 3 25 -25
A6 2 3 -1 -1 1 7 -7
A7 5 6 -1 -1 1 7 -7
A8 2 4 -2 -1 2 16 -16
A9 3 4 -1 -1 1 7 -7
A10 3 3 0 -1 0 1 -1
A11 2 5 -3 -1 3 25 -25
A12 3 5 -2 -1 2 16 -16
A13 2 7 -5 -1 5 30 -30
A14 6 5 1 1 1 7 7
A15 5 3 2 1 2 16 16
B1 3 5 -2 -1 2 16 -16
B2 5 5 0 -1 0 1 -1
B3 6 6 0 -1 0 1 -1
B4 4 3 1 1 1 7 7
B5 4 5 -1 -1 1 7 -7
B6 5 6 -1 -1 1 7 -7
B7 5 6 -1 -1 1 7 -7
B8 4 4 0 -1 0 1 -1
B9 5 3 2 1 2 16 16
B10 4 8 -4 -1 4 29 -29
B11 4 6 -2 -1 2 16 -16
B12 2 5 -3 -1 3 25 -25
B13 1 6 -5 -1 5 30 -30
B14 6 4 2 1 2 16 16
B15 3 4 -1 -1 1 7 -7
B16 7 5 2 1 2 16 16

78 *Positiv summa 
-324 *Negativ summa 

78 *Teststatestik
H₀: det finns inga skillnader i antalet rätt svar mellan 2D-metoden och 4D-metoden
H₁: det finns skillnader i antalet rätt svar mellan 2D-metoden och 4D-metoden

Signifikansnivå: 0,05
Tvåsidigt test

Kritiskt värde: 148
Teststatistik: 78

Om teststatistiken är mindre än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen 

Nollhypotesen förkastas eftersom 78 < 148

Detta är ett bevis på att det finns en signifikant skillnad på antal rätt mellan 2D-metoden och 4D-metoden



Wilcoxon signed rank test
Antal "vet ej" steg 1 och steg 2

ID Steg 1 Steg 2 Skillnad Positiv  Absolut skillnad Rangordning Ordnade värden
A1 1 0 1 1 1 7 7
A2 2 3 -1 -1 1 7 -7
A3 1 6 -5 -1 5 28 -28
A4 8 2 6 1 6 30 30
A5 2 0 2 1 2 19 19
A6 5 4 1 1 1 7 7
A7 1 0 1 1 1 7 7
A8 2 2 0 -1 0 1 -1
A9 0 0 0 -1 0 1 -1
A10 0 4 -4 -1 4 25 -25
A11 1 0 1 1 1 7 7
A12 0 1 -1 -1 1 7 -7
A13 3 0 3 1 3 22 22
A14 4 0 4 1 4 25 25
A15 2 5 -3 -1 3 22 -22
B1 2 2 0 -1 0 1 -1
B2 0 0 0 -1 0 1 -1
B3 0 1 -1 -1 1 7 -7
B4 2 3 -1 -1 1 7 -7
B5 1 3 -2 -1 2 19 -19
B6 1 3 -2 -1 2 19 -19
B7 2 1 1 1 1 7 7
B8 0 3 -3 -1 3 22 -22
B9 5 1 4 1 4 25 25
B10 0 0 0 -1 0 1 -1
B11 0 1 -1 -1 1 7 -7
B12 1 6 -5 -1 5 28 -28
B13 0 6 -6 -1 6 30 -30
B14 2 3 -1 -1 1 7 -7
B15 1 2 -1 -1 1 7 -7
B16 3 3 0 -1 0 1 -1

156 *Positiv summa 
-248 *Negativ summa 
156 *Teststatestik

H₀: Antalet “vet ej” skiljer sig inte mellan steg 1 och steg 2  
H₁: Antalet “vet ej” skiljer sig mellan steg 1 och steg 2

Signifikansnivå: 0,05
Tvåsidigt test

Kritiskt värde: 148
Teststatistik: 156

Om teststatistiken är mindre än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen 

Nollhypotesen förkastas ej eftersom 159 > 148

Detta är ett bevis på att det inte finns en signifikant skillnad på antal "vet ej" mellan steg 1 och steg 2



Wilcoxon signed rank test
Antal "vet ej" i 2D-metoder och 4D-metoden 

ID 2D 4D Skillnad Positiv  Absolut skillnad Rangordning Ordnade värden
A1 1 0 1 1 1 7 7

A2 2 3 -1 -1 1 7 -7

A3 1 6 -5 -1 5 28 -28

A4 8 2 6 1 6 30 30

A5 2 0 2 1 2 19 19

A6 5 4 1 1 1 7 7

A7 1 0 1 1 1 7 7

A8 2 2 0 -1 0 1 -1

A9 0 0 0 -1 0 1 -1

A10 0 4 -4 -1 4 25 -25

A11 1 0 1 1 1 7 7

A12 0 1 -1 -1 1 7 -7

A13 3 0 3 1 3 22 22

A14 4 0 4 1 4 25 25

A15 2 5 -3 -1 3 22 -22

B1 2 2 0 -1 0 1 -1

B2 0 0 0 -1 0 1 -1

B3 1 0 1 1 1 7 7

B4 3 2 1 1 1 7 7

B5 3 1 2 1 2 19 19

B6 3 1 2 1 2 19 19

B7 1 2 -1 -1 1 7 -7

B8 3 0 3 1 3 22 22

B9 1 5 -4 -1 4 25 -25

B10 0 0 0 -1 0 1 -1

B11 1 0 1 1 1 7 7

B12 6 1 5 1 5 28 28

B13 6 0 6 1 6 30 30

B14 3 2 1 1 1 7 7

B15 2 1 1 1 1 7 7

B16 3 3 0 -1 0 1 -1

277 *Positiv summa 

-127 *Negativ summa 

127 *Teststatestik

H0: det finns inga skillnader i antalet “vet ej” mellan 2D-metoden och 4-metoden 
H1: det finns skillnader i antalet “vet ej” mellan 2D-metoden och 4D-metoden

Signifikansnivå: 0,05

Tvåsidigt test

Kritiskt värde: 148

Teststatistik: 127

Om teststatistiken är mindre än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen 

Nollhypotesen förkastas eftersom 127 < 148

Detta är ett bevis på att det finns en signifikant skillnad på antal "vet ej" mellan 2D-metoden och 4D-metoden



Appendix H – Kvalitativ stapeldiagamsanalys  









 
  



Appendix I – Svar på fråga 11 

 

Grupp A, 2D-metoden 

”Klurigt men kul”  

(Deltagare A2) 

 

”Detaljplan saknade uppgifter som varit potentiellt givande (gatunamn, höjd över vissa 

ytor osv.) Tog ett ta innan “polletten trillande ner” angående hur man skulle tänka”  

(Deltagare A6) 

 

”Mycket text, mastigt. Svårt att se plushöjd för X mot B”  

(Deltagare A7) 

 

”Svårt att hitta informationen rent allmänt. Tomtarea saknas på det nybyggnation som 

saknas”  

(Deltagare A9) 

 

”2D kändes lättare att förstå än 4D” 

 (Deltagare A12) 

 

”Jag ser att det är svenska men jag förstår inte vad det står!”  

 (Deltagare A13) 

 

”Svårt att veta var man ska hitta informationen om man ej är insatt i ämnet. Det framgår 

inte tydligt på kartorna om höjd osv” 

(Deltagare A14) 

 

”Det var mycket svårare än jag först trodde. Hade varit skönt att ha allt samlat 

(karta+planbeskrivning) även om jag förstår att det är svårt. Nu orkar man inte läsa 

hela häftet utan letar bara efter det jag söker, typ “vatten” under vatten-rubriken”  



 

(Deltagare A15) 

 

Grupp A, 4D-metoden 

”Roligt komplement till vanlig detaljplanehandling men jag tror som sagt att det endast 

ska vara ett komplement för visualiserings. Papperskartor och skiva handlingar är 

noggrannare och bättre” 

 (Deltagare A2) 

 

”Strandpromenaden anläggs och någon typ av kaj/hamn/utsvängning i vattnet. 

Höjdskillnader är svåra att uppfatta i 4D men all annan info är lättare att hitta här än 

via detaljplan” 

 (Deltagare A5) 

 

”Inte tydligt vad som är bostäder etc. Mer än “hur det ser ut”. Ej tydligt vad som är 

nyproduktion. Dock mycket mer intuitivt sätt att uppleva området med än i 2D. Fick en 

tydligare bild” 

(Deltagare A6) 

 

”Grymt!”  

(Deltagare A7) 

 

”Mycket tydligare i 3D!”  

(Deltagare A8) 

 

”Tydligt enkelt att utforska området och få en förståelse hur det kommer se ut!”  

(Deltagare A9) 

 

”Trafiklösningen är lättare att se i 4D, medan användningsområden för husen inte går 

att se. Oklart vad vissa hus ska användas till”  

(Deltagare A10) 



 

”Lättare att få en helhetsbild av byggnaderna än om man bara ser ritningen. Svårt att 

veta vad som byggnad B skulle användas till. Någon typ av förklarande text vid 

byggnaden skulle underlätta”  

(Deltagare A14) 

 

”Svårt att veta numerär info som höjd på husen. Det som frågade efter höjdskillnad inom 

området kunde jag förstå i och med att jag kunde gå upp för kullen. Med huset var det 

svårare. Procent-“täckt” yta av nybyggnation är fortfarande svårt att veta. Som i 

föregående enkät fattade jag inte exakt att väg 1 vad lokalgatan då det bara stod “1” i 

kartan. I och för sig är det den enda vägen inom området och det gav sig till slut. Även 

svårt att tydligt veta vad som var bostadshus. Handel var lättare då affärsfönster på 

bottenvåning av hus A”  

(Deltagare A15) 

 

Grupp B, 4D-metoden 

”Bra vy över hur det kan komma att se ut med inte mycket information i bilden (eller om 

jag missade något?)”  

(Deltagare B1) 

 

”Ett mycket roligt sätt att få planen visualiserad för sig. Lätt att förstå vad som ska 

skapas. Lite svår navigerat”  

(Deltagare B3) 

 

 

”Hade varit lättare att ta till sig modellen om datorn hade klarat av programvaran 

bättre. Programmet är bra komplement till handlingar, men fortfarande komplement”  

(Deltagare B4) 

 

”Min utopi skulle vara i första hand ta del av 4D versionen med små komplement. 

2D versionen är jobbig och väcker ingen lust och förståelse. En negativ/lat person skulle 

säkert strunta i pappershögen och bara titta på bilderna. Komplementen skulle i 4D 



versionen vara små infotavlor med text och tydligare detaljer i fönster och med skyltar”  

(Deltagare B7) 

 

”Lätt att se hur det kommer se ut, men det behövs mer info om man ska se det tänkta 

behovet av bostäderna” 

(Deltagare B9) 

 

”Lätt att se höjdskillnad i terrängen. Man kan lätt se att det ej finns någon cykelbana. 

Svårt att veta var bostäder kommer anläggas, man ser direkt att det kommer anläggas i 

hus A men osäker om det kommer finnas i nått av de andra husen. Enkelt att se vad som 

är nybyggnation och ungefär hur många procent av området det täcker. Enkelt att 

uppskatta höjdskillnader mellan husen” 

(Deltagare B13) 

 

”Svårt att avgöra höjdskillnader. Att bedöma hur hög en byggnad är t.ex. skulle vilja 

kunna klicka på en byggnad och få reda på måtten.  Vet inte vilket väderstreck man går 

åt. Bra visuellt sätt att se hur ett område kommer se ut. Känner mig mer vänligt inställd 

till förändringen när jag “fått gått omkring” själv i området. Svårt att avgöra detaljer 

om byggnader, vad de ska användas till. Skulle vilja växla mellan personvyn och en 

översikt uppifrån” 

 (Deltagare B14) 

 

”3D modellen gav mig en bra känsla för hur området ska se ut. Om cykelbanor planeras 

borde det vara med i modellen! Tydligare information om husen och området skulle vara 

bra - t.ex. om man kan “klicka” på ett hus och då få information som t.ex. “ Denna 

byggnad ska innehålla lägenheter, 40 st 3 rok, 10 st 4 rok, kontorsplan, handel och 

service i bottenplan” osv” 

 (Deltagare B16) 

 

Grupp B, 2D-metoden 

”Mer information om området men blir lite rörigt!” 

 (Deltagare B1) 

 



”Svårt att mäta höjd”  

(Deltagare B4) 

 

”Det är mycket fackspråk i informationen som i övrigt är mastigt och svårbegripligt”  

(Deltagare B6) 

 

”Jag tycker att den här delen av testet var lite allmänt förvirrande. Föregående test vid 

datorn kändes enklare. Kanske p.g.a. att det blir lättare att orientera sig visuellt”  

(Deltagare B7) 

 

”Att göra 4D först påverkade mitt minne såklart även om jag hårt försökte glömma. 2D 

gjorde även att jag kände mig fördummad” 

 (Deltagare B9) 

 

”Svårt att utläsa höjdskillnader i terrängen, kan inte hitta nån symbol för hur en 

cykelväg ser ut. Kan ej utläsa vad som är nybyggnation. Svårt att utläsa hur många 

meter en byggnad är”  

(Deltagare B13) 

 

”Mycket detaljer och bakgrundsinformation. Svårt att föreställa sig hur det kommer se ut 

i verkligheten. Mycket text att läsa. Lite rörig plankarta, mycket siffror och streck”  

(Deltagare B14) 

 

”Planbeskrivningen är outhärdligt tråkig att läsa och jag orkar bara bläddra genom den 

som hastigast. Detaljplanen i 2D var något enklare för mig att ta till mig med jag gillar 

3D-modellen mest”  

(Deltagare B16) 

 

 

 

 


