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Monday 30 March 2015:
Strategies and Urban Design for 
Age-friendly Cities
Strategies for Age-Friendly Cities: experiences from Dublin
Alison King, head of the Social Inclusion Unit and co-ordinator of the Dublin 
Age Friendly City Programme, Dublin City Council

Strategies for Age-Friendly Cities: experiences from Atlanta
Kathryn Lawler, director, Atlanta Regional Commission’s aging division

Urban Design for Ageing in Place: experiences from Atlanta & USA
M Scott Ball, architect and urban designer, Commons Planning

Salongen, KTHs bibliotek (KTHB, Osquars backe 31) kl 13.00 - 17.00. 

Anmälan till mats.lundstrom@abe.kth.se. Endast 50 platser, först till kvarn gäller. Anmälan 
är bindande, eller kan överlåtas till kollega. Deltagande är kostnadsfritt, men en avgift om 
200 kr faktureras om anmäld inte dyker upp eller avanmäler sig senare än 27 mars. 
Arrangemanget genomförs med ekonomiskt stöd från Ax:son Johnson-stiftelsen, Formas, 
Riksbyggens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. 

Premiär!

Arrangörer                  I samarbete med



Samhällsplanering & 
stadsbyggande utifrån
ett äldreperspektiv

sthlm
senior
city

FoU i samverkan mellan praktik och akademi för att 
öka kunskapen om stadsmiljöns betydelse för äldres 
livskvalitet samt ökad kreativitet och kompetens 
inom stadsplaneringen

Världen blir äldre - stadslivet förändras
Vi står i hela världen inför en omfattande demografisk utveckling 
med en ökad andel äldre befolkning. Det ställer krav på förändring 
och nytänkande, inte minst inom samhällsplanering och stadsby-
ggnad. Men forsknings- och utvecklingsarbete har i Sverige haft 
mycket starkt fokus på själva bostadens form och funktion.  

Frågan behöver breddas och i högre grad även inkludera äldres 
livssituation utanför bostaden: i kvarteret, stadsdelen, i staden 
och t o m i hela stadsregionen. Det handlar dels om utformning 
av offentliga rum och bebyggelsestruktur, dels om lokalisering av 
bostäder i förhållande till andra viktiga funktioner som gör det 
möjligt även för äldre att leva ett aktivt, socialt och självständigt 
liv med hög livskvalitet och bo kvar i sitt hem. Ett aktivt liv med 
regelbundna åtaganden utanför hemmet bidrar till en bättre hälsa 
och möjlighet att bo kvar i sin hemmamiljö.  

Det behövs mer kunskap och högre kompetens
Äldreperspektivet saknas i svensk stadsplanering. Planerare, 
arkitekter, ingenjörer, fastighetsägare-/förvaltare och byggherrar/
fastighetsutvecklare i såväl offentlig som privat sektor behöver bli 
bättre på att förstå olika äldregruppers behov och önskemål. Det 
behövs mer kunskap om sakfrågorna: det offentliga rummets ut-
formning och struktur, planutformning, lokalisering av bostäder i 
förhållande till handel, service, kollektivtrafik etc kopplat till äldres 
livskvalitet och oberoende. 

Det behövs även ökad kompetens och förändrade arbetssätt för 
att integrera äldreperspektivet i stadsplaneringen. Det kan handla 
om att organisera planeringen på ett annat sätt, bjuda in äldre och 
personal inom vård- och omsorg att aktivt medverka i design- 
och planprocesserna i tidigt skede, ökad tidig samverkan med 
bostadsföretag m m. Det bidrar till bättre design- och beslutsun-
derlag och därmed bättre miljöer att leva i. 

Stockholm Senior City
Som en följd av samhällsutmanin-
garna och det ökade kunskaps- 
och kompetensbehovet har KTH 
tillsammans med Stockholms stads 
stadsbyggnadskontor och äldeför-
valtning samt TMR/Stockholms 
läns landsting initierat en plattform 
för att öka kunskapen och kom-
petensen inom detta område. Vår 
ambition är att även involvera fler 
intresserade samarbetspartner med 
intresse av att öka kunskapen om 
sambanden mellan äldres livsmiljö 
och livskvalitet samt hur vi kan 
planera och utforma städer och 
stadsmiljöer som bidrar till goda 
livsmiljöer för äldre. 

Stockholm Senior City Seminars är 
en seminarieserie där vi två gånger 
om året bjuder in svenska och in-
ternationella föreläsare att dela med 
sig av sina kunskaper och erfaren-
heter från forskning och utveckling
som berör äldres livsmiljöer, stads-
planering och stadsbyggande.

För mer information, kontakta 
Mats Johan Lundström på KTH, 
Institutionen för samhällsplanering 
och miljö: 0733-423636. 
mats.lundstrom@abe.kth.se


