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SAMMANFATTNING  
 
”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen 
att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och 
transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala 
energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av 
ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, 
vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. Plan- och 
bygglagen (PBL) ger kommunerna vissa möjligheter att påverka energianvändningen 
och energitillförseln för ny bebyggelse, men de är tämligen begränsade. Variabler 
som mikroklimat och stadstyper med låg omslutningskvot påverkar bebyggelsens 
energianvändning i ett byggnadsfysiskt perspektiv, men ur ett administrativt 
perspektiv spelar detta ingen roll sedan energikraven i Boverkets byggregler sedan 
några år tillbaka ställer krav på hela byggnadens energiprestanda och inte på enskilda 
byggnadsdelar. Om byggreglernas krav istället skulle gälla byggnadens 
energianvändning i ett livscykelperspektiv skulle detta ge en mer rättvis bild samtidigt 
som planeringsfrågor som placering av bebyggelse och samt stadstyper skulle påverka 
energianvändningen. Vidare efterfrågas riktlinjer för hur användningen av elektricitet 
i bebyggelsesektorn ska miljöbedömas samt en statlig samsyn om elens roll ibland 
annat uppvärmnings- och transportsektorerna.  
 
Den stora effektiviseringspotentialen i bebyggelsesektorn finns dock i den befintliga 
bebyggelsen, vilket inte kan styras med vare sig markanvändningsreglering enligt 
PBL-planeringen eller Boverkets byggregler – det är fastighetsägarnas ansvar. Men 
planering kan omfatta så mycket mer än bara reglering. PBL:s organisation och krav 
på samrådsprocesser gör den kommunala planeringen till en viktig utvecklingsarena 
där såväl fastighetsägare som andra aktörer kan bjudas in att delta. Istället för ett 
traditionellt tvingande uppifrånperspektiv skulle den kommunala planeringen i högre 
grad kunna inta ett underifrånperspektiv och arbeta mer positivt och visa på 
möjligheterna att minska energianvändningen och få en mer hållbar energitillförsel, 
frågor som är bra både ur ett miljö- som ekonomiskt perspektiv. Planeringen skulle 
vidare behöva bli mer strategisk och genomförandeinriktad.   
 
I forsknings- och utvecklingsprogrammet Uthållig kommun fysisk planering har nya 
planeringsmetoder och -verktyg introducerats i fem kommuner, med syfte att 
integrera energi- och hållbarhetsaspekterna i den kommunala fysiska planeringen. En 
studie av den introducerade arbetsmetodiken visar att det går bra att kombinera 
rationella och kommunikativa planeringsmetoder och -verktyg. Det breda och 
inkluderande tillvägagångssättet har lett till att de deltagande har ökat sin kunskap om 
och sett större samband mellan planering, energi, bebyggelse och transporter, men 
även ökad förståelse för andra aktörers synsätt och kompetenser. Studien visar att 
såväl rationellt tänkande och expertkunskap som lokala, vardagliga erfarenheter och 
kunskaper är viktiga i planeringsprocessen. Det behövs kunskap om såväl 
processledning som sakkunskaper om exempelvis energi och miljöpåverkan.  
 
Nyckelord: Stadsplanering, kommunal planering, fysisk planering, stadsutveckling, 
bebyggelseplanering, urbana strukturer, energianvändning, energieffektivitet, 
energitillförsel, kommunikativ planering, rationell planering, planeringsteori, Uthållig 
kommun, klimat, hållbar, hållbar utveckling 
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FÖRORD  
 
Från sommaren 2006 och drygt två år framåt var jag med i den andra etappen av 
delprojektet Fysisk planering i Energimyndighetens pilotprogram Uthållig kommun. 
Under det första året skedde en stor förändring i omvärldens syn på energi- och 
klimatfrågorna då Sternrapporten släpptes, följt av Al Gores världsturné och FN:s 
klimatpanels (IPCC) syntesrapport om växthuseffektens utveckling samt tilldelningen 
av Nobels fredspris 2007 dessa. Helt plötsligt handlade allt om klimat och energi, från 
politik till kvällstidningarnas helgbilagor. Inom arkitektur- och stadsplanering började 
alla intressera sig för energi och klimat. Frågorna fick dessutom stort genomslag i 
näringslivet. Mitt forskningsämne visade sig vara mycket aktuellt, vilket är roligt. 
 
Jag har haft nöjet att följa kommunernas arbetet i denna andra etapp och därtill haft 
möjlighet att fördjupa mig i frågor som energi och bebyggelse, systemanalys, 
planeringsteori med mera. Resultatet av dessa 3,5 år som licentiatstudent på deltid är 
denna licentiatuppsats. Förhoppningsvis kommer familj och vänner nu i högre grad 
förstå vad det är jag hållit på med under dessa år, vilket jag ibland något kryptiskt 
försökt att förklara. Tack för att ni har stått ut med mig. 
 
Jag vill tacka mina handledare Göran Cars och Ulf Ranhagen som tålmodigt har 
guidat mig genom den akademiska djungeln och stöttat mig när jag har tvivlat. Jag 
vill även tacka kollegorna på institutionen för trevliga diskussioner och tips, 
framförallt Patrik och Charlotta. Ett tack går även till mina medarbetare på AQ 
Arkitekter, som ibland undrat vart jag tagit vägen och vad jag har hållit på med i över 
3,5 år – tack även till förstående uppdragsgivare. Anna och Åsa samt mina andra 
PLAN-kollegor vill jag tacka för stöttning och givande diskussioner. Tack Louise, för 
att du inledningsvis öppnade mina ögon för en möjlig framtid inom 
forskningsvärlden.  
 
Det är många deltagare i Uthållig kommun fysisk planering som har ställt upp med sin 
dyrbara tid så att jag har kunnat ta del av deras erfarenheter av programmet. Utan er 
hade jag inte haft någon empiri eller uppsats. Tack!  
 
Slutligen vill jag rikta ett tack till Energimyndigheten som med sitt finansiella stöd 
gjort denna resa möjlig. Särskilt tack till Tore Carlsson och Tobias Malmgren!  
 
Med detta sagt: hoppas att du som läser detta finner uppsatsen intressant. Trevlig 
läsning! 
 
Stockholm i januari, 2010 
 
Mats Johan Lundström 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Planeringen av vår fysiska miljö är en viktig del i det större och utmanande pussel 
som klimatomställningen innebär. Tillsammans står bebyggelse- och trafiksektorerna 
för nära två tredjedelar av landets energianvändning. Hur vi planerar, bygger och 
använder bebyggelsen borde därför ha en betydande påverkan på hur mycket och 
vilken slags energi vi använder, vilket i sin tur påverkar hur mycket klimatpåverkande 
gaser vi släpper ut. Då den rumslig-fysiska utvecklingen i Sverige till stor del styrs av 
den kommunala planeringen rymmer denna verksamhet en stor potential till 
förändring i en mer hållbar riktning. 
 

1.2 Forskningsområde/problem 
Frågan om bebyggelsens energianvändning och -tillförsel diskuteras och behandlas 
idag allt som oftast inom skilda arenor. Energieffektiviseringsfrågorna blir en fråga 
för arkitekter och ingenjörer om åtgärder på byggnadsnivå medan frågan om tillförsel 
och energisystem oftast är en diskussion som sker på makronivå eller internt inom 
energibolagen. Sedan 1990-talet har det saknats en diskussion där dessa frågor 
integreras och ses ur ett rumsligt urbant perspektiv. För att kunna utveckla samhället i 
en mer hållbar riktning finns ett behov av att öka kunskapen om hur bebyggelsens 
utformning, placering och användning å ena sidan och produktionen och tillförseln av 
energi å andra sidan påverkar varandra och hänger samman. Den kommunala 
samhällsplaneringen skulle kunna spela en viktig roll för att föra samman dessa två 
dimensioner och därmed ge energifrågan en mer rumslig dimension.  
 
För att kunna ta sig an denna uppgift behövs det inom planeringen såväl substantiell 
kunskap om hur bebyggelsens utformning och strukturer påverkar 
energianvändningen, men även kunskap om styrmedel och planeringsprocesser som 
kan leda i en mer hållbar riktning.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna licentiatavhandling är att studera hur man i Sverige med kommunal 
planering i allmänhet, och kommunal översiktlig planering i synnerhet, kan arbeta för 
att inom bebyggelsesektorn minska energibehovet, öka andelen förnybar energi samt 
minska klimatpåverkan. Avhandlingen har både ett processuellt och substantiellt 
fokus. 
 
Jag har ställt mig två forskningsfrågor som jag avser att belysa och besvara:  
 

1. Hur kan kommunal planering, framförallt översiktlig planering, påverka 
bebyggelseutvecklingen i en mer hållbar riktning vad gäller energianvändning 
och klimatpåverkan? 
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2. Hur kan en kombination av rationella och kommunikativa verktyg och 
metoder kopplat till aktionsforskningsmetodik användas för att förbättra 
integrationen av energi- och klimatfrågorna i den fysiska 
översiktsplaneringens processer och hur ser planeringens aktörer på dessa 
verktyg och metoder?  

 
För att kunna besvara dessa frågor kommer jag även ganska ingående behandla frågor 
som rör sambanden mellan fysisk bebyggelsestruktur, transporter, energianvändning 
och klimatpåverkan.  
 

1.4 Avgränsningar 
Inledningsvis inriktade jag mig i detta licentiatarbete på frågor som berörde 
uppvärmningen av bebyggelse. Efter hand har frågor som berör transporternas 
(persontransporter – godstransporter behandlas ej) koppling till inkluderats i arbetet 
bebyggelseutveckling, energianvändning och klimatpåverkan införlivats i 
avhandlingen. Detta innebär att frågor som berör bebyggelsens uppvärmning har 
behandlats något mer ingående än transportfrågorna i detta arbete.  
 
När det gäller bebyggelsens energianvändning har jag valt att koncentrera mig på 
energianvändning för uppvärmning. Kylning av bebyggelse är en växande företeelse 
även i Sverige, framförallt inom lokalsektorn, men jag har av tidsskäl valt att inte 
behandla dessa frågor i denna uppsats. Då det inte direkt är en fråga för den 
kommunala planeringen har jag inte heller fördjupat mig i hushållens och individernas 
livsstil och beteende vilket är viktiga faktorer för energianvändningens och 
växthuseffektens utveckling.  
 
Uppsatsen har ett tydligt svenskt fokus, främst på grund av att det är den svenska 
planeringssituationen som behandlas, men även på grund av att Sveriges 
klimatmässiga och geografiska förutsättningar till stor del skiljer sig från 
förutsättningar i exempelvis kontinentala Europa och USA, även om vissa 
grundläggande frågor är universella.  
 
Arbetet med att effektivisera energianvändningen och övergå till en större andel 
klimatneutrala energislag är en fråga som måste behandlas på alla nivåer, från global 
och europeisk till nationell, lokal och individnivå. Jag koncentrerar mig i den här 
avhandlingen dock på kommunens roll i energi- och klimatarbetet, framförallt inom 
den fysiska planeringen.  
 
Hållbar utveckling har flera dimensioner (sociala, kulturella, ekonomiska, 
miljömässiga) och att djupare gå in på dess mångfacetterade innebörd är ett 
avhandlingsämne i sig. Jag har därför valt att inte fördjupa mig i denna fråga, istället 
kommer jag endast kortfattat diskutera hållbarhetsbegreppet och sedan riktat in mig 
på klimataspekten (växthuseffekten) och hushållning av energi.  
 

1.5 Avhandlingens struktur och övergripande metoder  
Forskning om energianvändning i bebyggelsen brukar ofta ha ett kvantitativt 
tillvägagångssätt medan det inom planeringsforskning är vanligare med kvalitativa 
forskningsmetoder. Denna avhandling har en kvalitativ forskningsansats och baseras 
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på litteraturstudier, vars rön ofta baseras på kvantitativa metoder, och en empirisk 
studie som genomförts med intervjuer som kunskapsinsamling. De tre inledande 
kapitlen redovisar grundläggande kunskaper om hållbarhet, stadsutveckling, 
energisystem, energianvändning och styrmedel för att sedan kunna föra en teoretiskt 
och empiriskt baserad diskussion om hur man inom kommunal planering kan hantera 
energi-, transport- och bebyggelsefrågorna. 
 
Detta inledande kapitel ger en kortfattad introduktion till avhandlingens bakgrund och 
forskningsområde samt presenterar dess syfte och de forskningsfrågor som avses 
behandlas och slutligen besvaras i slutet av avhandlingen. 
 
I kapitel 2, som baseras på litteraturstudier (såväl vetenskapligt publicerade texter som 
studier och rapporter från statliga verk) och offentlig statistik, undersöks sambanden 
mellan fysisk bebyggelsestruktur och energianvändning kopplat till minskad 
klimatpåverkan. Efter en inledande diskussion om hållbar utveckling, framförallt 
gällande klimat- och miljöfrågor, presenteras en kortfattad historisk genomgång av 
den urbana utvecklingen och kopplar samman denna med energisystemets utveckling. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt som kortfattat diskuterar energisystem och 
energianvändningen i de svenska bebyggelse- och transportsektorerna samt en 
genomgång av vad som påverkar energianvändningen och klimatpåverkan i dessa 
sektorer. Avslutningsvis summeras den teoretiska genomgången av sambanden 
mellan urban struktur, energianvändning och –tillförsel samt klimatpåverkan.  
 
Kapitel 3 diskuterar hur samhället genom fysisk planering och andra styrmedel kan 
påverka energianvändningen och klimatutsläppen inom bebyggelse- och 
transportsektorerna. En kortfattad historisk genomgång belyser hur den svenska 
planlagstiftningen utvecklats, med särskild hänsyn till energi- och miljöaspekterna, 
följt av en beskrivning av de styrmöjligheter som dagens planlagstiftning medger. 
Vidare belyses näraliggande lagstiftning och andra styrmedel (ekonomiska, 
information, beteendepåverkan) som bidrar till en mer klimatmässigt hållbar 
utveckling kopplat till bebyggelsen. Detta kapitel kan delvis kopplas samman med 
forskningsfråga 1 gällande den kommunala planeringens möjligheter att påverka 
energianvändning och –tillförsel. Även detta kapitel baseras på litteraturstudier, 
inklusive lagtext. 
 
I avhandlingens fjärde kapitel avhandlas mer teoretiska aspekter på 
samhällsplaneringen. Kapitlet är avsett att ge ett teorietiskt stöd till avhandlingens 
empiriska del och baseras således på studier av planeringsteoretisk forskning.  
Inledningsvis diskuteras makt- och ansvarsfrågor inom planeringen samt de aktörer, 
med ibland varierande roller, som deltar i dess processer och genomförande. Vidare 
behandlas olika planeringsideal som påverkat planeringen från efterkrigstiden fram 
till idag. Avslutningsvis ges en teoretisk genomgång av de planeringsmetoder och –
verktyg som presenteras i empiristudie som beskrivs i kapitel 5.  
 
Avhandlingens empiridel presenteras i kapitel 5 som beskriver de planeringsmetoder 
och –verktyg som har introducerats och de arbetsseminarier som har genomförts samt 
undersöker hur metoderna och verktygen har tagits emot av deltagarna. Detta 
empirikapitel avser belysa forskningsfråga 2 angående hur en kombination av 
rationella och kommunikativa metoder och planeringsverktyg kan integrera energi- 
och klimatfrågor inom översiktsplanering. Kapitlet inleds med att kortfattat 
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introducera läsaren till den metodik som använts i fallstudierna följt av en beskrivning 
av programmet Uthållig kommun och projektet ”fysisk planering för ett hållbart 
samhälle” som ligger till grund för empirin. Den empiriska studien baseras på ett antal 
intervjuer och här ges en mer ingående beskrivning av hur dessa har genomförts. 
Större delen av kapitlet ägnas till att redogöra för hur olika kommunala företrädare 
som medverkat i arbetsseminarierna ser på den metodik och de verktyg som har 
använts i syfte att åstadkomma en planeringsprocess som uppmärksammar hållbar 
utveckling i allmänhet och energi- och klimatfrågorna i synnerhet. Den empiriska 
studien summeras i slutet av kapitlet. 
 
Utifrån avhandlingens teoretiska och litteraturbaserade resonemang, de intervjuades 
synpunkter samt egna erfarenheter från de genomförda arbetsseminarierna knyter jag i 
kapitel 6 ihop resonemangen, drar slutsatser samt diskuterar kring forskningsfrågorna 
som introducerades i början av avhandlingen. 
 
Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med en diskussion om frågor som skulle behöva 
belysas djupare för att förbättra kunskapen om hur planerings- och bebyggelsesektorn 
ska kunna utvecklas i en mer hållbar riktning vad gäller energi- och klimatfrågor.  
 
 
 



 11 

2. HÅLLBAR UTVECKLING, STADSUTVECKLING OCH 
ENERGISYSTEMET SOM PLANERINGSFRÅGA 
 
Det här kapitlet syftar till att beskriva sambanden mellan hållbar utveckling, 
energianvändning och -tillförsel samt bebyggelsen. Jag inleder kapitlet med en 
kortfattad introduktion till begreppet hållbar utveckling och framförallt miljö- och 
klimatfrågorna. Därefter ger jag en snabb historisk genomgång av hur de svenska 
städerna utvecklats och kopplar detta till energianvändning och transporter. Därpå 
följer en diskussion om vad energisystem är och hur energianvändningen i Sverige ser 
ut idag samt vilka trender som kan skönjas. Vidare presenteras vilka aspekter som 
påverkar bebyggelsens energianvändning (hushållning/effektivisering och vilka 
energislag som används) samt kopplingen mellan urban struktur och transportsektorns 
energianvändning.  
 

2.1 Hållbar utveckling 

2.1.1 Begreppet hållbar utveckling  
Det finns många olika definitioner av begreppet hållbar utveckling och antalet 
tenderar att växa. Begreppet (på engelska sustainable development) introducerades i 
den engelskspråkiga världen i början av 1980-talet. Det fick ett globalt genomslag 
1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling under ledning av Gro 
Harlem Brundtland gav ut rapporten Vår gemensamma framtid och där definierade 
hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 
(Nationalencyklopedin, 2010). Definition är vid, men har en uttalad tidsdimension 
och ställer krav på att vi idag tänker långsiktigt och inte endast väljer den lösning som 
för stunden verkar mest fördelaktig.  
 
I begreppet brukar man i allmänhet lyfta fram tre grundläggande perspektiv: 
miljömässig utveckling, social utveckling och ekonomisk utveckling, något som 
fastslogs i deklarationen från FN-konferensen om miljö och utveckling i 
Johannesburg 2002 (Kates, 2005). Vissa brukar dessutom lägga till kultur som ett 
fjärde grundläggande perspektiv inom hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar 
med andra ord om ett samspel mellan ömsesidigt beroende delar där utvecklingen av 
en del inte får ske till priset av en försämring av de andra.  
 
Robert W. Kates menar att begreppet hållbar utveckling inte är ett svar utan utgör en 
bas för en ständigt pågående dialog och process som kräver arbete, kompromisser och 
en vilja till förändring. Han konstaterar att hållbar utveckling inte har en utan en 
mängd olika definitioner, beroende på vem som definierar begreppet. Många kritiker 
menar att begreppet är motstridigt och att den flexibla användningen av begreppet gör 
att det blir meningslöst eller till och med skadligt då det kan användas för att 
legitimera socialt eller miljömässigt dåliga aktiviteter. Men, påpekar Kates, det finns 
ett antal grundläggande principer och värden som baseras på 
Brundtlandskommissionens standarddefinition att möta dagens och framtidens behov 
för mänsklig, ekonomisk och social utveckling utan att tära på jordens begränsade 
resurser. (Kates, 2005) 
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Det numera nedlagda Hållbarhetsrådet (Hållbarhetsrådet, 2007) har poängterat tre 
viktiga förutsättningar för att lyckas i arbetet med hållbar utveckling: 
 

1. En hög delaktighet krävs då hållbar utveckling ska genomsyra hela samhället 
och alla beslut. 

2. Det krävs samverkan mellan såväl olika sektor som nivåer (lokal, regional, 
nationell) i samhället.  

3. Det behövs ett medvetet ledarskap som kan förena alla kring en gemensam 
vision. 

 
Även Kates (2005) lyfter fram behovet av en process där olika aktörer och perspektiv 
möts, och olika intressen och värderingar kan komma fram till en ny syntes efter hårt 
arbete, förhandlingar och kompromisser.  
 
“Critique is nonetheless a vital part of the conscious evolution of sustainable 
development – a concept that, in the end, represents diverse local to global efforts to 
imagine and enact a positive vision of a world in which basic human needs are met 
without destroying or irrevocably degrading the natural systems on which we all 
depend.”  (Kates, 2005:20) 
 

2.1.2 Hållbar utveckling – miljö- och klimatperspek tiv  
Den internationella miljörörelsen växte fram under 1960- och 70-talen som en 
reaktion mot såväl lokala som globala miljöproblem. Under 1990-talet, och inte minst 
under de senaste åren, har frågan om global uppvärmning uppmärksammats i allt 
större omfattning och är idag den globala miljöfråga som världssamfundet ser som det 
största hotet mot en hållbar utveckling. Global uppvärmning innebär att 
medeltemperaturen på jordytan sedan slutet av 1800-talet konstant har ökat, vilket 
innebär allt snabbare klimatförändringar över hela världen. En följd av den globala 
uppvärmningen är ökad nederbörd och därmed översvämningar i redan idag 
vattenrika områden och minskad nederbörd i områden som redan idag har problem 
med torka och svält. En annan effekt är ökad is- och snösmältning vid Arktis och 
Antarktis vilket bidrar till stigande havsnivåer och översvämningproblem – vissa 
städer och länder riskerar till och med att försvinna. FN:s klimatpanel IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) konstaterade i sin fjärde 
utvärderingsrapport att det finns tydliga samband mellan människans aktivitet, ökning 
av växthusgaser i atmosfären och efterföljande klimatförändringar (Naturvårdsverket, 
2007).  
 
I den svenska utsläppsstatistiken ingår fyra slags växthusgaser, som även regleras i 
Kyotoprotokollet1: koldioxid, metan, lustgas (dikväveoxid) och fluorerade gaser. 
Koldioxid, som kommer från användning av fossila bränslen, framförallt olja och kol, 
står för nära 80 procent av de totala utsläppen (Naturvårdsverket, 2008). För att lindra 

                                                
1 Förenta nationernas (FN) klimatkonvention är stommen för de globala förhandlingar som syftar till att 
hejda den globala uppvärmningen. Nästan alla industrialiserade länder ingick i den internationella 
klimatöverenskommelse som slöts i Kyoto 1997 – därav namnet Kyotoprotokollet. Överenskommelsen 
innebär i korthet att industriländerna ska minska utsläppen av växthusgaser med minst fem procent 
mellan åren 2008 och 2012 jämfört med utsläppsnivåerna 1990; EU15-länderna (de 15 EU-länderna 
före utvidgningen 2005) ska minska med 8 procent (Energimyndigheten, 2009).  
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effekterna som den globala uppvärmningen leder till är det följaktligen viktigt att 
minimera utsläppen av klimatpåverkande gaser i allmänhet och koldioxid i synnerhet.  
 
Riksdagen har antagit 15 miljökvalitetsmål. Målet ”begränsad klimatpåverkan” 
innebär att svenska utsläpp av växthusgaser på kort sikt ska vara minst fyra procent 
lägre än 1990 (medelvärde 2008-2012) och på lång sikt ska vara lägre än 4,5 ton 
koldioxidekvivalenter per invånare och år (riksgenomsnittet var år 2007 cirka 7,1 ton 
per person och år). Målet ska nås genom inhemska åtgärder. I 2009 års 
klimatproposition föreslås att miljökvalitetsmålet kompletteras med ett mål om att 
regeringen ska verka för att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till 
högst 2°C jämfört med förindustriella nivån (vilket också beslutades om vid G8-mötet 
i Italien i juli 2009) till vilket ytterligare ett mål om stabilisering av växthusgaser i 
atmosfären knyts. I klimatpropositionen föreslås även att till år 2020 ska utsläppen av 
växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med 
utsläppsrätter, minska med 40 procent jämfört med 1990. Dessutom presenteras i 
propositionen en vision om att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären. De föreslagna målen och strategierna innebär bland annat 
att hälften av den svenska energianvändningen år 2020 ska komma från förnybara 
energikällor och att den svenska fordonsflottan år 2030 ska vara fossiloberoende. 
(Naturvårdsverket, 2009) 
 

2.2 Stadsutveckling, transporter och energianvändning 
Energianvändningen för uppvärmning och transporter påverkas i hög grad av den 
fysiska utvecklingen av våra städer. Likaså påverkar innovationer inom energiteknik 
och transporter utvecklingen av våra städer. För att skapa en förståelse för dessa 
samband och varför stads- och energisystemen ser ut som de gör idag presenteras 
nedan en kortfattad historisk överblick hur våra städer har utvecklats med ett speciellt 
fokus på uppvärmning av bebyggelse och urbana transporter.  
 

2.2.1 Den traditionella staden  
Från medeltiden fram till den industriella revolutionen på 1800-talet var de svenska 
städerna i allmänhet relativt småskaliga agrara köpstäder. De medeltida städernas 
fysiska struktur påminde i allmänhet om bondbyarna med kringbyggda gårdar och 
stadsbefolkningen livnärde sig fortfarande främst på boskapsskötsel och åkerbruk. De 
på kontinenten så vanliga smala flervåningshusen fanns endast i ett fåtal större städer, 
inspirerade av nordtysk byggnadskonst. Huvuddelen av bebyggelsen uppfördes i 
timmer, endast ett fåtal av byggnaderna uppfördes i sten eller tegel. Murar och 
palissader skyddade städerna från inkräktare. (Åström, 1993) 
 
Under renässansen utvecklas idéerna om idealstaden. Medeltidens regelbundna 
kvarter var ett resultat av en metodisk avstyckning av tomter. I renässansstaden blir 
regelbundenheten en förutsättning för dess skönhet (Harouel, 1993:38). Förutom den 
klassiska rutnätsplanen uppkommer nya ideala mönsterplaner, t ex den stjärnformiga 
stadsplanen. Symmetri, monumentala perspektiv, fasadrytm och enhetlighet är viktiga 
ledord i den för renässansens konstnärligt baserade stadsplaneringen. Men 
stadsplaneringen baserades inte på konstnärliga ambitioner alena; försvaret mot yttre 
fiender var en avgörande faktor även i renässansens stadsplanering. Utvecklingen av 
krutet påverkade stadsplaneringen då medeltidsstadens murar och palissader inte 
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längre räckte till utan ersattes av befästningsanläggningar med jordfyllda bastioner 
och utbyggnader som gav större skjutvinklar. De nya städerna planerades av 
fortifikationsingenjörer, lantmätare och arkitekter.  
 
Fram till att järnvägen introducerades på 1800-talet var vattenväga transporter det 
snabbaste sättet att transportera såväl varor som människor. Städerna låg därför i 
allmänhet i anslutning till vatten: vid kuster, åmynningar eller knytpunkter där vatten- 
och landvägar korsades. Lokaliseringen vid vattendrag var även viktig för att kunna 
använda den vattenkraft som mindre fall och forsar kunde ge för att driva kvarnar, 
hammarsmedjor m m. Resor mellan städer och till/från den kringliggande 
landsbygden skedde till häst eller till fots. Inom städerna rörde man sig till fots då 
avstånden var korta.  
 
Under medeltiden och lång tid framåt var det den vedeldade öppna spisen som var 
byggnadernas huvudsakliga värmekälla. Spisen fungerade även som belysningskälla 
och redskap för matlagning. För att spara på bränsle var det vanligt att man till 
vardags, åtminstone under kalla årstider, endast bodde i och använde ett rum i 
bostaden – köket (Larsson, 2002). Förutom att det innebar en mindre bostadsyta att 
värma upp bidrog de många kropparna (människor, men inte sällan även djur) till 
höga internlaster som medförde minskat uppvärmningsbehov.  
 
Under 1700-talet uppstod en energikris då ved blev en bristvara och det fanns ett 
behov av att effektivisera vedanvändningen. En ”produktutveckling” av kakelugnen, 
med ursprung i medeltidens Sydtyskland och känd i Sverige sedan renässansen, 
gjorde detta möjligt. Cronstedts och Wredes innovation från 1767 innebar att 
bränsleåtgången (ved) minimerades och ugnens förmåga att magasinera värme 
utnyttjades maximalt. Under 1700-talets slut tog kakelugnen (eller rörugnen och 
rörspisen, som var enklare varianter av kakelugnen) i ökande grad över den öppna 
spisens plats som värmekälla i de svenska hemmen, vilka fick rykte om sig att vara de 
bäst uppvärmda i Europa (Nationalencyklopedin, 2009b). 
 

2.2.2 Industristaden  
Industrialismen inleddes i England redan i slutet av 1700-talet och spred sig långsamt 
över den europeiska kontinenten. I Tyskland satte den tunga industrialiseringen igång 
först efter 1800-talets mitt och i Norden först under århundradets slut (Hall & Dunér, 
1997). Det effektiviserade jordbruket (teknisk utveckling, skiftesreformer m m) 
innebar ett överskott av arbetskraft inom jordbrukssektorn samtidigt som de växande 
industrierna i städerna var i behov av arbetskraft. Denna matchning bidrog till en 
kraftig och snabb urbanisering; under 1800-talet kunde befolkningstalen fördubblas i 
städerna på endast 30-40 år. Kring de gamla stadskärnorna växte det fram 
arbetarstadsdelar med bostadskaserner, ofta med undermåliga levnadsförhållanden, 
något som bland annat skildrades i samtida litteratur av bl a Dickens och Engels. 
Industrierna låg i allmänhet kvar integrerade i den gamla stadsbebyggelsen, men nya, 
större industrier lokaliserades i ökad omfattning i städernas utkanter. 
 
Under den tidiga industrialismen var fortfarande tillgången till vatten ett krav för 
stadens framgång. Transporterna effektiviserades i början av 1800-talet genom flera 
omfattande statliga infrastrukturprojekt i form av kanaler. Kanaler hade byggts redan 
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tidigare, men inte i så stor omfattning. Vattenkraften från forsar användes nu även i 
den industriella produktionen. 
 
Det transportslag som kom att medföra genomgripande förändringar för såväl 
resandet som städernas utveckling var dock järnvägen. I början av 1800-talet 
utvecklades de första ångloken England och användes i gruvdriften, den första 
trafiken mellan två städer (Liverpool och Manchester) öppnades 1830. Gruvbanor 
med hästar som dragkraft fanns i Sverige redan vid slutet av 1700-talet. 
Frykstadsbanan i Värmland öppnades 1849 och var den första järnvägen för allmän 
trafik; sju år senare bytte man från hästdrift till lokomotiv. På 1850-talet beslutar 
riksdagen om ett statligt stambanenät som gjorde det möjligt att ta sig mellan landets 
tre största städer på under ett dygn. 1875 var stambanenätet utbyggt. 
(Nationalencyklopedin, 2009g) 
 
Stambanornas dragning skapade förutsättningar för små orter vid järnvägsknutar inne 
i landet, utan större hamnar eller vattendrag, att växa. Även nya stationssamhällen 
eller -städer skapades. I de befintliga städer som anknöts till järnvägen drogs denna i 
stadens utkant; ofta placerades de nya, större industrierna på andra sidan järnvägen.  
 
Industristäderna var till ytan större än de traditionella städerna, men avstånden var 
fortfarande måttliga. Inom staden rörde man sig i allmänhet till fots eller, sedan slutet 
av 1800-talet, med cykel. Hästdragna droskor var ett annat transportmedel. 
Hästdragna spårvagnar introducerades i våra större städer på 1870-talet, vissa ersattes 
med ångdrivna vagnar. Inom loppet av tio år (1901-1910) byggdes spårvägssystem i 
inte mindre än tretton svenska städer.  (Nationalencyklopedin, 2009f)  
 
De utvecklade spårsystemen bidrog till att nya bostadsområden i form av 
villasamhällen uppstod utanför städerna kring sekelskiftet 1900 – det första exemplet 
på urban sprawl (stadsutglesning). Överklassen var först att fly från industristadens 
luftförorenade livsmiljö, följda av arbetarklassen som flyttade in i egnahemområden. 
Nu var det möjligt att bo i den rena och gröna periferin men arbeta inne i staden. 
Förorten var född. 
 
Vedspisen i gjutjärn utvecklades under 1800-talets första hälft och fick en större 
spridning i landet under 1800-talets slut i samband fotogenlampans intåg, som 
behövdes för att ersätta ljuset från den öppna spisen. Vid 1900-talets början fanns 
järnspisar installerade i nästan alla svenska hem (Nationalencyklopedin 2009c). Under 
1800-talet blev det även vanligt med järnkaminer, som till skillnad från vedspisen inte 
kunde användas för matlagning. Kring 1910 började gasspisar användas i Sverige och 
merparten av landets hushåll hade gasspis på 1940-talet, men sedan 1950-talet har 
andelen gasspisar minskat rejält (Nationalencyklopedin, 2009d).  
 
Gemensamt för de uppvärmningssätt som beskrivs ovan är att de endast värmde upp 
de rum där själva värmekällan fanns. Ett centralvärmesystem, däremot, innebär att 
man utifrån en gemensam värmekälla värmer upp hela huset, eller åtminstone fler rum 
än endast ett. Genom att elda bränsle i en panna värms en värmebärare, vanligtvis luft 
eller vatten, som via rörledningar distribuerar värmen runt om i huset. I Sverige 
infördes centralvärmen vid 1800-talets slut (Larsson 2002) och på 1920-talet hade 
endast 5 procent av landets bostäder centralvärme, vid seklets mitt hade mer än 
hälften av dem centralvärme (Frederiksen & Werner 1993:403). Fram till andra 
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världskriget var ved och koks var dominerande bränslen, i städer framförallt koks. 
Därefter tog eldningsoljan över som huvudsakligt bränsle för uppvärmning (Larsson 
2002 och Nationalencyklopedin, 2009e).  
 

2.2.3 Den moderna staden  
Den snabba urbanisering som sker i samband med industrialismens genombrott bidrar 
till dåliga livsförhållanden i de ofta överexploaterade städerna, inte minst för den 
växande arbetarklassen. Industristadens ohälsosamma livsmiljö – med 
luftföroreningar som låg som kompakta lock över städerna – ansågs vara av ondo och 
skulle motarbetas, enligt en mängd tänkare som föreslog alternativa livsmiljöer. Det 
är i detta anti-urbana sammanhang som den moderna stadsplaneringen föds.  
 
På 1920-talet utvecklas på den europeiska kontinenten en ny radikal modernistisk 
arkitektur- och stadsbyggnadsrörelse som motsätter sig den kompakta stenstadens 
ohälsosamma och dysfunktionella livsmiljöer. På Bauhausskolan i tyska Weimar, 
sedermera i Dessau, var arkitekter som Walter Gropius och Mies van der Rohe 
ledande medan Le Corbusier dominerade den franskspråkiga scenen. 
Stockholmsutställningen 1930 var startskottet för den modernistiska 
stadsutvecklingen i Sverige och något år senare följdes tankarna från 
Stockholmsutställningen upp i debattskriften ”Acceptera”. 
 
Le Corbusiers idéer om den funktionella, dvs. funktionsuppdelade, staden dominerade 
den programskrift som den internationella organisationen CIAM (Congrès 
Internationaux d'Architecture Moderne) tog fram1933, men som först i reviderad form 
gavs ut 1942 under namnet Charte d’Athene. Sol, ljus, luft och grönska var 
utgångspunkt i Le Corbusiers stad: 
 
”Staden blev ett stadslandskap, en kulturpark, där hus och trafikleder lyftes upp på 
pelare och där marken med dess träd och grönska disponerades fritt för rekreation och 
lek. Hans stadsplaneprojekt innebar en total omvandling av den traditionella 
stadsmiljön med en, åtminstone efter dåtida begrepp, gigantisk skala på byggnader 
och uterum.” (Åström, 1993:39) 
 
På den amerikanska kontinenten utvecklade arkitekten Frank Lloyd Wright sina idéer 
om Broadacre City, ett anti-urbant koncept som utgår från 4000 kvm stora tomter med 
enfamiljshus och där all transport sker med bil.  
 
Den gröna funktionsuppdelade staden kom att förverkligas i västvärlden. Den 
kompakta och täta kvartersstaden ersattes av ett glesare stadslandskap med friliggande 
hus i park (sedermera parkering) och där industriområden, service och bostäder 
separerades och låg för sig. De större svenska städerna expanderade med förorter i 
stadens periferi, ofta planerade utifrån ett radiellt kollektivtrafiksystem (tunnelbana, 
spårvagn eller buss) som sammanstrålade i stadens centrum. Förorterna blev efterhand 
allt större, bland annat för att anpassas till det växande kundunderlag som handeln, 
(men även kommunal service, krävde (Nyström & Lundström, 2006). Större förorter 
planerades med servicefunktioner och tätare/högre bostadsbebyggelse i centrum vid 
stationen/hållplatsen och glesare småhusbebyggelse längre ut i förortens periferi. 
Miljonprogrammet innebar en statlig målsättning att en miljon nya bostäder skulle 
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byggas i Sverige mellan 1965 och 1974, målet uppnåddes så när på cirka 50 000 
bostäder. En dryg tredjedel av bostäderna var i småhus och resten i flerfamiljshus.  
 
Städerna blev glesare, både vad gäller bebyggelse och invånare. 
Stadsbyggnadsidealen, men även boendes önskan om ett eget hus och tomt, bidrog till 
att bebyggelsen spreds ut. Bostads- och socialpolitiken, samt den ekonomiska 
utvecklingen, bidrog till att antalet boende i förhållande till bostadsarean minskade – i 
trångboddheten minskade.  
 
Modernismens stadsplanering såg den traditionella funktions- och trafikintegrerade 
staden som farlig. Inte bara stadens funktioner (användning) skulle separeras utan 
även de olika trafikslagen: för att skapa en trafiksäker stadsmiljö skulle biltrafik så 
långt det var möjligt separeras från gång- och cykeltrafik. Den skrift som tydligast 
beskriver den modernistiska synen på trafikplanering är SCAFT 1968: Riktlinjer för 
stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, utarbetad av stadsbyggnadsforskare 
från Chalmers. I sin avhandling sammanfattar Anders Hagson SCAFT på följande 
sätt:   
 
”SCAFT 1968 presenterar sammanfattningsvis ett stadsideal där alla 
stadsbyggnadselement klassificeras, lokaliseras vart och ett för sig och ges sin 
bestämda utformning. Planeringsprinciperna innebär att hus absolut inte får bilda 
slutna kvarter; att traditionella gator med entréer inte får förekomma och att man skall 
bo på ett ställe, arbeta på ett annat, handla på ett tredje samt rekreera sig på ett fjärde. 
Man förstår också att olika trafikslag inte får samsas på en gata; att man skall kunna 
åka snabbt med bil mellan stadens områden utan att behöva göra tvära svängar runt 
gathörn och att denna snabba trafik inte får blandas med den långsamma lokala 
trafiken. Parkerar gör man inte på gatan utan på särskilda anläggningar. Slutligen 
förstår vi av de öppna stadsplanemönstren att utelivet skall vara offentligt – här går 
och cyklar man på särskilda banor. Det är en helt ny typ av stad som skall byggas. En 
stad byggd för hög rörlighet. En stad anpassad till bilen och den höga hastigheten 
samtidigt som den erbjuder trafiksäkra bilfria områden.”(Hagson, 2004:36) 
 
Under efterkrigstiden börjar fjärrvärmesystemen2 byggas ut i Sverige. Det första kom 
i bruk i Karlstad 1948. Under det följande decenniet introducerades fjärrvärmesystem, 
ofta med kraftvärme, i ytterligare nio stora eller medelstora svenska städer. I många 
medelstora städer introducerades fjärrvärmesystem utan kraftvärme under 1960- och 
70-talen; rekordårens (inklusive miljonprogrammet) storskaliga bostadsutbyggnad 
1961-75 var en drivande faktor. Flerbostadshusområden byggdes vid denna tid ofta 
med ett närvärmesystem, dvs. ett värmesystem endast för det aktuella bostadsområdet 
med en egen närvärmecentral. Under senare år har närvärmesystemet integrerats med 
det stadstäckande fjärrvärmenätet. (Frederiksen & Werner, 1993). 
 

                                                
2 Fjärrvärme innebär att man utifrån en (eller ett fåtal) större central värmeproduktionsanläggning och med ett 
gemensamt värmeledningssystem förser stadsdelar eller hela städer med värme (vanligtvis via hett vatten). Värmen 
kan produceras på många olika sätt och med många olika energikällor: gas, olja, kol, torv, ved, flis, solenergi m m. 
(Frederiksen & Werner 1993: 11-12) Kraftvärme innebär att både el och värme produceras; kraftvärme har således 
en högre verkningsgrad då mer energi kan utnyttjas där överskottsvärmen från elproduktionen används för 
uppvärmning. 
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Jesper Larsson har träffande beskrivit byggnadsuppvärmningens utveckling: ”Härden 
flyttade från rummet ner i källaren och vidare ut från huset. Den egna härden har 
blivit gemensam.” (Larsson, 2002:54) Men detta stämmer bara till en viss del. På 
1960-talet började man i större skala att värma upp hus med el som energibärare. Och 
under 1970- och 80-talen ökade andelen småhus med elvärme kraftigt från 1970 till 
mitten av 1980-talet, för att sedan minska något (Energimyndigheten, 2008). 1970-
talets oljekriser, utbyggnaden av svensk kärnkraft 1972-85 och en vilja att minska 
oljeanvändningen till fördel för svenskproducerad el bidrog till att flertalet av landets 
småhus värmdes upp med direktverkande el. Vid investeringstillfället är detta 
uppvärmningssystem ekonomiskt fördelaktigt, då man endast behöver ansluta 
elradiatorer i väggens eluttag, till skillnad från övriga, vattenburna värmesystem där 
dragning av vattenledningar medför stora kostnader. Efter kärnkraftsomröstningen 
1980, som innebar ett beslut om en försiktig avveckling av kärnkraften, blev det dock 
mindre vanligt med direktverkande el i nybyggda hus. 
 

2.2.4 Dagens stad 
Som ett resultat av ökad välfärd har bostadsytan per person stadigt växt under 1900-
talet, och idag bor betydligt färre personer per lägenhet än tidigare. Trångboddheten 
har undanröjts, även om signaler från våra storstäder tyder på att den ökar igen, 
framförallt i områden med många flyktingar och för boende i städernas centrala delar 
med höga kvadratmeterpriser. En ökad andel småhushåll, framförallt singelhushåll, än 
tidigare är en anledning till denna ”utglesning”. En annan bidragande orsak är att 
småhusen i den urbana periferin blivit allt större trots att hushållsstorleken inte ökar, 
veckovist boende för barn med separerade föräldrar kan visserligen vara en 
bidragande orsak. 
 
Det finns två huvudtendenser i dagens svenska bebyggelseutveckling: bygga staden 
inåt (förtätning och omvandling av tidigare industriområdet etc) och urban 
sprawl/stadsutglesning, främst genom urbanisering av landsbygden då 
fritidshusområden omvandlas till permanentboende.  
 
Allt fler verksamheter, främst handel men även kontor, som tidigare låg centralt 
lokaliseras nu i stadens periferi vid knutpunkter för biltrafiken. Allt fler hushåll har 
två bilar, inte minst på landsbygd och i villaområden. Utbyggnad av infrastruktur 
(både väg och järnväg) ökar tillgängligheten till regionernas periferi och bidrar till 
regionförstoring och därmed även lägre arbetsresor. Energianvändningen och 
utsläppen av växthusgaser i transportsektorn ökar år efter år. Dock har satsningen på 
att förbättra förutsättningarna för cyklister ökat.  
 
Under senare årtionden har det blivit allt vanligare med att värma upp småhus med 
värmepumpar, som utnyttjar värmeenergin från ”gratis” tillgängliga värmekällor (t ex 
uteluft, sjövatten, grundvatten, jordvärme). Det behövs en eldriven värmepump, men 
elbehovet är betydligt lägre jämfört med uppvärmning med direktverkande el då 
värmepumpen levererar tre gånger mer energi än vad som behövs för att driva den 
(Energimyndigheten, 2008).  I och med senare decenniers relativt omfattande 
utbyggnad av kraftvärme har det blivit allt vanligare att bygga ut fjärrvärmenätet även 
till villaområden. Men i och med de senare årens högre energikrav i BBR (Boverkets 
byggregler) och ökad användning av värmeåtervinningssystem har det blivit svårare 
för fjärrvärmebolagen att konkurrera med värmepumparna i glesa stadsstrukturer. 
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Under senare år har det blivit vanligare att bygga lågenergihus och solfångare blir allt 
vanligare på husen för att värma upp tappvarmvatten under framförallt 
sommarhalvåret, de används ofta som komplement till värmepump eller pelletspanna.  
 

2.2.5 Staden i den globaliserade världen 
Under senare årtionden har samhället i allt högre grad omstrukturerats och 
globaliserats. Den ökade rörligheten av varor, tjänster och människor som den 
utvecklade informations- och kommunikationstekniken har medfört har bidragit till en 
relativt snabb omvandling av Sverige från industrisamhälle till ett mer kunskaps- och 
tjänstebaserat samhälle som i allt högre grad samspelar med övriga världen. Svenska 
företag, kommuner och invånare verkar i en alltmer konkurrensutsatt internationell 
ekonomi, där kampen om att locka till sig företag och människor är hård. 
 
Företagens lokaliseringsmönster, som tidigare främst påverkades av tillgång till 
naturresurser och närhet till marknad, påverkas i allt högre grad av var 
humankapitalet, dvs. de efterfrågade medarbetarna, finns. Företagen väljer numera i 
allt högre grad att lokalisera sig på orter som är attraktiva för de anställda. Hushållens 
värderingar och boendepreferenser har förändrats och frågor som kultur, stadsmiljö, 
livskvalitet och attraktiv boendemiljö styr idag i hög grad våra flyttningsmönster och 
bostadsval. (Cars & Engström, 2008) 
 
Våra kommuner har således att förhålla sig dessa makroekonomiska utmaningar. De 
som vill överleva och utvecklas i den hårdnande konkurrensen måste på olika sätt 
anpassa sig till och agera utifrån denna globala förändring. Att skapa attraktiva städer 
och boendemiljöer har följaktligen blivit en strategi för de flesta kommuner. Det 
räcker inte längre med att erbjuda standardiserade hyresrätter i lägen som är 
optimerade utifrån utbyggd teknisk infrastruktur, på en marknad med konkurrens om 
invånarna gäller det att skapa attraktiva bostäder, helst i vattennära lägen, och som 
erbjuder en hög livskvalitet, menar Andersson (1998).  
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2.3 ENERGISYSTEMET OCH ENERGIANVÄNDNING I 
BEBYGGELSEN 
 

2.3.1 Energisystem 
För att förstå hur såväl energibehov och energitillförsel hänger samman med såväl 
varandra som med bebyggelseutvecklingen kan det vara behjälpligt att studera 
frågorna ur ett systemperspektiv. 
 
2.3.1.1 System 
I Nationalencyklopedin förklaras system som en ”samling av element som hänger 
samman med varandra så att de bildar en ordnad helhet” (Nationalencyklopedin, 
2009f). Ingelstam (2002) utvecklar förklaringen och fastställer att ett system består av 
komponenter mellan vilka det finns samband (ibland kallat nätverk eller organisation) 
och att dessa komponenter och sambanden bildar någon form av helhet. Vidare ska 
det finnas en systemgräns som utskiljer systemet från ”resten av världen”, till vilken 
systemet har en koppling då det i princip aldrig är slutet. Den ”rest av världen” som 
har betydelse för (men inte ingår i) systemet kallas för systemets omgivning. Att 
förstå kopplingen mellan systemet och dess omgivning är, betonar Ingelstam, lika 
viktigt som förståelse av systemet i sig.  
 
Förändringar inom en del av systemet påverkar även andra delar av systemet (interna 
samband), men förändringar i omgivningen kan också påverka systemet eller vice 
versa (externa samband). Huvudsakligt fokus sätts dock på vad som händer inom det 
aktuella systemet. Var man väljer att sätta systemgränsen påverkar således vad som 
studeras. Ju mer som omfattas av systemet, desto mer komplexa blir sambanden. Ett 
exempel på komplexa system är urbana system som kan innefatta en mängd 
subsystem som exempelvis energisystem, transportsystem etc. 
 
2.3.1.2 Energisystem 
Då systemavgränsning är en grundläggande fråga inom systemtänkandet beror 
följaktligen definitionen av begreppet energisystem på var man väljer att avgränsa 
systemet. Energisystem kan avgränsas geografiskt (t ex nationella, regionala eller 
lokala system), men avgränsningen kan även vara teknisk (t ex kraftsystem eller 
fjärrvärmesystem). En byggnad kan studeras som ett energisystem likaväl som en 
stadsdel eller Norden. De olika energisystemet kan bestå av olika delsystem vilka i sin 
tur kan delas in i ytterligare delsystem.   
 
Tidigare sågs energisystem främst som tekniska system, men under senare år har det 
blivit allt vanligare att se energisystem som sociotekniska system där teknik och 
samhälle samspelar och där det är människan som formar systemet (Energivärlden, 
2003). Jonsson et al (2008) menar att den traditionella synen på energisystem i alltför 
hög grad fokuserat på energiproduktionssystemet och negligerat 
energianvändningssystemet och behov/beteende. Under 1980-talet utvecklades i USA 
Demand Side management, ett försök att vidga systemgränsen till att även inkludera 
frågor som rörde efterfrågan på energi, exempelvis energieffektiviseringsåtgärder. 
Men även detta synsätt är, enligt Jonsson et al, utbudscentrerat och exkluderar 
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människans aktiviteter och behov. Författarna efterfrågar ett mer integrerat 
systemperspektiv som innefattar alla tre subsystemen.  
 
Bebyggelsens energibehov och klimatpåverkan beror följaktligen på var man sätter 
systemgränsen. Detta kan beskrivas genom ett exempel som utgår från ett hus som 
värms upp med direktverkande el. Om systemgränsen sätts vid byggnadens yttervägg 
är husets klimatpåverkan i princip noll, då huset i sig inte släpper ut några 
växthusgaser, och energibehovet är just det som husägaren köper av elleverantören. 
Om systemgränsen istället är Sveriges gränser är det mixen av elproduktion i Sverige 
som styr energibehov och miljöpåverkan. Eftersom den svenska elmixen till allra 
största del består av vatten- eller kärnkraft är klimatpåverkan relativt liten. Dock är 
primärenergibehovet3 betydligt större än den inköpta elenergin då 
kärnkraftsproduktionen har en låg verkningsgrad och gör sig av med en hel del 
överskottsenergi då värmen från kylvattnet inte utnyttjas utan spolas ut i havet. 
Eftersom vi har en gemensam nordisk elmarknad så kan det tyckas naturligt att 
begränsa systemet runt de nordiska länderna (exklusive Island). Då ökar 
klimatpåverkan betydligt då framförallt den danska elproduktionen till stor del består 
av kolkondenskraftverk. Vi är på sikt på väg mot en integrerad europeisk elmarknad 
och den europeiska elmixen är i ännu högre grad uppbyggd på fossila bränslen vilket i 
sin tur ökar klimatpåverkan. Detta exempel illustrerar att systemavgränsningen är 
avgörande för att kunna bedöma bebyggelsens primärenergibehov och 
klimatpåverkan.  
 
Ingelstam (2002) poängterar att det sammanhängande systemet är mer än summan av 
delarna, det är sambanden som är intressanta. Enskilda åtgärder som kan verka vara 
lämpliga utifrån ett snävt begränsat systemperspektiv kan ibland visa sig vara mindre 
lämpliga sett ur ett vidare systemperspektiv. Ett exempel på denna problematik är hur 
klimatmässigt bra det är att bygga energisnåla passivhus, där den tillförda värmen 
under årets kallaste dagar kommer från en direktverkande elpatron, jämfört med mer 
konventionella hus med högre värmetäthet som innebär en större sannolikhet att 
bebyggelsen kan försörjas med fjärrvärme4. Björn Karlsson, professor i energisystem 
vid Linköpings universitet, menar att det ur klimatsynpunkt är bättre med en 
konventionellt byggd bostad som värms med fjärrvärme, framförallt om värmen 
kommer från ett kraftvärmeverk, då vi vid dessa tidpunkter importerar smutsig 
kolkraft från kontinenten (Forsman, 2007). Energimyndigheten menar dock att valet 
av värmesystem nästan aldrig motiverar byggnader med lägre energiprestanda – 
energieffektiva byggnader bör alltid eftersträvas, samma sak gäller för bilar som bör 
vara bränslesnåla oberoende bränsle (Energimyndigheten, 2008b) 
 
 

                                                
3 Med primärenergibehov menas den energimängd som krävts ur olika ursprungliga energikällor för att 
leverera en energibärare. Se en mer utförlig beskrivning i kapitel 2.3.4.1. 
4 Se 2.3.4.1 för diskussion om värmetäthet samt Joelssons (2009) forskning om sambandet mellan 
värmeförsörjning och koldioxidutsläpp. Det bör dock noteras att det finns exempel på 
fjärrvärmeförsörjda passivhus. 
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Figur 2.1: Systemgränser för uppvärmning. Källa: Danestig 2009, med hänvisning till 
Persson et al 2005. 
Figuren illustrerar det tekniska energisystemet för byggnader. Systemgränsen kan 
dras vid det enskilda husets väggar (gräns 1); här kan den enskilde fastighetsägaren 
påverka energisituation genom exempelvis åtgärder i byggnadens klimatskal eller ha 
en lägre inomhustemperatur. Byte av värmesystem eller komplettering med 
exempelvis solfångare ingår i energisystemet om systemgränsen görs något vidare 
(gräns 2) och beaktar åtgärder utanför byggnaden. Ju längre bort systemgränsen 
sätts desto mer komplext blir systemet. Frågor som exempelvis växthuseffekten 
behöver ses i ett globalt perspektiv (gräns 5) 
 

2.3.2 Bebyggelsens och transporternas energianvändn ing 
 
År 2008 var den slutliga energianvändningen i Sverige 404 TWh, varav bostäder och 
service stod för 35 procent, transporter för 26 procent och industrin för 39 procent. 
Mellan 1970 och 2007 har den absoluta energianvändningen ökat väsentligt för 
inrikes transporter som i det närmaste fördubblats, medan bostads- och servicesektorn 
till och med har minskat något, trots att antalet bostäder ökat med cirka 40 procent. 
Om man räknar med energiförlusterna vid energiproduktionen har dock 
primärenergianvändningen inom bebyggelsesektorn ökat med cirka 25 procent mellan 
1970 och 2005. År 1970 stod bostads- och servicesektorn för 41 procent av den totala 
energianvändningen för att idag ha minskat sin andel något till 38 procent; de inrikes 
transporterna, som 1970 stod för 13 procent av den totala energianvändningen står 
idag för 19 procent. (Energimyndigheten, 2009) 
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Figur 2.1: Sveriges totala energianvändning 1970-2007. Energiomvandlingssektorns 
förluster är fördelade på slutanvändarna. Källa: Energimyndigheten, 2009.  
 
 
Ser man till utsläpp av växthusgaser står bebyggelse och transporter för en ännu större 
andel. Mellan 1990 och 2006 minskade koldioxidutsläppen i Sverige med cirka 5 
procent. Inom bostads- och servicesektorn mer än halverades koldioxidutsläppen 
under tidsperioden och sektorns andel av de totala utsläppen minskade från ungefär 21 
till 9 procent. I den oljedominerade transportsektorn ökade däremot koldioxiden 
mellan 1990 och 2006 med cirka 10 procent och sektorns andel ökade från 32 till nära 
39 procent av landets totala koldioxidutsläpp. (Energimyndigheten, 2009).  
 
Ur ett energi- och klimatperspektiv har den svenska utvecklingen totalt sett således 
gått i rätt riktning. Men med tanke på att transport- och bebyggelsesektorerna, vilka är 
de sektorer som samhällsplaneringen främst har möjlighet att påverka, fortfarande står 
för nära två tredjedelar av Sveriges totala (slutliga) energianvändning och nära hälften 
av koldioxidutsläppen finns i dessa sektorer en stor potential att minska energibehovet 
och klimatpåverkan. Nedan studeras närmare de två sektorerna i sin enskildhet. 
 
2.3.2.1 Energianvändning och -tillförsel inom bostads- och servicesektorn 
Inom bostads- och servicesektorn har användningen av oljeprodukter minskat 
drastiskt sedan ungefär 1980 samtidigt som fjärrvärmen och framförallt elen blivit 
dominerande. Elanvändningen ökade fram till mitten av 1980-talet – dels pga. ökad 
användning av direktverkande el för uppvärmning och dels på grund av ökade 
lokalytor för serviceverksamheter som behöver mycket el för kontorsmaskiner, 
belysning och komfortkyla samt även ökad användning av hushållsel –  varefter dess 
totala användning legat tämligen stabilt. El står idag för hälften av bostads- och 
servicesektorns slutliga energianvändning, fjärrvärme utgör 29 procent, biobränslen 
10 procent och olja 9 procent. (Energimyndigheten, 2009) 
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Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service m.m. 1970–2007 
Källa: Energimyndigheten, 2009. 
 
Sedan 1970-talet har användningen av hushållsel mer än fördubblats, dels pga. av att 
det idag finns fler invånare och hushåll och dels beroende på ett ökat innehav av 
elektrisk utrustning. Preliminära resultat från Energimyndighetens mätstudie visar på 
stora variationer i elanvändningen mellan olika hushåll, skillnad med faktor 3,5 för ett 
hus och faktor 5 för en lägenhet. Belysning är den största posten, följt av kyl/frys och 
underhållningsteknik. (Energimyndigheten, 2009) 
 

 
Figur 2.3: Elanvändning inom sektorn bostäder och service m.m. 1970–2006, 
normalårskorrigerad. Källa: Energimyndigheten, 2009. 
 
 
Idag står bostadssektorn (bostäder, lokaler och fritidshus, exklusive areella näringar 
och övrig service) för cirka 31 procent av den totala slutliga energianvändningen i 
Sverige och nästan 60 procent av dessa går till uppvärmning och varmvatten 
(Energimyndigheten, 2009). En tredjedel av landets småhus var år 2005 uppvärmda 
med el, varav drygt hälften hade direktverkande el och resten vattenburen elvärme. 
Cirka 40 procent av småhusen har uppvärmningssystem där direktel kombineras med 
andra energibärare: värmepumpar och kombipannor (olja/biobränsle). 11 procent av 
småhusen värms upp med enbart biobränsle, 8 procent med enbart fjärrvärme och 6 
procent med enbart olja. (Energimyndigheten, 2009) 
 
Flerbostadshusen i Sverige värmdes år 2005 huvudsakligen upp med fjärrvärme (77 
procent av ytorna). Endast 3 procent av ytorna värmdes upp med el och 3 procent med 
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olja. Övriga ytor (cirka 18 procent) värmdes upp med olika kombinationer eller med 
gas eller biobränsle. (Energimyndigheten, 2008a) 
 
Fjärrvärme användes år 2005 för att värma upp 59 procent av landets kontors- och 
affärslokaler, medan enbart el stod för 7 procent och enbart olja 4 procent. 
Kombinationen el och olja stod för uppvärmningen av 3 procent av ytorna. I övrigt 
användes kombinationer av olika energibärare, enbart gas samt enbart biobränsle.  
 
2.3.2.2 Energianvändningen inom transportsektorn 
Transportsektorn står för drygt en fjärdedel av den slutliga energianvändningen i 
Sverige och den totala användningen har sedan 1970 i princip fördubblats. Inrikes 
transporter står för huvuddelen (nära tre fjärdedelar) av sektorns energianvändning. 
Bensin och diesel står för 89 procent av inrikestransporternas energianvändning 
medan förnyelsebara bränslen står för 4 procent. 
 

 
Figur 2.4: Slutlig energianvändning i transportsektorn 1970–2007, inklusive utrikes 
sjöfart. Källa: Energimyndigheten, 2009. 
 
 
Utifrån ett energi- och klimatperspektiv innebär hållbar utveckling inom bebyggelsen 
dels att minska, eller åtminstone effektivisera, energianvändningen och dels att 
minska utsläppen av växthusgaser. I återstoden av detta kapitel redogörs för olika 
faktorer som påverkar omfattningen av bebyggelsens energianvändning, följt av 
faktorer som påverkar bebyggelsens energitillförsel och sedan faktorer som påverkar 
omfattningen av energianvändningen för transporter. Avslutningsvis summeras 
bebyggelsestrukturens roll för dessa frågor. 
 

2.3.3 Bebyggelsens energianvändning  
 
Enligt Energimyndigheten (2006c) går cirka 60 procent av energianvändningen i en 
typisk villa till uppvärmning, knappt 20 procent till varmvatten och drygt 20 procent 
till hushållsel. Den största besparingspotentialen finns således i att påverka 
uppvärmningsbehovet.  
 
Bagge et al (2004) lyfter fram framförallt tre faktorer som påverkar behovet av köpt 
energi: teknik, uteklimat och brukarbeteende. Den totala energianvändningen i ett hus 
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är ett samspel mellan dessa faktorer. Det bör tilläggas att en ytterligare grundläggande 
faktor för energibehovet är byggnadernas storlek – bebyggelseytan, eller snarare 
volymen. Nedan presenteras byggnaders energianvändning utifrån Bagge et als 
indelning, även om beteendefaktorn endast berörs kortfattat.  
 
2.3.3.1 Beteende  
Energibehovet i byggnader kan i hög grad påverkas av användarnas val och beteende. 
Undersökningar visar att familjesammansättning, beteende och vanor kan medföra 
upp till 50 procent skillnad i energianvändning när ett hus byter ägare (Bagge et al, 
2004).  
 
Genom att välja ytsnåla (och volymsnåla) bostäder och lokaler minskar 
uppvärmningsbehovet. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad minskar 
energibehovet för uppvärmning med 5 procent (Energimyndigheten, 2006c). Listan på 
enkla energibesparande åtgärder kan göras lång: dusch istället för badkar, diskmaskin 
istället för handdisk under rinnande vatten, lågenergilampor istället för glödlampor, 
stänga av apparater från stand-by-läge, välja energisnåla medie- och 
hushållsapparater, etc.  
 
Detta är dock inte frågor som direkt kan relateras till bebyggelsesektorn eller den 
kommunala fysiska planeringen, varför frågan hädanefter lämnas därhän. Istället 
studeras vilka faktorer som bidrar till en låg energianvändning för byggnader: 
utformning och tekniskt utförande av byggnader, placering av bebyggelse m m. 
 
2.3.3.2 Byggnaders tekniska prestanda 
Golv, väggar, tak och fönster utgör en byggnads klimatskal. Ett bra klimatskal hindrar 
värmen från att läcka ut (transmissionsförluster) och bidrar därmed till att minska 
behovet av energi. Denna förmåga att bromsa värmeflödet anges med ett s k U-värde, 
som mäts i W/m2K. Genom att isolera husets golv, tak och väggar väl, använda 
fönster med bra (lågt) U-värde samt bygga med god luft- och vindtäthet kan 
byggnadens värmeförluster reduceras. (Hagentoft, 2002) 
 
Passivhus är benämningen på extremt välisolerade och lufttäta hus som i princip inte 
behöver tillföras energi för uppvärmning. Det effektiva klimatskalet behåller en stor 
del av värmen från internlasterna, dvs. den värme som bildas av rörelseenergi från 
människorna som bor/verkar i huset och överskottsenergi av hushållets elektriska 
maskiner, samt genom att värmen från den luft som ventileras ut återanvänds (en 
teknik som blivit allt vanligare även i konventionella hus). I Sverige behövs dock viss 
energi tillföras för uppvärmning under vinterhalvårets kallaste dagar samt för 
uppvärmning av tappvarmvatten, det senare försörjs dock delvis med solfångare under 
de ljusa årstiderna. 
 
Jämfört med standardhusen är klimatskalet i passivhusen tjockare, vilket medför 
något högre investeringskostnader för material och byggkostnader men lägre 
uppvärmningskostnader. Merkostnaden kan dock anses vara måttlig, framförallt om 
byggsättet i framtiden blir standard (Bagge et al, 2004). Dessutom slipper byggherren 
investera i uppvärmningssystem (ledningar och radiatorer). Ju högre 
energikostnaderna är desto snabbare lönar sig investeringen. Energi- och miljömässigt 
bör frågan även belysas ur ett livscykelperspektiv där energivinsterna i driftskedet 
jämförs med ökad primärenergianvändning och miljöbelastning från 



 27 

produktionsskedet. Det ökade materialbehovet medför en ökad miljöbelastning och 
energianvändning för tillverkning och transporter.  
 
Studier från tempererade eller kalla regioner som Sverige visar att 
energianvändningen är större under driftfasen, jämfört med produktionsfasen. I 
konventionella svenska hus från 1990-talet sker 85 procent av energianvändningen 
och 70-90 procent av miljöpåverkan under driftsfasen. När det gäller lågenergihus är 
kunskapen inte lika välgrundad; vissa studier pekar på att driftskedet är viktigast även 
för lågenergihus medan andra visar på att 40-60 procent av energin under byggnadens 
livscykel härrörs från produktions-/byggnadsfasen. Träreglade byggnader visar sig 
bidra till lägre energi och CO2-utsläpp under livscykeln. (Joelsson 2008) 
 
Men det är inte bara klimatskalets tekniska egenskaper (täthet och tjock isolering) 
som påverkar värmeförlusterna, byggnadens form och volym är ytterligare en 
påverkande faktor. Ungefär 85 procent av värmeförlusterna sker genom klimatskalet 
(beroende på vind, utetemperatur m m, se 2.3.3.3 om lokalklimat nedan) och 
resterande 15 procent ventileras ut. Hagentoft (2002) påpekar att det finns skaleffekter 
vad gäller byggnadens omslutningsarea (väggar, golv, tak – ytor som direkt möter den 
omslutande, och ofta kallare, luften eller marken); transmissionsförlusterna är 
proportionella mot omslutningsarean och ventilationsförlusterna mot byggnadens 
volym, vilket får till följd att transmissionsförlusternas betydelse minskar ju större 
byggnadsvolymen är.   
 
Omslutningskvot kallar jag det mått som utgörs av omslutningsarean dividerat med 
byggnadens golvarea (bostadsarea och/eller lokalarea). Värmeförlusterna är högre i 
hus ett med hög omslutningskvot än ett hus med lägre kvot; ju kompaktare volym, 
desto effektivare är huset ur energisynpunkt. Rent teoretiskt är sfären den mest 
volymeffektiva och därmed också mest energieffektiva byggnadstypen, om än något 
opraktisk att bebo. Generellt sett kan man säga att ett kubiskt hus är mer 
energieffektivt än ett långsmalt hus, tvåvåningshus är effektivare än envåningshus, 
radhus är effektivare än enplanshus. Hus med enkla byggnadsformer (t ex rektangulär 
plan) är mer energieffektiva än hus med många vinklar (t ex stjärnformig plan). Ett 
stort hus är mer energieffektivt än om ytan delas upp på flera små hus. Även 
våningshöjd spelar roll, då det påverkar såväl volymen (ventilationsförluster) som 
omslutningsarean (transmissionsförluster).  
 
Figur 2.5 visar hur omslutningskvoten minskar till en följd av att omslutningsarean 
minskar då byggnadsvolymer sätts samman i flera våningar och delar på tak/golv 
(övre raden) eller som rad-/parhus med gemensamma väggar (undre raden). Rosa yta 
markerar omslutningsarea som försvinner då två volymer slås samman till en. Figur 
2.6 visar hur omslutningsarean är lägre i ett sammanbyggt kvarter jämfört med om 
byggnaderna är friliggande. En riktig låg omslutningskvot uppnås om innergården 
byggs in som ett glasat atrium (längst ned till höger). 
 
Omslutningskvoten varierar således mellan olika byggnadstyper, och därmed även 
mellan olika stadstyper. Den samlade omslutningskvoten för bebyggelse i 
sammanbyggda kvarter eller höga punkthus är lägre än i ett villa- eller radhusområde. 
Lamell- och skivhusområden (långa, relativt smala hus) har högre omslutningskvot än 
kvartersstad och höga punkthus, men betydligt lägre än villa-/radhusområden. 
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Omslutningskvoten är således en av flera faktorer som kan ge en indikation på 
bebyggelsens energieffektivitet i ett område.  
 
 

 
Figur 2.5: Omslutningsarean minskar i hus med sammanbyggda lägenheter, på 
höjden eller bredden. 
 
 

 
 
 
Figur 2.6: Omslutningsarean är lägre i ett sammanbyggt kvarter än om 
byggnadsvolymerna  ligger friliggande.  
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Figur 2.7: Bilden visar exempel på hur omslutningskvoten varierar beroende på 
byggnadstyp och antal våningsplan. Utgångspunkten är en standardlägenhet (10 x 10 
m, 3 m våningshöjd) som sätts samman på olika sätt till olika hustyper. Ruta A och B 
visar hur omslutningskvoten minskar ju fler lägenheter som byggs samman, men 
skillnaden minskar ju fler lägenheter som byggs samman. Ruta D visar 
omslutningskvot i kvartersbebyggelse: trevåningskvarter med 36 lägenheter, 
femvåningskvarter med 60 lägenheter och punkthus i våningar och 36 lägenheter.  
 
2.3.3.3 Lokalklimat  
Byggnadens värmeförluster påverkas av det lokala klimatet på den plats som 
byggnaden är placerad. Genom att planera och bygga klimatanpassat går det att 
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minska energibehovet för uppvärmning. Litteratur som stödjer sig på studier från 
1980-talet pekar på att placeringen av byggnader kan medföra stora 
energibesparingar. Enligt Bokalders & Block (2003), som hänvisar till Glaumann 
(1993), kan energianvändningen i ett hus variera med upp till 25 procent beroende på 
om det är bra eller dåligt klimatmässigt placerat. Andra studier från 1980-talet visar 
på liknande siffror (Boverket, 2009a).  Bokalders & Block rekommenderar därför att 
man ska undvika att placera byggnader i kalluftssjöar i lågpartier (- 5% i 
energianvändning) och skuggiga norrsluttningar (- 10%) samt i vindutsatta lägen ( 
10%). Istället bör man utnyttja sydsluttningar för solinfall för passiv solvärme (se 
nedan). 
 
Det finns dock anledning att tro att dessa siffror idag är obsoleta och inte speglar 
dagens nybyggnadssituation då såväl byggnadsteknik som byggnormer har förändrats 
sedan 1980-talets stora energiforskningsvåg inom byggnadssektorn. 
Klimatmodelleringar5 utförda av SMHI 2008 visar att energibesparingar som beror på 
placering av bebyggelse är betydligt mindre än vad tidigare rön visar. Skillnaden 
mellan bra och dålig solorientering (utnyttjande av passiv solvärme) påverkar 
energibehovet med cirka 1-1,5 procent medan exponering mot vind och sol påverkar 
energibehovet 2-4 procent. Genom att undvika placering av byggnader i sänkor 
(kalluftssjöar) kan energibehovet minskas med ungefär 1 procent. Simuleringarna 
visar att genom att optimera orientering och placering av bebyggelse kan man minska 
det totala energibehovet med 3-6,5 procent, beroende på var i landet man bygger. 
Simuleringen visade att ett fritt exponerat hus som maximerar utnyttjandet av den 
passiva solvärmen är mest effektivt i södra Sverige medan ett tätare och mer 
vindskyddat läge är mer energieffektivt i norra Sverige (Boverket, 2009a). 
 
Nedan presenteras hur energianvändningen påverkas av lokala klimatförhållanden 
gällande vind och sol samt s k värmeöar. 
 
Vindpåverkan 
I kallare klimat är vinden en viktig aspekt ur lokalklimatsynpunkt (se t ex Bokalders 
& Block, 1997, Bokalders & Block, 2003, Givoni, 1991 och Brown & Gillespie, 
1995). Otätheter i klimatskärmen medför luftläckning som orsakar sämre termisk 
komfort – det blir kallt och dragigt – vilket ofta kompenseras med att man ökar 
inomhustemperaturen vilket i sin tur leder till ökad energianvändning. Hagentoft 
(2002) skiljer på genomblåsning, som får kall luft att strömma in och varm luft att 
strömma ut, och anblåsning som tar med sig varm luft från byggnadens isolering. 
 
Om byggnaden ligger i ett vindutsatt läge förvärras situationen. Enligt Bokalders & 
Block (1997) kan skillnaden mellan ett ur vindsynpunkt väl eller dåligt placerat hus 
uppgå till 10 procent. Bagge et al (2004) menar dock att vindens påverkan på 
energianvändningen i ett mycket lufttätt hus (som passivhus eller andra lågenergihus) 
bedöms vara marginell.  
 

                                                
5 Studien ingår i Boverket (2009a). I klimatmodelleringarna har SMHI utgått från ett typhus (villa, 120 
kvm) som antingen är byggt enligt BBR-standard (2008) eller har cirka 20 % mindre energibehov per 
kvm. I simuleringen undersöktes hur två parametrar påverkar byggnadens energibehov:  dels husets 
orientering (fönster främst mot norr eller söder), dels husets exponering mot vind och sol (tre 
kategorier: fritt beläget/exponerat, normalskyddat i villaområde samt mycket tätbebyggt område). 
Simuleringen omfattade tre olika geografiska områden: Klippan, Uppsala och Luleå. 
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Solenergi 
Energin från solinstrålningen kan användas antingen passivt eller aktivt. För att kunna 
tillgodogöra sig energin från solinstrålningen i så hög grad som möjligt ställs dels 
krav på byggnadens utformning, men också på var och hur byggnader orienteras och 
placeras (hellre södersluttning än norrsluttning, undvika skuggning av andra hus eller 
vegetation). För bostäder brukar man sträva efter att tillvarata solens värme i så hög 
grad som möjligt, medan man för kommersiella och offentliga lokaler, med relativt 
höga internlaster, snarare strävar efter att undvika solens värmeeffekter (Lundgren & 
Wallin, 2003). 
 
Med passiv solenergi menas att man utan mekaniska hjälpmedel utnyttjar 
solinstrålningens energi i form av värme (även dagsljus) för att minska behovet av 
tillförd energi för uppvärmning (och belysning). Genom att orientera fönster främst 
mot söder och skapa en mer tillsluten fasad mot norr kan solinstrålningens värme 
lagras i huskroppen. Om man dessutom bygger med tunga stommar (betong, tegel etc) 
ökar byggnadens kapacitet att lagra värmen under dagen för att sedan utnyttja värmen 
på natten då väggar eller golv avlämnar den lagrade värmen (Andrén, 1999).  
 
För att undvika eller minska obehaget av övertemperaturer under de ljusa årstiderna, 
vilket annat kan medföra energibehov för luftkonditionering, är det viktigt att ha 
solskydd som hindrar indirekt solinstrålning under dessa perioder.  
 
Aktiv solenergi innebär att man med hjälp av tekniska anordningar utnyttjar 
solinstrålningens energi för att värma upp hus eller tappvarmvatten (solfångare) eller 
alstra elektricitet (solceller). Solfångare och solceller placeras ofta på tak, men ibland 
även på fasader. De kan dessutom placeras på marken. Verkningsgraden för 
solfångare är ungefär 30–40 procent av den instrålande solenergin och för solceller är 
verkningsgraden 5–15 procent (Lundgren & Wallin, 2003). Nyligen introducerades 
hybrider (kombinerad solfångare och solcell) på marknaden vilket innebär att även 
den värme som skapas då solcellerna producerar el kan utnyttjas för att värma upp 
byggnaden och tappvarmvattnet; detta medför även att solcellens verkningsgrad ökar.  
 
Den diffusa solinstrålningen tas bäst upp av horisontella ytor medan den direkta 
solinstrålningen kan utnyttjas mest effektivt om den tas upp av ytor i vinkeln 60 till 70 
grader i relation till horisontalplanet. Eftersom solen står som högst under sommaren 
ger låga vinklar mer energi, under vintern är det tvärtom. Enligt Lundgren & Wallin 
är en vinkel mellan 30 och 45 grader en god kompromiss, beroende på de lokala 
solförhållandena. Ur praktisk synvinkel eftersträvas minst 15 graders vinkel för 
självrengöring från regn (avrinning). Om man vill utnyttja solvärmen under vintertid 
förordas i områden där snö är vanligt förekommande minst 45 graders lutning 
Solfångare placeras optimalt mot syd eller sydväst; solceller, däremot, bör helst 
orienteras mot syd och sydost då det är fler molnfria timmar under morgon och 
förmiddag. Solfångare och solceller, framförallt de senare, är känsliga för skuggning 
som kan orsakas av närliggande byggnader eller vegetation.  
 
Solvärme kan täcka ungefär 50 procent av det ärliga värmebehovet av tappvarmvatten 
utan säsongslagring (Kjellsson, 2004). En nackdel med solenergin är att den tillför 
som mest energi under sommarhalvåret, men ger ett mycket blygsamt tillskott under 
de mörka vintermånaderna då värmebehovet är som störst. Solenergi kan dock 
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säsonglagras genom att solfångare under sommarhalvåret värmer upp vatten som 
magasineras på olika sätt (ackulumatortank, berggrund, bergrum, lera eller akvifärer) 
för att under vinterhalvåret användas till uppvärmning eller tappvarmvatten. 
Lagringen innebär vissa energiförluster, studier vid Umeå universitet visar på cirka 10 
procents förluster (Bertilsson et al, 2007). Ett exempel på sådan relativt storskalig 
säsongslagring av solvärme är Anneberg i Danderyd där sommarhalvårets 
överskottsvärme från taksolfångarna på ett femtiotal enfamiljshus lagras i ett 
borrhålsvärmelager för att sedan användas för att värma upp byggnaderna på vintern.  
 
Säsongslagring kan även ske i mindre skala på husnivå, exempelvis genom en 
kombination av solvärme och bergvärmepump där sommarens överskottssolvärme 
används för att återladda borrhålet med varmt vatten och på så sätt öka 
värmepumpens verkningsgrad. Det kan även vara ett sätt att behålla en hög total 
verkningsgrad i ett ”bergvärmetätt” område där borrhålen påverkar varandra. 
(Kjellsson, 2004) 
 
Solfångare eller solceller kan integreras i byggnaden vid nybyggnad eller appliceras 
utanpå redan befintliga byggnader i efterhand. Solfångare är idag lönsamma och 
fungerar oftast som kompletterande värmekällor för uppvärmning och 
tappvarmvatten, främst under sommarhalvåret. Solceller är dock ännu inte en 
ekonomiskt lönsam investering utan bidrag, men det finns förhoppningar om att 
kostnaderna ska minska rejält på sikt då produktionen uppskattas bli större och 
därmed effektivare. 
 
Urbana värmeöar 
Städer är i huvudsak varmare än sina omgivningar, framförallt nattetid – ett fenomen 
som kallas urbana värmeöar (eng. urban heat islands). Denna antropogena värme 
beror dels på mänskliga aktiviteter – exempelvis uppvärmning av bebyggelse – 
samlas på en liten koncentrerad yta och dels att stadens byggnader och hårdgjorda 
markytor lagrar inkommande solstrålning. Även andra faktorer som vindhastighet och 
molnighet (inklusive dimma) påverkar värmeöns bildande och utseende. Dessutom 
kan stora cirkulationssystem (eng urban plumes) bildas över städer och frakta 
övertemperaturer långa sträckor. Effekter av urbana värmeöar har oftast studerats i 
större städer, men undersökningar (Karelid, 2003) visar att värmeö-effekterna även 
finns i en stad av Uppsalas storlek, nattetid och tydligast under vinter och vår.  
 
I ett kallare klimat kan värmeö-effekten vara ett positivt bidrag ur energisynpunkt då 
uppvärmningsbehovet minskar, framförallt om effekterna är tydligast under årets 
kallare månader. I ett varmare klimat medför dock urbana värmeöar negativa effekter. 
Akbari et al (2001) har studerat sex amerikanska storstäder (Los Angeles, Washington 
DC, Phoenix, Tucson och Colorado Springs) och funnit att elanvändningen ökar med 
2–4 procent för varje grad som medeltemperaturen stiger på grund av det ökade 
kylbehovet (luftkonditionering) som värmeö-effekterna medför. Nationellt sett går 5-
10 procent av städernas elbehov vid belastningstoppar på sommaren till 
luftkonditionering på grund av den ökade temperaturen i städerna orsakad av urbana 
värmeö-effekter. 
 
Värmeö-effekterna kan med relativt enkla och billiga åtgärder reduceras i städer 
(Akbari et al, 2001). Stadens värmelagringsförmåga kan minskas genom att använda 
ytmaterial med hög förmåga att reflektera solstrålning, det gäller såväl byggnader 
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(framförallt tak) som markbeläggning. Ljusa tak och markmaterial har bättre 
reflektionsförmåga än mörka sådana. Genom att plantera fler träd i staden kan 
kylbehovet av byggnader minska då träden skuggar för solinstrålning samtidigt som 
träden kyler ned luften genom avdunstning (urban forest-effekten, Akbari et al 2001). 
Modelleringsstudier visar att sommartemperaturen i Manchester kan reduceras med 
ungefär 4 grader Celsius om grönskan i staden (träd, gräs, gröna tak etc) ökar med 10 
procent (Gill et al 2007). Gröna tak – samlingsnamn för tak klädda med vegetation, 
exempelvis sedum eller gräs – bidrar till att skapa en bättre värmebalans i byggnader 
då det sprider ut värmen över dygnet och därmed minskar behovet av energialstrande 
luftkonditionering. 
 
Direkta effekter uppnås lokalt då värmen och därmed energibehovet minskar i det hus 
där taket försetts med reflekterande material/kulör och/eller träd har planterats. Men 
om åtgärderna genomförs i en större omfattning i en hel stad kan lokalklimatet i hela 
staden förändras, och därmed indirekt påverka energianvändningen i de enskilda 
byggnaderna.  
 
2.3.3.4 Åtgärder i befintlig bebyggelse 
Ovanstående resonemang gäller såväl nyproduktion som om- och tillbyggnad av 
befintlig bebyggelse. Eftersom byggnader ofta har en lång livslängd och dagens 
bebyggelse står för huvuddelen av den totala byggnadsstocken, även om man blickar 
flera årtionden in i framtiden, är det bland den befintliga bebyggelsen – som oftast har 
dåliga energiprestanda –  som de stora energieffektiviserings- och 
klimatpåverkanspotentialerna finns inom bebyggelsesektorn. Både vad gäller 
användarsidan och tillförselsidan. Då en tredjedel av landets alla småhus fortfarande 
värms upp med endast el, varav hälften av dessa direktverkande el, finns en stor 
potential för att både minska energianvändningen och därmed utsläppen av 
växthusgaser (Energimyndigheten, 2009).   
 

2.3.4 Bebyggelsens energitillförsel 
En lågt energibehov och effektiv energianvändning må vara önskvärd, men ur 
klimatsynpunkt är det viktigt att den energi som används är hållbar, dvs. i detta fall i 
så låg omfattning som möjligt bidrar till utsläpp av växthusgaser. Tidigare i detta 
kapitel beskrevs hur bebyggelsens energitillförsel har förändrats över åren: 
efterkrigstidens ökande oljeberoende har drastiskt minskat till förmån för el och 
fjärrvärme. I den här avdelningen diskuteras den energi som tillförs bebyggelsen, 
faktorer som påverkar distributionssätt och olika energislags klimatpåverkan.  
 
Bostads- och servicesektorns slutliga energianvändning delas upp på följande 
energislag: el 50 procent, fjärrvärme 29 procent, biobränslen 10 procent, olja 9 
procent och natur-/stadsgas 1 procent (Energimyndigheten, 2008a). Som tidigare 
nämnts går ungefär 20 procent till hushållsel och resten till uppvärmning (40 procent) 
och tappvarmvatten (20 procent). Fortsättningsvis lämnas hushållselen därhän för att 
istället fokusera på bebyggelsens uppvärmning (som i sin tur påverkar hur 
tappvarmvattnet värms).  
 
2.3.4.1 Primärenergibehov 
Olika energislag har olika primärenergibehov. Med primärenergibehov menas den 
energimängd som krävts ur olika ursprungliga energikällor för att leverera en 
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energibärare, t ex bränslen, fjärrvärme eller el (Henning & Palm, 2006). 
Primärenergin från de ursprungliga energikällorna/råvarorna omvandlas till mer 
användbara former, vilket i sig kräver att energi används (omvandlingsförluster). För 
att till exempel producera det användbara bränslet etanol behövs exempelvis 
skogsmassa, säd eller sockerrör, men det går även åt energi för att skörda och 
transportera råvarorna samt producera och transportera etanolen innan den når 
slutanvändaren. Andra exempel är el som produceras i kondenskraftverk (kol- eller 
kärnkraftverk) där primärenergin är tre gånger så stort som den producerande 
elenergin (Henning & Palm, 2006), eller fjärrvärme vars omvandlingsförluster sker 
såväl i värmeproduktionen som i distributionsledet. 
 
2.3.4.2 Energikvalitet 
Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är begreppet exergi, eller energikvalitet, som 
betecknar olika energislags användbarhet och förmåga till arbete. Elektricitet har 
störst användningsområde, dvs. det kan användas till många olika energitjänster, såväl 
drift av maskiner, transporter och belysning som till processvärme och uppvärmning 
av bebyggelse; dessutom har el ofta låga förluster vid omvandling till olika 
energitjänster. Näst mest exergi/energikvalitet har fossila bränslen, följt av 
biobränslen och sist solvärme och geoteknisk värme. (Riksdagen, 2008) 
 
2.3.4.3 Energislagens primärenergibehov och klimatpåverkan 
Nedan följer en redogörelse för primärenergibehovet och klimatpåverkan för de 
energislag som tillförs den svenska bebyggelsesektorn. 
 
El 
Byggnader kan värmas upp med el på olika sätt. Med direktuppvärmning med el 
menas att byggnaderna värms upp av elradiatorer som kopplas till elnätet; något 
uppvärmningssystem behövs ej, vilket gör denna uppvärmningsform billig i 
investeringsskedet. I bruksskedet medför det dock hög elanvändning och därmed höga 
kostnader då elen tenderar att bli allt dyrare. Ett annat sätt är att värma upp ett 
vattenburet system med elpanna eller elkassett, men även detta medför ganska hög 
elanvändning. Ett mer effektivt sätt att använda el för uppvärmning är att använda 
värmepumpar (bergvärme, jordvärme, luftvärme, vattenvärme) som effektivt utnyttjar 
värmen i berggrunden, jorden, luften eller sjöar och genom värmeväxling ger upp till 
tre gånger så mycket energi som den behöver el för att driva värmepumpen. 
Värmepumpar är således både ur energihushållnings- och klimatperspektiv att föredra 
framför uppvärmning med direktverkande el. 
 
Elen som produceras i Sverige kommer främst från kärnkraft (44 procent) och 
vattenkraft (45 procent); el från kraftvärmeverk står för 5 procent, kraftvärmeverk i 
industrin (mottrycksverk) 4 procent och vindkraft endast 1 procent 
(Energimyndigheten, 2009).  
 
Som tidigare nämnts är primärenergibehovet för el producerad i kärnkraftverk stort, 
ungefär tre gånger större än den elenergi som skapas, på grund av de 
omvandlingsförluster som skapas vid avkylning. Om spillvärmen skulle användas 
som fjärrvärme skulle primärenergibehovet minska (utredningar och projekteringar är 
gjorda men har inte genomförts). Vid elproduktion med vind- och vattenkraft är 
omvandlingsförlusterna försumbara (SCB, 2002 och Henning & Danestig, 2008). Den 
el som produceras i kraftvärmeverk motsvarar nästan del elenergi som produceras 
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(Henning & Danestig, 2008); verkningsgraden i svenska kraftvärmeverk uppskattas 
till kring 90 procent (Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden, SOU 2005:33).  
 
Vad gäller klimatpåverkan så är den svenskproducerade elen mycket ”klimatvänlig”. 
År 2005 var de genomsnittliga koldioxidutsläppen 10 kg koldioxid/MWh för svensk 
elmix, 58 kg för nordisk elmix och 415 för den europeiska elmixen i EU25 (Elforsk, 
2008). El som produceras utifrån förnybara energikällor som vatten och vind i princip 
klimatneutrala, dvs. de påverkar växthuseffekten i en ytterst litet mån. Även den 
kärnkraftsproducerade elens klimatpåverkan är mycket låg. När det gäller kraftvärme 
så beror klimatpåverkan på vilka energikällor som används (se fjärrvärme, nedan).  
 
Den svenskproducerade elen säljs på en nordisk elmarknad och ”beblandas” därmed 
el producerad i Danmark (tre fjärdedelar fossilt och resten vattenkraft och 
biobränslen), Finland (hälften fossilt och hälften biobränslen samt vatten- och 
kärnkraft) och Norge (98 procent vattenkraft) (Energimyndigheten, 2009). Detta 
medför att den nordiska elmixen bidrar till växthuseffekten med faktor 6 jämfört med 
den svenska mixen. Med tanke på att vi successivt integreras i en gemensam 
europeisk elmarknad kommer en allt större andel av elen på marknaden vara 
producerad av koleldade kondenskraftverk från den europeiska kontinenten som i hög 
grad bidrar till utsläpp av växthusgaser, faktor 40 jämfört med svensk elmix.  
 
För att beräkna miljöpåverkan från förändringar i elanvändningen eller 
elproduktionen brukar man ibland använda begreppet marginalel, som i detta fall kan 
definieras som den elproduktion som tillkommer då elanvändningen ökar (Sköldberg 
et al, 2006), med andra ord den dyraste elproduktionen. På kort sikt tyder mycket på 
att denna marginalel på den nordiska elmarknaden ofta produceras av danska 
kolkondenskraftverk med höga rörliga kostnader, dock ej alltid. Dessutom varierar 
marginalelbehovet kraftigt under och mellan olika år, bl a beroende på klimat (kalla 
temperaturer ökar användningen) och tillgång till vatten i vattenkraftsmagasinen. 
Utsläppen från marginalel kan därför variera kraftigt från år till år, från 400 till 750 kg 
koldioxid/MWh, enbart kolkondenskraftverk medför utsläpp av 750-950 kg 
koldioxid/MWh el (Elforsk, 2008).  
 
I en underlagsrapport (Energimyndigheten, 2006b) rekommenderar 
Energimyndigheten att miljövärdering av el i alla sammanhang beräknas med 
marginalel. Som basfall rekommenderar man att Norden används som systemgräns, 
men beroende på hur systemet för handel med utsläppsrätter utvecklas anses även 
EU som systemgräns vara intressant. I en senare underlagsrapport 
(Energimyndigheten, 2008b) är myndigheten dock mer osäker om hur marginalel och 
dess miljöpåverkan ska beräknas (se 2.3.4.4). 
 
Bebyggelsen kommer att använda energi för uppvärmning m m under lång tid och 
därför kan det vara lämpligt att ha ett mer långsiktigt framåtblickande perspektiv inom 
samhällsplaneringen. På längre sikt, då elproduktionsystemet har utvecklats, kommer 
marginalelen sannolikt produceras på annat sätt; många (exempelvis Sköldberg et al, 
2006 och Henning & Danestig, 2008) uppskattar att naturgasdrivna kondenskraftverk 
kommer att stå för marginalelen på längre sikt. Sköldberg et al (2006) påpekar dock 
att olika styrmedel – t ex skatter, handel med utsläppsrätter och elcertifikatsystem – 
påverkar hur marginalelen kommer att produceras på både kort och längre sikt då det 
bland annat påverkar investeringsbeslut i kraftindustrin. Fler kraftledningar mellan 
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Norden och den europeiska kontinenten ökar dessutom integrationen med den 
europeiska elmarknaden.  
 
Fjärrvärme 
Som tidigare nämnts så introducerades fjärrvärmen i Sverige först 1948 men byggdes 
snabbt ut i ett tiotal av våra större och medelstora städer under 1950-talet, som även 
kom att bygga kraftvärmeverk. Fjärrvärmeverk utan kraftvärme uppfördes i många 
medelstora städer under 1960- och 70-talen.  
 
Frederiksen & Werner (2008:11) definierar fjärrvärme som ”ett tekniksystem som 
används för att förse stadsdelar eller hela städer med värme från ett gemensamt 
värmeledningssystem, som oftast har vatten som distributionsmedium och 
värmebärare. Dessa stora värmedistributionssystem matas med värme från en eller 
flera stora värmeproduktionsanläggningar.” Med kraftvärme menas att man vid 
produktionen producerar både el och värme och på så sätt utnyttjar den tillförda 
energin mer effektivt, verkningsgraden höjs. Sett ur ett elproduktionsperspektiv skulle 
man kunna säga att fjärrvärmen är en restprodukt från elproduktionen. I Sverige är 
andelen fjärrvärmeverk med kraftvärme relativt låg jämfört med andra europeiska 
”fjärrvärmeländer” (Frederiksen & Werner, 2008), vilket sannolikt har att göra med 
utbyggnaden av kärnkraften under 1960- och 70-talen. Under senare år har antalet 
kraftvärmeverk ökat i Sverige. 
 
Sedan 1990-talet har det blivit allt vanligare att producera och distribuera fjärrkyla, 
främst till lokaler med höga internlaster. Vanligtvis produceras fjärrkyla med hjälp av 
värmepumpar/kylmaskiner som utnyttjar energin från spillvärme i industrier eller från 
sjövatten, eller direkt använda kallt bottenvatten från sjö eller hav (”frikyla”). 
Fjärrkyla kommer fortsättningsvis inte behandlas i denna avhandling, fokus ligger 
istället på värmetillförseln som är betydligt mer omfattande. 
 
Fjärr- och kraftvärmens sammansättning varierar mellan olika 
produktionsanläggningar och olika tillfällen vilket medför att dess primärenergibehov 
och klimatpåverkan varierar. Vid vissa tillfällen (vinter) kan värmebehovet vara extra 
stort och vid dessa ”toppar” kan fjärrvärmeproduktionen kompletteras med 
produktionsanläggningar med billiga fasta kostnader, vilket ofta innebär fossila 
bränslen. 
 
Den genomsnittliga svenska fjärrvärmen produceras till tre fjärdedelar av 
klimatneutrala energislag: 69 procent biobränslen (varav trädbränslen står för 57 
procent, avfall för 27 procent, torv för 8 procent) och 7 procent spillvärme. 
Resterande fjärdedel består av fossilbränslen (ungefär 15 procent) och eldrivna 
värmepumpar (10 procent) (Energimyndigheten, 2009). Trenden är att biobränslen 
inom fjärrvärmeproduktionen ökar (framförallt trädbränsle och avfall) och de andra 
energibärarna minskar i andel. Ur klimatsynpunkt är således fjärrvärme i allmänhet, 
och kraftvärme i synnerhet, en relativt bra energibärare, även om lokala 
förutsättningar kan variera och marginalvärmen vid topplaster ofta kan produceras av 
fossila bränslen.  
 
En fördel med fjärrvärme och kraftvärme är den storskaliga och ofta centraliserade 
produktionen som drivs av professionell personal med sakkunskap, vilket medför 
effektiva produktionsprocesser jämfört med små enskilda värmeanläggningar i varje 
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hus. Denna centralisering är även en nackdel då den bidrar till att värmen ska 
distribueras i rörledningar, ibland ganska långa sträckor, vilket medför s k 
distributionsförluster. Dessa är ungefär 10 procent i svenska fjärrvärmenät; i långa 
grövre transitledningar kan värmeförlusterna vara ringa (1-2 procent) medan de kan 
vara desto större i småhusområden – upp till 30 procent (Frederiksen & Werner, 
2008).  
 
Värmetäthet är ett mått på hur stort värmebehovet är inom en viss yta (värmetäthet = 
exploateringsgrad x värmebehov, mäts i kWh/kvm och år) (Ranhagen & Ekelund, 
2004). Värmetätheten är med andra ord högre ju tätare exploaterat ett område eller 
stadsdel är, men kan även bero på att byggnadernas energiprestanda är undermålig. 
Ett höghusområde är mer lönsamt att fjärrvärmeförsörja än ett glest villaområde, och 
ett område med äldre hus är mer lönsamt att fjärrvärmeförsörja än ett område med nya 
hus med bättre energiprestanda. I och med de senare 10-20 årens omfattande 
utbyggnad av kraftvärmeanläggningar – för att kunna producera el i kraftvärmeverken 
krävs en avsättningsmarknad för ”restprodukten” värme – har det blivit allt vanligare 
att utvidga fjärrvärmenäten även till stadens mer perifera och glest bebygga områden 
och ansluta småhus. De allra senaste årens allt hårdare energikrav i byggregler, och en 
ökad användning av värmepumpar och värmeåtervinningssystem, har dock medfört 
att det är svårt att företagsekonomiskt ”räkna hem” anslutning av småhus då 
investeringskostnaderna för ledningssystemet är höga samt att vissa hushåll väljer att 
enbart utnyttja fjärrvärmen för uppvärmning av tappvarmvatten.   
 
Ett sätt att effektivisera användningen av fjärrvärme är att vid kompletterings-
bebyggelse i befintliga fjärrvärmeanslutna stadsstrukturer uppföra hus med s k 
lågtemperatursystem och som endast använder fjärrvärmens returvatten för 
uppvärmning. Det innebär att man återanvänder det varmvatten som redan har använts 
för att värma upp byggnader som ligger ”tidigare” i systemet och som ska 
transporteras tillbaka till värmeverket. Ett exempel på detta är projektet Seglet i 
Karlstad, ett mycket energieffektivt punkthus i 12 våningar som värms upp med 
returvattnet från byggnaden runt omkring.  
 
Ur ett användarperspektiv är fjärrvärme ett enkelt sätt att värma hus då det kräver 
minimala insatser från fastighetsägarens sida. En nackdel är dock en relativt hög 
anslutningsavgift, vilket innebär att det ska mycket till innan en fastighetsägare väljer 
att byta uppvärmningssätt då man ”investerats fast sig” (path dependence, 
”stigberoende”) i ett uppvärmningssätt där leverantören dessutom är monopolist.  
 
Biobränslen 
Biobränslen används främst för att värma upp småhus, närmare bestämt en tiondel av 
de svenska småhusen. Merparten av dessa (framförallt på landsbygden) värms upp 
med brännved, en mindre (men ökande) andel använder flis, pellets eller bricketter. 
Under perioden 2000-2007 ökade pelletanvändningen i bostadssektorn mer än 700 
procent och under 2007 ökade användningen med 4 procent. (Energimyndigheten, 
2009) 
 
Primärenergin för ovanstående biobränslen motsvarar ungefär energiinnehållet i 
bränslet, dock finns energiförluster för utvinning, förädling och transporter (Henning 
& Danestig, 2009). Klimatmässigt är biobränslen mycket fördelaktiga då de baseras 
på biologiska, förnybara produkter som vid förbränning inte bidrar till 
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växthuseffekten. Dock används ofta fossila bränslen vid utvinning och transporter av 
biobränslen, vilket delvis bidrar till att biobränslen har en viss (mindre) 
klimatpåverkan. 
 
Medan fjärrvärme och elvärme är bekvämt för den enskilde fastighetsägaren kräver 
uppvärmning med egen biobränslepanna en viss egen arbetsinsats och 
förvaringsutrymme för lagring av ved, pellets etc vilket kan vara en nackdel vid val av 
uppvärmningssätt, framförallt för enskilda småhusägare. Däremot finns en fördel med 
de bioeldade vattenburna värmesystemen med ackumulatortankar då de, framförallt 
under sommarhalvåret, med fördel kan kombineras med solfångare som värmer vatten 
både för uppvärmning och tappvatten. 
 
Olja 
Användningen av olja för att värma upp bebyggelsen har minskat dramatiskt sedan 
1970-talet och står numera endast för 9 procent av bebyggelsens totala 
energianvändning och andelen minskar successivt. Primärenergimässigt är oljan 
relativt effektiv, dock behövs extra energi för utvinning, förädling och transporter. 
Klimatmässigt bidrar fossilbränslet olja till betydande utsläpp av växthusgaser, en 
viktig och bidragande orsak till statliga ekonomiska insatser för att få fastighetsägare 
att byta från olja till andra uppvärmningssätt.  
 
Naturgas/stadgas 
Natur- och stadsgasen står för en ytterst liten andel av den svenska energitillförseln 
och endast en procent av energitillförseln för bebyggelsen. Naturgas är en fossil 
råvara medan stadsgasen produceras oftast av fossila bränslen, men även torv och ved 
kan användas. Trots att naturgasen är en fossil produkt är den ur klimathänseende 
bättre än olja. 
 
2.3.4.4 Värmepumpar eller fjärrvärme? 
Fjärrvärme och värmepumpar har tagit allt större andelar inom uppvärmningssektorn. 
Energieffektivare byggnader och värmesystem har bidragit till att fjärrvärmebolagen 
fått det svårare att på ett företagsekonomiskt sunt sätt ansluta framförallt småhus till 
fjärrvärmenätet. Dessutom börjar fjärrvärmeföretagen nu, framförallt i Stockholm 
men även annorstädes, förlora vissa av sina sedan länge trogna kunder med hög 
värmetäthet (bostadsrättsföreningar, fastighetsföretag med flerbostadshus och/eller 
lokaler) som byter till värmepumpar då kunderna anser att fjärrvärmebolagen utnyttjar 
sin monopolsituation för att höja priserna oskäligt mycket.  
 
Under senare år har det drivits en livlig debatt huruvida värmepumpar eller fjärrvärme 
är det miljömässigt bästa uppvärmningsalternativet. Värnamo kommun förbjöd 2006 
en fastighetsägare att installera bergvärme till sin hyresfastighet, med hänvisning till 
att näringsverksamheter enligt Miljöbalken ska välja bästa möjliga teknik, vilket 
kommunen menade var den egna biobränslebaserade fjärrvärmen. Kommunens beslut 
överklagades och såväl länsstyrelse som miljödomstol (tingsrätten) och 
miljööverdomstolen (hovrätten) fann att kommunens förbud ska upphävas. 
Miljödomstolen konstaterar i sin dom, med stöd från ett yttrande från 
Energimyndigheten, att ”det inte entydigt kan sägas om fjärrvärme eller bergvärme 
kan anses vara bästa möjliga teknik med hänsyn till den sammantagna miljöpåverkan” 
(Svea hovrätt, 2009). 
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I sitt yttrande påpekar Energimyndigheten (2008d) att både fjärrvärme och bergvärme 
kan vara bra uppvärmningsalternativ ur miljöhänseende, speciellt om fjärrvärmen och 
elen produceras med förnybar energi och värmepumpen har en hög verkningsgrad. 
Vidare menar myndigheten att miljöpåverkan beror på anläggningen och vilken 
energikälla som används. ”En bergvärmepump som drivs med 
produktionsspecificerad förnybar elektricitet kan ur miljöhänseende vara bättre än 
fjärrvärme som till stor del är fossilbaserad. På samma sätt kan fjärrvärme med 
kontrakterad förnybar värme vara bättre ur miljöhänseende än en bergvärme utan 
kontrakterad förnybar elektricitet.” (Energimyndigheten, 2008d).  
 
I en rapport från samma år (Energimyndigheten, 2008b) undersöker 
Energimyndigheten möjligheten att identifiera entydiga marginaleffekter vid 
förändringar i utbyggnad och drift av energisystemet vad gäller direkt och indirekt 
energianvändning. Myndighetens slutsats är att det är osäkert vad som utgör drifts- 
och utbyggnadsmarginal då det beror på utvecklingen lokalt, regionalt och globalt. 
Likaså är det svårt att avgöra olika värmesystems primärenergianvändning och 
klimatpåverkan då det dels beror på den aktuella bränslemixen, dels på hur man väljer 
att beräkna primärenergi (som kan räknas enligt primärenergimetoden eller 
alternativmetoden). Givet denna osäkerhet vad gäller marginalfaktorer förordar 
Energimyndigheten främst energieffektiviseringsåtgärder då det skapar förutsättningar 
för att utsläpp av växthusgaser reduceras. ”Vid exempelvis nybyggnation och 
renovering motiverar valet av värmesystem nästan aldrig byggnader med sämre 
energiprestanda, utan byggnader bör vara välisolerade och en låg 
hushållselanvändning bör eftersträvas. Givet att huset har bästa möjliga 
energiprestanda väljs värmesystem.” (Energimyndigheten 2008b:5) 
 
I sin doktorsavhandling visar Anna Joelsson (2008) att kraftvärmebaserad fjärrvärme 
och bergvärmepump är energieffektiva uppvärmningssystem vad gäller 
primärenergianvändning. Utsläpp av koldioxid beror dock på vilket bränsle som väljs; 
Joelsson visar i en fallstudie att en 1970-talsvilla som värms upp med fjärrvärme har 
en lägre klimatpåverkan än passivradhusen i Lindås vars värmetillskott kommer från 
direktverkande el. 

Energimyndighetens synsätt strider mot exempelvis Björn Karlssons resonemang om 
passivhus och elanvändning. Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings 
universitet, menar att det ur klimatsynpunkt är bättre med en konventionellt byggd 
bostad som värms med fjärrvärme, framförallt om värmen kommer från ett 
kraftvärmeverk, jämfört med energisnåla passivhus vars värmetillskott sker med 
elpatron. Framförallt då vi vid dessa tidpunkter, då det är som kallast och 
marginalelen består av importerad smutsig kolkraft från kontinenten (Forsman, 2007). 
Karlsson menar vidare att det inte alltid är bäst att hushålla med värmen i byggnader 
utan tvärtom kan bli kontraproduktivt om värmen kommer från kraftvärmeverk som 
både producerar el och fjärrvärme. Värmen ”är en förutsättning för att producera mer 
elektricitet som kan ersätta el som görs i koleldade kraftverk i tillexempel Tyskland 
och Polen… På sikt måste vi använda fjärrvärmesystemen för elproduktion för det är 
väldigt kostnadseffektivt och det innebär att ju mer el vi producerar, ju mer värme 
måste vi bli av med.” (Sveriges Radio Östergötland, 2009) 

Liknande invändningar har Thyholt & Hestnes (2008) i sin studie från Norge som 
visar att högre energikrav på byggnaderna medför lägre värmetäthet vilket i sin tur 
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kan medföra att fjärrvärmeinvesteringar uteblir i områden med nya energieffektiva 
byggnader. Detta kan, menar författarna, få till följd att närliggande områden med 
äldre hus och högre värmetäthet inte fjärrvärmeförsörjs, vilket får miljökonsekvenser.  
 
Harry Frank, adj professor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola, lyfter fram 
bergvärmepumpar som drivs av koldioxidfri el som det bästa uppvärmningssättet, sett 
ur ett klimatperspektiv. Frank baserar sina uträkningar på siffror från statens 
klimatutredning och konsultföretaget  McKinseys rapport ” Möjligheter och kostnader 
för att reducera växhusgasutsläpp i Sverige”. Enligt Frank släpper el som producerats 
i Sverige i genomsnitt ut 10 gram CO2/kWh jämfört med svensk fjärrvärme som 
släpper ut 94 gram och oljeeldning som bidrar med 266 gram (Karlberg, 2008).  

2.3.3 Stadsstruktur och energieffektiva transporter  
Mellan 1970 och 2007 ökade energianvändningen för inrikes transporter6 (inklusive 
omvandlingsförluster) med 75 procent. Mellan 1990 och 2007 var ökningen ungefär 
15 procent medan koldioxidutsläppen från sektorn ökade med 10 procent samtidigt 
som andra sektorer minskade sina utsläpp (Energimyndigheten, 2009). Om man 
extrapolerar dagens utvecklingstrend fram till år 2020 kommer transportsektorns 
energianvändning att ha ökat med ytterligare 20 procent (Vägverket, 2009b). Ur 
energianvändnings- och klimatsynpunkt går utvecklingen inom inrikes transporter 
onekligen i fel riktning.  
 
2.3.3.1 Åtgärder för att minska transporternas energianvändning och 
klimatpåverkan 
En minskad energianvändning för transporter kan uppnås genom att:  
 

A. minska det totala transportarbetet (antalet resta kilometer), och/eller  
B. minska energiförbrukningen per rest kilometer, vilket kan ske genom 

energieffektivare fordonspark eller byte till mer energieffektiva transportsätt (t 
ex mindre ensamåkande i bil till förmån för samåkning, kollektivtrafik, gång 
eller cykel). 

 
Klimatpåverkan kan minskas genom att energianvändningen minskar enligt A och B, 
men även genom att: 
 

C. minska andelen resor med transportsätt baserade på fossila bränslen till fördel 
för transportsätt med inga eller låga växthusgasutsläpp, och 

D. i högre grad använda teknik och bränslen som bidrar till låga eller inga 
klimatpåverkande utsläpp.  

 

                                                
6 År 2007 stod vägtrafiken för 87 procent av det totala inrikes persontransportarbetet, bantrafiken för 9 
procent, inrikes flyg för 3 procent och inrikes sjöfart knappt 1 procent. Bensin och diesel stod för 89 
procent av energitillförseln för inrikes transporter; el och flygbränsle stod för vardera 3 procent och 
etanol knappt 2 procent. Mellan 2006 och 2007, då högkonjunktur rådde, ökade det totala 
persontransportarbetet för inrikes transporter med drygt 2 procent. Bilresor stod för 71 procent av det 
långväga persontransportarbetet (resor över 10 mil) och 77 procent för det kortväga 
persontransportarbetet (inkl motorcykel). Godstransporter inrikes ökade med över 4 procent mellan 
2006 och 2007. Drygt tvåfemtedelar av transporterna går på väg, en dryg femtedel på järnväg och drygt 
en tredjedel på vatten. (Energimyndigheten, 2009) 
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Fordon blir i regel allt energieffektivare vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp, men 
minskningen kompenserar inte de ökade utsläppen från det ökade transportarbetet. 
Studier utförda av Åkerman med flera (Åkerman et al, 2007; Åkerman & Höjer, 
2005) visar att kraftig teknikeffektivisering inte räcker för att klara de globala 
klimatmålen, därtill krävs att volymerna av resande och godstransporter inte fortsätter 
att öka. Liknande resonemang för Vägverket i sin handlingsplan för begränsad 
klimatpåverkan (Vägverket, 2009a).  

 
Figur 2.5. Genomsnittlig årligt resande enligt Åkerman & Höjers (2006) studie 
gällande energi- och transportsystem i Sverige 2050. Staplarnas bredd visar 
energiintensitet och höjd visar reslängd per capita. Total yta motsvarar 
energianvändning för respektive transportslag. Stapeln i mitten (Reference 2050) 
visar en trendframskridning av resandet medan stapeln till höger (Sustainable 2050) 
visar mindre resande med flyg och korta bilresor. Båda 2050-scenarierna utgår från 
kraftig teknikutveckling och hög andel förnybara bränslen. Studien visar att teknisk 
utveckling och ökad användning av förnybara bränslen inte räcker till för att klara de 
globala klimatmålen – även resmängden behöver begränsas ( inte öka jämfört med 
idag).   
 
Eftersom fordonsparkens teknik- och bränsleutveckling är en fråga som ligger utanför 
samhällsplaneringens domäner kommer denna avhandling fortsättningsvis inte beröra 
frågan, fokus ligger istället på kopplingen mellan bebyggelsestruktur och resande 
samt hur detta påverkar energibehovet och utsläpp av växthusgaser. Således kommer 
detta delkapitel fortsättningsvis handla om hur den urbana strukturen kan påverka det 
totala transportarbetet samt andelen resande med mer klimatvänliga och 
energieffektiva transportsätt. 
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2.3.3.2 Skifte till mer klimatvänliga och energieffektiva transportsätt 
Ett sätt att minska energianvändningen och klimatutsläppen är att minska antalet resor 
i bil, framförallt ensamåkande, till fördel för gång-, cykel- och/eller kollektivtrafik7. 
En grundläggande förutsättning för effektiva kollektivtrafiksystem är ett bra 
resandeunderlag, vilket underlättas om många människor bor, arbetar eller utav andra 
skäl uppehåller sig i närheten av linjens hållplatser/stationer; en högre 
befolkningstäthet kring dessa ger följaktligen en bättre möjlighet för kollektivtrafiken 
än en glesare befolkningstäthet. Resande till fots eller med cykel främjas framförallt 
av närhet mellan olika viktiga mål (t ex bostad, arbete, service), men även faktorer 
som trygghet, säkerhet och attraktivitet spelar en viktig roll. Det bör tilläggas att goda 
förutsättningar för gång och cykel ofta kan bidra till bättre möjligheter för 
kollektivtrafik då kollektivtrafikresenären behöver ta sig till och från 
hållplatsen/stationen på ett bekvämt, säkert och tryggt sätt. 
 
Jonsson och Johansson (2003) beskriver hur våra aktivitetsmönster, exempelvis hur vi 
förflyttar oss, kan relateras till tre nivåer av förutsättningar: omgivande strukturer 
(yttre förhållanden som t ex service och organisation av fysisk miljö), individuella 
resurser (mellannivå – t e x privatekonomi, ålder, utbildning, körkortsinnehav) samt 
hushållets inre processer i samspel med individuella motiv (inre förhållanden, t ex 
önskemål, värderingar och preferenser). Dessa nivåer samspelar och påverkar 
varandra. Omgivande strukturer som har en tät stadsmiljö med närhet till 
kollektivtrafik med hög kvalitet kan bidra till, eller i alla fall skapa förutsättningar för, 
att en hög andel av det totala resandet i staden sker med kollektivtrafik. I en glesare 
struktur med sämre kollektivtrafiksutbud är det snarare individuella resurser 
(privatekonomi och/eller avsaknad av körkortinnehav) eller möjligtvis individuella 
motiv (miljövärderingar) som krävs för att folk ska välja att färdas kollektivt, med 
cykel eller till fots. 
 
De flesta prognoser inom transportområdet pekar mot att såväl gods- och 
persontransporterna som energianvändningen kommer att öka, trots ökad 
energieffektivitet. Rörligheten ökar i samma takt som användningen av privatbilar. 
Denna trendutveckling, som å ena sidan är ett uttryck av ökat ekonomiskt välstånd 
och personlig frihet, visar sig å andra sidan vara ohållbar på många andra sätt: 
minskad tillgång till energi, ökade kostnader för energi samt påverkan på det globala 
klimatet. Försöken att öka den ekonomiska tillväxten samtidigt som utsläppen av 
växthusgaserna minskar har inte, med få undantag (t ex Sverige totalt sett, men inte 
vad gäller transportsektorn) visat sig vara fruktbara för att nå de klimatmål som följer 
efter Kyoto. (Monzón & Nuijten 2006) 
 
1900-talets, framförallt efterkrigstidens, urbana utveckling karaktäriseras av en 
dekoncentrering av de centrala städerna till förmån för en mer utspridd 
suburbanisering med glesare stadsstrukturer (urban sprawl). Denna strukturutveckling 
anses av många inte vara hållbar, bland annat då den medför ökade transportbehov, 
ökat bilresande, ökat bilberoende och ökade utsläpp av växthusgaser. Huruvida det 
ökade bilåkandet är resultatet av eller orsaken till urban sprawl råder det delade 
uppfattningar om (se t ex Wegener, 2006). Sannolikt är det en självförsärkande 
process med en kombination av de båda där tillgången till egen bil och billiga 
                                                
7 En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara energieffektiv är att beläggningen är god. 
Förutsättningen för att en stadsbuss ska vara mer effektiv än en personbil med en person krävs att 
beläggningen i medeltal är 5-10 procent, dvs. 3-9 personer (Vägverket, 2004). 
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drivmedel ökar möjligheterna för en växande suburbanisering och sprawl vilket i sin 
tur bidrar till glesa urbana strukturer där man är beroende av bil för att vardagen ska 
kunna fungera. Inte minst den amerikanska utvecklingen är särskilt tydlig i denna 
bemärkelse då den ensidiga satsningen på stadsutveckling med bilen som rättesnöre 
har bidragit till dåliga förutsättningar till en mer klimatmässigt hållbar livsstil.  
 
Under senare årtionden har kritiken mot urban sprawl ökat. Inte bara av 
transportekonomiska och miljömässiga skäl utan även av orsaker som hälsa och 
sociala frågor. I allt fler länder och städer ändras därför planeringsstrategierna för att 
stoppa städernas utspridning och utglesning och istället skapa mer funktionsblandade 
städer med en högre befolkningstäthet, i såväl innerstäder som förorter (se t ex Urban 
Task Force, 2005; Stockholm, 2009 och Westford, 2004), vilket ger förutsättningar 
till en mer hållbar livsstil. I en grundlig litteraturstudie om den urbana formens 
betydelse för resandet visar Westford (2004) att sambanden är komplexa och att det 
kan vara svårt att bevisa klara samband mellan förändringar i den urbana formen och 
trafikarbete då det kan finnas andra indirekta förklaringar som påverkar utfallet. 
Forskningen visar således att det inte är självklart att dagens av planerarkåren mest 
förespråkade stadsbyggnadskoncept (förtätning och funktionsblandning) leder till 
direkt minskat resande eller mindre miljöpåverkan. Dock är förutsättningarna för ett 
mer hållbart resande bättre än i en mer utspridd bebyggelsestruktur. 
 
Befolkningstäthet 
Genom att förtäta våra städer, innerstäder och förorter, finns en förhoppning om ett 
minskat trafikarbete och att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt och färre 
ska använda bilen. Genom att ha en hög befolkningstäthet längsmed 
kollektivtrafikstråk, framförallt vid stationer, skapas ett stort befolkningsunderlag för 
kollektivtrafiken. Det amerikanska planeringskonceptet TOD (Transit Oriented 
Developments) är ett exempel på denna stadsbyggnadsstrategi, inte helt olik 
exempelvis Stockholms förortsplanering längsmed tunnelbane- och pendeltågslinjerna 
under efterkrigstiden.  
 
Newman och Kenworthy (1989) har visat på ett tydligt samband mellan invånartäthet 
och bensinförbrukning, där städer med hög befolkningstäthet har lägre 
bensinförbrukning per capita än de glesare städerna. I glesa städer, som de 
amerikanska, finns en mycket stor potential att minska bensinanvändningen genom 
förtätning, medan det i europeiska städer råder ett linjärt samband mellan förtätning 
och minskning av bensinkonsumtion – en procents förtätning innebär en procents 
minskning av bensinanvändningen (Jonsson och Johansson, 2003). Dessa rön möter 
dock viss kritik, bland annat för att där inte går att urskilja betydelsen av inkomst, 
bilinnehav eller olika stadsformsegenskaper (Westford, 2004). Westford pekar även 
på att täthet döljer variationer i livsstil och livsform. Wegener (1996) menar att 
sambandet är lika tydligt om faktorn bensinförbrukning per capita byts ut till 
bensinskostnad.  
 
Studier i Norge av Naess visar dock att bensinkonsumtionen är lägre i städer med 
högre befolkningstäthet, även då faktorer som inkomst och bilinnehav har 
neutraliserats. Dessutom visar flera amerikanska studier att fordonsresorna är färre 
och kortare i så kallade traditionella stadstyper (täta, funktionsblandade och med 
nätstruktur) jämfört med ”suburbana” stadstyper. (Westford 2004) 
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Figur 2.6. Kurvan visar sambandet mellan bensinanvändning/person och 
befolkningstäthet. Källa: Newman & Kenworthy (1989). 
 
 
Lokalisering av bebyggelse 
Empiriska studier i flera olika skandinaviska städer, utförda av Petter Naess och andra 
forskare, visar ett starkt samband mellan reslängden med motorburna fordon och var i 
staden/stadsregionen en bostad ligger; ju närmare stadens centrum desto mindre 
trafikarbete och energibehov och vice versa.  
 
”At the level of individual cities or metropolitan areas there is thus strong evidence 
that residential location close to the city centre contributes to reducing the amount of 
travel and energy use for transportation.” (Naess 2006:228) 
 
Förutsättningarna är dock olika beroende på stadens storlek. Ju mindre stad, desto 
snabbare ökar den totala reslängden då avståndet bostad-stadscentrum ökar. Naess 
forskning visar dock att reslängden med motortrafik totalt sett är längre för boende i 
Stor-Köpenhemn jämfört med boende i de mindre städerna Aalborg och Fredrikshamn 
(skillnaden är 60-70 km/vecka).  
 
Naess påpekar att ökningen av den totala reslängden beroende på avståndet mellan 
bostad och stadscentrum når en brytpunkt varefter reslängden börjar avta. I de mest 
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perifera delarna av en stadsregion ligger således reslängden i princip på samma nivå 
som i stadsregionens mest centrala delar. Studier i finska kommuner visare på 
liknande resultat, gällande arbetspendlande. Studier i Sverige visar på högre 
energianvändning för transporter ju högre den regionala populationen koncentrerades 
kring den största staden i regionen. (Naess 2006) 
 
Slutsatsen av Naess forskning är således att bostäder i halvperifera lägen i en 
stadsregion skapar högst behov av motoriserade transporter. Ur energi- och 
klimatsynpunkt förordas snarare bostäder nära (eller i) stadscentrum eller långt ute i 
periferin utanför den större stadens influensområde. 
 
Erfarenheter från Danmark, Norge och Nederländerna visar att när arbetsplatser 
omlokaliseras från ett perifert till ett centralt läge, eller i läge mycket nära 
pendeltågstation, minskar bilresandet dramatiskt och vice-versa (Ranhagen, 2006 och 
Westford, 2004).  
 
Funktionsblandning 
Utveckling av mer funktionsblandade städer bär på en förhoppning om bland annat 
minskat resande då man i högre grad förväntas bo, arbeta och utnyttja service i samma 
stad eller stadsdel. Både Westford (2004) och Johnson (2002) pekar på att detta inte 
nödvändigtvis leder till ett minskat transportarbete, men bidrar till att ökade 
möjligheter till minskat tvunget resande.  
 
Kritik mot den täta blandstaden 
Wegener (1996) riktar kritik mot synsättet att det endast är genom en återgång till 
funktionsblandade och kompakta städer som det urbana bilåkandet kan minskas. Han 
har med en urban simulationsmodell för Dortmundregionen studerat sambanden 
mellan markanvändning och transporter och hur olika åtgärder påverkar exempelvis 
trafikarbete, bilåkande och CO2-utsläpp. En mängd av olika scenarier inom tre typer 
undersöktes, de tre scenarietyperna var: resekostnader, restidsförändringar samt en 
kombination av de två. Resultaten från simuleringen visar att en kombination av 
ökade kostnader för bilåkande och förbättringar i kollektivtrafiken kan bidra med 
väsentlig minskning i energianvändning och CO2-utsläpp utan större förändringar av 
stadsregionens markanvändning och utan oacceptabla minskningar i mobilitet. 
Wegener konstaterar bland annat att: 
 
”This results implies that the present settlement system of European cities contains a 
huge unused potential for reducing trip lengths and avoiding trips without 
fundamentally changing the physical layout of cities. It does not suggest that 
rebuilding cities does not make sense, but for other, such as ecological, social or 
aesthetic reasons, and not for energy conservation.” (Wegener 1996:20) 
 

2.4 Sambanden mellan bebyggelsestruktur, energianvä ndning 
och klimatpåverkan 
I detta avsnitt sammanfattar jag de samband mellan bebyggelse, energi och klimat 
som diskuterats i 2.2-2.4. Genomgången i detta kapitel tyder på att det finns starka 
samband mellan den fysiska bebyggelsestrukturen, energianvändningen och därmed 
även påverkan på det globala klimatet. Det ökande användandet av fossila bränslen 
sedan 1800-talet är den främsta orsaken till den accelererande växthuseffekten, dvs. 
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kol, olja och gas som till en övervägande del används för att värma eller kyla våra 
hus, värma upp tappvatten, driva ventilationsanläggningar, belysa våra rum eller driva 
våra fordon.  
 

2.4.1 Energianvändning 
Energianvändningen i bebyggelsesektorn, såväl energibehov som tillförsel, har en 
direkt koppling till bebyggelsens utformning och struktur. Energibehovet påverkas av 
var byggnader lokaliseras och hur de placeras (vindskydd, utnyttjande av passiv 
solvärme, undvikande av kalluftssjöar), men mycket tyder på att omfattningen av 
energibesparingar kopplade till dessa faktorer är betydligt mindre än vad som ofta 
hävdats. Byggnadstyper och stadsbyggnadstyper är ytterligare en planeringsfaktor 
som påverkar bebyggelsens energibehov då omslutningskvoten varierar mellan dessa. 
Att endast utgå från omslutningskvot när man jämför olika byggnads – eller 
stadstyper med varandra kan dock vara vanskligt då andra faktorer som klimatskal, 
lokalklimat, takmaterial och färg samt det enskilda utförandet kan spela en stor roll. 
Dessutom kan byggnads- och stadstyper med hög omslutningskvot visa sig ha andra 
energimässiga fördelar, exempelvis utnyttjande av sol- eller geoenergi.  
 

Tät bebyggelse medför att s k urbana värmeöar uppstår. Solvärmen lagras i byggnader 
och andra hårdgjorda ytor, vilket kan vara en fördel under kallare årstider då 
uppvärmningsbehovet minskar, men en nackdel under sommarhalvåret. Problemen är 
störst i länder med varmare klimat och större städer, men effekten märks även i 
svenska städer. Städernas värmelagringsförmåga kan minskas genom en konsekvent 
planering: ljusa och reflekterande mark- och takmaterial samt ökad grönska (fler träd, 
gräs, gröna tak). 
 
Persontransporterna påverkas indirekt av bebyggelsestrukturen. Internationell 
forskning pekar mot att tätare stadsstrukturer medför mindre bilresande och mindre 
energianvändning. Vissa forskare invänder dock mot dessa rön och menar bland annat 
det finns andra faktorer än de rumsliga (resurser, inställning, livsstil m m) som kan 
påverka resmönstret. Nordisk forskning visar dock, med hänsyn tagen till socio-
ekonomiska och andra faktorer, att bebyggelsens lokalisering i en stadsregion 
påverkar det totala omfattningen av resandet; ju längre ut från centrum man bor desto 
längre färdas man med motorfordon. Reslängden börjar dock minska vid en viss 
brytpunkt, där avståndet till regioncentrum är så långt att få väljer att pendla dit.  
 
En tät bebyggelse med närhet till många målpunkter ger goda förutsättningar för mer 
energieffektiva förflyttningar som gång, cykel eller kollektivtrafik. En koncentrerad 
bebyggelse med hög täthet framförallt vid stationer och hållplatslägen, är ett bra 
grundläggande villkor för god beläggning för kollektivtrafik.  
 

2.4.2 Energitillförsel 
Hälften av den energi som tillförs den svenska bostads- och servicesektorn utgörs av 
el, fjärrvärmen står för en knapp tredjedel och biobränslen respektive olja står för 
resten. Nära två tredjedelar av elen används för att värma upp hus och 
tappvarmvattnet. Oljeanvändningen har minskat drastiskt sedan 1980, till förmån för 
el och fjärrvärme. Fjärrvärmens utbredning även till villaområden verkar ha bromsats 
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upp på grund av minskat energibehov i nya hus och ökad konkurrens från energi- och 
kostnadseffektiva värmepumpar.   
 
Sambanden mellan bebyggelsestruktur och energitillförsel är få. Tydligast är frågan 
om värmetäthet där tätt bebyggda områden medför en bättre förutsättning för att 
anlägga ett fjärrvärmenät än glesa områden. En alltför tät bebyggelse kan dock vara 
en nackdel om man i hög grad vill utnyttja solens instrålning för värme eller 
elproduktion, då skuggningsfaktorn från andra byggnader är stor. Utnyttjande av 
geovärme begränsas också av alltför tät bebyggelse om borrhålen hamnar för nära 
varandra och sänker temperaturen på vattnet i respektive hål.  
 
Vanliga uppvärmningssätt som värmepump, direktel, olja, biopannor påverkas dock 
inte av bebyggelsestrukturen, förutom vedpannor vars utsläpp ibland kan vara 
besvärliga i tätbebyggda områden. Bebyggelsestrukturen, och därmed planeringens, 
påverkan på energitillförseln handlar därför framför allt om man vill gynna kollektiva 
(fjärrvärme) eller individuella uppvärmningssystem (övriga). Biopannor är både ur 
energieffektivitets- och klimatperspektiv en bra uppvärmningsform, men det är idag 
vanligare att välja olika värmepumpslösningar.  
 
Frågan om fjärrvärme eller värmepump är det bästa alternativet ur energieffektivitets- 
och klimatsynpunkt är svår att besvara. Dels beror det på bränslemixen i den lokala 
fjärrvärmeproduktionen (svenskt genomsnitt är ¾ förnybara bränslen) samt om det är 
ett kraftvärmeverk som även utnyttjar bränslet till elproduktion och därmed ökar 
verkningsgraden, dels beror det på den använda elens miljöpåverkan. Elens 
miljöpåverkan kan beräknas på många olika sätt; beroende på om man räknar med 
aktuell svensk, nordisk eller europeisk elmix, eller dagens eller framtida marginalel, 
får man olika svar. Energimyndigheten menar därför att det inte går att jämföra 
miljöpåverkan från fjärrvärme eller värmepumpar och förordar istället att ny- och 
ombyggnad ska sätta energieffektivitet i fokus, värmesystem är en andrahandsfråga. 
Denna syn ifrågasätts ur ett systemperspektiv då alltför energieffektiva byggnader kan 
dra undan marknaden för fjärrvärme och därmed även för kraftvärme som skulle 
kunna producera relativt klimatvänlig el och värme med hög primärenergieffektivitet.  
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3. STYRMEDEL FÖR EN HÅLLBAR 
BEBYGGELSESTRUKTUR 
 
Det offentliga kan styra och påverka förändringen, men det är till syvende og sidst 
individer och organisationer (företag, föreningar, myndigheter m m) som genom 
aktivt beteende, val och beslut står för förändrad energianvändning och därmed 
påverkan på klimatet. Det offentliga kan på olika administrativa nivåer (kommun, 
region, stat, EU, globalt) använda olika slags instrument för att styra utvecklingen i en 
för samhället önskad riktning, beroende på vilka frågor man vill förändra och på 
vilken nivå åtgärderna gör mest nytta. I detta kapitel redogörs för olika offentliga 
styrmedel för en mer hållbar bebyggelseutveckling, främst inom kommunal nivå med 
fokus på fysisk planering, men även högre upp i den administrativa hierarkin.  
 

3.1 Globala styrmedel 
Globala överenskommelser är av sin natur relativt övergripande och går ofta inte in på 
detaljer. På global nivå finns internationella konventioner, handlingsprogram och 
överenskommelser för att effektivisera energianvändningen och minska 
växthuseffekten. Förenta nationernas (FN) klimatkonvention är stommen för de 
globala förhandlingar som syftar till att hejda den globala uppvärmningen. Nästan alla 
industrialiserade länder, dock ej USA eller Australien, ingick i den internationella 
klimatöverenskommelse som slöts i Kyoto 1997. I december 2008 ska beslut tas om 
ett nytt globalt klimatavtal; förhoppningarna från åtminstone Sverige och EU är att 
klimatåtagandena ska vara mer omfattande än tidigare samt att fler länder, såväl 
industrialiserade som utvecklingsländer (och där emellan) ska ingå i uppgörelsen. I 
juli 2008 kom ledarna för G8-länderna (inklusive EU, som representerades av 
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt) överens om att den globala temperaturen inte 
ska få öka med mer än två grader Celsius, men det fattades inga beslut om hur detta 
ska gå till. 
 
Svensk lagstiftning och kommunal förvaltning påverkas i hög grad av beslut som 
fattas inom EU:s institutioner. Ett exempel är den svenska lagen om 
energideklarationer för byggnader (2006:985) som har sitt ursprung i 
Europaparlamentets och ministerrådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda. Ett annat EG-direktiv är energitjänstedirektivet (2006/32/EG) som 
påverkar svensk lagstiftning och åtgärder på statlig och kommunal nivå, med mål att 
uppnå energibesparingar på minst 9 procent i varje medlemsstat till 2016. Den 
offentliga sektorn åläggs i direktivet ett särskilt ansvar för att genomföra 
energieffektiviserande åtgärder och ska fungera som ett gott exempel för medborgare 
och företag. Vidare håller ett direktiv om främjande av användningen av förnybar 
energi håller på att tas fram. Dessutom har EU-länderna har enats om att minska sina 
klimatpåverkande utsläpp med 20 procent fram till år 2020, 30 procent om ett globalt 
klimatavtal ros i hamn i Köpenhamn i december 2009.  
 

3.3 Statliga styrmedel 
Riksdag och regering samt statliga verk och myndigheter har möjlighet att med olika 
slags styrmedel (administrativa, ekonomiska, information/påverkan, forskning och 
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utveckling) påverka energianvändning och klimatpåverkan. I detta delkapitel redogörs 
för de styrmedel som främst gäller plan- och byggväsendet. 
   

3.3.1 Plan- och bygglagstiftning 
Den tilltagande urbaniseringen under 1800-talet ställde högre krav på städerna att 
reglera den snabba bebyggelseutvecklingen; 1874 års byggnadsstadga ställde bland 
annat krav på att städerna upprättade byggnadsordningar och stadsplaner. 
Stadsplanelagen från 1931 gav kommunerna större möjlighet att med byggnadsplaner 
även reglera bebyggelse på landsbygden samt med stomplaner säkerställa möjligheter 
till framtida detaljplanering av områden som inte var planlagda med stadsplan. 
Kommunen kunde dock inte bestämma över lokalisering av tätbebyggelse då det var 
den enskilde markägarens principiella rätt.  
 
I och med införandet av 1947 års byggnadslag fick Sverige en gemensam lagstiftning 
för stad och landsbygd och kommunerna gavs rätt att bestämma när, var och hur 
bebyggelse ska tillkomma eller ändras. ”Det kommunala planmonopolet” var fött. En 
ny bestämmelse angav att tätbebyggelse endast fick tillkomma där den från allmän 
synpunkt ansågs lämplig. Nu introducerades de översiktliga planinstituten 
generalplan, som skulle ange grunddragen för städer och tätorters utveckling, och 
regionplan (för flera kommuner). Glesbygdsområden kunde regleras med 
utomplansbestämmelser gällande exempelvis generella byggnadsföreskrifter och krav 
på bygglov. (Åström, 1993) 
 
Under 1960- och 70-talen utvecklades kunskapen om – och därmed intresse för – hur 
människans leverne påverkar miljön negativt. Denna insikt påverkade även 
lagstiftningen. Naturvårdslagen från 1965 medgav möjlighet för kommunerna att 
förbjuda glesbebyggelse inom områden med höga värden vad gäller naturvård, 
landskapsbild och friluftsliv, en föregångare till 1970-talets fysiska riksplanering. Den 
fysiska riksplaneringen fungerade som riktlinjer för den kommunala planeringen. I 
propositionen angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten 
(1972:111) redovisade regeringen förslag till former för en fortlöpande fysisk 
riksplanering (FRP). Syftet med den fysiska riksplaneringen var tredelat: 
 
- kartläggning av olika långsiktiga riksintressen 
- analysera konflikter mellan olika intressen och beskriva konsekvenser för olika sätt 
att utnyttja naturresurserna 
- dra upp riktlinjer för hushållning av viktiga naturtillgångar 
(Regeringen, 1981) 
 
Efter nära tjugo års utredande (bygglagutredningen tillsattes redan 1968) trädde 
plan- och bygglagen (PBL) och naturresurslagen (NRL) i kraft 1987. PBL ersatte 
byggnadslagen från 1947 och 1959 års byggnadsstadga och införde tre nya 
planinstitut: översiktsplan (motsvarar den tidigare generalplanen), detaljplan 
(motsvarar den tidigare stadsplanen/byggnadsplanen) och områdesbestämmelser. 
Samtidigt blev rekommendationerna i den fysiska riksplaneringen reglerade i lag och 
fördes in i NRL och sedermera i miljöbalken (MB) 1999. Miljöbalken verkar ibland 
genom PBL.  
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Plan- och bygglagen reglerar planering av mark och vatten samt byggande. I det första 
kapitlet fastställer lagstiftaren att ”Bestämmelserna syftar till att med beaktande av 
den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” samt att 
planläggningen av mark och vatten är en kommunal angelägenhet (det s k 
”planmonopolet”).  
 
I det andra kapitlet av PBL statueras att planläggningen ska främja en ändamålsenlig 
struktur och långsiktigt god hushållning med mark, vatten och energi samt råvaror. 
Vidare ställs krav på att miljökvalitetsnormerna i Miljöbalkens 5 kapitel (varav ett är 
att begränsa klimatpåverkan) ska följas samt att bebyggelse ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Dessutom ska 
”Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen” (PBL, 2 kap, 3 §). 
 
Plan- och bygglagen är således ett statligt styrmedel, där länsstyrelserna bland annat 
har i uppgift att se till att statens intressen tillvaratas i den kommunala fysiska 
planeringen. Men i och med kommunernas starka ställning ( ”det kommunala 
planmonopolet”) kan planeringsfrågorna snarare ses främst som ett kommunalt 
styrmedel och behandlas följaktligen vidare i kapitel 3.4. 
 

3.3.1 Statliga byggnormer 
Bebyggelsens energieffektivitet och miljöpåverkan styrs av staten främst genom 
Boverkets byggregler som bl a ställer krav på högsta tillåtna energianvändning per 
kvadratmeter. Men i de gamla byggnadsstadgorna ställdes inga direkta energikrav på 
byggnader (vilket inte heller PBL gör). De första statliga kraven på byggnaders 
energianvändning kom först 1967 i och med att Statens planverk gav ut den första 
upplagan av Svensk byggnorm, kallad BABS 67 (Lindbäck och Nyberg, 2007). 
BABS 67 ställde exempelvis krav på olika byggnadsdelars k-värden (ungefär samma 
sak som dagens u-värden), klimatzoner och hänsyn till värmetröghet. I de 
efterföljande upplagorna som tillkom under oljekrisen (SBN 75, SBN 80) ställdes, 
förutom u-värdeskrav, även strikta krav på byggandets utförande. I Boverkets 
nybyggnadsregler från 1990 (NR 90) användes referenshus och dataprogram 
introducerades.  
 
NR90 ersattes 1994 av Boverkets byggregler (BBR 94) och i och med revideringen av 
Boverkets byggregler 2006 började staten ställa krav på byggnaders årliga specifika 
energianvändning per kvadratmeter istället för, som tidigare, krav på byggnadsdelars 
u-värden. Energikraven var lägre för byggnader i den norra klimatzonen (norr om 
Dalälven).  
 
I den senaste upplagan av Boverkets byggregler (BBR 16 från februari 2009) gjordes 
ändringar i energihushållningsavsnittet. Numera är Sverige indelat i tre klimatzoner 
med varierade energikrav: i södra Sverige (zon 3) är kraven på byggnadens 
energianvändning högre än i zon 1 och 2. För byggnader som värms upp med el – 
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även värmepumpar – ställs extra hårda krav på energianvändningen (kWh/kvm), 
genomsnittligt U-värde för klimatskärmen samt installerad effekt för uppvärmning.  
 

3.3.2 Lagen om kommunal energiplanering 
I samband med 1970-talets energikriser tillkom en lag om kommunal energiplanering 
(1977:439) som gäller än idag, men har ändrats och kompletterats ett antal gånger.  I 
lagen ställs kravet att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution 
och användning av energi; planen ska även innehålla en analys hur föreslagna 
åtgärder påverkar miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
 
I kapitel 3.4 redogörs för energiplanering på kommunal nivå. 
 

3.3.3 Ekonomiska styrmedel 
Genom direkta bidrag, eller möjligheter till skatteavdrag, för olika energiåtgärder i 
bebyggelsen kan staten påverka bebyggelsens energiprestanda eller uppmuntra byte 
från vissa uppvärmningssystem till andra. De olika stöden har skiftat över åren. 
Exempel på energieffektiviserande åtgärder som har premierats med ekonomiskt stöd 
är byte till energieffektivare fönster och delvis ROT-avdrag (reparation, ombyggnad, 
tillbyggnad) som bland annat gick till tilläggsisolering av fasader m m. Andra 
ekonomiska stöd har bland annat gått till omställning från oljeuppvärmning till 
värmepump, från direktverkande el till vattenburet system samt solfångare och 
solceller.  
 
Staten ger dessutom landets kommuner bidrag för att kunna tillhandahålla energi- och 
klimatrådgivning till kommunens invånare och företag. Den kommunala energi- och 
klilmatrådgivningen beskrivs närmare i kapitel 3.4. 
 

3.3.4 Information och påverkan 
Statliga informationskampanjer för att höja kunskap och medvetenhet samt påverka 
oss som energikonsumenter var vanliga under oljekrisåren på 1970-talet. Även idag 
arbetar statliga verk, på egen hand eller i samverkan med andra verk, med 
informationsinsatser och ibland särskilda kampanjer för att öka kunskapen om hur 
allmänhet och fastighetsägare kan påverka energianvändningen i en mer hållbar 
riktning. Ett sätt är att vid konferenser, på webbplatser och i böcker och andra skrifter 
visa upp goda exempel, såväl inhemska som internationella, på hur en god bebyggd 
miljö kan gå hand i hand med energi- och klimatmål.  
 
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, med stöd från staten, beskrivs i 
kapitel 3.4. 
 

3.4 Kommunala styrmedel 

3.4.1 Fysisk planering 
Som tidigare nämnts är planläggningen av mark och vatten är en kommunal 
angelägenhet ( ”kommunala planmonopolet”). Den enskildes frihet ska vägas mot det 
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allmännas intressen av en socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling för 
såväl dagens som morgondagens generationer.  
 
Kommunerna ges i PBL möjlighet att använda ett antal planinstitut: översiktsplan 
(hela eller större delar av kommunen), detaljplan (begränsade delar av kommunen), 
områdesbestämmelser (begränsade områden där detaljplan saknas – oftast på 
landsbygden) och regionplan (samordning av flera kommuners planering). Dessutom 
reglerar PBL den efterföljande kommunala hanteringen av bygglov och bygganmälan. 
Regionplanering är än så länge en tämligen ovanlig företeelse i landet och 
områdesbestämmelser blir allt ovanligare i kommunernas planering, varför dessa 
planinstitut inte studeras vidare i denna avhandling; bygglovfrågor behandlas inte 
heller. Istället fokuseras översiktsplanering och detaljplanering.  
 
3.4.1.1 Översiktsplanering 
Alla kommuner ska enligt PBL 1:3 ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen är inte rättsverkande (juridiskt bindande) men ska ge 
vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den 
byggda miljön ska bevaras och utvecklas. Därtill ska kommunen redogöra för planens 
miljökonsekvenser. För att skapa bättre beslutsunderlag samt ge möjlighet till insyn 
och påverkan ska kommunen enligt PBL 4:3-4 samråda med länsstyrelse, 
regionorgan, berörda kommuner samt organisationer och enskilda. Det lagstadgade 
samrådsförfarandet, med såväl samråd som utställning, öppnar upp för dialog och 
idéutveckling såväl inom kommunen som med externa aktörer i samhället. 
 
Genom att komplettera den kommunövergripande översiktsplanen med fördjupade 
översiktsplaner eller tematiska tillägg (till exempel vindkraftsplaner) kan 
översiktsplaneringen konkretiseras samtidigt som ändringar och kompletteringar kan 
göras utan att hela översiktsplanen behöver göras om. De fördjupade 
översiktsplanerna ger kommunen möjlighet att för ett begränsat område – exempelvis 
stadsdelar, tätorter, landsbygdsområden m m – göra en mer detaljerad plan som ger 
tydligare vägledning inför detaljplanering eller bygglovhantering. Frågor som inte 
tidigare behandlats i översiktsplanen kan genom (tematiska) tillägg tas upp för hela 
kommunens yta.  
 
De minimikrav som ställs på översiktsplaneringen i PBL innebär sammanfattningsvis 
att kommunen i en planprocess med öppet samråd och utställning tar fram en plan 
som grovt redovisar en struktur för huvuddragen i den fysiska utvecklingen 
kommunen, ett slags kommunal avsiktsförklaring och lokaliseringsbedömning. 
Lagstiftningen hindrar dock inte kommuner att är mer ambitiösa vad gäller djup och 
bredd i såväl planens innehåll som process. En översiktsplan som är väl förankrad 
bland såväl allmänhet som politiker kan ha en tyngd som vägvisare även om planen i 
sig inte är juridiskt bindande (Boverket, 2009b).  
 
I ett energi- och klimatsammanhang kan översiktsplaneringen företrädesvis ses som 
ett forum för att styra framförallt lokalisering av infrastruktur och ny bebyggelse, 
vilket framförallt kan påverka transportarbetet men till viss mån även 
värmeförsörjningen och -behovet.  
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3.4.1.2 Detaljplanering 
Användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelsemiljöns utformning för 
ny sammanhållen bebyggelse (m m) regleras juridiskt med detaljplaner, som endast 
får omfatta en del av kommunen (PBL 1:3, 5:1). Inom detaljplaneringen följs ofta de 
övergripande riktlinjer som beslutats om i översiktsplan (eller fördjupning) men 
eftersom denna inte är juridiskt bindande kan en detaljplan strida mot översiktsplanen.   
 
I detaljplaneringen görs en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
Detaljplanen reglerar vilken mark som är allmän platsmark, kvartersmark och 
vattenområden samt vilken användning (funktioner) som tillåts inom olika delar av 
planområdet. Vidare kan kommunen bland annat reglera högsta eller minsta 
omfattning av byggande (exploateringsgrad); byggnaders användningssätt och 
fördelning av boendeformer; placering, utformning och utförande av byggnader, 
skydd för byggnader med bevarandevärden; vegetation samt reservat för allmänna 
ledningar och energianläggningar. Enligt PBL 5:2 ska skälig hänsyn tas till ”befintliga 
bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens 
genomförande”.  
 
Många detaljplaner omfattar mycket begränsade geografiska områden, men ibland 
kan detaljplanerna även omfatta mycket stora områden och kan då behandla mer 
strategiska frågor. Vissa kommuner, exempelvis Stockholms stad, arbetar ofta med 
detaljplaneprogram istället för fördjupade översiktsplaner. I programmet dras de 
översiktliga riktlinjerna upp och i det efterföljande detaljplaneskedet kan 
programområdet delas upp i ett flertal detaljplaner. 
 
Bebyggelsens energiprestanda och uppvärmningsbehov 
Möjligheten att direkt styra byggnadernas energianvändning med detaljplaner i 
enlighet med PBL är ytterst begränsad. Byggnaders energiprestanda (vid 
nyproduktion eller omfattande om- och tillbyggnad) regleras i Boverkets byggregler 
(BBR) och kommunerna kan inte i detaljplan ställa högre krav än föreskrivna 
minimikrav i BBR (se Boverkets, 2009a). Däremot kan kommunen med 
detaljplaneringen indirekt påverka byggnadens värmebehov på flera sätt.  
 
I BBR handlar byggnaders energiprestanda om högsta tillåtna energianvändning per 
kvadratmeter, men byggreglerna ställer inga krav på hur många kvadratmeter som får 
uppföras. Energibesparingar tack vare högre krav i BBR riskerar att ”ätas upp” av allt 
större byggnader. Inom energieffektivt byggande brukar man tala om att ”den 
billigaste och energieffektivaste kvadratmetern är den som inte byggs och den dyraste 
den som inte används”. I kapitel 2.2 diskuteras hur boendeytan per person ökat; 
småhusen blir att större och större, och bostadsytan per person ökar med dessa. Det är 
vanligt att i detaljplaner begränsa största tillåtna byggnadsarea eller bostadsarea, men 
till följd av ökad efterfrågan på stora ytor tenderar byggrätterna för småhus i 
detaljplanerna att öka. Genom att tillåta mindre byggrätter (såväl bostadsarea som 
byggnadsarea, den senare uppmuntrar byggande i mer än ett plan) eller mer 
energieffektiva byggnadstyper (se resonemang om omslutningskvot i kapitel 2) skulle 
kommunerna genom detaljplaneringen indirekt kunna styra – dvs. minska – 
bebyggelsens värmebehov i högre grad än vad som idag är fallet. Denna 
detaljstyrning är dock en känslig politisk fråga, men även taktiskt för kommuner som 
vill locka till sig nya invånare.  
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I detaljplanen finns möjlighet att reglera var bebyggelse får och inte får uppföras. 
Genom att placera, orientera och exponera byggnader (och vegetation) på ett sätt som 
är bra ur lokalklimatsynpunkt (se kapitel 2.3 och avsnittet om lokalklimat) kan 
värmeförluster undvikas och utnyttjande av passivvärme möjliggöras vilket medför 
lägre värmebehov.  
 
Bebyggelsens värmetillförsel 
PBL medger inte att kommunen i detaljplan reglerar val av uppvärmningsform – till 
exempel krav på anslutning till fjärrvärmenät, förbud mot individuell uppvärmning 
eller förbud mot direktverkande el – eller värmesystem (t ex vattenburet). Tidigare 
fanns dock en möjlighet att delvis styra detta i samband med införandet om lagen om 
kommunal energiplanering (1977:439) då ellagen (1902:71) ändrades och 
elleverantörerna fick rätt att vägra leverera el för uppvärmning i ett område där det 
fanns eller skulle anläggas ett fjärrvärme- eller naturgasnät (Boverket, 2009a). 
Eftersom kommunerna vid denna tidpunkt oftast var huvudmän både för el- och 
fjärrvärmenäten kunde de neka elleverans för uppvärmning i områden där kommunen 
ägde fjärrvärmenäten. Denna möjlighet försvann 1998 då ellagen (1997:857) 
ändrades.  
 
Inte heller uppvärmningssystemets utformning får regleras i detaljplan då detta styrs 
av Byggnadsverksförordningen. Syftet med förordningens bestämmelse om flexibla 
lösningar är att i senare skede underlätta övergång till olika energislag för 
uppvärmning, inte att styra val av uppvärmningssätt. (Boverket, 2009a) 
 
Däremot kan kommunerna genomdetaljplaneringen indirekt styra utformning och 
placering av bebyggelse som kan gynna vissa energislag. Genom att placera 
bebyggelse och vegetation på rätt sätt kan möjligheterna att använda aktiv solvärme 
(solfångare och solceller) förbättras, då skuggning från såväl vegetation som 
byggnader påverkar verkningsgraden. Utformningskrav gällande takvinklar samt 
allmän bygglovsdispens för solvärmeanläggningar på tak kan effektivisera och 
underlätta användning av aktiv solenergi och därmed minska behovet av köpt energi 
(som eventuellt även har större klimatpåverkan). Markreservat för jordvärme, 
värmelagring i berg, allmänna ledningar eller energianläggningar kan öppna upp för 
möjligheter att (på sikt) ansluta till exempelvis fjärr- eller närvärme. Krav på hög 
exploateringsgrad medför hög värmetäthet som oftast är en förutsättning för 
fjärrvärme.  
 
Transporter 
Enligt genomgång i tidigare kapitel är det framförallt lokaliseringen av bebyggelse 
som påverkar transportarbetet, energianvändningen och klimatpåverkan. Dessa frågor 
styrs främst i den översiktliga planeringen. I detaljplaneringen kan dock 
transportfrågorna påverkas, framförallt i större planområden, genom att styra 
bebyggelsens täthet (tomtstorlekar och exploateringstal), vilket påverkar 
möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning.  
 
Begränsade styrmöjligheter med detaljplanering 
I en utredning om hur kommunerna med detaljplaner kan styra mot en ökad 
energihushållning och –effektivisering konstaterar Boverket (2009a) att omfattningen 
av de potentiella energibesparingar som detaljplaneringen kan påverka är ringa och att 
det finns mer lämpliga styrmedel för att minska energiförbrukningen. Bland annat 
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föreslås ökade energikrav i BBR och bättre kontroll av att dessa efterlevs. Vidare 
konstateras att översiktsplanen är viktig för att lokalisera bebyggelse och anläggningar 
lämpligt med hänsyn till energihushållning och –tillförsel. Kommunal energiplanering 
och energirådgivning är andra viktiga aspekter som verket för fram.  
 
3.4.1.3 Avtal och ekonomiska styrmedel 
När kommunerna som fastighetsägare säljer mark till exploatörer finns möjlighet att 
genom ett civilrättsligt markanvisningsavtal ställa krav som annars inte kan ställas 
enligt Plan- och bygglagen, exempelvis högre energikrav på byggnader än vad 
Boverkets byggregler föreskriver eller vissa uppvärmningssystem. Om exploatören 
inte följer avtalade energikrav kan vite för avtalsbrott bli aktuellt, vilket dock kan 
anses som negativa åtgärder. I Gäddeholm har Västerås kommun som markägare 
istället valt att genom positiva ekonomiska styrmedel få exploatörer att bygga 
energieffektiva hus. De som klarar kommunens krav på lågenergihus får en bonus på 
25 000 – 50 000 kronor, det högre beloppet gäller passivhus.  
 

3.3.2 Kommunal energiplanering 
Många anser att lagen om kommunal energiplanering är tandlös. Hösten 2006 saknade 
drygt en fjärdedel av Sveriges kommuner en energiplan och av de kommunala 
energiplaner som fanns var ungefär 60 procent mer än tre år gamla 
(Energimyndigheten, 2006). Dessutom visar forskning att det främst är andra faktorer 
än den kommunala energiplaneringen som påverkar det lokala energisystemet (Ivner, 
2009; Palm, 2004).  
 
I sin doktorsavhandling om kommunal energiplanering (Stenlund, 2006) visar 
Stenlund (sedermera Ivner) att energiplaneringen är mindre framgångsrik då mål eller 
visioner ägs av privata aktörer. För att energiplaneringen ska bli effektiv och åtgärder 
genomföras måste den ha en allmän acceptans. Därför, menar Stenlund, är det viktigt 
att såväl privata som kommunala aktörer bjuds in att delta i 
energiplaneringsprocessen. Stenlund pekar vidare på att det är svaga kopplingar 
mellan energiplaneringen och den fysiska planeringen som bedrivs i kommunerna, 
trots den starka koppling som finns mellan energianvändning och fysiska strukturer.  
 
Engström (1988) pekar på svårigheterna att integrera fysisk planering med 
energiplanering. En viktig orsak är att de två planeringsprocesserna har olika struktur 
och skilda behov av kunskapsunderlag vid olika tidpunkter under processen. 
”Planerarna från respektive planeringsform talar förbi varandra” (Engström 1988: 
154). En annan orsak är att den fysiska planeringen av tradition främst har fokuserat 
på ny bebyggelse medan energiplaneringen i hög grad riktas mot det befintliga 
byggnadsbeståndet. Engström är således negativt inställd till tids- eller processmässig 
samordning mellan de två planeringssystemen och förordar istället att den allmänna 
kunskapen om system och systemsamband höjs så att goda beslut kan fattas samt att 
riktade statliga stöd för ombyggnads- och upprustningsåtgärder genom de kommunala 
energiplanerna ”kan kanaliseras till åtgärder som i det specifika området är mest 
ändamålsenliga för att uppnå resurshushållning och god miljö” (Engström 1988:162). 
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3.4.3 Kommunal energi- och klimatrådgivning 
Förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, 
berättigar alla kommuner till statligt bidrag för kommunal klimat- och 
energirådgivning (tills nyligen känt som kommunal energirådgivning). Förutom det 
ekonomiska bidraget bistår Energimyndigheten landets kommuner organisatoriskt och 
kunskapsmässigt stöd. Många kommuner har en egen energi- och klimatrådgivare 
medan andra kommuner gått samman och organiserat en gemensam energi- och 
klimatrådgivning. Dessutom finns ett antal regionala energikontor i olika delar av 
landet som samordnar regionala aktiviteter, kompetensutbyte och utbildning.  
 
De kommunala energi- och klimatrådgivarna ska bistå kommunens invånare, 
organisationer och företag med kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning, 
fri från kommersiella intressen. Den tidigare energirådgivningen utvecklades från 
januari 2009 till att vara energi- och klimatrådgivning, och därmed även omfatta 
frågor som rör person- och godstransporter. Det finns en möjlighet för kommunerna 
att få ytterligare ekonomiskt stöd (30 000 kronor) för arbete med kommunens egna 
fastigheter, byggnader och transporter, förutsatt att kommunen motfinansierar med 
minst lika mycket. 
 
Rådgivarnas verksamhet ska inte negativt påverka privata energikonsultföretag och är 
därför belagd med vissa restriktioner. De får till exempel inte genomföra analyser (t 
ex energikartläggning) eller energideklarationer. Därutöver får de kommunala energi- 
och klimatrådgivarna inte arbeta med kommunal energiplanering eller fysisk 
planering då kommunerna ska ha egna resurser och kompetenser för detta 
(Energimyndigheten, 2008c).  
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4. PLANERINGSTEORI 
 
Missnöje med samhällsplaneringens vardagliga praktik och resultat har legat till grund 
för utvecklingen av det planeringsteoretiska tänkandet, samtidigt som utvecklingen av 
teorier om planeringens väsen, uppdrag och arbetssätt har påverkat planeringspraktik 
och delvis även lagstiftning. I det här kapitlet diskuteras utifrån olika teoretiska 
utgångspunkter skilda synsätt på vad planering är, borde vara och hur den borde 
bedrivas. Dessutom diskuteras planeringsverksamhetens aktörer och vilka olika roller 
dessa kan tillskrivas. Syftet med denna teoretiska genomgång är att försöka förstå 
planeringspraktikens utveckling och vilka frågor som dagens planerare, politiker och 
andra berörda har att brottas med, för att i avhandlingens avslutande del jämföra dessa 
teoretiska ståndpunkter med den verklighet jag har studerat i min empiriska studie och 
därav kunna dra slutsatser om problem och möjligheter till en planering som i högre 
grad än idag kan bidra till en energi- och klimatmässigt hållbar utveckling 
 

4.1 Aktörer och roller i planeringen 
Inom planeringens beslutsprocesser deltar olika slags aktörer med olika bakgrunder 
vad gäller utbildning, erfarenheter, föreställningar, åsikter och värderingar. Dessutom 
intar aktörerna olika roller i beslutsprocesserna. Fog et al (1992) diskuterar kring de 
aktörer som medverkar i de planeringsprocesser som bedrivs med stöd av plan- och 
bygglagen och identifierar tre olika roller: 
 

• Initiativtagare är de som har rättigheter och skyldigheter att ta till 
förändringar, till exempel fastighetsägare. 

• Regelansvariga ansvarar för att regelsystemet (lagar och förordningar) följs.  
• Berörda är de som på olika sätt påverkas av planerade förändringar.  

 
Mellan dessa finns ett ömsesidigt beroende. De berörda väljer vid allmänna val sina 
politiker som i rollen som regelansvariga beslutar om olika fysiska miljöförändringar, 
vilket i sin tur kan påverka hur berörda/väljarna lägger sin röst vid nästa val. De 
regelansvariga politikerna ansvarar även för att initiativtagarna följer de lagar och 
regler som satts upp. Initiativtagarna måste ta hänsyn till de berörda då dessa kan vara 
konsumenter och opinionsbildare. Författarna illustrerar beroendeförhållandet i en så 
kallad aktörstriangel som renodlar ansvars- och maktfördelningen i PBL. Samma 
aktör kan i olika situationer inta olika roller. Rollpositionerna är exempelvis olika i 
översiktsplane-, detaljplane- och bygglovsskedena.  
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Figur 4.1: Fog et als (1992) aktörstriangel 
 
 
Vidare diskuterar Fog et al fyra slags resurser som ger aktörerna kraft att agera. Den 
politiska makten handlar om att beslutsfattarna tar ställning i värdekonflikter medan 
professionell makt handlar om beslutsfattande utifrån systematiserad kunskap och 
värdeavvägningar inom professionen. Den ekonomiska makten innehas av den som 
kan hävda sina egna intressen och som inverkar på en situation utifrån äganderätt eller 
förändringsresurser. Juridisk makt besitter de eller den som med stöd av 
konstituerande regler kan driva igenom en normativt grundad lösning i en speciell 
situation. Författarna illustrerar resurstyperna i en s k krafthörning (se figur 4.2), som 
ska ses sammankopplad med aktörstriangeln. 
 

 
Figur 4.2: Krafthörning enlig Fog et al (1992) 
 
 
Även inom denna krafthörning finns ett ömsesidigt beroende för att åstadkomma 
förändring. Kommunen kan som en organisatorisk helhet i vissa planeringssituationer 
besitta alla dessa fyra maktresurser. För att inneha den ekonomiska makten krävs 

Regelansvariga  

Politik             Professionalism 

Ekonomi                Juridik         

Berörda    Initiativtagare  
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dock ofta att kommunen är fastighetsägare med möjlighet att genomföra de 
förändringar som avses i planerna. Kommunen kan med hjälp av det kommunala 
planmonopolet (juridisk, politisk och professionell makt) driva igenom fysiska planer 
och få dessa att vinna laga kraft, men utan att ha med sig de fastighetsägare som 
planen berör finns inte möjlighet att genomföra de förändringar som avses i planen. 
Beroendet gäller även åt andra hållet då fastighetsägare kan stoppas av kommunen 
med stöd av juridisk, professionell eller politisk makt. Dessutom kan oenighet finnas 
inom kommunens olika maktsfärer (politik, juridik, professionell makt). För att 
åstadkomma förändring finns således i planeringssystemet en inbyggd mekanism som 
uppmuntrar till samförstånd och konsensus. 
 

4.2 Planeringideal – från rationell till kommunikat iv planering  
Diskussionen om hur städer och samhällen ska organiseras, planeras och byggas har 
pågått sedan antiken. De grekiska filosoferna intresserade sig såväl av staden ur 
moralisk och politisk synpunkt – Platons förespråkade expertstyre skilde sig från 
Aristoteles önskan om folkets möjlighet att påverka –  som idealstadens fysiska och 
rumsliga aspekter. Renässansens stadsplaneteoretiker lade framförallt stor vikt vid 
stadens fysiska och konstnärliga attribut. De teoretiska diskussionerna om stadens 
planering handlade fram till 1900-talets mitt i princip om stadens fysiska och rumsliga 
aspekter, ett slags storskalig arkitektur. Efter andra världskrigets slut tog staten och 
kommunerna på sig ett större ansvar för samhällsutvecklingen, inte minst städernas 
utveckling. Det var under efterkrigstiden som det moderna välfärdssamhället i stor 
skala utvecklades och med det även den moderna samhällsplaneringen (se t ex 
Carlestam, 2007).   

4.2.1 Efterkrigstiden: Planering som urban design 
Efterkrigstidens planerare var fortfarande, som under tidigare århundraden, främst 
arkitekter och ingenjörer, vilket i hög grad påverkade hur man definierade 
planeringens uppgift. Enligt Taylor (2007) handlade stadsplaneringen och dess 
teoretiska diskussion i huvudsak om hur städers fysiska miljö skulle utformas och 
byggas, dvs. fysisk planering och stadsbyggnad (urban design). Stadsplanering sågs 
som arkitektur, men i en större skala – vilket fortfarande är ett vanligt synsätt inte 
minst inom arkitektkåren (se t ex Ahlava & Harris, 2003). Planeringens uppgift var att 
producera planritningar som så detaljerat som möjligt visade hur marken skulle 
bebyggas. Stadsplaneringen sågs som en framför allt teknisk, och opolitisk, aktivitet.  
 
”town planning practice was not grounded in empirical research and theory. Plans and 
planning decisions were made largely on the basis of intuition or, rather, on the basis 
of simplistic aesthetic conceptions of urban form and layout which embodied physical 
determinist assumptions about how best to accommodate the diverse economic and 
social life of cities.” (Taylor 2007:14) 
 
Kritik mot efterkrigstidens planering 
Efter hand, vid 1950-talets slut och i början av 1960-talet, utvecklades en kritik mot 
den tidiga efterkrigstidens planering. Ett slags kritik riktades mot att planeringen i 
alltför hög grad utgick ifrån fysiska och estetiska perspektiv. Antingen förbisåg 
planerarna de sociala frågorna eller så satte de alltför stor tilltro till att sociala problem 
kunde lösas genom den fysiska utformningen (fysisk determinism, Taylor, 2007). 
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Kritikerna menade att planerarna saknade empirisk kunskap om hur samhället 
fungerade.  
 
Vidare kritiserades expertstyret, dvs. den uppifrånstyrda planering som bedrevs av 
planerarna utan att rådfråga de boende i ett område. Dessutom kritiserades synen på 
planering som en i grunden teknisk och värderingsfri aktivitet. Kritikerna menade att 
planeringen inte bara handlar om tekniska frågor utan om värderingar, vilka skiljer sig 
mellan olika individer och olika grupper. 
 

4.2.2 Systemteori och rationell planering 
Till följd av den ovan nämnda kritiken mot den tidiga efterkrigstidens planering 
utvecklades under 1960- och 70-talen nya sätt att se på och bedriva planering. 
Utvecklingen kan grovt delas in i två olika inriktningar: systemperspektivet, som satte 
kunskapen om staden som komplext system i fokus, och det rationella 
processperspektivet som i högre grad betonade processer och beslutsfattande som 
planeringens centrala uppgift. 
 
4.2.2.1 Systemperspektiv på planering 
Systemteori och systemanalys (se även diskussion om system och energisystem i 
kapitel 2.3.1) har sin grund i den militära operationsanalysen som baseras på 
statistiska och matematiska metoder. Städer ses som komplexa system av olika av 
varandra beroende aktiviteter och stadsplanering handlar således om att analysera, 
förstå och kontrollera dessa system. Detta systemtänkande hade den skotske 
botanisten Geddes redan utvecklat under början av 1900-talet. Enligt Geddes skulle 
framtagande av planer föregås av noga undersökningar och analyser enligt metoden 
undersökning-analys-plan (engelskans survey-analysis-plan - SAP). (Taylor 2007) 
 
Grundläggande inom systembaserad planering är att försöka förstå hur komplexa 
system som städer fungerar. Om man väljer att göra förändringar inom en del av 
systemet kan man räkna med att det påverkar andra delar av systemet. Den 
systemanalytiska planeringen handlar således om att – genom kunskap om och 
förståelse av hur staden och dess komponenter fungerar och hänger samman – 
analysera sannolika effekter av olika förändringsförslag och projekt, om att förstå och 
kontrollera urbana system. 
 
Aktivitet, dynamik och förändring är således ledord inom systemteorin, planeringen 
ses som en ständigt pågående process. Planering handlar enligt detta perspektiv inte 
om att ta fram statiska planer för hur en tänkt framtid ska se ut (blueprint planning), 
utan snarare om att ta fram flexibla och strategiska planer som visar grundläggande 
strukturer som sedan kan detaljeras efter hand. (Taylor, 2007) 
 
Planering baserad på systemteori täckte upp bristerna som fanns i den designbaserade 
planeringen samtidigt som den vetenskapliga och matematiska metodiken, med stöd 
från allt kraftfullare datorer, uppfyllde en (hos vissa) önskan om en intellektuellt och 
vetenskapligt stadigare grund för planeringen att vila på (Taylor, 2007). 
 
4.2.2.2 Rationella planeringsprocesser och beslutsfattande 
Medan den systembaserade planeringen fortfarande satte planeringens objekt – staden 
– i centrum fanns en strömning som snarare såg att planering främst borde handla om 



 61 

processen och metoderna att fatta beslut. Faludi (Taylor, 2007:66) skiljer på 
planeringsteorier om objektet (substantive planning theories, om innehållet som man 
planerade) och om processen (procedural planning theories, om planering). Faludi 
menar att planeringsteori handlar om planeringen som process. 
 
Ur detta rationella processperspektiv är planeringsmetodiken undersökning-analys-
plan (SAP) bristfällig. För det första uppmärksammar SAP-metodiken inte problem- 
och målformuleringen som ett steg i planeringen. För det andra har man ofta inte bara 
ett planförslag utan flera alternativa förslag, vilka bör jämföras och utvärderas. För det 
tredje saknas ett genomförandeperspektiv då det i SAP antyds att planeringsprocessen 
slutar efter att planen tagits fram. Planeringsprocessen bör, menar kritikerna, även 
inkludera genomförandet av planen och uppföljning av effekter och hur målen uppnås 
eller ej, samt förslag till åtgärder om målen ej uppfyllts. (Taylor, 2007). 
 
Taylor (2007:67-68) identifierar fem huvudsteg i en rationell planeringsprocess: 
 

1. Definiering av mål och/eller problem (olika grupper kan ha olika syn) 
2. Framtagande av alternativa planförslag 
3. Utvärdering av de alternativa planförslagen, vilket kräver systematisk analys 

och sofistikerade tekniker 
4. Genomförande av planen 
5. Uppföljning av planens effekter och måluppfyllelse 

 
En rationell planeringsprocess har inget slutmål utan är kontinuerlig och ständigt 
pågående då erfarenheter från uppföljningen ger återkoppling med förslag till 
korrigeringar i tidigare led för att hela tiden förbättra processen.  
 
Den rationella planeringsprocessen ska enligt Taylor (2007:70-71) uppfylla tre 
grundläggande villkor.För det första ska de beslut som fattas baseras på noga övervägt 
tänkande, inte gissningar, känslor eller intuition. För det andra ska anledningen till att 
man gjort vissa val tydligt redovisas och förklaras. För det tredje ska alla stegen i den 
rationella planeringsprocessen (enligt ovan) vara noga och tydligt genomtänkta.  
 
“Rational analysis is simply a tool that enables us to make choices according to 
certain standards of consistency and logic, and helps us to communicate the reasons 
for our decisions. In planning, rationality also implies that a plan, a policy, or a 
strategy for action is based on valid assumptions, and includes all relevant 
information relating to the facts, theories, and concepts on which it is based.”  
(Alexander, 1992:40) 
 
Den rationella planeringsmodellen är normativ i den mån att den talar om hur man 
idealt bör bedriva en planeringsprocess. Modellen bygger dock på en instrumentell 
rationalitet då den handlar endast om planeringens form (processen) som ses som en 
metod eller ett medel för att nå vissa uppsatta mål. Vilka dessa materiella mål är eller 
bör vara säger den rationella planeringsmodellen inget om. (Taylor 2007) 
 

4.2.3 Kommunikativ planering 
Efter hand utvecklades även ett missnöje med de systembaserade och 
processrationella planeringsmodellerna. Under 1980-talet började nya synsätt på 
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planering växa fram: kollaborativ, kommunikativ, deliberativ planering… Här finns 
många olika förgreningar som dock har ett gemensamt i kritiken mot den rådande 
expertbaserade planeringspraktik baserad på rationella, vetenskapliga metodik och 
kunskapssyn. Hädanefter samlar jag alla dessa inriktningar under det gemensamma 
begreppet kommunikativ planering. 
 
4.2.3.1 Från government till governance  
Vissa kritiker menade att den rådande planeringspraktiken inte klarade av att anpassa 
sig till de nya utmaningar i den nya globala, strukturella kontext som man uppfattade 
att det sena 1900-talets ekonomiska och teknologiska utveckling medfört. En 
utveckling som även inneburit strukturella förändringar på lokal nivå. Andra ansåg 
däremot att det snarare handlar om en ökad medvetenhet om samhällets komplexitet 
och att kommuner inte har möjlighet att styra all utveckling inom sina geografiska 
gränser. Den offentliga sektorn, menade vissa, hade inte längre de ekonomiska 
resurser eller maktmässig legitimitet att styra utvecklingen som man gjort tidigare. 
(Healey et al, 2003) 
 
1980-talets neoliberala våg innebar att det tidigare rationalistiska, sekventiella  
beslutsfattandet ifrågasattes och utmanades. Offentliga myndigheters aktivitet skulle 
reduceras till förmån för ökade privatiseringar och avregleringar. Marknaden skulle få 
ett större ansvar för samhällets utveckling, så även inom planeringen. Men även 
föreningslivet, folkrörelser och andra organiserade intressegrupper krävde större 
inflytande över utvecklingen och planeringen. Inom planeringspraktiken kom mer 
kommunikativa och samarbetsbaserade arbetssätt att introduceras inom offentlig 
förvaltning och planering. (Healey et al, 2003) 
 
Vi såg en utveckling från offentlig styrning (governing) till governance. Det första 
begreppet kan beskrivas som sättet att styra offentlig verksamhet sedan efterkrigstiden 
då välfärdsstaten utvecklades, ”big government”. Här fanns en hierarkisk beslutsnivå 
där staten var starkast och bestämde, man organiserade sig i sektorer baserade på olika 
funktionella sakområden och det fanns en tydlig gräns mellan politik och 
tjänstemanna-/expertroller, baserat på synen om rationell-teknisk kunskap (Healey et 
al 2003). Det offentliga var en motpol till privata intressen (individers eller 
organisationers).  
 
von Sydow definierar governance på följande sätt:  
 
”Governance is the process of governing, in conditions where a single actor does not 
have the capacity to effectively tackle problems unilaterally or in situations where 
actors can mutually benefit from co-operation. Governance involves working across 
levels and sectors within the public sector as well as between the public, the private 
and the voluntary sector.” (von Sydow, 2004:20) 
 
Healey beskriver governance som ett samspel mellan offentliga och privata aktörer 
där de medverkande aktörerna har möjlighet att påverka politiken och den lokala 
utvecklingen. Andra (Rhodes) mer radikala tolkningar är att governance handlar om 
självorganiserade nätverk som karakteriseras av ett ömsesidigt beroende, resursutbyte 
spelregler och en minskad makt för den offentliga sektorn. Vissa kritiker varnar för 
risken att den offentliga sektorn lassar över ansvaret till medborgarna samt att starka 
grupper (ofta företag) i alltför stor grad påverkar politiken, att ansvaret blir otydligt 
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samt begränsad öppenhet vid beslutsfattande. Elander och Blanc menar dock att det 
inte handlar om att ersätta det gamla styrelsesättet utan att governance ska ses som ett 
komplement som underställs den representativa demokratin.  (Healey et al 2003)  
 
 4.2.3.2 Det kommunikativa planeringsperspektivet 
Jessop (enligt Healey et al 2003:12) ser governance som en reflexiv rationalitet där 
aktörer med gemensamma intressen men olika bakgrund i dialog- och 
samarbetsformform utbyter information med syfte att nå konsensus. Win-lose kan 
istället bli win-win. Det är en syn som stämmer väl överens med den nya syn på 
planering som utvecklats sedan 1980-talet (med tidigare embryon), ett kommunikativt 
perspektiv som kritiserar den rationella planeringen för att vara elitistisk, ha en 
felaktig kunskapssyn, fokusera alltför mycket på substantiell måluppfyllelse samt inte 
vara ändamålsenlig.  
 
Inom det kommunikativa planeringsperspektivet ses planering framförallt som en 
inkluderande och interaktiv social process där samtalet står i centrum. Healey (1997) 
liknar planering med en dialog eller konversation där man utbyter kunskap och 
synpunkter.  
 
Mångfald 
I den kommunikativa planeringsprocessen tillåts alla berörda komma till tals och 
diskutera, såväl planerare, experter och politiker som de intressenter som berörs av ett 
visst planeringsprojekt. Processdeltagarna är jämlika och öppna både för att dela med 
sig av sin egna och att ta till sig de andra deltagarnas synpunkter, behov och 
kunskaper. Genom denna öppna diskussion kommer gruppen fram till gemensamma 
”sanningar” och värderingar (Healey 1997). Hendriks et al (2007) kallar potentialen 
för att uppnå detta ideal deliberativ8 förmåga, som dels handlar om mångfald av 
åsikter (många infallsvinklar – åsikter ifrågasätts), dels om öppenhet att ändra åsikt 
(flexibilitet att ta till sig ny kunskap som eventuellt kan leda till ändrade åsikter och 
perspektiv). 
 
Processvinster 
Kollaborativa planeringsprocesser kan dock vara svåra, tidskrävande och dyra, något 
som såväl Innes och Booher (enligt Taylor, 2007:55) som Healey et al (2003:14) 
medger. Men, menar förespråkarna, en bra process kan på sikt löna sig, dels för att 
processens resultat är bra och dels för att själva processen i sig tillför värde.  
 
Genom den breda och öppna planeringsprocessen, där många olika perspektiv blandas 
och diskuteras, finns goda förutsättningar för att få fram bra och genomtänkta beslut 
(Hendriks et al, 2007). Beslut som är tagna efter en process baserad på ömsesidig 
förståelse och konsensussökande samt med alla intressenter inblandade är robusta och 
håller lång tid framöver, och är därmed effektiva. En process där alla inblandade varit 
med äger dessutom större legitimitet hos allmänheten (Innes & Booher, 2003 samt 
Healey, 1997). Graden av framgång med deliberativa processer kan variera, bland 
annat beroende på den politiska kontexten. Hendriks et al (2007) pekar bl a på att 
framgången i USA kan bero på att det juridiska systemet med segdragna stämningar i 
domstol och domstolar med vetorätt medför stor risk för att projekt stannar upp och 

                                                
8 Det engelska begreppet deliberation handlar om en process som innehåller en lärd och resonerande 
diskussion (Conelly & Richardson 2009). 
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blir dyrbart och gynnar kommunikativa planeringsprocesser där de berörda kommer 
överens (konsensus). 
 
I den samarbetsfokuserade, kommunikativa planeringen är överenskommelser och 
substantiella sakfrågor och resultat bara en del av syftet (Healey, 2003). Själva 
processerna har i sig ett eget värde då de bidrar att skapa gemensam förståelse bland 
människor som annars inte skulle ha träffats. Ny användbar kunskap och nya 
arbetssätt skapas, deltagarna lär sig nya sätt att förstå och handla. De får dessutom 
tillgång till ett nätverk och skapar relationer som de (och deras organisationer) kan ha 
nytta av i framtiden.  
 
”Questions of process as a result are as important to local environment planning as 
questions of substantive content … Process innovations are as significant an outcome 
of planning activity as are substantive outcomes.” (Healey 1997:85) 
 
Denna syn överensstämmer med Habermas kommunikativa rationalitet där det är 
samtalet (processen), och inte själva resultatet, som är rationellt (Månsson 1998).  
Även Hajer & Wagenaar (2003:26) framhåller att kollaborativa processer inte enbart 
ska bedömas utifrån vad som åstadkommits i det aktuella planarbetet (policy 
outcomes), utan hur de påverkat maktrelationer, uppkomsten av socialt kapital och 
relationer mellan deltagare, utvecklat kollektivt lärande och om de har ökat 
innovations- och anpassningsförmågan till ändrade förutsättningar. Kommunikativ 
planering handlar således inte bara om problemlösning utan är framförallt ett sätt att 
skapa nya nätverk mellan deltagare som kan öka kunskapsspridningen mellan dessa 
(Innes & Booher i Hajer & Wagenaar 2003:37). På så sätt är det lättare att finna 
lösningar som alla tjänar på. ”Kakan blir större” för alla inblandade. Bra 
kommunikativa processer är viktiga inte minst sett i ett längre perspektiv: Hajer & 
Wagenaar menar att vårdandet av relationer är en form av politisk rationalitet då det 
är viktigt att även i framtiden ha ett bra samarbete med andra. 
 
Khakee (2000) talar om att inlärningsprocessen har en transformativ funktion då inte 
bara kommunikationen och besluten förändras utan även deltagarnas personlighet, 
kompetens och beteende. Syftet är att skapa ett institutionellt kapital – förändringen 
ska påverka den planerande myndigheten även efter avslutat planeringsfall. Det 
institutionella kapitalet består av socialt kapital (nätverk och förtroende mellan 
deltagarna), intellektuellt kapital (gemensam kunskapsbas: datauppgifter, 
problemanalyser, ömsesidig förståelse mellan aktörerna) och politiskt kapital 
(politiska koalitioner, allianser och andra samverkansformer).  
 
Enligt det kommunikativa synsättet skapas kunskap när vi kommunicerar genom att 
utbyta uppfattningar och tolkningar och livserfarenheter och kulturell och moralisk 
kunskap från deltagarna. Därför går det inte att i förväg sätta upp ett antal frågor som 
planeringen ska behandla – ”these must be specifically discovered, learned about , and 
understood through intercommunicative processes” (Healey, 1993:241).  
 
Kunskapssyn 
Sedan antiken har man inom det akademiska tänkandet ofta skilt mellan systematiskt 
teoretiskt tänkande och vardagens ”praktiska” tänkande. Habermas (enligt Healey 
1997:51-52) lyfter fram tre olika slags förnuft: 
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• Instrumentellt/tekniskt förnuft: vetenskapligt och rationalistiskt tänkande som 
kopplar medel till mål och bevis till slutsatser.  

• Moraliskt förnuft: handlar om värderingar och etik 
• Känslomässigt-estetistk förnuft: baserat på känslomässiga upplevelser 

 
Eftersom vetenskapligt abstrakt tänkande och instrumentell rationalism har dominerat 
det ekonomiska och politiska livet har de också dominerat den allmänna diskursen 
och därmed invaderat vårt vardagliga liv. Habermas argumenterar för att det i den 
allmänna diskussionen ska vara lika legitimt att yttra sig utifrån såväl moraliska 
värderingar och känslomässiga angelägenheter som rationella-tekniska 
utgångspunkter. (Healey 1997)  
 
Både Healey och Forester är kritiska till en planering med strikt instrumentell 
rationalitet där man utvärderar olika medel för att nå definierade mål. Healey hänvisar 
till Habermas och menar att rationalitet är ett sätt att tillsammans skapa mening. 
Rationellt handlande uppstår i en öppen dialog med brett deltagande där man formerar 
gemensamma intressen utifrån ”det bästa argumentet”. Beslut som skapas i konsensus 
legitimerar de följande åtgärderna. I det kommunikativa perspektivet utgörs vår 
förståelse av världen av sociala konstruktioner och inte främst av objektiv kunskap  
(Strömgren, 2007). 
 
Autentisk dialog 
Habermas idéer om förutsättningar för en rationell kommunikation ligger till grund 
för de krav på vad Innes & Booher (2003:38) kallar en autentisk dialog: 
 

• Användning av ett språkbruk som alla deltagande förstår 
• De som säger sig tala för vissa intressen ska legitimt representera dessa.  
• De som medverkar i dialogen ska vara ärliga. 
• Påståenden ska vara korrekta 

 
För att kunna genomföra en planeringsprocess med autentisk dialog behövs 
professionella processledare som kan leda gruppen i denna riktning. Processledaren 
måste vara en person som alla deltagare har förtroende för, annars blir det ingen 
öppen dialog. Det behövs även annan personal för att exempelvis samla in och 
analysera information, föra mötesanteckningar, förbereda material. Vidare behöver 
deltagarna utbildning.  
 
I en öppen dialog som denna finns, menar Innes & Booher, möjlighet för deltagarna 
att utmana förgivettagna föreställningar (”sanningar”) och öppna upp diskussionen 
vilket kan generera nya insikter. För att skapa den kreativitet som behövs för att 
komma fram till breda lösningar krävs en mångfald bland deltagarna. Ytterligare skäl 
till att alla intressen behöver vara med i diskussionen är dels för att överenskommelser 
ska vara hållbara och vila på ett brett kunskapsunderlag, dels för att de ska uppfattas 
som legitima bland allmänheten. Genom att en mångfald av sakägare/intressenter 
deltar i planeringsprocessen ökar kreativiteten. Vidare behöver aktörerna vara 
införstådda med att de är beroende av varandra för att utveckla ett robust och effektivt 
lärandesystem och för att kunna söka gemensamma lösningar som gynnar alla. 
 
Planerarens uppdrag är inte att försöka uppnå en omöjlig perfekt värld med “helt 
öppen kommunikation”, men att motverka onödiga störningar/förvrängningar 
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(systematiska eller inte) som hindrar, mystifierar, distraherar eller vilseleder andra. 
Uppdraget är ”to work toward a political democratization of daily communications” 
(Forester, 1989:21). Till exempel kan planerarnas byråkratiska språk störa 
kommunikationen och skapa problem då få andra förstår vad de menar. Den öppna 
kommunikationen kan även störas genom ett defensivt beteende vid planeringsmöten, 
exempelvis undanhållande av information, förträngande av känslor samt strategisk 
strävan efter ensidig kontroll eller dominans. 
 
Kristina Nilsson (2006:112) påpekar att det i den kommunikativa processen finns en 
risk att vissa starka deltagare dominerar diskussionerna och att vissa andra mer 
modesta deltagare inte kommer till tals. Detta kan medföra att de dominerande 
deltagarna färgar resultatet i alltför hög grad och inte speglar gruppens syn. Nilsson 
framhäller vidare att ledaren av en kommunikativ process besitter en stor makt då han 
eller hon har stor möjlighet att påverka processens resultat. En sådan makt ”måste 
hanteras med omdöme för att processen ska få en legitimitet och ge hållbara förslag” 
(Nilsson, 2006:113). 
 
Utifrån empiriska fallstudier har Innes & Booher (1989) identifierat fyra kategorier av 
resultat av autentiska dialoger med diversifierade och av varandra beroende aktörer: 
 
• Ömsesidighet: Inom dialogen utvecklas relationer och insikter om att man är 
ömsesidigt beroende av varandra och att man genom dialog kan hitta sätt att samverka 
så att ”kakan blir större för andra”. En liten eftergift för en aktör kan ha ett stort värde 
för en annan.  
 
• Relationer: Nya relationer och socialt kapital skapas mellan aktörer som annars inte 
skulle tala med varandra. Genom den öppna dialogen skapas en förståelse för hur 
andra aktörer tänker och reagerar; man lär sig att respektera andras synsätt. Det 
innebär inte att aktörernas intressen ändras, men det förändrar sättet att uttrycka dessa. 
Det bidrar till en mer respektfull dialog och skapar större incitament för att söka 
lösningar som alla kan vara nöjda med. 
 
• Lärande: En effektiv grupp utvecklar ett effektivt sätt att lösa sina (redan 
definierade) problem genom så kallad single-loop learning. I vissa fall krävs double-
loop learning, det vill säga de medverkande omdefinierar problemet eller utvecklar 
nya värderingar.  
 
• Kreativitet: Om deltagarna vågar tänka fritt och utmana det för givet tagna kan nya 
idéer födas. Kreativitet kräver övning. 
 
Planering är en politisk aktivitet 
Såväl Healey som Forester är kritiska till synen på planering som en värdeneutral 
aktivitet. Healey menar att planering är politisk då den bygger på värderingar och 
uttrycker makt (Healey 1997:84). Forester (1989:14-15) vänder sig mot synen på 
planering som antingen teknisk problemlösning, där planeraren ska komma på de 
bästa sätten att uppnå givna mål, eller den systemteoretiska synen där planering ses 
som ett sätt av behandla information och sedan komma fram med svar till 
beslutsfattarna. Forester menar att planering handlar om mer än så: planerarna 
formulerar problem, de definierar och väljer frågorna likaväl som de behandlar 
frågorna/svaren: “planning analysts are more than navigators who keep their ship on 
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course: They are necessarily involved with formulating that course” (Forester 
1989:16). Planerarna är såväl koalitionsbyggare som informationssamlare. 
 
 “If planning analysis were mechanical and not deeply political, information 
technology alone might be the top priority. As it stands, though, communication 
networks, formal and informal, are often more important, for without them 
information itself would be meaningless.” (Forester 1989:16-17) 
 
Kunskaper och färdigheter 
Forester skiljer, enligt Khakee (2000:56-57) mellan tre olika former av kunskap och 
färdigheter som behövs inom det kommunikativa handlandet: tekniska kunskaper, 
praktiska kunskaper och kritisk bedömning. Substantiva frågeställningar kräver bland 
annat tekniska färdigheter och sakkunskap, även om dessa inte är tillräckliga. Det 
krävs praktiska färdigheter för att upprätthålla, förbättra och reproducera sociala och 
politiska relationer med såväl olika förvaltningar och myndigheter som med 
allmänheten. Den kritiska kunskapen behövs främst för att kunna relatera kunskap till 
politiska och sociala sammanhang sett i ett bredare perspektiv. Khakee lägger även till 
förmågan att hantera emotionella problem, olika sociala situationer, t ex att lyssna till 
och respektera olika åsikter.  
 
Kritik mot kommunikativ planering 
Under senare år har allt mer kritik riktats mot den kommunikativa planeringsteorien, 
framförallt då den till stor del bygger på Habermas utopiska syn på samtalssituationer, 
något som belackarna menar inte är möjligt i praktiken. En annan kritik gäller makt. 
Flyvbjerg & Robinson (2002) menar att den kommunikativa planeringsteorin, som 
vilar på Habermas teorier om diskursetik och kommunikativ rationalitet, misslyckas 
med att få med planeringens maktaspekter. Detta gör att den kommunikativa 
planeringsteorin kommer till korta med att förklara vad som händer i verkligheten och 
den är därmed en svag grund att stå på om man vill åstadkomma effektiv handling och 
förändring.  
 

4.3 Planeringsmetoder och -verktyg 
I detta avsnitt ges en teoretisk bakgrund till de planeringsmetoder och -verktyg som 
används i de arbetsseminarier som presenteras i empirikapitlet. Metoderna har sitt 
ursprung i de systemteoretiska och rationella planeringsmetoder som presenterades 
tidigare i detta kapitel (4.2). 

4.3.1 Scenarieplanering med back-casting 
Framtidsstudier och framtidsforskning ingår i den systemteoretiska ansatsen som 
beskrevs tidigare i detta kapitel. Studierna är i allmänhet tvärvetenskapliga, men man 
kan även urskilja framtidsforskning som ett särskilt vetenskapsområde. Ingelstam 
beskriver i Nationalencyklopedin framtidsstudier/framtidsforskning som 
”systematiska försök att på vetenskaplig grund analysera den framtida utvecklingen” 
med syfte att skapa ”breda analyser av samhälleliga företeelser och deras förändring” 
(Nationalencyklopedin, 2009a) 
 
4.3.1.1 Scenarier 
Ett grundläggande koncept inom framtidsstudier är scenario. Begreppet innefattar 
såväl beskrivningar av möjliga framtida tillstånd som beskrivningar av utveckling. 



 68 

Börjesson et al (2006) skiljer mellan tre huvudkategorier inom scenariestudier, 
beroende på vilken slags fråga om framtiden man vill besvara med studien. Prediktiva 
framtidsstudier besvarar frågan ”Vad kommer att hända?” medan explorativa studier 
utgår från frågeställningen ”Vad skulle kunna hända?”. Normativa framtidsstudier 
används när det finns ett tydligt mål att sträva mot: ”Hur kan ett visst mål uppnås?”  
 
De normativa scenarierna delas upp i två typer: bevarande (preserving) och 
transformerande (transforming). Bevarande normativa scenarier svarar på frågan ”Hur 
kan målet uppnås genom anpassning till det rådande läget?” medan transformerande 
normativa scenarier belyser frågan ”Hur kan målet uppnås när den rådande strukturen 
hindrar nödvändiga förändringar?”. 
 
 
 
                  Scenarier 
 
 
          Predikativa                Explorativa                 Normativa 
 
 
Prognos Tänk om…?        Externa      Strategiska    Bevarande Transformerande
   
Figur 4.1: Scenariotypologi med tre kategorier och sex typer (efter Börjesson et al, 
2006: 725) 
 
 
I den senare scenarietypen (transformerande) anses trender gå i fel i riktning och den 
rådande strukturen vara en del av problemet. För att nå det önskade målet räcker det 
inte med en marginell justering av den rådande utvecklingen, trenderna behöver 
brytas. Transformerande normativa scenarier kan användas då man står inför ett 
samhällsproblem som är svårt att lösa då det är starkt bundet av dagens förhållanden; 
det behövs nya synsätt som skapar nya idéer ”som går utöver de ramar som dagens 
förhållanden och trender sätter” (Gullberg et al, 2007:23). Ett exempel på ett sådant 
samhällsproblem är växthuseffekten. 
 
4.3.1.2 Backcasting 
Ett scenariemetod som kan inberäknas i typen transformerande normativa scenarier är 
backcasting, en metodik som använts sedan 1970-talet (Gullberg et al 2007:24). 
Backcasting innebär att man formulerar/illustrerar ett eller flera önskade framtida 
tillstånd – framtidsbilder – där man har kommit tillrätta med ett samhälleligt problem 
från idag. Framtidsbilderna fokuseras på vissa grundläggande drag i det framtida 
samhället, vilka är särskilt viktiga utifrån det aktuella samhällsproblemet (Gullberg et 
al, 2007:24). Utifrån dessa önskvärda framtidsbilder arbetar man sedan baklänges för 
att komma underfund med vilka åtgärder och förändringar som krävs för att man från 
dagens tillstånd ska nå den önskvärda framtiden (Ingelstam 2002:282 och Börjesson 
et al 2006:729).  
 
Vitsen med backcasting är att främja sökandet efter nya utvecklingsvägar (Börjesson 
et al, 2006:729) och att visa hur lösningarna för komplicerande problem skulle kunna 
se ut, då framtidsbilderna visar på möjligheter i situationer som kan se hopplösa ut 
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Gullberg et al betonar även vikten av att inte ”snävt låsa fast externa faktorer” 
(2007:26) då utvecklingsmöjligheter riskerar att inte bli beaktade. Inom backcasting 
finns en ”strävan att frigöra utformningen av framtidsbilderna från dagslägets 
tankemässiga tvångströja och de rådande trenderna.” (Gullberg et al 2007:26). 
 
Arbetsgång för backcasting 
Gullberg et al (2007) presenterar en arbetsgång för backcasting som följer fyra steg.  
 

1. Fastställa kriterier och mål.  
2. Undersöka om formulerade mål och kriterier ligger långt från dagens situation 

eller om det sammanfaller med trendutvecklingen. Om det senare är fallet kan 
analysarbetet avbrytas då det inte är ett stort och svårbemästrat 
samhällsproblem. 

3. Utarbetande av framtidsbilder som uppnår formulerade mål/kriterier, baserat 
på analyser om vilka faktorer som skapat samhällsproblemet och vilka faktorer 
eller krafter som kan bära fram framtida lösningar.  

4. Analysera sätt att förverkliga framtidsbilderna. Vägval för att nå målet kan 
bedömas genom att betrakta dagsläget utifrån framtidsbilderna.  

 
Författarna framhåller att det inte handlar om att göra en plan för framtidens 
utveckling utan snarare om att visa att det är möjligt att skapa ”ett väsentligt 
annorlunda samhälle”, att visa hur lösningarna för komplicerande problem skulle 
kunna se ut (Gullberg et al 2007:26). Ofta upplevs den inbördes skillnaden mellan 
olika framtidsbilder i en studie mindre än skillnaden mellan den rådande situationen 
och de olika framtidsbilderna, vilket förklaras av att de aktuella svåra problemen 
kräver förändringar i en viss riktning, vilket påverkar alla framtidsbilderna.  
 
Långa tidsperspektiv 
Inom backcasting används tämligen långa tidsperspektiv, vanligtvis 25-50 år 
(Börjesson et al 2006:729). Gullberg et al (2007:27) påpekar att valet av 
tidsperspektiv är en avvägning av att å ena sidan ge utrymme för stora förändringar, 
och att det å andra sidan ska vara möjligt att föreställa sig samhällets konturer från 
dagens utsiktspunkt. Författarna är medvetna om att 50 år är ett långt tidsperspektiv, 
men menar att långa tidsperspektiv ofta är nödvändiga när det gäller tröga strukturer 
som urbana strukturer. Kortare tidsperspektiv hämmar tankens frihet som behövs när 
man ska diskutera större förändringar.  
 

4.3.2 Konsekvensbedömning 
För att ha ett bra beslutsunderlag behöver de olika förslag eller alternativ som tagits 
fram i en planeringsprocess bedömas utifrån vilka konsekvenser de medför. I de 
aktuella arbetsseminarierna presenterades deltagarna för två olika metoder av 
konsekvensbedömning: värderosor och multikriterieanalys. 
 
4.3.2.1 Multikriterieanalys 
Multikriterieanalys (MKA) är ett samlingsnamn för olika systematiska 
tillvägagångssätt att analysera och väga samman effekter av olika alternativa 
åtgärdsförslag, som sedan används som stöd för beslutsfattare vid beslut om vilken 
åtgärd man ska gå vidare med. Ofta finns en mångfald av, ibland motstridiga, kriterier 
vars olika konsekvenser behöver vägas samman och bedömas för att beslutet ska leda 
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till en så hög måluppfyllelse som möjligt. Inom offentlig verksamhet, såsom 
samhällsplanering, är det av stor vikt att ha tillgång till ett brett beslutsunderlag som 
visar hur de olika föreslagna alternativa åtgärderna påverkar en mängd olika aspekter, 
exempelvis miljö, integration, attraktivitet, ekonomi m m. 
 
Gissel (1999) skiljer på beslutsproblem som berör många olika målsättningar 
(multiobjective decision problems) och de som berör många olika kriterier 
(multiattribute decision problems). Den förstnämnda problematiken handlar om forma 
”det bästa” alternativet utifrån ett oändligt antal möjliga (okända) alternativ. 
Multiattributproblem handlar om att välja ”det bästa” alternativet utifrån ett begränsat 
antal givna alternativ.  
 
Begreppet attribut betyder ibland att ett kriterium är mätbart. I MKA-litteraturen 
används ofta kriterium och attribut som synonyma begrepp; multikriterieanalys kallas 
således ibland multiattributanalys (Department for Communities and Local 
Government, 2009). Fortsättningsvis använder även jag kriterium och attribut som 
synonyma begrepp, även då jag refererar till Gissels tankar om multiattributanalys.  
 
Arbetsprocess 
Arbetet med multikriterieanalys kan läggas upp på olika sätt, beroende vilken metod 
man väljer att använda. Nedan följer en förenklad beskrivning av hur arbetsprocessen 
för en MKA kan se ut, baserat på information från Gissel (1999) och Department for 
Communities and Local Government (2009). 
 

1. Identifiering och fastställande av mål 
2. Identifiering av alternativ 
3. Identifiering av kriterier 
4. Analys av alternativen 
5. (Viktning) 
6. Utvärdering av resultat 

 
Processen kan dock vara iterativ, dvs. man kan behöva gå tillbaka till tidigare steg och 
gör revideringar utifrån kunskaper som utvecklats i senare steg i processen. 
 
1. Identifiering och fastställande av mål 
Vid multikriterieanalys, som handlar om beslutsfattande när det finns ett antal 
motstridiga mål och kompromisser är vanliga, är det viktigt att tydligt fastställa 
huvudmålet, som sedan kan ha ett antal underliggande mål.  
 
2. Identifiering av alternativ 
Ofta finns idéer om olika alternativ redan innan multikriterieanalysen satt igång och 
detta steg inleds med att strukturerat sålla bort vissa alternativ för att få en slutlista 
med ett hanterbart antal alternativ analysera mer grundligt. Det är inte ovanligt att 
man i senare skede får gå tillbaka till detta steg i processen pga. brist på acceptabla 
alternativ. Till exempel kan två alternativ vara starka inom två olika områden och 
genom att kombinera dessa kan ett nytt och starkare alternativ skapas.  
 
3. Identifiering av kriterier och underkriterier 
Kriterierna och underkriterierna är analysens prestationsmått och behöver därför 
tydligt kunna visa hur väl respektive alternativ uppfyller de ställda målen. Alltför 
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vaga kriterier är svåra att använda. Antalet kriterier bör dessutom hållas nere så lågt 
som möjligt för att underlätta såväl analysarbete som beslutsfattande. Vid ett stort 
antal kriterier kan det vara bra att dela in kriterier i olika kluster (grupper) med 
likartade karakteristika.  
 
När kriterier har identifieras bör man se över sitt urval för att se om alla viktiga 
kriterier finns med och om de fångar in målens nyckelfrågor, om de är tillräckligt 
tydligt definierade så att de kan bedömas samt om vissa kriterier är onödiga och i så 
fall bör tas bort. Vidare bör man säkerställa att vissa frågor inte tas upp under flera 
kriterier och därmed räknas dubbelt vilket kan leda till att frågan får större vikt vid 
slutresultatet än vad som är befogat.  
 
4. Analys av alternativen 
Vid genomförandet av en MKA används en s k konsekvenstabell – även kallad 
prestationsmatris, se tabell nedan – som i ena riktningen (rader eller kolumner) 
beskriver de olika alternativ som ska utvärderas och i den motsatta riktningen 
beskriver hur bra eller dåligt alternativen uppfyller de olika målkriterierna. 
Måluppfyllelsen mäts ofta numeriskt (med siffror), men om vissa kriterier svårligen 
kan kvantifieras står beslutsfattarna inför att antingen subjektivt bedöma effekterna, t 
ex genom poängsättning efter en viss skala, eller finna ett ”surrogat-mått” som är 
mätbart (Gissel 1999:82). Detta kan ske exempelvis genom att. använda sig av poäng 
i form av prickar eller färgkoder. (Department for Communities and Local 
Government, 2009) 
 
Alternativ Miljö Socialt Ekonomi 
Alternativ A 9 6 2 
Alternativ B 6 5 8 
Alternativ C 7 7 5 
Tabell 4.1: Exempel på en enkel konsekvenstabell där tre olika alternativ utvärderas 
utifrån tre olika kriterier i en tiogradig skala där 1 motsvarar mycket dåligt och 10 
mycket bra.  
 
  
5. Viktning 
Ibland viktar man vissa kriterier eller mål, dvs. beslutsfattarna anser att vissa frågor är 
viktigare (väger tyngre) än vissa andra frågor. Man skiljer mellan ordinala vikter och 
kardinala vikter där de förre endast uttrycker en relativ rangordning av effekterna (ett 
visst kriterium är viktigare än ett annan) medan de senare även informerar om graden 
av de relativa preferenserna, t ex kan ett kriterium viktas tre gånger viktigare än andra 
effekter. (Gissel 1999:9) 
 
6. Utvärdering av resultat 
När alternativen har beräknats eller bedömts utifrån de valda kriterierna och eventuell 
viktning har skett ska alternativen rangordnas utifrån hur väl de uppfyller målen. 
 
Om vissa kriterier har viktats kardinalt och man har mätt kriterierna utifrån numeriska 
mått så multipliceras vikt och kriteriepoäng så att man får fram en slutpoäng för 
respektive alternativ och kriterium. En möjlighet är att sedan summera ihop en total 
slutpoäng för respektive alternativ i absoluta termer. En annan möjlighet är att 
rangordna varje kriterium i relativa termer, dvs. vilket alternativ är bäst, näst bäst etc 
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för respektive kriterium. Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt vid användandet av 
ordinala (relativa) vikter och mer kvalitativa mått på kriterierna och där det inte lika 
entydigt går att få fram ett samlat sammansatt ”slutbetyg”. Till skillnad från ett 
summerat mått visar detta sätt att rangordna inom vilka kriterier alternativet är bra 
respektive dåligt. I vissa situationer kan det vara fördelaktigare att välja ett alternativ 
som har acceptabla resultat för varje kriterium än ett alternativ som topprankas i vissa 
kriterier och bottenrankas i andra, eller vice versa. 
 
Med en s k robusthetsanalys (eller känslighetsanalys), där man varierar vikterna för 
olika indikatorer, kan man se hur den totala värderingen av alternativen påverkas av 
vikterna (se till exempel Department for Communities and Local Government, 2009; 
Gissel, 1999 och Ranhagen, 2006). 
 
Efter att rangordning är genomförd har (förhoppningsvis) beslutsfattarna ett bra 
underlag att fatta beslut utifrån. 
 
Subjektivitet 
En MKA baseras i mångt och mycket på de personer som medverkar i analysarbetet, 
vilka kan vara såväl beslutsfattare som tjänstemän. Dessa identifierar och bestämmer 
vilka mål och utvärderingskriterier som ska användas, hur olika kriterier ska viktas 
och även i viss utsträckning bedömer hur de olika alternativen klarar de olika 
kriterierna för måluppfyllelse. En MKA innehåller dock ofta objektiva data och 
parametrar. (Department for Communities and Local Government, 2009)  
 
Det finns således en risk för subjektivitet. Men jämfört med informella bedömningar 
har multikriterieanalys flera fördelar. Det är ett strukturerat arbetssätt som är öppet 
och tydligt; om det uppkommer kritik om val av mål och bedömningskriterier eller 
hur bedömningar har gjorts finns möjlighet att göra ändringar. Bedömning om 
måluppfyllelse kan överlåtas till fristående experter. Styrkan med MKA är att man i 
samma analys kan använda både objektiva och subjektiva bedömningar.   
 
 
4.3.2.2 Värderosor    
Värderosmetoden kan ses som en förenklad form av multikriterieanalys som bland 
annat kan användas för att bedöma och grafiskt visualisera olika alternativs totala 
kvalitet för ett antal framtagna kriterier/indikatorer (Nilsson 2006:31). Även här finns 
möjlighet att använda sig av viktning. Metoden kan användas för att ta fram 
beslutsunderlag i exempelvis en planprocess, men kan även vara ett sätt att 
uppmärksamma potentialer eller vilka sidor som behöver förstärkas eller förbättras i 
exempelvis ett planförslag, en befintlig stadsdel eller en produkt. 
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Figur 4.2. Exempel på en värderos där två olika planförslag jämförs. Ju längre ut på 
axeln för respektive kriterium/indikator, desto bättre. I det här fallet visas att 
planförslag 1 (gult) är mycket bra för friluftslivet, ganska bra vad gäller kostnader 
och energianvändning men relativt dåligt vad gäller integration, klimatpåverkan och 
attraktivitet. Planförslag 2 (rött) är mycket bra vad gäller energianvändning och 
klimatpåverkan, men sämre vad gäller integration och biologisk mångfald. 
 
Det grafiska ursprunget är vad som på engelska kallas radar charts, spider charts eller 
star charts och som kan vara ett alternativ till att presentera något med exempelvis 
stapeldiagram. De olika kriterierna redovisas på axlar som utgår från origo i en cirkel. 
Ju längre bort från origo desto högre värde har ett visst kriterium. Axlarna kan 
graderas (0 i origo, högre värden ju längre ut från origo), ofta används en ograderad 
skala då det handlar just om värderingar och relativa mått (jämförelser) och inte 
exakta, absoluta mått.   
 
Kristina Nilsson har följt arbetsseminarier i planeringssammanhang där 
värderosmetoden använts och konstaterar att värderosorna ”var svåra att bedöma 
värdet av. Flera har efteråt framfört att det var mycket ’tyckande’, som gjordes väldigt 
snabbt. Alla läste in sina olika värderingar, då det inte fanns tid att diskutera fram en 
gemensam värdeskala. Många tyckte att det var ’mycket gissningar och tyckande’, 
medan någon ansåg att det var ett bra sätt att ’få igång hjärnverksamheten’” (Nilsson 
2006:86). Nilsson pekar även på risken att de deltagande inte har tillräckligt med tid 
för värderingsarbetet och därmed inte hinner sätta sig in i frågorna eller ha tillräckliga 
diskussioner för att metoden ska fungera på ett tillfredsställande sätt. 
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4.3.3 Urbanmorfologi 
Klassificering av stadsbebyggelsen i olika stadstyper har sitt ursprung i den 
tvärvetenskapliga urbanmorfologiska skolan, som främst handlar om att analysera 
stadens utveckling i ett historiskt perspektiv. I Sverige har Rådberg & Friberg tagit 
fram ett klassificeringssystem med 26 olika stadstyper i svenska städer, indelade i sju 
huvudgrupper. Klassificeringen har en historisk-rumslig utgångspunkt, där ingår även 
statistiska mått som exploateringstal, våningsantal och andel bebyggd markyta 
(Rådberg & Friberg, 1996).   
 
Rådberg har även studerat attraktion9 bland olika stadstyper (Rådberg, 2008) och 
konstaterar efter empiriska undersökningar i Västerås att stadstyper som förindustriell 
stad, villastad, kvartersstad och blandad trädgårdsstad är mest attraktiva (i fallande 
skala) medan modernismens stadstyper är minst attraktiva: höga punkthus, lägre 
lamellhus, höghus + låghus samt höga skivhus (inkl loftgångshus). Rådberg menar att 
varken exploateringstalet (täthet) eller avståndet till centrum har någon avgörande 
betydelse för attraktivitetsgraden utan det är bebyggelsemönstret (kvarterstypen) som 
avgör attraktiviteten i ett område.  
 
Rådberg & Fribergs stadstypsklassificering är dock ur energisynpunkt inte speciellt 
användbar, men frågan om stadstyper kan ändå vara intressant ur ett planerings- och 
energiperspektiv. Olika stadstyper har olika fördelar och nackdelar vad gäller 
tillförselformer och energihushållnings- och –effektiviseringspotentialer (t ex 
omslutningskvoter) samt persontransporter. Tätare bebyggelsestrukturer har större 
potential för kollektiva system som fjärrvärme (hög värmetäthet) och kollektivtrafik 
(många potentiella resenärer inom korta avstånd till hållplats) än glesare 
bebyggelsestrukturer. De senare har exempelvis å andra sidan större potential för 
exempelvis tillvaratagande av solenergi (fritt för solinfall)och utnyttjande av 
bergvärme (då det inte får vara alltför tätt mellan hålen i marken). 
 
Bland vissa planerings- och stadsbyggnadsforskare finns en viss skepsis till att 
använda typomorfologi inom planeringen. Stadslandskapet blir alltmer 
fragmentariserat och därför blir det viktigare att utgå från den unika platsen, istället 
för att endast studera stadsstrukturer som ett system av homogena typer, menar Ståhle 
(2008).   
 

4.4 Summering 
Sedan den moderna samhällsplaneringens genombrott efter andra världskriget har 
dess teoretiska fält utvecklats i olika inriktningar, dels vad gäller planeringens fokus – 
dess substantiella innehåll (den fysiska strukturen och bebyggelsen, resultatet) eller 
dess process (metoden) – och dels synen på de olika aktörernas medverkan och roller i 
planeringsprocessen – top-down (expertstyrt) eller bottom-up (fler aktörer involveras i 
processen). Utvecklingen i olika inriktningar illustreras grafiskt i figur 4.2. Denna 
tydliga avgränsning är dock en ytterst abstrakt och förenklad bild av den tillämpade 
samhällsplaneringen, där dessa perspektiv ofta kan samexistera (se till exempel 
Ekelund, 2005) 
 

                                                
9 Attraktivitet mättes som andelen invånare i de tre högsta socialgrupperna (grupp 7,8,9) i FoB-
statistikens sociala index.  
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Figur 4.2: Grafisk modell över de olika planeringsidealens fokus.  
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5. EMPIRI 
 
Avhandlingens empiriska del baseras på erfarenheter från ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt med syfte att introducera nya arbetssätt och verktyg inom 
kommunal fysisk planering med målsättning att utveckla planeringen i en mer hållbar 
riktning.  
 
Kapitlet inleds med en redovisning av programmet Uthållig kommun och delprojektet 
”fysisk planering för ett hållbart samhälle” (5.1 och 5.2) följt av en beskrivning av 
tillvägagångssättet (metod) för att samla in fallstudiens empirisk kunskap (5.3). I 
delkapitel 5.4-5.7 beskrivs arbetssättet och verktygen som testades i de fem 
medverkande kommunerna under projektets tre ”steg” (seminarieomgångarna) samt 
redogörs för de medverkandes synpunkter på de introducerade arbetssätten och 
verktygen.  
 
Jag koncentrerar mig i denna avhandling på att beskriva arbetssättet och verktygen ur 
ett processperspektiv och kommer inte att gå in på de konkreta planeringsprojekten 
och de eventuella resultat som det introducerade arbetssätten kan ha lett till. 
 

5.1 Programmet Uthållig kommun och projektet ”fysis k 
planering för ett hållbart samhälle” 
Uthållig kommun var ett femårigt program där Energimyndigheten hjälpte fem 
svenska kommuner (Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik) att nå 
uthållig tillväxt genom att föra in energiperspektivet i olika delar av den kommunala 
verksamheten. Programmet genomfördes under åren 2003 till 2007. Kommunerna 
representerar ett brett urval av landets olika kommuner och skiljer sig åt på flera sätt, 
exempelvis geografisk placering, befolkningsantal och befolkningstäthet, regional 
kontext, fysisk storlek, politisk majoritet, näringslivsstruktur, ortsstruktur m m. 
 
Inom Uthållig kommun genomfördes olika projekt, varav ”fysisk planering för ett 
hållbart samhälle” är ett och det projekt som är objektet för denna avhandling. 
Projektets syfte var att fördjupat behandla de fysiska planeringsfrågorna 
(översiktsplan eller fördjupad översiktsplan) och hur planeringen kan andvändas i 
arbetet att skapa uthålliga kommuner. Projektet var ett FoU-projekt där forskare i 
samarbete med kommunala aktörer utvecklade metoder, arbetssätt och 
planeringsverktyg som anpassats till den kommunala kontexten. Utgångspunkten var 
ett tvärsektoriellt arbete.   

5.1.1 Etapp 1 
Projektet genomfördes i två etapper. Den första etappen (2004-2006) hade ett brett 
fokus på hållbar utveckling. Kommunerna arbetade fram en lokal tolkning av 
begreppet hållbarhet, analyserade omvärlds- och platsanalyser, identifierade 
planeringsmål och nyckelfrågor, tog fram framtidsbilder, konsekvensbedömde olika 
utvecklingsalternativ samt valde strategi för kommunens fysiska utveckling (Laitila, 
2007 och Ranhagen, 2006).  
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5.1.2 Etapp 2 
Under hösten och vintern 2006 samt våren 2007 genomfördes den andra etappen som 
var mer fysiskt inriktad, vilket innebar större fokus på den fysiska planeringen av den 
byggda miljön. Syftet med den andra etappen av projektet var att utifrån specifika 
planeringsprojekt (översiktsplanenivå eller fördjupad översiktsplanenivå) i respektive 
kommun arbeta vidare med fördjupad utveckling och prövning av metoder och 
verktyg för att integrera hållbarhetsfrågor i översiktlig planering, särskilt energi- och 
transportfrågor (Ranhagen 2006). Upplägget av arbetsmetodiken hade utvecklats av 
projektledaren, baserad på dennes mångåriga erfarenheter av fysisk planering på 
konsultbasis samt egen forskning inom området. 
 
Etappen var indelad i tre steg och arbetet bedrevs genom två typer av seminarier: fyra 
gemensamma seminarier och tre lokala arbetsseminarier i respektive kommun. Totalt 
genomfördes följaktligen 19 seminarier i denna andra etapp. 
 
De gemensamma seminarierna hade flera funktioner. De användes till att introducera 
nya ämnesområden och bygga upp kunskapen bland kommunernas nyckelpersoner i 
projektet, men också till att följa upp vad som gjorts på de lokala arbetsseminarierna. 
Framförallt fungerade de som en arena för att utbyta erfarenheter i synnerhet 
kommunerna sinsemellan, men även mellan kommuner och forskarna samt de statliga 
myndigheter och organisationer som deltog i referensgruppen. Vid de gemensamma 
seminarierna träffades representanter från kommunerna (den projektansvarige samt 
ytterligare en person), projektledaren, forskare (inklusive doktorander), representanter 
från Energimyndigheten samt referenspersoner från myndigheter och organisationer 
med närliggande intressen. Vid dessa seminarier introducerades upplägget för och 
innehållet i varje steg, kompletterat med föreläsningar från forskare och experter inom 
det aktuella området. Vidare genomfördes grupparbeten och diskussioner. 
Kommunerna presenterade vilka områden som skulle vara studieobjektet för etapp 2.  
 
Den andra typen av seminarium, de så kallade lokala arbetsseminarierna 
(”workshops”), genomfördes i respektive kommun, en gång för varje steg. Totalt 
genomfördes 15 lokala arbetsseminarier. Här fick en bredare grupp av kommunala 
representanter, men även andra, ta del av kunskapsspridningen och nya arbetssätt och 
verktyg samt delta i övningar inom fysisk planering med hållbar utveckling i fokus. 
Projektledaren tog fram ett förslag till generellt upplägg och schema för de lokala 
arbetsseminarierna, vilket sedan i dialog med respektive kommun anpassades till de 
lokala förutsättningarna. Ett arbetsseminarium pågick en knapp arbetsdag, 6-7 
timmar, beroende på omständigheterna.  
 
Förutom de kommunpersoner som medverkade vid de gemensamma seminarierna 
deltog en blandad skara av kommunala tjänstemän från olika förvaltningar och 
sektorer (planerare/planarkitekter, energirådgivare, miljöstrateger, Agenda 21-
samordnare, trafikplanerare m m), politiker från olika nämnder, representanter från 
lokala energibolag samt i vissa fall representanter från lokala samhällsföreningar.  
 
Vid de lokala arbetsseminarierna introducerades kommunrepresentanterna till nya 
planeringsverktyg och arbetsmetoder. Arbetsseminarierna leddes av projektledaren, 
med stöd från doktorander och inbjudna forskare/experter som föreläste och deltog i 
diskussioner och grupparbeten. Det lokala deltagandet omfattade en mängd personer 
från såväl kommuner som energibolag, samhällsföreningar m m. Vissa var med vid 
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alla arbetsseminarier, andra bara vid ett eller två. I en del kommuner fanns en manlig 
övervikt av deltagande, i andra var det flest kvinnor. I en kommun medverkade endast 
kommunala tjänstemän, i en annan var det ett påfallande stort inslag av politiskt 
deltagande. I två kommuner deltog även representanter från samhällsföreningar och 
lokalt näringsliv.  
 
En extern forskargrupp deltog vid varje lokalt arbetsseminarium. Ibland deltog även 
andra externa experter samt representant från Energimyndigheten (dock ej 
energiexpert). Projektledaren och jag själv deltog i princip alla 15 lokala 
arbetsseminarier (vi missade ett var). Övriga i forskargruppen deltog i varierad 
omfattning, enligt nedan.  
 
Den aktuella intervjustudien behandlar de arbetssätt, metoder och verktyg som 
introducerades vid de tre stegen (seminarieomgångarna) i etapp 2 och som presenteras 
senare i detta kapitel.  
 

5.1.3 Planområden 
De fem kommunerna hade valt ut ett område i sin kommun som fungerade som 
studieobjekt under etapp 2.  
 

• I Borås hade man valt ut samhället Dalsjöfors som studieobjekt. Dalsjöfors 
ligger cirka 13 km öster om centralorten Borås och har cirka 3300 invånare. 
Tidigare var Almedahls textilfabrik ortens största arbetsgivare, en roll som 
idag har tagits över av ett större slakteri med ett hundratal anställda. 
Huvuddelen arbetspendlar dock till andra orter, främst Borås. Utbyggnad av 
fjärrvärme till orten diskuterades och det lokala intresset var stort. 

 
• Solna har 65 000 invånare och ligger direkt norr om Stockholms stad. 

Stockholm och Solna är sedan länge en integrerad arbetsmarknad. I Solna 
arbetade man med området kring Solna station (”Arenastaden”), en 
trafikknytpunkt med tunnelbana, pendel- och fjärrtåg, bussar och snart även 
spårväg. I området planeras en mängd nya arbetsplatser och bostäder samt den 
s k Nationalarenan, en multiarena för bl a fotboll. Fjärrvärme finns i området. 

 
• I Ulricehamn arbetade man med centralorten som har drygt 10 000 invånare 

(knappt 23 000 invånare i hela kommunen). Här finns ett relativt brett 
arbetsutbud, men staden ligger bra till för pendling mellan de större städerna 
Borås (3 mil) och Jönköping (5 mil). En framtida utbyggnad av 
Götalandsbanan bidrar till ytterligare pendlingsmöjligheter (bl a till Göteborg, 
10 mil bort). Fjärrvärme finns i stora delar av centralorten. 

 
• Vingåkers kommun har knappt 9000 invånare, varav knappt hälften bor i 

centralorten. Sedan den tidigare omfattande konfektionsindustrin i princip 
lades ned på 1990-talet har man haft ganska stor andel utpendling till andra 
kommuner (främst närliggande Katrineholm). I etapp 2 arbetade man med 
utvecklingen av flera av kommunens tätorter. Fjärrvärme finns i stora delar av 
centralorten. 
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• I Örnsköldsvik arbetade man med den gamla bruksorten Köpmanholmen som 
ligger 25 km sydväst om centralorten. Sågverks- och massaindustrierna lades 
ned kring 1980 och idag pendlar de flesta till Örnsköldsvik. Köpmanholmen 
har drygt 1200 invånare. I likhet med Dalsjöfors diskuterades en utbyggnad av 
fjärrvärme till orten och det lokala intresset var stort. 

 
Planeringsobjekten i Borås, Vingåker och Örnsköldviks kommuner var således ganska 
små tätorter (1200-4000 invånare) utan någon egen egentlig arbetsmarknad, men med 
relativt korta avstånd (13-25 km) till städer med en bredare arbetsmarknad. 
Kollektivtrafiken var tämligen begränsad. Storstadskommunen Solna – i princip 
sammanvuxen med Stockholm och Sundbyberg, med mycket goda 
kollektivtrafikförhållanden och en stor efterfrågan på bostäder – i var i sammanhanget 
en extrem. Ulricehamn var med sina 10 000 invånare och en egen arbetsmarknad mitt 
emellan.  
 

5.2 Aktionsforskning 
Projektet Uthållig kommun fysisk planering har en uttalad aktionsforskningsansats.  
Inom aktionsforskningen är forskaren starkt engagerad i planeringen och 
genomförandet av en aktion samt i analysen av förändringsprocessen och de effekter 
denna medför. Till skillnad från traditionell akademisk forskning utgår 
aktionsforskningen utifrån praktikerns frågor, aktionsforskningen har i grunden en 
praktisk och problemlösande inriktning (Ranhagen 2006). Gunella Westlander menar 
att det som skiljer aktionsforskningen från annan forskning är forskarens inblandning 
i hela aktionsprocessen; aktionsforskaren blir en förändringsagent (i Aagard Nielsen 
& Svensson (2006). Aagard Nielsen & Svensson (2006) betonar att 
aktionsforskningen främst är ett synsätt på hur forskning ska utföras, snarare än en 
samling principer med särskilda teorier och metoder. Enligt deras synsätt krävs dock 
att forskningen ska leda till en normativ förändring samtidigt som ny kunskap skapas.  
 
I aktionsforskningens barndom10 hade forskaren en stark auktoritär roll med makt 
över problemdefiniering, tolkning, förståelse och teoretiserande om 
förändringsprocessen. Denna dominanta roll kom dock så småningom att kritiseras. 
Svensson är kritisk till den traditionella aktionsforskningen då den enligt hans mening 
är kortsiktig, saknar lokal bundenhet, har svag teorianknytning och visar brist på 
kritisk distans. ”Aktionen tar lätt överhanden över forskningen”, menar Svensson som 
istället förespråkar en interaktiv forskning ”som kan fungera utvecklingsinriktat i ett 
nära samspel med berörda ’praktiker’, men som samtidigt kan behålla ett kritiskt 
perspektiv och ambitionen att bidra till en långsiktig teoriutveckling” (Svensson et al, 
2002:1).  
 
Svensson skiljer mellan fyra grundtyper av relationer mellan forskare och praktiker: 
att forska på, att forska för, att forska åt samt att forska med (Svensson et al 2002:9-
12). I den traditionella akademiska forskningen (att forska på) är forskaren experten 
och praktikerna studieobjektet, åtskillnaden mellan praktisk och vetenskaplig 

                                                
10 Begreppet Aktionsforskning (Action Research) introducerades i mitten av 1940-talet av den tysk-
amerikanske socialpsykologen Kurt Lewin som ville bidra till en forskning vars huvudsakliga syfte 
vara att hjälpa praktikerna, men som även genererade allmängiltig och användbar kunskap (Ranhagen 
2006:23) 
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kunskapsproduktion – mellan teori och praktik – är tydlig. Aktionsforskningen 
handlar om att forska för, där direkt nytta och aktivt deltagande är centrala 
målsättningar. Även om interaktiva forskningsmetoder kan användas så är det 
forskaren som leder forskningsprocessen. ”Forskaren vet bäst, och hon/han är därför 
beredd att hjälpa och informera praktikerna på deras väg mot kunskap och utveckling, 
men riktningen är till stor del redan förutbestämd” (Svensson et al, 2002:11). 
Svensson menar att både den traditionella akademiska forskningen och 
aktionsforskningen representerar en objektssyn på deltagarna/praktikerna. 
Uppdragsforskning – att forska åt – innebär att forskaren hjälper praktikerna att själva 
bilda kunskap. Svensson pekar på risken att forskaren blir objekt för beställarnas 
kortsiktiga kunskapsbehov; bristen på tid för reflektion och analys försvårar ett 
kritiskt perspektiv och förhindrar långsiktig teoriutveckling, brist på insyn och 
öppenhet försvårar spridning av forskningsresultat. Svensson förespråkar således det 
fjärde alternativet – att forska med – vilket innebär att forskare och praktiker 
tillsammans i nära samspel aktivt medverkar i kunskapsbildningen i hela 
forskningsprocessen. Syftet är dubbelt, både att ska teoretiskt insiktsfull och praktiskt 
användbar kunskap. Forskarna arbetar probleminriktat, situationsanpassat och 
dialogbaserat, snarare än att föreslå lösningar och åtgärder. I denna interaktiva 
forskning delas kontrollen av forskare och praktiker, vilka dock har olika roller, 
metoder och förmågor.  

5.3 Metod för den empiriska studien 
Den empiriska studien har en kvalitativ ansats där syftet har varit att undersöka de 
deltagande aktörernas perspektiv, hur de upplevde och såg på de arbetsmetoder och 
verktyg som introducerades vid de lokala arbetsseminarierna. Studien baseras på 
enskilda intervjuer med personer som deltagit i de lokala arbetsseminarierna inom 
projektet, egna och andras minnesanteckningar från seminarier och arbetsseminarier 
samt egen observation och medverkan vid alla utom ett av seminarietillfällena.  
 
Projektet Uthållig kommun fysisk planering har i sin helhet har en 
aktionsforskningsansats, med syfte att introducera nya arbetssätt och 
planeringsverktyg för att utveckla den kommunala planeringen. Upplägget har skapats 
av projektledaren i samråd med Energimyndigheten och andra forskare och 
myndigheter. Jag har själv medverkat vid arbetsseminarierna, både aktivt och passivt, 
men min empiriska studie kan knappast ses som aktionsforskning utan snarare som  
deltagande observation (Nationalencyklopedin 2009-07-30) i kombination med 
kvalitativa intervjuer (se nedan). 
 
Urval 
När jag planerade studiens intervjuer strävade jag efter att uppnå ett någorlunda 
representativt urval av de som deltagit i de lokala arbetsseminarierna. Jag valde ut 3-5 
personer från varje kommun, men några av de tilltänkta intervjuerna ställdes på grund 
av olika anledningar in. Alla projektansvariga och planerare som deltog i seminarierna 
(ofta var den projektansvarige även planerare) intervjuades. Dessutom har jag försökt 
få en blandning av andra kommunala tjänstemän (”icke-planerare”), politiker samt 
representanter från energibolag och samhällsföreningar. Sammanlagt intervjuade jag 
under sommaren och hösten 2007 totalt 19 deltagare (varav 2 telefonintervjuer): 6 
kommunala planerare, 4 kommunala tjänstemän med annan inriktning (miljö, energi), 
4 kommunpolitiker, 2 representanter från lokala samhällsföreningar samt 2 
representanter från lokalt energibolag. Se tabell 5.1 och 5.2. 
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Kommun Alias i 
fallstudien 

Bakgrund/representation 

A Samhällsplanerare på kommunledningskansliet, arbetar 
med fördjupade översiktsplaner för mindre tätorter i 
kommunen, bland annat det aktuella planområdet 
Dalsjöfors. Deltog i alla 3 arbetsseminarierna. 

Bt Planeringschef på kommunledningskansliet, ansvar för 
översiktlig planering. Deltog i 2½ arbetsseminarier. 

Bp Kommundelspolitiker, oppositionen. Deltog i alla 3 
seminarierna.  

L Kommundelspolitiker, majoriteten. Deltog i alla 3 
seminarierna. 

Borås 

H Projektledare och representant för en förening med syfte att 
främja utveckling i bygden (Attraktiva Toarp). Deltog i 
arbetsseminarium 2 och 3. 

AC Planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, arbetar med 
fördjupad översiktsplan för det aktuella planområdet Solna 
station/Arenastaden. Deltog i alla 3 seminarierna. 

M Agenda 21-samordnare/miljöstrateg på miljö- och 
hälsoförvaltningen. Deltog i alla 3 seminarierna. 

Solna 

R Representerade vid ett arbetsseminarium (nr 2) det lokala 
energibolaget som Solna kommun äger tillsammans med 
Sundbybergs stad.  

L Planarkitekt som arbetar med både översiktsplanering och 
detaljplanering. Deltog i alla 3 seminarierna. 

D Miljöstrateg som deltar i översiktsplanearbetet. 
Kommunens programansvariga för Uthållig kommun. 
Deltog i alla 3 seminarierna.  

Ulrice-
hamn 

P Miljöchef. Deltog i alla 3 seminarierna.  
J Stadsarkitekt på konsultbasis, deltid. Deltog i alla 3 

seminarierna. Deltog i alla 3 seminarierna. 
K Energirådgivare. Kommunens programansvariga för 

Uthållig kommun. Deltog i alla 3 seminarierna. 
V Kommunalråd, ordförande i Kommunstyrelsen. Deltog i 

alla 3 seminarierna.  

Vingåker 

ML Ledamot i Kommunfullmäktige (majoriteten). Deltog i 
arbetsseminarium 2 och 3. 

Örnskölds-
vik 

T Samhällsplanerare och handläggare av fördjupad 
översiktsplan för det aktuella planområdet Köpmanholmen. 
Deltog i alla 3 arbetsseminarierna. 

 AL Miljöstrateg som arbetat mycket i Köpmanholmen. 
 Rg Ledamot i Kommunfullmäktige (majoriteten). Deltog i alla 

3 arbetsseminarierna. 
 G Projektledare på Öviks energi (ägs av kommunen). Deltog i 

alla 3 arbetsseminarierna. 
 I Styrelseledamot i Köpmanholmens samhällsförening som 

är en lokal förening för att påverka utvecklingen på orten. 
Deltog i arbetsseminarium 2 (halva) och 3. 

Tabell 5.1. Kortfattad beskrivning av de intervjuade deltagarna.  



 82 

 
 Borås Solna Ulricehamn Vingåker Örnsköldsvik 
Planerare etc A, Bt AC L J T 
Miljötjänstemän - M D, P - - 
Energirådgivare    K - 
Kommunpolitiker  Bp, L - - V, ML R 
Föreningsrepr. H - - - I 
Energibolag - R - - G 
Tabell 5.2. Översikt av de intervjuade deltagare från arbetsseminarier uppdelat på 
kommuner och professionell bakgrund/representation. 
 
Jag hade inte möjlighet att påverka urvalet av medverkade kommuner i studien då det 
gjordes redan flera år tidigare då Energimyndigheten antog de fem kommunerna till 
programmet Uthållig kommun. Urvalet speglar emellertid olika svenska kommunala 
förhållanden väl då det representerar en mångfald vad gäller kommunstorlek, 
geografisk spridning, befolkningsstorlek, regional funktion och lokalisering samt 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna kan betecknas som halvstrukturerade (Kvale, 1997) då jag utgått från åtta 
frågor (se bilaga 1), men sedan låtit respondenterna svara tämligen fritt, kompletterat 
med uppföljningsfrågor. Jag dokumenterade intervjuerna med papper och penna. 
Intervjuerna pågick mellan 45 minuter och två timmar, beroende på hur mycket tid 
respondenten kunde avvara samt hur pressat mitt eget tidsschema var för att hinna 
med alla intervjuer på en ort samma dag.  
 
Projektarbetet pågick under hösten-vintern 2006 och våren 2007. Det visade sig vara 
svårt både för de intervjuade och mig själv att komma ihåg vad som gjordes på det 
första arbetsseminariet tidig höst 2006, då det gått ett år sedan händelsen. Med 
eftertankens vishet kan jag konstatera att det hade varit bättre att göra uppföljande 
intervjuer ganska snart efter respektive arbetsseminarium. Detta skulle å andra sidan 
medföra ett femtiotal intervjuer om antalet intervjuade är oförändrat, vilket är mycket 
resurskrävande. Med ett sådant upplägg vore det mer genomförbart med en 
enkätundersökning, vilket i sin tur innebär att man saknar intervjuns möjlighet till 
följdfrågor och att läsa av den intervjuades reaktioner. 
 

5.4 Steg 1: Arenor, stadstypsanalys samt analyser a v energi- 
och transportpotentialer 
 
Steg ett inleddes med en gemensam träff under två dagar i juni 2006 där 
projektledaren (professor och planerande arkitekt) presenterade förslag till innehåll 
och upplägg för arbetet i etapp två. Detta följdes av föreläsningar med forskare om 
energitillförsel för uppvärmning samt om back casting för hållbara transporter 2050 
(energianvändning och koldioxidutsläpp). Efter följde grupparbeten, dels om 
möjligheterna för en fysisk arena/träffpunkt i respektive kommun för dialog kring 
fysisk planering och hållbar utveckling med fokus på energi och transporter, dels om 
fördjupade energi- och transportanalyser. Slutligen diskuterades hur det fortsatta 
arbetet skulle bedrivas i respektive kommun.  
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Under hösten genomfördes de första lokala arbetsseminarierna i respektive kommun. 
Arbetsseminariet inleddes med föreläsning om hur man kan arbeta med 
analysmetoden stadstypsanalys, ett sätt att fånga in viktiga egenskaper som påverkar 
stadens eller ortens attraktivitet, men också energianvändning för uppvärmning/kyla 
och transporter (metoder och planeringsverktyg presenteras mer utförligt i 
efterföljande kapitel). Johan Rådbergs analysmetod, Vägverkets TRAST m m 
presenterades kortfattat. Deltagarna delades in i två till tre grupper (med spridning av 
de olika kompetenserna) som fick i uppgift att analysera aktuell ort/stadsdel och 
kategorisera i olika stads-/ortstyper utifrån fysiska struktur, karaktär och ålder 
(kategorierna var inte fasta, utan skapades i grupperna). Gruppernas förslag 
presenterades inför alla medverkande följt av en diskussion om hur dessa skulle kunna 
jämkas samman till ett samlat förslag. Vidare fördes en diskussion om hur 
analysarbetet kan fördjupas/förbättras.  
 
Nästa delmoment vid arbetsseminariet inleddes med en introduktion till hur man kan 
arbeta med metoden att analysera energipotentialer för olika slags stadstyper. 
Gruppvis diskuterades energianvändningen för värme/kyla/tappvarmvatten inom en 
viss stadstyp eller i den aktuella orten. Hur ser det ut i dag? Hur är potentialerna att 
minska energianvändningen samt göra den mer effektiv och hållbar ur ett 
klimatperspektiv? Vad kan man göra för att förändra i en mer hållbar riktning? 
Diskussionen illustrerades i en eller flera värderosor (planeringsverktyg som 
presenterats tidigare i denna avhandling) med olika energiparametrar som valdes ut 
lokalt, men med förlaga från projektledaren. Grupperna redovisade sin översiktliga 
energianalys muntligt, med stöd av de uppritade värderosorna.  

 
Figur 5.1. Värderosor från arbetsseminarium 1 i Köpmanholmen i Örnsköldsviks 
kommun (övervägande enfamiljshus). Värderosen till vänster redovisar 
förutsättningar för att energieffektivisera bebyggelsen beroende på när byggnader är 
uppförda. Värderosen i mitten visar potentialen att byta till alternativa värmesystem 
och energibärare beroende på byggnaders ålder. Värderosen till höger redovisar 
förutsättningar för alternativa transportsätt till privatbilism. Bilden är en bearbetad 
version från Ranhagen (2008:52).  
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Den sista arbetsmetoden som introducerades under steg ett var översiktlig trafik- och 
transportanalys. Efter en inledande föreläsning om hur bebyggelsestrukturer samt hur 
dessa påverkar resande och transporter genomfördes ett grupparbete där man 
diskuterade energianvändningen för transporter i en viss stadstyp eller i den aktuella 
orten/stadsdelen (inom orten och resor till/från orten). Hur ser det ut i dag? Hur är 
potentialerna att få resandet mer hållbart? Vad kan man göra för att förändra i en mer 
hållbar riktning? Diskussionen illustrerades i en eller flera värderosor med olika 
energiparametrar som valdes ut lokalt, men med förlaga från projektledaren.  
 
Slutligen diskuterades möjligheterna att i respektive kommun ha en arena – en fysisk 
mötesplats – där man arbetar med projektet. Detta visade sig av olika anledningar vara 
svårt att genomföra, förutom i en kommun. I denna avhandling kommer jag inte 
vidare gå in på arenafrågan.   
 

5.4.1 Aktörernas synpunkter på arbetsseminarium 1 
 
Planerare 
De planerare som har intervjuats har olika titlar (samhällsplanerare, planeringschef, 
fysisk planerare, stadsarkitekt, m m) och delvis olika arbetsuppgifter. Vissa arbetar 
enbart med översiktlig planering, medan andra även håller på med detaljplanering och 
t o m bygglovfrågor. Gemensamt är dock att alla arbetar med översiktlig planering. 
 
Några av planerarna uttryckte sympati för det inkluderande arbetssättet där flera 
sektorer samt i vissa fall även politiker och ortsbefolkning/föreningsrepresentanter 
deltog i seminariearbetet. Planeringschefen Bt var positiv både för 
sektorsövergripandet och att det inte bara är kommunen som medverkar utan även 
boende och verksamma på den aktuella orten. ”Det är ju de som ska stimuleras till att 
bli mer energieffektiva”, menar Bt.  
 
Planeraren T uppskattade det breda deltagandet: (många) politiker, tjänstemän, 
forskare och ortsbor. ”Det finns en poäng med blandad deltagargrupp, det är en 
ambition som man bör ha”, anser T som tycker att det var ”en rolig övning där man 
lärde sig att tänka på ett nytt sätt och reflektera över frågorna”. Däremot tycker T att 
resultatet är ovetenskapligt och han ifrågasätter den praktiska nyttan då det ofta 
handlade om okunnigt spekulerande och tillhöftningar. T är tveksam till om resultatet 
kan användas som beslutsunderlag. ”Om man hade gjort övningen dagen efter hade 
resultatet sett annorlunda ut”. Värdet, menar T, ligger inte i att man kan använda de 
slutsatser som var resultatet av övningen, utan att man tvingades reflektera, tänka på 
frågorna och föra en dialog.  
 
Bland flera av planerarna uppskattas också arbetssättet när man ska ta fram 
förutsättningar och möjligheter för en stadsdel eller ort. ”Man får en tydlig bild var 
man kan och bör göra förändringar”, menar planeraren A, som påtalar att kommunen 
troligtvis kommer att använda sig av arbetssättet i inledningsskedet när de ska göra 
fördjupade översiktsplaner för andra orter i kommunen.  
 
Både planarkitekten L och stadsarkitekten J såg en fördel i arbetssättet eftersom det 
går ganska fort att få fram en bild av vilka möjligheter som finns. Det är tydligt då 
man lätt kan jämföra olika områden med varandra. ”Man tänker bredare än vanligt 
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och kan komma på vissa möjligheter som man annars inte tänkt på” säger 
planarkitekten L, som dock har vissa invändningar. Dels kan slutsatserna tyckas vara 
ganska självklara och banala, dels kan det uppfattas ganska teoretiskt då det på kort 
sikt ändå bara finns ett alternativ att välja (villatomter). 
 
Stadsarkitekten J upplevde ett stort engagemang i gruppen när man diskuterade orts- 
och stadstyper, vilket var konkret till skillnad från strukturfrågor som är svårare, mer 
teoretiska och abstrakta. När man bryter ned saker på ortsnivå blir det mer hanterbart. 
Men när man ska diskutera bebyggelseutveckling och strukturer samt använda 
parametrar för att kunna beskriva miljö- och energiutvecklingen blir det svårare för 
icke-planerare och folkvalda, menar J. 
 
Både planarkitekten L och stadsarkitekten J påpekade bristen på resurser och tid för 
att arbeta på det här sättet. ”Idag hinner vi inte med princip- och strukturfrågor” 
menar stadsarkitekten J som påpekar att planeringen är mycket projektstyrd och 
kommunen ”mycket flexibel och lyhörd för nya projekt”. 
 
I en av kommunerna påpekade man att handlingsutrymme inte var så stort vad gäller 
stadstyper i det aktuella området då det inte fanns något annat val än att bygga tätt. 
Det generella upplägget passade inte här. Därför, menar Agenda 21-samordnaren M, 
var övningen inte så intressant och gav inga aha-upplevelser.  
 
Planarkitekten L ansåg att tiden var för kort för att hinna med alla moment. Samtidigt 
kan man inte lägga ner mer tid. L anser att man behöver ta bort något moment eller 
korta ned respektive moment. 
 
Planeraren T efterlyser mer sakkunskap, statistik, fakta och anser att det vore bra om 
detta var förberett inför arbetsseminariet (t ex byggnadsålder) så att det finns att tillgå 
under arbetsseminariet. Det är viktigt att ansvar för detta uttalas konkret och tydligt, 
menar T. Även planarkitekten L anser sig behöva mer bakgrundskunskap om energi 
och bebyggelse för att kunna arbeta på detta sätt. 
 
Planarkitekten L ansåg att det hade varit bra om de som ska utföra åtgärderna, 
fastighetsägare och energibolaget, hade varit med på arbetsseminariet.  
 
Angående kunskapsnivån vid övningarna uttryckte sig stadsarkitekten J så här: ”Vi 
hamnade på rätt nivå. Vi plockade bort ett antal moment som processledaren ville 
testa, vi styrde det för att hålla det på en rimlig nivå”. J anser att det ibland blev alltför 
teoretiskt. 
 
En allmän synpunkt från planarkitekten L var att det kan vara svårt att vidareförmedla 
vad man kommit fram till för de som inte medverkat i processen. Dels för att de inte 
var med, dels för att man inte tydligt skrivit ned resonemanget bakom de slutsatser 
man kommit fram till. Men dokumentation tar tid, vilket man ofta inte har.  
 
Stadsarkitekt J anser att värderosverktyget är en snabb, enkel metod som man inte kan 
göra matematik av. Han varnar för att metoden kan missbrukas då man kan jämföra 
med vad som helst om man väljer fel parametrar. ”Måste vara noggrann med vilka 
parametrar man väljer”, menar J som också anser att skalan ofta blir ofta subjektiv.  
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Planeraren A poängterade att det är bra att, som skedde i deras arbetsseminarium, 
inom samma värderos rita in nuläge, önskvärd utveckling och sannolik utveckling. Då 
utnyttjar man värderosen på bästa sätt. Värderosen kan uppfattas som subjektiv, 
påpekade A, som dock inte ansåg att värderosen bör graderas, då finns risk att man 
hela tiden ”strävar mot hundra procent”.  
 
Andra kommunala tjänstemän 
I brist på ett bättre samlingsnamn åsyftas i denna kategori olika tjänstemän med 
antingen miljö- eller energiperspektiv (miljöchef, miljöstrateg, Agenda 21-
samordnare, energirådgivare m m).  
 
Miljöstrategen AL, som har jobbat mycket i den aktuella orten, menade att 
lokalbefolkningen var skeptiska i början. Men skepticismen förändrades till något 
positivt, de fick ett nytt sätt att tänka på sin by. De uppskattade mötet med forskarna, 
säger AL som menar att det faktum att det kommer folk från olika högskolor och 
universitet ger lokalbefolkningen en positiv signal, en framtidstro.  
 
Energirådgivaren K var positivt förvånad över att arbetsseminariet gick så bra. Han 
anser att den öppnade ögonen för politikerna, som enligt honom var mycket nöjda 
(vilket också bekräftas av politikern V).  
 
Miljöchefen P ansåg att i en så liten ort som man jobbade med här gav inte 
arbetssättet så speciellt mycket mervärde eftersom skillnaden mellan stadstyperna är 
så pass små. Men om man i framtiden planerar större bostadsområden tror P att det 
kan vara ett bra arbetssätt. Frågan är dock hur arbetskrävande det är och om det ger 
något i slutändan. ”Om man ska gå djupt måste man veta att man vinner något med 
det”, menar P. Om man har kontinuitet på kontoret och det finns någon med god 
kännedom om staden skulle en person kunna ta fram ett förslag på stadsanalys, som 
sedan kan justeras i grupp. Men vid diskussioner om energiformer och potentialer 
med mera bör man arbeta i grupp för att få in så många aspekter som möjligt, menar P. 
 
A21-samordnaren D ansåg att det vid seminarietillfället inte fanns tillräckligt med tid 
att hinna med allt. 
 
A21-samordnaren D, som säger sig vara en ”bildmänniska”, tycket att det var mycket 
svårt att förstå sig på värderosmetoden i början, ”Men när värderosen visualiserades 
förstod jag”. Miljöstrategen AL, däremot, tycker att den är grafiskt svårläsbar och 
matematiskt fel och att den borde gå att utveckla så att den är lättare att läsa. ”Vad 
innebär ytorna?”, undrar AL som påpekar att ytan för en viss faktor beror på hur ”hög 
poäng” de bredvidliggande faktorerna får. 
 
K tror att många, inte minst politiker, har svårt att greppa värderosorna, men de verkar 
förstå varje enskild ”kategori”. K anser att verktyget behöver bli tydligare för 
beslutsfattare, så att tjänstemännen kan göra det tydligt för politikerna. Hur kan man 
visualisera det på annat sätt? K poängterar att det är mycket viktigt att välja rätt 
kriterier/indikatorer i rosen, men att det är svårt.   
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Politiker 
Bland de intervjuade politikerna, som är vana vid att få ta ställning till olika 
tjänstemannaförslag, tycker alla att arbetssättet i arbetsseminariet var ett bra sätt att få 
folk att tänka till och medverka i diskussionen om framtida möjligheter.  
 
”Man får anstränga hjärnan mer än vanligt för att hänga med i tankegångarna”, sa 
politikern Bp som ansåg att den intellektuella nivån höjdes betydligt jämfört med 
vanliga politiska grupper där ”det mest handlar om budgetfrågor och politiska 
värderingar”.  
 
Politikerkollegan L var också positivt inställd till upplägget som han tycker var 
värdefullt och lärorikt då han fick vara med och påverka framtiden. ”Det gav en del 
tankar för framtiden” menar L, som betonar vikten av att de som är ansvariga för 
berörda frågor (kommunen och lokala aktörer) har varit med i hög omfattning.  
 
Bp såg arbetssättet som ett sätt att höja kompetensen bland de folkvalda 
beslutsfattarna och skapa balans mellan politiker och tjänstemän. ”Inom 
planeringsfrågor, som är lite svårare, är det lätt att man som politiker blir styrd av 
tjänstemännen som besitter sakkunskapen”, anser Bp.  
 
Även politikern R lyfter fram maktbalansen inom planeringen. Han påpekar vikten av 
att berörda kommer in tidigt i processen, då man får ett brett underlag. ”I vanliga fall 
är det tjänstemännen och någon politiker som tar fram förslag som folk får yttra sig 
om, vilket leder till marginella förändringar…/… för vanliga är det nästan omöjligt att 
påverka processen”, menar R som anser att tjänstemännen gör planerna enligt sina 
idéer, synsätt, traditioner och utbildning. Arbetssättet vid arbetsseminarierna visar vad 
man behöver förändra och förbättra. Det är dock, menar R, en avvägningsfråga hur 
långt man ska gå i en sådan här planering, hur detaljerad man ska vara. ”Det kan ju 
komma fram alternativ som är bättre än vad man vet idag.” 
 
Politikern Bp poängterar dock vikten av att experterna gör det begripligt för ”vanligt 
folk” då det finns en kunskapsmässig nivåskillnad mellan fackexperter och icke-
experter. Enligt Bp hade experterna i detta fall arbetat på ett bra sätt och det var 
begripligt för honom.  
 
Bp ansåg att detaljeringsgraden i arbetet var väl avvägt, men påtalade att han inte 
jobbat med dylika frågor tidigare. Men ibland kunde det vara svårt att hänga med i 
statistiken och kurvor. Även politikern L tyckte att detaljeringsgraden låg på en bra 
nivå, även om det ibland blev ”lite väl mycket procenttal…” 
 
Politikern V uppskattade det konkreta arbetssättet att rita och arbeta med kartor och 
värderos: ”Det blev mycket tydligt”. V tycker att värderosen är tydlig och det är bra 
att man får resultat och sammanhang på samma gång, jämfört med vanliga diagram 
där man bara får del för del. ”Man får igång en diskussion, och man kan förändra en 
del i värderosen”. Även politikerna Bp och L anser att värderosen är ett bra 
utvärderingsverktyg då det är åskådligt och man ser åt vilka håll det pekar och vad 
man bör arbeta med och satsa på.  
 
Politikern R saknade de ekonomiska aspekterna och diskussionerna, t ex hur stort 
underlag behövs för fjärrvärme för att det ska vara möjligt att bygga ut eller vad 
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kostar det att bygga äldreboende eller seniorbostäder. ”Det vore bra att ha sådana 
underlag. Det är till sist ekonomin som styr”, menade R.   
 
Energibolagsrepresentanter 
Energibolagsrepresentanten G tycker att det är ett bra arbetssätt att ta fram lokala 
potentialer, istället för att planerarna själva gör sina planer och skickar ut på remiss. 
Men det kräver en bra processledare. ”Lyckas man är det ett effektivt och 
demokratiskt arbetssätt där många idéer kommer upp och ett huvudspår accepteras av 
hela gruppen. På ganska kort tid gör man stora framsteg” anser G.  
 
G saknade dock någon energikunnig som kan tekniken kring uppvärmningssystem 
och byggnader. En kompletterande föreläsning om olika uppvärmningssätt och 
byggnadens klimatskal hade varit bra, menar G.  
 
Energibolagets representant G upplevde det svårt att sätta relevanta kriterier i 
värderosen, så att de kan ställas mot och jämföras med varandra i en värderos. Det 
hade varit bättre om kriterierna varit spikade från början, annars blir det lätt stundens 
infall, menar G. Det finns visserligen en poäng med att sätta dem själv så att man inte 
blir styrd, men det kräver rutin och kunskap. Men det är kanske det man är ute efter, 
funderar G, ”inget spikat från start, alla idéer upp till ytan”.  
 

Summering  Steg  1 
 
Bland ”icke-planerarna” var det flera som uppskattade att få vara med i planprocessen 
i ett tidigt skede. Detta gäller inte minst politikerna, som framförallt hade synpunkter 
på detta. De var väldigt positiva både till att få lära sig mer om sakfrågorna och till att 
få vara med att diskutera och utvärdera. Här fanns även en viss kritik mot den gängse 
planeringsprocessen som flera politiker uppfattade som toppstyrd (av planerarna). 
Även i de kommuner där politiker och lokala föreningsrepresentanter deltagit var 
planerarna positiva till detta breda deltagande.  
 
Bland planerarna var det inte nytt att arbeta med stadstypsanalys, däremot var 
kopplingen till potentialer för energi och transporter en nyhet. Bland de flesta av icke-
planerare var stadsanalys en nyhet, vilket faller sig ganska naturligt då de vanligtvis 
inte arbetar med planerings- och bebyggelsefrågor.  
 
Det fanns delade meningar om själva arbetsmetoden som genomfördes vid 
arbetsseminarierna. Flera planerare och även andra ansåg att det var ett snabbt och 
effektivt sätt att få fram en bild om vilka förändringar man bör prioritera. Dessutom 
tänker man bredare än vanligt vilket kan leda till lösningar som annars inte hade 
kommit fram.  
 
Men det fanns också kritik och ifrågasättanden, framförallt bland planerarna. Bland 
annat fanns en tveksamhet till nyttan jämfört med det arbete som läggs ned, dels för 
att skillnaderna mellan stadstyperna på orterna var alltför små, dels för att slutsatserna 
uppfattades som självklara och banala. Dessutom kräver arbetssättet mycket resurser 
och tid, något som man vanligtvis inte har. Det fanns även synpunkter på hur 
användbart resultatet var som planeringsunderlag, då det uppfattades som 
ovetenskapligt och baserades på spekulerande och gissningar. Dessutom anser vissa 
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tjänstemän att resonemanget endast är en teoretisk övning då det i realiteten endast är 
en stadstyp som är politiskt och marknadsmässigt aktuell (villatomter på en ort, 
flerbostadshus på en annan).  
 
Många, inte minst politiker, ansåg att värderosen var ett bra arbetsverktyg. Det är en 
snabb och enkel metod som tydligt visualiserar och åskådliggör i vilken riktning man 
bör fokusera sina insatser på. Den ger ett sammanhang, till skillnad från diagram som 
bara brukar visa en aspekt i taget. Synen på värderosens läsbarhet var dock delad. Det 
fanns kritik som menade att den är grafiskt svårläsbar och matematiskt felaktig. 
Annan kritik, som kom från planerare och andra tjänstemän, gällde bland annat vikten 
av att välja rätt parametrar så inte verktyget missbrukas. Samtidigt är det svårt att ta 
fram rätt/relevanta parametrar, om man inte har rutin och kunskap inom området. 
Kanske bör man ha fasta parametrar? Det fanns även kritik mot att skalan är subjektiv 
och att resultatet till stor del baseras på gissningar.      
 
Flera intervjuade kom med förslag på hur arbetssättet skulle kunna förbättras. Det är 
viktigt att dokumentera arbetet, såväl resultat som bakomliggande resonemang, för att 
kunna vidareförmedla till andra. Det är också bra om man inför arbetsseminariet tar 
fram relevant statistik och fakta, men även kostnader. Det är viktigt att de experter 
som deltar i arbetsseminariet anpassar sitt språkbruk så att de som inte är vana med 
energi- och planeringsfrågor förstår och känner sig bekväma. Flera intervjuade, inte 
minst planerarna, efterfrågade mer bakgrundskunskap om energi och bebyggelse.   
 
 

5.5  Steg 2: Integration av energifrågor i rumsliga  
framtidsbilder 

Gemensamt seminarium 
Steg två inleddes med ett gemensamt tvådagarsseminarium (1,5 arbetsdagar) i 
december 2007. Först återkopplades till de lokala arbetsseminarierna i steg ett och hur 
man hade arbetat med stadsanalysmetoden och vad man kommit fram till i de olika 
kommunerna och eventuellt gått vidare i arbetet. Sedan presenterade projektledaren  
syftet med etapp 2 och upplägget av seminariet. Jag redovisade kortfattat hur olika 
stadstyper kan ha olika energiprestanda beroende på ett antal faktorer. Den 
efterföljande diskussionen handlade om hur man kan och bör arbeta med och utveckla 
stadsanalysmetoden. Därefter följde ett nytt arbetspass om energianalyser. De 
framtagna värderosorna i de fem kommunerna presenterades och diskuterades. 
Resultatet skulle senare komma att användas som underlag för de energianalyser för 
respektive ort som två energiforskare från Linköpings universitet tog fram till de 
lokala arbetsseminarierna i steg två. Forskarna beskrev hur de går tillväga för att göra 
energianalyser av bebyggelsen, vilket underlag (statistik m m) som behövs etc. 
Diskussion följde. Ett grupparbete genomfördes där grupperna utvärderade (fördelar, 
nackdelar, utvecklingsmöjligheter) de olika metoder och verktyg som hade 
presenterats: stadstypsanalyser, värderosen, energibalanser och värmetäthetsanalyser.  
 
Den andra dagen för det gemensamma seminariet handlade om trafik- och 
transportanalyser. En regionalekonomisk forskare från KTH presenterade forskning 
om regionförstoring och olika regional strukturer, om de fem kommunernas regionala 
koppling och pendlingsmönster. Projektledaren höll ett föredrag om planindikatorer 
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för tillgänglighet till bytespunkter i kollektivtrafiken. Efter en diskussion om vad som 
nämnts på föreläsningarna följde en gruppdiskussion kring användbarhet av olika 
metoder och verktyg för att bättre få in frågor som berör hållbara transporter i den 
fysiska planeringen.  

Lokalt arbetsseminarium 
I mars 2007 genomfördes de lokala arbetsseminarierna i steg 2. Projektledaren 
började med att presentera upplägget för steg två, med fokus på bebyggelsens 
energianvändning och energitillförsel (för värme/kyla), kopplat till hållbar utveckling. 
Den principiella tankegången presenteras i figur 6.2 nedan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energianvändning              efter energieffektivisering    efter livsstils-                      förnybar             
normalstandard                  i byggnader & processer      förändringar          energitillförsel 
 

Figur 5.2: Principiell tankegång om energieffektivisering och förnybar tillförsel. 
Källa: Ulf Ranhagen 
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Projektledaren presenterade arbetsmetoden back casting med målscenarier samt 
utvärderingsverkyget effektprofil med indikatorer för rangordning som kan användas 
för att utvärdera olika framtidsbilder med integrerade energiscenarier 
(utvärderingskriterier: ekologi/miljö, socialt, ekonomi, rumsliga faktorer). 
 
Jag informerade om olika faktorer som påverkar byggnaders energianvändning och –
tillförsel, olika stads- och bebyggelsetypers olika karakteristika vad gäller 
energianvändning och energiförsörjning samt om lågenergihus och passivhus samt 
hur sådana slags hus kan  påverka den fysiska planeringen. Detta följdes av en 
presentation av den föregående arbetsseminariets stadsanalyser som hade bearbetats.  
  
Efter detta redovisade energiforskare från Linköpings universitet en 
energikartläggning och -analys som gjorts för respektive ort vad gäller bebyggelsens 
energianvändning och –tillförsel (för värme/kyla) för valda områden/orter idag samt 
energiscenarier för framtiden (olika satsningar på att reducera fossila bränslen 
och/eller minimera bebyggelsens energianvändning). Därefter presenterade forskarna 
3-4 olika framtida energiscenarier för den aktuella ortens utveckling fram till år 2050. 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de ortsspecifika scenarierna. Mer 
detaljerade information finns att läsa i Henning & Danestig, 2008).  
 

• Borås: forskare presenterade dagens energitillförselfördelning i den aktuella 
mindre tätorten (diskussion om CO2-påverkan, vilket bland annat beror på hur 
man miljöberäknar elen) samt tre energiscenarier: 1. maximal 
energieffektivisering av hus + mycket solfångare + närmast oförändrad 
indelning av energitillförsel, 2. hälften av bebyggelsen energieffektiviseras + 

ENERGI- 
ANVÄNDNING 

 

 

LIVSSTIL 
 

Figur 5.3. Tre basfaktorer som påverkar hållbar energianvändning – energi-
effektivitet i den fysiska strukturen, processer och utrustning, tillförd energi (andel 
förnybart) och livsstilen (vanor och attityder) Källa: Ulf Ranhagen 
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hälften så mycket solvärme som 1 + mycket pelletspannor, 3. maximering av 
fjärrvärmeanslutning 

 
• Solna: doktorand presenterade 3 energiscenarier för den aktuella stadsdelen: 1. 

Bygga enligt byggreglerna (befintligt och nytt), 2. Bygga enligt 
passivhusprincipen (befintligt och nytt), 3. befintlig bebyggelse oförändrad, 
hälften av ny bebyggelse enligt passivhusprincip. 

 
• Ulricehamn: doktorand presenterade 4 alternativa scenarier för 

energianvändning i huvudorten (1. befintlig energianvändning, 2. maximal 
energieffektivisering av befintlig bebyggelse, 3. ny bebyggelse enligt dagens 
byggregler, 4. ny bebyggelse enligt passivhusprincipen) samt 3 scenarier för 
energitillförsel (1. energimix som idag, 2. alla vattenburna system kopplas till 
fjärrvärmenätet, 3. alla vattenburna system får värmepump, utom de som 
redan är anslutna till fjärrvärmenätet). Energi och CO2-påverkan 
presenterades för de olika scenarierna.  

 
• Vingåker: forskare presenterade dagens energitillförsel och –användning 

(värme) i kommunens tätorter och landsbygd. Energianvändning och CO2-
utsläpp presenterades. Tre framtidsscenarier presenterades för huvudorten 
respektive en mindre tätort, där man satsade på olika energibärare: närvärme, 
värmepumpar eller pelletspannor. 

 
• Örnsköldsvik: forskare presenterade dagens energitillförselfördelning i den 

aktuella mindre tätorten samt 3 energiscenarier: 1. maximal 
energieffektivisering av hus + mycket solfångare + närmast oförändrad 
indelning av energitillförsel, 2. hälften av bebyggelsen energieffektiviseras + 
hälften så mycket solvärme som 1 + mycket pelletspannor, 3. maximering av 
fjärrvärmeanslutning.  
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Deltagarna delades in i grupper för att diskutera och ta fram nya alternativa 
framtidsbilder11 för fysiska/bebyggelsestrukturer för aktuell ort, varje grupp skulle 
arbeta utifrån ett av de tre till fyra energiscenarier som presenterades tidigare under 
dagen.  
 
De olika framtidsbilderna, skissade på en karta, presenterades gruppvis inför 
varandra. Gemensamt diskuterades vad som behöver göras för att framtidsbilden ska 
uppnås. Hur kan man arbeta stegvis också på kort sikt (3-5 år) för att kunna nå 
önskvärda mål (bl a globala energi- och klimatmål) till år 2050? 
 
Projektledaren gick igenom utvärderingsverktyget effektprofil med indikatorer för 
rangordning (en förenklad variant av multikriterieanalys) och de nya framtidsbilderna 
jämfördes och rangordnades utifrån ekologiska, sociala, ekonomiska och rumsliga 
aspekter, nedbrutet på flera indikatorer inom respektive aspekt. För varje indikator 
skulle deltagarna gemensamt komma fram till vilket alternativ som var bäst, näst bäst 
och sämst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 En framtidsbild är enligt Ranhagen (2009-06-02) ett konkret, rumsligt scenario, medan en vision i 
detta sammanhang är en önskvärd framtid som dock kan vara mer abstrakt och icke-fysisk.  

Figur 5.4: Olika scenarier som funktion av om fokus ligger på energieffektivitet i 
fysisk struktur och processer eller om tyngdpunkten ligger på att öka andelen 
förnybart med måttlig energieffektivitet. Källa: Ulf Ranhagen 

Fokus på förnybar energitillförsel 

Scenario A Scenario  B 

Fokus på energieffektivitet 

Scenario C 



 94 

 
Figur 5.5. Exempel på en utvärdering av fyra olika framtidsbilder gällande utveckling 
av tätort, beroende på lokalisering av ny järnvägsstation (inte någon av de fem 
aktuella kommunerna). Arbete i fyra grupper med cirka 20 politiker och kommunala 
tjänstemän. Alternativ röd rankas ofta som bäst eller näst bäst, medan alternativ blå 
oftast är näst bäst, eller t o m bäst. Alternativ grön rankas bäst i tre frågor, men anses 
annars ofta vara det näst sämsta alternativet. Det svarta alternativet anses vara sämst 
(plats nr 4)gällande alla frågor. Källa: Ulf Ranhagen. 
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5.5.1 Aktörernas synpunkter på steg 2 
Flera av de intervjuade hade tidigare arbetat med att arbeta med att ta fram olika 
scenarier för bestämma vilken väg man ska satsa på för att uppnå vissa mål. Man har 
däremot inte jobbat med att koppla det samman med planering och energifrågor. 
 
Planerare 
Bland planerarna fanns en delad uppfattning om arbetsmetodens användbarhet. 
Stadsarkitekten J tyckte att metoden var något svårhanterlig och var tveksam till 
övningen: ” När man bryter frågorna på en relativt detaljerad nivå blir det relativt 
självklara slutsatser”, menar J. Planeraren Bt upplever att fokus har förflyttats från att 
i början av projektet handla om fysisk översiktlig planering till att mer handla om 
detaljer på fastighetsnivå, frågor som inte hans avdelning sysslar med. ”Vi äger inte 
frågan”, menar Bt. 
  
Planeraren T tyckte att det var ett bra sätt att arbeta på, men tror inte att kommunen 
har resurser att göra ett så djupt och detaljerat utredningsarbete som forskaren D 
gjorde inför arbetsseminariet i deras kommun. Inte heller planeraren Bt ansåg att 
kommunen skulle mäkta med att genomföra det omfattande analysarbete som 
forskaren D gjorde i den aktuella orten. Det behövs nog en förenklad variant för att 
kommunen ska kunna göra analysen på egen hand, menade Bt som även påpekade att 
”det är ju faktiskt fjärrvärmeleverantören som har intresse av att få fram denna 
kunskap”. Kollegan A trodde att kompetensen för att genomföra en liknande 
arbetsprocess finns inom kommunen, men att det kan vara svårt att få med alla 
inblandade. Därför är det ”kanske lättare att ha med en extern expert”.  
 
Planeraren L påpekar att hon inte är van vid att räkna fram saker, som forskarna 
gjorde. Planeraren L tror inte att det finns tillräcklig kunskap inom kommunen för att 
jobba på detta sätt och energibolaget har inte intresset. Det behövs folk utifrån som 
har kunskap (om teknik och kostnader) och tid, vilket L inte har.  
 
Miljöchefen P tror att någon inom en kommun kan lära sig metodiken, men i början 
behövs hjälp utifrån. Efter att varit med i Uthållig kommun fysisk planering klarar 
man nog att driva det själv, tror P. Planarkitekten AC anser att man behöver ta in 
externa energiexperter, annars blir det bara gissningar. Själv säger sig AC ”inte ha en 
aning om fjärrvärmenätet påverkas av det ena eller andra”. AC tyckte att det var bra 
att representanter från energibolaget var med, de fungerade som en kunskapsbas. 
Diskussionerna var bra, mycket pga att energikunskaperna fanns med 
(doktorand/energiexpert och energibolagets representant). Planeraren T anser att det 
har ett värde att externa experter är med, även om en stor del av sakkunskapen finns 
inom kommunen (dock ej energifrågorna). Experten är dock beroende av lokala 
uppgifter (data m m).  
 
Planarkitekten AC anser att delar av arbetssättet är användbart, framförallt back-
casting och utvecklingsscenarier då man inom den översiktliga kommunala 
planeringen arbetar med lång framtidshorisont. 
 
Planeraren A anser att rangordning är ett bra sätt att utvärdera olika scenarier då 
verktyget är ett hjälpmedel för att välja rätt väg. Värderosor är tydligare än 
rangordningsverktyget, men rangordningen är mer detaljerad och tar upp fler 
underkategorier. Planeraren Bt menar att värderosor ger en bra bild att resonera kring, 
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för att förstå resonemanget. Rangordningsmetoden är mer definitiv och visar inte om 
alternativen är snarlika. Och det är inte ofta som man som planerare står inför sådana 
beslut, menar Bt. J tror inte att rangordningen kan användas som slutsatser. Han vet 
inte vad han som planerare kan dra för slutsatser av den, dessutom var inte frågorna 
viktade (dvs. vissa frågor viktigare än andra).  
 
Planarkitekten AC konstaterade att det inte fanns någon självklar koppling mellan 
fysisk struktur och energiåtgång vid rangordningen av alternativen, det handlade 
snarare om byggnadssätt. ”Planeringen påverkade inte så mycket här.” Men om man t 
ex skulle jämför småhus med kvartersstadsbebyggelse skulle man nog få ett annat 
utslag, trodde AC.  
 
Både stadsarkitekten J och planeraren L är positivt inställd till att på planeringsstadiet 
använda renodlade ytterlighetsscenarier (t ex alla hus byggs enligt passivhusstandard 
eller alla hus värms upp med värmepump) eftersom skillnader blir mycket tydligare 
och det är därmed lättare att jämföra de olika scenarierna. Men, påpekar L, man måste 
vara medveten om att det i verkligheten handlar om en blandning av olika alternativ, 
och förstå hur exploatörer och husköpare resonerar. Det handlar egentligen om att ta 
fram realistiska alternativ som är ekonomisk genomförbara. Planeraren Bt påpekar att 
det i verkligheten inte är möjligt att avstyra byggande på vissa ställen som av t ex 
energiskäl anses vara olämpliga då politikerna inte vill säga nej till nybyggande. 
Planeraren A, som anser att de extrema scenarierna ter sig orealistiska, funderar på 
om att man istället ska ha scenarier med kombinationer av olika slags åtgärder.  
 
Planeraren L tycker att det är bra med långa tidsperspektiv, samtidigt som det är svårt 
att ha ett så långt perspektiv som 2050 i den ordinarie verksamheten. Det ter sig 
orimligt och orealistiskt för många som jobbar i verksamheten, menar L. Även A 
tycker att 2050 är väl långt fram – många förutsättningar kan ändras inom så lång 
tidshorisont. Det blir alltför abstrakt och det finns en risk att man väntar med att göra 
åtgärder, ”man sätter inte ribban högt på en gång”. A anser att 20-30 år framåt vore en 
bättre tidshorisont. Hans kollega Bt tror att det är svårt att få enskilda fastighetsägare 
att se nyttan med ett så långsiktigt perspektiv som 2050, men ”för oss som jobbar 
strategiskt” är 2050 ett lämpligt back-castingår.  
 
Alla ansåg att det behövs en heldag för att genomföra ett arbetsseminarium. Många 
tyckte att det blev forcerat och stressigt att hinna med allt och att det egentligen 
behövs mer tid, men det går inte att sätta av mer tid. Det fanns olika idéer om hur 
tidsbristen skulle kunna lösas. Planeraren T påpekar att tiden räcker, om man är lite 
hårdare att passa schemalagda tider. Kanske hade vissa moment hade behövt 
prioriteras (bort). Planarkitekt AC föreslår istället att man istället delar upp 
arbetsseminariet i två halvdagar med kort tid emellan, då hinner man även reflektera.  
 
Planeraren A tycker inte att arbetssättet är speciellt tidskrävande förutsatt att de fakta 
som forskaren D tagit fram finns lätt tillgängliga. Planeraren T anser att forskaren D 
hade gjort ett bra och grundligt arbete som fungerade bra som underlag för övningen, 
”det är ett bra upplägg”. Däremot anser T att rangordning slarvades igenom på slutet, 
då det blev bråttom. Det hade varit bra med mer tid, för att förstå hur det fungerar.  
 
Planeraren T skulle vidare vilja att forskare och experter har med sig bra 
dokumentation: text och bild på papper, inte bara PowerPoint-presentationer. T 
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konstaterad också att det är bra att ha med minst en person från orten i varje 
arbetsgrupp.  
 
T tycker att kartorna som skapades under arbetsseminariet var ett ganska bra resultat. 
Men det är viktigt att man utser en person som sammanfattar och sätter ihop det hela 
till en samlad redovisning så att man ser helheten. Dokumentation är viktigt, 
poängterar T.  
 
Planeraren Bt saknade representanter från energibolaget. T skulle gärna ha sett fler 
personer från den aktuella orten, gärna företagare. Planarkitekt AC anser att man vid 
en diskussion i ”skarpt läge” bör man ha med sig bredare representation från 
kommunen ( t ex gata) och byggherrarna. 
 
Planarkitekten AC anser att arbetsseminarierna borde anpassas mer till kommunens 
förhållande, förutsättningar och planeringsuppgift. I den aktuella orten är t ex 
fjärrvärme självklar, då blir byggnadernas prestanda viktigare. 
 
 
Andra kommunala tjänstemän 
Efter projektet har miljöstrategen D lättare för att ”hoppa på” och lära sig nya saker 
som hon inte tidigare kunde något om. Hon har fått insikt i hur kommunens planerare 
arbetar och samtidigt lärt sig nya metoder.  
 
Miljöstrategen AL tyckte att arbetsseminariet fungerade riktigt bra. Det var en bra 
diskussion om hur den aktuella orten skulle växa och ortsborna fick en insikt i att den 
fysiska utvecklingen påverkar värmetillförseln.  
 
Energirådgivaren K ansåg att den här var den svåraste av de tre arbetsseminarierna: 
”det var mer korvstoppning” och den var mer abstrakt och ogripbar jämfört med 
arbetsseminarium 1. K anser att arbetssättet är användbar i det kommunala 
planeringsarbetet då det blev tydligt för många att energifrågan hör ihop med den 
fysiska planeringen och strukturen, att planeringen kan anpassas efter energin. Det var 
ett steg i rätt riktning för att integrera frågorna. Synsättet förändrades och breddades. 
Men K varnar för att arbetssättet kan leda fel då man inte kom fram till vilka slutsatser 
man skulle dra. 
 
Miljöstrategen M påpekade att alla som var med tyckte att det var ett jättebra 
arbetsseminarium och de medverkande forskarna och energimyndigheten pratade på 
ett bra och begripligt sätt. Många var negativa när man gick in i detta, men positiva 
efteråt. Det är mer förtroendeingivande med kopplingen till universitet eller 
myndighet jämfört med en konsult, då det ger projektet en opartisk och vetenskaplig 
känsla. M tyckte det var intressant att få veta mer om hur energibolagets 
energiproduktion fungerar och uppskattade att representanten från energibolaget var 
med, ”han var bra att diskutera med”. Men hon vet inte vad arbetsseminariet har lett 
till bland planerarna. ”De har så mycket att göra och är så få.”  
 
Energirådgivaren K ser rangordningen som ett diskussionsunderlag, inte ett 
beslutsunderlag. Det behövs ”proffs” med kunskap för att kunna värdera vissa av 
delkriterierna i rangordningslistan. ”Det är ingen metod för amatörer” menade K. En 
annan sak som gjorde det svårt att göra bedömningar var att frågorna inte viktades, 
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dvs. vilka frågor var viktigare än andra? Och hur ska man räkna elens 
miljöbelastning?   
 
A21-samordnare M anser att det är ett användbart arbetssätt inom kommunal 
planering. Hon påpekar att det är viktigt att anpassa arbetssättet till lokala 
förhållanden, den här gången passade det bra i det här området. Men egentligen är det 
ju en princip, ett tanke- och arbetssätt som man ska kunna använda även i andra 
områden.  
 
Alla de intervjuade tjänstemännen är positivt inställda till att använda renodlade 
ytterlighetsscenarier och olika planalternativ, då skillnader blir mycket tydligare och 
det är därmed lättare att jämföra de olika alternativen. Men ”det blir ju inte så i 
verkligheten i alla fall”, som K uttryckte det. Miljöchefen P håller med om att det är 
en bra metod ”för oss som jobbar med frågorna”, då man får tänka igenom saker på 
ett strukturerat sätt. Genom att använda sig av renodlade extremscenarier blir 
konflikterna och vinsterna tydligare, det gör det lättare att göra backcasting och se 
vilket alternativ som hamnar närmast målet. Men P är tveksam om allmänheten 
förstår sig på metodiken med extrema scenarier. Många vill gå direkt på 
sammanställningen och förstår inte att det är ett instrument att belysa frågorna. 
Kanske finns en risk att man låser sig i diskussionen – ”så där extremt kan det inte 
bli…” – och inte kommer vidare. Hur gör man detta verklighetsanknutet samtidigt 
som man kommer så nära målen som möjligt? frågar sig P och konstaterar att det 
ställer stora krav på kommunikatören i sammanhanget.   
 
Miljöstrategen AL var inne på samma spår då han konstaterade att det var svårt, inte 
minst för ortsborna, att leva sig in i hur det ser ut 2050 och hur man kommer att leva 
då. Deltagarna i arbetsseminariet hade inte en gemensam bild och 2050 blev en 
abstrakt siffra. Det är bättre ju konkretare målet är, menar AL. För folk som vill vara 
”operativa” kan det vara dämpande om målet ligger alltför långt bort. AL anser det 
vara befogat att fundera på om en kortare backcastingperiod är mer lämpligt. Å andra 
sidan, menar AL, är 2050 inte fel ur ett hållbarhetsperspektiv, ”det är en 
ögonöppnare”. ”Kanske går tåget fortare, kanske vi ska ha 2025/2030 istället?” 
Miljöstrategen D tycker att det är bra med långa tidsperspektiv, då det får en att tanka 
i andra banor. 
 
Det verkar som att det behövs vissa kompletterande externa kompetenser för att 
genomföra ett arbetsseminarium som detta. Miljöstrategen D är tveksam till om det 
finns tillräcklig kunskap inom kommunen för att jobba på detta sätt. Det behövs folk 
utifrån som har kunskap och tid. Även A21-samordnaren M tror att det behövs någon 
utifrån, både vad gäller sakkunskap och processledning. Energirådgivaren K anser att 
delar av kunskapen finns inom kommunen, men inte helt. Det behövs extern 
expertkunskap inom energi och miljö för att komma djupare vid utvärderingsfasen. 
”Om man inte kan dra riktiga slutsatser blir man mer förvirrad än man var tidigare”, 
menar K. Miljöstrategen AL pekar på att externa deltagare har olika roller. Dels 
kommer man in med ny kunskap, dels är man någon annan än kommunen (som folk 
är skeptiska till).  
 
Om politikerna är med i processen går de åt samma håll som tjänstemännen, anser K. 
Miljöchefen P tycker att det hade varit bra om politiker från kommunstyrelsen hade 
varit med på alla arbetsseminarierna, för att förstå sammanhangen. Eller så skulle man 
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kunna ha en egen halvdagsutbildning för politiker och förvaltningschefer som bara 
delvis är med i processerna (skola, omsorg, gata m m).  
 
De flesta anser att det behövs en heldag för att genomföra en arbetsseminarium som 
denna. Flera påpekade att det blev stressigt på slutet, vid rangordningsmomentet. K 
anser att man kanske borde komprimera vissa delar, hålla hårdare i tiden så att det inte 
rinner iväg för mycket tid på grupparbetet. 
 
Agenda 21-samordnaren M påpekar att det är en avvägning hur lång en dag ska vara 
då man både ska ha tid till olika saker och orka med. Om man vill att folk ska vara 
aktiva får det inte vara för långt. I M:s kommun höll arbetsseminariet inte på hela 
dagen, eftersom folk hade ont om tid. Därför genomfördes rangordningen gjordes vid 
ett senare tillfälle i mindre grupp (två doktorander, planeraren och Agenda21-
samordnaren). M tycker att det gick ganska bra, med utvärderingen är inte förankrad i 
den stora gruppen.  
 
Miljöstrategen AL tycker att arbetssättet fungerade bra i ett litet samhälle som här var 
aktuellt, men att det måste vara mer översiktligt om man arbetar med en större ort.  
AL skulle vilja komplettera med ett arbetspass där kommunen visade hela den 
kompletta framtidsbilden som visar hur viktig energi- och hållbarhetsfrågorna är för 
andra delar av den aktuella ortens utveckling.  
 
De med lokal förankring konstaterade att forskaren D:s statistik inte stämde, menade 
miljöstrategen A, som betonade att det är viktigt att ha korrekt bild att utgå ifrån. 
 
Agenda 21-samordnaren M anser att detaljeringsnivå var lagom, även om det kunde 
vara svårt att veta vad vissa referensprojekt/-byggnader innebar. Men det viktigaste är 
att man använder sig av ytterligheter/extremer, som dock är genomförbara.  
 
K i Vingåker saknade experter vid utvärderingen. M hade gärna sett att byggherrar 
hade varit med. Och politiker – ”de behöver kunskapen och tankesättet”. 
Miljöstrategen AL efterlyser mer aktiv roll från energibolaget, men han är osäker på 
bolagets representants roll och mandat.  
 
 
Politiker 
Politikern L var nöjd med forskarnas inledande redovisning av dagens 
energianvändning och –tillförsel på orten samt och olika utvecklingsscenarier. Det var 
klargörande och man fick reda på hur det skulle bli om man satsade på olika 
åtgärdsinriktningar. Genomgången gjorde det enkelt att förstå ”tänket” och 
grupparbeta med den fysiska utvecklingen, ansåg L. Politikern ML påpekar att det är 
ett sätt att lyfta olika frågor och att bli medveten om fördelar och nackdelar med olika 
scenarier. 
 
Politikern ML var inte med på det första arbetssemianriet och saknade därför viss 
bakgrundskunskap. Hon är något kluven till ytterlighetsscenarierna: ”de måste vara 
efter platsens förutsättningar”. ML var dock positiv till att hon ”fick bekräftat att 
fjärrvärme är bra”.  
 



 100 

Politikern R poängterade att fördelen med extremscenarier är att man kan få fram 
saker som man kanske annars inte tänkt på. ”Men det är svårt att koppla loss från sitt 
vanliga synsätt, svårt att tänka bort dagens situation”, menar R som tror att det behövs 
lite träning. R liknar arbetssättet med brainstorming: ”släpp fram alla tokiga idéer så 
att man kan hitta på nya lösningar”. Men här fanns dock viss verklighetsförankring, 
vissa begränsningar. ”Kanske hade det kommit fram andra sätt om vi varit vildare i 
tänket”, funderar R.  
 
R konstaterar att ”alla kom fram till att fjärrvärme var ett bra alternativ” och pekar på 
att de andra alternativen ”kom lite på sidan om”. Men om det av ekonomiska (eller 
andra) skäl inte kan bli fjärrvärme på den aktuella orten – vad ska man då göra? De 
andra alternativen var så extrema så att de inte kunde användas som realistiska 
alternativa utvecklingar, menade R som efterfrågade realistiska scenarier där man 
även tar fram alternativa utvecklingar om fjärrvärmeutbyggnad inte är möjlig. Man 
måste även ha med de privat- och samhällsekonomiska aspekterna och ha en 
diskussion om förslagen är ekonomiskt möjliga eller inte.   
 
Politikern ML tycker vidare att värderosor är ett bra verktyg för att medvetandegöra 
hur man tänker och ”var man kan lägga in stöten”. Politikern V ansåg att 
rangordningen var för svår och detaljerad. Även ML tyckte att det var lite svårt att 
förstå hur man ska tänka när det gäller rangordningen. Här handlade det inte om att 
bygga tätt mot att bygga glest, det var mer beroende på hur man byggde husen. 
Scenarierna skiljde sig inte så mycket. Men det är en bra arbetsmetod, anser ML, då 
man får tänka igenom saken och får fram en profil vad de olika scenarierna är bra 
respektive dåliga på. Men det kan vara svårt att få en samlad bedömning pga att 
frågorna är olika viktiga. Det gäller även värderosor. Det gäller att ha det i åtanke hela 
tiden.  
 
Politikern Bp anser att det behövs något extrema scenarier för att kunna rangordna.  
 
V tyckte dock att det var konstigt att jobba med kommunens huvudtätort, eftersom det 
där redan finns fjärrvärme, ”satsningen är redan gjord”. V tycker att det är bättre att 
arbeta med småorterna som är el- eller oljeberoende.  
 
Politikern Bp är positiv till det långa tidsperspektivet då det stimulerar fantasin och 
vidgar vyerna. Ett kortare tidsperspektiv (2020 eller 2025) hade inte varit bättre, anser 
Bp, då det skulle göra det svårt att ”tänka förbi tröskeln”.  Politikern L upplevde 
däremot att 2050 var alltför abstrakt och ”alltför långt bort för att vi politiker ska 
kunna påverka…vi vill att det ska hända i närtid”. 
 
Politikern V anser att delar av kunskapen finns inom kommunen, men inte helt. R tror 
att kommunens planerare kan vara processledare och att kunskap om energifrågorna 
finns inom kommunen. R menar att det inte är en fråga om kompetens, utan vilja från 
planerarna att jobba på detta sätt. Det kräver mer av dem – ”ju fler inblandade, desto 
jobbigare för den som ska sätta ihop det hela”.  Men externa experter behövs för att 
visa olika möjligheter, referenser utifrån, anser R.  
 
Politikern R anser att man bör vara maximalt fem personer i en grupp, om man är sju 
personer är det två personer som påverkar allt. Han påpekar också att det är ”mycket i 
stunden som påverkar vad och hur man tänker”.  R anser vidare att det behövs en hel 
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dag för att genomföra arbetsseminariet, men funderar om det kan läggas upp som en 
kvällskurs/studiecirkel, där man delar upp teori och praktik på varsin kväll (nära 
liggande i tiden). Det kan vara en fördel då man kan hinna smälta kunskapen och 
dessutom läsa på lite. 
 
Politikern L efterfrågade mer detaljkunskap om energifrågorna. Även ML tyckte att 
hon visste för lite och efterfrågar informationsblad som skickas ut till deltagarna före 
arbetsseminariet. Politikern R anser att man som underlag behöver ha ganska 
detaljerad information, men framhåller att det krävs vardagsnära frågor för att alla ska 
kunna vara med i diskussionen. ”Ju mer detaljer, desto svårare för vanligt folk att vara 
med.” Vidare tyckte R att föreläsningarna låg på en ganska hög nivå. Möjligen kan 
det vara svårt att hänga med för de som inte jobbar med frågorna till vardags. Frågor 
som planerare tycker är självklara är inte det för alla. ”Man vill inte verka dum och 
fråga.” 
 
R är nöjd med forskarens D:s utredning. Han tycker det är bra att någon i förväg tar 
fram de lokala förutsättningarna, ”om det är allmänt är det mycket som inte passar 
in”.  
 
Föreningsrepresentanter 
Samhällsföreningsrepresentanten H tyckte att det är bra sätt att bedriva 
utvecklingsfrågor. Då man samlar folk med olika infallsvinklar på problem skapas en 
dynamik. Folk som är med i denna typ av projekt är nog inte rädda för att träffa nya 
folk samt att få synpunkter ventilerade, menade H. Det blev en dialog, ”inte bara 
någon som står och talar”, vilket H tyckte var bra. Han varnade dock att det finns en 
risk att vissa goda förslag försvinner, att vissa i församlingen har bra synpunkter som 
inte kommer fram då det är en stor grupp med många som ska tala. Det beror mycket 
på vem som leder processen, att denna person förstår, vågar och vill att många får 
komma till tals. 
 
Föreningsrepresentanten H anser att det är bra med extrema scenarier då det sätter 
igång en tankeprocess. ”Det är ett positivt sätt att gå in i en frågeställning.” H påtalar 
dock att det finns en risk att man bara gör det man idag känner till (kort 
tidsperspektiv), vilket kan göra att man blir begränsad.  
 
Angående back-casting med tidshorisonten 2050 så påpekade H att man har olika 
tidsperspektiv i olika kulturer. Själv tog H år 2050 inte riktigt seriöst: ”Det var mer 
som en rolig grej. Vi vet inte vad som händer om 10 år. 2030 skulle vara lika abstrakt, 
det spelar ingen roll. Budskapet är: släpp loss fantasin!”  
 
H anser att värderosor är bra då de gör något tydligt, det är en enkel 
konsekvenssummering. Men rangordning är ett bättre instrument vid beslutsfattande. 
Man ser klart och tydligt vad för- och nackdelarna är och det går att bryta ned i 
kategorier och finfördela inför fattande av beslut. 
 
H är positivt inställd till att man tar in externa experter, då det annars finns en risk för 
”hemmablindhet och avskärmat tänkande”. Han saknade dock representanter från 
energibolaget. Föreningsrepresentanten från en annan kommun, I, uppskattade 
forskaren D:s analysarbete på plats. Materialet kunde I använda och presentera för 
sina medlemmar, det var kommunicerbart i andra led. Det gav ”en 
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trovärdighetsstämpel”, vilket I påpekade var viktigt i en liten population när något ska 
utvecklas.  
 
Ibland blev det tidsbrist. Då, menar H, är det viktigt att avgränsa frågeställningen och 
hellre ha ett möte till. Man bör i förväg prioritera vissa frågor och vara tydlig med 
detta innan – om det finns tid kan man även ta med andra frågor. 
 
Energibolagsrepresentanter 
Rg tyckte att arbetsseminariet var nyttig och givande då man både fick ventilera sina 
egna idéer och samtidigt höra hur andra tänker och resonerar. ”Insatta personer var 
med och man fick respons som man inte får på vanliga kommunala 
informationsmöten” menar Rg som också var positiv till att han genom deltagande har 
vidgat sitt nätverk och fått kortare kommunikationsvägar till planhandläggare och 
andra tjänstemän inom kommunen. Däremot kände sig Rg oförberedd och ”inslängd” 
i arbetsseminariet utan att veta syfte, orsak m m. Något han tror gällde de flesta som 
medverkade i arbetsseminariet. 
 
G tycker att det är bra att inte kommunens planerare bara sitter och spånar på sin egen 
kammare. De tre scenarierna var ett bra sätt att få in energifrågorna i 
översiktsplaneringen. G var positiv till att först ta fram vilda idéer och 
ytterlighetsscenarier, som sedan bantas ned till ett förslag. ”Diskussionerna kan 
kanske bli lite väl flummig”, menade G, som anser att man skulle kunna blanda in lite 
realism. Men om man skulle utgå från ett ”lagom-förslag” skulle det bli det enda 
alternativet, vilket G inte tycker är bra.  
 
G anser att forskaren D:s presentation gav en bra effekt och diskussion. Det behövs en 
extern expert för detta. Visserligen styrdes deltagarna av denna information senare i 
arbetsseminariet, ”men eftersom många saknar sakkunskap behövs 
bakgrundsinformation”, menar G. Även Rg tyckte att forskarnas energiscenarier var 
bra. Men om kommunen ska använda detta som krav till byggherrarna måste det vara 
med fler parametrar samt beskrivning av hur olika problem ska viktas. 
 
G påpekar att det var värt att lägga ned den tid det tog, ” för vi fick ut mycket på en 
dags arbete”.  Arbetsseminariet genomfördes på en lagom detaljnivå, ”vi grävde inte 
ned oss i detaljer” som G uttryckte det. 
 
Rg ansåg att det kan vara bra att ha med externa processledare om man vill uppnå 
konsensus. Men han ansåg att det hade varit bra om byggherrarna i det aktuella 
området hade varit med, så att de hade fått höra, lära och (eventuellt) argumentera 
varför de inte vill bygga energisnålt. Vidare borde seminarierna ha handlat om hur 
kommunerna kan ställa koldioxidkrav på byggherrar vid markanvisning, fördelar och 
nackdelar. ”Nu fanns direktiv att inte lyfta denna fråga på arbetsseminariet”, menar 
Rg. 
 
G ansåg det vara svårt och krångligt att ta fram alternativ till energitillförseln, då 
planerarna inte hade den tekniska kunskapen om energin. Det hade varit bra att ha 
med en energirådgivare som kan alla slags värmesystem. När det saknades kunskap 
blev det ingen diskussion, det var svårt att spåna fram möjliga förändringar, man 
famlade. 
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G påtalade att gruppen blev lite styrd, ”men det var rätt OK”. Det fungerade ganska 
bra kunskapsmässigt, det gick bra att diskutera i grupperna. Rg är kritisk till att 
betingelserna redan var givna – det var processledaren U som var aktiv och den som 
satte dagordningen för arbetsseminariet. Rg frågar sig om inte hela seminariegruppen 
borde ha varit med att definiera problemen/frågeställningarna  och sedan besvara 
dessa. ”Om syftet var att minska koldioxidutsläppen borde vi ställa frågor som speglar 
rätt fokus och återkopplar till syftet”.  
 
Rg uppskattade arbetet i mindre diskussionsgrupper. Däremot tyckte han att 
värderosor var ett överskattat verktyg som kunde ersättas med text och ord istället. 
”De är som skolbetyg – det är svårt att jämföra en värderos i en kommun med en 
annan.” Dessutom ansåg Rg att värderosornas ytor var omatematiska. Rg ifrågasatte 
valet av kriterier i värderosorna och konstaterade att de redan var färdigvalda av 
processledaren. ”Som man frågar får man svar”, menade Rg som ansåg att svaret 
beror på vilka kriterier som används. Nu var det många som hade en viss tyngd punkt 
på en särskild fråga. Ytterligare en fråga som Rg undrade över var antalet kriterier: 
”Varför just åtta axlar, varför inte sjuttitvå?”. 
 
Rg hade även synpunkter på verktyget rangordning. Framförallt var han kritiskt till att 
det inte fanns någon viktning av frågorna, ”det är som att jämföra äpplen och päron”, 
menade Rg. I likhet med värderosor så påverkas resultatet av vilka kriterier (och hur 
många inom liknande område) som tas med (”som man frågar får man svar-
principen”). Rg påpekade att frågan hur man ska räkna el (koldioxidutsläpp med 
mera) påverkar hur arbetsseminarierna ska fungera.  
 

5.5.2 Summering arbetsseminarium 2  
Det var en allmänt positiv inställning till det arbetssätt som testats under 
arbetsseminariet. Bland några av planerarna fanns dock en viss skepsis: ”självklara 
slutsatser”, ”inte planeringsfrågor” och ”kommuner har inte resurser till så djupt 
analysarbete” var några kritiska synpunkter. Övriga aktörsgrupper var framförallt 
positiva till att få vara med i planeringsprocessen. Planerare är mer instrumentella, vill 
se nyttan av arbetssätt och verktyg i sitt vardagliga jobb. Det gränsöverskridande 
arbetssättet gav också en insikt i och förståelse för hur man arbetar och tänker inom 
andra professioner än ens egen samt utvidgar ens kontaktnät.  
 
Bland planerarna fanns en viss uppgivenhet över att det till vardags inte finns något 
större mandat att planera för mer hållbar bebyggelseutveckling då man från politiskt 
håll inte vill ställa höga miljömässiga krav. ”Politikerna är glada bara någon vill 
bygga nytt”. 
 
Att arbeta med energiscenarier kopplat till framtagande av integrerade framtidsbilder 
för en ort var nytt för alla intervjuade, även om vissa hade arbetat med några av 
metoderna och verktygen i andra sammanhang. Det fanns delade meningar om att 
arbeta med ytterlighetsscenarier (t ex bara satsa på fjärrvärme) och med ett långt 
perspektiv (år 2050), men något tydligt ställningstagande för det ena eller andra bland 
de olika aktörsgrupperna kan inte skönjas. De som ser det som en tankeövning för att 
tänkta fritt och nytt är positiva till att använda ytterlighetsscenarier och längre 
tidsperspektiv – alternativen blir tydligare. De som är mer operativa och/eller 
instrumentella i sin syn efterfrågar mer realistiska, nyanserade (blandade) scenarier. 
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Bland annat fanns en syn att det är svårt för allmänheten att ta till sig ytterligheter och 
alltför långa tidshorisonter då det blir alltför abstrakt. Det fanns också synpunkter på 
att de ekonomiska aspekterna inte var med förrän vid utvärderingen. 
 
Många av de intervjuade anser att det behövs personer utifrån för att kunna 
genomföra arbetsseminariet på samma sätt som nu varit aktuellt. Framförallt saknar 
man viss expertkunskap (energi, miljöutvärdering m m). Externa processledare kan 
dessutom vara en fördel då de inte anses vara partiska, vilket kommunens tjänstemän 
anses vara. Det är också en fråga om (brist på) tid. 
 
Arbetsseminariet genomfördes under en knapp arbetsdag och denna tid behövs. Flera 
ansåg att det egentligen behövs mer tid, men att den tiden inte finns. Vissa menade att 
tiden räcker om man är hårdare att hålla tidsschemat samt om vissa frågor 
prioriterades (och andra prioriterades bort). Några föreslog ett annat upplägg, t e x att 
arbetsseminariet delas upp i två separerade delar med tid för reflektion emellan. Med 
ett skriftligt bakgrundsmaterial finns möjlighet att läsa in sig på förhand, t ex frågor 
som rör energifrågor kopplat till bebyggelse.  
 
Det fanns synpunkter på utvärderingsverktygen. Det positiva med värderosen är att 
den, enligt somliga, är en enkel konsekvenssummering som gör det tydligt var det 
finns bra/dåliga potentialer och var det är värt att satsa på åtgärder. De som är mer 
negativt inställda (män med naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund) pekar på att 
den är svår att förstå då den är omatematisk. Annan kritik är att det är svårt att välja 
vilka indikatorer som ska vara med och att de är svåra att jämföra med varandra. 
Dessutom är frågorna inte viktade. Det fanns ett ifrågasättande av vilka indikatorer 
som var med i värderosen och att de redan var utvalda (”som man frågar får man 
svar”) samt varför det skulle vara just åtta indikatorer/axlar.  
 
Fördelen med effektprofil med indikatorer för rangordning var att det var bättre än 
värderosorna vid beslutsfattande då man ser för-/ och nackdelarna och kan bryta ned 
frågorna i fler och mer finfördelade kategorier. Men det fanns flera kritiska 
synpunkter, bland annat att det fungerade bättre som diskussionsunderlag än som 
beslutsunderlag då det var mycket svårt att jämföra de olika alternativen och dra 
slutsatser utan expertkunskap. En annan kritik var att det var svårt och detaljerat samt 
att det inte framgick vilka frågor som var viktigast att beakta då de inte var viktade 
(”som att jämföra päron och äpplen”). Urvalet av vilka indikatorer som är med 
påverkar slutresultatet (”som man frågar får man svar…”) 

 

5.6 Steg 3: Integration av transportfrågor i rumsli ga 
framtidsbilder 

Gemensamt seminarium 
Det tredje gemensamma seminariet under etapp två genomfördes under två dagar i 
april 2007. I det första blocket gav externa forskare och experter sina perspektiv på 
energifrågor och fysisk planering: livsstil, energieffektiva byggnader och Boverkets 
arbete med energifrågor och fysisk planering. Därefter presenterade de fem 
kommunerna sina energiintegrerade framtidsbilder och hur de utvärderat dem.  
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Det gemensamma seminariets andra dag inleddes med en summering av faktorer som 
påverkar trafik och transporter, delvis utifrån tidigare inlägg i projektet (nationella 
framtidsbilder, regionförstoring, stationsnärhetseffekten, TRAST etc).  
 
Upplägget för det tredje och sista lokala arbetsseminariet i etapp två presenterades: tre 
framtidsscenarier med olika fokus (kollektivtrafikfokus, gång/cykelfokus respektive 
miljöbilsfokus) på transportutvecklingen i de fem aktuella orterna. Scenarierna 
kopplades till det nationella transportmålet fram till år 2050 som innebär minskade 
energianvändning inom transportsektorn med 60 procent och minskade klimatutsläpp 
med 80 procent. Detta följdes av en att extern (kollektiv-)trafikexpert föreläste om 
nyckeltal för energianvändning och klimatutsläpp för olika trafikslag (bil, tåg, buss, 
etc) samt behov av underlag för att kunna ta fram lokala transportscenarier i de fem 
kommunerna. En diskussion om genomförandet av de lokala arbetsseminarierna 
följde. 

Lokalt arbetsseminarium 
I maj 2007 genomfördes de sista lokala arbetsseminarierna i de fem kommunerna. 
Dessa inleddes med att den externa trafikexperten (förutom vid ett arbetsseminarium, 
pga sjukdom) redovisade trafik- och transportsituationen i respektive ort som studeras 
(med utgångspunkt från den statistik som fanns tillgänglig), med fokus på fördelning 
mellan trafikslag, resmönster och energianvändning för transporter idag och i 
framtiden. Sedan redovisades de tre transportscenarierna för det aktuella planområdet 
med 2050 som tidsperspektiv. Målet var att försöka uppnå de nationella målen 
redovisade ovan. Scenarierna var s k ytterlighets- eller extremscenarier, dvs. de stora 
satsningarna lades just inom ett transportslag (i kollektivtrafikscenariot förutsatte man 
massiva satsningar på att utveckla kollektivtrafiken, osv.). Scenariearbetet handlade 
enbart om persontransporter, inte godstransporter. 
 
Till detta arbetsseminarium hade trafikexperten tagit fram ett arbetsverktyg (modell) 
baserat på det mycket vanliga kalkylprogrammet Excel där man dels kunde lägga in 
data för dagens trafiksituation (befolkningsmängd, fördelningar av transportslag, 
genomsnittlig reslängd per person, genomsnittlig bränsleförbrukning för fordon m 
m),dels kunde lägga in hur dessa faktorer förändras till ett visst årtal (inkl effektivare 
fordon och andel förnybara bränslen m m). På så sätt kunde man se vad som krävdes 
för att nå energi- och klimatmålen 2050 (olika blandningar av total trafikminskning, 
teknikförbättringar m m). Excelverktyget var inte med i det första arbetsseminariet och 
det utvecklades efter hand.  
 
De medverkande delades in i tre grupper där de utifrån det trafiksccenario de tilldelats 
(fokus på antingen kollektivtrafik, gång/cykel eller miljöbilar) hade i uppgift att 
fundera på och föreslå en fysisk utvecklingsstruktur för det aktuella planområdet: 
vägdragning, placering av bebyggelse m m. Transportscenarierna ”översattes” till ett 
åtgärdspaket kopplat till den rumsliga framtidsbilden, illustrerat på kartor/flygfoton. 
De framtidsbilder som togs fram i respektive grupp presenterades och diskuterades 
vid en gemensam genomgång. 
 
Detta följdes av en genomgång av ett utvärderingsverktyg för jämförelse och 
rangordning av de nya framtidsbilder, en s k effektprofil med indikatorer för 
rangordning.  Gemensamt rangordnades framtidsbilderna utifrån ekologiska, sociala, 
ekonomiska och rumsliga aspekter och indikatorer.  
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5.6.1 Aktörernas synpunkter på steg 3 
 
Planerare 
Ingen av planerarna hade arbetat med trafikfrågor kopplat till CO2-utsläpp och 
scenarier tidigare. Men de påpekade att trafik ju alltid är en viktig fråga som beaktas i 
det ordinarie planarbetet. ”Vid placering av ny bebyggelse tänker man ju intuitivt på 
trafik”, menade planeraren T.  
 
L var nöjd med arbetsseminariet som var konkret och tydligt kopplad till vad man kan 
göra i det aktuella området. Diskussionen var bra och det blev tydligt att det krävdes 
stora förändringar och radikalare grepp för att uppnå målen, inte bara små 
förändringar. Det skapades en förståelse för att det är viktigt att använda marken 
effektivt och se över kopplingarna med resten av staden. Däremot var det svårt att se 
skillnad på de olika scenarioalternativen när man arbetade med ett så begränsat 
område (utvecklingsområde nära ny tågstation i samband med att ny järnväg dras in i 
tätorten), framförallt gäller det alternativen kollektivtrafik-max och gc-max.  
 
T var positivt överraskad att arbetsseminariet gick så bra och var så relevant för den 
aktuella tätorten. Det är en metodövning och kompetenshöjning som är generell och 
gäller inte bara den aktuella orten. T påpekar dock att man troligtvis inte kan använda 
så mycket av själva resultatet från arbetsseminariet, men som övning i ämnesområdet 
var det bra, en metod som kan användas på andra orter. 
 
Planeraren A anser att detta arbetssätt är mycket användbart i den ordinarie 
kommunala planeringen. J konstaterade att arbetssättet fungerade. Det beskrev tydligt 
hur kommunen kan påverka de samhälleliga effekterna beroende på vilka politiska 
beslut som fattas. Arbetssättet är användbart, förutsatt att det finns resurser för det.  
 
Planerarna var överlag positiva till det för projektet utvecklade excelverktyget. L 
menade att verktyget gjorde det lättare att förstå samband mellan klimat- och 
energimål och hur man räknade energiåtgången. T uppskattade verktyget då det var 
tydligt och gav ett snabbt besked om hur man klarar målen, men det belyser också hur 
svårt det är att nå målen – ”vilket var vitsen med övningen”. Det fanns dock vissa 
reservationer angående excelverktyget. L påpekar att det är svårt att säga huruvida 
vissa planeringsåtgärder räcker för att nå vissa mål, t ex är det inte säkert att en gång- 
och cykelbana används ”i verkligheten”. Både L och AC konstaterade att det inte 
räcker med fysisk planering, det är många andra faktorer som påverkar utvecklingen 
och det behövs många andra styrmedel.  A pekar på risken för manipulation, dvs. man 
”skruvar på rattarna” i excelverktyget tills man når målet. AC anser att man måste ha 
underbyggda fakta att lägga in i Excelverktyget om det ska fungera bra, vilket inte bar 
fallet vid den aktuella arbetsseminariet. Hon anser att arbetssättet var opedagogiskt: 
”De andra som inte petade in siffrorna i programmet förstod inte”.  
 
De flesta av planerarna ansåg att detaljeringsnivån var lagom. AC ansåg dock att det 
var svårt att hitta direkta kopplingar till den fysiska planeringen. ”Vi hamnade på en 
detaljeringsnivå som inte direkt är planfrågor. Husnivå.” 
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Det rådde delade meningar om det behövs extern hjälp för att kunna arbeta på detta 
sätt. A anser att kunskapen finns internt, liksom T – förutsatt att man har tillgång till 
excelverktyget. J och AC, däremot, anser att det behövs hjälp utifrån då det är svåra 
frågor. T påpekar att det är bra att ha med en expert. 
 
Både AC och T ansåg det vara stressigt på slutet när utvärderingarna skulle göras. T 
ansåg att det beror på en kombination av tid och svårighet att göra utvärderingarna. 
AC påpekar att man var tvungna att sluta tidigare, vilket påverkade tidsbristen. Istället 
gjordes rangordningen av en mindre grupp några veckor senare. Detta tyckte AC var 
bra, och föreslår att upplägget för arbetsseminariet skulle kunna vara en kort dag (kl 
9-15) för arbetsseminarium och några timmar för uppföljning några dagar senare.    
 
Det fanns delade meningar att ha ett målår för scenarierna som låg lång fram i tiden 
(2050). De som var positiva menar att det är lättare att tänka fritt och komma upp med 
nya, kreativa idéer. Man släpper en del låsningar som man har om målet ligger för 
nära nuet. Det visar att det redan nu går att göra förändringar i rätt riktning. De 
kritiska menar dock att det finns en risk att man väntar med att göra åtgärder och inte 
sätter ribban högt på en gång. ”Det blir väldigt abstrakt”, menar A. Dessutom kan 
förutsättningarna ändras inom en så lång tidshorisont. T påpekar att det är svårt att 
göra impopulära saker idag med hänsyn till något som ska uppnås 2050. Det är inte 
politiskt möjligt och på så sätt är det inte användbart här och nu. Ett målår som ligger 
närmare i tiden och där åtgärder idag får effekter är lättare att styra mot. När det gäller 
scenarier anser T att det finns en poäng med att renodla i ytterligheter då syftet är att 
förstå svårigheten.  
 
T tyckte att verktyget rangordning var tydligare än värderosverktyget. Men frågorna 
behöver anpassas så att det passar de lokala förhållandena, då vissa punkter inte var 
relevanta eller tillämpbara. T påpekar att det var svårt att göra utvärderingen och att 
det kräver tid. Allt kan inte fångas in i en sådan utvärderingsform: ”Det är inte den 
enda metoden man kan använda för att ta fram bästa slutresultat”. Man är beroende av 
vilka kriterier som sätts upp – kanske glömmer man vissa aspekter som är 
gynnsamma för vissa alternativ. Genom att frågorna var oviktade blev alla aspekter 
som var med var lika viktiga. Därför får man inte lägga alltför mycket vikt vid 
resultatet från utvärderingen, anser T.  
 
Även A tyckte att det var svårt att rangordna alternativen då det inte var några större 
skillnader mellan alternativen. ”I alla fall inte på den nivå vi hade kunskaper”, 
menade A som påpekade att det blev mycket gissningar på grund av kunskapsbrist. A 
är tveksam till om fördjupad översiktsplan är rätt nivå.  
 
Andra kommunala tjänstemän 
Även för de övriga kommunala tjänstemännen var detta ett nytt arbetssätt. Agenda 21-
samordnaren M tyckte att det var svårt att tänka sig in i de tre scenarierna och att 
förstå vad de innebar, speciellt Bilmax-scenariet. Man kom fram till ungefär samma 
slutsatser i alla grupperna. ”Kanske skulle man ha haft mer hjälp i grupperna när man 
diskuterade, en ledare i varje grupp så att man förstått vad scenariet innebar”, 
funderade M.   
 
Miljöstrategen D var extra nöjd med den här arbetsseminariet, då den berör D:s 
kompetensområde. Trafikexpertens presentation och excelverktyg var bra, och 
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resultaten som kom fram i de olika scenarierna var intressanta. Det var ett bra sätt att 
få in nya tankar till kommunen, inte bara de gamla stora bussarna som man ofta är låst 
vid – ”Det kanske ska se helt annorlunda ut?!”. ”Våga tänka helt nytt” menar D som 
menar att lösningarna kanske ser helt annorlunda ut än idag. Många tjänstemän och 
politiker är ofta hämmade av att alltid tänka ekonomi. D förespråkar att man först 
tänker kreativt utan att blanda in pengar – sedan kan man i efterhand fundera över 
realismen i det.  
 
Även energirådgivaren K är nöjd med arbetsseminariet då den visade hur man genom 
fysisk planering kan påverka så att vissa trafikslag gynnas eller ej, och därmed 
påverka utsläppen av klimatpåverkande gaser. Det var både konkret och teoretiskt. 
Det var bra och pedagogiskt att koppla ihop mål, scenarier och karta. Uppslutningen 
var stor, vilket är bra då det finns förankring. Däremot, påpekar K, är det svårt att 
samla alla för en bearbetning av resultatet efteråt.  
 
D anser att det är ett arbetssätt som kan användas i det kommunala arbetet, 
kopplingen mellan fysisk struktur och trafik var mycket bra. D tycker att det är bra att 
flera olika tjänstemän är involverade –  ”då får man kollegornas yrkeskunskap med 
sig”.  
 
Miljöchefen P funderar på hur detta arbetssätt skulle kunna användas i en av 
kommunens mindre tätorter där linjebuss och gång-cykeltrafik inte är starka alternativ 
till bilen. P ser ett ”skal-problem” och ifrågasätter om det är värt att lägga resurser på 
detta arbetssätt i en liten ort som ”inte har tillgång till hela verktygslådan”. P föreslår 
en möjlighet att göra olika slags (fördjupade eller förenklade) analyser, beroende på 
tillgång till visst material eller ej. Såväl miljöstrategen AL som energirådgivaren K 
och miljöchefen P pekade på svårigheter att arbeta med kollektivtrafikplanering i små 
orter med litet befolkningsunderlag.  
 
Flera tjänstemän var positiva till excelverktyget, men hade även vissa kritiska 
synpunkter. Det som var bra med verktyget var att det var tydligt och snabbt, då det 
direkt synliggjorde effekterna av olika förändringar. Det blev tydligare än i 
uppvärmningsscenarierna, ansåg miljöchefen P. M förstod dock inte riktigt vad 
siffrorna innebar, de ändrades fram och tillbaka av trafikexperten och det gick mycket 
snabbt. ”Man hann inte smälta och förstå”. Till exempel var det svårt som icke-expert 
att förstå hur svårt det i verkligheten är att fördubbla kollektivtrafikandelen eller att 
halvera bränsleförbrukningen för fordonen. Även P påpekade att det kunde vara svårt 
att hänga med när ”det ändrades mycket i filerna hit och dit”. P poängterade dock att 
metoden håller på att utvecklas och tror att det kan bli ett bra planeringsinstrument 
efter visst utvecklingsarbete. D påpekade vikten av att vara observant så att den som 
”styr” excelverktyget inte vara teknikfixerad. 
 
Även i denna grupp var uppfattningen delad huruvida detta arbetssätt kan bedrivs av 
kommunerna själva eller om det behövs hjälp utifrån. Flera ansåg att det åtminstone i 
början behövs en extern trafikexpert , men att kommunerna efter hand själva kan 
genomföra ett arbetsseminarium som denna. M ansåg att det behövs en extern 
processledare.  
 
Det fanns bland tjänstemännen ett allmänt stöd till backcasting som metod. Agenda 
21-samordnaren M uppskattade backcastingarbetet eftersom ”man får tänka efter vart 
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det är vi vill komma, och vilka steg vi måste ta och när; vissa måste tas redan idag, 
om än små. Riktningen i varje beslut är jätteviktigt för att inte hamna i de små stegens 
tyranni”. Både energirådgivaren K och Agenda 21-samordnaren M anser att det är bra 
med extremscenarier eftersom man får en tankeställare, vilket inte är fallet vid 
”realistiska” blandscenarier.  
 
Meningarna var emellertid delade huruvida 2050 var ett lämpligt målår. 
Miljöstragerna AL och D tycker att 2050 var ett bra målår. ” Här fungerade 2050 
bättre än värme eftersom åtgärderna ligger längre fram i tiden att genomföra än 
fjärrvärmen”, menar AL. K tycker dock att 2050 var lite väl lång fram och ogripbart – 
ett tioårsmål hade varit bättre. Miljöchefen P anser att 2050 är långt bort, framförallt 
när det gäller teknikutveckling. Det är lätt hänt att man får mycket stor 
framtidsoptimism när man planerar för något som är så osäkert, menar P, och varnar 
för risken för blåögd teknikoptimism utan belägg och en låt-gå-mentalitet. ”Det är lätt 
att ändra detaljer, men svårt att ändra systemen”.  
 
Både P och D hade gärna sett att kollektivtrafikbolaget hade varit med på detta 
arbetsseminarium. K saknade någon från det kommunala reningsverket som hade 
kunskap om biogas. M hade gärna sett att andra intressenter var med, t ex bilpooler, 
cykelfrämjandet, Banverket och fastighetsägare: gatu- och trafikkontoret var inbjudna, 
men de kom inte.  
 
 
Politiker  
Även för politikerna var detta ett nytt arbetssätt. R tyckte att det var bra med tre 
”ytterlighetsscenarier” med olika inriktningar, däremot kan man fundera över hur 
extrema de ska vara. R ansåg att scenarioarbetet är ett bra sätt att visa att det krävs 
ganska mycket för att förändra koldioxidutsläppen från trafiken. Men, menade R, ”det 
finns en risk att det krävs så mycket att det känns ouppnåeligt och man blir uppgiven”. 
R efterfrågar ett nollalternativ, ett scenario där dagens utvecklingstrend för trafiken 
extrapoleras för att se var man hamnar år 2050 om man inte gör något. Dessutom 
ansåg R att gång- & cykel- respektive kollektivtrafikscenarierna borde slås samman 
till ett scenario (vilket senare gjordes).  
 
R ansåg vidare att många av förutsättningarna i scenarierna inte var realistiska: cykel 
används bara under kort tid av året, kollektivtrafiken är inget riktigt alternativ i en så 
liten ort som man arbetade med i projektet, det är stor osäkerhet om miljöbilar 
kommer att fungera som föreslogs i scenariet och IT-pendling fungerar i 
tjänstesektorn, men inte för industriarbetare.  
 
Bland politikerna finns en önskan om kortsiktigare scenariemål som kan nås inom en 
snar framtid, åtminstone som ett komplement, då 2050 ligger alltför långt bort i tiden. 
ML poängterar dock vikten av långsiktiga perspektiv. R förordar ett upplägg där man 
tydligt talar om förutsättningar och möjligheter (idag, 2010, 2015, m m) och där man 
har ett kort perspektiv med ganska realistiska alternativ (fem miljömål), så att det är 
lättare för boende att kunna ta till sig och påverka.  
 
R pekar även på problemet att planera för en oviss framtid: ”Vi kan inte planera i 
förväg och göra åtgärder, det kan ju visa sig att det hände saker som gjorde att 
utvecklingen blev en helt annan”. År 2050 kan mycket ha förändrats som vi inte vet 
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något om idag. Förändringar kan komma snabbt. För allmänheten kan det vara svårt 
att se fram till 2050, det är svårt att se vad det är man idag kan påverka så långt fram i 
tiden. Därför, menar R, borde den kommunala planeringen ha ett kortare mål (5-10 
år).  
 
Politikerna tyckte att excelverktyget var effektfullt och åskådligt då man direkt efter 
inmatning ser vad olika åtgärder får för effekter och konsekvenser. Men, underströk 
både Bp och R, utfallet beror på de siffror man matar in. Bp betonade att det finns risk 
för manipulation, beroende på vilka värden man lägger in i programmet. R påpekade 
att de värden man lägger in baseras på vad man vet eller tror är möjligt idag – man får 
inte med oförutsedda utvecklingar.  
 
Bland politikerna tyckte man överlag att rangordning i det här sammanhanget var ett 
bra och tydligt sätt att resonera och jämföra hur bra de olika alternativen var. R 
påpekade dock att han inte riktigt höll med om vad man kom fram till samt att man 
bör vikta olika frågor då de är olika viktiga.  
 
R är tveksam till möjligheterna att nå målen 2050, inte minst med hjälp av kommunal 
planering då det är ekonomin som styr. ”Vi kan inte planera ett dugg, för vi vet inte 
hur bensinpriset/transportpriserna hamnar.” R tyckte visserligen att det var roligt att 
diskutera och planera för hur man vill ha det, ”men vad händer om det visar sig att 
utvecklingen blir annorlunda?” R anser att den trafikplanering som gjordes i 
arbetsseminariet inte fungerar i verkligheten, då det är en massa andra faktorer som 
påverkar men inte togs upp (t ex ekonomi).  
 
Både V och R ansåg att man kan genomföra ett arbetsseminarium som detta i egen 
regi och att kompetensen finns inom kommunen. ML och L ansåg dock att det är bra 
om externa personer med nya tankar och synsätt är med och driver arbetsseminariet, 
”annars är det lätt att fastna i gamla hjulspår”, som ML uttryckte det. 
 
Flera av politikern anser att det behövs en heldag för att driva ett arbetsseminarium 
som detta.  
 
Föreningsrepresentanter 
Ingen av de två föreningsrepresentanterna hade tidigare arbetat med trafikfrågor på 
detta sätt, men båda hade från sina tidigare arbeten i industrin arbetat med olika 
målscenarier. Båda var i grunden positiva till arbetssättet, men hade vissa 
invändningar.  
 
I tyckte att upplägget av arbetsseminariet var bra. Hon gillade upplägget att blanda 
teori med diskussion om praktiska tillämpningar. En del är vana att tänka i sådana 
banor, andra inte vana att tänka långsiktigt, menade I. Föreläsarna hade ansträngt sig 
för att ”tala med bönder på bönders vis”, de var med andra ord inte alltför 
teoretiserande. Dock kan det, med tanke på den blandade bakgrunden hos de 
medverkande, behövas mer tid för att smälta informationen så att alla kan bidra mer i 
grupparbetet. Dessutom är det viktigt att ha möjlighet att ställa frågor. 
 
I, som är ordförande i samhällsföreningen i en av de aktuella (mindre) tätorterna, 
menade att arbetssättet med stöd från forskare gör att invånarna sätter in frågorna i ett 
större sammanhang och får ett helhetsperspektiv, vilket skapar större intresse på sikt: 
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”Om man informerar vad som händer och vilka som är med får man ett större 
engagemang från enskilda individer”.  
 
H anser att gång- och cykeltrafik respektive kollektivtrafik komplementerar varandra 
och borde således inte vara två enskilda scenariealternativ utan ett gemensamt. 
Dessutom fungerar en satsning på gång-/cykel och kollektivtrafik i större städers 
tätorter, men inte i små tätorter som här var aktuellt. ”Det blev för abstrakt.”  
 
Både I och H tycker att excelverktyget var bra och spännande där man enkelt kunde 
ändra parametrar och få en snabb bild av konsekvenserna. Om alla som är med i 
processen vet hur verktyget fungerar finns ingen risk för manipulation, menar H. 
”Men om bara en kan programmet kan det finnas en risk.” I påpekade att alla inte har 
datorvana.  
 
H anser att det här är ett bra arbetssätt som borde användas i den kommunala 
planeringen. ”Ju fler folk med olika infallsvinklar, desto bättre” menade H som även 
tyckte det var bra om obekväma saker diskuterades.  
 
Även om kommunen har kompetenta personer tycker både I och H att det är bra att 
externa sakkunniga är med. ”På så sätt kan kommunen få bekräftelse på att de tänker 
rätt” menade H. I framhöll att både kvaliteten och attraktiviteten höjs om man har 
med externa experter eftersom externa uppfattas som mer neutrala än kommunens 
tjänstemän då de inte har några intressen lokalt. Medverkande från högskolor och 
statliga myndigheter gör också att ”man får en känsla av att det är viktigt”, påtalade I 
och underströk att det är bra att kommunen och energibolaget samarbetar i detta 
projekt.  
 
I hade dock uppskattat lite mer tid. H konstaterade att det på slutet var knappt med tid 
det och blev forcerat. Han anser att man borde prioritera vissa frågor och vara tydlig 
med detta i början av dagen. I mån av tid kan man även jobba med andra frågor. 
 
Både I och H ansåg att ett långt tidsperspektiv (målscenario år 2050) gjorde det lättare 
att släppa loss fantasin och tänka fritt och galet utan att behöva tänka på 
genomförbarhet och annat som låser tankarna och fastnar i nuets problem. I 
konstaterade att några hade det svårt att ta till sig idéer som var alltför yviga: 
”Antingen blir det en broms i tänkande, eller så blir det en push”. H tog det dock inte 
riktigt seriöst: ”Jag tog det mer som en rolig grej. Vi vet inte vad som händer om tio 
år. 2030 skulle vara lika abstrakt…/… men om vi hade haft 2010 eller 2015 hade vi 
nog begränsat oss”. I betonade vikten av att tänka långsiktigt och menade att man kan 
revidera och korrigera under resans gång utifrån den tekniska utvecklingen.  
 
Energibolagsrepresentanter 
G från det kommunala energibolaget tyckte att arbetsseminariet hade ett bra upplägg 
och att excelverktyget, med sina direkta resultat, gav en aha-upplevelse. ”Man köper 
resultatet” menade G som tror att kommunen själva kan driva en arbetsseminarium 
som detta, förutsatt att man har tillgång till excelverktyget. Eftersom trafik är en fråga 
som folk är vana vid, och kommunen har folk med trafikkompetens,  tror G att det är 
lättare med transporter än med uppvärmningsfrågorna.  
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5.6.2 Summering steg 3  
Det här sättet att arbeta med trafik och fysisk planering var nytt för de intervjuade 
som överlag var nöjda med arbetsseminariet. Kombinationen teori och praktik var bra 
och höjde kompetensen bland de deltagande. Den ledde till bra diskussioner och insikt 
om att kommunen med sin fysiska planering och politiska beslut kan påverka 
växthuseffekten, men också att det behövs radikala grepp för att klara energi- och 
klimatmålen. Eftersom flera olika tjänstemannakategorier medverkade kunde man ta 
del av kollegornas yrkeskunskaper. Någon ifrågasatte dock om övningen verkligen 
gav så mycket i slutändan. Det handlar även här om en hel del annat än planfrågor, 
ofta på en mer detaljerad nivå (utformning av hus och gator).  
 
Flera uppmärksammade att arbetssättet innebär vissa skalproblem. Små perifera orter 
har inte bra förutsättningar för en hög andel kollektiv- och cykelresande, vilket gjorde 
att dessa scenarier ibland upplevdes som orealistiska. Det påpekades också att det var 
svårt att se skillnaden mellan scenariealternativen, speciellt mellan 
kollektivtrafikfokus och gång-/cykelfokus som borde slås ihop (vilket också gjordes 
vid den sista arbetsseminariet som genomfördes). Det kunde vara svårt att tänka sig in 
i scenarierna och vad de innebar, framförallt miljöbilsscenariot. Dessutom är det svårt 
att särskilja hur vissa planeringsåtgärder påverkar beteendet och resandet. Det behövs 
så mycket andra åtgärder än bara planering för att ändra folks beteende. Ytterligare ett 
scenario – nollalternativ – efterfrågades för att visa hur vi (inte) uppfyller målen om 
utvecklingen fortsätter på samma sätt som tidigare.   
 
Man var allmänt positiva till att använda back casting som arbetsmetod, men det fanns 
delade meningar om det långa tidsperspektivet då 2050 var målår. Vissa kan ha svårt 
med alltför fria idéer medan andra känner sig friare. De som förordade ett mål långt 
fram i tiden lyfte fram att man släppte nuets låsningar så man kan tänka fritt och 
komma fram med nya idéer. Det visar att det redan nu går att göra förändringar som 
går i rätt riktning. Kritikerna menade att det blir alltför abstrakt med ett så långt 
tidsperspektiv: dels är det svårt att genomföra impopulära åtgärder idag för något som 
ska uppnås 2050 (det är inte politiskt möjligt), dels går det inte att planera så långt 
fram i tiden då mycket kan förändras (oförutsedda utvecklingar). Ett motargument 
mot det senare är det går att korrigera besluten under resans gång. Det finns en risk att 
man med en lång tidshorisont blir alltför teknikoptimistisk och uutvecklar en låt-gå-
metalitet – man väntar med åtgärder och sätter inte ribban tillräckligt högt i början 
Med ett kortsiktigare perspektiv (5-10 år) kan man genomföra åtgärder idag som får 
effekter inom en kort tidsperiod och är lättare att styra mot (och dessutom har högre 
acceptans och förståelse bland allmänheten). Ett annat synsätt på problemet med 
alltför långa tidsperspektiv är att det är lätt att bli alltför teknikoptimistisk 
 
Även excelverktyget var allmänt uppskattat då det tydligt och snabbt gav besked om 
konsekvenser för energianvändning och klimatpåverkan samt huruvida man når målen 
eller ej. Någon påpekade att det visar hur svårt det är att nå målen. Å andra sidan finns 
en viss risk för (medveten eller omedveten) manipulation, att man ändrar värdena man 
sätter in i modellen tills man uppfyller målen. Hur svårt är det att klara vissa 
förbättringar som man matar in? Det är viktigt att de fakta man lägger in är väl 
underbyggda, men det kan vara svårt att få tag på relevanta data för en ort (reslängd 
per person och dag, fördelning av transportslag m m). Arbetssättet med en person som 
matade in och ändrade uppgifterna i excelarket var opedagogiskt – det gick för fort 
och det var svårt för övriga att förstå och hänga med.  
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Flera ansåg att det inom kommunen finns kompetens att genomföra ett 
arbetsseminarium som detta, förutsatt att man har tillgång till excelverktyget. Andra 
påpekade vikten av att ha med externa experter då det handlar om svåra frågor och de 
är neutrala. Dessutom får man in ett nytt tänkande i kommunen samtidigt som 
kommunen kan få bekräftat att man tänker rätt. 
 
Effektprofil för rangordning var ett tydligare verktyg än värderosen, men frågor 
behöver anpassas lokalt. Resultatet beror på vilka indikatorer som sätts upp – genom 
att ha med många frågor med lika innebörd kan ett visst alternativ gynnas. Om alla 
frågor är oviktade blir allt lika viktigt, vilket kanske inte är fallet. Det visade sig vara 
tidskrävande och svårt att göra rangordningen – dels pga små skillnader mellan 
alternativen, dels pga  kunskapsbrist. Det blev mycket gissningar och därför bör man 
kanske inte lägga alltför mycket vikt vid utvärderingsresultatet som kom fram vid 
arbetsseminariet.   
 
Vid ett av arbetsseminarierna reste alla kollektivt eller med cykel eller till fots, vilket 
möjligen gjorde deltagarna partiska med en negativ bild av biltrafik. 
 
Det uttrycktes en önskan om mer tid för att smälta informationen för att på så sätt 
kunna bidra mer i grupparbetet. Med skriftlig information för inläsning i förväg kunde 
det ha blivit mer levande diskussioner efter föreläsningarna. För att få tiden att räcka 
till bör man prioritera vissa moment.  

5.7 Allmänna synpunkter på steg 1-3 
Flera av de intervjuade hade ibland svårigheter att svara specifikt om ett speciellt 
arbetsseminarium, ibland gav de sin syn på hela den andra etappen i delprojektet. 
 
Planeraren Bt var positiv till arbetsmetoden i sig, men var kritisk till hur arbetet 
bedrivits inom projektet, då det i alltför hög grad fokuserade på att få fram ett resultat 
i den aktuella orten. Resultatet var ”alltför snabbt och ogenomtänkt” och det blev 
”mycket generaliseringar och uppskattningar”. Istället för att göra en heltäckande 
kartläggning av orten föreslog Bt att man skulle arbeta med  ”provrutor” där man går 
djupare och få mer träffsäkert resultat. Bt betonade vikten av metodövning, att 
koncentrera sig på lärandeprocessen istället för själva resultatet från 
arbetsseminarierna. Det är viktigare, menar Bt, att skapa förståelse för och få fram 
nyttan av metoden så att arbetssättet kan användas gång på gång, från tätort till tätort. 
Så det kan spridas vidare på olika sätt. Kunskap så att vi kan göra det bättre själva 
nästa gång, till exempel ”7 nycklar/verktyg för hållbar planering”.  
 
Politikern V är över lag imponerad av dessa arbetsseminarier, och tycker att det har 
varit en förmån att diskutera på ett annat ”faktaplan” än vanligtvis. Det är ett bra sätt 
att ta tag i stora frågor, både praktiskt och teoretiskt. Det är till stor hjälp och mycket 
bättre än vad V trodde att det skulle vara.  
 
J tyckte att det hade varit bra om scenarietillfällena låg tätare, ”medan man är uppe i 
varv”. Nu hinner det sjunka undan. Om man använder sig av arbetssättet i det vanliga 
arbetet borde samlingstillfällena vara kortare (halvdagar) och spridas ut på något fler 
tillfällen, dock ganska tätt emellan dem.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Med stöd i den bakgrundsinformation, teoretiska ansatser och empiriska undersökning 
som presenterats tidigare i avhandlingen kommer jag i detta kapitel diskutera 
kopplingarna mellan planering, bebyggelse, energi och växthuseffekt samt utifrån 
detta dra slutsatser kopplade till de två forskningsfrågor som presenterades 
inledningsvis: 
 

1. Hur kan kommunal planering, framförallt översiktlig planering, påverka 
bebyggelseutvecklingen i en mer hållbar riktning vad gäller energianvändning 
och klimatpåverkan? 

 
2. Hur kan en kombination av rationella och kommunikativa verktyg och 

metoder kopplat till aktionsforskningsmetodik användas för att förbättra 
integrationen av energi- och klimatfrågorna i den fysiska 
översiktsplaneringens processer och hur ser planeringens aktörer på dessa 
verktyg och metoder?  

 
Innan jag går in på dessa forskningsfrågor diskuterar jag i 6.1, med utgångspunkt i 
litteraturgenomgången, vilka faktorer som kännetecknar hållbara bebyggelsestrukturer 
ur ett energi- och klimatperspektiv och hur utvecklingstrenden ser ut. Med 
utgångspunkt i detta resonemang övergår jag till att i 6.2 peka på kommunernas 
möjligheter, men även problem, att med fysisk planering enligt PBL styra 
bebyggelseutvecklingen i en mer hållbar riktning – i forskningsfråga 1. Jag går även 
in på möjligheter att öka ambitionsnivån i planeringen utöver de minimikrav på PBL 
ställer på kommunerna. Avsnittet 6.3 baseras främst på den empiriska studien och 
handlar om möjligheterna att arbeta med integrerade och breda planeringsprocesser 
där rationella och kommunikativa verktyg och metoder kombineras, dvs. 
forskningsfråga 2.  
 

6.1 Hållbara bebyggelsestrukturer 
Frågorna om såväl energihushållning som växthuseffekt är inte nya inom bygg- och 
planeringssektorn. Energihushållning var en viktig samhällsfråga under 1970- och 80-
talen och påverkade såväl forskning som planeringspraktik. Frågan om global 
uppvärmning lyftes upp på den globala politiska agendan vid FN-konferensen i Rio 
1992 men fick ett brett genomslag först en bit in på 2000-talet. 
 
Med tanke på att energi- och klimatfrågorna och de befarade miljöhoten varit kända 
sedan relativt lång tid tillbaka skulle man kunnat förvänta sig att energianvändningen 
och utsläppen av klimatpåverkande gaser har minskat. Genomgången i kapitel 2.3 
visar dock att bebyggelsesektorns energianvändning i princip är oförändrad och 
koldioxidutsläppen har minskat drastiskt tack vare en stor förändring av 
bränslemixen,  medan transportsektorns energianvändning ständigt ökar och 
koldioxidutsläppen likaså.  
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6.1.1 Bebyggelse och hållbara transporter 
Vi åker mer bil idag än någonsin. Detta är delvis ett tecken på ökad välfärd: vi åker 
mer bil för att vi kan (ökat bilinnehav och ökade ekonomiska resurser) och vill 
(frihet). Men det ökande bilåkandet är även ett tecken på att behovet av bilrersor har 
ökat, t ex beroende på ökad stadsutglesning som gör det svårare för hushåll att klara 
vardagslivet utan bil. Sett ur ett kommunalt planeringsperspektiv enligt PBL så är det 
genom styrningen av den rumsliga utvecklingen av bebyggelsen som det finns 
möjlighet att påverka resandet. Som tidigare nämnts så kan vi samtidigt se två 
motsatta stadsutvecklingstendenser: förtätning/bygga staden inåt och urban sprawl 
(stadsutglesning). Det senare innebär inte bara att fler bostäder, utan även handel, 
service, arbetsplatser m m, byggs i städernas periferi, vilket bidrar till fler och längre 
bilresor och därmed högre energianvändning och utsläpp av klimatgaser. 
 
Som visats tidigare i detta arbete är forskningen om bebyggelsestrukturen påverkan på 
transportarbetet inte helt entydig, men mycket (bl a Naess, 2006 och Newman & 
Kenworthys, 1989) tyder på att en mer samlad bebyggelsestruktur leder till färre och 
kortare resor, vilket är en förutsättning för att nå de nationella och internationella 
klimatmålen då teknisk utvecklingen sannolik inte kommer att räcka (Åkerman & 
Höjer, 2006 och Åkerman et al, 2007). Bebyggelsestrukturens täthet och 
konfiguration bidrar i sig inte automatiskt till ett minskat resande, men är en 
grundförutsättning för möjligheten till en hållbar livsstil där bilåkande i högre grad 
kan ersättas med gång, cykel och kollektivtrafik. En sådan omfördelning av resandet 
kommer sannolikt att krävas för att klara de globala klimatmålen, vilket bl a Åkerman 
et al (2007) visat.  
 
Andra menar att den urbana spridningen inte är ett miljöproblem då framtidens 
motorfordon kommer att vara klimatneutrala och betydligt mer energieffektiva. 
Därför anser man att utbredningen av bebyggelsen inte är ett problem i den fysiska 
planeringen. Mot detta resonemang kan resas invändningar, dels för att teknik- och 
bränsleutveckling sannolikt inte räcker till och dels för att det är riskfullt att i 
planeringen utgå från en förhoppning om framtida tekniska lösningar. Den dag vi står 
nära en sådan situation bör planeringen anpassas efter dessa villkor. Men dessförinnan 
bör planeringen utgå från dagens och den nära framtidens tekniska möjligheter, 
samtidigt som vi är öppna för och gör det möjligt att på sikt anpassa till framtida 
teknikutveckling. Dessutom, bör påpekas, är samlade bebyggelsestrukturer alltid att 
föredra ur ett energibesparingssynpunkt, även om tekniken och energiförsörjningen 
utvecklas.   
 

6.1.2 Bebyggelsen och hållbar uppvärmning 
Energianvändningen i bebyggelsesektorn ligger på ungefär samma nivå som 1970, 
trots att den totala golvarean har ökat. Energiåtgärder i befintlig bebyggelse och högre 
nybyggnadskrav har bidragit till byggnader med generellt sett högre energiprestanda. 
Enligt den officiella statistiken har bebyggelsens koldioxidutsläpp minskat drastiskt 
tack vare en övergång från olja till fjärrvärme, värmepumpar och direktel. Sektorns 
energianvändning är i princip oförändrad, men om man istället räknar med 
omvandlingsförlusterna har den ökat. Frågan om systemgränser m m diskuteras 
senare i detta kapitel. 
 
6.1.2.1 Energianvändning 



 117 

Genomgången i kapitel 2 visar att det finns samband mellan bebyggelsens struktur 
och utformning och dess energianvändning för uppvärmning. Ur ett byggnadsfysiskt 
perspektiv påverkas bebyggelsens energianvändning av såväl mikroklimatfrågor som 
lokalisering och av byggnaderna. Men mycket tyder på att omfattningen av 
energivinsterna är betydligt mindre idag än vad som var fallet när sådana frågor 
studerades senast på 1980-talet, rön som fortfarande används i planeringsbranschen. 
Dagens nya hus har betydligt bättre energiprestanda än för bara några år sedan, på 
grund av en ökad efterfrågan om att bygga mer energieffektivt – och därmed 
ekonomieffektivt, åtminstone i ett längre perspektiv – samt nya energikrav i 
Boverkets byggregler (BBR). Även om det lokala mikroklimatet idag har en mindre 
betydelse för bebyggelsens energibehov så spelar det fortfarande en roll för komforten 
vid utomhusvistelse.  
 
Vidare kan stads- och byggnadstyper med låga omslutningskvoter medföra lägre 
energianvändning än typer med höga omslutningskvoter, sett ur ett byggnadsfysiskt 
perspektiv. Men omslutningskvoten är ett grovt och översiktligt mått; 
byggnadsutformning, projektering och noggrannhet vid byggnationen är nog så 
viktiga aspekter för att skapa energieffektiva byggnader.   
 
6.1.2.2 Energitillförsel 
Enskilda uppvärmningssystem är tämligen oberoende av bebyggelsestrukturer. De 
fungerar ofta lika bra i ett enskilt läge på landsbygden som i ett glesare villaområde 
eller tät central stadsbygd. Det finns dock vissa skillnader. I en tät bebyggelsestruktur 
kan bergvärme inte utnyttjas av alla – om byggnaderna ligger för tätt inpå varandra 
riskerar vattentemperaturen sjunka. Likaså kan en tät bebyggelsestruktur försvåra 
effektivt utnyttjande av aktiv solvärme, på grund av skuggning och brist på yta för 
solceller/-paneler. Men med en genomtänkt placering vid detaljplanering kan problem 
som skuggning av vegetation och andra byggnader begränsas. 
 
Bebyggelsestrukturens samband med energitillförseln handlar främst om 
förutsättningarna att tillhandahålla fjärrvärme i ett område. För att göra det möjligt att 
fjärrvärmeförsörja bebyggelse krävs en hög värmetäthet och/eller närhet till befintligt 
fjärrvärmesystem. Fjärrvärme behöver dock inte automatiskt vara bra ur energi- eller 
klimatsynpunkt – det beror på den lokala fjärrvärmemixen och om det är fjärr- eller 
kraftvärmeproduktion. Fjärr- och kraftvärme kan dock lösa vissa andra 
kretsloppsfrågor som är av värde för samhället, t ex omhändertagande av avfall.  
 
Kompletteringsbebyggelse i befintliga stadsstrukturer kan förbättra förutsättningarna 
för fjärrvärme på två olika sätt. Om det redan finns fjärrvärme i området kan det 
finnas möjlighet att bygga lågenergihus med lågtemperatursystem som kan utnyttja 
returvärmen från de fjärrvärmeuppvärmda grannfastigheterna, och på så sätt öka 
verkningsgraden i systemet och använda samma uppvärmda vatten två gånger. Om 
det inte redan finns fjärrvärme i det aktuella området kan den tillkommande 
bebyggelsen bidra till att öka områdets värmetäthet och därmed eventuellt göra det 
möjligt att ekonomiskt ”räkna hem” en anslutning av området till fjärrvärmenätet, 
både för ny och befintlig bebyggelse.  
 
Ett problem med fjärrvärmen är emellertid att den allt högre energiprestandan bland 
nya byggnader. Detta medför dels att kompletteringsbebyggelse i lägre grad än 
tidigare skapar förutsättningar för att fjärrvärmeförsörja ett område. Och för att kunna 
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fjärrvärmeförsörja en nybyggd stadsdel, på företagsekonomiskt korrekta grunder, 
krävs en hög bebyggelsetäthet (och relativt nära till befintligt fjärrvärmenät) för att 
värmetätheten ska bli tillräckligt hög.  
Detta kan tyckas vara ett problem endast för de berörda fjärrvärmebolagen som tappar 
marknadsandelar, men frågan kan faktiskt ha större betydelse än så, sett ur ett vidare 
systemperspektiv. 
 
Energimyndigheten anser att högsta energiprestanda i princip alltid ska vara målet vid 
ny- och ombyggnad, val av uppvärmningssystem ska komma i andra hand. Denna 
tumregel kan vid en första anblick verka rimlig och självklar. Men om man ser frågan 
i ett systemperspektiv så är det inte alltid självklart. Ett fjärrvärmeuppvärmt hus byggt 
enligt BBR behöver mer tillförd energi än ett lågenergihus med eldriven värmepump. 
Men detta behöver inte nödvändigtvis innebära att det senare utnyttjar mindre 
primärenergi eller bidrar till mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser. I ett 
resonemang där man förutsätter en europeisk elmarknad och att el för värmepumpar 
används på marginalen skulle fjärrvärmealternativet (värmen producerad i 
kraftvärmeverk) kunna bidra till såväl mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser som 
lägre primärenergianvändning då den lägre elförbrukningen skulle medföra en 
minskad efterfrågan på marginalel från europeiska kolkondenskraftverk med låg 
verkningsgrad och stora CO2-utsläpp. Samtidigt skulle andelen ”renare” el från 
kraftvärmeverket öka i elsystemet och därmed minska behovet av marginalel som 
producerats av kolkondenskraftverk. Fjärrvärme behöver i sig inte vara bra ur 
primärenergi- eller klimathänseende – den kan ju produceras av såväl förnybara som 
fossila bränslen, och med hjälp av eldrivna värmepumpar – men svensk kraftvärme 
har numera en hög andel (cirka 75 procent) förnybara bränslen och relativt lågt 
primärenergibehov.  
 
Ytterligare ett argument som problematiserar Energimyndighetens tumregel är att ett 
område med enbart lågenergihus, framförallt passivhus, svårligen kan förses med 
fjärrvärme endast för tappvarmvatten och värmespets vid toppar (dock finns idag 
exempel på passivhus i blandade områden som fjärrvärmeförsörjs, exempelvis i 
Alingsås och Lerum). Således, i alla fall under vintern, behövs el till detta. De mindre 
energieffektiva husen som värms med fjärrvärme (kraftvärme) skulle därför, återigen 
förutsatt att elen är europeisk (eller nordisk) marginalel, kunna medföra en totalt sett 
lägre primärenergianvändning och mindre klimatpåverkan än om det istället 
uppfördes lågenergihus/passivhus med elspets. Frågan är således projektspecifik, den 
lokala fjärrvärmeproduktionens samt elproduktionens primärenergianvändning och 
utsläpp av växthusgaser påverkar utfallet.  
 
Elproblematiken 
Att som Frank (i Karlberg, 2008) beräkna klimatpåverkan för värmepump utifrån att 
elen som köps är koldioxidneutral eller är producerad i Sverige fungerar inte ur ett 
administrativt (kommunalt eller statligt) perspektiv. För det första går det inte att 
garantera att värmepumparna drivs med klimatvänlig el. Idag finns förvisso möjlighet 
att av elleverantörerna köpa miljömärkt el (Nordiska rådets Svanenmärkning, 
Naturskyddsföreningens Bra miljöval eller el endast från förnybara energikällor), men 
det är en fråga som styrs av marknaden och beror på vad den enskilde elkonsumenten 
väljer och prioriterar. I den kommunala planeringen eller bygglovhanteringen går det 
inte att ställa krav på vilken slags el som ska levereras till bebyggelsen. Ur ett statligt 
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eller kommunalt planeringsperspektiv finns således inga möjligheter att styra 
energitillförseln i rätt riktning vad gäller eldrivna värmepumpar.  
 
För det andra kan man ifrågasätta om man, när vi sedan länge har en nordisk 
elmarknad och i allt högre grad går mot en integrerad europeisk elmarknad, ska utgå 
från att den el som används baseras på den svenska elmixen. Här blir återigen frågan 
om nordisk/europeisk genomsnittsel eller marginalel aktuell. I dagsläget borde det i 
alla fall vara lämpligt att minst utgå från att elen som används baseras på nordisk mix 
(faktor 6 jämfört med svensk mix, dvs. 6 gånger högre koldioxidutsläpp), vilket ska 
jämföras med fjärrvärmemix (faktor 9). Om man utgår från nordisk marginalel blir 
faktorn större. 
 
Ur ett vidare systemperspektiv kan vidare ifrågasättas om en så högkvalitativ energi 
som el (med högt exergivärde) ska användas till att värma upp bostäder, då den 
högvärdiga bristvaran el skulle kunna utnyttjas till mer användbara områden för el, 
exempelvis för användning av teknisk apparatur, industriproduktion och transporter. 
Elbehovet lär knappast minska framöver.  
 
Var man sätter systemgränser och hur man beräknar olika energibärares 
miljöpåverkan är således centrala frågor när man diskuterar bebyggelse, hållbar 
energianvändning och klimatpåverkan. Men systemgränsproblematiken handlar inte 
enbart om rumsliga, geografiska gränser (svensk, nordisk eller europeisk produktion), 
den har även flera tidsdimensioner. Den ena tidsaspekten gäller kortsiktiga 
fluktuationer i energiproduktionen, över dygnet och över året dvs. 
marginalproduktionen. Den andra handlar mer om hur långsiktiga tidsperspektiv som 
är lämpliga att använda när man analyserar och diskuterar framtida bebyggelse. 
Urbana strukturer – byggnader, vägar, tekniska energisystem m m – har långa 
livslängder, de styr och påverkar den fysiska utvecklingen över lång tid, ofta över 
längre tid än deras enskilda livslängd som systemkomponenter. Samtidigt finns de här 
och nu och i en nära framtid, då vi med ganska goda grunder kan avgöra hur en viss 
byggnads energianvändning bidrar till växthuseffekten.  
 
Frågan blir då om man ska använda sig av ett marginalresonemang eller om man ska 
utgå från den genomsnittliga energiproduktionens miljöpåverkan samt om man ska 
utgå från hur ett energiproduktionssystem kan tänkas se ut på kort eller lång sikt?  
 
Sådana ställningstaganden påverkar i hög grad utfallet vad gäller 
primärenergianvändning och klimatpåverkan. Dock råder en stor osäkerhet hur man 
inom samhällsbyggandet ska hantera energiproduktionens tid- och rumsliga 
systemavgränsning, vilket Energimyndigheten också lyft fram under senare år. Efter 
att tidigare ha förespråkat att marginalproduktion skulle användas vid miljövärdering 
av el säger man nu att energitillförseln är en sekundär fråga i förhållande till 
byggnadens energibehov. Samtidigt har Boverket i sina senaste byggregler drastiskt 
skärpt kraven på just eluppvärmda byggnader, inklusive värmepump, vars 
energianvändning får vara högst hälften så hög jämfört med byggnader som värms 
upp på annat sätt. Signalerna från staten blir något oklara då de olika statliga verken 
pekar åt olika håll. En samsyn vore behjälpligt för Sveriges kommuner och 
fastighetsägare. 
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Denna osäkerhet gör det alltså svårt för kommuner att arbeta för en hållbar utveckling 
av bebyggelsestrukturerna. Det går knappast att kräva att kommuner ska behöva ha 
kompetens och resurser för att ta ställning till dessa valmöjligheter. Det är snarare ett 
statligt ansvar att ta fram nationella riktlinjer såväl om hur elen ska miljöbedömas 
som att utarbeta en nationell strategi för prioritering av vad den begränsade resursen 
el ska användas till.  

6.2 Kommunal planering för hållbar bebyggelseutveck ling 
 
Detta avsnitt behandlar forskningsfråga 1: ”Hur kan kommunal fysisk planering 
påverka bebyggelseutvecklingen i en mer hållbar utveckling vad gäller 
energianvändning och klimatpåverkan?” 
 
”Det kommunala planmonopolet” ger kommunerna rådighet över den fysiska 
planeringen, dvs. var och hur mark får bebyggas. Därmed är kommunerna viktiga 
aktörer i arbetet med att utveckla bebyggelse- och transportsektorerna i en mer hållbar 
riktning.  
 

6.2.1 Bebyggelsens energianvändning 
Vad kan då kommunerna göra inom den fysiska planeringen för att bidra till att 
bebyggelsens energianvändning minskar? 
 
I kapitel 6.1 konstaterades att faktorer som lokalt mikroklimat och stads- och 
byggnadstypers omslutningskvot påverkar bebyggelsens energianvändning. Allt annat 
lika är det ur energisynpunkt bättre att bygga i vindskyddade södersluttningar med bra 
solinfall än i blåsiga, skuggiga norrlägen. Likaså, allt annat lika, är det mer 
energieffektivt att bygga tvåvåningsradhus med enkel byggnadsvolym än flera 
friliggande envåningsvillor med dubbel takhöjd och en mycket invecklad planform. 
Dessa frågor kan delvis påverkas genom den kommunala fysiska planeringen, 
åtminstone om man ser det ur ett byggnadsfysiskt perspektiv.  
 
Men sett ur ett administrativt perspektiv skulle man kunna hävda att detta ”allt-annat-
lika-resonemang” inte längre är användbart då BBR numera ställer krav på 
byggnadens energiprestanda per kvadratmeter, istället för att som tidigare ställa krav 
på u-värden för olika byggnadsdelar (u-värdet beskriver isoleringsförmågan). Oavsett 
om en byggnad ligger i lä eller är vindutsatt, i sol eller skugga, har en låg eller hög 
omslutningskvot etc måste energikraven i BBR uppnås. Alla byggnader kommer 
därmed vara lika energieffektiva då kommunerna i den fysiska planeringen inte kan 
ställa högre energikrav än BBR (förutsatt att kommunen inte äger marken och därmed 
kan styra energikraven i exploateringsavtal). Alltså, skulle man kunna argumentera, är 
det är till föga nytta att inom kommunal fysisk planering försöka planera för att 
minimera bebyggelsens energibehov för uppvärmning. En åsikt som till stor del 
stämmer överens med Boverkets (2009a) syn på detaljplanering. 
 
Denna argumentation har dock vissa brister. För det första anger BBR endast krav på 
högsta tillåtna energianvändning per kvadratmeter tempererad golvarea, det finns som 
hindrar fastighetsägare att bygga bättre än BBR:s minimikrav. För det andra styr inte 
BBR över byggnadernas storlek. Med stöd av PBL har kommunerna möjlighet att 
genom detaljplaneringen begränsa byggrätten, såväl vad gäller byggnadernas yta som 
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volym (hushöjd, våningsantal m m), vilket i hög grad påverkar energianvändningen 
och utsläpp av växthusgaser.  
 
Jag har noterat två brister gällande energikraven i BBR, vilka gör att byggnadens 
egentliga energianvändning beräknas felaktigt. För det första är energikraven 
kopplade till byggnadens yta och inte dess volym, trots att det snarare är volymen som 
påverkar värmeförlusterna och behovet av tillförd energi. Ett krav på högsta 
energianvändning per kubikmeter istället för, som idag, per kvadratmeter skulle ge en 
mer korrekt bild av byggnadens energianvändning. För det andra fokuseras 
byggnadens energianvändning under dess brukstid. Energin för råvaruhantering, 
materialproduktion och transporter – dvs. under hela livscykeln – räknas inte in och 
därmed synliggörs inte byggnadens totala energianvändning och klimatpåverkan. En 
byggnad med hög omslutningskvot kräver mer byggnadsmaterial än en byggnad med 
låg omslutningskvot för att klara energiprestandakraven per kvadratmeter; en byggnad 
som placeras på en plats med energimässigt dåligt mikroklimat kräver mer material än 
en byggnad placerad på en plats med gynnsamt mikroklimat för att klara BBR:s 
energikrav. Om kraven istället ställs på byggnadens primärenergianvändning under 
hela livscykeln – ”från vaggan till graven”, dvs. även byggnadsmaterialen och 
energianvändning för produktion av dessa, transporter etc räknas in – skulle det 
medföra en bättre överensstämmelse med byggnadens egentliga energianvändning, 
samt bättre motsvara samhällsmålen om minskad energianvändning och 
klimatpåverkan. Dessa två ändringar av byggreglerna skulle innebära att bebyggelsens 
totala energianvändning skulle regleras, vilket skulle få till följd att 
planeringsrelaterade frågor som stads- och byggnadstyp samt anpassning till 
mikroklimatet återigen skulle bli viktiga aspekter för att skapa energisnåla och 
klimatsmarta fysiska bebyggelsestrukturer. 
 

6.2.2 Tillförsel av värme 
Kommunen har i den fysiska planeringen ingen rätt att ställa krav på vilket 
uppvärmningssätt som ska användas i den planerade bebyggelsen. Däremot finns 
möjlighet att underlätta anslutning till fjärrvärme genom att i planeringen välja 
lokalisering och bebyggelsetäthet som ökar förutsättningarna för såväl ny som 
befintlig bebyggelse att ansluta till fjärrvärmenätet.  
 
Huruvida detta är önskvärt ur ett primärenergi- och klimatperspektiv beror på den 
lokala fjärrvärmeproduktionens bränslemix samt hur man ser på elens 
primärenergibehov och klimatpåverkan, enligt tidigare resonemang. Denna osäkerhet 
gör det svårt för kommuner att arbeta för en mer hållbar bebyggelsestruktur. Det går 
knappast att kräva att kommuner ska behöva ha kompetens och resurser för att ta 
ställning till detta, det är snarare ett statligt ansvar att ta fram riktlinjer för hur elens 
primärenergi och miljöpåverkan bör bedömas. Vidare finns ett behov av en nationell 
strategi för prioritering vad gäller användningen av den begränsade resursen 
elektricitet.  

6.2.3 Transporter 
Utifrån Jonsson och Johanssons (2003) termer kan kommunerna med den fysiska 
planeringen styra de yttre strukturerna och därmed skapa bättre eller sämre 
förutsättningar för mer hållbara transporter, dvs. gång, cykel och kollektivtrafik. En 
relativt hög täthet samt rumsliga konfigurationer med närhet till kollektivtrafik är 
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grundläggande faktorer för att göra dessa transportslag mer attraktiva, men det 
handlar även om att skapa säkra, trygga, trevliga och hälsosamma bebyggelsemiljöer 
som gör det attraktivt att välja alternativ till bilen. Detta är frågor som kommunerna i 
allra högsta grad kan påverka såväl inom den översiktliga som detaljerade planeringen 
enligt PBL.  
 
Hushållens inre processer och emotionella motiv är frågor som inte rör den ordinära 
fysiska PBL-planeringen. Men genom att, som inom mobility management, 
kombinera hårda fysiska åtgärder med mjukare åtgärder som påverkar kunskaper, 
motivation och beteende finns en bättre möjlighet att styra transporterna i en mer 
hållbar riktning. 
 
Detta är knappast några nya rön. Varför går då, trots det kommunala planmonopolet, 
många kommunala planbeslut i en riktning som bidrar till ökat trafikarbete? 
 
Som nämndes i kapitel 2 råder en stark konkurrens bland städer och kommuner att 
locka till sig invånare och företag, konkurrensen är såväl mellan olika svenska städer 
som mellan städer i olika länder. Det är köparens marknad där det för kommuner 
gäller det att locka till sig företag och invånare med attraktiva erbjudanden. I 
kommuner utan större (eller obefintligt) befolkningstryck, eller halvperifera 
kranskommuner kring en större centralort, innebär det inte sällan att exempelvis stora 
villor på perifert lokaliserade sjötomter erbjuds till marknaden, vilket bidrar till urban 
sprawl och hög energianvändning.  
 
Formellt sett är det kommunen som genom planmonopolet har makten att styra och 
reglera bebyggelseutvecklingen. Men reellt sett har byggherrar och fastighetsägare, 
framförallt på en marknad med låg efterfrågan, en stor ekonomisk makt då de kan 
välja att inte bygga i den aktuella kommunen och eventuellt istället vända sig till 
grannkommunen som kanske är mer tillmötesgående. ”Vi har inte råd att säga nej” är 
en vanlig argumentation bland kommunpolitiker och -tjänstemän, vilket belyses i den 
empiriska studien. 
 
Frågan om lokalisering av nya bostäder och mindre tomter och byggrätter i 
kommunens detaljplaner kan även vara en fråga av ideologisk karaktär då det kan 
finnas en ovilja att detaljstyra människors val.  

6.2.4 Planering mer än reglering enligt PBL 
Enligt resonemanget ovan har kommunerna med sin fysiska planering enligt PBL en 
möjlighet att påverka bebyggelsens energianvändning i en mer hållbar riktning. Den 
största påverkansmöjligheten gäller lokalisering av ny bebyggelse, vilket framförallt 
kan påverka transporterna. En samlad bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för 
såväl hållbara resor som uppvärmning med fjärr- och kraftvärme. Potentialerna att 
minska bebyggelsens energianvändning med detaljplanering har visat sig vara ganska 
måttliga, men med mer ändamålsenlig utformning av BBR:s energibestämmelser 
skulle dessa bli mer rättvisande och planeringens bidrag kunna bli mer omfattande.   
 
Men de stora direkta energibesparingspotentialerna inom bebyggelsesektorn finns i 
det befintliga byggnadsbeståndet, vilket varken byggregler eller PBL-planeringen i sig 
har möjlighet att påverka. Ansvaret för och rådigheten över den befintliga 
bebyggelsens energiprestanda ligger hos de som äger fastigheterna. Detta kan i 
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kommunerna leda till en viss uppgivenhet och åsikt att det inte är en fråga för den 
kommunala planeringen då man inte äger frågan och därmed inte kan påverka den, 
vilket uttrycks av en av planerarna i den empiriska studien. Denna syn reducerar 
kommunens roll till regelansvarig, enligt Fog et als (1992) aktörstriangel, och inte 
initiativtagare. Den ekonomiska och juridiska makten att förändra ligger hos 
fastighetsägarna och PBL ger inte kommunen vare sig politisk eller professionell 
makt att styra utvecklingen bland befintlig bebyggelse. 
 
Men detta är en sanning med modifikation. Kommunerna kan förvisso inte tvinga 
fastighetsägare att åstadkomma förändring i den befintliga bebyggelsens 
energianvändning med explicit stöd av PBL, vars ramar Fog et al (1992) åsyftar med 
sin aktörstriangel och krafthörning. En framkomlig väg är istället att överväga hur 
man kan utnyttja PBL:s strukturer och processer för att arbeta med dessa frågor. Det 
handlar således inte så mycket om att med ett uppifrånperspektiv tvinga 
fastighetsägare utan snarare att skapa incitament genom att föra en dialog, sprida 
kunskap och visa vad som är möjligt. Till skillnad från andra miljöfrågor, som oftast 
bara brukar innebära kostnader, innebär energifrågan att fastighetsägare har möjlighet 
att spara pengar.  
 
Den traditionella reglerande PBL-planeringen som främst har fokus på ny bebyggelse 
räcker inte till om vi menar allvar med att nå EU:s och Sveriges energi- och 
klimatmål. Det är tydligt att frågor som rör energi och bebyggelseutveckling måste 
behandlas utifrån ett governanceperspektiv då kommunerna inte på egen hand kan 
påverka energifrågan i en större omfattning, framförallt vad gäller energi för 
uppvärmning av bebyggelse. För att få med sig andra viktiga aktörer, inte minst 
fastighetsägare och energibolag, behöver kommunerna således agera inkluderande 
och kommunikativt. Istället för att endast fokusera på hårdvaran, den fysiska 
strukturen, skulle planeringen i allt högre grad behöva inkludera även mjukvaran och 
därmed påverka folks kunskap, inställning, val och beteende vad gäller 
energianvändning och klimatpåverkan. Ett slags utvecklad mobility management som 
inkluderar både transporter och andra energi- och klimatfrågor – ”Urban 
Sustainability Management” (USM).  
 
En sådan utvidgad syn på kommunal planering (USM) kan mycket väl rymmas inom 
den ordinära PBL-processen som med sina krav på samråd och utställning med 
allmänheten och andra intressenter erbjuder en arena där kommunerna har möjlighet 
att lyfta energifrågan i befintlig bebyggelse och kommunicera den med de som ”äger” 
frågan, dvs. fastighetsägarna. Istället för att endast handla om vad man får eller inte 
får göra skulle planeringen kunna bli per positivt inspirerande och upplysande genom 
att visa fastighetsägare och allmänhet vad man skulle kunna göra och att det dessutom 
finns ett ekonomiskt incitament i energiåtgärder.  
 
Erfarenheterna från pilotetappen inom uthållig kommun fysisk planering visar att 
energifrågorna kan behandlas och synliggöras inom den kommunala planeringen, 
särskilt på översiktlig nivå (översiktsplan och fördjupad översiktsplan). Framförallt 
verkar den fördjupade översiktsplaneringen vara en lämplig nivå när det handlar om 
kartläggning av energibesparingspotentialer i bebyggelsen. 
 
För att få ett större genomslag bör planeringen ha ett mer strategiskt 
genomförandeperspektiv som även omfattar energiåtgärder i befintlig bebyggelse, 
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efter vad som tidigare kommit fram i potentialanalysen. Exempelvis skulle 
kommunerna, genom sina energi- och klimatrådgivare samt upphandlingsansvariga, 
kunna stötta grupper av fastighetsägare med kunskap och råd vad gäller byte av 
uppvärmningssystem eller energibesparingsåtgärder samt gemensam upphandling av 
tjänster och produkter. Genom att ha detta rumsliga planeringsperspektiv skulle 
energi- och klimatrådgivningen kunna användas mer strategiskt och effektivt i stället 
för mer enskild, enstaka rådgivning till enskilda fastighetsägare. De aggregerade 
effekterna skulle sannolikt bli större än i traditionell energi- och klimatrådgivning. För 
göra ett sådant arbetssätt möjligt för de kommunala energi- och klimatrådgivarna 
krävs vissa ändringar i avtalet mellan staten och kommunerna.  
 

6.3 Kommunikativa verktyg och metoder för en integr erad 
planering för hållbar bebyggelseutveckling  
 
Detta delkapitel berör forskningsfråga 2: ”Hur kan en kombination av rationella och 
kommunikativa verktyg och metoder kopplat till aktionsforskningsmetodik användas 
för att förbättra integrationen av energi- och klimatfrågorna i den fysiska översiktliga 
planeringens processer och hur ser planeringens aktörer på dessa verktyg och 
metoder?”  
 
Detta delkapitel har direkt koppling till den empiriska studien som redovisades i 
kapitel 5. De arbetssätt som introducerades under arbetsseminarierna var ett försök att 
använda och koppla ihop olika befintliga planeringsmetoder och verktyg i nya 
kombinationer och sammanhang. Seminarierna kan ses som ett slags experiment för 
att testa hur dessa arbetssätt fungerade i praktiken. De var ett sätt att introducera 
kommunerna till nya arbetssätt, varför jag har valt att studera hur metoderna och 
verktygen fungerade i sitt sammanhang och inte utifrån vad de har lett till i form av 
planer, strategier, bebyggelseutveckling eller annan spridning i den lokala 
planeringsmiljön.  
 
Denna del av forskningen har en aktionsforskningsansats då jag har varit med och 
implementerat nya arbetsmetoder, deltagit i workshops och nu analyserar hur 
arbetssätt och planeringsverktyg har fungerat och tagits emot av kommunala och 
andra aktörer inom planeringen i de aktuella kommuner. Avsnitt 6.3.1 till 6.3.7 tar 
upp frågor om olika delaspekter av arbetsseminarierna. I 6.3.8 summerar jag mina 
slutsatser kopplade till forskningsfråga 3, med grund i erfarenheter från 
arbetsseminarier, licentiatstudier och egen praktik som praktiserande planerare.  
 

6.3.1 Kombinationen av olika planeringsteoretiska m etoder 
Det introducerade arbetssättet inom Uthållig kommun fysisk planering har kombinerat 
det kommunikativa planeringsidealets diskussionsbaserade arbetssätt med såväl 
rationella och systemteoretiska planeringsmetoder som ”planering som urban design”. 
Hur har det gått att kombinera dessa olika planeringsteoretiska metoder i en 
gemensam process? Diskussionen i denna del utgår från det kommunikativa 
planeringsidealet och hur några av dess viktigaste mål har uppfyllts. 
 
Mångfald, kunskapsspridning och ömsesidig förståelse 
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Seminarierna uppskattades av de medverkande, vilka ansåg sig ha ökat sin kunskap 
om planering, bebyggelse, energi och klimatfrågor samt hur dessa frågor hänger ihop. 
Förståelsen för andra aktörers syn och kunskaper verkar också har ökat. Den 
kommunikativa skolans teorier om lärande processer och ömsesidig förståelse 
stämmer överens med resultatet från arbetsseminarierna. Men en högre grad av 
medverkande från vissa aktörsgrupper, framförallt politiker i kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnd samt energibolag, men även allmänhet 
och fastighetsägare, hade behövts för att få in mer varierad kunskap och erfarenheter. 
Det skulle ha bidragit till bredare och bättre beslutsunderlag vilket också skulle ha 
inneburit robustare beslut då de skulle ha vilat på en större legitimitet än beslut som 
fattats på underlag framtagna endast av en begränsad grupp beslutsfattare.  
 
Beslutsfattare som i högre grad förstår problematiken om de frågor som de ska besluta 
om, och har haft en insyn i resonemanget och arbetet, har bättre förutsättningar att 
fatta mer genomtänkta beslut än om de bara får förslag ”serverade”. En politisk 
förståelse är nödvändig för att den kommunala nivån ska kunna bidra till att vi når 
nationella, europeiska och globala energi- och klimatmål. Ett ökat engagemang från 
energibolagens sida skulle ha kunnat bidra både till substantiella som processuella 
vinster. Deras kunskaper behövs i planeringsprocessen, samtidigt skulle deras 
medverkan kunnat vara en investering på längre sikt och öka såväl socialt som 
institutionellt kapital. För att få ett reellt genomslag är det viktigt att i högre grad få 
med viktiga planeringsaktörer tidigt i processen, inte minst representanter från 
energibolag och fastighetsägare då många av energifrågorna till syvende og sidst 
ligger i deras händer om förändring ska ske. 
 
Vardagskunskap och instrumentellt förnuft 
Energianvändning och klimatpåverkan har traditionellt betraktats som frågor av 
teknisk och naturvetenskaplig karaktär och ofta behandlats med kvantitativa metoder. 
Men successivt har det växt fram en insikt om att dessa frågor i mångt och mycket är 
”mjuka frågor” som i hög grad behöver bemötas med samhällsvetenskapliga och 
beteendevetenskapliga angreppssätt. Detta gäller inte minst i den fysiska planeringen, 
som förutsätts leda till beslut om bebyggelse och användning av mark och vatten, men 
som hela tiden påverkar och påverkas av människors åsikter, beslut och beteenden.  
 
Inom den kommunikativa planeringsskolan finns en viss skepsis mot rationella 
planeringsprocesser som baseras på utvärdering av olika medel för att nå definierade 
mål. Kommunikativa planeringsprocesser kan resultera i processuella vinster som inte 
är kopplade till det fysiskt-rumsliga utfallet, men syftet med fysisk planering är ju 
trots allt att man vill uppnå en fysisk-rumslig förändring och att resultatet är 
godtagbart ur olika aspekter (miljö, socialt, ekonomi, m m). En rationell 
planeringsprocess kan dock, som den empiriska studien visat, med fördel kombineras 
med ett kommunikativt tillvägagångssätt där såväl framtagande av mål och 
utvärderingskriterier som back-castingövningar och utvärdering sker i en bred, öppen 
och dialogbaserad kontext.  
 
Den kommunikativa planeringsteorin betonar vikten av att bejaka såväl det estetiskt-
känslomässiga förnuftet (vardagsförnuftet) som det instrumentella/tekniska förnuftet 
(det vetenskapliga, abstrakta tänkandet). Detta vardagsförnuft är av vitalt intresse när 
det gäller lokal kunskaper om den ort eller område som är fokus för planeringen, men 
också för att förstå hur vissa förändringar påverkar folks beteende. Allmänhet och 
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fastighetsägare deltog endast i ringa omfattning och i ett fåtal kommuner i 
pilotprojektet, men deras medverkan visade sig vara värdefull för att skapa en ökad 
lokal förståelse för planeringsproblematiken. Dock är vissa frågor som är av mer 
teknisk och naturvetenskaplig karaktär inte socialt konstruerade och behöver därför 
diskuteras ur ett rationell perspektiv och förstås som objektiv kunskap. Inte minst vid 
utvärdering av olika scenariealternativ visade sig vikten av professionell fackkunskap 
och expertmedverkan. Båda slagen av förnuft behövs följaktligen i planeringen. 
 
Autentisk dialog 
Habermas idéer om rationell kommunikation må vara en ouppnåbar vision, men kan 
fungera som ett eftersträvansvärt mål för att skapa bättre planeringsprocesser. En 
liknelse kan göras med Vägverket nollvision om att ingen människa ska dö i trafiken 
– måluppfyllelse är ytterst osannolikt, men framgångsrikt och vägledande för att 
förbättra trafiksäkerheten.  
 
I en kommunikativ process har processledningen en stor makt att påverka processens 
innehåll och inriktning och det gäller därför att detta ansvar och förtroende hanteras 
varsamt. Intervjusvaren visar att användandet av en extern processledare fick ett 
positivt gensvar över lag. Deltagarna kunde koncentrera sig på arbetet i 
arbetsseminariet utan att misstänka att processledaren var partisk eller hade en dold 
agenda, vilket man upplevde som en risk om kommunen själv svarat för 
processledningen. Detta gäller speciellt om processen innefattar deltagare som inte 
representerar kommunen. Men även om endast kommunala representanter deltar kan 
det finnas fördelar med en ”neutral” processledare då misstankar och revirtänkande 
även kan finnas mellan olika kommunala förvaltningar.  
 
De inbjudna experterna anpassade språk och innehåll efter målgruppen och till den tid 
som fanns tillgänglig. Det pressade tidsschemat medförde dock en risk att kunskapen 
som förmedlades blev alltför grund.  
 
I min intervjustudie har jag inte specifikt studerat maktaspekterna mellan deltagarna i 
den kommunikativa processen, men utifrån egna intryck kunde detta ibland vara 
fallet. En slutsats är att det är viktigt att försöka sträva mot Habermas autentiska 
dialog för att få ut så mycket som möjligt av den kommunikativa planeringens 
fördelar. 
 
Kombination fungerar 
Projektet Uthållig kommun fysisk planering visar att det går bra att kombinera 
metoder från de olika planeringsidealen. Utgångspunkten har varit den 
kommunikativa skolans breda, inkluderande arbetssätt som har kompletterats med 
inslag av den rationella metodskolans utvärderingsmetodik och scenarioplanering från 
den systemanalytiska skolan. Arbetsseminarierna inkluderade även övningar där man 
tillsammans skissade på de fysiska strukturerna och dess roll, ”Planering som urban 
design” men med en kommunikativ inkluderande infallsvinkel.  
 

6.3.2 Arbetsseminariernas organisation 
Arbetsseminarierna genomfördes, av praktiska skäl då externa medverkande kom 
resande från annan ort, under en dag, cirka klockan 9 till 16-17. Under 
arbetsseminarierna var många moment inplanerade vilket gjorde att det ofta uppstod 
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tidspress, framförallt vid dagens slut. Dessutom kräver heldagsarbetsseminarier 
mycket tankearbete och koncentration vilket gör att deltagarna vid slutet av dagen blir 
trötta och okoncentrerade. För att få ut mer av arbetsseminarierna skulle upplägget 
kunna ändras på vissa områden. 
 
För att seminariedeltagarna ska ha klart för sig vad arbetsseminariet innebär, syftar till 
och vad som förväntas av dem är det bra med tydlig och tidig information om detta till 
alla semineriedeltagare. Vidare bör man fundera över möjligheterna att bearbeta den 
kunskap som förmedlas, då det är mycket information som sköljs över deltagarna 
under kort tid. Detta skulle dels kunna ske genom att ett skriftligt material (tryckt, 
DVD- eller webbaserat material) tas fram så att de deltagande har möjlighet att läsa in 
sig på frågorna före seminariet, och dessutom i efterhand kunna gå tillbaka, reflektera 
och återkoppla. Dels skulle det kunna ske genom att teori och praktik delas upp i två 
enskilda seminarier och därmed ge tid för att bearbeta informationen.  
 
Vid många seminarier var det svårt att hinna med alla moment. För att få mer kvalitet 
i seminarierna bör man fundera över att ha färre schemalagda arbetsmoment – vissa 
kan möjligtvis läsas in efter seminariet – eller åtminstone tydligt ha klart för sig vilka 
moment som ska prioriteras om tidsbrist uppstår. 
 
Slutligen bör man överväga om det aktuella planområdet som behandlas vid 
seminariet ska vara ett område där det är aktuellt att göra en ny plan (som nu var 
fallet), eller om det är bättre med ett område som inte för tillfället är aktuellt. Det förra 
har en fördel i och med att det manar fram stort intresse att applicera verktygen i 
seminariets övningar. Det senare kan å andra sidan underlätta fritt tänkande och öka 
fokus på att lära sig använda själva arbetsmetoderna och verktygen istället för att se 
detta introducerande arbetsseminarium instrumentellt som en del i den ordinarie 
planeringsprocessen och därmed spara tid.  
 

6.3.3 Expertkunskap 
De externa forskarna och experterna bidrog med ny sakkunskap och tankesätt som 
innebar att de medverkande ökade sina kunskaper och vidgade sina vyer om energi, 
transporter, hållbar utveckling och fysisk planering. Det gäller alla medverkande, 
även om kunskapsnivån framförallt höjdes bland politikerna som ofta inte har djupare 
kunskaper i dessa frågor. Kunskapsnivån var i det stora hela väl anpassad efter 
målgruppen och den tid som fanns tillgänglig, men den begränsade tiden innebar en 
risk att kunskapen blir alltför grund.  
 
Det är inte möjligt för enskilda deltagande att kunna jämföra och utvärdera 
exempelvis miljökonsekvenser av olika alternativa utvecklingsscenarier eller 
rimligheten i att personbilarna år 2050 är tio gånger energieffektivare än idag. Här 
behövs det expertkunskap, ofta olika sorters expertkunskap inom miljö, 
teknikutveckling, transporter m m. Det är knappast rimligt att kräva att kommuner 
själva ska kunna sitta inne med sådana kunskaper. För att kunna bedriva sådan 
planering behövs det något slags kunskapsstöd från såväl nationella myndigheter som 
universitet och högskolor.  
 
Den expertdominerade planeringen från efterkrigstiden har ifrågasatts under de 
senaste decennierna. Istället har man lyft fram behovet av en kommunikativ, 
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resonerande planering där olika aktörer och intressen är delaktiga. Planerarrollen har, 
åtminstone i teorin, gått från att vara en allvetande expert till att vara en generalist och 
processledare (Taylor, 2006). Men arbetsseminarierna visar på behovet av att ha med 
experter med sakkunskap inom olika områden. Med detta vill jag inte säga att vi ska 
gå tillbaka till en situation med planeraren som den allvetande experten, snarare lyfta 
fram expertens konsultativa roll som en kunskapsresurs och kunskapsspridare så att 
kunskapen inom hela gruppen ökar och att beslut fattas på rationella grunder och inte 
bara tyckanden och förhoppningar.  
 
Erfarenheterna visar tydligt att det inom planeringen inte är fruktbart att enbart 
fokusera på antingen processperspektiv eller sakinnehåll, de båda förutsätter varandra. 
En bra process är en förutsättning för att få fram ett resultat som de olika berörda 
aktörerna kan acceptera och därmed genomföras; men om kunskap om substantiella 
frågor (sakfrågor) saknas spelar det ingen roll hur kommunikativ och bra processen är 
och om koncensus kan uppnås då kvaliteten på de beslut som fattas är låg och 
möjligheterna att uppnå planeringens mål är små. 
 

6.3.4 Analys om bebyggelsens energiförutsättningar 
Det är svårt att klassificera bebyggelsen i olika stadstyper. Rådberg och Fribergs 
(1996) stadstypsklassificering, med 26 stadstyper, visade sig vara problematisk att 
direkt applicera vid de lokala arbetsseminarierna. Den urbanmorfologiska skolans 
historiska perspektiv var inte direkt användbart i ett energisammanhang. Dessutom 
kan det vara vanskligt att tillknyta olika stadstyper specifika energiprestanda då den 
projektspecifika kontexten (t ex utformning av bebyggelse, lokalklimat, produktion av 
fjärrvärme respektive el) varierar och starkt påverkar energianvändning och 
klimatpåverkan. Resonemanget ”allt annat lika” är ofta inte relevant när det gäller 
bebyggelse och fysisk planering.  
 
Men på ett övergripande plan och i tidiga skeden skulle stadstypologiska resonemang 
kunna användas inom översiktlig planering kopplat till hållbar energianvändning. Då 
behöver en ny stadstypsklassificering, som är relevant ur energisynpunkt, utvecklas. 
Detta medför bland annat ett behov av beräkningar och simuleringar för olika stads- 
och byggnadstyper samt olika geografiska lägen. Och utgångspunkten bör vara 
bebyggelsens energianvändning och klimatpåverkan under hela dess livscykel. 
 
Värdet av att lägga stora tidsmässiga och andra resurser på att ta fram en 
stadstypsanalys, som var fallet i vid arbetsseminarierna, kan diskuteras. Processen kan 
ha ett värde då man tillsammans i projektgruppen skapar ett slags gemensam bild av 
och kunskap om hur staden eller tätorten är uppbyggd och dessutom kan tillföra ett 
attraktivitetsperspektiv på stadens utveckling (Rådberg, 2008). Om man har ett mer 
instrumentellt synsätt finns möjlighet att rationalisera arbetet genom att en eller ett 
fåtal tjänstemän tar fram ett förslag till stadsstypindelning som gruppen sedan 
gemensamt diskuterar och reviderar. På så sätt kan mer gemensam tid läggas på att 
diskutera och analysera frågorna gällande bebyggelsens energipotentialer. Arbetet 
underlättasoma man använder GIS (Geografiska InformationsSystem), förutsatt att de 
data som behövs finns tillgängliga. För att effektivisera kommunernas arbete vore det 
av värde att ta fram riktvärden för energianvändningen för olika stads- och 
bebyggelsetyper från olika tidsepoker. Ett alltför instrumentellt inriktat arbetssätt 
riskerar emellertid medföra att den rationella expertplaneringen tar överhanden och 
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det kommunikativa arbetssättets fördelar i form av kunskapsspridning, 
erfarenhetsutbyte och legitimitet reduceras.  
 
Arbetet med att analysera förutsättningarna och potentialerna för mer hållbar 
energianvändning och energitillförsel samt transporter i den aktuella orten eller 
stadstypen skulle kunna genomföras utan föregående stadstypsanalys- och 
stadstypskartering, framförallt i mindre tätorter där en stadstyp dominerar. För att 
deltagarna ska kunna föra en djupare och mer faktabaserad diskussion behövs dock 
mer grundläggande kunskap om energi, uppvärmning och transporter och hur dessa är 
kopplade till bebyggelsen. Handböcker och liknande stöd med aktuell och 
vetenskapligt baserad information om dessa frågor vore till stor hjälp för landets 
kommuner, vilket skulle kunna vara en fråga för statliga myndigheter som exempelvis 
Boverket, Energimyndigheten och Vägverket att ta tag i.  
 
Stadstypsmorfologiska analyser bör även kompletteras med analysmetoder som 
fångar upp andra aspekter som är viktiga för att minska bebyggelsens direkta och 
indirekta energianvändning och miljöpåverkan samt för att skapa attraktiva 
livsmiljöer.  
 

6.3.5 Alternativa energiscenarier med framtidsbilde r och back 
casting 
Att koppla samman energiberäkningar och den fysiska utvecklingen av en ort/stadsdel 
visade sig i den empiriska studien vara givande. Genom forskarnas 
energibalansberäkningar av dagens och framtida alternativa satsningar fick deltagarna 
en tydlig uppfattning om primärenergibehovet och hur det globala klimatet påverkas 
beroende på vilken uppvärmningsform som prioriteras. Inom den ”vanliga” fysiska 
planeringen presenteras sällan sådana kvantitativa resultat.  
 
I vissa kommuner visades även energibehov och klimatpåverkande utsläpp beroende 
på med vilken standard man byggde nya byggnader samt renoverade befintliga. Om 
all tillkommande bebyggelse och all befintlig bebyggelse enligt passivhusprinciperna 
skulle en omfattande nybyggnad vara möjlig utan att områdets energibehov ökade! 
Här finns således en stor energibesparingspotential. Dock är det frågor som 
kommunen inte har rådighet över som huvudman för den fysiska planeringen då 
frågorna om byggnaders energiprestanda styrs av Boverkets byggnadsregler 
(nybyggnad och omfattande tillbyggnad) och Boverkets ombyggnadsregler, förutsatt 
att kommunen inte äger marken och kan ställa sådana krav i ett civilrättsligt 
markanvisningsavtal. Det visar på vikten av att arbeta med ekonomiska och 
informativa styrmedel, exempelvis som redovisats för Gäddeholm i Västerås. 
 
Linköpingsforskarna hade lagt ned en hel del möda och tid på att få fram 
underlagsdata för att beräkna dagens energianvändning och fördelning. Ändå visade 
det sig att det inte riktigt stämde på alla orter. Det är tveksamt om kommunerna har 
resurser och/eller kompetens att utföra energianalyser på egen hand. När det gäller 
bebyggelsens energiprestanda, både befintlig bebyggelse och planerad, är det lättare 
att få tillgång till underlagsdata, förutsatt att det finns schablontal för olika 
byggnadstyper och byggnadsår att utgå ifrån. Här kan man ha nytta av en 
stadstypsanalys med uppgifter om exempelvis byggnadsareor, våningsantal, byggår 
och byggnadstyp.  
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Jag har tidigare i denna rapport lyft fram problemet med bestämmande av 
systemgränser för elproduktion och hur primärenergi och klimatpåverkan ska 
beräknas. Detta är inte enbart en akademisk fråga utan visade sig vara ett problem i 
kommunerna när man skulle utvärdera olika scenarier. Denna osäkerhet medför att det 
är svårt för kommunerna att välja strategi för framtida utveckling av 
bebyggelsestruktur och system för värmetillförsel.  
 

6.3.6 Alternativa transportscenarier med framtidsbi lder och back 
casting 
Att koppla samman bebyggelseutvecklingen med trafik samt klimat- och energimål 
med hjälp av back casting-metodiken visade sig vara ett tydligt sätt att öka de 
deltagandes insikt i hur stor och svår utmaningen är att nå de uppsatta energi- och 
klimatmålen. Och att det finns olika sätt att uppnå dem. Även här visade sig 
osäkerheten om elens primärenergibehov och klimatpåverkan innebära ett problem. 
  
Uppdelningen av scenarier med huvudsakligt fokus på gång- och cykelsatsningar 
respektive kollektivtrafiksatsningar i två olika scenarier visade sig behöva justeras, 
vilket också gjordes vid det sista arbetsseminariet. Dessa två färdsätt ska snarare ses 
som komplement till och förutsättningar för varandra och därmed ingå i ett 
gemensamt scenario. I de mindre orterna i kommunernas periferi visade sig gång- och 
cykeltrafik inte vara ett gångbart alternativ vid resor utanför den aktuella tätorten. Här 
finns behov att trots mätproblem dela upp trafikarbetet i interna och externa resor. Det 
visade sig att indata om trafikarbete och färdmedelsfördelning sällan finns tillgängligt, 
framförallt inte nedbrutet för enskilda orter eller i mindre kommuner. 
 
Arbetsseminarierna visade att förutsättningarna för ett hållbart resande varierr stort 
mellan olika kommuner, men också mellan olika tätorter i samma kommun. Inom ett 
planeringsområde stannade regionaltåg, pendeltåg och tunnelbana och spårväg 
planerades, medan andra planeringsområden i mindre tätorter med långa avstånd till 
närmsta större stad hade betydligt sämre förutsättningar för kollektivtrafik samt gång- 
och cykel. Men här är inte bara de fysiska förutsättningarna som skiljer sig, det är 
även en fråga om livsstil i olika ortstyper. 
 
Ur pedagogisk synpunkt vore det bra att tillföra ett nollalternativ, ett slags 
nulägesframskrivning som visar framtidens energianvändning och klimatpåverkan om 
rådande trender fortsätter.  
 
Om arbetsseminariet primärt ska ses som en tankeövning – och syftet är att öka 
kunskapen om och insikten i hur fysisk planering och åtgärder i den bebyggda miljön 
påverkar transportsektorns energianvändning och globala klimatpåverkan – är 
arbetsseminariets omfattning tillräcklig. Användandet av renodlade scenarier 
(exempelvis stort fokus och satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel) har fördelen 
att de tydligt synliggör både skillnader och likheter med olika åtgärder. Det kan dock 
uppfattas som orealistiskt och oseriöst om man inte förstår syftet med aktiviteten. Om 
syftet däremot även är att få fram ett beslutsunderlag för kommunens och andra 
aktörers framtida åtgärder eller planer kan arbetsseminariets upplägg utvecklas och 
ges mer tid än vad som var fallet vid de introducerande arbetsseminarierna. Efter 
jämförelse och utvärdering av de renodlade scenarierna kan man ta fram ett ”bredare” 
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och mer mångfacetterat scenario med en strategi för hur man ska uppnå fastlagda mål. 
Här är det dock viktigt att påpeka att arbetsscenarierna var en möjlighet för de 
deltagande kommunerna att ta del av, ”känna på” och lära sig en arbetsmetodik för att 
sedan använda sig av arbetsmetodiken med fler aktörer i en ”riktig 
planeringssituation”.  
 
Ett långt tidsperspektiv gör det möjligt att tänka fritt och inte begränsas av dagens och 
den direkta morgondagens synsätt och begränsningar. Men det för med sig vissa 
problem. Det blir lätt abstrakt och det finns en uppenbar risk att deltagare blir 
uppgivna eller passiviseras och förlitar sig till framtidens teknikutveckling och inte 
ser behovet av att göra något omedelbart eller i den nära framtiden. Därför bör det 
långsiktiga målet kompletteras med etappmål med mer kortsiktiga tidsperspektiv. På 
så sätt kan man konkretisera vilka åtgärder som kan och bör prioriteras och samtidigt 
lägga upp en strategi för hur de mer långsiktiga åtgärderna ska kunna genomföras. 
Detta är psykologiskt fördelaktigt för att få med såväl allmänhet som politiker som 
oftare har ett kortare tidsperspektiv än exempelvis översiktsplanerare.  
 
Argumentationen att det inte går att göra något för att vi inte vet något om framtidens 
tekniska utveckling är knappast relevant. Planering handlar om att förbereda inför 
framtiden och det enda vi vet säkert är att världen kommer att förändras. Det är 
mycket riskfullt att idag planera utifrån en förhoppning om revolutionerande 
innovationer som ska lösa energi- och klimatfrågorna. Om förutsättningarna i senare 
skede ändras får strategierna och åtgärderna ändras efter de nya förutsättningarna.  
 
Det finns vissa kunskapsmässiga problem vad gäller själva innehållet vid arbetet med 
transportscenarier. Ett problem gäller kvalitet på indata då osäkerheten om lokal 
resandestatistik på orterna var stor. För vissa orter fanns ingen statistik vilket innebar 
att man fick utgå från nationella schablontal. Också andra oklarheter försvårade 
arbetet. Denna faktabrist är knappast specifik för de aktuella kommunerna utan vanlig  
i flertalet av landets kommuner. Om nationella schablontal används skulle dessa 
behövas specificeras för olika ortstyper. Skillnaderna i sättet att resa mellan 
exempelvis boende centralt i en storstadsregion och boende i en mindre och perifer 
tätort i glesbygden är betydande. Dessutom bör den aktuella statistiken delas in i 
transportarbete (faktisk reslängd) och inte i antalet resor, om materialet ska vara 
relevant för att beräkna energianvändning och klimatpåverkan på respektive ort.   
 
Ett annat problem är att koppla samman fysiska åtgärder med omfattningen av 
minskat trafikarbete – vad är det som säger att en viss planeringsåtgärd minskar 
trafikarbetet med en viss procent. Det är svårt att avgöra vilka faktorer som innebär att 
andelen resande med ett visst trafikslag ökar respektive minskar. Här finns risk för 
godtycke och önsketänkande, vilket också var fallet vid vissa arbetsseminarier. Denna 
problematik gäller även den tekniska utvecklingen av fordon och bränslen. 
Erfarenheterna från arbetsseminarierna är att det var lätt att gå in och ändra 
procentsatser här och där i excelverktyget (modellen) så att målen uppnåddes. Risken 
för överoptimism – både vad gäller planeringens trafikdämpande möjligheter som 
teknikens utveckling – är påtaglig vid användande av excelmodellen. Här är det 
viktigt att det finns pålitligt material att luta sig mot. Expertmedverkan, med 
sakkunskap inom miljö och teknikutveckling för fordon och bränslen men även 
beteendefrågor, är att föredra.  
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6.3.7 Konsekvensbedömning 
Fördelen med värderosor som utvärderingsverktyg är att de åskådligt visualiserar 
inom vilka områden som en företeelse eller produkt är bra eller dålig, eller vilka 
aspekter som har stora förändringspotentialer och därmed är värda att koncentrera sig 
på. Eftersom värderosorna presenterar flera olika indikatorer sätts enskilda frågor in i 
ett rumsligt helhetssammanhang. Om det är olika företeelser/produkter som ska 
jämföras visar värderosorna vilka områden som de olika företeelserna/produkterna är 
bra respektive dåliga. Vid de aktuella arbetsseminarierna användes en relativ skala 
utan siffror, detta innebär att värderosorna inte är kvantifierbara, vilket gör det lättare 
att genomföra värderosmomentet i arbetsseminarierna då värderingen inte är absolut. 
Avsaknaden av kvantifierbarhet är dock en nackdel, särskilt om man vill vikta frågor 
av vitt skild betydelse; här lämpar sig effektprofilsverktyget med rangordning bättre 
(se nedan). 
 
Sättet att använda värderosor vid de aktuella arbetsseminarierna kan förbättras och 
vidareutvecklas. För det första bör man fundera över själva innehållet i rosorna, dvs. 
vilka parametrar/indikatorer som ska används samt om de ska bestämmas i förväg 
eller under arbetsseminariets gång av de medverkande. En medelväg skulle kunna 
vara att en mindre grupp i förväg tar fram ett förslag som sedan diskuteras och 
definitivt beslutas av den större projektgruppen. Det måste finnas en flexibilitet att 
anpassa indikatorerna till den lokala kontexten; frågor som är relevanta i storstäder 
behöver inte vara det på mindre orter och vice versa. Vidare ska indikatorerna vara 
relevanta och av samma karaktär (inte ”blanda äpplen och päron”) och urvalet måste 
ske på ett opartiskt sätt. 
 
För det andra bör man även fundera över rosens indelning. Vid de aktuella 
arbetsseminarierna har indikatorerna inplacerats slumpmässigt, vilket förtar en viktig 
möjlighet att dela upp rosen i olika tematiska zoner eller huvudsektorer. Exempelvis 
arkitektkontoret Arken arbetar med en värderos för hållbar stadsutveckling där rosen 
är indelad i fyra huvudsektorer/-zoner där varje axel står för en hållbarhetsaspekt 
(socialt, ekologiskt, ekonomiskt och fysiskt) som har en egen kulör. Kring dessa 
sektorer finns ett antal förbestämda indikatorer (axlar). Indikatorernas placering kring 
respektive axel anpassas till deras förhållande till närliggande axlar. På så sätt blir 
själva ytan som skapar rosen mer logisk då den visar sammanhanget med de 
närliggande indikatorerna, även om den inte matematiskt beskriver själva indikatorn. 
Problem uppstår dock med sektorer som inte angränsar till varandra. Det viktiga med 
dessa värderosor är emellertid inte det matematiskt exakta värdet utan i vilken 
riktning som värderosen visar. Om rosen zoneras tematiskt blir utfallet grafiskt 
tydligare och mer lättläst.  
 
Inför beslutsfattande är effektprofilen med rangordning tydligare än värderosen i och 
med att den rangordnar olika alternativ. Nackdelen är dock att den inte visar hur stor 
skillnaden är mellan de olika alternativen i en viss fråga. Effektprofilen är lämplig om 
man vill kvantifiera olika frågor. Det finns även möjlighet att ge frågor olika vikt om 
man anser vissa frågor vara viktigare än andra. Dessutom finns fördelen att man kan 
bryta ned frågor i flera underfrågor för att få mer exakt om detaljerad information. 
Många frågor kan göra metoden svåranvändbar och resurskrävande och 
beslutsfattandet svårarbetat. Av detta skäl bör antalet hållas inom en rimlig 
omfattning. Urvalet av vilka indikatorer/frågor som är relevanta ska ske på ett väl 
genomtänkt sätt. Det gäller också den eventuella viktning som görs av olika frågor. 
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Om deltagarna anser att enligt dem viktiga frågor utelämnats eller viktats fel tappar 
metoden och processen sin trovärdighet. 
 
Vid konsekvensbedömning, med såväl värderosor som effektprofil, behövs 
sakkunskap för att kunna göra rimliga bedömningar och jämförelser. Deltagande av 
sakkunnig expert är att föredra då det ökar möjligheten till korrekta och 
kunskapsbaserade slutsatser, ökar kunskapen bland de deltagande samt ger processen 
och innehållet en större trovärdighet. Kunskapsunderlag från nationella myndigheter 
skulle kunna fungera som hjälp och stöd i kommunernas arbete. 
 
Utvärdering och konsekvensbedömning kan ske både kvantitativt och kvalitativt med 
såväl värderos som effektprofil, även om värderos ofta används för kvalitativa 
resonemang och effektprofil är vanligare vid kvantifiering. En värderos kan ha en 
kvantitativ skala (exempelvis 0-5) där varje fråga ”betygssätts” för olika alternativ. En 
sådan kvantifierad värderos kan även mycket väl användas för att illustrera resultatet 
av en multikriterieanalys som genomförts utifrån kvantifierade värden. Värderosen 
blir då ett kommunikationsmedel snarare än ett arbetsredskap. Vidare kan en 
multikriterieanalys eller effektprofil genomföras utifrån kvalitativa bedömningar, 
även om viktning då inte är möjligt. 
 
Tekniska och naturvetenskapliga frågor kan ofta vara självklara att jämföra 
kvantitativt medan andra frågor kan vara svårare att kvantifiera. Om man endast väljer 
att ha med kvantifierbara parametrar finns en risk att man väljer bort viktiga frågor på 
grund av att de är svåra att kvantifiera. Det går att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa bedömningar i en utvärdering eller konsekvensbedömning, dock ej inom 
samma parameter/fråga.  
 
Erfarenheterna från seminarierna visar att det är viktigt att dokumentera resonemang 
och bakomliggande motiv till de ståndpunkter som utvärderingsarbetet lett fram till. 
Dels för att öppet kunna redovisa och kommunicera frågorna för såväl andra kollegor 
som politiker och allmänhet, dels för att de medverkande själva ska kunna gå tillbaka 
och se hur det var man resonerade och vad man baserade sina slutsatser på.  

6.3.8 Makt 
Jag har i min empiriska studie inte någon större omfattning berört frågor gällande 
fördelning och utövande av makt. I en kommunikativ process har processledningen  
En stor makt att påverka processens innehåll och inriktning och det gäller därför att 
detta ansvar och förtroende hanteras varsamt. Flera deltagare har betonat vikten av att 
ha en neutral processledare, vilket också de flesta uppfattat varit fallet vid 
arbetsseminarierna.   
 

6.3.9 Slutsatser rörande forskningsfråga 3 
För att summera slutsatserna från den empiriska studien kan jag konstatera att det går 
bra att förena arbetssätt och planeringsverktyg från olika planeringsideal, som 
komplementära till varandra och bidrar till en bred och mångfacetterad 
planeringsprocess. 
 
Den planeringsteoretiska utvecklingen är resultatet av en ständig vilja att förbättra och 
utveckla planeringen. När brister inom planeringspraktiken uppmärksammas 
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utvecklas idéer och förslag till hur planeringen skulle kunna och bör förändras. Efter 
hand upptäcks andra eller nya brister som behöver tas om hand. En genomgång av 
den planeringsteoretiska historieskrivning kan lätt tolkas som att ett visst 
planeringsideal bryter fram och tar över ett annat, vilket skickas till historiens soptipp. 
Så är inte fallet. Det nya kan främst ses som en utveckling av och ett komplement till 
det gamla, vars sprickor fylls i. Bara för att kritik uppstod mot ”planering som urban 
design” så innebar inte det att denna inriktning försvann och blev oviktig; den lever än 
idag vidare framförallt bland arkitekter och fysiska planerare, vilka dock har 
nyanserat synen på den byggda miljöns betydelse tack vare rön från bland annat de 
rationella och kommunikativa planeringsidealen. Likaså används de rationella och 
systemteoretiska planeringsmetoderna inom en mängd olika planeringspraktiker.  
 
Det kommunikativa planeringsidealet må dominera senare års teoretiska 
planeringsdiskurs, men det innebär inte att praktiken ser så ut. Andreaz Strömgren 
(2007) konstaterar i sin doktorsavhandling att den svenska planpolitiken även idag 
baseras på den rationella planeringsmodellen. Jag menar att även planeringspraktiken 
på lokal nivå till stor del utgår från denna modell, även om mer kommunikativa 
inkluderande inslag har blivit vanligare.  
 
Den teoretiska planeringsdebatten har under senare år blivit mycket processinriktad; 
men den vetenskapliga diskussionen om planeringens substantiella (innehållsliga) 
frågor har inte försvunnit, den bedrivs i hög grad i vetenskapliga områden nära 
anknutna till planeringsforskningen. Sedan 1950-talet har frågan om stadens fysiska 
strukturer en egen disciplin, vad som på engelska kallas urban design (stadsbyggnad 
är det närmaste svenska begreppet). Utvecklingen av systemteoretisk 
planeringsforskning bedrivs till stor del inom transportplanerings- och 
energivetenskapliga kretsar. Och den rationella planeringsmetodiken utvecklas inte 
minst inom organisationsteorin.   
 
Bra planeringsprocesser baseras på en blandning av de olika planeringsidealens 
synsätt och arbetsmetoder. Grundläggande för ett projekt inom fysisk planering är att 
man vill åstadkomma något slags förändring av användningen av mark och vatten. 
Kommunens (och andra intressenters) resurser är begränsade och därför behöver man 
strukturera planeringen rationellt. Genom att i tidigt skede komma fram till vilka mål 
man har med genomförandet av planen skapas en riktning för planeringen, och 
sedermera en måttstock hur väl olika förslag/alternativ uppfyller de mål man vill 
uppnå. Målformuleringen kan med fördel ske i en process baserad på den 
kommunikativa skolans principer om mångfald, öppenhet och ömsesidig förståelse,  
gärna med en processledare med kunskap och kompetens att sträva mot den 
kommunikativa rationaliteten. Den empiriska studien tyder på att en sådan process 
fungerar bra när det gäller att ta fram alternativa förslag. Genom att använda 
scenariemetoder finns möjlighet att visualisera olika möjliga utvecklingar och vidga 
perspektivet bland de inblandade. När olika förslag ska utvärderas kan olika rationella 
utvärderingsmetoder användas för att ta fram utvärderingsunderlag, även här finns 
möjlighet till en mångfald och bredd i deltagandet. Ett bra beslutsunderlag baseras 
både på de vardagskunskaper som såväl tjänstemän som politiker och allmänhet 
besitter, det skapar en bredd och mångfald av perspektiv som gör att en fråga kan 
belysas bättre. Men vissa frågor, exempelvis energianvändning och klimatpåverkan, 
behöver belysas ur ett mer vetenskapligt rationellt perspektiv grundat på 
expertkunskap inom vissa frågor, annars finns risk för godtycke och önsketänkande.  
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Besluten om planernas innehåll är till syvende och sidst en fråga för beslutsfattarna, 
dvs. politiker, som har att fatta beslut utifrån det underlag som tagits fram i projektet. 
Dessa politiska beslut kan ofta baseras på ideologiska övertygelser, som ibland strider 
mot de analyser och rekommendationer som har tagits fram inom planeringsprojektet. 
Kommunal politik är en vågskål där de folkvalda har att balansera mellan ideologi, 
andra aktörers åsikter, kommunens allmänna utveckling och välfärd. Om 
beslutsfattarna på olika sätt har varit delaktiga i planeringsprocessen har de en större 
förståelse för det beslutsunderlag som tagits fram.  
 
Slutmålet med planeringen är inte planen i sig utan att få till stånd förändring. En 
framgångsrik planeringsprocess bör därför innehålla en strategi för hur denna 
förändring ska genomföras för att planens syfte och mål ska uppnås. Detta kräver att 
kommunerna samarbetar med sakägare och andra aktörer. Enbart fysisk förändring är 
ofta inte tillräckligt för att påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning utifrån ett 
energi- och klimatperspektiv, det handlar även till en stor del om att skapa förståelse, 
sprida kunskap och om att påverka människors beteende (”Urban Sustainability 
Management”, som beskrivs i 6.2.4) vilket måste ske i en förtrolig dialog mellan 
politiker, experter och användare och inte komma som ett påbud uppifrån. 
 
 

6.4 Avslutning 
Planering för hållbar samhällsutveckling handlar om mycket mer än bara energi och 
klimat. Det handlar om att skapa trygga, vackra, inspirerande och hälsosamma 
livsrum där det är möjligt att leva ett gott liv. Den kommunala planeringens 
inneboende natur är att balansera olika frågor för att komma fram till beslut om hur vi 
ska använda marken och vattnet på ett sätt som är godtagbart och attraktivt för såväl 
individ som samhället i stort, för såväl oss i nuet som för framtida generationer.  
 
I det här arbetet har jag försökt visa vilka möjligheter kommunerna har att dra sitt strå 
till stacken för en hållbar samhällsutveckling. Kommunernas fysiska planering kan 
spela en viktig roll i det globala klimatarbetet, inte minst vad gäller bebyggelsens 
påverkan på transportsektorns utveckling, men även sett ur ett 
uppvärmningsperspektiv. För att kunna välja en mer hållbar livsstil måste stödjande 
strukturer finnas som gör det hållbara valet möjligt. Dessutom går det inom PBL-
planeringens ramar faktiskt att jobba med mjuka frågor som information och 
påverkan, även om detta inte explicit är ett krav i PBL. Energi- och klimatfrågan 
handlar ju till syvende og sidst om beslut och val som fattas av individer, hushåll och 
organisationer. Därför måste planeringen vara mer än bara fysisk. 
 
I planeringens finns en grundläggande inneboende konflikt, där frågan om 
allmänningens dilemma (tragedy of the commons: gemensamma tillgångar kan 
överutnyttjas om de kan utnyttjas fritt). Globaliseringen och den ökade konkurrensen 
mellan såväl företag som kommuner gör det svårt för en kommun att ställa hårda 
miljökrav om grannkommunen inte gör det, och därmed lockar till sig nya invånare 
och företag. Det grannkommunen vinner på kort sikt kan vi alla förlora på lite längre 
sikt, om det innebär ökade utsläpp av växthustgaser. Ett exempel på detta är den 
ökade urbana utspridningen som bidrar till allt mer klimatpåverkande utsläpp från en 
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ökande motortrafik. Och denna bebyggelseutveckling är knappast ett resultat som kan 
förklaras med okunskap. 
 
Jag har i denna avhandling visat att kommuner som vill ta tag i klimatproblematiken 
på allvar har möjligheter att göra skillnad, men det krävs beslutsamhet och ett visst 
mått av mod då vissa åtgärder kan vara tuffa att genomföra och kan komma att 
motverkas av olika grupper.  
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7. FORTSATT FORSKNING 
 
Som Faludi konstaterat kan planeringsforskning handla både om att studera 
planeringens objekt (om innehållet = de fysiska strukturerna) och dess process. Såväl 
objektet som processen förutsätter varandra, planering kan inte genomföras där en av 
dessa aspekter är frånvarande. Inom den kommunala planeringen finns ett antal frågor 
som skulle behöva belysas och utvecklas vetenskapligt. 
 

7.1 Byggnaders och stadstypers energianvändning 
Som tidigare nämnts så baseras en stor del av planeringsunderlaget på forsknings- och 
utvecklingsprojekt som bedrevs under 1980-talet. Då såväl byggnadsteknik som 
byggregler har utvecklats sedan dess finns det ett stort behov av att ta fram aktuell 
kunskap om hur frågor hur bebyggelsens energibehov påverkas av faktorer som 
vindpåverkan, solinfall samt byggnaders storlek och form, utifrån dagens energikrav i 
Boverkets byggregler. Sådana studier bör ta hänsyn byggnadernas energibehov och 
klimatpåverkan över hela byggnadens livscykel.  
 
En annan aspekt, som hör ihop med frågan ovan, är olika byggnads- och stadstypers 
energiprestanda och klimatpåverkan. Detta har bara berörts kortfattat och kvalitativt i 
denna avhandling, men skulle behöva utvecklas mer systematiskt genom att ett 
lämpligt klassificeringssystem togs fram, kombinerat med beräkningar och 
simuleringar. En tvärvetenskaplig forskningsansats mellan exempelvis en 
planeringsforskare och energiforskare med modelleringskunskaper skulle kunna bidra 
till intressanta och givande forskningsresultat. Även här bör ett livscykelperspektiv 
tillämpas. 
 
Dessa kunskaper skulle vara värdefulla som underlag i den kommunala fysiska 
planeringen då diskussioner om bebyggelsestrukturens energianvändning och 
klimatpåverkan i högre grad skulle kunna baseras på fakta än tyckande och troende.  
 

7.2 Urban förtätning och energipotential 
Det skulle vara intressant att närmare studera en av dagens stadsbyggnadstendenser – 
att bygga staden inåt. Denna stadsbyggnadsstrategi har till stor del baserat på viljan att 
minska det urbana transportarbetet. Men här finns många intressanta aspekter 
kopplade till värmeförsörjning och minskad energianvändning att studera. En aspekt 
är att undersöka vilka planeringsförutsättningar som krävs för att i högre grad utnyttja 
returvärmen från fjärrvärmenätet till att värma upp hus och vilken potential detta 
uppvärmningssätt har. En annan aspekt är att undersöka hur nya bebyggelse kan bidra 
till att befintlig bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet; frågan skulle kunna 
studeras såväl ur ett tekniskt som ett processuellt perspektiv.   
 

7.3 Elens primärenergianvändning och klimatpåverkan  
Den olösta frågan om elens primärenergianvändning och klimatpåverkan är ett stort 
problem inom planeringen av bebyggelseutvecklingen. Det vore av stort värde om 
denna fråga studerades vidare och djupare än vad som gjorts i Energimyndighetens 
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underlagsrapport (Energimyndigheten, 2008b), och med ett perspektiv som utgår från 
planeringen av urbana strukturer.  
 

7.4 Genomförandeinriktad planering 
En mer processinriktad forskning skulle kunna studera möjligheterna att bedriva en 
planeringsprocess med tydlig fokus på genomförandeskedet och som behandlar både 
tillkommande och befintlig bebyggelse och studerar möjligheter och hinder för en 
planering som främjar en mer energieffektiv bebyggelseutveckling som minskar 
klimatpåverkan.  
 
Därtill vore det intressant att följa ett riktigt planeringsfall där den planeringsmetodik 
som har beskrivits i denna uppsats används i ”skarpt läge”.  
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8.3 Övriga källor 
Ulf Ranhagen (2009-06-02). Föreläsning inom Uthållig kommun fysisk planering 2 i 
Strängnäs.  
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Summary in English 
 
ENERGY AND CLIMATE IN PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVE LOPMENT  
 
Nearly two thirds of the total energy use in Sweden derives from the building and 
transport sectors, which makes urban planning an important course of action in 
reducing energy use and climate change.  
 
The objective of the licentiate thesis is to investigate and analyse the possibility of 
urban planning (local, municipal level) to reduce climate impact and energy use and 
increase the share of renewable energy in the Swedish building and transport sectors. 
The thesis concerns both procedural and substantive issues of urban planning. The 
two main research questions are: 
 

1. How can municipal urban planning promote sustainable urban development in 
regard to energy use and climate change? 

2. How can a combination of rational and communicative planning tools be used 
to integrate energy and climate issues into the municipal planning processes, 
and how do the actors involved in the planning processes reflect on these 
methods? 

 
Transport, urban structure, energy and climate 
Since the introduction of the railway at the end of the 19th century and, above all, the 
automobile in the 20th century, the density of the urban landscape has been reduced 
considerably. Accordingly the use of oil and GHG emissions from cars and other 
motor vehicles has increased dramatically. Research on transport and urban form 
shows a connection between urban structure and car transportation, with increased 
urban sprawl leading to increased car use and thus increased energy use and climate 
change.    
 
Reduced energy use in the transport sector can be accomplished either by reducing the 
amount of travel (length and/or number of travels) or by reducing the energy use per 
travelled kilometre (more energy efficient vehicles or switching to more energy 
efficient transport modes such as public transport, biking, walking, carpooling etc). 
Climate change can be reduced either by the measures mentioned above, in 
combination with reducing the share of trips by transport modes based on fossil fuels 
in favour of low carbon transport modes, or by using low carbon technology and 
fuels. Research shows that development of low carbon technology and fuels will not 
be sufficient to reach global climate targets, indicating that it is the increase of travel 
distances that needs to be halted.   
 
Heating, urban structure, energy and climate 
Up until the mid-1900s buildings were mainly individually heated through the use of 
stoves, wood burners etc. After the Second World War water-based district heating 
systems were built in several Swedish cities, some of them with combined heat and 
power plants (CHP). These systems have for the most part distributed heat to the 
densely built urban areas, but since the 1990s areas with single family housing have 
also been connected to the grid. As newer buildings are more energy efficient (due to 
higher energy prices, greater awareness of global climate change and stricter national 
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building codes) the number of individual heating pumps has increased. The overall 
amount of energy use in the Swedish building sector has been stable since the 1970s, 
however the energy mix has drastically changed: oil has decreased dramatically from 
2/3 to less than 1/10, electricity has increased from about 1/5 to 1/2 (the most 
spectacular change) and district heating has increased from a fraction to almost 1/3 of 
the total energy input. 
 
Energy use in the building sector depends mainly on four aspects: design and 
technical performance of the building, microclimate, behaviour and building size. 
Planning advice based on research from the 1980s claims a possibility of reducing 
energy use by 1/4, depending on the setting; due to better energy performance of new 
buildings, these figures now seem obsolete. Urban and building types with low 
building envelope area/floor area ratio are more energy efficient than types with high 
ratios. 
 
Urban structure affects the possibility of connecting a building or city district to the 
district heating grid. An area with high heat density (a high ratio of energy 
demand/area: either buildings with low energy performance or a high building 
density) is needed to make district heating economically viable.   
  
Planning theory 
Planning involves a variety of actors and stakeholders. Fog et al. (1992) have 
identified three functions/roles in the planning process according to the Swedish 
Planning and Building Act (PBA): initiators of action, controllers of the legal system 
and those affected by the plan. They also identify four resources that allow the 
stakeholders to act: political, professional, legal and economic resources.  
 
Planning theory is relatively new as an academic discipline, developing largely after 
the Second World War. The design-based planning theory (‘architecture on a larger 
scale’, ‘planning as urban design’) of the 1940s and 50s was challenged and accused 
of lacking empirical knowledge of society, neglecting social issues, being too top-
down oriented and not viewing planning as a value-based activity. During the 60s and 
70s, planning theory was dominated by two other perspectives of planning: systems 
analysis and rational planning processes. 
 
The system perspective stresses the complex systems of interrelated activities, where 
the meaning of planning is to analyse, understand and control these systems, often 
with mathematical methods and models. When one part of a system is changed, other 
parts will be affected. Planning is not about making static blueprint plans but flexible 
and strategic plans with basic structures. Scenario planning is one way of working 
with possible future outcomes, and backcasting is a kind of transforming normative 
scenario focusing on how to find alternative ways to reach a vision or desirable future 
state. Although the system perspective uses special methods it mainly focuses on the 
substantive goals of planning. 
 
The rational planning perspective focuses on the other hand on the procedural goals of 
planning: planning processes and decision making. Taylor (2007) identifies five main 
stages in a rational planning process: definition of problems and/or goals, 
identification of alternatives, evaluation, implementation and monitoring of effects. 
The rational planning process has no final end-state; it is continuous with input fed 



 151 

back to earlier stages. As one author puts it, ‘Rational analysis is simply a tool that 
enables us to make choices according to certain standards of consistency and logic, 
and helps us to communicate the reasons for our decisions’ (Alexander, 1992:40). 
One rational evaluation tool is the multi-criteria analysis (MCA), used in identifying, 
analysing and evaluating how various alternative plans or measures reach designated 
goals. A reduced version of the MCA is the ‘effect profile with indicators for 
ranking’. Another tool for evaluating potentials and characteristics of city districts or 
planning proposals, although not as rigorous (or quantitative) as the MCA or effect 
profile, is something called a ‘value rose’ in Swedish, which is a kind of spider chart 
with values added.   
 
With increasing discontent with the systems and rational perspectives, a new theory, 
communicative planning theory, has emerged since the 1980s. The communicative 
aspect of planning theory focuses on the planning process and sees it as an inclusive 
and interactive social process based on authentic and sincere dialogue. Planning is not 
an expert-only activity but should be open to all stakeholders affected by a plan. Such 
inclusive planning processes is assumed to result in better plans based on a wide input 
of information and knowledge from many stakeholders. Processes like these, based on 
consensus and mutual understanding, will result in plans that everyone involved can 
accept, hence avoiding mistrust and appeals. The process has a value per se: 
‘Questions of process […] are as important to local environment planning as 
questions of substantive content… Process innovations are as significant an outcome 
of planning activity as are substantive outcomes’. (Healey 1997:85) 
 
Empirical study of combined rational and communicative planning methods 
The empirical study of the thesis revolves around an R&D programme called 
Sustainable Municipality Urban Development, encompassing five Swedish 
municipalities. The aim of the programme was to implement a set of planning tools 
and methods in order to integrate energy and climate issues into the local planning 
processes, as a cross-disciplinary approach. The planning tools and methods were 
introduced to the municipalities during three workshops in each municipality. 
Representatives from different departments of the municipality, and sometimes even 
politicians, representatives from the local energy company and local NGOs, were 
involved in the workshops. 
 
The first local workshop considered urban typology analysis and analysis of potentials 
for reducing energy in the building and transport sectors in the town, city district or 
village in question. The workshop started with an introduction to the method of urban 
typology analysis, capturing features in various urban typologies influencing energy 
use and transport but also attractive living environments. The potentials of the 
different types were investigated in smaller groups and expressed/illustrated on a 
‘value rose’ (see explanation above). The results were presented to the entire 
workshop group, followed by a discussion. The next feature was a so called potential 
analysis of sustainable energy use in the planning area in question, concerning the 
potential to reduce energy use for heating or switching to more sustainable energy 
carriers in the planning area in focus. The results were expressed in so called ‘value 
roses’. The third event, comprehensive transport potential analysis, was a similar 
exercise, revolving around the built environment and the potentials of switching to 
more sustainable transport modes in the area.  
 



 152 

The second workshop was about integrating energy issues in local spatial visions. 
Energy experts from Linköping University presented an energy mapping and analysis 
for the planning area in question, including 3-4 varying development scenarios aimed 
at reaching national and global climate goals by 2050. One scenario included a focus 
on energy efficiency measures while another focused on a more climate neutral 
energy supply. The other scenarios were a mixture of these two extremes. The 
participants were divided into smaller groups to deliberate on and suggest (on a map) 
a new spatial vision for the scenario in question, followed by a common discussion on 
what measures would be needed to reach the short and long term goals. The 3-4 
spatial visions were evaluated and ranked in an effect profile (as mentioned above) 
according to environmental, social, economic and spatial aspects (with sub 
indicators). 
 
The third seminar was about integrating transport issues into urban planning, and the 
structure of the workshop was quite similar to the second one. A transport expert  
presented three development scenarios focused on reaching national and global 
climate goals by 2050: using public transport, walking/biking or technology and fuel 
innovations. Again, the participants were divided into smaller groups to deliberate on 
and suggest (on a map) a new spatial vision for the scenario in question, followed by a 
common discussion on what measures would be needed to reach the short and long 
term goals. The spatial visions were evaluated and ranked in an effect profile (as 
mentioned above) according to environmental, social, economic and spatial aspects 
(with sub indicators). The evaluation process included a model (in Excel) made 
especially for this workshop, making it possible for the participants to calculate 
energy efficiency and emissions of GHG depending on increased or decreased travel, 
switching to more sustainable transport modes, technical and fuel innovations etc, and 
to see whether or not they would reach the CO2 and energy goals.  
 
Discussion and conclusions 
The density and configuration of urban structures do not necessarily lead to a more 
sustainable urban development per se, but they are spatial prerequisites for sustainable 
mobility and lifestyles. We cannot solely trust in technology and fuel innovations to 
take care of the climate and energy challenges, although urban planning should be 
open for future developments in technology.  
 
In a broad system perspective, the rule of thumb to always build as energy efficiently 
as possible isn’t a matter of course. Very energy efficient buildings (passive houses, 
for example) make it difficult to connect to the district heating grid, and consequently 
harder to invest in combined heating and power production, which may result in less 
‘green’ electricity in the electricity system as a whole. 
 
However, when it comes to urban structures and energy supply (heating), it is hard to 
say whether dense urban structures, which are a prerequisite for district heating, are 
superior to more sprawled urban structures with individual heating systems (mainly 
heating pumps driven by electricity) as there isn’t any consensus on how to evaluate 
the environmental impacts (and primary energy use) of electricity. The difference in 
climate impact between the mean of the Swedish electricity production mix (mainly 
hydro and nuclear power) and European marginal electricity production (mainly coal) 
is factor 50 (these are the two extremes). This uncertainty makes it very difficult for 
municipalities to plan for sustainable urban development. Thus there is a need for 
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national guidelines on 1) how to evaluate the climate impacts of electricity for new 
developments but also 2) priorities for how to use the limited resource that electricity 
actually is.  
 
In a physical sense, buildings located in a favourable microclimate (sunny, no wind 
etc) will need less energy for heating than buildings in a windy or shady location. The 
same goes for urban and building types with a low building envelope area/floor area 
ratio. But, since a few years back, the energy requirements in the national building 
code (BBR) concern energy use per square metre floor area, not a specific insulation 
value for specific parts of the buildings (walls, roof, windows etc) as it used to be. For 
this reason, from an administrative perspective, microclimate or envelope/floor ratio 
is no longer important, as it is the energy requirements per square metre floor area that 
have to be met. So does this mean that municipal urban planning is no longer of 
importance when it comes to energy efficient measures in the built environment? No, 
it does not. Size, volume, height etc of the buildings – features that affect the need for 
energy – can be regulated by the municipalities in the detailed plans according to the 
Planning and Building Act (PBA). If the energy requirements in BBR were to be 
more accurate – concerning building volume instead of floor area and measuring 
energy use from a life cycle assessment perspective – this would reflect the actual 
energy use more accurately, and planning issues like microclimate and urban and 
building types with low envelope/floor ratios would once again be important.   
 
Planning however is more than regulating in accordance with the PBA. The big 
potential for reducing energy use and switching to more climate neutral energy 
carriers lies in the existing building stock. The municipality does not have the power 
to regulate existing buildings, as the responsibility is in the hands of the property 
owners. But instead of a top-down perspective, the municipalities can embrace a 
bottom-up perspective. The PBA system, with its demands for public consultation and 
exhibitions, is a good arena for communicative action: informing, inspiring and 
showing the potentials of energy efficiency measures (as done in the local workshops) 
which are good both for the environment and, economically, for the property owners. 
Furthermore, urban planning ought to be more like mobility management, including 
both hardware (physical structures) and software (information, knowledge, changing 
attitudes and behaviour), in other words: ‘Urban Sustainable Management’.  
 
The empirical study shows that this kind of communicative planning – combined with 
more rational methods – is possible and has the potential to change the scope of urban 
planning. The participants of the workshops appreciate the methods and think they 
have learned more about energy, planning, the built environment and transport, but 
also about how other professionals (or politicians etc) see and think and what skills 
and knowledge they have – mutual understanding. The workshops and the results 
would have been even better if there had been more representatives from some areas 
of interest (particularly energy companies, politicians and property owners).  
 
The study shows that rational reason and everyday knowledge are needed in a good 
planning process and that experiences from locals are important as well as access to 
expert knowledge to be consulted when evaluating environmental impacts etc. 
Furthermore rational planning methods and evaluation tools can very well be 
combined with a communicative attitude and process. To create attractive and 
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sustainable urban environments, we need both a good, integrated process and good 
knowledge about substantive matters. Neither should be excluded.  
 
As shown in the thesis, it is possible to plan for more sustainable urban development. 
There are however other political issues to consider in urban planning and 
development.  At the end of the day, the future is in the hand of the decision-makers 
in the municipalities. If they really want to make a difference, it’s possible.  
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Bilaga 1: INTERVJUFRÅGOR, empirisk studie 
 
Under sommaren och hösten 2007 genomfördes intervjuer med 19 deltagare från 
arbetsseminarierna i Uthållig kommun fysisk planering, etapp 2.  
 
Intervjuerna kan betecknas som halvstrukturerade då jag utgått från åtta frågor (se 
nedan), men sedan låtit respondenterna svara tämligen fritt, kompletterat med 
uppföljningsfrågor. Intervjuerna pågick mellan 45 minuter och två timmar.  
 
 
Frågor gällande arbetsseminarium 1, 2 och 3 
Frågorna 1-7 ställdes angående alla tre arbetsseminarierna 1. För 
arbetsseminarium 2 och 3 ställdes även fråga 8.  
 

1. Har du tidigare använt denna metod/arbetssätt? 
 

2. Är metoden användbar (allmänt och i kommunens planeringsarbete)? 
 

3. Behöver metoden justeras? 
 

4. Mer detaljerat eller mindre detaljerat? 
 

5. Finns tillräcklig kunskap inom kommunen för att arbeta på detta sätt? Eller 
behövs externa experter? 

 
6. Är det alltför tidskrävande? 

 
7. Var det några kompetensområden/professioner som du anser 

saknades/behövde vara med i arbetet? 
 

8. Hur var det att arbeta med backcasting med 2050 som målår? 
       (Gäller ej arbetsseminarium 1) 

 
 
Allmänna frågor  
 

A. Vilka av dessa metoder tycker du att det är angeläget att utveckla i kommunal 
planering? 

 
B. Hur anser du att kommunen kan främja hållbar energiutveckling i bebyggelse 
och transporter? 

 
C. Hur anser du att kommunernas planeringsprocess bör utvecklas för att bättre 
beakta dessa frågor? 

 
 

 
 


