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Abstract 
 

The main purpose of this essay is to illustrate how the concept of sustainability is being 

interpreted within urban planning. The object chosen is Väsby Sjöstad, a planned waterfront 

district in the municipality of  Upplands Väsby in the northern part of the Stockholm 

metropolitan area. The visions for the new neighborhood are clearly oriented on sustainable 

development. To set even higher standards on preparatory investigations and plans, the 

project has gained financial support by the Swedish government through the delegation for 

Sustainable Cities.  

The empirical study is based upon the plan proposal itself as wells as on interviews with one 

highly involved planner and with a representative from the delegation mentioned above. The 

study considers the ecological, economic and social dimensions in an attempt to describe what 

guidelines there are on the field, how these are being interpreted locally and by what means 

these turn into practical methods. Generally and due to their relative measurability the 

ecological and economic dimensions seem to get more room, while the more intangible social 

aspects are often set aside.  When applying for the governmental financial support priority 

lays on the ecological part, yet a wide approach covering all dimensions is considered to be 

vital in the work towards sustainable urban planning.  

In Väsby Sjöstad physical planning is used to i.e. enable efficient public transports. The 

blocks will be of high density to ensure walkability, improve safety and make efficient energy 

systems possible. It seems important to draw clear borders between private and public spaces 

as well as making surrounding greenery accessible.  To reach common ground in a project 

like this, emphasis is put on public engagement, involvement of estate owners, investors and 

builders – the sooner the better. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att ringa in hur hållbarhetsbegreppet hanteras i 

stadsbyggnadsprojektet Väsby Sjöstad i Upplands Väsby kommun, norr om Stockholm, 

Stadsdelen är uttalat inriktad mot hållbar utveckling och tillhör dessutom ett av de planprojekt 

som tilldelats stöd från regeringen genom Delegationen för Hållbara städer. Studiens empiri 

bygger på framtagna planförslag och utvärderingar liksom intervjuer med planchefen i 

kommunen samt med en kanslist från Delegationen för Hållbara städer. Utifrån dessa källor 

skapas en bild av hur hållbarhetens tre begrepp; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

hanteras, vilka riktlinjer som anses finnas, hur dessa tolkas lokalt och vilka verktyg som 

brukas för att implementera normer och visioner i planarbetet.   

Generellt anses den ekonomiska och framförallt den ekologiska dimensionen få mest 

utrymme i och med sin mätbarhet, medan den sociala ofta får en sekundär roll. Delegationens 

stöd ges för minskad miljöpåverkan men ett helhetsperspektiv anses nödvändigt att 

eftersträva.  

I Väsby Sjöstad nyttjas den fysiska planeringen bland annat för att underlätta för 

kollektivtrafikförbindelser. Kvartersstrukturen planeras tät för bland annat gångbarhet, 

trygghet och effektiv energiförsörjning. Det anses viktigt med tydliga gränser mellan privata 

och offentliga rum samt att tillgängliggöra närliggande grönområden. Det anses också viktigt 

med medborgardeltagande och tidigt involverande samarbete med mark/fastighetsägare, 

byggherrar m.fl. för att befästa idén om hållbarheten i stadsbyggnadsprojekt av denna sort.   
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1. Inledning 
 

Hållbarhet är kanske ett av vår tids mest debatterade begrepp. Men hur väldefinierat är 

egentligen dess syfte och innehåll? Hållbarhet används politiskt, privat och offentligt, i 

marknadsförande syfte liksom rättfärdigt i mål om en klimatsmartare och rättvisare värld. Jag 

begränsar mig till ett urbant spelbräde och mer konkret till stadsplaneringen. Bakgrunden till 

min problematisering av hållbarheten är just otydligheten i begreppet, ovissheten kring vilken 

värdegrund som gäller och hur man praktiskt för mål till konkreta lösningar. För att ge 

substans åt stora visioner krävs verktyg och för att ambitiösa politiska miljömål ska ha någon 

betydelse måste tjänstemän lyckas överföra ord till handling. Jag vill utnyttja detta tillfälle till 

att beskriva hur hållbarheten behandlas inom den fysiska planeringen och förhoppningsvis 

skapa en tydligare bild av vilka riktlinjer som följs och hur man som planerare arbetar i 

riktning mot en hållbar stad.  

Det planprojekt jag valt att studera är Väsby Sjöstad i Upplands Väsby kommun. Jag deltog i 

Stadsbyggnadsakademins seminarium om hållbart stadsbyggande den 23 Mars 2010 och 

introducerades där för projektet i fråga. Projektets tydliga fokus på hållbarheten ansågs göra 

det lämpligt för min studie. Ett förslag på fördjupad översiktsplan ligger i skrivande stund ute 

på samråd.  Att kommunen dessutom är en av de utvalda att få ekonomiskt stöd för sitt arbete 

från regeringens Delegation för Hållbara städer, utgör ytterligare en intressant aspekt för 

studien. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Jag fokuserar på hållbarhetsbegreppet på kommunal nivå. Fokus kommer ligga på 

resonemang och avvägningar i framtagandet av planhandlingarna för Väsby Sjöstad. Syftet är 

där att se hur man som tjänsteman, i praktiken, förhåller sig till ett begrepp som trots sin 

otydlighet utgör grunden för omvälvande målsättningar och visioner för dagens 

stadsplanering. För att vidga studien en aning studerar jag också hur regeringen arbetar med 

frågan i dagsläget och i samband med sin satsning på Delegationen för Hållbara städer. Mitt 

syfte är inte alls att bedöma huruvida arbetet är hållbart eller ej. Däremot anser jag det vara 

intressant att skapa en bild av hur arbetet läggs upp, fördelas och utvärderas. Frågeställningen 

grundas på huruvida planeraren har några riktlinjer vid framtagandet av plandokument, vilka 

avvägningar som görs samt hur och med vilka motiveringar hållbarheten faktiskt framförs i 

förslaget.    

 

2. Metod  
 

Stadsplanering är en tvärvetenskaplig disciplin, varför användandet av flera metoder anses 

bäst eftersom man då fördelar risken för felkällor och stärker de slutsatser som tas. En 

deskription av hållbarheten som begrepp, en beskrivning av hur den tolkas och anpassas faller 

sig naturlig. Begränsningen till en kommun kan anses göra arbetet till en fallstudie av Väsby 

sjöstad och bakomliggande aktörer. Precis som Ejvegård (2003) understryker, är det vikigt att 

under en fallstudie, vara medveten om att ett fall aldrig kan representera en generell 

verklighet. Jag är således försiktig med att dra allmänna slutsatser, men tror samtidigt att 

studien ger en bra bild av planerarens roll, inflytande och maktposition som inte är helt unik i 

ett land där många kommuner har likande upplägg. En fördel med fallstudien är dess flexibla 

ramar. Problemformuleringen behöver inte vara helt spikad inledningsvis, utan kan formas 

allteftersom en helhetsbild skapas.   
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Sett till litteratursökningen utgör tidigare avhandlingar på området, rapporter, artiklar en 

teoretisk grund, medan de av kommunen framtagna plandokumenten (Fördjupad 

översiktsplan, MKB mm) är viktigt empiriskt material.  

Som viktigt komplement till plandokument och tidigare forskning görs två intervjuer. Dessa 

samtal utgör två av grundstenarna i det empiriska materialet. Fokus ligger på intervju med 

planerare som arbetar med Väsby sjöstad. Mina frågor grundas på det som belysts som viktigt 

i tidigare forskning och litteratur, men på ett sätt att mina egna frågeställningar lyfts fram för 

att specifikt ringa in arbetet med Väsby Sjöstad. Jag intervjuar också en kanslist från 

regeringens Delegation för Hållbara städer (se sida 11) med mål att få insyn i vad delegation 

anser vara hållbarhet. Båda intervjuerna utformas mer som kvalitativa samtal än som en 

strukturerad intervju. Min förhoppning är att utifrån några grundläggande frågeställningar 

skapa en god bild av deras arbete.  

 

3. Bakgrund och teori 
 

Beträffande de studier och avhandlingar jag studerar så delas dessa med fördel upp i två 

kategorier. Dels de texter och föreskrifter som behandlar frågan om vad hållbart 

stadsbyggande faktiskt innebär, dels text som med akademisk ansats tagit sig an 

problematiken kring hållbarheten. Källorna redovisas härnedan med syfte att ge en teoretisk 

bakgrund till planarbetet med Väsby Sjöstad, men också som stöd för arbetets upplägg.  

3.1 Hållbar utveckling – begreppets bakgrund 
Begreppets ursprung anses ofta finnas i den informellt kallade Bruntlandrapportens (Vår 

gemensamma framtid) med definitionen ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.” (Brundtland 1987) Rapporten låg till grund för FN:s Rio-

konferens 1992 med målet att dra ut internationellt gemensamma miljömål och riktlinjer för 

hållbar utveckling. Handlingsprogrammet Agenda 21 antogs för globalt samarbete mot en 

hållbar utveckling som bygger på tre dimensioner; en ekologisk, ekonomisk och en social. 

(Nilsson 2001) I programmet betonas att individer, grupper och organisationer måste delta i 

utarbetandet av miljökonsekvensbedömningar, få information och bli delaktiga i besluten, en 

ambition som 1996 införs i Plan- och Bygglagen. 1997 anskaffas Sveriges regerings miljömål 

och sedan dess publiceras kontinuerligt skrifter, handböcker och konferenstryck, på lokal 

liksom riksnivå, för arbetet med hållbarhet inom fysisk planering och många andra sektorer. 

(Nilsson 2001)  

3.2 Tidigare forskning 
Karolina Isakssons rapport Hållbarhet: avvägningar, prioriteringar, utmaningar (Isaksson, 

2004) är på många sätt besläktat med ämnet i denna uppsats. Till en början skapar det skepsis 

kring arbetes genuinitet, men allt eftersom jag tar till mig Isakssons arbete ser jag att detta är 

till hjälp snarare än det orsakar problem.  

Isaksson inleder med en kort bakgrund till sitt valda ämne och beskriver sitt syfte i att ”/…/ nå 

en djupare förståelse av hur de tre hållbarhetsdimensionerna, och relationerna dem emellan, 

upplevs av planerarna i deras dagliga verksamhet.” (Isaksson 2004:6) Hon vill i studien nå 

en vidare diskussion kring planerarnas utmaningar kring vad som anses vara en hållbar 

utveckling. För att nå en fördjupad insyn i planerarens arbete väljer Isaksson att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervju ger en omfattande grund och lämpar sig bra också 

i mitt fall. Isaksson begränsade sig till samtal med fyra planerare, från olika kommuner. Vid 
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val av personer var kriteriet de från respektive kommun hade ”ett övergipande ansvar för den 

långsiktiga fysiska planeringen” och ”jobbar förhållandevis nära politiken”(Isaksson 

2004:1).  

Gällande teoretisk ansats eller bakgrund är det svårare att ringa in Isakssons tankegångar. Jag 

antar att hon har en tanke bakom att göra studien och syftet med denna öppen. Istället för att 

gå in med en klar syn baserad på en redan formulerad teori vill hon istället låta planerarnas 

tankar och synsätt formulera en intressant bild av hållbarheten. I avsnittet Utgångspunkter för 

analysen går Isaksson igenom ett antal perspektiv på vad hållbar utveckling anses vara och 

hur diskursen förändrats, främst från 80-talets slut och framåt. Syftet här är att visa på många 

tolkningssätt som understryker problematiken i att överhuvudtaget, som planerare, skaffa sig 

tydliga mål att jobba mot.  

Isakssons avhandling utgör en föredömlig mall för mitt formella upplägg. Samtidigt är det 

tydligt att mitt arbete kommer skilja sig genom mer fokus på en enskild planprocess, samt då 

jag på ett annat sätt framför planerarens konkreta möjligheter att implementera det som i fallet 

anses vara hållbart stadsbyggande.   

Sett till den mer teoretiska bakgrunden kring begreppet, använder jag Kristina Nilssons 

licentiatavhandling. (Nilsson 2001) Hon går tydligare in på begreppets ursprung och 

resultaten av hennes intervjuer ger mer konkreta svar på vad planerare anser ha för 

möjligheter. Resultaten visar bland annat på en gemensam åsikt om att de tre dimensionerna 

hör samman, men tolkningen av dessa och värderingen dem emellan skiljer sig åt.  

Gällande ekologin tar de flesta fasta på det avgörande i utformningen av fysiska strukturer 

som trafik- och transportanläggningar, resurssparande tekniska lösningar men också på 

anpassning av livsstilar. Den ekonomiska faktorn visar på osäkerhet gällande 

samhällsekonomiska åtgärder. Nilsson (2001) antar att det speglar bristande kunskaper inom 

ämnet, men också en otydlig definition i Brundtlandrapporten (Brundtland 1987). Tydligt är 

dock att den ekonomiska aspekten på många vis påverkar de två andra. För den sociala 

dimensionen talas det om grundläggande mänskliga behov, men också om att sociala 

strukturer som jämlikhet och segregation speglas i det fysiska genom tillgänglighet, 

förvaltningsmöjligheter osv. Trygghet och identitet anses påverkas av aktivitet i stadsdelar. En 

tro finns också på att mycket går att påverka genom att ge medborgarna en chans att delta i 

planeringen. (Nilsson 2001)  

3.3 Planer som styrmedel 
Boverkets skrift Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan (Boverket 

2009) beskriver konkreta fall från studier av hur den fysiska planeringen används för att skapa 

hållbarhet i stadsbyggandet. Den tar främst upp hållbarhetens ekologiska aspekt och då hur vi 

kan minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser, men en hel del kopplingar görs 

också till hur denna del av hållbarhetens hör samman eller ibland ställs i konflikt mot de 

andra. Jag anser att en deskriptiv genomgång kan bidra till en fördjupad insyn i bland annat 

planförslagen och uttalade synsätt. I följande stycken och då inget annat nämns kommer 

påståenden och reflektioner vara tagna från denna skrift (Boverket 2009). Slutsatser och 

koppling till Väsby sjöstad liksom till eventuellt annan litteratur görs först under analysen.  

Boverkets mål med skriften är att ”redovisa hur översiktsplaner och detaljplaner kan fungera 

som styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser.”(Boverket 2009:5) Ett 

grundantagande är att bättre samhällsplanering är av strategisk betydelse och kan lägga 

grunden för att långtgående utsläppsminskningar bland annat med utgångspunkt i lokalisering 

av bebyggelse och energianvändandet.  
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En del av skriften beskriver varför tät stadsbebyggelse anses skapa förutsättningar för 

hållbarhet. En intressant bakgrund till resonemanget ges sammanfattat: 

I dagens Sverige utgörs utsläppen av växthusgaser till 80 % av koldioxid från transporter, 

byggnader och industri (resten jordbruk), vilka samtliga är knutna till den fysiska planeringen. 

Inrikes transporter utgör den största delen. En orsak till förhållandet anses vara att dagens 

bebyggelsestruktur gynnar bilismen medan färdmedel som är beroende av korta avstånd och 

hög befolkningstäthet, cyklism, gångtrafik, kollektivtrafik etc., missgynnas. Val av transport 

avgörs i hög grad av avstånd mellan bostad, arbete, produktions- och konsumtionsställen. 

Obalansen anses i stor utsträckning grundas i den utveckling som pågått efter andra 

världskriget. Ökade reshastigheter med högre komfort har tillåtit människor att bosätta sig 

långt ifrån arbete och service. Efterfrågan på snabbare resvägar har främst lett till ökade 

investeringar på vägnät och kollektivtrafiken har halkat efter. Utbyggda trafikapparater har på 

sina håll medfört buller och trängsel och bidragit till att minska tätorters attraktionskraft, 

vilket i sin tur ökat befolkningens benägenhet att söka sig utanför staden. Samtidigt har 

tillgängligheten för grupper utan bil försämrats allt mer (Naturvårdsverket 2005). Den allt 

längre resvägen har då kunnat motiveras (privatpersoner) med bland annat lägre 

boendekostnader, högre livskvalitet, trädgård, närhet till natur, friskare luft, trygghet mm. 

Liknande argument finns för företag i större expansionsmöjligheter, färre restriktioner, 

smidigare tillståndshinder än i centrala lägen. Utvecklingen leder osökt till vad som kallas 

decentralisering, stadsutglesning eller också vedertaget Urban Sprawl (Kummel 2006) där 

staden fortsätter att glest utvidgas i förortsområden med ökande avstånd, externhandel och 

permanentning av sommarstugeområden som några kännetecken.  Men Boverket vill också 

uppmärksamma oss om en trend i motsatt riktning, nämligen centraliseringen/urban 

koncentration, vilken innebär förtätning av stadens centrala delar och förstärkning av den 

enkärniga strukturen. Exempelvis har det visat sig att i ett flertal medelsvenska städer har 

befolkningen i stadskärnan fördubblats mellan 1980 och 2004. Allra tydligast är utvecklingen 

i storstadsområdena och stora förutsättningar anses ligga i nedläggningar av industrier, 

regementen, vårdinrättningar och andra institutioner som inte sällan varit centralt belägna och 

nu berett plats för omfattande bostadsbyggande. En tydlig enighet verkar råda inom 

forskningen om att högre täthet ger större underlag för lokal service, privata kontakter och 

aktiviteter utan långa resor, kortare avstånd till arbete liksom billigare kollektivtrafik. Studier 

visar bland annat tydligt att bilinnehavet (Sverige) minskar med stadens storlek och täthet. 

Den glesaste staden i en undersökning av 22 nordiska städer förbrukar 25% mer energi till 

transporter än den tätaste. Annan forskning visar att historiska städer som främst växt fram 

innan bilismen har lägre bensinförbrukning eftersom den klassiska stadsstrukturen med ett 

”intrikat stads- och gatumönster” (Boverket 2009:18) anses försvåra bilanvändningen.  

I texten trycker man också på vikten av en mångfald av servicefunktioner i närhet till bostad 

och arbetsplatser, eftersom detta både minskar reslängden och påverkar färdmedels-

fördelningen fördelaktigt (fler väljer att gå eller cykla). Samtidigt påpekas att enbart ökad 

bebyggelsetäthet inte garanterar minskad trafikvolym. Restid, pris, komfort, säkerhet och 

trygghet är andra aspekter som enligt forskning anses avgörande. Detta väger alltså även in 

ekonomiska ställningstaganden och sociala frågor. För även då minskad trafik på många sätt 

är avgörande menar författarna att god trafikförsörjning är en förutsättning för ”en väl 

fungerande ekonomi och hög tillgänglighet för den enskilde.”(Boverket  2009:13) Just därför 

menar man att vikten bör läggas vid att minimera miljöpåverkan men att bibehålla 

tillgängligheten. Fokus ligger på staden där trafiken har allra tydligast påverkan på 

”livskvalitet, lokalmiljö och ekonomi.”(Boverket 2009:13)    
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Utsläppen till följd av energiförbrukningen i byggnader beror på typ av källa, byggnadens 

tillstånd, men också mycket på byggnadens lokalisering i förhållande till andra. ”Möjligheter 

att tillhandahålla byggnadernas energibehov med klimatvänliga energikällor, påverkas av 

deras struktur och placering.”(Boverket 2009:7) Här nämns bland annat att fjärrvärme endast 

är möjligt i tät bebyggelse och att uppvärmningens effektivitet gynnas av låg 

omslutningskvot, vilket kan uppnås genom större, sammanbyggda byggnadskroppar. I texten 

tas också tre viktiga parametrar upp som är avgörande på detaljnivå, nämligen orientering, 

exponering och geografisk placering.  

Enligt Plan- och Bygglagen (1987:10) ska: 

 

• Mark- och vattenområden användas på bästa sätt och med hänsyn till god hushållning i 

allmänhet. 

• All planläggning och alla ärenden enligt PBL (dvs. allt från bygglov och detaljplaner till 

översiktsplaner) främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse mm. liksom en långsiktigt 

god hushållning med energi (2 § första och fjärde stycket). 

• Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi lokaliseras på 

ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen (3 §). 

• Bebyggelsemiljön inom områden med sammanhållen bebyggelse utformas med hänsyn till 

behovet av hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska 

förhållanden (4 §). 

Målen kan kopplas till hållbar utveckling, men någon formell skyldighet att delta i 

miljömålsarbetet finns inte. Boverket understryker dock att PBL kan utgöra ett ”verktyg av 

stor betydelse/…/” (Boverket 2009:29). Jag vill därför visa på vilka möjligheter som anses 

finnas i arbetet med Översiktsplaner och Detaljplaner.  

Översiktsplanen (Boverket 2009) anses genom strategisk planering av bebyggelse, 

infrastruktur, grönstruktur och energiförsörjning kunna bidra till minskad klimatpåverkan. 

Eftersom transporterna utgör den största delen av utsläppen blir följaktligen lokalisering av 

bostäder, verksamheter, handel av stor vikt. Även om planen inte är juridiskt bindande utan 

vägledande anses den ha stor tyngd vid avvägningar inför tillståndsgivanden och ärenden 

gällande lokalisering av diverse verksamheter; skolor, handel, industrier etc. Till 

Översiktsplanen kopplas med fördel klimatstrategi eller energiplan med konkreta mål. Ofta 

bygger denna på långsiktig planering för fjärrvärme, planering för förnybara energikällor. 

Gällande bebyggelsen har kommunen i översiktsplanen möjlighet att framföra riktlinjer för 

bostäder och handel och hur dessa bör integreras. För trafiken finns möjligheter för 

effektivisering och ökat nyttjande av kollektivtrafiken, parkeringspolicies, samt en upphöjd 

plats för cykelplaneringen (Vägverket m.fl. 2007).   

Också gällande detaljplaner anses möjligheten att påverka hållbarheten finnas. Omfattningen 

beror på planens storlek eller i vilket sammanhang denna införs. En plan av ”frimärksstorlek” 

anses ha ringa påverkan, men en detaljplan är ofta del av ett större område och då ökar logiskt 

sett potentialen markant. Detaljplanens grundsyfte är att reglera mark- och vattenområdens 

närmare användning, exploateringstal, placering av byggnader, utförande och utformning av 

byggnader/anläggningar/tomter. Som exempel på hur energiförsörjningen kan påverkas 

nämns att åtgärder i detaljplan kan underlätta för solvärmeanläggningar, reservera mark för 

energiförsörjning (gemensamhetsanläggning) exempelvis för markvärmelagring och effektiv 

distribution. I detaljplanen påverkas också hur huskroppar placeras liksom förhållandet till 

grönytor. Genom att reglera maximal tomtstorlek och minimikrav för exploateringstal kan du 
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påverka tätheten. Planen kan även skapa förutsättningar för blandade funktioner genom att 

tillåta verksamheter osv. Ett praktiskt exempel är att ha högre bjälklagshöjd på bottenplan för 

att möjliggöra butiker och restauranger. Sett till trafiken finns i detaljplan möjlighet att skapa 

ett sammanhängande och gent cykel- och gångnät. Enligt Boverket är det i detaljplan som 

konkreta förutsättningar för god kollektivtrafik skapas. Man trycker på möjligheter som att 

göra särskilda bussfiler, tydliga busshållsplatser, omstigningsplatser etcetera. Återigen tas 

begränsad yta för parkering upp som viktig faktor i detaljplanen. Detta gör att platserna 

utnyttjas bättre, samordnas mellan olika verksamheter och tider och ger utrymme för tätare 

bebyggelse. 

Vidare kan planen kopplas till ett exploateringsavtal (mått på bebyggelsens täthet) för att styra 

exempelvis villkor om förnybara energikällor, flexibla uppvärmningssystem och låga el- och 

uppvärmningsbehov. Miljökonsekvensbeskrivningen är också viktig och får inte undvikas 

utan fog.     

 

4. Upplands Väsby och hållbarheten 
 

I följande empiriavsnitt redogörs för hur begreppet hanteras i plandokumenten för Väsby 

Sjöstad. Inledningsvis beskrivs regeringens ansats och följs därefter upp med kommunens 

eget arbete från översiktplan till det mer detaljerade planarbetet med den nya stadsdelen.  

4.1 Delegation för hållbara städer 
Regeringen aviserade i sin budgetproposition för år 2008 en satsning på hållbar utveckling av 

städer, tätorter och bostadsområden. För detta inrättades en delegation med mål att stimulera 

stadsbyggnadsprojekt som bidrar till minskad klimatpåverkan och en förbättrad miljö. Ett 

annat syfte är att skapa demonstrationsobjekt för marknadsföring av svensk miljöteknik  

”Delegationen ska i samarbete med kommunerna, marknadens aktörer och andra parter 

underlätta och stimulera arbetet med att genom integrerad, sektorsövergripande planering, 

höjda ambitionsnivåer och användande av ny teknik åstadkomma välfungerande och 

attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk 

tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan.” (Miljödepartementet 

2008:1) 

 

Delegationen hanterar det ekonomiska stöd som regeringen aviserat. Stödet som sammanlagt 

uppgår till 340 miljoner kronor ska tillfalla kommuner och företag för att höja ribban för 

miljömålen vid ny- eller ombyggnation av kvarter eller stadsdelar.  

 

Bakgrunden till regeringens beslut är stadens växande roll för miljö, ekonomisk och social 

sammanhållning, dvs. hållbarhetens tre delar. Urbaniseringen i världen och inte minst i 

Sverige är fortlöpande och en satsning på just stadsbyggandet för att motverka 

klimatförändringen anses vara lämplig. Energieffektvisering, urfasning av fossila bränslen, 

hållbara transportsystem, förbättrad samordning och sektorsövergripande planering ses som 

viktiga utvecklingsområden, men även trygghet, lokalisering av service och möjlighet till 

rekreation och lek nämns som tyngdpunkter. En del av satsningen kommer fokusera på 

kunskapsspridning där bland annat forskning om hållbara livsstilar och konsumtionsmönster 

skall komma allmänheten tillhanda och då öka förståelse för alternativ och möjligheter.  

Regeringen kommer att kräva kontinuerlig rapportering från delegationen med redovisning av 

vad pengarna använts till och med vilka resultat. I december 2010 skickar delegationen en 

slutrapport till regeringen. Arbetet övergår därefter i Boverkets ansvar. Leideman (2010) vill 
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understryka att uppdraget inte bara handlar om det ekonomiska stödet, utan den samlande 

plattform eller nationella arena som de är tänka utgöra. De ska vara en sammanbindande länk 

som underlättar för initiativtagare i landet att komma i kontakt med varandra och tillsammans 

leda arbetet framåt.  

Sett till stödet har ansökningarna varit många och arbetet att välja rätt har varit svårt och även 

bra projekt har blivit utan (Leideman 2010). Av 78 ansökande har stöd tillfallit 17. 

Ansökningarna har behandlats av kanslister, Boverket har yttrat sig med hjälp av lämpliga 

myndigheter, ett förslag har skrivits och beslut har sedan fattats av delegationen. Två typer av 

stöd ges, där största delen av pengarna går till så kallade investeringsprojekt. I dessa fall går 

pengarna till ny- eller ombyggnation inom en stadsdel med stora satsningar på bland annat 

effektiva energilösningar. Ett projekt av denna typ är Stockholms satsning på Järvaprojektet 

där fastigheter rustas och effektiviseras samtidigt som kulturhistoriska aspekter värnas. I dessa 

fall är det ekonomiska stödet omfattande och stor vikt läggs vid att målen i ansökningen 

faktiskt nås. Sett till avtalet kan det bli tal om att pengarna måste betalas tillbaks om dessa 

inte fullbordas. En mindre del av stödet går till planeringsprojekt. I detta fall är pengarna 

tänkta att stärka underlaget vid förstudier, programbeskrivning, sektorsövergripande planering 

och informationsinsatser. Under denna kategori faller Väsby Sjöstad. Norra Djurgårdsstaden 

(Royal Seaport) är ett annat projekt av denna typ och är tänkt att bli ett nytt flaggskepp för 

svensk miljöteknologi. Delegationen anser i dessa fall att ambitionerna i ansökan varit 

passande, men avgör inte i sak om projektet är bra eller ej. Stödet är alltså till för att ta fram 

bästa möjliga planförslag. Kommunen har fria händer, men är bundna att rapportera 

fortlöpande.  

Också delegationen saknar en universell tolkning av hållbarheten. Leideman (2010) medger 

att stödet ligger på det ekologiska och att just minskade CO2-utsläpp är en huvudsaklig insats 

för att uppnå förordningen (SFS 2008:1407) och en tydlig utgångspunkt finns i de nationella 

miljömålen. (Naturvårdsverket 2010) Men i förordningen ingår alla dimensioner och det ses 

som avgörande att kommunen visar att en helhetsbild finns. Leideman menar också att 

delegationen medvetet valt att hålla definitionen öppen för att låta den fyllas på allteftersom 

arbetet fortskrider. 

Ansökan, som bär titeln Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar 

hållbar utveckling, innehåller en sidas projektbeskrivning samt ett antal frågor om åtgärder i 

projektet. Dessa rör övergripande hållbarhetsmål, tänkt stadsplanering, integration av 

tekniksystem liksom konsekvenser och anpassning till klimatförändringar. Ansökan innehåller 

dessutom frågor om kunskapsspridning, deltagande samt sektorsövergripande planering. Efter 

ett första urval går sökande till en fördjupad prövning där mer ingående beskrivningar krävs.  

För planeringsprojekt Väsby Sjöstad uppgår stödet till 600 000 kronor. Drotte tycker att det 

mest handlat om positiv uppmärksamhet och en triggande faktor att de fått förtroende. Han 

tycker det är kul att se att de vågar satsa på projekt som inte är helt okontroversiella. Drotte 

menar dock att det mesta hade gjort även utan pengarna. ”600 000 är mycket men i längden 

och i relation till de slutliga kostnaderna, ingen särskilt stor summa.” (Drotte 2010) 

4.2 Om Upplands Väsby 
Upplands Väsby ligger längs E4 ca 30km norr om Stockholms innerstad. (Upplands Väsby 

kommun 2010a) Kommunen som har en areal på ca 75 kvadratkilometer angränsar till 

Sollentuna , Järfälla , Upplands-Bro, Sigtuna , Vallentuna  och Täby kommun. Sett till den 

fysiska utformningen är variationen stor, men liknar på många sätt sina grannkommuner med 

högre och tätare bebyggelse runt centrum och i detta fall pendeltågsstationen. Denna 

centrumbebyggelse väljer kommunen att kalla för den ”moderna staden” där de boende ska ha 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rf%C3%A4lla_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplands-Bro_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigtuna_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vallentuna_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4by_kommun
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”gångavstånd till det mesta och väl utbyggda kommunikationer med Stockholm, Uppsala och 

grannkommunerna.” Höjd och täthet avtar men fördelningen mellan flerbostadshus och 

småhus är förhållandevis jämt. Fördelningen av upplåtelseform/typ var år 2002 följande: 

 

Flerbostadshus 63% 

Småhus 37% 

Hyresrätt 50% 

Bostadsrätt 20% 

Äganderätt 30%  

 

Enligt kommunens hemsida består landskapet av en variation av skogar, sjöar och 

odlingslandskap och längs med Mälarens stränder finns fina strövområden. Inte att förglömma 

är relativt stora industriområden liksom stora trafikerade farleder och järnvägar.  

Befolkningen på ca 38 248 personer och den relativt lilla landytan ger en av landets högsta 

befolkningstätheter på 498 invånare/km². Befolkningen har ökat blygsamt med ca 1500 

personer sedan 1998. År 2008 var 22% av invånarna födda i utlandet.  

Kommunikationerna är förutom Europaväg 4, pendeltåg och bussar till Stockholm samt 

Upptåget till Arlanda och Uppsala. De flesta arbetstillfällena finns inom det privata 

näringslivet, med störst vikt på handel och kommunikation. Det politiska styret är sedan valet 

2006 borgligt. (Upplands Väsby kommun 2010a) 

4.3 Översiktsplan 
Kommunens senast antagna översiktsplan är från 2005. Denna har man valt att kalla för en 

strategisk kommunplan 2005-2025 med övertiteln Den moderna småstaden. (Upplands Väsby 

kommun 2005) 

  

I planen har man valt att tillföra en bilaga med namnet Strategisk hållbarhetsbedömning. 

Dokumentet bedömer i tur och ordning planens delar sett till sin hållbarhet. För att förtydliga 

syftet inleds kapitlet med en beskrivning av hållbarheten i teorin och praktiken. I allra första 

stycket trycker man på att begreppet som sådant är ”allt annat än entydigt”(Upplands Väsby 

kommun 2005:70) och att en diskussion kring frågan därför är nödvändig. Som utgångspunkt 

citeras Brundtlands definition. (Brundtland 1987) Därefter vidgas begreppet till de tre 

dimensionerna. Att det rör sig om långsiktighet och helhetssyn menar man då vara tydligt, 

men att tolkningsproblem uppstår eftersom ingen egentlig definition finns och att begreppet 

därför används väldigt fritt och inte sällan med helt olika innebörd.  

 

För att göra resonemanget i planen begripligt för man begreppet till en konkret begränsning 

där ekonomisk hållbarhet väldigt generellt betyder att de ekonomiska tillgångarna inte ska 

minska med tiden. Den ekologiska hållbarheten bygger på de 15 nationella miljömålen. 

(Naturvårdsverket 2010) Det sociala begreppet brukar ses till ett socialt kapital av nätverk, 

normer och förtroende – ett kapital som inte får förbrukas, men också ett kapital vars valuta är 

väldigt svår att värdera. Mer konkret förklarar man att man teoretiskt brukar se till 

förhållanden så som hälsa, livskvalitet, bostäder, utbildning, demokrati, yttrandefrihet osv. 

Dessa vitt skilda variabler ses som svårhanterliga och det påpekas således att den hållbara 

utvecklingen (alla tre aspekter) bör konkretiseras i mål och handling i relation till regionens 

särart. (Upplands Väsby kommun 2005:70)  

 

För Upplands Väsby anses följande punkter nödvändiga att arbeta mot för att nå hållbarhet. 
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Ekonomiskt:  

 Befolkningen bör öka snabbare än länsgenomsnittet fram till 2017  

 Fortsatt stark näringslivsprofil 

 Långsiktigt en avsevärd ökning av arbetstillfällen   

 

Ekologiskt:  

 Kretsloppssamhälle  

 Resurshushållning  

 Biologisk mångfald  

 Värdefulla naturmiljöer  

 Ren luft, mark och vatten 

 

Övergripande sociala mål anses vara svåra att ringa in, men ”segregation och utanförskap 

aktivt skall motarbetas.” (Upplands Väsby kommun 2005:71) Här nämns också att mycket av 

den sociala hållbarheten inte belyses i översiktsplanen eftersom den traditionellt ingår i andra 

dokument, däribland rapporten ”Upplands Väsby kommun ur ett folkhälsoperspektiv.” På 

liknande sätt anser planchefen att den sociala biten är svårare. Definitionen anses luddigare. 

”Det är svårt och jag tror helt enkelt att många planerare inte orkar ta sig an denna 

problematik.” (Drotte 2010) Han menar att många tänker att denna uppgift tillfaller någon 

annan. Han påpekar att det blivit allt vanligare att kommuner inrättar en tjänst för speciell 

miljöplanerare, en person med mer uttalad position att driva miljöfrågor kopplade till den 

fysiska planeringen. Detta har inte skett i Upplands Väsby och följaktligen faller ansvaret på 

planavdelningen. 

 

Inför bedömningen delas planen upp i stadskärna, trafik, bostäder, näringsliv och utbildning, 

kultur och fritid samt miljö. Som utgångspunkt för bedömningen används En svensk strategi 

för hållbar utveckling (SOU 2001) som bygger på följande åtta kärnområden: 

Framtidens miljö, begränsa klimatförändringarna, befolkning och folkhälsa, social 

sammanhållning, välfärd och trygghet, sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle, 

hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, regional utveckling och regionala 

förutsättningar samt utveckling av ett hållbart samhällsbyggande.  

 

Att gå igenom bedömningen av samtliga områden är inte relevant för mitt arbete. Däremot är 

det vara av värde att kort framföra resonemanget som på ett eller annat vis berör 

nybyggnationen i kommunen och därmed kan jämföras med eller ställas i kontrast till 

planerna för Väsby Sjöstad. Jag begränsar mig därför till att kort beskriva den bedömning som 

görs av delarna Stadskärnan, Bostäder och Miljö.  

Gällande kommunens tätort är målet inställt på att utveckla en spännande och modern 

stadskärna. Här används ledord som centralt stadsstråk, utvecklade offentliga rum och 

mångfald i utbudet. Ekonomiskt motiveras detta med att satsning på stadskärnan ökar 

kommunens attraktionskraft för boende och arbetsplatser samt att förtätning ökar underlag för 

god service. Socialt motiveras förtätning och utveckling av det offentliga rummet med att det 

skapar ökad trygghet och tillgänglighet. Ökat utbud leder till mångfald och bättre integration.  

Ekologiskt är den stora fördelen med tät stadskärna med större utbud att antalet resor minskar 

och därmed utsläppen av växthusgaser samt bidrar till bättre luft. Ett centrum med stort utbud 

och gott underlag ger också större möjlighet till försäljning av närproducerade varor.  
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Sett till Bostadsbyggandet som sådant uttrycks att ”Bostäder för alla i en 

god bebyggd miljö – en sammanhållen tätort med stadsmässigt centrum” (Upplands Väsby 

kommun 2005:73) med målen att uppnå en Bostadsmarknad i balans, varierat bostadsutbud 

där kulturarvet och kulturmiljön används som resurs. Bebyggelsen ska vara resurseffektiv och 

miljöanpassad. Närmiljön ska kunna erbjuda och service och gemenskap. För att möjliggöra 

den förväntade tillväxten krävs bostäder för många och för olika grupper. För detta behövs 

flera aktörer på marknaden, vilket anses stödja den ekonomiska hållbarheten. Socialt är 

motiven desamma som för stadskärnan. Ekologiskt markeras vikten av miljöanpassat 

byggande eftersom byggsektorn står för 40 % av material- och resursanvändningen i 

samhället. Tät bebyggelse skapar förutsättningar för mindre klimatbelastning under 

uppförande men också effektivare förvaltning och energifördelning. Den sammanhållna 

tätorten sägs här också minska behovet att ta grönområden i anspråk. Man nämner också en 

förskjutning av bebyggelsens tyngdpunkt mot väster, avrundning i öster och utvidgning i 

söder då denna geografiska spridning anses lämpligast och öka tillgången till naturen för fler.  

 

Under miljöbedömningen är målet ”En resurseffektiv och grön småstad – I samklang med 

naturen” (Upplands Väsby kommun 2005:74) med fokus på den gröna miljön, effektiv 

energianvändning och en god vattenkvalitet. Att arbete med dessa mål anses ekonomiskt då 

det ökar ortens attraktivitet för hushåll och företag. Låg energiförsörjning anses ekonomsikt 

på sikt. Socialt ser man grönområden som en tillgång för hälsa och nöje. Under ekologi nämns 

grönområdens vikt för biologisk mångfald och god vattenkvalitet. En effektivare 

energianvändning med satsning på förnyelsebar energi bidrar till bland annat giftfria och 

resurssnåla kretslopp, renare luft, begränsad klimatpåverkan, mindre försurning och 

övergödning. 

 

4.4 Väsby sjöstad – Fördjupad översiktsplan 
Jag kommer i följande stycken redogöra för målsättningarna i planeringen av den nya 

stadsdelen Väsby Sjöstad. Mitt mål är inte att ge en fullskalig bild av planens utseende och 

beskaffenhet (den intresserade hänvisar jag till Upplands Väsbys hemsida), men det är trots 

allt av stor vikt för uppsatsen att en övergipande bild av projektet finns. Av planförslag 

redovisas huvudsakligen genomgående visioner samt områdets ungefärliga uppdelning. Mest 

tid kommer att ägnas Miljökonsekvensbeskrivningen där hållbarhetsbedömningen innefattas.  

”En fördjupad översiktsplan (FÖP) är, som namnet anger, en fördjupning av översiktsplanen. 

Den omfattar en del av kommunen där närmare studier av platsens förutsättningar behöver 

göras, till exempel inför en förestående utveckling. Fördjupningen blir efter antagande en del 

av kommunens översiktsplan, men i ett eget dokument.” (Upplands Väsby kommun 2010b:6) 

Liksom översiktsplanen är en FÖP inte juridiskt bindande, men utgör ett program för 

antagandet av kommande etapper av detaljplaner. 

 

 

4.4.1 Planförslagen 
Kommunstyrelsen gav 2008 stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta förslag till fördjupad 

översiktsplan för område väster om Njurstatorp, norr om Mälarvägen, öster om Kairo – 

Båtbyggartorp - Skarvängskroken – Harva, samt i norr inkluderande Sättra naturreservat. (Se 

bilaga 1) 

Samlingsnamnet har under planarbetet blivit Väsby Sjöstad. Ett återkommande begrepp är det 

”strategiska värdet” i att tillgängliggöra området för flera och definieras med: ”Ett sätt att 

förändra bilden av kommunen, nya invånare och göra mälarstrandens 
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Runsahalvöns rekreationsvärden tillgängliga kommunens och regionens invånare.” 

(Upplands Väsby kommun 2010b:15) 

 

Tillgängligheten anses öka genom satsning på den västra kommundelen intill Mälaren och 

skapar rekreationsområden i toppklass. Utbyggnaden framförs som en stärkande utveckling av 

Järvakilens natur- och upplevelsevärden samtidigt som belastningen på klimatet förväntas 

minimeras.  Den fördjupade översiktsplanen sägs bygga på en vision om ansvarsfull 

bebyggelse, miljösmart byggteknik, kloka energilösningar samt fungerande kollektivtrafik 

och service.   

 

Inledningsvis fokuserar man på problematiken kring Järvakilen. Järvakilen är en av 

Stockholmsområdets gröna kilar, det vill säga ett grönområde av regionalt intresse och av 

stort värde för rekreation och inte minst den biologiska mångfalden i länet. ”Vi arbetar just 

nu med en utredning om de viktigaste värdena vad gäller kulturmiljö, biologisk mångfald och 

naturrekreation i Järvakilen inför ett planarbete i Upplands Väsby. Utredningens mål är att 

lyfta fram de regionala värden som kan vara svåra att fånga om man endast gör en utredning 

på kommunal nivå.” (Ekologigruppen 2010) 

Målen för utvecklingen av detta grönområde är att: 

 Klara mötet mellan Järvakilens ”gröna spridningskorridor” och Väsby Stads ”urbana 

spridningskorridor” 

 Hitta rätt balans mellan intrång och kritisk massa 

 Forma ett tydligare parkområde - Kyleparken 

 
Planerarnas nyckelfrågor gällande hållbarhet under förstudier och utredningar har varit 

följande: (Upplands Väsby kommun 2010b) 

 

 Kommer vi att kunna bibehålla viktiga regionala spridningssamband för djur och natur 

längs Järvakilen? 

 Kommer man att känna sig trygg på sin cykelfärd i mörkret mellan Kairo och 

Runbyskolan? 

 Går det att hindra att detta inte bara blir startskottet på ett successivt exploaterande av 

hela Runsahalvön? 

 Går det att planera så att vi ökar tillgången till områden med höga naturvärden om vi 

bygger en ny stadsdel? 

 Går det att skapa en stadsdel som blir levande och ger underlag för närservice utan att 

det blir motsatsen och leder till större bilberoende? 

 Kan man undvika att en ny väg till Sättra bara blir en motorled och en barriär som stör 

naturupplevelsen och skapar osäkerhet med buller och höga hastigheter? 

 Kan Sätra naturreservats natur- och rekreationsvärden öka om del av det nuvarande 

reservatet bebyggs? 

 Hur påverkas kommunens värdefulla Mälarstrand av föreslagen exploatering? 

 

Gällande inspirationskällor och förebilder menar Drotte (2010) att det under förarbete och 

generellt i hans arbete finns oändligt många exempel med bra inslag. Men det är vikigt att 

vara försiktig när man väljer referenser och att understryka att det är just en inspiration och 

inte en mall. Det är lätt att folk reagerar när något utformas annorlunda. Hammarby sjöstad 

nämns som förebild gällande avfalls- och energihantering. Däremot är skalan en helt annan. 

Bolinder strand i Järfälla är en annan stadsdel som ger viss hjälp eftersom den likt Väsby 
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Sjöstad skapar en enklav till en tätort. Sett till stadstyp menar Drotte att Trädgårdsstadens 

blandning och skala ses som passande för projektet. Det klassiska exemplet i gamla Enskede 

ses dock som för glest. Däremot kan Järla sjö i Nacka tänkas utgöra en god förebild för både 

höjd och täthet, med två till fyra våningar och blandad bebyggelse. Och just skalan verkar 

viktig.  

Arbetet har mynnat ut i två förslag med olika omfattning; ett mindre (Alternativ 1) avsett för 

1000 nya bostäder och en annat (Alternativ 2) med upp till 2100 bostäder. Utifrån dessa har 

man utvärderat förutsättningarna för inräknade målsättningar.  

 
Alternativ 1, Kairohöjden är framtaget av A1 Arkitekter (Bilaga 3): 

Med detta till sin omfattning mindre förslag vill A1 Arkitekter skapa kontakt med Mälaren 

och grönområdena. Stadsdelen får en tydlig huvudgata som korsas av raka tvärgator med 

anblick över sjön. Ett fritt format rutnät som inbjuder till promenad. Alla gator har trottoarer. 

Man nämner förutsättningar för sociala utbyten och i bästa fall finns möjlighet till lokal 

handel. En gata i väster bebyggs med flerbostadshus i fyra plan, därutöver radhus och 

fristående enbostadshus.  

 

Alternativ 2, Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe är framtagen av Arken SE Arkitekter 

(Bilaga 4): 

Förslaget byggs längs en led av kollektivtrafik som en ”hållbar Mälarstad”. Bebyggelsen utgår 

ifrån ett gångavstånd till en ”sekvens av hållplatser”. Författarna ser förslaget som en 

Trädgårdsstad i skogen och lägger tonvikt vid en varierande kvarterstyper och en skala med 

snitt på 2,5 våningar. Utformningen är tänkt att lätt kunna ändras för att öka antalet enheter 

från 2100 upp till 3000. Strukturen bygger på en finmaskig väv av gator och gränder och 

anses ge det utryck som är nödvändigt för att stadsliv med service skall bildas. Kollektiva 

färdmedel sätter standard och är öppet för buss, spårväg och spårbil. De tre delarna är tänka 

komplettera varandra. Tillsammans anses de ge tillräckligt underlag för att kunna nå 

hållbarhetsmålen.  ”/…/identitet, hemkänsla och lust att ströva i området”(Upplands Väsby 

2010b:26) bidrar till socialt engagerade invånare.  
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4.4.2 Hållbarhetsbedömning  
Vid bedömning (ingår i Miljökonsekvensbeskrivningen) av alternativen har en så kallad 

värderos (Ekologigruppen AB 2010) använts. Denna är tänkt att, som en sammanslagen 

modell, illustrera bedömningen av de olika dimensionerna (se figur 1).  

 

 

 

Figur 1: Värderos (Upplands Väsby kommun 2010c) 

Axlarna utgörs av indikatorer eller en samling av sådana. I mitten är värdet noll, dvs. sämsta 

tänkbara omdöme, medan ett värde längst ut svarar mot bästa hållbarhet. I MKB:n har dels de 

två olika planförslagen bedömts med hjälp av värderosen (se figur 2). Dessutom har tre olika 

strategier utvärderats, där strategierna står för omfattning av exploatering; small, medium och 

large (se figur 3). 

  

Författaren har utifrån de två förslagen gjort några grundläggande antaganden rörande deras 

slutliga utförande. Dessa är alltså inte spikade i planförslagen, men har tolkats som den bästa 

utformningen inom de ramar som förslagen anses ge. Antaganden bygger enkelt utryckt på att 

bebyggelsen formas utifrån en kvartersstruktur, att den utformas med tydliga offentliga rum 

och koncentreras längs stråk med goda lägen för butiker etc. I vattennära lägen ska 

vattenlinjen vara tydligt offentlig. På samma vis ska gränsen mellan bebyggelse och 

naturmark vara tydlig och stor hänsyn ska visas vegetation, vattenmiljöer, fornlämningar och 

kulturmiljöer. Man utgår också ifrån att Kyleparken kommer anläggas för att skona och 

tillgängliggöra den omdebatterade grönkilen.   
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Figur 2: Värderos för två alternativ (Upplands Väsby kommun 2010c) 

 

Figur 3: Värderos för tre utföranden (Upplands Väsby kommun 2010c) 
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Även då innebörden av vissa indikatorer är uppenbar anser jag att en kort förklaring av några 

av dem är av värde, inte bara för att göra diagrammen förståeliga, utan också eftersom de 

tillsammans uppenbarligen utgör grunden för vad MKB-författaren anser vara hållbarhet. Hur 

de har värderats anser jag framgå tydligt i diagrammen, varför jag inte kommer redovisa 

bedömningarna ingående. Synpunkter kommer därifrån att komma fram i analysen.  

Den sociala hållbarheten bygger enligt modellen bland annat på mänskligt umgänge. 

Utrymmen för möten, idéutbyten, trygghet anses vara en av stadens viktiga funktioner. Med 

detta som kriterier har man bedömt mötesplatser, rumslig integration mellan gator och 

kvarter, genomströmning och målpunkter liksom aktiviteter och underlag för 

samhällsfunktioner. Beträffande tryggheten beskrivs främst rörelsemönster till/från liksom 

inom området. En fråga som ställs är upplevelsen att nattetid ta sig över Järvakilen. Liknande 

bedömningar har testat andra avstånd och vägval. Därtill har författaren bedömt möjligheten 

att boende i området skapar en egen identitet och knyta an till områdets historia. Blir 

mångfald möjligt och hur blir tillgången till rekreation i park och natur? 

Den ekologiska hållbarheten bygger på ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, deras 

tjänster och mångfald. I arbetet kopplas detta till miljö- och kretsloppsanpassningar. För 

bedömning har författaren sett till ianspråktagande och hårdgörande av naturmark och hur 

detta påverkar naturliga kretslopp. Hur begränsas till exempel närliggande jord- och 

skogsbruk av omvandlingen? Bedömningar har gjorts av förutsättning för energieffektiva 

lösningar liksom underlag för olika transporter med utgångspunkt i vad som krävs för 

exempelvis turtäthet för bussar liksom vad som avgör huruvida individer väljer bil, 

kollektivtrafik eller cykel.  

Den ekonomiska dimensionen anses vara projektets egna bärkraft till genomförande, liksom 

de ekonomiska möjligheterna för att skapa en verksamhetsmässig mångfald i stadsdelen. 

Möjligheter till lokal service och verksamheter bedöms utifrån genomströmningen, den 

rumsliga integrationen, attraktiva lokaler liksom möjliga prisklasser på dessa. Den 

samhällsekonomiska nyttan räknas därtill och bedöms utifrån möjligheten att locka boende, 

näringsidkare, utformning av gemensamma resurser (VA, vägar osv.) liksom utsikterna för 

effektiv drift och underhåll.  

Värderosen innehåller dessutom en fjärde dimension, ett synsätt som skiljer sig från den 

konventionella tredelade bilden. Denna så kallade fysiska hållbarheten sägs bära 

möjligheterna till ett tryggt, säkert och hälsosamt liv. Aspekterna är som namnet antyder 

fysiska i form av tillgänglighet för bilar, kollektivtrafik, gående och rörelsehindrade. I 

dimensionen ingår också hälsopåverkande aspeker som buller, luftföroreningar, hälsa och 

säkerhet.  

 

5. Analys 

Som förväntat ligger stor tyngd vid den ekologiska aspekten. Både planchefen (Drotte 2010) 

och Leideman (2010) är medvetna om den sociala aspekten och att brister finns i tolkningen 

av denna. Troligen har ekologin företräde av den anledningen att den är mest konkret och 

mätbar. Samtidigt anses den sociala delen vara en öppen kunskapskälla som ständigt fylls på 

allteftersom kunskaper utvecklas och förståelse ökar. Att spika en betydelse kan därför anses 

onödigt och till och med skadligt. Från regeringens håll kan synsättet vara ett tecken på att 

också de är osäkra på vad de egentligen satsar på. I analysen försöker jag undgå det teoretiska 

famlande bland definitioner som är lätt att fastna i vid studier av tvärvetenskapliga begrepp. 

Istället ämnar jag rada upp de exempel på åtgärder där jag tycker mig se ett samförstånd 
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mellan teoretisk bakgrund och praktiska yrkesutövare. Samtidigt anser jag det vara av värde 

att framföra de svårigheter och otydligheter jag stött på. Eftersom jag har ett deskriptivt syfte 

blir analysen en beskrivning och jämförelse av tolkningar och tillvägagångssätt. Att jag under 

litteraturstudier noterar mönster och likheter ger en intressant aspekt att belysa.  

5.1 Ekologisk hållbarhet 
Att Bruntlandrapporten ligger som en övergripande bakgrund är det ingen diskussion om. 

Drotte (2010) anser att Bruntlandrapporten (Brundtland 1987) håller långt. Den täcker enligt 

honom det mesta och är övergripande förnuftig. Den går att forma och på så vis täcka mer än 

bara ekologiska målsättningar. Utifrån denna rapport formulerade Miljödepartementet de 15 

nationella miljömålen som också nämns genomgående som referens. Dessa återkommer också 

både i Boverkets skrift (Boverket 2009), delegationens arbete, i översiktsplan och 

planutredningen för Väsby Sjöstad. Som planerare utgår Drotte ifrån kommunens 

miljömässiga mål i översiktsplan liksom målen i ansökan till delegations stöd. Detta har i sin 

tur format riktlinjer för arkitektbyråernas förslag. Fokus ligger där på att forma stadsdelen 

efter kollektivtrafiken och således redan från start minimera behovet av bilåkande. 

Kollektivtrafiken är givetvis en grundsten i målet om att minska bilberoendet och utsläppen 

av växthusgaser. Här är planerarens roll begränsad. I förarbetet finns visioner om att koppla 

stadsdelen till Väsby centrum med spårbilar. Detta är dock inget som aktivt utreds i dagsläget. 

Fokus ligger på agerande från Stockholms Landsting och hittills har gensvaret varit svagt. 

Turtätheten i nya busslinjer anses som en avgörande faktor i exploateringens omfattning och 

en prognos från SL skulle underlätta. Svaret från dem har dessvärre varit det omvända: bygg 

så får vi se hur stor efterfrågan blir. Det bör dock nämnas att de egentliga förhandlingarna inte 

ännu ägt rum vid intervjutillfället. Drotte har i avsikt att trycka på deras proaktiva roll för 

hållbarheten, men medger att de kanske inte tar detta steg och att kommunen då får en svår 

situation att handskas med.  

Enligt värderosens dimension bygger ekologisk hållbarhet dels på transportarbetet – ”närhet 

till mycket” (Upplands Väsby kommun 2010c:58). Detta stämmer överens med arbetet för en 

tät och sammanhållen stadsdel som Boverkets rapport förespråkar (Boverket 2009) för att 

bland annat öka tillgängligheten för gående, cyklister och kollektivtrafik. Drotte (2010) menar 

att mycket krut har lagts och kommer läggas på att befästa idén om den täta stadsdelen som 

den bästa förutsättningen för samtliga mål och konstaterar att det utspridda/glesa 

stadsbyggandet strider mot allt vi vet om hållbarhet.  

Å andra sidan kan det anses motsägelsefullt att bygga en stadsdel skilt från befintligt centrum 

minimerade transporter är ett mål. Det kan argumenteras att fortsatt förtätning av dagens tätort 

vore att föredra. Denna kritik svarar planchefen att det är ett politiskt beslut – en strategisk 

avvägning som planerarna ska förhålla sig till. (Drotte 2010) Han påpekar att visionerna ska 

politikerna stå för. Som planerare är du ett verktyg, en sakkunnig tjänsteman. ”Jag gör 

tjänstefel om jag inte utreder det politikerna efterfrågar. Mitt mål är således att alltid finna 

bästa möjliga utifrån de kunskaper jag har tillgång till.” Han menar att kommunen ser 

värden, strategiska liksom ekonomiska. Det är en politisk uppgift att göra helhetsavvägningar. 

Mjuka värden ställs mot hårda. Ett viktigt ställningstagande som planerare är att vara bestämd 

på att inte skapa en politisk produkt utan en seriös planprodukt och verkligen utreda alla 

möjligheter och problem. Vidare anser och hoppas han att hållbarheten är en självklarhet och 

en ambition också för andra planerare.  

Nästa indikator rör kretsloppsanpassad och förnyelsebar teknik. Punkten är en av 

Delegationen för Hållbara städers hjärtefrågor liksom en viktig punkt i Boverkets rapport. 

Kommunen har höga ambitioner och enligt Drotte (2010) kommer mycket kraft läggas på 
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detta i Väsby Sjöstad. Det kan dock ses som en fråga som mer knyts an till planarbetets senare 

delar vid uppköp och exploateringsavtal. Men han (Drotte 2010) understryker vikten av att 

föra dialog med byggherrar redan från ett tidigt skede.  

 

Gällande energiåtgång ser vi åtgärder på ren fysisk planering där t.ex. placering av huskroppar 

både kan påverka energikonsumtion på grund av läge för vind, sol etcetera liksom förenkla 

gemensam förvaltning förslagsvis genom sammankopplade huskroppar och täta kvarter. 

Åtgärder som kan regleras i detaljplan. Byggherrarnas syn på kostnadseffektiva 

infrastrukturlösningar går dock, enligt Drotte (2010), inte alltid hand i hand med vad 

planerarna håller som god stadsbyggnad. Drotte visar ett talande exempel ur 

planhandlingarna, där förhandlingar krävts för att säkra vissa enligt honom tydliga värden. 

Rent juridiskt menar Drotte att han igenom Plan- och bygglagen och exploateringsavtal kan 

bestämma nästan exakt hur stadsdelens ska byggas, men att det ändå är långsiktigt realistiskt 

att ha med sig markägarna och exploatörerna på noterna. Att en civilrättslig handling 

(exploateringsavtal) krävs menar han dock kan ses som en kritik mot att PBL. Denna 

formulering tycker jag är talande för hur olika aktörers värderingar och syn på hållbarhet 

(eller brist på sådan) ibland ställs mot varandra. Drotte menar att ju tidigare man som 

planerare tar kontakt byggherrar m.fl. desto bättre. En kontinuerlig diskussion möjliggör ett 

tryggare samarbete längre fram. Drotte påpekar att förhandlingar med byggherrar under 

detaljplaneprocessen ofta rör sig om tre saker: P-tal (kvot mellan antal parkeringsplatser och 

bostäder/arbetsplatser), infrastrukturens uppdelning och verksamhetslokaler. Här förhandlar 

man utifrån tänkta och önskade behov liksom förutsättningar och underlag för lokalerna. 

Grönstrukturen och den biologiska mångfalden är en tredje indikator och kanske svårast att 

kombinera mellan olika mål. Resultaten i värderosen visar att tillgängliggörandet av 

Järvakilen förvisso ger andra kvaliteter till området, men att påverkan på naturen som sådan är 

negativ. Mycket vikt läggs också vid arbetet med att tillgängliggöra Järvakilen samtidigt som 

grönstrukturen inte skadas och den biologiska mångfalden inte missgynnas.  

5.2 Ekonomisk hållbarhet 
Den ekonomiska aspekten är naturligtvis ständigt närvarande och kan inte förbises. Till en 

början verkar denna ses som just bäringen i ett projekt som sådant, medan de mer långsiktiga 

ekonomiska målen bygger på en fungerande helhet med ett fungerande samspel mellan de 

olika dimensionerna. Ekonomisk hållbarhet bygger på antaganden om effektiv förvaltning, 

fysiskt hållbara konstruktioner – frågor som är svåra att styra i plan, men också detta leder in 

på en lämplig uppbyggnad där täta strukturer underlättar (Boverket 2009). Ett långsiktigt 

synsätt på ekonomi handlar också väldigt mycket om aktiviteten i området. Drotte (2010) 

trycker mycket på underlag för service och verksamheter vilket intimt hör samman med 

förväntat antal boende. För att ekonomin ska fungera utifrån denna aspekt verkar med andra 

ord hög exploatering vara nödvändig. Dessa syns också tydligt i värderosorna. (Upplands 

Väsby kommun 2010c:60, 67) Den kortsiktiga projektekonomin ligger i ”för marknaden 

attraktiva bostäder”.(Upplands Väsby kommun 2010c:65) Det är också tydligt både i 

dokument och vid intervju att områdets läge förväntas locka köpare – ett medvetet beslut av 

kommunen.  

Utöver dessa indikatorer av ekonomisk generering vävs samhällsekonomiska investeringar in. 

Det handlar vanligtvis om infrastruktur, men också i kostnaden bakom själva förstudierna och 

tron på stadsdelens framtid. Här anser jag att Upplands Väsbys regionala satsning på 

utredning av Järvakilen är ett bra exempel – en investering utöver det vanliga enligt Drotte 

(2010) som menar samtidigt att det är föredömligt av politikerna att ta på sig en regional 
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utredning av Järvakilen. Ett kvalitativt arbete som anses nödvändigt för kommunens arbete i 

förhållande till regionen.  

5.3 Social hållbarhet 
Som väntat var den sociala aspekten svårast att ringa in, i stort sett i alla källor. Också i detta 

fallet tycker jag att värderosen talar tydligast för vad planarbetet bör uppfylla. Indikatorn 

”Möten, händelser, blandning och rörelse” (Upplands Väsby kommun, 2010c:65) knyter 

intimt an till hur stadsdelens offentliga platser utformas liksom underlaget för vilken rörelse 

och vilka aktiviteter som blir möjliga. Båda arkitektförslagen lägger stor vikt vid just rum för 

möten, som i sin tur ska leda till att en identitet skapas. Här verkar närheten till rekreation och 

kulturhistoriska värden i omnejd användas som motiv från kommunen. Risken enligt 

bedömningen verkar ligga i ett för litet invånarantal som inte kommer försvåra verksamheter 

och därmed också identitetsskapandet. Förutsättningar för trygghet skapas med fysisk 

planering genom tydliga rörelsestråk, upplysta cykelvägar till och från stadsdelen och tydliga 

gränser mellan privat och offentlig mark. Drotte (2010) förklarar att ett sammanhängande 

gatunät (kvarter) är inte bara viktig för framkomlighet, utan också för att tydliggöra skillnaden 

mellan privat och offentlig mark. I många områden där tomter ligger i direkt anslutning mot 

grönområden (ofta utan tydliga staket) utan omslutande gatunät, blir enheterna mer avskiljda 

och området utanför blir svårtolkat för förbipasserande. Som utomstående vet du inte om du 

tillåts beträda marken eller ej och ytor blir oanvända. Han menar att det kan ses som en detalj 

i det hela, men att man får så mycket på köpet genom att tänka i kvarter. Rörande god 

genomströmning, kvällsöppen service och socialt engagemang handlar det i större 

utsträckning om underlag och invånarnas inställning. Drotte (2010) trycker också på skalans 

betydelse för det sociala beteendet. För stor skala skapar anonymitet. Är man för försiktig blir 

det för glest och socialt liv liksom ekonomisk verksamhet blir lidande. Både trygghet och 

identitet är tydliga faktorer i Nilssons (2001) avhandling liksom i översiktsplanen. (Upplands 

Väsby kommun 2005) Däremot framförs arbete mot segregation och för jämställdhet i båda 

dessa men saknas i värderosen. Detta tror jag beror på dokumentets nivå. Både Nilsson (2001) 

och översiktsplanen har mer övergripande ansats än en FÖP. Frågan måste dock ställas om 

kommunen verkligen förväntar sig någon större socioekonomisk mångfald i detta ”attraktiva” 

område.  

 

Mycket tyder också på att arbetet för social hållbarhet ska ske genom öppenhet mot 

befolkningen. I översiktsplanen nämns värden i kunskapssamhället och social 

sammanhållning. Delegationen ger direktiv om informations- och kunskapsspridning och 

vikten av deltagande. I sin rapportering konstaterar de också att ”Bra resultat nås om de 

boende och allmänheten delar redan från början i ett stadsutvecklingsprojekt.” (SOU 2009:6) 

Också i Agenda 21 understryks att individer och grupper ska ges möjlighet att delta i arbetet 

mot hållbarhet. Detta kan knytas an till fördelar med en öppen planprocess där deltagande 

ökar intresset och därmed engagemanget från befolkningen. I längden tror jag det ökar den 

lokala identiteten och kanske också samhörigheten. Drotte (2010) konstaterar att vi kan nå 

långt med fysisk planering och tekniska framsteg, men att det också handlar om att nå ut till 

befolkningen, skapa förståelse och på något vis förändra livsstilar. För att skapa ett intresse 

och engagemang har Upplands Väsby valt att ta ett steg ut från den formella planprocessen 

som Drotte (2010) anser ovara otillräckliga.  Utöver samrådsmötena hålls så kallade 

dialogmöten med allmänheten. De boende i det aktuella området är inte många (runt 200), 

men åsikterna är ändå väldigt många. Dessa dialogmöten stänger inte ute någon annan 

intresserad, men fokus har legat på just de boende eftersom just denna grupp anses mest 

angelägna. Med hjälp av dessa samtal har underlag för dagens användningsmönster av 

området tagits fram. Markägarfrågorna har också varit väldigt tidskrävande. Drotte (2010) 
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medger att Nimby-effekten (not in my backyard) (Farr 2008) är närvarande som i så många 

andra projekt, men i övrigt verkar många vara positivt inställda till att kommunen expanderar. 

Han tycker dock att det är svårt att få känsla av opinionen och hoppas få en bättre bild när 

planförslaget nu går ut för samråd. Jag redogör för resonemanget i Isakssons avhandling där 

planerarna antyder att intresset och engagemanget för hållbarheten minskade mellan tidigt 90-

tal och 2004. (Isaksson 2004) Drotte menar att det kan stämma, men att det absolut har vänt 

sedan dess och att det ”inte bara har att göra med Al Gore” utan en omfattande förändring 

och ökad förståelse i allmänhet. Därtill bör nämnas att Upplands Väsby numera arrangerar så 

kallade stadsbyggnadsdagar, där invånare bjuds in till diskussion och dialog kring den 

framtida staden och hur man når en gynnsam, klimatsmart och hållbar utveckling. En bra 

diskussion anses vara målet, men självklart stämmer inte alltid opinionen med vad man som 

planerare anser vara bästa lösningen. Drotte menar att man som planerare inte sällan får en 

tumme i ögat av berörda och intresseföreningar som ifrågasätter ens arbete. Det kan vara 

påfrestande, tar tid och skapar inte sällan frustration. Men inget har inte blivit bättre av större 

inblandning. Gunnar Asplund sa en gång ”Ju mer bråk, desto bättre kåk”. En ständig 

samhällsdebatt skulle säkert skapa ett annat klimat, men är troligen en utopi. ”Alla är inte så 

intresserade som du och jag”. ”Ofta intresserar sig folk tyvärr inte förrän då de själva anser 

sig förlora något.”(Drotte 2010) Förgående och tidigare stycken anser jag ge en god bild av 

planerarens samordnande roll. Då uppgifter som MKB läggs ut på konsulter verkar allt mer av 

planerarens egna arbete gå ut på att binda samman kompetenser och befästa idén om ett 

hållbart stadsbyggande hos befolkningen. I detta fall har en utmaning legat i att övertyga 

regeringen om att just detta projekt är värt att satsa på i en tid med allt högre krav.  

5.4 Delegationen för Hållbara städer 
Beträffande Delegationens sätt att bemöta hållbarheten väcks en del frågor. Det kan anses 

rimligt att de i detta fall valt att förlägga stödet till den ekologiska satsningen, för att hålla 

bedömningen något så när mätbar. Vad som är anmärkningsvärt är att de i sin rapportering för 

2009 återkommande poängterar bristerna rörande de andra dimensionerna och då främst den 

sociala. ”Det finns ett stort behov av ett bättre grepp om vad den sociala dimensionen av 

hållbar stadsutveckling innebär och hur den integreras i planeringen.” (SOU 2009:5) Kanske 

syftar de här till att de i ansökande projekt visar på en bristande helhetssyn. Möjligen kan det 

också läsas som självkritik då att den sociala aspekten fått en sekundär roll i förordningen och 

därför lätt åsidosätts. Förhoppningsvis leder detta till att kraven utvecklas och att den 

tredelade definitionen i framtiden växer sig starkare.  

 

6. Slutsats 
 

I mitt arbete kan jag utskilja tre sätt att förhålla sig till hållbarheten och dess dimensioner. 

Genom definitionens vaghet vill jag påstå att det indirekt finns ett önskemål om ett 

förtydligande, det vill säga att en gällande tolkning tas fram för att underlätta arbetet för 

planerare med flera. Den andra tolkningen är att begreppet bör hållas öppet och fyllas på 

allteftersom – att hållbarheten inte är konkret utan en process och utveckling, varför fasta 

ramar snarare skulle vara hämmande än underlättande. Detta synsätt gäller främst den sociala 

dimensionen som verkar svårast att förhålla sig till. Det tredje synsättet är möjligen en 

blandning av de två första, där en definition söks men att denna är platsmässigt unik och bör 

anpassas till den gällande ortens förutsättningar. Gemensamt är behovet av en helhetssyn över 

de tre dimensionerna. Studien har också visat att tolkningens substans och detaljrikedom beror 

på vilken nivå definitionen utfärdas på. Av naturliga själ är begreppet mer övergripande i 

översiktsplanen än i den fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjöstad. Det senare fallet bör 
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också visa på mer detaljerade åtgärder och hållbara lösningar, inte minst för att skapa 

trovärdighet för att planen ska accepteras och antas. Tillämpningen av värderosen kan 

kritiseras då den begränsar tolkningen av hållbarhet, men underlättar också för läsaren då den 

begränsar indikatorerna och kopplas direkt till platsens förutsättningar. Den visar också 

talande på hur de olika dimensionerna inte sällan står i konflikt med varandra.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den ekologiska dimensionen som förväntat får 

företräde. Detta beror dels på att den är mest förankrad, att effekter och konsekvenser av 

exempelvis utsläpp är lättare att mäta, men i detta fall också eftersom regeringens stöd riktar 

sig just till satsningen på denna aspekt. Följaktligen lägger planerarna i fallstudien mycket 

arbete på kollektivtrafiken för att minska bilismen, på sammanhållna kvarterstrukturer, 

energieffektivisering samt minimal påverkan på naturliga kretslopp och biologisk mångfald.  

Den ekonomiska dimensionen anses också relativt mätbar. I fallstudien anses denna dels bestå 

av projektets egen bärkraft, men också framtida möjligheter till företagsamhet, service och 

kostnadseffektiv förvaltning. För att uppnå detta jobbar man också här med god 

genomströmning, täta kvarter och anpassningsbara lokaler. Mycket verkar bero på 

exploateringens omfattning, där för få invånare försvårar den ekonomiska hållbarheten.  

Svårigheterna blir tydligare gällande den sociala aspekten. Detta beror dels på otydlig 

definition, men också på bristande erfarenhet då frågor som segregation och hälsa traditionellt 

skötts av andra än stadsplaneraren.  

 

Då mina källor vägs samman råder en samsyn om att den täta staden underlättar arbetet med 

hållbarhetens alla dimensioner. Det är också tydligt att medborgardeltagande och ett tidigt 

involverande samarbete med mark/fastighetsägare, investerare och byggherrar är nödvändigt 

för att befästa idén om hållbarheten och för att ha kraft att gemensamt bemöta de utmaningar 

som hållbar utveckling innebär för stadsbyggandet.  
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8. Bilagor 
 

1. 

 

Översiktskarta, centrala Upplands Väsby i öster och projektområdet inom streckad linje (Upplands Väsby 

kommun 2010b) 
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2.

 
Planförslag Alternativ 1 (Upplands Väsby kommun 2010b) 
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3. 

 
Alternativ 2 (Upplands Väsby kommun 2010b) 

 


