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Förord 
Detta examensarbete kan ses som en fristående fortsättning på kursen Projekt stadsplanering som jag läste 
våren 2010. Projektet var den sista ordinarie kursen för min del i åk 4 på samhällsbyggnadsprogrammet. 
En del av kursen utgjordes av en planeringsuppgift med tema: Hållbar stadsplanering. Tanken var att vi 
skulle arbeta med uppgiften i Shanghai under en vecka, tillsammans med några kinesiska studenter. 
Studieresan fick delvis bidrag från Delegationen för hållbara städer. Det var på det sättet jag fick höra 
talas om forumet och deras arbete för första gången. Tråkigt nog blev det ingen resa till Shanghai, 
beroende på en numera världsberömd isländsk vulkan som ställde till det för flygtrafiken i Europa. 
Däremot kläcktes en idé om vilket ämnesområde jag ville undersöka i mitt kommande examensarbete.  
 
De senaste två åren under utbildningen har ämnet berörts i nästan alla kurser, men det har aldrig 
funnits tid att verkligen tränga ner på djupet. Av denna anledning så ville jag skriva detta 
examensarbete, men även för att vara väl förberedd innan jag ger mig ut i arbetslivet och möter alla 
klyschor om hållbarhet, gröna städer och på vilket sätt som detta ska uppnås.  
 
Ett stort tack till alla personer som på ett eller annat sätt hjälpt mig med detta examensarbete.   
 
 
Viktoria Uski 
Stockholm, mars 2011  
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Abstract 
In the world today there is a majority of  people living in cities and urbanized areas. This fact is putting 
politicians and officials to test when organizing all the vital functions in modern city life. An increasing 
number of  cities around the world are starting to plan new and reconstruct old building blocks with 
techniques that support a sustainable development, as described by the 1987 UN ―Brundtland report”. 
There are three aspects regarding sustainability that have to be considered; ecological, social and 
economical. To start working with sustainable development in cities the politicians needs to create a 
vision and set up goals on how to move towards the vision. A well rooted cooperation between 
politicians, officials and citizens is necessary in order to move towards the sustainability goals. These 
categories of  environmental efforts are seen around the world. In Sweden the government has given a 
special association named the Delegation for Sustainable Cities the task to focus on how to plan and 
develop sustainable cities, urban communities and housing areas. This master’s thesis investigates how 
new so called sustainable building blocks can make possible through well thought planning strategies 
and detailed visions. Four different cases from the Stockholm area are looked upon. They were chosen 
because the Delegation for sustainable cities had granted them funds in 2009. The funds were given to 
support their work on sustainability and climate saving measures. There is also a short review of  the 
Swedish politics concerning sustainable urban development and a glance at existing research within the 
same field.  
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Sammanfattning 
Dagens urbaniseringstakt innebär att majoriteten av alla svenskar nu bor i städer. Detta ställer stora krav 
på politiker och tjänstemän att skapa goda livsmiljöer med hänsyn till de tre välkända 
hållbarhetsaspekterna; ekologisk, social och ekonomisk. För att möjliggöra en hållbar stadsutveckling 
gäller det bland annat att; identifiera vilka problem som aktiviteterna i staden orsakar, sätta upp en 
vision om hur man vill att en mer hållbar stad ska se ut, därefter gäller det att bryta ned visionen i 
delmål som är väldefinierade och förankrade bland både politiker, tjänstemän och innevånare, sist och 
slutligen gäller det att ha en arbetsplan och även en strategi för uppföljning om målen nås. Arbetet med 
hållbar stadsutveckling fortgår hela tiden utifrån de rådande förutsättningarna, det går inte att uppnå ett 
tillstånd då allt blivit hållbart. Med bakgrund av detta har Regeringen tillsatt Delegationen för hållbara 
städer, som år 2008-2010 delade ut ekonomiskt stöd till investerings- och planeringsprojekt i Sverige 
med hållbarhetsambitioner. Projekten inkluderade åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Uppdraget 
har blivit förlängt så att Delegationen kan följa upp projekten och fortsätta samla in kunskap om 
hållbar stadsutveckling, vilken sen ska spridas vidare. Uppsatsen har i syfte att undersöka hur hållbara 
städer kan möjliggöras utifrån genomtänkta planeringsstrategier och visioner. Detta görs genom att 
undersöka svensk politik inom området och titta på relevant forskning, samt genom att studera fyra fall 
i stockholmsområdet som fått ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer.  
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Inledning och Teori 

Kap 1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Fler och fler människor väljer att leva i städerna. En majoritet av jordens befolkning är i dag bosatt i en 
stad (Sida, 2010). Befolkningsökningen i världens städer har gått mycket fort det senaste århundradet. 
Politiker och planerare har en komplicerad uppgift i att säkerställa en infrastruktur som håller för den 
växande befolkningen och som säkerställer att levnadsstandarden hålls på en acceptabel nivå när det 
handlar om både sociala och miljömässiga frågor. Det handlar inte bara om att säkerställa dricksvatten 
och fungerande avloppssystem, kvalitativ tillgänglig sjukvård och skolgång för barn är andra viktiga 
uppgifter att genomföra runt om i världen. De senaste årtiondena har högre krav, både politiskt och 
från medborgare, ställts på att stadens system ska designas på ett sådant sätt att de är en del av en 
hållbar utveckling. Staden ska dessutom vara arena för påtagliga minskningar av koldioxidutsläppen och 
därmed bidra till en minskad klimatpåverkan.  
 
Regeringen har genom Miljödepartementet tilldelat Delegationen för hållbara städer ett uppdrag att 
mellan 2008 och 2010 verka för en hållbar stadsutveckling i städer, tätorter och bostadsområden. I 
slutet av 2010 blev det klart att Delegationens uppdrag förlängs till 2012, med främsta syfte att verka 
som resursstöd och för att kunna utvärdera de projekt som fått bidrag. Under den första perioden 
(2008-2010)  har Delegationen fördelat bidrag i form av ekonomiskt stöd till lämpliga stadsbyggnads- 
och planeringsprojekt i Sverige. Projekten ska på olika innovativa sätt bidra till en minskad 
klimatpåverkan. Delegationen för hållbara städers främsta uppgift är att uppmuntra till en hållbar 
stadsutveckling i Sverige och utomlands. Fem övriga viktiga uppgifter som Delegationen har är att 
underlätta för svensk miljöteknikexport inom stadsbyggnadssektorn, underlätta sektorsövergripande 
planering, verka för kunskapsutveckling hos alla inblandade aktörer, verka för bättre samverkan mellan 
näringsliv, kommuner och allmänheten inom stadsbyggandet, samt lyfta fram de intressanta exempel 
som redan finns (Delegationen för hållbara städer, 2009a). Med hållbar stadsutveckling menas i detta 
fall ett helhetsperspektiv där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet ska tas hänsyn till i 
respektive projekt. 
 
Stockholms stad blev vald till Europas Green Capital 2010. Det är EU kommissionen som varje år väljer 
en europeisk stad som ska vara en förebild för andra städer, när det gäller miljö- och klimatarbete. 
Under året hölls det olika seminarier och workshops för att sprida goda exempel från miljöarbetet i 
Stockholm. Det var hård konkurrens om att få vinna utmärkelsen. En anledning till att Stockholm tog 
hem det var att staden slagit fast ett mål om att vara helt fossilbränslefritt år 2050 samt har jobbat med 
dessa frågor på olika nivåer (i stadshuset såväl som ute i verksamheterna) inom alla 
förvaltningsområden under en lång tid (Stockholms stad, 2011a). 
 
Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i Stockholm och de framtidsscenarier som målats upp för 
huvudstaden och i de projekt i stockholmsregionen som erhållit bidrag från Delegationen för hållbara 
städer år 2009. 

1.2 Syfte 
Min studie har till syfte att undersöka hur hållbara städer kan möjliggöras utifrån genomtänkta 
planeringsstrategier och visioner. Därefter utreda vilken syn som svensk politik har på hållbara städer 
och hur dessa bör planeras för att nå önskat resultat (inom alla delområden). Slutligen kommer jag 
redogöra för Delegationens syn på hållbara städer jämfört med utvalda forskningsresultat inom hållbar 
stadsutveckling. Slutligen vore det spännande om det gick att se några nya trender inom svensk hållbar 
stadsbyggnadskonst, bara genom att titta lite noggrannare på alla de projekt som fått bidrag från 
Delegationen. 
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1.3 Frågeställningar 
Går det att säga att de projektbidrag som Delegationen för hållbara städer delat ut, kan leda till en mer 
hållbar stadsutveckling på sikt? Finns det några konflikter mellan den politik som förs för att främja 
hållbar stadsutveckling, och den forskning som pågår? Använder kommuner och företag sig av den 
senaste, tillgängliga miljötekniken för att möjliggöra nya hållbara och klimatanpassade kvarter och 
stadsdelar?  

1.4 Metod 
Till en början vill jag påpeka att detta är en omfattande frågeställning, som inte kan besvaras på ett 
tillräckligt uttömmande sätt i ett examensarbete. Jag tror ändå att det går att finna svar som bidrar med 
kunskaper om hållbar stadsutveckling i Sverige i dag.  
 
Avstampet för examensarbetet skedde på stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby 10-08-25. Där gavs 
flera intressanta föredrag över olika perspektiv av hållbart stadsbyggande. Honnörsorden var ‖den 
hållbara attraktiva staden‖ och vikten av att öka samverkan mellan olika samhällsdelar. Debatten som 
fördes under denna dag återspeglar tidstypiska diskussionsämnen inom svensk kommunal och regional 
planering. 
 
I början av arbetet fokuserade jag på att inhämta material rörande Delegationen för hållbara städer och 
bidragen de delat ut 2009, samt de bidrag som gått till fördjupad prövning 2010. Information om dessa 
bidrag hittade jag på Delegationens hemsida och mer fakta om de olika projekten gick att få på de olika 
kommunernas hemsidor. Till teoridelen av uppsatsen har jag läst olika vetenskapliga artiklar samt 
böcker. Det har blivit flera forskningspublikationer från KTH, t.ex. ‖Utvärdering av Hammarby sjöstads 
miljöprofilering”, av Pandis och Brandt (2009) samt ‖Kompetens för hållbar utveckling” av Håkansson (2005). 
Två läsvärda böcker som ingått i min studie heter: ‖Sustainable urbanism – Urban design with nature” av 
Farr (2008) och ‖Sustainable development” (Baker, 2006) som gav en allmän kunskap om begreppet hållbar 
utveckling. Mycket information som jag använt har inhämtats från berörda myndigheters hemsidor 
(inklusive de aktuella kommunerna).  
 
Det är i första hand en kvalitativ undersökning byggd på en fallstudie av intressanta 
stadsbyggnadsprojekt i Stockholmsområdet som fått ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara 
städer. En stor del av resultatet baseras på mina egna analyser och slutsatser av det insamlade skriftliga 
och muntliga materialet. 
 
För att få större kunskap inom området har jag även deltagit vid några olika seminarier som berört 
uppsatsämnet. Det första seminariet var Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby (10-08-25), sen har jag 
även varit på Mobility-dagar som Stockholms stad anordnade 21-22 september 2010, till sist var jag på 
Delegationens erfarenhetsseminarium 10-12-14. Min studie består av olika intervjuer med 
representanter från olika delar av de projekt (eller fall) som jag undersökt, samt en omfattande 
litteraturgenomgång.  
 
Jag kontaktade personerna jag ansåg lämpliga att intervjua via telefon. Efter ett antal försök fick jag till 
slut tag i någon från alla fyra olika projekt. Tyvärr visade det sig att i arbetet med Norra 
Djurgårdsstaden så hade ingen av de två heltidsanställda informatörerna tid med någon intervju. 
Projektledaren för Hållbara Järva fick förhinder på intervjudagen och skickade en kollega som också 
jobbade inom det projektet. Det blev dessutom överraskande att tre andra studenter från en annan 
högskola också var där för att ställa frågor till sitt projektarbete. Den allra första intervjun gjorde jag 
med en representant från Delegationen för hållbara städers kansli (Katarina Schylberg). Vid det tillfället 
valde jag att banda in intervjun. Senare har jag inte spelat in intervjuerna utan fört minnesanteckningar. 
Direkt efter intervjun har jag tittat igenom anteckningarna och kompletterat om något viktigt saknats. 
Personerna som jag valde att kontakta var de i projekten som jag ansåg hade stor insyn och kunskap om 
hållbar stadsutveckling. I fallet Albyberg (Haninge) blev jag vidareskickad av planchefen till kommunens 
näringslivsstrateg Rune Andersson, som också är engagerad i projektet. 
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Jag ville genom intervjuer med involverade i de fyra fallen få reda på; hur de satte ihop sin ansökan, 
varför de valde att fokusera på de aspekter som de valde, hur de arbetar sektorsövergripande, vilka av 
deras planerade åtgärder som bidrar till minskade växthusgaser, på vilket sätt sker medverkan från 
innevånare. Eftersom projekten hade olika karaktär var det inte aktuellt med samma frågor överallt. Jag 
skrev e-post med några av mina frågor till en av informatörerna på Norra Djurgårdsstaden. Tyvärr 
svarade han inte på det. Nu utgjorde detta inte ett så stort problem, eftersom det finns en mängd 
material på Stockholm stads hemsida. Därutöver finns alla tidningsartiklar och blogginlägg tillgängliga 
på Internet, som ger en nyanserad bild av projektet.  
 
Valet att begränsa projektbidragen till Stockholm görs för att få ett hanterbart material att arbeta med 
och eftersom jag har lokalkännedom. Jag undersöker även olika aspekter av hållbarhetsbegreppet i 
samband med stadsutveckling. Några sådana aspekter rör planering utifrån en kretsloppsmodell, 
samverkan och åtgärder som minskar klimatpåverkan. Det finns andra stora frågor inom hållbar 
utveckling, t.ex. lantbruk, skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald som inte tas upp i någon 
större utsträckning i denna uppsats. 

1.5 Struktur 
Det första kapitlet innehåller; bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och struktur. Vidare följer ett 
teorikapitel som heter ‖Hållbara städer‖, där beskrivs viktiga begrepp såsom FN:s definition av hållbar 
utveckling, innovationer för hållbara städer, vilka system som kan skapa positiva synergieffekter och lite 
om problematiken kring klimatförändringarna. Den andra delen av uppsatsen innehåller fallstudien. I 
kap 3 går det att läsa om Delegationen för hållbara städer, deras uppdrag, hur de arbetar och vilka 
personer som är med. Kap 4 är helt tillägnad de fyra olika fallen som består av projekt i 
stockholmsregionen. Detaljerade beskrivningar av fallen ges och varför de erhållit bidrag. I kap 5 
återfinns analys sen följer kap 6 med diskussion och slutsatser, till sist referenslistan. 
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Kap 2. Hållbara städer  

2.1 Historik och några centrala begrepp  
I denna teoridel av uppsatsen kommer flera aspekter av ‖hållbara städer‖, den politik som ligger bakom 
utvecklingen av begreppet och forskning som behandlar ämnet, att tas upp och förklaras närmare. I 
dagens miljödebatt råder det en förvirring kring ord som; klimatsmart, hållbar utveckling, 
koldioxidneutral och inte minst kring alla miljöklassningar av varor och tjänster som dyker upp med 
jämna mellanrum. Det är inte så konstigt ifall olika aktörer kan känna sig osäkra på vad som egentligen 
gör störst nytta för miljön. Därför följer här en liten genomgång av teorier och begrepp som är viktiga 
att känna till när ‖hållbara städer‖ planeras och byggs. 
 
Till en början kan det vara värdefullt att definiera begreppet hållbar utveckling, eftersom det har haft så 
stor inverkan på att hållbar stadsutveckling blivit ett politiskt och även kommersiellt fokusområde. För 
det första är det bra att tydliggöra att när en organisation eller dylikt förespråkar en hållbar utveckling så 
pågår arbetet med detta kontinuerligt, då det inte är ett fixt tillstånd som går att uppnå och ‖sen är det 
bra‖. Hållbar utveckling myntades som uttryck år 1980 när IUCN (International Union for the 
Conservation of  Nature and Natural Resources) presenterade en rapport kallad: ‖World Conservation 
Strategy”. Rapportens omfattning var något begränsad då den först och främst tog upp ekologisk 
hållbarhet (Baker, 2006). I litteraturen finns det många olika definitioner på vad en hållbar utveckling är. 
En kort beskrivning är; ‖att upprätthålla en positiv samhällsförändringsprocess‖ (författarens översättning, 
Baker, 2006, sid. 26). Det är alltså hela samhället som ska vara med i en process där syftet är att 
människors behov ska tillfredställas, utan att tära för mycket på jordens resurser. Den mer kända 
definitionen för en hållbar utveckling beskrivs i Brundtlandrapporten och presenteras längre fram i detta 
kapitel. 
 
Medvetenheten om hållbarhetsfrågor och klimatfrågor har ökat väsentligt senaste 10-15 åren. För att 
underlätta att göra kloka val för både privatpersoner och företag, så har det dykt upp olika 
miljömärkningar och -klassningar. Det kan handla om KRAV-märkning som främst riktat in sig på 
livsmedel. LEED, BREEAM, GreenBuilding är tre internationella certifieringssystem för miljöklassning 
av byggnader och det finns även några pilotprojekt utomlands där hela bostadskvarter och stadsdelar 
miljöklassats. 
 
Klimatsmart är ett ord som används för både varor, tjänster och beteende som på något sätt utmärker sig 
genom att bidra till att sänka koldioxidutsläppen eller för att de inte ger lika stora växthusgasutsläpp 
som andra val skulle ha gjort (Wiktionary, 2011). Det är fortfarande ett modeuttryck som inte används i 
litteraturen men som ofta återkommer i reklam, media och debatt kring hur vi innevånare kan minska 
vår klimatpåverkan. Begreppet klimatpåverkan används för att beskriva hur mycket koldioxidutsläpp 
den enskilde konsumenten eller en hel nations konsumtion bidrar till. Underförstått att ju högre 
utsläppen är desto mer påverkar det klimatet och påskyndar den globala uppvärmningen.  

2.2 Vad innebär en hållbar stad? 
Delegationen för hållbara städer vill själva inte sätta upp en egen definition för hur en hållbar stad bör 
se ut. De är däremot tydliga med att koldioxidutsläppen ska minska vid ombyggnad och nybyggnad, där 
det är relevant ska anpassning till ett förändrat klimat tas med i planeringen, gröna åtgärder som 
innebär större hänsyn till miljö och som har positiv effekt på såväl sociala som ekonomiska aspekter 
bör även det uppmuntras. Det är Delegationens hållning att de vill att diskussionen om en hållbar 
stadsutveckling förs vidare och att det som bör prioriteras får skilja sig från fall till fall, samt att det går 
att hantera konflikter mellan olika mål på olika sätt.  (Delegationen för hållbara städer, 2009c).  
 
I Västra hamnen i Malmö har staden och byggherrarna samarbetat för att skapa en modern och hållbar 
stadsdel med kretsloppstänk som sträcker sig längre än i många andra nya områden. Speciellt avfallet 
har de försökt att både minimera och återvinna eller återanvända så långt det bara är möjligt. Ett 
exempel är att över 200 avfallskvarnar installerats i lägenheterna i stadsdelen. Den största delen av 
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matavfallet kan malas ned och fortsätta i separata ledningar ner till en separat tank i marken. Där 
hämtar senare en slamsugbil avfallsresterna och tar det till ett biogasverk. Det vanliga hushållsavfallet 
läggs i nedkast placerade på gården och sugs sen, när tankarna är fulla, upp av en sopsugbil. På så sätt 
undviks störande lastbilstrafik inne i bostadsområdet (Malmö stad, 2011). I arbetet med stadsdelen 
Västra hamnen har flera olika stora företag varit involverade för att skapa en så hållbar stadsdel som 
möjligt. Energifrågan har varit av stor vikt och det har inte bara handlat om energieffektivisering, 
dessutom ska den nya stadsdelen producera energi. Det har projektet kunna förverkliga genom 
byggnation av solceller, vindkraft, sjövärme och – kyla. Energiföretaget E.ON’s brittiske forskningschef  
har uttryckt att en hållbar stadsdel: ”är i balans med naturen och att den skapar lika mycket resurser som den 
utnyttjar” (författarens övers., Klimatsmart, 2009). Hur det ska gå till framgick inte av intervjun. Med 
tanke på hur mycket omland till en stad som krävs för all mat-, energi- och varuproduktion till stadens 
innevånare, så låter det utopiskt att i dagens läge definiera en hållbar stad på det sättet. Ett bra steg på 
vägen är ändå att se till att stadsdelen skapar lika mycket energi som den förbrukar, på sikt kanske andra 
kretslopp också kan slutas. 

2.3 Brundtland-rapporten och andra varningsklockor 
Det som utan tvekan har haft allra störst inverkan på utvecklingen av miljöarbetet och strävan efter ett 
mer hållbart samhälle i vår tid är utgivningen av FN-rapporten: Our common future år 1987. En lång lista 
på åtgärder som de ansåg måste genomföras för en mer hållbar utveckling presenterades i rapporten 
(Baker, 2006). Den kallas mer allmänt för Brundtlandrapporten, eftersom dåvarande Norska statsministern 
Gro Harlem Brundtland var ordförande för FN:s världskommission för miljö och utveckling (WCED) 
som tog fram skriften. Där beskrevs en hållbar utveckling i form av; ‖en utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers behov‖.  Rapporten låg till grund för FN:s miljökonferens i 
Rio de Janeiro 1992 (Nationalencyklopedin, 2011). Denna definition har använts och tolkats på många 
olika sätt i både lokala och mer globala sammanhang genom åren. Robert W. Kates (2005) beskriver hur 
denna oupphörliga anpassning av hållbarhetsbegreppets innebörd både är dess styrka och svaghet. Att 
framtidsbilderna förnyas och prioriteringarna ändras under tidens gång är i detta sammanhang något 
bra. Arbetet med att få flera olika aktörer i samhället att komma överens om hållbarhetsmål och - 
strategier kan vara både svårt och tidskrävande men ska inte för den skull verka avskräckande. I 
Brundtlandrapporten understryks även att det är den politiska viljan som ska och måste driva 
hållbarhetsarbetet framåt. 
 
Miljömedvetenheten i samhället ökade under 1980-talet, speciellt till följd av upptäckten av det då stora 
ozonhålet ovanför Antarktis. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och förorenade utsläpp rent allmänt bidrog 
därutöver till att det ställdes ökade krav på myndigheter att skärpa miljölagstiftningen och jobba mer 
internationellt för att skapa gemensamma policies med avsikt att mildra miljöförstöringen (Baker, 
2006). 
 
Ett sätt att mäta länders förbrukning av naturresurser är genom det ekologiska fotavtrycket. Det bygger 
helt enkelt på att den markyta som krävs för att förnya de förbrukade resurserna, skapa ny energi och 
för att ta hand om avfallet som genereras, beräknas utifrån ett standardiserat sätt. I sin Living planet report 
2010 har WWF (Världsnaturfonden) listat alla länders ekologiska fotavtryck och även beräknat att i 
dagsläget förbrukas 50 % mer per år än vad jorden klarar av att återskapa. År 2010 låg Förenade arab 
Emiraten följt av Qatar och Danmark i topp på listan över störst ekologiskt fotavtryck. Sverige kommer 
föga oväntat också högt upp på listan som nummer 13 (Global Footprint Network, 2010). Med en 
snabb takt av naturresursförbrukning kommer vi att behöva kapaciteten av två jordklot år 2030 för att 
upprätthålla samma livsstil. Det är givetvis inte möjligt och en fingervisning om att dagens 
förhållningssätt till miljön är fullständigt ohållbar i många av världens länder. 

2.4 Kretsloppsmodeller och hållbara städer 

2.4.1 Staden som scen för nya innovativa lösningar 
Varför vill politiker och miljövänner i dag skapa mer hållbara städer? Ett viktigt skäl är att fler och fler 
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människor flyttar till städerna. Stora mängder energi används där till alla transporter och tekniska 
system. Mängder naturresurser tas i anspråk i stadsmiljön, samtidigt som befolkningstätheten ger 
möjlighet att skapa innovativa nya system som kan minska miljöpåverkan på ett eller annat sätt. Det kan 
t.ex. handla om att ta hand om matavfallet och omvandla det till biogas, som i sin tur driver bussarna i 
staden. I städer finns även en större valfrihet än på landsbygden att välja färdmedel. Kollektivtrafiken är 
i de flesta fall väl utbyggd och ett bekvämt alternativ för pendlare, gång- och cykelvägarna är väl 
underhållna och har belysning. Många storstäder satsar i dag på att förtäta bebyggelsen där det går inne 
i staden, på detta vis kan en ny blandning av funktioner skapas och förhoppningsvis minimeras 
transportbehovet något. (Nya arbetsplatser och affärer i ett område med mestadels bostäder är ett 
sådant exempel.)  Utifall bil behövs någon gång ibland kan många stadsbor välja att gå med i en bilpool, 
istället för att äga en egen bil. 

2.4.2 Kort om klimatförändringarna 
Ett stort och ökande miljöproblem som diskuteras mycket är klimatförändringarna. Det är 
vetenskapligt bevisat att halterna av växthusgaser ökat i atmosfären och att mänsklig förbränning av 
fossila bränslen ökat utsläppen av dessa gaser (Bojinski, Doherty et. al., 2009). Detta i sin tur leder till 
en förhöjning av årsmedeltemperaturen på jorden vilket kan bidra till torka, översvämningar och andra 
allvarliga problem för människors överlevnad runt om i världen. Därför anser IPCC (FN:s klimatpanel) 
och flertalet forskare att det är viktigt att forskningsmetoderna fortsätter utvecklas, vilka kan mäta dessa 
förändringar på ett säkert sätt, att klimatmodellerna förbättras och att informationen som fås sprids 
vidare till beslutsfattare, så de kan fatta beslut rörande klimatanpassande och riskreducerande åtgärder 
(Bojinski, Doherty et. al., 2009). Klimatproblematiken är högst relevant för städernas utveckling. Att 
minska koldioxidutsläppen med hjälp av olika politiska åtgärder är en viktig del, dessutom gäller det att 
planera nya stadsdelar på ett sådant sätt att ett förändrat klimat inte ger några oönskade sidoeffekter 
(det kan t.ex. handla om att lerskred eller att risken för översvämningar ökar i framtiden). Några 
punkter som inte direkt hör till staden men som bör tas upp ändå är att nedhuggningen av regnskogen i 
världen måste stoppas för att minska klimatpåverkan och att jordbruket (speciellt nötkreaturhållningen) 
måste bli mer miljöanpassad.  

2.4.3 Kretslopp i staden 
Växande sopberg och övergödning av haven är två av de miljöproblem som livet i storstäder kan 
förorsaka ifall politiker och tjänstemän inte jobbar målmedvetet med att sluta kretsloppen i staden. Att 
jobba för att alla innevånare lätt kan sortera sitt avfall och lämna det på platser i närheten av bostaden 
är en viktig del i materialkretsloppet. Välfungerande vattenreningsverk som tar hand om och renar 
vattnet från olika kemikalier och näringsämnen, innan det rinner ut i havet är också viktigt. Slammet 
från reningsverken kan dels vara med i framställning av biogas och om det är tillräckligt rent från gifter 
går det att föra tillbaka till jordbruksmark som gödsel (Stockholm vatten, 2011).  
 
Dessa uppgifter behöver särskilt lösas i städer: 

 Vatten och avlopp 

 Avfall 

 Energi 

 Trafik 
 
Nuförtiden har det blivit populärt att tala om synergieffekter i samband med stadens tekniska system. Det 
har tagits fram ett svenskt exportkoncept, SymbioCity, som syftar till att sälja denna typ av kunskap och 
miljöteknik. Svenska exportrådet tog initiativet och ett flertal arkitektkontor och företag är med i 
satsningen. Här följer ett par exempel på den typ av miljöteknik som Sverige har lång erfarenhet av; 
fjärrvärme och även – kyla, värmeväxlare som återvinner frånluftsvärmen samt biogas från 
avloppsslam. Därutöver kan landskapsarkitektur bidra med miljöförbättringar i form av mer grönska 
vilket ger bättre luftkvalitet och som även möjliggör att ta hand om regnvatten på ett naturligt sätt 
(SymbioCity, 2011).  
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2.5 Den svenska politiken för hållbara städer 
”Regeringens målsättning för klimatarbetet är att Sverige ska vara en ledande förebild för ett modernt samhälle som är 
miljöanpassat, byggt på förnybara resurser, och där en tillväxtvänlig politik kan bedrivas i samklang med jordens 
klimatvillkor” (Regeringskansliet, 2006). Det framgår ganska tydligt att Sveriges regering anser att det ska 
gå att kombinera ekonomisk tillväxt och en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Det finns de med andra 
politiska åsikter som inte håller med om detta och som påstår att det måste ske en radikal förändring i 
utnyttjandet av naturresurser för att livet på jorden ska kunna fortgå. En förändring som är svår att 
genomföra på konsumentnivå, utan behöver ske på politiskt initiativ. De olika gröna partierna i EU är 
exempel på politiska åsikter där nutidens politik för ekonomiska tillväxt ifrågasätts. 
 
Sverige har en strategi för hållbar utveckling, vilken utgår från fyra huvudpunkter: 

 Bygga samhället hållbart. (Där förklaras det närmre att: Det innebär att vidareutveckla goda levnadsvillkor 
genom fysisk planering, regional utveckling, infrastruktursatsningar samt utveckling av boende- och 
stadsmiljöer.) 

 Stimulera god hälsa på lika villkor. 

 Möta den demografiska utmaningen. 

 Främja en hållbar tillväxt. 
(Regeringskansliet, 2006a) 

 
Strategiarbetet har pågått sedan år 2002. Det följs upp med hjälp av olika indikatorer inom allt från 
medellivslängd, till energiintensitet och bistånd. Det går t.ex. att utläsa en minskning av oljeanvändandet 
och en ökning av förnybart bränsle, totalt sett har energianvändningen minskat de senaste fem åren i 
Sverige (Regeringskansliet, 2006a). Vidare står det i ett annat, äldre dokument från dåvarande 
socialdemokratiska regeringen att ‖det är viktigt att främja människors delaktighet och medbestämmande” i 
arbetet med hållbart samhällsbyggande. Det sägs vara en särskilt viktig komponent med delaktighet från 
medborgarna för att kunna nå målet om ett hållbart samhälle. Denna punkt kämpar kommunerna i 
Sverige med än i dag. Att hitta former för delaktighet i hållbarhetsarbetet är inte enkelt. Hur ska t.ex. de 
svaga rösterna i samhället göra sig hörda? En annan svår uppgift i dagens planering är att försöka 
förutspå befolkningsutvecklingen. På vissa platser i Sverige sker avfolkningen av glesbygden i rask takt, i 
andra delar ökar inflyttningen mer än vad som beräknats. Båda dessa exempel ger nämnvärda 
svårigheter i arbetet med stadsplanering på respektive ort. Hela strategin har delvis till syfte att 
möjliggöra för människor att agera hållbart i vardagen. Därför måste infrastruktur- och 
samhällsplaneringen se till att alla åtgärder som kan uppfylla detta mål vidtas (Miljödepartementet, 
2006). 
 
I dag i Sverige bor majoriteten i mer eller mindre urbaniserade områden. I de tre största stadsregionerna 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) bodde år 2005 ca 47 % av befolkningen. Lägger man till 
universitetsorter och övriga regionala kärnor ökar andelen stadsbor än mer. Det är därför som det är så 
angeläget att föra en politik för hållbar stadsutveckling med koppling till den nationella 
storstadspolitiken (Miljödepartementet, 2006). 
 
Följande internationella deklarationer och dokument styr Sveriges arbete mot en mer hållbar utveckling:  

 Riodeklarationen (FN, 1992) 

 Habitat agendan (FN, 1996) 

 EU:s strategi för stadsutveckling m.fl.  
(Nordregio, 2007) 

 
I internationella sammanhang försöker Sverige aktivt främja dessa aspekter av hållbar utveckling; 
ekonomisk tillväxt, jämställdhet och jämlikhet, ökad handel och en effektiv fattigdomsbekämpning. De 
olika samarbetsorgan där dessa olika frågor lyfts fram är FN, IMF, WTO, Världsbanken och OECD 
(Miljödepartementet, 2006). 
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2.6 Nationella miljömål 
Sverige har satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål som är tänkta att nås inom en generation. De 
omfattar arbete för att; minska klimatpåverkan, skydda ozonlagret, värna biologisk mångfald, minska 
försurningen av hav och land m.m. (Miljömål, 2011a). Riksdagen beslutade om detta år 1999. Alla 
miljömål ska uppnås tills 2020, utom klimatmålet som gäller fram till år 2050 (Nationalencyklopedin, 
2011). Det praktiska arbetet med miljömålen bedrivs på en mycket bred front där nationella 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och innevånare alla kan vara med och delta för att se till 
att målen uppnås. Till hjälp finns det olika mätbara indikatorer som följs upp från år till år, de kan peka 
på vilken riktning ett visst miljömål rör sig åt (Miljömål, 2011b). Städer har ett eget miljömål som kallas 
‖god bebyggd miljö‖, vilket ger riktlinjer för hur kommunernas planer och strategier ska utformas så 
städerna blir mer miljöanpassade. Bostäder, arbetsplatser och handel ska utformas så att 
transportbehovet minskar och möjligheterna till kollektivtrafik ökar. Andra aspekter som tas upp i 
miljömålet är kulturhistoriska värden, skydda vatten- och grönområden, förnyelsebar energiproduktion 
(solceller, fjärrvärme m.m.) ska öka inom städerna, minska både luftföroreningarna och bullernivåerna 
för att värna människors hälsa. Enligt miljömålsrådets bedömning är det i princip omöjligt att uppnå en 
‖god bebyggd miljö‖ till år 2020. Största problemet är att kulturhistoriska värden och människors hälsa 
inte alls förbättrats, utan tvärtom försämrats på vissa punkter (Miljömål, 2010a).  
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Figur 1 Regionala kärnor och korridorer 
för bebyggelse i Stockholmsregionen 
(Regionplanekontoret, 2010). 
 

2.7 Bygga hållbart i Stockholm, RUFS 2010 
Våren 2010 antogs den nya regionplanen för 
Stockholms län. Det är en plan där huvudinriktningen 
för all slags fysisk planering i länet beskrivs. RUFS 
2010 tar upp de viktiga grönstrukturerna och 
beskriver var det är lämpligt att placera nya bostäder 
och arbetsplatser plus mycket annat, allt detta utifrån 
olika strategier. Utgångspunkten är en vision om att 
Stockholms län ska vara ‖Europas mest attraktiva 
storstadsregion‖ inom 40 år. Det delas sen upp i 4 
stycken mål som är tänkta att uppnås med stöd av 6 
olika strategier. Tanken är att regionen ska utvecklas 
flerkärnigt framöver och med en tät stadsstruktur. Det 
är särskilt betydelsefullt för kollektivtrafiktätheten att 
staden byggs ut på ett sammanhållet sätt.  
 
Befolkningen väntas öka mycket fram till 2050 (lågt 
räknat uppskattas ökningen med 28 % och högt 
räknat med 50 %). Det är avgörande för regionens 
framgång att nya bostäder och infrastruktursatsningar 
följer den genomtänkta regionplanen. RUFS 2010 har 
formell status både som regionplan enligt PBL och 
som regionalt utvecklingsprogram 
(Regionplanekontoret, 2010). Figur 1 illustrerar 
regionala stadskärnor, de korridorer utmed vilka 
bebyggelsen i regionen bör koncentreras och de 
kopplingar som finns till omgivande regioner. Den 
största röda ringen i mitten utgörs av Stockholms stad 
inklusive Solna stad, Sundbyberg och Nacka. De andra 
identifierade stadskärnorna är: Haninge centrum, 
Flemingsberg, Skärholmen/Kungens kurva, Södertälje, Arlanda/Märsta, Kista/Häggvik/Sollentuna, 
Barkarby/Jakobsberg och Täby centrum/Arninge (Regionplanekontoret, 2011). 

2.8 Hammarbymodellen och dess inflytande på dagens stadsutvecklingsprojekt 
Under en lång tid har stadsbyggnadsprojektet i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm lyfts fram som 
det främsta inom svensk stads- och miljöplanering. Vid KTH har två forskare, Sofie Pandis Iverot och 
Nils Brandt, genomfört en utvärdering av miljöprofileringen för Hammarby sjöstad. Deras fem 
viktigaste synpunkter efter den genomförda utvärderingen gäller;  

 det är viktigt med en god målformuleringsprocess 

 en dynamisk uppföljning av målen  

 människan måste komma närmare miljön 

 miljömålsättningen ska vara med tidigt i stadsplaneringsprocessen 

 en tydlig vision och helhetssyn är viktig för stadsutvecklingen  
(KTH, 2010) 

 
Forskarna konstaterar att miljöarbetet inom stadsplaneringen i Stockholms stad är viktig då den 
framhäver staden som nav för innovationer inom miljöteknik och hållbar stadsutveckling (Industriell 
ekologi/KTH, Stockholms stad, 2008).  
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Hammarbymodellen som blivit känd runt om i världen, är unik på det sätt att den tagit tillvara på de 
platsspecifika möjligheterna för att skapa ett slutet kretslopp inom stadsdelens gränser. Det var 
miljölösningar för avfall, vatten, avlopp och energi som ritades upp på ett nytt kreativt sätt. T.ex. åker 
inget dagvatten ner med avloppsvattnet till reningsverket, utan det som hamnar på tak och innergårdar 

leds direkt ut i Hammarby Sjö, vattnet från gatorna leds till en lokal reningsprocess även kallad lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) där föroreningar sedimenteras och vattnet kan senare ledas ut 
till sjön. I stadsdelen finns ett modernt sopsugsystem med olika nedkast, återvinningsrummen är nära 
alla boende och organiskt avfall omvandlas till biomull m.m. I figur 2 illustreras tydligt alla delar av 
Hammarbymodellens kretslopp. Huset i mitten symboliserar en bostad och pilarna som går in och ut 
därifrån visar de naturresursflöden som bostaden är med och påverkar. 
 
Den mest betydelsefulla drivkraften för själva genomförandet av miljöprofileringen låg i 
miljöprogrammets helhetsperspektiv. Där kopplades energianvändande, vatten- och avloppsfrågan och 
avfallshanteringen samman till ett område där det gick att skapa miljövinster med hjälp av 
synergieffekter. Pandis och Brandt (2009) konstaterar att fokuset på systemlösningar resulterade i en 
brist på att anamma ny teknik i planerandet. Exempel på sådan teknik är; solceller, bränsleceller men 
även annan typ av energilösningar. De poängterar att i framtida stadsutvecklingsprojekt bör staden 
(både politiker och tjänstemän) vara mer observanta i frågan om användning av spjutspetsteknik.  
 
Ytterligare en grundläggande fråga som inte riktigt togs i beaktande i planeringsprocessen gällde hur 
mycket innevånarna i Hammarby sjöstad skulle påverka de olika miljömålen genom sina individuella 
handlingar. Pandis och Brandt belyser detta och menar att det t.ex. skulle gå att ge tydliga ekonomiska 
incitament att spara på energi i den enskilda bostaden. Vissa byggherrar ville installera solpaneler på 

Figur 2 Hammarbymodellen visar det slutna kretsloppet för stadsdelen (Hammarby Sjöstad, 2011). 
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sina tak, men då var det i strid mot uppsatta gestaltningskriterier som arkitekter och planerare från 
staden satt upp tidigt i processen. Det hade förmodligen gått att uppnå bättre resultat rent miljömässigt 
om alla berörda aktörer fått vara med redan från ett tidigt stadium, t.ex. kanske motstridiga 
styrdokument hade undvikts. Det finns nästan bara goda erfarenheter av att ha byggt ett infocenter i 
Sjöstaden, kallat GlashusEtt, därför uppmanas staden att göra på liknande sätt vid andra stora 
stadsutvecklingsprojekt i framtiden (Pandis och Brandt, 2009). 
 
En annan KTH-forskare som tittat på utvecklingen i Hammarby Sjöstad är Örjan Svane (Institutionen 
för Samhällsplanering och miljö, avdelningen för miljöstrategisk analys). Han har gjort olika studier på 
miljöledningssystemet i det omfattande nybyggnadsprojektet. I en fallstudie undersöks t.ex. Stockholms 
stads projektteams miljöledningssystem. Det var själva genomförandeprocessen som undersöktes i 
fallstudien, inte Hammarby Sjöstad som ‖ett gott exempel” på hur man planerar och bygger miljövänligt 
(Svane, 2007). I genomförandeprocessen identifierades samt analyserades målkonflikter och olika 
policyinstrument. Resultatet utmynnade i ett nytt begrepp: ‖situations of  opportunity”. Det kan beskrivas 
som en begränsad tidsrymd när stadens tjänstemän från t.ex. miljö- och planförvaltningen har som 
störst möjlighet att påverka slutresultatet i sitt projekt. De har möjlighet att bestämma hur hög nivå som 
miljömålen ska ha, genom olika avtal eller genom att ge bygglov till en speciell byggherre. En 
undersökning av ett projekts ‖situations of  opportunity” kan hjälpa till med att öka förståelsen för vad som 
‖stöttar eller hämmar” förändringar i processen av en särskild utveckling understödd av miljömål (Svane, 
2007). 
 
Svane (2007) beskriver tre olika typer av målkonflikter som kan uppstå i ett planeringsprojekt såsom 
Hammarby Sjöstad; extern-, intern- och procedurkonflikter. Han ger även exempel på sådana 
konflikter. En synnerligen uppenbar och frekvent extern målkonflikt mellan miljömässiga och 
ekonomiska mål utgjordes av materialval till bostäderna. För frågan är hur mycket mer som den 
genomsnittlige konsumenten är villig att betala för lite mer miljövänliga material i sin bostad? I detta fall 
så konstateras det att ekonomi går före i de flesta fall. Vidare beskrivs en intern målkonflikt som har att 
göra med det sjönära läget mot norr. Stockholm hade slagit fast att läget var en av områdets största 
kvaliteter och så många lägenheter som möjligt skulle få sjöutsikt. Detta innebar problem, eftersom 
många och stora fönster som vetter åt norr inte är energieffektivt. I detta fall fick form och utsikt gå 
före miljöeffektivitet. Den mest kända konflikten utgjordes av de lågt satta parkeringstalen som fanns 
från början. Stockholms stad trodde att det skulle räcka med ett parkeringstal på 0.55. När så de första 
innevånarna flyttade in så visade det sig att många fler än beräknat ville behålla sin bil. Det blev en s.k. 
procedurkonflikt, där stadens miljövisioner fick backa för innevånarnas vardagsbehov och rätt att inte 
bli diskriminerad. I dag har parkeringstalet ökat till en nivå i linje med andra närförorter. 

2.9 Tekniska innovationer kontra livsstilsförändringar 
I dagens samhällsdebatt om hållbar stadsutveckling är det fokus på innovationer och på vilket sätt som 
smarta tekniska system ska säkerställa en önskvärd och hållbar utveckling. Det verkar finnas en önskan, 
hos både politiker och stadsinnevånare, att dagens miljöproblem ska gå att lösa enbart med ny teknik. 
Tanken att alla i den rikare delen av världen måste minska märkbart på sin konsumtion och på det 
fossilbränslekrävande resandet för att några miljöförbättringar ska ske, är i dagsläget svindlande. Det är 
ändå spännande att se att det finns invånare i västvärlden som bryr sig mer om sociala och ekologiska 
värden, att de t.o.m. går ner i arbetstid för att få utrymme att ägna sig mer åt dessa intressen. Den trend 
på området som uppmärksammats mest de senaste åren är s.k. downshifting. Trenden har vuxit fram i 
USA, Storbritannien och Australien, men kan även ses i Sverige. Denna form av livsstil tar avstånd från 
den överdrivna konsumtion som råder i dag och fokuserar istället på att man som individ ska ha tid att 
utvecklas och uppnå sina livsmål och vårda sina nära relationer. Det som downshifter’s behöver 
konsumera ska då vara av hög kvalitet, så det håller länge och gärna ekologiskt eller återvinningsbart. 
Det finns en koppling mellan downshifting och slow rörelsen (här i Sverige har det pratats en del i media 
om slow food), som också går ut på att ta avstånd från företeelser i dagens samhälle som inte gagnar 
den personliga utvecklingen och som inte är ekologiskt hållbara. Det är även de snabba förändringarna i 
samhället som slow rörelsen protesterar emot (Wikipedia, 2011). 
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När det gäller dagens politik i Sverige talas det mycket om att en ‖hållbar ekonomisk tillväxt‖ ska leda 
till en hållbar utveckling i vårt land. De politiska anhängare som röstar för en grön politik anser att detta 
är mycket svårt att uppfylla med dagens marknadsekonomi. T.ex. skriver det svenska miljöpartiet att de 
vill att ett ekonomiskt system ska ta hänsyn till naturens begränsade resurser och värna ekosystemen 
framför korta ekonomiska vinster som tär på naturen (Miljöpartiet, 2011). Anhängare av en grön politik 
tycker att det behövs en förändring till kretsloppsekonomi som kan ta hänsyn till att planetens 
naturresurser är ändliga (Wikipedia, 2010).  
 
På Stockholm resilience centre forskas det bl.a. om vilka möjligheter jordens ekosystem har för att återhämta 
sig efter människans framfart. En samling forskare med akademisk bredd verkar på centret. 
Föreståndaren Johan Rockström på centret, har sagt att väldigt liten del av dagens forskning kring 
hållbarhet erkänner vikten av att ta hänsyn till och arbeta med den socio-ekologiska hållbarheten. Det är 
därför en stor utmaning att få omvärlden att hantera denna fråga på ett mer seriöst sätt. För i dag är det 
människan som enskilt påverkar jordens yta allra mest av de varelser som lever här. Det är även dags att 
omvärdera och omdefiniera vad som menas med en långsiktigt hållbar utveckling (Stockholm Resilience 
Center, 2010). 

2.10 Innebörd av hållbar stadsutveckling  
Det finns många olika definitioner på vad som menas med hållbar stadsutveckling. Delegationen för 
hållbara städer vill inte själva hävda att de har en passande definition utan säger att det är en strävan att 
anpassa stadsbyggandet till hårdare miljö- och hållbarhetskrav. Det finns några aspekter som ändå bör 
nämnas och som är bra att tänka på när ett nytt område ska planeras hållbart. Dessa utgörs av: 

 Många grönytor och parker. 

 Torg och andra stora öppna platser är viktiga ur social synvinkel. 

 När regnvatten ska tas om hand är lokalt omhändertagande av dagvatten att föredra (LOD), 
gröna tak och fler ytor där vattnet kan infiltreras i marken är bra. 

 Matproduktionen måste komma närmare konsumenterna (de långa transporterna i dag kräver 
mycket energi). Ge innevånare möjlighet att odla sin egen mat på tak och i stadsnära 
koloniträdgårdar. Det ger vinster för både hälsa och att människor kommer i bättre kontakt 
med naturen. 

  Gatorna ska ha trottoarer som är användarvänliga.  

 Alla byggnader och ny infrastruktur som skapas måste vara av högsta standard på energi- och 
miljöområdet. 

(Farr, 2008) 
 
Vilka positiva aspekter talar för den täta och blandade rutnätsstaden? När det gäller formen på den 
hållbara staden så talas det i Sverige ofta om den ‖attraktiva rutnätsstaden‖. Ett begrepp som använts 
på flera seminarier jag varit på och som lokala politiker gärna använder sig av när de beskriver en större 
stadsomvandling eller liknande. Möjligheterna till gatuliv och stadskänsla är lockande för många 
invånare och planerare. Gaturummets utformning med kantstensparkering och trottoarer, trädalléer och 
affärer samt restauranger i bottenvåningarna verkar vara goda förutsättningar för en välfungerande 
attraktiv stad. Tyvärr är det svårt att skapa sådana kvarter på beställning. Det beror mycket på 
kundunderlaget om någon är villig att öppna ett café eller en affär i ett nytt kvarter.  
 
När en stad utvecklar strategier för att främja hållbara livsstilar så har det visat sig att i Sverige i dag 
utgår planerarna och politikerna från en medelklassnorm där en stor andel innevånare utesluts (Bradley, 
2009). De åtgärder som premieras har tagits fram i syfte att passa medelklassen bäst, och för att få de 
andra på rätt spår. Att ha parallella hållbarhetsdiskurser i ett samhälle är förhållandevis svårt men 
önskvärt, då det skulle underlätta förändringar som gagnade miljön och samhället. Det faktum att 
innevånare i låginkomstområden konsumerar mindre varor och resor hjälper inte, eftersom de anses ha 
dålig kunskap om vad hållbar utveckling innebär och vad man som enskild kan göra för att gagna en 
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sådan (Bradley, 2009). På något sätt blir det den resursslösande men upplyste medelinkomsttagaren som 
får sin röst hörd i hållbarhetsfrågan. 

2.12 Fokusera på den lokala nivån 
Ett omfattande intressant forskningsprojekt som genomförts inom hållbar stadsutveckling är det s.k. 
Husus - projektet (Hushåll och Urbana Strukturer i Uthålliga Städer). Forskargruppen bestod av 
deltagare från både FOI, Stockholms universitet och KTH. Finansieringen till forskargruppen kom från 
Byggforskningsrådet, numera kallat Formas. Det ingick i ett insatsområde kallat ‖Den uthålliga staden‖ 
som dessutom innehöll fyra andra forskningsgrupper. Syftet med HUSUS - projektet var att diskutera 
och visa hur ett samhälle, där invånarnas energianvändning inte hotar den ekologiska hållbarheten, 
skulle kunna se ut. De utgick från Stockholm och skapade olika möjliga framtidsbilder, som visar 
hushållens tids- och energianvändningen ungefär 50 år framåt i tiden (Gullberg, Höjer, Pettersson, 
2007). 
 
 Det framgår att en betydelsefull del i miljöarbetet är att identifiera den platsspecifika 
hållbarhetsmodellen eller problemformuleringen. Med andra ord är det svårt att säga att det finns 
någon universal lösning för alla städer. Enligt forskarna i HUSUS - projektet är det i dag en svår 
balansgång mellan de korta ekonomiska vinstintressena (säkra den ekonomiska tillväxten) och att se till 
att införa ett ekologiskt hållbart levnadssätt (Gullberg, Höjer, Pettersson, 2007). 
 
De olika energianvändningsområdena som undersökts av forskningsgruppen är bl.a. bostäder och 
annan bebyggelse, mat, resande och varaktiga varor (exempel på detta är bilar och inredningsartiklar). 
En framtida möjlighet är att mer mat produceras inom stadsgränserna. Detta kan ske på olika 
kolonilotter, i köksträdgårdar, på balkonger och tak. Redan i dag odlas en stor andel grödor för enskilt 
bruk, både i och nära städer. Det kan tänkas att om det skulle bli mer attraktivt för individen att odla 
själv, då kommer denna trend att förstärkas. 
 
Några allmänna tankar och slutsatser från hela forskningsprojektet ‖Den uthålliga staden‖ är att städer 
och orter inte kan fortsätta behandla de tre hållbarhetsaspekterna var för sig. Det behövs samspel 
mellan dessa tre olika dimensioner för att nå resultat både lokalt och globalt. Vidare framgår det tydligt 
från alla fem forskargrupper att problemen i arbetet med hållbar stadsutveckling till stor del beror på 
själva arbetsprocessen och de inblandade aktörernas roller. Forskargrupperna klargjorde även att det 
finns flera uppfattningar om vad hållbar utveckling innebär, så det är upp till varje stad eller kommun 
att definiera sin egen tolkning och handlingsplan. De anledningar som nämns av forskarna till att 
hållbarhetsarbetet ofta går trögt/blir fragmenterat är; de starka yrkesroller och den hierarki som råder i 
förvaltningskulturen, ekonomiska och andra mer kortsiktig intressen får gå före och en stark 
sektorsuppdelning (Formas, 2007). 
 
För att lyckas med hållbarhetsarbetet måste de lokala förutsättningarna vara i fokus. Lokala aktörers 
handlingsförmåga måste även det tas hänsyn till. Dessa fakta tyder på att ett underifrånperspektiv finns 
med i planeringsprocessen. Tjänstemännen bör ha förståelse för att boende och allmänhet ser 
annorlunda på förändringar i sin närmiljö, jämfört med tjänstemännen. Det går inte att säga längre att 
stadsbyggande och stadsutveckling handlar om teknisk ingenjörskonst där allmänna lösningar existerar.  

2.13 Klimat- och hållbarhetsstrategier (CAP’s – carbon action plans) 
I USA och flera andra länder har det på kommunnivå börjat införas olika typer av klimatstrategier. 
Deras uppdrag är att formulera och sätta upp mål och strategier för hur staden ska minska sina 
koldioxidutsläpp. En annan viktig fråga är hur staden ska anpassas till klimatförändringar som väntas 
inom en närliggande framtid. Enligt en artikel av Bassett och Shandas (2010) finns det i dag mycket lite 
forskning på dessa typer av klimatstrategier ur ett planerarperspektiv. De säger att man kan anta att 
eftersom hela ‖klimatutmaningen är en ny typ av utmaning‖, så borde det formuleras många innovativa 
handlingsplaner för att möta problemen. I deras studie beskriver de att så är fallet, men att olika städers 
handlingsplaner kan vara av varierande kvalitet. Vissa planer sätter inte ens upp specifika mål att uppnå 
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inom en viss tidsram, medan andra är väldigt tydliga och ambitiösa i sina formuleringar. Vidare 
beskriver Basset och Shandas (2010) att forskning visat att de städer som lyckas bäst med att ta fram 
klimatstrategier har en sak gemensamt. De har lyckats ‖rama in‖ de globala utmaningarna tillsammans 
med de specifika lokala förutsättningarna och tagit fram anpassade klimatstrategier.  
 
I Sveriges kommuner jobbar de med varierande klimatstrategier. Det finns utrymme för egna initiativ, 
t.ex. att ha någon form av klimatavtal som företagen i kommunen kan välja att skriva under. Från 
nationell nivå finns det ett uppdrag att alla ska arbeta med miljömålet begränsad klimatpåverkan. De 
indikatorer som mäts, dels i kommunerna, är bl.a. energianvändning, kollektivtrafikresor, 
klimatpåverkande utsläpp och vindkraftsel. Som det ser nu kommer detta mål att vara ‖mycket svårt att 
nå‖ till 2050 (Miljömål, 2010a).   

2.14 Samverkan inom hållbar stadsutveckling 
Att identifiera ett stort miljöproblem och sedan bara prata om att göra något åt det gör ingen nytta. Det 
som är viktigt i dagens samhälle är hur politiker agerar och särskilt att de tar fram starka visioner för en 
mer hållbar stadsutveckling. Framtidsvisioner som de tillsammans med näringsliv, innevånare och 
sakkunniga tjänstemän kan använda i det dagliga arbetet med att miljö- och klimatanpassa städer på ett 
klokt och genomtänkt sätt. Denna arbetsmetod kallas allmänt för samverkan och är en metod som kan 
innebära vissa komplikationer i kommunerna. Först och främst måste det tydliggöras att kommunens 
tjänstemän jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige. De har lagstadgade uppgifter som skall skötas 
och därutöver gör de sådant som kommunfullmäktige ger i uppdrag. Så även om miljö- och 
planeringstjänstemännen skulle ha idéer och visioner, blir dessa svåra att genomföra om inte politikerna 
är med på samma linje. Enligt Håkansson (2005) är det även problematiskt ibland med förhållandet 
mellan de olika inblandade förvaltningarna i kommunerna. Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret i 
en kommun kan t.ex. ha skilda uppfattningar om hur hållbarhets- och miljöfrågor bäst hanteras. Det 
kan resultera i stridigheter om olika plandokument där Miljöbalken (som är mer detaljerad än plan- och 
bygglagen) till sist får utgöra domare. Resultatet blir att planprocessen i många fall förlängs (Håkansson, 
2005). 
 
Det är dessutom två helt olika typer av yrkesroller som beskrivs (Håkansson, 2005). Miljöcheferna som 
intervjuats framstår som generalister inom sitt fält och med en drivkraft för att jobba med frågor som 
är viktiga för framtiden och som har möjligheter att ständigt utvecklas i sitt yrke. Det nämns att då 
Plan- och bygglagen möter Miljöbalken blir det ofta en stor diffus gråzon. Samarbete och förståelse är 
visserligen närvarande i arbetet men det skulle kunna gå bättre om arkitekterna tog till sig 
miljötjänstemännens utlåtanden lite oftare och hade med deras kommentarer i planbeskrivningarna. 
Studien kom fram till att samtliga deltagande miljötjänstemän ansåg att det går att se statusskillnader 
mellan förvaltningarna. Miljö ligger vanligen inte i topp. Något som dessutom är intressant att notera är 
att de deltagande planerarna sa sig ha ‖ett stort miljöengagemang‖ (Håkansson, 2005: 161). Planerarna 
var enligt egen åsikt, till skillnad från miljöcheferna, mer här i nuet när de arbetade med sina 
planritningar och tyckte att det kan vara svårt att få gehör från politikerna för något som eventuellt kan 
ske långt framåt i tiden. I en rapport från Formas (2007) nämns att om samverkan ska fungera bra är 
det nödvändigt med någon som kan hålla i de öppna och breda samtalen som behöver föras. Denne 
processledare skulle kunna vara en planerare som då får utveckla en ny sorts roll inom sitt yrke. 
 
Samverkan mellan en kommun och dess innevånare kan gå till på i stora drag tre olika sätt: 

 Folkbildning, vilket innebär att det ges information och utbildning angående t.ex. miljöfrågor. 

 Problemnära organisering på grannskapsnivå, dvs. aktiviteter sker inom ett bostadsområde för att öka 
medvetenheten kring något ämne. (Grannsamverkan mot inbrott är ett sådant exempel.)  

 Innevånares medverkan i övergripande frågor. Människor får vara med då de mer översiktliga planerna 
och målen formuleras. 

(Naturvårdsverket, 2007) 
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Naturvårdsverket sammanfattar i sin rapport angående kommuners arbete med miljö och hållbar 
utveckling att arbetet gått mer från att ha grundat sig på lokala initiativ till att genomföra de policys som 
riksdagen beslutat på ett nationellt plan. Det har skett en tydlig kursändring från 1990-talet till 2000-
talet. I dag är hållbarhetsarbetet mer professionellt inriktat och med tydliga mål samt 
uppföljningsrutiner. Det som gått förlorat i viss mån är det lokala medborgarengagemanget för miljö- 
och hållbarhetsfrågor. Vidare finns en tydlig tendens till att låta kortsiktiga ekonomiska intressen styra 
över en långsiktigt hållbar utveckling i de svenska kommunerna. Står valet mellan nya arbetstillfällen, 
handelsplatser, eller andra satsningar som på något sätt främjar ekonomisk tillväxt är det högst 
sannolikt att politikerna röstar för detta, även om riskerna att det sker en försämring av miljön är stora. 
Två typiska exempel på detta är att nya motorleder prioriteras och att det fortfarande satsas mycket på 
externa handelsområden som nästan är omöjliga att ta sig till utan bil (Naturvårdsverket, 2007). 

2.14.1 Två EU-strategier 
Nordregio (Nordic Centre for Spatial Development) har genomfört ett projekt där de tittat på hur 
Göteborgs- och Lissabonstrategierna går att knyta/anpassa till hållbar stadsutveckling (samtidigt som 
den ekonomiska tillväxten gynnas) i de fem nordiska länderna. Dessa två EU-strategier behandlar 
hållbar utveckling och tillväxt- och sysselsättningsfrågor. Tillsammans kompletterar strategierna 
varandra och kan utgöra en bas när länder ska utveckla sitt arbete med de tre hållbarhetsaspekterna. 
Nordregio har gjort ett antal fallstudier i olika städer i de fem länderna, för att samla in goda exempel 
på hur man kan planera mer hållbart. Kvalitén i projekten visade sig vara en viktig nyckel för att skapa 
attraktiva nya stadsdelar som är hållbara i längden. ‖Exempel på förenande faktorer mellan Göteborg- 
och Lissabonagendan som kan hanteras inom urban förvaltning och planering är strategiskt arbete, 
holistiskt tänkande och beslut, partnerskap och, som nämnts tidigare, satsningar på kvalitet.‖ (Nordregio, 
2007). I rapporten står det att iakttagelser gjorts att en sektorsövergripande, strategisk stadsplanering 
kan skapa förutsättningar för att bemöta önskningar av såväl tillväxt som hållbarhet, om den håller sig 
både till gamla beprövade lösningar såväl som nya flexibla. 

2.15 Planering för hållbara städer 
I dagsläget är det fortfarande transporter, både på land, till havs och i luften, som står för en mycket 
stor andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige (Miljömål, 2010b). För att nå FN:s Klimatkonventions 
uppsatta mål behöver stora förändringar ske inom transportsektorn. Det kan betyda att ge 
forskningsmedel till framtagande av nya drivmedel, göra investeringar i järnvägsnätet (så tåget blir ett 
bekvämare och snabbare alternativ till bilen), införa skatt på flygbränsle (måste dock ske på en 
internationell nivå) och minska antalet affärsresor (ersätta med videokonferenser när det är möjligt). Sen 
är det upp till den enskilda konsumenten att reflektera över hur dennes konsumtion påverkar klimatet 
och miljön, vidare kan man överväga att ändra sina vanor på något sätt. Slit och släng samhället vi lever i 
idag är inte bara dåligt ur naturresurssynpunkt utan har dessutom negativa effekter på klimatet i ett 
längre perspektiv.  
 
Om ett samhälle vill göra något för att motverka växthusgasutsläppen från transporterna så är det bra 
att planera för att gång- och kollektivtrafik blir väl utvecklat, dessutom ett attraktivt alternativ till bilen. 
För att detta ska bli möjligt krävs en viss densitet (eller så kallad täthet) på bebyggelsen. Det måste finnas 
underlag för bussar och spårvägar, att anlägga gångvägar är inte heller det alldeles gratis. En tydlig 
stadsbyggnadstrend det senaste decenniet är att bygga nya bostäder i centralt belägna gamla hamn- 
och/eller industriområden. Att förtäta bebyggelsen på detta sätt har nästan blivit som en sport för 
stadsarkitekterna i de större städerna i Europa. Det diskuteras inte så ofta huruvida det finns några 
risker i framtiden med att inte ha några överblivna markplättar i städers centrala delar. 
 
Det kanske låter självklart, men är ändå viktigt att ta upp, att när ett nytt kvarter planeras måste 
kopplingarna till omgivande stadskvarter analyseras och planeras noga så det blir en gång- och 
cykelvänlig ny stadsdel. De boende ska inte känna sig manade att ta bil eller buss korta avstånd för att 
det finns någon stor barriär som står i vägen. Överhuvudtaget ska det finnas många olika val för 
boende när det kommer till att röra sig mellan olika delar av en stad.  
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För Sveriges del så har det redan blivit märkbart att utsläppen av växthusgaser, i samband med 
uppvärmning av byggnader, minskat de senaste 10-15 åren. Detta beror på att många valt bort dyra och 
ineffektiva oljepannor och istället anslutit sig till fjärrvärme, eller installerat värmepumpar och 
bergvärme (Miljömål, 2010b). Med ökade uppvärmningskostnader har det dessutom blivit mer 
kostnadseffektivt att bygga moderna lågenergihus och tekniken för detta har de senaste åren blivit mer 
tillgänglig och beprövad.  
 
En ny planeringsaspekt är att städer mer och mer måste ta hänsyn till hur ett förändrat klimat kommer 
att påverka förhållandena gällande infrastrukturen och byggnadernas beständighet. Vissa platser blir 
med största sannolikhet mycket fuktigare och regnigare framöver och andra kommer att få det varmare 
och torrare. Båda scenarierna ger upphov till oro för politiker och tjänstemän som ska förbereda 
samhället för dessa nya levnadsförutsättningar. Vad finns det för åtgärder som kan vidtas? Att planera 
för ökade vattenmängder innebär att t.ex. se om det går att skapa fler naturliga infiltrationsmöjligheter. 
Gröna tak på nya hus som byggs är ett sätt att fördröja regnvattnets väg mot dagvattenledningarna. 
Minska de hårdgjorda ytornas storlek överlag är ett bra medel för naturlig infiltration. 
 
Det som stadsplanerare kan göra för att tillgodose ekologisk hållbar utveckling är att planera så 
innevånarna i en ny stadsdel kan göra rätt miljöval redan från början. De bör kunna välja kollektivtrafik 
framför bilen, återvinna matavfall till mull och biogas, ha gång- och cykelavstånd till vardaglig service, 
lättförståelig information om hur de boende själva kan spara pengar på att värna om miljön (t.ex. ha 
lägre temperatur inomhus eller genom att duscha istället för att bada), det är några små men 
betydelsefulla handlingar vi alla kan bidra med. I vardagslivet ska det vara så bra planerat att 
resurshushållningen sker på ett nästan omärkbart sätt. Vatten, material, transporter och energi räknas in 
bland de resurser som bör hushållas med (Stockholms stad, 2010d). Detta resurshushållningsideal ska 
förstås implementeras redan under byggskedet, så byggprocessen och byggnaderna blir miljövänliga. 
Vidare så är det bra om den nya stadsdelen har en genomtänkt grönstruktur, både för innevånarnas 
skull men även för att stödja den biologiska mångfalden och värdefulla ekosystemtjänster. 
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Fallstudie: Delegationen för hållbara städer och fyra projekt i 
Stockholmsregionen 

Kap 3. Delegationen för hållbara städer 

3.1 Introduktion 
Det finns sedan 2008 en statligt tillsatt Delegation för hållbara städer. Den består av olika experter och 
representanter från kommun och näringsliv, med uppdrag att stimulera en hållbar stadsutveckling, i 
Sverige och utomlands. I detta kapitel kommer deras uppdrag att beskrivas ingående. Senare i kap. 4 
redovisas fyra olika projekt som fått bidrag från Delegationen 2009 och som jag valde att titta närmare 
på. Det är ingen slump att de fyra utvalda projekten återfinns i Stockholmsregionen. På grund av 
praktiska och vetenskapliga grunder valde jag ut just dessa projekt. Först och främst så har jag en god 
baskunskap om denna region, eftersom jag bor och studerar stadsplanering här. För det andra är det 
möjligt att åka och intervjua aktuella projektrepresentanter på deras arbetsplats. För det tredje så 
uppvisar mina fyra olika utvalda objekt på en variation gällande skala och projekttid, samt innefattar 
många olika delar inom samhällsbyggnad och planering som är högst aktuell i Sverige i dag. 
 
Regeringen har identifierat miljöteknik och stadsbyggande som två framtida stora exportområden. 
Sverige har kanske hittills fått mest uppmärksamhet med det välkända, tidigare nämnda, 
stadsutvecklingsområdet Hammarby Sjöstad. Tusentals utländska gäster har besökt bygget av Sjöstaden 
för att ta del av alla idéer som syftar till att minska miljöbelastningen i staden. Att ta ett samlat grepp på 
hållbar stadsutveckling och tillsätta en Delegation för hållbara städer, som jobbar heltid med dessa 
frågor, är en del av regeringens miljö-, närings - och exportpolitik. Här nedan presenteras 
planeringsprojekten som fick bidrag 2009 (Tabell 1) och år 2010 (Tabell 3). Investeringsprojekten syns i 
Tabell 2 och 4. Fallstudien fokuserar på fyra projekt som fick bidrag 2009, de är gråmarkerade i Tabell 1 
och 2. År 2009 delades 140 miljoner kronor ut till planerings- och investeringsprojekt. Skillnaden mellan 
de två olika projekttyperna är att investeringsprojekten oftast handlar om ny- eller ombyggnad och 
därför erhållit en större summa i ekonomiskt stöd. 
 
När arbetet med denna uppsats påbörjades var det ännu inte offentliggjort vilka som skulle få bidrag 
2010, det meddelades under arbetets gång. Därför bestämdes det av tidsskäl att fallstudien skulle 
undersöka några av projekten som fick bidrag 2009. Tre stockholmsprojekt fick bidrag 2010, och var av 
en mer experimentell karaktär och hade inte varit enkla att analysera i ett så här tidigt skede. 
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Tabell 1 Planeringsprojekt som fick bidrag från Delegationen för hållbara städer 2009 

 Nya Hållbara Gällivare 

 Stadsförnyelse Östra Sätra i Gävle 

 Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling 

 Hållbar stadsutveckling i Albyberg 

 Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass 

 Södra Vimpeltorget i Kalmar 

 Stadsodling som drivkraft för hållbar stadsutveckling, SLU i Alnarp 

 Väsby Sjöstad – en miljöriktig stadsdel vid Mälaren 

 Exploatering Librobäck (AB Uppsala kommuns Industrihus) 

 Miljöuppföljning i Lomma hamn 

 Program för omvandling av Västerås stationsområde, med närområde 

 Den hållbara kunskapsstaden Brunnshög i Lund 

 Storsjöstrand – den kreativa stadsdelen i Östersund 

 Kängurun 21 i Mölndal 

 
Tabell 2 Investeringsprojekt 2009 

 Stockholms stad – Hållbara Järva 

 Umeå kommun – Ålidhem, den hållbara kulturstadsdelen 

 Malmö stad – Hållbar stadsutveckling Malmö, från öst till väst 
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I slutet av 2010 tillkännagavs att 14 planeringsprojekt och 6 investeringsprojekt fick dela på över 190 
miljoner kronor i bidrag. 
 
Tabell 3 Planeringsprojekt som fick bidrag från Delegationen för hållbara städer 2010 

 Länsstyrelsen i Skåne; planeringsverktyg för beräkning av koldioxidutsläpp i 

blandstad. 
 IVL Svenska miljöinstitutet AB; samverkansplattform för ekoinnovationer för 

hållbara städer. 
 KTH; att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer. 

 Jönköpings kommun; hållbara transporter – ryggraden i den hållbara staden. 

 Ramböll Sverige AB; grönskans roll i en klimatsmart stad. 

 Borås stad; strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering. 

 Karlstad kommun/ Karlstadsbuss; framtidens kollektivtrafik i Karlstad. 

 Örebro kommun; pulsåder i den hållbara staden. 

 Uppsala kommun; energi i den hållbara staden. 

 Spridd AB; från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende. 

 Göteborgs stad: Centrala Älvstaden – vision och strategi. 

 Plantagon International farming AB; bidrag till två olika projekt med vertical 
farming i Botkyrka och Helsingborg. 

 Arkitekturmuseet; portal till den hållbara staden. 

 
Tabell 4 Investeringsprojekt 2010 

 Malmö - Hållbar stadsomvandling; Fokus Rosengård. Tar upp utomhusmiljöer 
mycket och hur det går att knyta ihop Rosengård med övriga delar av Malmö. 

Dessutom ska en ny pendeltågsstation byggas där, för att underlätta pendling 
till övriga delar av Skåne och Köpenhamn. 

 

 Lunds kommun – Den hållbara kunskapsstaden Lund NE. Projektet innebär 
förtätnings-, nybyggnads-, och ombyggnadsåtgärder utmed en korridor från 

de centrala delarna av Lund till stadens utkant. 
 

 Göteborgs stad – Hållbar stadsutveckling i Kvillebäcken. Här ska det byggas en 
energisnål och kretsloppsanpassad ny stadsdel. 

 

 Kungälvs kommun – Kongahälla, en aktiv stadsdel i Kungälv. All el och värme 
ska hämtas från förnybara källor. 

 
 KB Kreativiteten i Mölndal – Nya Krokslätt. Klimatsmart livsstil i en historisk 

fabriksmiljö. 
(Delegationen för hållbara städer, 2009e). 
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3.2 Fakta om Delegationen för hållbara städer 
Forumet bildades 2008 på regeringens uppdrag för att främja hållbar stadsutveckling, både i Sverige och 
utomlands. Det är sammansatt av 14 ledamöter från olika delar av samhället, däribland näringsliv och 
kommun. Ordförande är Peter Örn som leder kansliets arbete och det finns även några experter till 
Delegationens förfogande.  
 
Mer detaljerat så ingår det i delegationens uppdrag att: 

 Främja integrerad, sektorsövergripande planering. 

 Främja samverkan mellan näringsliv, kommuner, allmänhet, med flera. 

 Stödja export av stadsrelaterad miljöteknik och kunnande. 

 Främja internationellt samarbete. 

 Bidra till kunskapsutveckling och -spridning. 

 Samla in och sprida information om intressanta exempel. 
(Delegationen för hållbara städer, 2008) 

 
Enligt deras egen utsago dominerade ansökningarna som kom in 2009 av projekt som syftade till 
energieffektiviseringar, förtätning i miljonprogramsområden och nybyggnation på f.d. industrimark. 
Den mest tydliga stadsbildstrenden i ansökningarna utgjordes av den täta, mångfunktionella och 
attraktiva staden. Med attraktivitet menas både vackra, funktionella utomhusmiljöer (inklusive 
vattenspeglar, grönska, lekplatser och mötesplatser), samt en för flertalet innevånare tilltalande 
arkitektur. Premisserna sa att bidrag fick utdelas till projekt på stadsdels-, områdes-, och kvartersnivå 
(Schylberg, 10-10-08). 
 
Delegationen har genomfört olika workshops och seminarier som bidrar till att realisera uppdraget. 
Denna metod är ett bra sätt att föra samman olika parter och angripa problem ur nya vinklar. När det 
kommer till arbetet med att förbättra den integrerade sektorsövergripande planeringen, så har flera 
deltagare betonat att arbete i projektform, där olika aktörer jobbar mot ett och samma mål, fungerar 
bättre än andra vanligt förekommande arbetsformer. Vid ett s.k. Open-space möte 2009 efterlystes 
tjänstemän som kan komma till ett möte utan en förutfattad mening i frågan, som kan lyssna och även 
kan tänka sig att sidoställa egna sektorsintressen i syfte att nå gemensamma mål vid samverkan 
(Delegationen för hållbara städer, 2009). 
 
Delegationen har därutöver arbetat med att se över hur samverkan mellan kommuner och näringsliv 
fungerar i Sverige i dag. Det finns flera viktiga lärdomar att dra från deras enkätundersökningar. En 
viktig synpunkt är att även om det sker samverkan på många håll, så behöver det utvecklas bättre, 
tydligare modeller som visar på hur samverkan från ett tidigt skede i planprocessen kan leda till bra 
affärsutveckling, inklusive hållbara stadsbyggnadsprojekt (Rapport om Delegationens verksamhet, 
2009). 
 
I arbetet med allmänhetens deltagande har Delegationen kommit fram till att det är bra om de boende 
och andra innevånare får komma med i processen så tidigt som möjligt, särskilt i större 
stadsutvecklingsprojekt. Det är känt att när samrådsskedet påbörjats så finns det inte längre så stor 
möjlighet att påverka planerna, bara fördröja dem med överklagan och det vinner inga deltagare i 
längden på (Rapport om Delegationens verksamhet, 2009). 
 
Det är ett uttalat mål att bidragsansökningarna på lång sikt ska föra städerna mot starkt minskade 
växthusgasutsläpp. Därför har Delegationen tagit fram sätt att mäta olika åtgärders klimateffekt, i 
samarbete med Energimyndigheten och Boverket. Eftersom det kommit in fler bidragsansökningar än 
vad medlen räcker till, så har de projekt som bedömts ge störst minskning av koldioxidutsläpp i 
förhållande till bidragets storlek också fått det eftertraktade stödet. Det är även av betydelse att 
planeringen i städerna framöver tar hänsyn till ett förändrat klimat och gör de nödvändiga anpassningar 
som krävs (Rapport om Delegationens verksamhet, 2009). 
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En annan viktig uppgift för Delegationen har varit att lyfta fram svensk miljöteknikexport. Inom det 
området konstaterar de att en mycket viktig framtida insats är att samordna exporten inom hållbar 
stadsutveckling gällande; arkitektur, miljöteknik, planering och systemtänkande (Rapport om 
Delegationens verksamhet, 2009). 
 
Kunskapsutveckling är ett område som behöver prioriteras för att åstadkomma hållbar stadsutveckling. 
Det pågår mycket forskning men den är inte alltid så koordinerad och inte heller lyckas resultaten 
spridas ut runtom i landet. Delegationen har genomfört seminarier där viktiga organ som delar ut 
medel till forskningen medverkat. De har även skrivit en rapport där befintlig forskning och dagens 
finansieringsmöjligheter kartlagts. Delegationen har uttryckt att de skulle vilja se en förändring i 
utbildningarna på universitetsnivå. Dessa borde bli mer sektorsövergripande just i fråga om 
stadsutveckling och hur den ska bli mer hållbar (Rapport om Delegationens verksamhet, 2009). 
 
Överlag har det varit många goda skäl till varför de projekt som fick bidrag gjorde det. Det har inte 
enbart spelat roll om klimatvinsterna ansetts stora, utan även huruvida och på vilket sätt som 
samverkan och medborgardeltagande är planerat. Projektet ska dessutom kunna utgöra en förebild för 
många andra orter och de synergieffekter som spås ske, ska kunna gå att efterlikna i andra 
stadsutvecklingsprojekt (Rapport om Delegationens verksamhet, 2009). 
 
När alla bidragspengar delats ut efter år 2010 kan Delegationen konstatera i sin årsrapport för 2008-
2010 att det finns ett antal tydliga tendenser i det slutliga materialet, vilket utgörs av alla projekt som 
fått bidraget. För det första konstateras det att flertalet som erhållit ekonomiskt stöd utgörs av större 
kommuner runt om i Sverige. Det är kanske inte så konstigt eftersom det är där som man hittar de 
större ombyggnads- eller nybyggnadsprojekten, vilka har en större chans att implementera den teknik 
som kan minska klimatpåverkan och där projekten kan bli goda exempel på hållbar stadsutveckling. En 
annan effekt är att få representanter från näringslivet finns med bland projekten, det är istället med i 
kommuners ansökningar som själva utföraren. Kontakter med högskola och universitet har varit ett 
annat stående inslag bland ansökningarna. I flera ansökningar beskrivs det hur projekt ska följas och 
utvärderas av olika forskargrupper. Delegationen beskriver även att en stor del av ansökningarna håller 
god kvalitet gällande klimatåtgärder och hållbar stadsutveckling, men få ansökningar visar upp prov på 
spetsteknologi. Sist och slutligen är det många som kontaktat Delegationen och önskat att förordningen 
som styr deras arbete även hade inkluderat sociala hållbarhetsåtgärder tydligare. Då hade rena satsningar 
på integrationsproblematiken också kunnat söka bidrag (Delegationen för hållbara städer, 2009d).  

3.3 Erfarenhetsseminarium 14 december 2010 
Eftermiddagen den 14:e december 2010 höll Delegationen ett seminarium där de på olika teman 
berättade om sina erfarenheter från de senaste två åren. De flesta av delegaterna var närvarande. 
Miljöminister Andreas Carlgren (som från Regeringens sida gett uppdraget till Delegationen) var där 
och höll ett öppningsanförande. Han var nyss hemkommen från klimattoppmötet i Cancun, Mexico, 
och ville trots de mycket små framstegen vid mötet, förmedla att världens ledare tar miljöproblemen på 
allvar och aktivt söker nya lösningar. Därefter följde korta presentationer från några projekt i olika 
kommuner som fått bidrag tilldelat 2010. Mycket handlade om att bygga energisnåla hus, skapa gröna 
tak och fasader, integrera solceller i byggnader och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik. 
Därutöver märktes det att sociala aspekter inom arbetet med hållbarhet har fått större genomslag än 
året innan. Under seminariet framkom det att Delegationen fått förlängt uppdrag i två år till. Det 
fortsatta arbetet kommer mest att handla om att ge stöd och samla in resultat från de projekt som fått 
bidrag av Delegationen hittills.  
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Kap 4. Tre planerings - och ett investeringsprojekt med hållbara visioner 

4.1 De fyra projekten som erhöll bidrag 2009 
Totalt var det 14 planeringsprojekt och tre investeringsprojekt runtom i Sverige som beviljades 
ekonomiskt stöd 2009. De projekt som jag valt att titta närmre på i min fallstudie är alla belägna i 
Stockholmsområdet, se Figur 3. Objekten för fallstudien utgörs av: 

 Väsby Sjöstad - en ny miljöriktig stadsdel vid Mälaren. 

 Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass.  

 Hållbara Järva – upprustning av ett miljonprogramsområde 

 Hållbar stadsutveckling Albyberg i Haninge tätort. 
 
Det rör sig om både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt, bostäder, handel och arbetsplatser, innerstad 
och förort, tät bebyggelse och mer gles bebyggelse. Det som förenar alla fyra är att de vill vara ett 
föredöme och inspirationskälla till hållbar stadsutveckling och bidra med nya kunskaper inom fältet. Att 
de dessutom skulle kunna påverka sin kommuns miljöprofilering är också tänkvärt. 
 

 
 
 
  

Figur 3 Karta över stockholmsprojekten (Eniro, 2011) 
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4.2 Upplands Väsby 
Det är mycket som är på gång i centrala Upplands Väsby. Kommunen bygger en stor modern 
gymnasieskola nära pendeltågsstationen, i närheten färdigställs flera studentbostäder och ytterligare 
bostadskvarter i centrala Väsby. Dessa kvarter byggs bl.a. för att skapa en tätare stadskärna med 
möjlighet till stadsliv i den bemärkelsen att det finns ett varierat utbud av restauranger, affärer, kultur 
och nöjen. Kommunen marknadsför sig på sin hemsida som en småstad med närhet till stora 
grönområden och flera olika sorters idrottsmöjligheter erbjuds (Upplands Väsby, 2010a). Miljöarbetet 
sker aktivt, dels försöker kommunen involvera både innevånare och företagare i det arbetet och 
dessutom är Väsby ISO 14 001 certifierad. Det innebär att kommunens verksamhet ska styras efter en 
miljöpolicy med olika mål, som hela tiden mäts och utvärderas (Upplands Väsby, 2011). Tillsammans 
med företagarna har klimatavtal Väsby utvecklats. Hittills har ett 20-tal företag skrivit under på att 
genomföra åtgärder som har positiva effekter på klimatet.  
 
Inom planeringsområdet har kommunen testat nya sätt att ha medborgarinflytande. I form av flera 
dialogmöten har kommunen bjudit in alla innevånare till samtal kring förbestämda områden i kommunen. 
Ett av ämnena som samtal förts kring har varit västra Väsby, de planerade områdena i Kairo och Sättra 
som ska utgöra Väsby Sjöstad. Synpunkter som framfördes var att arbetet borde ske i samklang med 
översiktsplanen, inte som en enskild FÖP (fördjupad översiktsplan)samt att det frågades om hur många 
Väsbybor som skulle använda friluftsområdet ifall kollektivtrafiken var bättre (Upplands Väsby, 2011b). 
Under intervjun med planchefen Fredrik Drotte (11-03-08) kom det fram att merparten av de som dök 
upp på dialogmötena redan från början hade starka åsikter mot hela projektet. Därför var det svårt från 
tjänstemännens sida att ordna en meningsfull debatt om olika alternativa lösningar och få förslag på hur 
man på bästa sätt ska planera området. Majoriteten som var emot, ville nämligen inte diskutera dessa 
frågor överhuvudtaget. Det finns flera olika problem när kommuner jobbar med medborgarinflytande. 
Två vanligt förekommande problem är att få olika åldersgrupper och innevånare med olika bakgrund 
representerade vid samråd. Det är viktigt att komma ihåg att alla innevånare ska ha möjlighet att forma 
sin kommuns framtid inklusive bebyggelsens utveckling. 

4.2.1 Väsby Sjöstad  
Projektet innefattar två olika strukturförslag med ca 1000 respektive 2100 nya bostäder nära Mälaren i 
Upplands Väsbys västra del. Det står i planförslaget till den fördjupade översiktsplanen för området att 
där finns kvaliteter och värden som inte återfinns någon annanstans i Väsby. Att bygga bostäder just där 
skulle kunna förändra bilden av Upplands Väsby och locka nya innevånare till kommunen. Efter 
samrådet 2010 har stadsbyggnadskontoret tittat på ett ännu tätare och mer högexploaterat förslag 
innehållandes upp till 3000 bostäder. Ur ett hållbarhetsperspektiv skulle detta kunna vara bättre (Drotte, 
2011-03-08), eftersom det ger större möjlighet till lokal service åt de boende, kollektivtrafiken får ökad 
turtäthet och fler innevånare får närhet till Järvakilens grönska. Nu pågår arbetet med att omarbeta 
förslagen och nästa utställning beräknas ske i oktober 2011. En annan viktig del av arbetet är att planera 
för ett slags aktivitetscentrum i Sättra. Med badaktiviteter, utökad ridskola, segling, grillplatser, 
långfärdsskridskor, vinterbad med bastu, etc. Möjligheterna är många och skulle kunna ge roliga 
fritidsaktiviteter till flertalet Väsbybor (Drotte, 2011-03-08).  
 
Väsby Sjöstad ska hålla hög standard gällande social och ekologisk hållbarhet. Att stadsdelen ska vara 
ekonomiskt lönsam för både kommunen och investerare är också viktigt. Kollektiva förbindelser ska 
vara goda för att tillgodose både de boendes behov men även möjliggöra för utomstående att besöka 
området som ligger i anslutning till Järvakilen, vilken är en av Stockholms gröna kilar. Vidare står det att 
boendeformerna kommer att variera och det kommer att bli fokus på miljöinriktat byggande (Upplands 
Väsby, 2010b). Valet av byggnadsteknik kommer att ske i ett senare skede. En FÖP ska inte vara allt för 
detaljerad och riskera att utesluta en mängd framtida möjligheter på ett tidigt stadium. Därför kommer 
t.ex. kommunens krav på en viss nivå gällande energiförbrukning att sättas först när byggrätter delas ut 
och detaljplanerna påbörjas. Det framtida miljöprogrammet för området kommer att hämta inspiration 
från Norra Djurgårdsstaden, det är redan klart (Drotte, 2011-03-08).  
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En anmärkningsvärd aspekt av detta projekt är att kommunen vill förändra det befintliga Sättra 
naturreservatet. Juridiskt är det möjligt, men då måste kommunen presentera synnerliga skäl. Det finns 
inte exakt några sådana skäl, utan de försöker göra en slags byteshandel och ersätta förlorad 
reservatsmark med ny värdefull skog på andra platser i närheten. Om det kommer att lyckas återstår att 
se. Länsstyrelsen har skrivit att ett svar på denna fråga inte kommer att komma inom en snar framtid. 
Kommunen fortsätter planeringen av Väsby Sjöstad, med sikte på att det ska gå att lösa det juridiska på 
ett bra sätt (Drotte, 2011-03-08). 
 

 
 
Projektet har varit omdebatterat eftersom flera grupper hävdar att bostäderna inkräktar för mycket på 
den skyddsvärda grönstrukturen. Innan valet i september 2010, så gick oppositionen i Upplands Väsby 
ut och sa att om de vann valet så skulle de stoppa planerna för Väsby Sjöstad (Sveriges radio, 2010). 
Valresultatet innebar att alliansen fortsatte styra i Upplands Väsby, vilket innebär att planerandet av 
Sjöstaden fortgår. Väsby Sjöstad kan sägas utgöra ett exempel på när lokala och regionala intressen 
krockar, nya bostäder i ett attraktivt läge ställs mot bevarande av natur och biologisk mångfald i en 
regional grönstruktur. 
 
Det kommunägda bostadsbolaget Väsbyhem har för avsikt att förvärva byggrätter så snart som möjligt 
och producera attraktiva hyresrätter. Eftersom det är dyrt med nyproduktion, så kan det inte förväntas 
att de flesta hyresgäster som finns i Väsby i dag kommer att ha råd att bo i Väsby Sjöstad. Delegationen 
tyckte att det lät bra i ansökan om att en exploatering underlättar för besökare från andra delar av länet 
att besöka naturreservatet i området. I dag är vägarna dit smala och endast en busslinje trafikerar 
området. Enligt Delegationens ordförande Peter Örn var kommunens ansökan väl formulerad och 
innehöll de olika aspekter av klimatåtgärder i en stadsdel som Delegationen vill bidra till. De litade 
därför på kommunens omdöme att fortsätta utreda under planeringens gång huruvida det är lämpligt 
att bygga nya bostäder i direkt anslutning till och delvis i en grön kil. (Miljöaktuellt i dag, 2010). Samma 
argument använde även Katarina Schylberg. Hon sa att Delegationen har tagit för givet och litat på att 
kommunerna, samt de övriga ansökandena, lämnat korrekta uppgifter (Katarina Schylberg, 10-10-08).  
 
Tillsammans med 11 andra kommuner är Upplands Väsby med i spårbilsnätverket KOMPASS. De 
verkar för idén om att spårbilssystem kan vara ett hållbart, klimatanpassat, ekonomiskt och säkert 
transportsystem (Spårbilar, 2010). I FÖP:en för Väsby Sjöstad är det busstrafik som det planeras för, men 
spårbilar nämns som en möjlig framtida lösning på kollektivtrafikresandet. Med hjälp av bidraget från 
Delegationen har det blivit möjligt att utreda olika lösningar på transportfrågan. Under intervjun 
(Drotte, 2011-03-08) framgick det att kommunen hade satsat på utredningar och en FÖP för Väsby 

Figur 4 Illustrationsskiss Väsby Sjöstad (Upplands Väsby kommun) 
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Sjöstad, även om de inte fått bidrag från Delegationen. Det finns en stark önskan från politikernas sida 
att skapa ett nytt område som kan locka nya innevånare och även besökare. 
 
I stadsbyggnadskontorets svar på samrådsyttrandena står det att bidraget från Delegationen ska ses som 
en möjlighet till att utreda olika aspekter som har med hållbarhet att göra. Det behöver i sin tur inte 
betyda att den slutliga planen kommer att medföra hållbar stadsutveckling. Hursomhelst tror 
tjänstemännen att de utredningar som görs i Väsby Sjöstad kommer att vara användbara framöver för 
andra planer. De folkvalda (politikerna) har till uppgift att besluta vad som är bäst för kommunens 
utveckling på längre sikt. Det finns en risk att politiska ekonomiska mål kan leda till en för storskalig 
utbyggnad av nya bostadsområden i anslutning till grönområden som Järvakilen t.ex., i detta fall där 
Väsby Sjöstad planeras. 

4.3 Stockholms stad 
År 2030 kommer Stockholms stads invånarantal öka till ca 1 miljon invånare (från dagens 800 000). 
Under samma period beräknar regionplanekontoret med att hela länet kommer att se en ökning till tre 
miljoner invånare (Stockholms stad, 2009a). Invånarantalet ökar, delvis p.g.a. invandring men mycket 
beroende på höga födelsetal flera år i rad och att medelåldern är förhållandevis låg. Denna snabba 
befolkningsökning i regionen ställer höga krav på att kommunerna runtom i länet planerar nya 
bostäder, arbetsplatser och infrastruktur i en högre takt än det senaste decenniet. 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm tog fram en ny översiktsplan som började gälla 2010, den ersatte 
ÖP 1999. Det är många olika typer av utmaningar framöver; att minska koldioxidutsläppen, förbättra 
grönytorna, se till att segregationen minskar, bra kollektivtrafik, fler nya bostäder m.m. I den nya 
översiktsplanen står det om nio fokusområden som ska genomsyra planarbetet framöver: 
 

 Stockholm som staden på vattnet 

 Ett starkt näringsliv och utbildningssystem 

 En socialt sammanhållen och levande stad 

 Idrott, rekreation och attraktiva grönområden 

 Ett modernt transportsystem och hållbart resande 

 Nya energilösningar och tekniska försörjningssystem 

 En stad rik på upplevelser och kulturhistoriska värden  

 Miljö, hälsa och säkerhet i en tät storstad 

 Bostadsförsörjning i en växande stad 
 

(Stockholms stad, 2009a) 
 

I dag är Stockholms profil inte så känd runtom i världen och det är av den anledningen som staden 
satsar på att sprida varumärket Capital of  Scandinavia. Politikerna vill även utöka samarbetet i 
Mälarregionen samt med andra städer runt om i världen för att stärka Stockholms position på 
marknaden. Det är särkilt näringslivet och turismen som står i fokus vid dessa satsningar (utöver att 
stockholmarna ska få en bättre stad att leva i). Genom att i Vision 2030 sätta upp ett antal mål för ett 
Stockholm i världsklass, ges alla olika förvaltningar riktlinjer de kan följa i sitt dagliga arbete (Stockholms 
stad, 2010e). 

4.3.1 Norra Djurgårdsstaden  
Nästa stora omvandlingsprojekt i Stockholms stad heter Norra Djurgårdsstaden. Där finns en högt 
uppsatt miljöprofilering och målet är att vara stadens skyltfönster för hållbar stadsutveckling både i 
Sverige och mot utlandet. I miljöprogrammet står det så här: ‖Norra Djurgårdsstaden ska bidra till 
innovation, utveckling och marknadsföring av svensk miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling som leder 
till internationellt samarbete och export.‖ Det ställs höga krav och stora visioner är formulerade redan från 
start. Första etappen byggs i Hjorthagen nära de gamla gasklockorna, se Figur 4.  
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Erfarenheter från arbetet med Hammarby Sjöstad ska tillvaratas i planerandet av Norra 
Djurgårdsstaden. Att åstadkomma en god kollektivtrafik från start är ett exempel och att hela tiden 
jobba med uppföljning av de olika miljömålen för att se hur projektet utvecklas över tiden. Till detta har 
stadens projektgrupp KTH-forskare som hjälp. Satsningar på spjutspetsteknik kommer vara mer uttalad 
här än vad det var i Hammarby Sjöstad. Ett forskningsprojekt på smarta elnät kommer att genomföras 
och förhoppningsvis resultera i att stadsdelen kan sälja den överskottsel som kommer att tillverkas där, 
på den öppna elmarknaden (Stockholms stad, 2010a). 
  
Exploateringskontoret har tagit fram ett världsklassavtal som de olika aktörerna i området kan 
underteckna. Detta innebär att aktörerna är med och jobbar aktivt för att den nya stadsdelen ska bli en 
miljöstadsdel i världsklass (Stockholms stad, 2010e). Den gröna sektorn har blivit identifierad som en 
potentiellt mycket viktig framtida inkomstkälla för näringslivet och för att kunna skapa nya  
arbetstillfällen i Stockholm. Därför satsar staden stora summor för att kunna möjliggöra en sådan 
utveckling.  
 
Planläggningen och byggandet av stadsdelen har redan påbörjats och beräknar fortgå ända till år 2025. 
Vid den tidpunkten ska det finnas 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser i området 
(Stockholms stad, 2010a). Det bör nämnas att projektet inte har varit helt okontroversiellt från början. 
Första etappen angränsar till Nationalstadsparken på Norra Djurgården, som har en unik biologisk 
mångfald. Detta var skälet till att ett antal personer överklagade detaljplanen till högsta instans 
(regeringen) och försökte få fallet prövat i EU som sista utväg. De fick backa och miljödepartementet 
godkände planerna.  
 

 
 
 
 
 
Stockholms stad har skapat en arena kallad Norra Djurgårdsstaden Innovation där alla aktörer kan samlas 
och diskutera olika lösningar för klimatet och ny miljöteknik. Kontoret är även tänkt som 
utställningslokal där projekt som sker i samband med stadsutvecklingen kan visas upp och diskuteras. 
Kontoret har även i uppgift att visa upp att Stockholm och Sverige är ledande på att ta fram hållbara 

Figur 5 Illustrationsskiss Norra Djurgårdsstaden, del Hjorthagen 
(Stockholms stad, 2011). 
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lösningar för nya stadsdelar. Arbetet med Norra Djurgårdsstaden har lyckats bli uppmärksammat av 
Clinton Climate Initiative och sedan maj 2009 är det en del av Climate Positive Development Program, 
som stiftelsen driver i samarbete med U.S. Green Building Council. Till följd av detta har staden lagt till 
ett betydande miljömål i programmet för stadsdelen, vilket innebär att nettoutsläppen av växthusgaser 
ska vara mindre än noll. Ambitionen är att bli en så kallad klimatpositiv stadsdel (Stockholms stad, 2010a).  
 
Stadsbyggnadskontoret beskriver själva att de vill att den nya stadsdelen ska vara en attraktiv del av 
innerstaden med en bra blandning av bostäder, kontor och service, samt ha god infrastruktur. Staden 
måste göra stora investeringar för detta projekt, bara marksaneringen kring gasklockorna i Hjorthagen 
beräknas kosta 500 miljoner kronor. År 2012 kan de första boende flytta in i de nya energieffektiva och 
energiproducerande bostadshusen (Stockholms stad, 2010a). 
 
När ett nytt stort område planeras finns det goda möjligheter att påverka rörelsemönstret inom och ut 
från detta område med hjälp av smarta planeringsval. För att minska klimatpåverkan har staden valt att 
satsa väldigt mycket på utformningen av säkra och lättillgängliga gång- och cykelvägar, men även 
detaljer som god tillgång till cykelparkeringar är viktigt att planera för. Framtidsbilden som målas upp är 
att alla barn ska kunna gå eller cykla till skolan. Norra Djurgårdsstaden är en naturligt sammankopplad 
del av innerstaden och det mesta ska finnas inom promenadavstånd. Området ska knytas samman med 
de mer centrala delarna av Stockholm genom en förlängning av Spårväg City och nya busslinjer. Om 
vissa innevånare ändå behöver privatbilar kan dessa lånas i en bilpool bestående av miljöbilar, de som 
väljer att ha egen bil bör välja en miljövänlig modell (Stockholms stad, 2010d). 
 
Containerverksamheten som finns i Frihamnen i dag ska flyttas till en helt ny anläggning, som ska 
byggas i Nynäshamn på Norvikudden. Detta möjliggör för nya bostäder och arbetsplatser närmast 
vattnet i Frihamnen, eftersom stora ytor frigörs. Den allra sista etappen som kommer att byggas ska ske 
på Loudden, där det i dag finns en oljehamn. Området har länge använts till att hantera 
petroleumprodukter och måste därför genomgå en noggrann marksanering innan det går att bygga 
bostäder (Stockholms stad, 2010d). 
 
De tre övergripande målen gällande miljöprofileringen för Norra Djurgårdsstaden innefattar: 

1. År 2030 är stadsdelen fri från användning av fossila bränslen. 

2. År 2020 understiger C  -utsläppen 1.5 ton per person och år. 
3. Norra Djurgårdsstaden är anpassad till kommande klimatförändringar. 

(Stockholms stad, 2011b) 
 
Miljöprogrammet tar även upp innevånarnas livsstil som ett av fem viktiga fokusområden i skapandet 
av den nya stadsdelen. Devisen i arbetet med Norra Djurgårdsstaden är att; det ska vara lätt att göra rätt. 
Människors vardagsliv ska inte kännas mer krångliga för att de är mer miljöanpassade än andra 
områden i Stockholm. Det är också viktigt att påpeka att staden har tänkt på att klarlägga 
ambitionsnivån och riktlinjerna för både anläggandet, byggandet samt den framtida driften av Norra 
Djurgårdsstaden (Stockholms stad, 2010d). 

4.3.2 Järvalyftet och Hållbara Järva  
Det investeringsprojekt som satsar att på ett innovativt sätt förnya miljonprogramsområdena kring 
Järvafältet i Stockholm kallas Järvalyftet. Områdena utgörs av Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Akalla och 
Kista. Dessa byggdes under miljonprogramsåren för att minska bostadsbristen i Sverige och Stockholm. 
Med blåa tunnelbanelinjen tar det bara ca.15 min in till city och med E4:an och E18 finns det även goda 
bilkommunikationer. Järvafältet var ett militärt övningsområde innan Stockholm stad köpte det och 
byggde upp bostadsområdena. Många delar av områdena har en tät stadsstruktur, det finns även glesare 
bebyggelse (Stockholms stad, 2008). 
 
Järvalyftet bygger till stor del på medborgardeltagande och ska inte bara resultera i upprustade 
fastigheter med minskat energibehov, utan även sociala satsningar görs på flera håll. Politikerna vill 



 
 

34 
 

bland annat öka företagandet i området, det kan t.ex. göras genom att bygga om bottenvåningarna i 
flera bostadshus till affärs- och kontorslokaler. I området finns Kista Science City som sägs vara ett av 
världens fem viktigaste IT-kluster. Det kan också ge förutsättningar för fler små företag i området, inte 
bara inom IT-branschen (Stockholms stad, 2010b). 
 
Den i dag förlegade trafiksepareringen som finns i området ska utredas och vägnätet ska på sikt göras 
om. Vägnätets omstrukturering är till för att sammankoppla de olika stadsdelarna bättre med varandra 
och ta bort de barriärer som finns där i dag (Stockholms stad, 2010b). 
 

 
 
 
 
Inom Järvalyftet finns ett delprojekt som heter Hållbara Järva. Delegationen har tilldelat projektet 55,3 
miljoner kr i investeringsstöd 2009. Pengarna kommer att gå till; ett forskningsprojekt inom 
energieffektivisering av Svenska Bostäders lägenheter, satsningar på förnyelsebar energi, miljövänliga 
transporter, ökad medborgardelaktighet och en liten del går även till utvärdering av alla åtgärder. 
Utvärderingen av ombyggnadsprojektet görs i samarbete med KTH, institutionen för Industriell 
ekologi. De har varit delaktiga ända sedan projektets start, för att se till att inga misstag som skedde i 
Hammarby Sjöstad ska upprepa sig (Cecilia Malmgren, 11-02-07). Staden har tagit fram 10 punkter för 
ett hållbart Järva, de inkluderar bland annat: 

 Förnybar energi 

 Hållbara transporter  

 Cykelfrämjande insatser 

 Information till och delaktighet med de boende 
(Stockholms stad, 2010b) 

 
Förhoppningen med ombyggnadsprojektet är att kunna ta fram ett industrialiserat och 
kostnadseffektivt sätt att minska på energiåtgången i miljonprogramshusen. Detta skulle kunna vara 
användbart på många platser i Sverige, då en stor andel av bostadsbeståndet byggdes efter andra 
världskriget. I övriga Europa finns det miljontals hus från samma period och med samma 
renoveringsbehov som i Järva. Därför skulle en industrialiserad process kunna exporteras men även 
utgöra ett gott exempel på hållbar svensk stadsbyggnadskonst (Stockholms stad, 2010b, 2010c). 
 
Detta projekt sträcker sig över flera år och innebär stora investeringar för både Stockholms stad och 

Figur 6 Karta över Järvafältet och dess kringliggande bostadsområden 
(Stockholms stad, 2011) 
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bostadsföretagen i området. Därför samarbetar intressenterna med olika forskningsgrupper för att 
utveckla de smartaste lösningarna för just deras kvarter. IVL, svenska miljöinstitutet, har undersökt ett 
av Svenska Bostäders referensobjekt (i kvarteret Trondheim i Husby) som ska stå modell för övrig 
upprustning. De kom bl.a. fram till att det går att minska uppvärmningsbehovet ännu mer om ytterliga 
tekniska lösningar implementeras. Det kan handla om en mer effektiv värmeöverföring i 
ventilationssystemet, mer energismarta fönster och dörrar etc. Svenska miljöinstitutet kom fram till att 
om Svenska bostäder skulle ta steget fullt ut mot en passivhusnivå, skulle de kunna reducera 
energibehovet ner till en tiondel av i dag. Det låter kanske anmärkningsvärt, men är alltså redan i dag 
fullt möjligt. Det blir som vanligt att kostnadsfrågan får fälla avgörandet i frågan (CERBOF, 2009). 
 
Institutionen för Industriell Ekologi på KTH är de som genomför forskning på Hållbara Järva. 
Forskarna Nils Brandt och Mari Andersson arbetar med olika utvärderingar av processerna inom 
varierande områden av hållbarhetsarbetet, tillsammans med de olika inblandade aktörerna. En 
betydande del av arbetet går åt till att följa upp arbetet i projektet och se till att alla aktörer jobbar mot 
de uppsatta målen och med samma vision, som ligger till grund för Hållbara Järva (KTH, 2011). 
 
Under intervjun med Cecilia Malmgren på miljöförvaltningen (11-02-07) berättade hon att i sitt arbete 
med Hållbara Järva har hon reflekterat över den bild som sprids av miljonprogramsområdena. Att 
många som bor där inte skulle vara så intresserade att i sin vardag göra kloka miljöval. Efter att ha sett 
en utställning på historiska museet, där Karin Bradleys forskning visats, så bekräftades Cecilias bild av 
att innevånare i Järva har mindre ekologiskt fotavtryck och mindre koldioxidavtryck än de som t.ex. bor 
i en villa i närliggande Spånga. Det är ändå viktigt med informationssatsningar på miljöområdet, t.ex. så 
finns det flyktingar som tror att vattnet i kranen måste kokas innan det går att dricka, många vet inte 
hur mycket tvättmedel som behövs (dvs. det används alldeles för mycket) och på grund av dålig 
gatuplanering känns det otryggt att promenera mellan flera av områdena kvällstid (då tar innevånarna 
bilen eller åker kollektivt istället). En stor del av arbetet med Hållbara Järva går ut på just 
informationsinsatser. Det kan också handla om en så förhållandevis enkel sak som att lära sig att cykla, 
vilket några kvinnor med invandrarbakgrund fick tillfälle att göra sommaren 2010. Det har även funnits 
workshops för att lära ut enklare cykelreparationer (Stockholms stad, 2010b).  

4.4 Haninge 
En bit söder om Stockholms stad, ligger Haninge kommun. De har ca 76 000 invånare och är en 
skärgårdskommun bestående av både täta stadsmiljöer och landsbygd. Historien är närvarande på flera 
sätt i kommunen; det finns lämningar från stenåldern, 1600-talsslott och runstenar (Haninge kommun, 
2010). Bra förbindelser till resten av länet finns i form av flera viktiga bilvägar, samt pendeltåg som 
stannar vid tre stationer i kommunen. Precis som i många andra förortskommuner till Stockholm har 
bebyggelsen i Haninge tagit form i flera olika etapper vid olika tidpunkter och på skilda platser. Detta 
har bidragit till en stadsstruktur med arealmässigt stor utbredning. Resulterande i hus utspridda på ett 
mer eller mindre ogenomtänkt sätt där barriärer i form av järnvägar och bilvägar separerar områdena 
både fysiskt och i sinnet. Situationen gör det besvärligt att få till stånd välfungerande gång- och 
cykelstråk i kommunen (Rune Andersson, 2011).  
 
I Sverige i dag jobbar kommunerna på bred front med miljöfrågor. De flesta ingår i deras uppdrag 
enligt lag, andra är frivilliga och kan ses som ett sätt att profilera sin kommun. Haninge har valt att vara 
med i samarbetsorganet Sveriges Ekokommuner (Haninge kommun, 2009). Det är en ideell förening som 
syftar till att hjälpa medlemmarna med det strategiska arbetet gällande en långsiktigt hållbar utveckling. 
Haninge har dessutom valt att underteckna borgmästaravtalet inom EU, som innebär att de ska jobba 
ännu hårdare än vad de aktuella målen inom EU säger, för att uppfylla uppsatta klimatkriterier. Från ett 
regionalt perspektiv har Haninge blivit utsett i RUFS 2010 som en regional stadskärna. En sådan 
utnämning sätter viss press på planerarna och strategerna i kommunen när ett nytt verksamhetsområde 
utformas. Förutsättningar för sammankoppling till övrig bebyggelse och med en bebyggelsetäthet som 
blir tillräckligt hög är två viktiga punkter att uppfylla. 
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4.4.1 Albyberg  
I Albyberg finns det en stark vilja från 
kommunens sida att miljöanpassa 
planerna för en ny företagspark på ett 
sätt som är ovanligt detaljerat vid 
denna typ av verksamhetsområden. 
Företagsparken är belägen ca 1.5 km 
sydost om Haninge Centrum (se Figur 
5), i närheten av trafikplats Jordbro vid 
väg 73. Marken ägs till hälften av 
kommunen och andra halvan ägs av 
privata markägare. Verksamhets-
området planeras med höga krav på 
utformningen av gator, byggnader, 
skyltar m.m. Kommunen har som mål 
att integrera den nya företagsparken i 
tätorten på ett lämpligt sätt. Det skulle 
t.ex. kunna vara genom att bygga ett 
spårbilsystem som kan förbinda 
Jordbro, Albyberg, Haninge centrum 
och Brandbergen. Inget är dock 
bestämt ännu, ett spårsystem är 
kostsamt och det behöver därför 

utredas vidare men mark är avsatt i 
detaljplanen för den första etappen. 
Om finansieringen säkras i framtiden 
så kommer det att vara möjligt att bygga en bana för spårtaxi.  
 
Det är planlagt för en ny gång- och cykelväg som ska knyta samman Jordbro, Albyberg och 
Brandbergen. Kommunikationer är generellt sett en viktig del då ett område planeras, så att SL 
involverades från början var en självklarhet. Det går bussar till Dalarö på en angränsande väg i dag, att 
leda om en linje så den trafikerar Albyberg i framtiden skulle vara en viktig pusselbit i att skapa hållbara 
transporter.  
 
Det finns flera naturvärden inom planområdet som bör beaktas vid planeringen. Att t.ex. skapa lokalt 
omhändertagande av dagvatten på ett sätt som passar in i en naturparkmiljö ger positiva effekter på 
flera sätt. Först och främst tas dagvattnet omhand och renas direkt på plats, därutöver kan en effektfull 
miljö skapas som människor kan använda till rekreation. Bidraget på 540 000 kr som Haninge fått 
kommer att användas till många olika delar i planeringen av området (Delegationen för hållbara städer, 
2009b). T.ex. behöver det göras modelleringar, av externa konsulter, på dagvattnets flöden så att en bra 
dagvattenreningsdamm kan anläggas. De önskar även satsa på att bygga upp ett lärocenter där alla smarta 
lösningar i Albyberg kan visas upp i en permanent utställning. Det skulle även vara spännande om det 
gick att ha någon sorts informationstavla som visade i realtid hur mycket energi som Albyberg använder 
och genererar. Att kombinera detta lärocenter med ett café skulle även göra det till en bra mötesplats 
för både lokalinnevånare och utomstående gäster. Inspiration till centret har inhämtats från 
verksamheten i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad (Rune Andersson, 2011).  
 
Planeringsbidraget som kommunen fått från Delegationen innebär att de har möjlighet att göra fler 
utredningar med hjälp av konsulter än i normala fall. Medel kan även användas till workshops i syfte att 
öka samverkan mellan olika aktörer och där det går att dela med sig av olika kunskaper inom hållbar 
stadsutveckling (Rune Andersson, 2011). 
 

Figur 7 Karta för Jordbro och Albyberg i Haninge kommun 
(Detaljplan för Albyberg, 2010) 
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På taken i Albyberg medges det konstruktion av små vindkraftverk (på högst 10 meter). Det är viktigt 
att företagsområdet bidrar till energiproduktion, det kan också ske genom att leverera avfall som går till 
fjärrvärmeverk eller matavfall till biogasanläggningar. Kommunen vill att denna typ av område ska 
locka till sig små och mellanstora verksamheter av icke störande eller icke miljöfarlig karaktär. Det ska 
inte upplåtas mark för handel eller renodlade logistikföretag. Stadsbyggnadskontoret har gjort en grov 
uppskattning att etapp 1 kan komma att ge arbetsplatser åt 2500 personer (Haninge kommun, 2010a). 
Projektet i Albyberg är intressant enligt Boverket, eftersom övergripande hållbarhetsåtgärder sällan tas 
upp i dessa fall av nybyggnation (Boverket, 2009).  

4.5 Boverkets yttranden på ansökningarna 
Delegationen för hållbara städer har haft ett antal olika myndigheter till sin hjälp i arbetet med att gallra 
bland ansökningarna. De har kommit med värdefulla synpunkter angående ansökningarnas 
ändamålsenlighet (Schylberg, 2010). Boverket har haft en beredningsgrupp som samlat in åsikter från de 
olika myndigheterna; Energimyndigheten, Socialstyrelsen, Naturvårdsverket, Formas m.fl. (Boverket, 
2009).  
 
Boverket beskriver i sitt yttrande att ‖planeringsprojekten har en varierande karaktär‖ (Boverket, 2009). 
De syftar på att de olika ansökningarna handlar om allt från studie om vertikal grönska i städer till olika 
tekniska förstudier. En viktig synpunkt som Boverket för fram är att alla ansökningar talar om de tre 
olika hållbarhetsaspekterna. Däremot beskrivs det inte så mycket hur dessa ska kopplas samman i det 
konkreta arbetet, eller på vilket sätt detta kan hjälpa till att nå en hållbar utveckling. Ansökningarna 
kritiseras för brister gällande beskrivning av samverkan mellan kommun och näringsliv, det borde stå 
tydligt vilka processer och modeller som projekten vill använda sig av. Gällande medborgarinflytande så 
nämns även detta i för vaga ordalag i planeringsansökningarna och behöver i de flesta fall kompletteras. 
Boverket tar i sitt yttrande upp att Väsby sjöstad ligger i ett grönområde (enligt gällande översiktsplan), 
samt att det finns en risk att avståndet mellan sjöstaden och övrig bebyggelse är så pass stort att 
bilberoendet kommer att bli stort. 
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Kap 5. Analys  

5.1 Nutidens debatt och ingredienser inom hållbar stadsutveckling 
I dagens debatt om hållbar stadsutveckling märks det att alla aktörer som tänkas kan, vill vara med och 
påverka processen. Motivet och visionerna varierar, men starka viljor och drivkrafter syns både i 
näringslivet och hos politiken. Den diskurs som förs i dag kring hållbar utveckling bland forskare, 
politiker och tjänstemän har ett tydligt budskap; den hållbara staden går inte att skapa efter en särskild 
formel. Om det nu inte finns någon entydig formel på hur hållbar stadsutveckling möjliggörs, ska vi då 
ge upp och bara satsa på det som är ekonomiskt motiverat när det gäller miljöhänsyn? Naturligtvis inte. 
Det gäller bara att konstatera att hållbar utveckling planeras det bäst för på lokal nivå och att det ska 
finnas tid för ordentlig samverkan över sektorsgränserna, så bästa möjliga lösningar nås. Att inse hur en 
föränderlig värld påverkar vad som kan anses vara en hållbar utveckling över tiden är viktigt för alla 
inblandade aktörer. Det gäller för aktörerna att hela tiden omvärdera vad som ska prioriteras i arbetet 
med en hållbar stadsutveckling och att låta innevånarna få delta med sina kunskaper och erfarenheter. I 
fortsättningen bör arbetet med miljöfrågor förstås även pågå på nationell och internationell nivå. Där är 
det som bekant svårare att genomföra snabba och stora förändringar (klimattoppmötet i Köpenhamn 
2009 är ett exempel), så att arbeta lokalt kan ge bättre resultat för miljöns del. 
 
Det som gör hållbar stadsutveckling både intressant och komplicerat är de ingredienser som ingår i 
arbetet; planera långsiktigt för en oviss framtid, många inblandade aktörer med skilda kunskaper och 
skiftande inställning till miljöarbete, att möjliggöra förening mellan ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekter. Jag har i mina efterforskningar hittat olika typer av lösningar på dagens återkommande 
miljöproblem i städer. Det var väntat att många av dessa utgörs av tekniska lösningar som syftar till att 
spara och/eller generera energi, återvinna material, få in mer grönska och förbättra luften eller ta hand 
om dagvatten.  
 
En trend som märks mer och mer är att innevånarnas livsstil blivit en fråga för planerarna och 
miljöstrategier har satts upp som led i att påverka de livsstilar som är negativa för miljön. Det är bara att 
ta en titt på miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden och även de informationsinsatser som 
genomförts inom Hållbara Järva. Det får inte bli en utveckling där innevånare känner någon slags 
prestationsångest om de inte kan genomföra alla uppsatta miljötips och goda råd som staden delar ut. 
Samtidigt är en förändring av västvärldens människors livsstil en nödvändighet för att arbetet med 
hållbar utveckling ska kunna gå framåt. Fredrik Drotte som är planchef  i Upplands Väsby, uttryckte att 
det måste gå att också planera in förändringar av människors ohållbara livsstilar, annars är det ingen vits 
med samhällsplanering (2011-03-08). Jag håller med om den åsikten, bara det inte blir ner på en så 
detaljerad nivå att förändringarna avskräcker människor från att följa en mer miljöanpassad livsstil. 

5.2 Klimatförändringarna 
De flesta forskare och politiker är överens om att människans användning av fossila bränslen har 
bidragit till det senaste seklets medeltemperaturökning på jorden. Effekterna av denna 
temperaturökning kommer att bli allvarlig framöver om inga anpassande åtgärder genomförs för att 
mildra skadorna. Det bästa vore om vi kunde minska växthusgasutsläppen radikalt och plana ut den 
tillhörande temperaturhöjningen. Med bakgrund av detta sätter olika städer upp mål om att halvera, 
eller minska ännu mer, på koldioxidutsläppen inom 30-50 år (utöver att sätta upp strategier som ska 
hjälpa till med anpassningen till ett förändrat klimat). Stockholms stad har en djärv vision om att år 
2050 ska staden vara helt fossilbränslefri gällande energiproduktion och transporter inom staden. Det 
står inte tydligt i något program vilka systemgränser som gäller, kommer lastbilar med tomater från 
Holland att räknas in t.ex.? Tomaterna ska ätas upp av stadens innevånare, så jag kan tycka att långväga 
transporter borde räknas in. Flygresor nämns inte heller i klimatvisionen. Någon diskussion om alla 
långväga importerade varor finns inte heller med i klimatvisionen, det ekologiska fotavtrycket från de 
svenska hushållens konsumtion är förhållandevis stort och en debatt kring detta skulle kunna göra gott 
för miljön. I en så kritisk fråga som den rörande klimatet och en minskning av koldioxidutsläppen, så är 
det betydelsefullt att politiker fattar förnuftiga beslut på internationell nivå. 



 
 

39 
 

5.3 Övergripande trender utifrån de beviljade bidragen 2009 och 2010 
Fler investeringsprojekt beviljades bidrag 2010 än 2009, de var även lite mer varierande. En större andel 
projektbidrag nämnde åtgärder som gagnade den sociala hållbarheten 2010 än 2009. Delegationen för 
hållbara städer skriver i sin årsrapport 2008-2010 att inga projekt egentligen satsar på spjutspetsteknik 
för att minska koldioxidutsläppen, utan håller sig till beprövad teknik som finns på marknaden i dag. 
Det betyder inte att den valda tekniken är dålig, för ofta handlar det ändå om rätt ny miljöteknik som 
ger goda miljövinster. Kanske är det också en vink om att summan bidragspengar som Delegationen 
haft till sitt förfogande varit lite för begränsat i förhållande till de kostnader som spjutspetssatsningar 
medför för kommuner och bostadsföretag. Det är förståeligt om enstaka kommuner inte vill gå först ut 
och t.ex. satsa flera miljoner kronor på någon förnybar energikälla som ännu inte är bevisat ekonomiskt 
motiverad. 
 
De projekt som fått investeringsbidrag båda omgångarna har alla potential att bli bra exempel för 
svenskt kunnande och miljöteknisk kompetens, att kunna visa upp på den internationella arenan i 
framtiden. Planeringsprojekten är i de flesta fall på en mindre skala, det hindrar inte att några av dem 
utvecklar unika strategier som är värda att visa upp både nationellt och internationellt. Flertalet åtgärder 
som går att implementera i en svensk hållbar stadsdel är av en sådan karaktär att de även är användbara i 
andra länder och kulturer. Det tycks ändå lite överoptimistiskt att svenska regeringen säger att vi har 
lösningar som fungerar i alla städer och att dessa lösningar ska exporteras världen över. Jag har hört 
flera gånger att svenskar är bland de i världen som har flest ensamhushåll och bara en sådan sak är 
ganska dåligt för miljön ur ett byggnadseffektivitetsperspektiv (det är smartare om fler än en person 
delar på badrum och kök). När västerländska arkitekter åker till Kina och bygger höghus t.ex., så är 
planlösningarna oftast inte anpassade till den typ av boende som kineserna haft i århundraden. Det är 
säkert så att de unga kinesiska arkitekterna också bidrar till att omforma hushållens struktur, men det är 
viktigt att försöka se de framtida konsekvenserna av våra västerländska byggnads- och planideal.  
 
Senaste årens utveckling med stora köpcentrum där allt finns samlat gör det svårare för mindre 
verksamheter att etablera sig och gå runt inne i stadens kvarter. Flera av projekten som fått bidrag från 
Delegationen uttalar en önskan om att bygga på det omoderna sättet med små butiker och restauranger 
utspridda i kvarteret. I flera av fallen är det ganska tydligt att just service och handel kommer vara 
nästintill omöjlig att frambringa, då det redan i dag finns stort utbud av detta i närområdet (i ett större 
köpcentrum). Många barnfamiljer, och även andra kundgrupper, i Sverige tycks föredra att göra sina 
inköp i en stor shoppinggalleria där alla butikskedjor, service, matställen och parkering finns tillgängligt 
utan några praktiska hinder. Att vända denna amerikanska trend ser ut att vara rätt så svår. Enda hotet 
är ett snabbt ökande bensinpris som skulle innebära att fler funderade över sina vardagsresor och 
kanske började göra inköp på närmre platser eller via Internet. 
 
Flera av bidragsansökningarna beskrev att de ville utreda möjligheterna att konstruera spårtaxibanor i 
framtiden. Det ses som ett smidigt, säkert och miljövänligt färdsätt som inte kräver lika stora 
investeringar som t.ex. en vanlig stor spårväg gör. Flera kommuner i södra Sverige utreder nu vilka för- 
och nackdelar som finns med denna förarlösa kollektiva lösning. Vid Heathrow flygplatsen i England 
har man byggt upp en testbana som vanliga flygplatsbesökare ska kunna använda, det låter som ett 
lämpligt ställe att ha banan på (ULTra PRT, 2011). Särskilt med tanke på att det finns underlag nästan 
dygnet runt och resenärerna kommer i en jämn ström. Eventuellt får vi se spårtaxi mellan KTH, 
Albano och SU i framtiden, då kan var och en test åka själv och se hur det fungerar.  
 
Under 2010 var det flera projekt med vars syfte enbart är att forska kring olika områden inom hållbar 
stadsutveckling, dvs. det skulle inte resultera i någon ny plan eller strategi. Det är intressant att dessa 
ansökningar beviljades och det ska bli spännande att se vad som kommer fram i de aktuella studierna. 
Andra stadsbyggnadstrender som blivit mer och mer populära är stadsgrönska, i form av gröna tak och 
väggar, dessutom har stadsodling av ekologisk mat kommit upp i några av projekten. Det är dels bra för 
att ta hand om regnvatten och för att rena luften, men mer grönska i stadsbilden har också ett 
pedagogiskt värde. Då barn och vuxna blir påminda om naturen och att vi måste vara rädda om vår 
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miljö. Kanske är det så att stadsmänniskor längtar mer i dag, än för 20-30 år sedan, efter att komma i 
kontakt med naturen. I England t.ex. finns det rörelser som planterar växter runt om i städerna på 
överblivna jordplättar och som plockar frukter och bär från allmänna platser. I Sverige har kolonilotter 
blivit mer populära de senaste åren och används mer och mer till att odla grönsaker. Hursomhelst är det 
bra om städerna blir grönare, det förbättrar luftkvalitén, påverkar dagvattenhanteringen positivt, värmer 
och kyler hus beroende på årstiden, växterna tar upp koldioxid (som bildas i större mängd i just städer), 
om maten odlas i stadens utkant blir det inte så långa transportsträckor. 

5.4 Nyckelord och beskrivning av populära åtgärder i ansökningarna 
Nedan följer en tabell (Tabell 5) med olika begrepp som sammanfattar alla projektens åtgärder för att 
åstadkomma en mer hållbar stadsutveckling. Delegationen kunde i ansökningarna ana en och samma 
problembild som kommunerna urskiljt i sitt hållbarhetsarbete och en bild av den framtida täta och 
attraktiva staden som de flesta kommuner strävar efter. Till följd att ansökningsformulären var 
utformade på ett sådant sätt att det inte fanns utrymme till någon diskussion om vilka hinder som låg i 
vägen för en positiv utveckling, kan Delegationen inte yttra sig i hur kommunerna ser på möjligheterna 
att förverkliga sina visioner (Delegationen för hållbara städer 2009d). 
 
Tabell 5 Nyckelord vid hållbar stadsutveckling 

 Bygga staden inåt 

 Bygg ut kollektivtrafiken (gärna spårburen) 

 Förtäta staden, gärna genom bostadsbyggande på gamla industriområden 

 Upprustning av miljonprogramsområden 

 Offentliga platser av hög kvalitet 

 Plusenergisamhället 

 Tillgängliggör närliggande naturområden 

 Satsa på gång- och cykelvägar 

 Stadsodling (av mat) 

 Betydelsen av parker i centrala lägen (gröna lungor och för att ta hand om 

dagvatten) 

 Fossilbränslefri stad 

 Bilpool, med el- och biogasdrivna bilar 

 Synergier inom energiområdet 

 Omvandla hushållsavfall till biogas 

 
Några andra åtgärder som förekom ofta i ansökningarna var medborgardeltagande, men det beskrevs 
inte så noga i vilken form som detta skulle ske i projekten. Det verkar finnas en osäkerhet hos många 
kommuner hur de ska ta tillvara på de åsikter och kunskaper som finns bland innevånarna. Att satsa på 
integrations- och segregationsfrågor var inte vanligt i de ansökningar som kom in. Det kan bero på att 
stödet inte var direkt utformat för att premiera sådana satsningar (Delegationen för hållbara städer, 
2009d).  

5.5 Projekten i fallstudien 
I Haninge söder om Stockholm, planeras det för en ovanligt hållbar ny företagspark kallad Albyberg. 
Det rör sig om ett område som bara ska innehålla företag av icke störande och icke miljöförstörande 
karaktär. I andra delar av kommunen finns det stora industriområden med en del störande 
verksamheter, därför kan det vara värdefullt att satsa på att locka till sig fler mindre företag inom andra 
sektorer. I en hållbar stad så bör transporterna minimeras enligt många sakkunniga, så om 
kommuninnevånarna erbjuds bra bostäder, service och ett varierat utbud av arbetstillfällen är det lättare 
att uppfylla detta kriterium eftersom de inte behöver resa långa sträckor dagligen. Arbetet med planerna 
sker uttalat sektorsöverskridande, det är ett måste med tanke på att kommunen bara äger hälften av den 
aktuella marken och resten ägs av privata aktörer. Det ligger i allas intresse att ta till sig så mycket 
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information som möjligt från olika håll för att projektet ska bli lyckat. Idén de har i Albyberg med olika 
workshops på olika teman, tycker jag låter bra. Det kommer säkerligen att genereras bra idéer och 
förslag för Albybergs utformning. 
 
Hållbara Järva är en annan typ av projekt som syftar till att rusta upp ett milt sagt nedslitet 
miljonprogramsområde. Stambyten i bostadsområdena kring Järvafältet, norr om Stockholms centrum, 
var planerat sedan länge. Efter otaliga klagomål från de boende insåg den största hyresvärden Svenska 
Bostäder att något även måste göras åt de dåligt isolerade fönstren och väggarna. Resultatet är en 
omfattande upprustning av både själva flerbostadshusen och utomhusmiljön i områdena Akalla, Kista, 
Husby, Rinkeby och Tensta. Svenska Bostäder gör ett forskningsprojekt i den första etappen av 
upprustningen för att bestämma vilken industrialiserad isoleringsmetod som är mest lämpad. Det är 
mycket bra att forskning görs på denna typ av hus, det finns många liknande områden i Sverige och 
utomlands som är i skriande behov av upprustning. Jag kan dock ställa mig lite tveksam till den 
omfattande informationskampanj som staden för i syfte att öka kunskaperna kring miljöproblem och 
hur innevånarna ska bli mer rädda om miljön. Forskning har visat att det inte är låginkomsttagare i t.ex. 
Tensta som har störst ekologiskt fotavtryck av innevånarna i Stockholms stad (Bradley, 2009), ändå 
verkar det som att just de boende kring Järvafältet behöver uppfostras för att anamma en mer svensk 
hållning till naturen. Det är bra om det förs kampanjer mot nedskräpning och att nyanlända flyktingar 
får information om att vattnet i kranarna i Sverige är drickbart (så de inte tror att de måste koka rent 
vattnet i vattenkokare), men någon rimlig gräns för kampanjandet bör det väl ändå finnas? En positiv 
aspekt med detta projekt är att när de boende fick höra talas om renoveringarna i början och att de 
kunde leda till chockhöjningar av hyrorna protesterade de. Hyresvärden lyssnade och nu finns det 
möjlighet att välja vilken nivå på upprustningen som önskas. Medborgarinflytande är en viktig del i 
social hållbarhet och jag hoppas att staden och dess bostadsbolag tar till sig alla erfarenheter som 
kommit genom Hållbara Järva.  
 
Norra Djurgårdsstaden är Stockholms nya stora stadsutvecklingsprojekt som ska ge 10 000 nya 
bostäder och 30 000 arbetsplatser inom 15 år. Med en högt uppsatt miljövision har staden lyckats få 
uppmärksamhet från Clinton Climate initiative och är med i deras satsning på hållbara stadsdelar. Målet 
är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en plusstadsdel, dvs. tillföra mer energi än den förbrukar och att 
den är helt fossilbränslefri år 2030. Det är bra att staden vågar sätta höga mål och genomtänkta 
strategier för att uppnå dem. Många faktorer för att t.ex. kunna bli en fossilbränslefri stadsdel är 
beroende på omvärlden och händelser som absolut inte går att förutse i dag. Vi vet inte om det finns en 
fullvärdig ersättare till bensinmotorn inom 20 år, det går ändå att sätta höga mål och göra det bästa för 
att nå dem. Däremot tror jag inte riktigt att stadens planerare redan i dag kan räkna med att de 
medelklassfamiljer (mest troligt) som kommer att flytta in i stadsdelen väljer bort bekvämligheten som 
det innebär att ha en bil. Det är många stockholmare som pendlar till jobbet, har ett lantställe eller far- 
och morföräldrar som bor på annan ort. Dessa familjer vill gärna behålla friheten som det medför med 
att ha bil, även om det kostar mycket i innerstaden. Ett stort bilinnehav hos de boende var ett av de 
större misstag som inträffade i Hammarby Sjöstad, därför anser jag att planerarna ska försöka att 
undvika det med alla tillgängliga medel denna gång. 
 
I Norra Djurgårdsstaden arbetas det intensivt för en god samverkan mellan staden och näringslivet. 
Plattformen Norra Djurgårdsstaden Innovation är till för att visa upp aktuella händelser inom 
stadsbyggnadsprojektet och agera scen för diskussion och idéutbyte mellan aktörerna. Eftersom detta 
projekt kommer att ta så många år att färdigställa och då det innefattar ett så stort antal aktörer är det 
enligt mig extra viktigt med denna typ av mötesplats. Det är viktigt att alla involverade får del av de 
kunskaper som finns inom organisationen och att de strävar mot ett och samma mål i sina respektive 
byggprojekt.  
 
I Upplands Väsby planeras det för ny bebyggelse i ett attraktivt område vid Mälaren. Inte helt 
okomplicerat planeringsprojekt, eftersom en del av planområdet ligger inom gränserna för ett 
naturreservat. En annan faktor som talar emot projektet är att den skulle sprida bebyggelsen i 
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kommunen mer och skapa ytterligare utglesning, i strid med gällande översiktsplan för kommunen. 
Egentligen vill politikerna inte det, samtidigt är läget vid Mälaren bland det bästa som finns i 
kommunen. Det utgörs av en plats på vilken nya bostäder och båtplatser skulle kunna locka helt nya 
kommuninnevånare. De två olika bebyggelsealternativen som finns skulle båda, utan tvivel, påverka 
Järvakilens biologiska värden. Därför är det viktigt att noggranna utredningar görs innan något 
alternativ slås fast. Att det görs en ordentlig avvägning mellan Upplands Väsbys intressen och regionala 
intressen är också det av stor vikt. På plankontoret anser de att en ny bebyggelse inom området faktiskt 
skulle öka dess värde som grönkil, eftersom fler människor skulle få direkt tillgång till det (Drotte, 
2011-03-08). Jag tycker det är oroväckande att formulera avvägningen på ett sådant sätt. Fler framtida 
byggherrar kanske skulle börja använda samma argument. Men däremot förstår jag argumentationen att 
en exploatering skulle frigöra medel att investera i upprustning av bil- och gångvägar samt en större 
badplats. Det är något som kan tänkas att många Väsbybor skulle kunna ha nytta av. 

5.6 Gemensamma nämnare för de olika fallen i stockholmsområdet 
Norra Djurgårdsstaden och Väsby sjöstad är två projekt som respektive kommun vill göra så 
miljöanpassade som möjligt och få erkännande eller positiv uppmärksamhet från andra städer och 
länder. Båda har dock ifrågasatts p.g.a. att de anses inkräkta för mycket på naturmiljön i respektive 
planområde (Upplands Väsby, 2010b; Stockholms stad, 2010a). Det här speglar en konflikt som 
återkommer ofta i stadsbyggnadssammanhang. Människors behov sätts emot naturens rätt att finnas till 
i stadsmiljön och i förorten. Flertalet städer i västvärlden säger sig enbart ta i anspråk gamla 
industriområden eller hamnar för ny bebyggelse, men jag anser att det finns tendenser till att vilja göra 
intrång i naturreservat för att uppföra nya attraktiva bostäder. Utvecklingen är rätt anmärkningsvärd 
eftersom alla som arbetar med stadsbyggnad i Sverige i dag är mer eller mindre insatta i 
klimatförändringarna och de nya krav som ställs på fysisk robusthet i städerna framöver. Grönska 
kommer med all sannolikhet att spela en viktig roll för att mildra de negativa effekterna när vi får ett 
förändrat klimat. Att bygga bort grönytor i detta skede verkar förhastat. Förhoppningsvis ersätts 
borttagna träd med nya, samt anläggning av gröna tak och grönskande innergårdar. 
 
Alla fyra fallen säger sig vilja vara förebild och inspirationskälla till andra stadsbyggnadsprojekt. Det är 
bra att ha så höga ambitioner och att anse sig ha kunskaper som andra kan vara intresserade av. 
Däremot anser jag att det inte får gå för långt i jakten på ett koncept för hållbar stadsutveckling som 
sägs vara applicerbart överallt. En mycket viktig dimension är trots allt den sociala och kulturerna har 
skilda utseenden på olika platser i världen. Hållbara städer bör formas i samverkan mellan politiker, 
tjänstemän, näringsliv och innevånare. Det får inte bli något som görs ovanför huvudena på 
innevånarna. Om framtidens städer ska lyckas med både miljö- och klimatutmaningar bör alla som kan 
och vill, ansluta sig till denna förändringsprocess. 

5.7 Arbeta målinriktat med hållbar stadsutveckling 
Forskningen har på flera olika håll kommit fram till att det finns ett antal kännetecken inom arbetet 
med hållbar utveckling som hindrar framstegen alltför ofta (Formas, 2007; Håkansson, 2005). Det 
behövs vad jag kan uttyda bl.a. en förändring inom förvaltningarna på kommunnivå, de olika rollerna 
behöver bli mer flexibla och tjänstemännen bör ges mer utrymme att agera utanför sitt revir ibland (när 
det är befogat, vilket är nödvändigt när det handlar om sektorsövergripande frågor). Det går inte längre 
att behandla de tre olika hållbarhetsaspekterna åtskilt, utan en integrering av frågeställningarna och 
lösningarna är nödvändiga för att både det lokala och mer globala hållbarhetsarbetet ska nå framgång. 
Just detta faktum är besvärligt eftersom flera olika typer av aktörer i samhället behöver samarbeta. De är 
oftast vana att angripa problematiken på sitt eget sätt och då kan meningsskiljaktigheter lätt uppstå när 
de ska försöka samarbeta. Det gäller att hitta arbetsformer där alla röster kan bli hörda och där alla 
känner sig delaktiga i processen med att ta fram strategier för hållbar utveckling. En sådan förändring av 
arbetsformerna tar tid, men om fler och fler identifierar samma problem kommer parterna förmodligen 
att hitta nya arbetssätt som gagnar en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Myndigheter skulle t.ex. kunna 
utarbeta nya arbetssätt i samarbete med andra aktörer och sprida dem runtom i landet. Att uppfinna 
hjulet på nytt varje gång är resursslöseri, så om nya arbetssätt formas är det bra om de sprids. Boverket 
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nämnde i sitt yttrande till Delegationen (2009) att planeringsprojekten inte beskrev i sina ansökningar 
hur de skulle koppla samman de tre olika hållbarhetsaspekterna eller vilka metoder som skulle användas 
vid samverkan. Detta stämmer väl in med den verklighet som forskningen beskriver (Formas, 2007; 
Håkansson 2005). Det ser ut att vara en fråga som diskuteras flitigt inom myndigheter och inom 
forskarvärlden, att framsteg bör ske inom den närmaste tiden. Det finns i alla fall mycket som talar för 
det. Kanske är det med samverkan som med hållbar utveckling, en ständigt pågående process som hela 
tiden måste utvärderas och omprövas enligt rådande betingelser.  
 
Den politiska aspekten av hållbarhetsarbetet har också tagits upp i teoridelen av uppsatsen. Sveriges 
riksdag har beslutat om olika hållbarhetsstrategier och att arbeta med 16 nationella miljömål. Det finns 
dock andra politiska röster som har höjts mot den utveckling vi ser i dagens samhälle, där en hög 
varukonsumtion och ständig ekonomisk tillväxt kritiseras som icke hållbar ur ett ekologiskt, och i 
längden ett socialt perspektiv. Det är bara att konstatera att människors hälsa påverkas negativt av 
miljöförstöring. Om politikerna ska jobba ännu mer aktivt och våga implementera genomgripande 
reformer på miljöområdet så är det en förutsättning att väljarna kräver sådana åtgärder först och främst. 
Framtiden får utvisa om Sveriges röstberättigade kommer att tänka mer på förutsättningarna till ett gott 
liv för kommande generationer, eller om det är mer dagsaktuella frågor som engagerar politiskt sett. I 
Brundtlandrapporten står det även om vikten med miljöarbetet i utvecklingsländer. De kan drabbas av 
svåra politiska konflikter och oroligheter till följd av all miljöförstöring. Därför är det viktigt att Sverige 
och andra industriländer även jobbar med miljöbistånd för att inte klyftorna i världen ska fortsätta öka. 
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Kap. 6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Tankar kring ansökningarnas innehål 
De olika tendenser som går att se i fallstudien av de olika stockholmsprojekten antas stämma in på 
kommuners arbete med hållbar stadsutveckling runtom i landet. Den geografiska spridningen över 
landet av ansökningarna vittnar om en intensiv aktivitet inom hållbarhetsområdet i en mängd svenska 
kommuner.  Enligt Delegationen (2009d) så har ansökningarna haft många gemensamma idéer och det 
har inte saknats visioner gällande den framtida hållbara staden. Att det t.o.m. talas om den 
fossilbränslefria staden är positivt, men en lång väg återstår tills politikerna kan säga att de är nära att nå 
ett sådant mål. Transporterna i dag drivs till stor del av fossila bränslen och Delegationen har uttryckt 
en saknad rörande innovationer för logistiksituationen i städerna. Det går att effektivisera transporterna 
in till stadskärnan genom olika logistikcentra, men det vore förstås en positiv utveckling om det kom 
prisvärda, effektiva elhybridmotorer (eller liknande) med lägre koldioxidutsläpp även till långtradare.  
 
När det gäller medborgardeltagande så har det varit brist på goda idéer hur detta kan uppmuntras. Jag 
tycker det är anmärkningsvärt att kommunerna inte satsar mer på att involvera lokalinnevånarna vid 
ombyggnads- eller nybyggnadsprojekt. Det har visat sig vara fördelaktigt för alla inblandade att ha olika 
slags samråd så tidigt som möjligt i planprocessen, ändå satsas det inte mer på att använda sig av denna 
goda informations- och idékälla. Ett problem som uppstår då olika medborgardialoger eller workshops 
ska hållas är att det oftast är en viss grupp av människor som dyker upp. Det handlar oftast om de som 
anser sig ha mycket att förlora på planernas förverkligande och därför vill de protestera. Att få fram 
kreativa förslag på ett sådant möte blir nästan omöjligt. Det finns fall då det varit möjligt att skapa 
förutsättningar för en öppen dialog och där olika innevånares röster blivit hörda, exemplet Hållbara 
Järva stämmer in på det. 

6.2 Är vi på rätt väg? 
Efter all tid ägnad åt studier av ämnet hållbar stadsutveckling är jag osäker huruvida det går att skapa en 
hållbar stad eller stadsdel i nuläget. Dagens aktörer inom stadsbyggnad kan utan tvivel planera och 
bygga mer hållbart än vad som skett någon gång tidigare. Däremot är dagens samhälles beroende av 
fossila bränslen och användandet av andra begränsade naturresurser för stort. Detta gör det svårt för 
mig att kunna säga att det vi planerar i Sverige i dag leder till en hållbar stadsutveckling. Vi rör oss i rätt 
riktning men enligt många forskare går det alldeles för långsamt, dessutom behandlas 
hållbarhetsaspekterna fortfarande i många fall var för sig, vilket är negativt (Gullberg, Höjer, Pettersson, 
2007; Stockholm Resilience Center, 2010). Miljöministerns syn på hållbar stadsutveckling 
(Delegationens erfarenhetsseminarium, 2010-12-14) skiljer sig en del från flertalet forskares. Han verkar 
övertygad om att det vi bygger i dag är hållbart, men vi ska fortsätta att utveckla mer ny teknik som är 
bra för miljön. I Sveriges miljöpolitik är det även uttalat att ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling är 
förenligt, det innebär en krock med flera forskningsresultat som pekar på att kortsiktiga ekonomiska 
intressen ofta går före miljömässiga långsiktiga intressen (Gullberg, Höjer, Pettersson, 2007; 
Naturvårdsverket, 2007). 
 
Är det en positiv trend att i vissa stadsdelar ska dess innevånare inskolas i en högre grad av 
miljömedvetenhet och i andra stadsdelar lämnas de boende utanför miljösatsningarna? Kommer detta 
att ha långsiktiga och mätbara miljöeffekter eller är insatserna bara ett marknadsföringstrick? 
Kampanjerna riktade mot hushållen är något jag tycker vore intressant om t.ex. KTH-forskarna 
(institutionen för Industriell Ekologi) som jobbar med Norra Djurgårdsstaden skulle titta närmre på 
framöver. Det finns en märkbar trend att livsstilsfrågan blivit mer betydande inom stadsplanering de 
senaste åren, särskilt i stockholmsområdet. Intressant forskning som gjorts (Bradley, 2009) visar på den 
medelklassnorm som styr den svenska hållbarhetsdiskursen. Att detta får fortgå är ett tecken på den 
ojämlikhet som finns i svenska samhället inom en rad områden än i dag. Jag önskar att det sker en 
förändring snart som gör att fler röster inkluderas i miljödebatten. Det är ett måste om 
hållbarhetsarbetet ska kunna intensifieras. Om stadsdelar ska kunna bli fossilbränslefria inom 20-30 år 
måste stora förändringar ske, dessa kommer påverka innevånarnas livsstil med största sannolikhet. Om 
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det blir politiska regeländringar eller andra drivkrafter i samhället som skyndar på processen får 
framtiden utvisa.  
 
I två av projekten från fallstudien säger politikerna att de vill att dessa ska bli så lyckade att det går att 
exportera vissa av hållbarhetslösningarna (Hållbara Järva och Norra Djurgårdsstaden). Det är inte så 
många röster, vad jag har stött på, som ifrågasätter denna typ av ambition. Jag tycker det är en alltför 
självsäker stil att påstå att vi i Stockholm och Sverige vet vad som är hållbart för en annan stad i Europa 
eller i t.ex. Asien. Det nämns på många ställen inom forskningen att de lokala förhållandena är det som 
politiker och tjänstemän måste utgå ifrån om de vill möjliggöra hållbar stadsutveckling. Sverige ligger 
högt upp på rankingen av demokratiska och välmående länder i världen. Det kan vara så att andra 
städer i fattigare delar av världen behöver jobba mer med den sociala hållbarheten, innan de kan satsa 
resurser på ny dyr miljöteknik. Visserligen utesluter inte det ena det andra, jag vill bara peka på att en 
framtida ökad export av planeringslösningar som bygger på svensk hållbar stadsutveckling, kanske inte 
är så självklar när man tänker efter. I dagsläget är svenskarnas konsumtion och livsstil ekologiskt 
ohållbar och jag anser inte att det är något vi ska bygga in i andra länders stadsutvecklingsprojekt. Det är 
inte helt okontroversiellt att säga att vi borde minska vår konsumtion och ändra vår livsstil, eftersom 
världshandeln bara det senaste decenniet har lyft miljontals människor upp ur fattigdom. Men priset 
som miljön får betala och i slutändan alla levande varelsers hälsa, är väldigt dyrt. 

6.3 Invändningar mot begreppet ”hållbar stad” 
Vid en noggrannare titt på innebörden av begreppet hållbar utveckling (och det lokala arbetet med 
detta) så inses att det inte enbart utgörs av en strävan att uppnå ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet i en utvald stad eller stadsdel. Det innebär även en strävan efter ökad global rättvisa och 
jämnare fördelning av naturresurser mellan de länder som har stor tillgång till dessa och de som bara 
har liten tillgång. Att med denna FN-definition på hållbar utveckling sen försöka frikoppla enskilda 
stadsbyggnadsprojekt från omvärlden och kalla dem ‖hållbara‖ utifrån någon snabbt framtagen 
checklista är enligt min åsikt att förenkla ett globalt miljö- och rättvisearbete alldeles för mycket. 
Därutöver är det ett måste att ha med framtidsperspektivet och se till att framtida generationers 
möjligheter är tillgodosedda. Frågan är om detta går att genomföra framgångsrikt på en avgränsad 
stadsdelsnivå. Det är svårt att prata om en hållbar stadsdel av andra skäl, t.ex. så kan stadsdelen ensam 
inte klara att försörja sig med naturresurserna som krävs till matvaror och andra nödvändiga produkter. 
Energifrågan kan förmodligen gå att lösa lokalt med ny teknik, men däremot så kommer 
byggmaterialen och andra naturresurser i de flesta fall utifrån. Luftföroreningar ser inga stads- eller 
landsgränser utan sprids raskt åt något slumpmässigt väderstreck. Enkelt uttryckt; ingen stad är en ö, 
utan tätt sammanbunden med omgivande land och vatten. 
 
En annan försvårande omständighet när det handlar om att få till en hållbar stadsutveckling är att i 
dagens västerländska samhälle sker i princip den största delen av den ekonomiska tillväxten i städerna 
och genererar en ökad varukonsumtion och ökat antal flygresor per innevånare. Att ignorera dessa 
utsläppskällor är inte en bra strategi, om syftet är att skapa långsiktigt hållbara städer. Det skulle vara 
spännande om politikerna och de miljömedvetna byggherrarna vågade debattera denna komplexa 
livsstil som de facto råder i västerländska städer. 

6.4 Svårigheter att bygga nytt, hållbart och samtidigt kostnadseffektivt  
Det hittills mest kända och nu nästan färdigbyggda hållbara stadsbyggnadsprojektet heter Hammarby 
Sjöstad. Det har blivit en mycket populär stadsdel att bosätta sig i. En lite mindre smickrande aspekt av 
den stadsdelen är att nästan bara välbärgade medelklassinnevånare har råd att bo där. Det finns 
visserligen både studentlägenheter och hyresrätter i Sjöstaden, men de är så dyra att lågavlönade inte har 
tillgång till dem. Inte heller de studenter som inte kan lita på att föräldrarna bidrar till hushållskassan 
ibland. Är det så här vi vill att de ser ut i en modern hållbar stadsdel? Är befolkningens mångfald i en 
stadsdel något vi inte vill prata om längre? Jag ser en fara i att de nya hållbara stadsutvecklingsprojekten 
inriktar sig till samma sorts målgrupp. Projekten i Norra Djurgårdsstaden och Västra hamnen är två 
exempel på det. Om det är så svårt att bygga gamla tidens attraktiva stenstadskvarter på ett billigare sätt, 
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så är det kanske dags att uppfinna något annat sätt att bygga bostäder på i den nya hållbara staden? Jag 
efterlyser inte nya investeringsstöd till hyresrätter, utan kreativitet och nya idéer i denna viktiga fråga. 
Som inte bara är en fråga för planerare, utan även för byggherrar, entreprenörer och politiker att ta itu 
med. 

6.5 Att skapa en god bebyggd miljö 
Svenska riksdagen har beslutat att Sveriges miljöarbete dels ska baseras på de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. Då är det ganska anmärkningsvärt att det mål som rör hållbara städer, ‖god 
bebyggd miljö‖, inte bedöms möjligt att uppfyllas inom en generation och för vissa av delmålen har 
utveckling t.o.m. varit negativ. Vi ser en ökande grad av urbanisering, så det borde vara på sin plats kan 
det tyckas, att satsa mer resurser på lösningar för stadens miljö- och hälsoproblem. De nya stadsdelar 
som byggs i Stockholm med detaljerade hållbarhetsstrategier, kommer förmodligen inte heller att i 
praktiken kunna leva upp till Naturvårdsverkets olika krav på miniminivåer gällande buller och 
luftföroreningar. Städer innehåller en mångfald av möjligheter för dess innevånare både inom arbete 
och inom fritid. Samtidigt måste människors hälsa kunna bevaras och barn kunna växa upp i trygga 
kvarter. Stora krav ställs på planerare och politiker för att möjliggöra en positiv utveckling, därför måste 
debatten om hållbar stadsutveckling hållas levande så att nya lösningar kan formuleras och genomföras 
i praktiken. 

6.6 Slutsatser 
Flera invändningar finns mot begreppet hållbar stadsutveckling och dess breda användningsområde. Då 
begreppet nu blivit så vedertaget är det kanske lika bra att utnyttja det i de sammanhang när planerare, 
politiker och andra aktörer talar om att utveckla samhället i en mer miljöanpassad riktning där sociala 
och ekonomiska aspekter också hanteras. En viktig punkt är att de inblandade bör komma ihåg att 
definiera vad de menar med hållbarhet i sitt projekt eller i sin stad. Det står klart att vad vi anser är 
hållbart i Sverige inte är lika självklart i t.ex. Brasilien eller Kina, varje land eller stad har sina specifika 
problemområden att ta itu med.  
 
Vad kan hållbar stadsutveckling innebära? Jag har sammanfattat några goda råd som jag stött på under 
arbetets gång, hämtat från litteraturen, intervjuer och seminarier. Råden syftar till att underlätta en 
hållbar stadsutveckling på sikt. 
 
Tabell 6 Goda råd vid arbete för hållbar stadsutveckling 

 Politiska visioner som kan leda hållbarhetsarbetet i rätt riktning 

 Miljöplaner bör förankras inom alla förvaltningar och gälla för byggherrar och entreprenörer 

 Låt innevånare vara med från start och bestämma hur en upprustning ska utföras 

 Hitta nya former för samverkan beroende på projektets storlek och utformning 

 Våga arbeta utanför sitt eget revir ibland  

 Jobba utifrån de lokala förutsättningarna och lyssna på innevånarna 

 Satsa mer på spjutspetsteknik  

 Var noga med att tidigt bestämma hur projektets miljömål ska följas upp och vem som ska sköta det 

 Planera trafiken i rätt ordning; först gående, sen cykel, kollektivtrafik och sist bil 

 Många infrastrukturlösningar i staden kan ge synergieffekter som går att ta tillvara på med rätt 
teknik, bra att satsa på detta 

 Devisen från Norra Djurgårdsstaden vilken kan appliceras i alla svenska kommuner;  

 ”det ska vara lätt att göra rätt!” Gäller redan från byggskedet och under resten av livscykeln för området 

 Kommunen kan ställa högre miljökrav på byggherrarna när byggrätter ska delas ut 

 Om innevånarna ska ha en ökad känsla för att miljön är värdefull, bör det finnas parker och grönska 
runtom i staden av rent pedagogiska skäl 
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Till sist skulle jag vilja göra några reflektioner kring Delegationens uppdrag. De har haft många och 
utmanande uppgifter sen 2008 då arbetet startade. Sen dess har kunskapen om hållbar stadsutveckling 
ökat i Sveriges kommuner tack vare att debatten går het på många ställen. De som valt att ansöka om 
bidrag har förmodligen intensifierat sitt hållbarhetsarbete och börjat angripa problematiken på nya sätt. 
Klimatfrågan är, som vi alla vet, en stor utmaning och hållbarhetsarbetet måste ha det perspektivet 
också. Däremot ställer jag mig frågande till att det blev så stort fokus på koldioxidvinster när bidragen 
skulle delas ut från Delegationen. Kretsloppstänk och sociala frågor hamnade i skymundan trots att 
dessa utgör en viktig del av en hållbar stadsutveckling. Det kanske var ett misstag av 
Miljödepartementet att ge en för stor vikt vid koldioxidutsläppsminskningar i projektens ansökningar. 
Samtidigt så handlade det om begränsade medel att fördela. En rättvis bedömning om vilken typ av 
projekt där bidraget gjorde mest nytta behövde göras. Förhoppningsvis hittar de kommuner och företag 
som inte fick bidrag denna gång andra vägar att finansiera sina projekt. Satsningar behövs på bred front 
och alla som vill kan engagera sig i denna fråga. 

6.6 Några slutord 
Förhoppningsvis kan denna uppsats vara givande för framtida studenter som avser att fördjupa sig 
inom ämnet hållbar stadsutveckling. De fyra fallen ger en bild av vad som är aktuellt inom 
miljöanpassad stadsplanering i dagsläget. Kanske skulle det vara intressant att om 10-20 år följa upp 
projekten, se hur långt de har kommit och utvärdera resultatet ur ett hållbarhetsperspektiv? Dessutom 
är min förhoppning att arbetet har tydliggjort vilken viktig roll politiker har i det långsiktiga arbetet med 
hållbar stadsutveckling.  
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