
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ekostäder i Kina 

Analys av de ekologiska aspekterna vid planeringen av Caofeidian 

 

 

 

MATTIAS SUNDKVIST 

 

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Examensarbete inom samhällsbyggnad 
SoM EX-KAND 2011-07 

 

Stockholm 2011 

___________________________________________ 

KTH, Institutionen för Samhällsplanering och miljö 
Avdelningen för urbana och regionala studier 

Kungliga Tekniska högskolan 

 KTH Arkitektur och 
Samhällsbyggnad 



2 
 

Abstract 

The Chinese dragon is on the rise and in its wake efforts are made to develop ecological cities 
in an attempt to break the negative cycle of environmental degradation. In this essay, I try to 
shed light on Chinese ecological cities developed by Swedish experts, to explore how well 
ecological sustainability has been realized in the plan. I also list potential problems that could 
arise if the introduction and imposition of Swedish planning ideals clashes with the Chinese 
approach, and expound on how they can be resolved. 
 
Initially, climate and environment related factors that have unleashed the popularity of 
ecological cities are accounted for and I show how the concept of ecological cities has 
evolved over time.  
 
For the main part of this thesis, I evaluate a case study focusing on how the Swedish 
engineering consultant, Sweco, proposes to reduce the ecological footprint of the Caofeidian 
International Eco-City. I compare and contrast the ecological standpoints in Sweco's plan with 
existing literature, and suggest room for improvement in their planning. 
 
In the manner of a risk evaluation, this thesis also compares Caofeidian with other related 
sustainable city developments to identify mistakes that have been made. Advantages and 
disadvantages with the plan from an ecological standpoint are accounted for, as well as risks 
and supporting evidence that Caofeidian might emerge as a shining example of an ecological 
city.  
 
The aim of this thesis is to enhance the understanding of the benefits associated with building 
ecological cities in China, and to improve the way in which ecological and social planning 
aspects are implemented during the planning stage, to ultimately promote livable cities with 
minimal impact on the environment.  
 
Eco-Cities in China - Analysis of ecological aspects in the planning of Caofeidian. [Eco-
Cities, Caofeidian, ecological planning] 
 
Sammanfattning 

Den kinesiska draken växer så det knakar och i släptåg kommer bland annat satsningar på 
ekologiska städer för att försöka bryta den onda spiral av negativ miljöpåverkan som landets 
utveckling för med sig. I den här uppsatsen försöker jag kasta ljus på ekologiska städer som 
planeras av svenska experter i Kina, med avsikt att reda ut hur väl ekologisk hållbarhet 
integreras i planen. Jag försöker också reda ut problematik som uppstår när svenska 
planeringsideal kolliderar med det kinesiska synsättet på boende och städer. 
 
Initialt beskrivs klimat- och miljörelaterade faktorer som varit språngbräda till ekostäders 
popularitet idag. Sedan ges en definition av begreppets innebörd och de bakomliggande 
tankarna kopplade till hur föreställningen om ekologiska städer har utvecklats i ett historiskt 
perspektiv. 
 
Huvuddelen av arbetet utgörs av en fallstudie där fokus ligger på hur det svenska 
konsultföretaget Sweco vill minska det ekologiska fotavtrycket i sin konceptuella plan för den 
Internationella Ekostaden Caofeidian. Genom att jämföra de ekologiska aspekterna i Swecos 
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plan med litteratur inom ekologiskt stadsbyggande går det att dra slutsatser om eventuell 
förbättringspotential i planen. 
 
Samtidigt jämför jag Caofeidian med andra projekt för hållbara städer i Kina som stött på 
problem för att se vilka lärdomar som har dragits där. I resultatet redovisas för- och nackdelar 
ur ekologisk synpunkt, risker med projektet samt anledningar, baserade på analysen, till att 
Caofeidian trots allt skulle kunna lyckas där andra städer misslyckats. 
 
Förhoppningen är att arbetet leder till en fördjupad insikt i nyttan av att bygga ekologiska 
städer i Kina samt förbättra hur ekologiska och sociala aspekter implementeras under 
planeringsstadiet för att främja trivsamma städer med minimal inverkan på miljön. 
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Inledning 

Det byggs allt fler städer under parollen ekologiskt stad, eller kort och gott ekostad. I samband 
med att allt fler människor flyttar från landsbygden till staden i strävan efter arbete, en högre 
inkomst och ett bättre liv, krävs enorma investeringar i befintliga städer i form av infrastruktur 
och byggnader. Detta sker inte sällan på bekostnad av miljö och omkringliggande natur samt 
på den befintliga befolkningen. Städer som växer för hastigt drabbas ofta av åkommor som 
trafikproblem, bostadsbrist, trängsel och dålig luft. Detta som följd av ökat trafikarbete och 
sämre möjlighet till att värna om den natur som finns i staden. Kina beräknas öka sin urbana 
population med 350 miljoner invånare fram till år 2025 (Woetzel & al., 2009, s. 13). Detta 
kommer att innebära en rad problem och det är viktigt att landet tar i tu med problemen så 
tidigt som möjligt. 
 
Syfte 

Genom analys av Swecos planering av staden Caofeidian utanför Tangshan i Kina, och med 
hjälp av samtal med delaktiga planerare och arkitekter, vill jag belysa hur de planer som tas 
fram i Kina hanterar de ekologiska aspekterna och huruvida de kan resultera i ekologiska 
städer. Samtidigt vill jag försöka belysa problematik som kan uppstå då svenska 
planeringsideal kolliderar med den kinesiska synen på boende och städer. 
 
Disposition 

Arbetet är uppdelat i tre huvudblock. Det första blocket ger läsaren en inblick i ämnet, 
förhållandena i Kina och det för denna text centrala begreppet ekostad och dess uppkomst. I 
det andra blocket görs en detaljerad studie av planeringen av Caofeidian, särskilt med 
avseende på de ekologiska aspekterna. Block nummer tre försöker sedan knyta ihop block ett 
med block två och jämföra hur den definition av ekostaden som ges av facklitteratur stämmer 
överens med planerarnas visioner om Caofeidian. I tredje blocket presenteras resultat, samt 
författarens slutsats och syn på ekologiska städer. 
  
Metod 

Den inledande delen av arbetet fokuserar på att försöka förklara och ge bakgrund till varför 
det byggs ekostäder runt om i världen idag. Deskription är den huvudsakliga metoden som 
används. Vidare beskrivs begreppet ekostad och olika synsätt inom litteraturen både ur ett 
historiskt perspektiv och ur dagens situation. Olika teorier skildras kortfattat. Både svävande 
idéer och mer konkreta handlingsplaner lyfts fram. Innan själva studien av de ekologiska 
aspekterna i Swecos planering av den internationella ekostaden Caofeidian i Kina tar vid, går 
arbetet in på några tidigare försök till ekologiskt hållbara städer i Kina.  
 
En risk med fallstudier är att de endast förhåller sig till de objekt som studeras och därmed 
kan det vara svårt att dra slutsatser gällande andra projekt eller samhället som helhet 
(Ejvegård, 2003). Fallstudien av den ekologiska planeringen för Caofeidian representerar inte 
automatiskt alla sådana projekt, men eftersom få ekostäder har byggts är förhoppningen att 
framtida planerare ska kunna erhålla lärdomar ur den här studien. 
 
Meningen är att fallstudien ska utgöra huvudmomentet i arbetet. Denna ska sedan ligga till 
grund för resultatet och slutsatserna, där planerarnas konkreta förslag till utformning av en 
ekologisk stad ställs i relation till den syn på ekostäder som litteraturen lyfter fram. Genom att 
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jämföra i vilken utsträckning ekologin har spelat roll i planeringen när det handlar om 
platsanpassning, bebyggelsestruktur, energianvändning, resurshantering och transport, vill 
författaren försöka utreda vad som skiljer sig mellan teorin om ekostäder och Swecos sätt att 
planera för en ekologisk stad. Planunderlaget för utformningen av Caofeidian som Sweco har 
tagit fram jämförs med principer för ekologiskt byggande som härstammar från Paul F. 
Downton, arkitekt och forskare med lång erfarenhet av ekologiskt byggande. 
 
Genom en sådan jämförelse går det att bilda sig en uppfattning om vad som helt, delvis eller 
inte alls uppfyller de kriterier som anses viktiga för ekologiskt stadsbyggande. Författaren har 
poängsatt de olika kriterierna för att läsaren enkelt ska kunna bilda sig en uppfattning om 
utfallet av Swecos ekologiska planering. Om ett kriterium uppfyllts helt eller nästan helt ges 
full poäng, om det uppfyllts delvis ges halva poängsumman och om det inte har uppfyllts alls 
ges inga poäng. I resultatet presenteras sedan den sammanlagda poängsumman, tillsammans 
med risker och observationer som framkommit under projektets gång. En intervju har hållits 
med Jonas Jernberg, arkitekt och projektkoordinator på Sweco, i syfte att ge information om 
bakomliggande tankar och syften i planeringen. 
 
Vad har gett upphov till ekostäder 

Bilen 

Enligt Richard Register, en känd ekostadsförespråkare, är industrisamhället en "overshoot", 
dvs. det har för länge sedan passerat optimum vad gäller bilar, parkeringar, förorter, identitet 
och sammanhållning (Register, 2006, s. xvi). Oljan har bäddat för helt andra 
transportmöjligheter än vad som någonsin har skådats tidigare. Människan har fått en enorm 
frihet när det gäller individuell transport och under 1900-talet lades stor möda på att förstärka 
den friheten. Bilen ansågs vara framtiden och planering idag utgår fortfarande ifrån att det ska 
gå att ta sig från dörr till dörr med bil vart man än befinner sig. Individualism och frihet (den 
amerikanska drömmen) har varit ledord under denna historiska omdaning, som varit 
uppbackad av oljeindustrin, biltillverkare, film och musik världen över. Detta har skapat en ny 
världsordning, då bilar har fått dominera världens städer.  
 
I början hade nog ingen föreställt sig att bilarna skulle ta över stadsbilden så som de har gjort 
efter andra världskriget och framåt, men när detta började uppdagas hade de flesta länder runt 
om i världen blivit så beroende av det system som byggts upp under 50 år att det inte fanns 
några incitament, eller ens möjligheter att börja tänka i nya banor. Bilägarna skulle knappast 
vilja avstå från friheten i att kunna ta sig vart de än vill, oberoende av tidtabeller och att 
behöva resa med okända människor. Även många icke-bilägare drömmer om att en dag få äga 
en bil och själv åtnjuta den enorma frihet som samhället har banat väg för under mycket lång 
tid. Problemet är att avstånden fått växa och växa i och med att bilen blivit effektivare 
(Register, 2006, s. 8). Därmed förloras hastighets- och energivinsterna och med allt fler bilar 
spenderar människor i bilnationer som USA idag mer tid än någonsin i bilköer (The New 
York Times, 2007).  
 
Befolkningsökningen 

År 2008 passerades den magiska gränsen då över 50 % av jordens befolkning levde i städer 
(Zhao, 2008, s. 1). Samtidigt som urbaniseringen pågår för fullt växer jordens befolkning 
explosionsartat. 1950 befolkades vår planet av 2.5 miljarder människor. Idag är vi runt sju 
miljarder och år 2050 beräknas det bo nio miljarder på jorden. Befolkningsökningen är 
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absolut störst i utvecklingsländer, vilket tydligt går att se i Figur 1. Inte oväntat är det också 
där urbaniseringen sker som snabbast (Population Reference Bureau, 2011).  
 

 
Figur 1: Jordens befolkningsutveckling (Population Reference Bureau, 2011) 

 
Kinas situation 

I Kina har urbaniseringen pågått sedan landets införande av marknadsekonomi vid sidan av 
det kommunistiska centralstyret på 1980-talet. En känd brittisk geograf vid namn David 
Drakakis-Smith, betecknar Kinas utveckling som utan historisk motsvarighet och konstaterar 
också att Kinas stadsbefolkning ökade mer på 80-talet än hela Europas stadsbefolkning under 
1800-talet (China Urban Development Blog, 2011). Än så länge har Kina fler människor på 
landsbygden än i städerna, men år 2015 beräknas detta tippa över åt andra hållet och redan 
2025 beräknas 75 % av befolkningen i landet bo i städer. I december 2010 rapporterades att 
Beijings trafikplan omintetgörs av allt för många nya bilister (NDTV, 2010). Myndigheterna 
lade fram en ny trafikplan med 280000 nya parkeringsplatser, 1000 nya 
cykelutlåningsstationer, ca 56 mil ny tunnelbana, 20 mil ny väg inne i staden, 37 kilometer 
tunnlar, etc. Men detta räcker inte för att bota trafikinfarkten. Enbart i november 2010 hade 
Pekingborna köpt 95000 nya fordon, eftersom de visste att restriktioner var att vänta under 
2011. 
 
Föroreningar 

Trängsel är ett av problemen, men inte det värsta. Förorenad luft, buller och andra externa 
effekter är någonting som stadens invånare måste leva med. Detta medför hälsorisker som 
berör alla, även dem som inte har råd eller kan köpa bil. Miljön får betala ett högt pris för 
bilismen. Partiklar, oljor och tungmetaller sprids ut i ekosystemen dagligen och ibland sker 
katastrofer av större slag så som t.ex. när BP:s oljeplattform Deepwater Horizon exploderade 
och sjönk, vilket resulterade i att enorma mängde olja läkte ut i mexikanska golfen. Samtidigt 
har vi peak oil, oljeproduktionstoppen (Peak Oil, 2011). Idag är det ingen som vet exakt när 
världens samlade oljeproduktionstopp kommer inträffa, men även optimistiska bedömare tror 
att det kan ske runt 2020.  
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Klimatet och jordens resurser 

Människan har sent omsider insett att utsläppet av växthusgaser från förbränning av fossila 
bränslen kan vara den största anledningen till temperaturökningen som infunnit sig det senaste 
seklet, vilket bidragit till smältande glaciärer, mindre is runt polerna och Grönland samt ett 
extremare klimat på många håll. Sveriges regering anser att klimatfrågan är en av de största 
politiska och miljörelaterade frågorna under 2000-talet (The Swedish ministry of the 
environment, 2007).  
 
"Earth overshoot day" är den dag på året då jorden har förbrukat den maximala mängd 
resurser som får förbrukas under ett år för att jordens resurser inte ska utarmas. Kort sagt: det 
är vad jorden är kapabel till att producera på ett år (Malmborg, 2008). År 2008 inträffade den i 
slutet på september, det vill säga ett kvartal för tidigt. De fortsatta tre månaderna levde vi på 
resurser som är till för framtiden, alltså på kredit. 
 
Med detta som bakgrund finns det all anledning för beslutsfattare och planerare i Kina, liksom 
i övriga världen att lägga grunden för en ny typ av samhälle, där oljan inte är lika 
dominerande som idag och där kretsloppstänkande utgör basen i samhället. Det krävs helt 
enkelt att mänskligheten slutar att leva på kommande generationers resurser. Här spelar 
konceptet ekostad en viktig roll, då det är i städerna allt fler människor lever och även där 
som den största påverkan på jordens ekosystem sker. 
 
Ekostaden 

Vad är en ekostad 

Själva begreppet ekostad har inte någon direkt allmängiltig definition, utan det finns flera 
beskrivningar för vad ordet innebär och står för (Zhao, 2008, s. 8). Ordet är en förkortning av 
ekologisk stad. Många har försökt att definiera begreppet, och nu för tiden blir ordet ekostad 
ofta synonymt med den hållbara staden. För att utreda begreppen ytterligare går det att 
studera olika definitioner som lags fram. På URBAN21 konferensen i Berlin år 2000 beskrevs 
hållbar stadsutveckling så här (Antrop, 2005, s. 190): 
 

“Improving the quality of life in a ci ty, including ecological, cultural, polit ical , 
institutional, social and economic components without leaving a burden on the 
future generations. A burden which is the result of a reduced natural capital and an 
excessive local debt.” 

 
En annan definition lyder så här (Sustainable Communities, 2006): 
 

"A sustainable community is one in which improvement in the qual ity of human 
life is achieved in harmony with improving and maintaining the health of 
ecological systems; and where a healthy economy's industrial base supports the 
quality of both human and ecological systems." 

 
Det finns många fler definitioner, men generellt sett är skillnaderna mellan dem små. Alla 
handlar om hållbart stadsbyggande med fokus på långsiktig ekologisk, ekonomisk och social 
utveckling. Begreppen överlappar varandra, även om de inte är helt lika. För att bättre förstå 
hur detta hänger ihop behövs en noggrannare beskrivning av begreppens uppkomst och 
användning. 
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Ekostaden som paradigm 

Inom planeringsteorin talas det ofta om olika paradigm. Paradigm innebär egentligen förebild 
eller idealexempel, och används inom vetenskapen för att beskriva ett visst angreppssätt i 
frågeställning och svarsformulering. Enkelt sett går det att kalla en paradigm för ett nytt 
tankesätt, som uppstår tillsammans med tidigare erfarenheter och ny kunskap.  
 
Det är säkert inte alla som skulle kalla idén om ekostaden för paradigm. Det kan ha att göra 
med att ekostaden inte har fått så stort genomslag i den vardagliga planeringen. Visserligen 
har begreppet funnits sedan 1970-talet (Zhao, 2008, s. 9) och det finns idag projekt på olika 
platser i världen som går under namnet ekostad, men ekostadsplanering tillämpas sällan fullt 
ut på befintliga städer. Kanske är detta koncept i sin grundform så annorlunda och 
svårtillämpat att det bara går att tillämpa då det råder tabula rasa - alltså på en plats där 
ingenting annat existerar och allting kan planeras från grunden. 
 
Sett till det förflutna så finns det faktiskt motsvarigheter till ekostaden, men som speglar den 
dåvarande samhällssituationen. Trädgårdsstaden och Eutopia var försök att föra samman stad 
och natur (Zhao, 2008, s. 7). I deras spår kom sedan nya teorier. The livable city, som senare 
följdes av ekostaden, den hälsosamma staden och den hållbara staden. Den hållbara staden är 
liksom ekostaden en modernare version av trädgårdsstaden, anpassad till dagens förhållanden 
med ökad medvetenhet om länders och regioners komplexa samspel med varandra och 
naturen, samt människans inverkan på klimat och ekosystem. Nedan följer en 
sammanställning av Zhao (2008) om hur natur, miljö och hälsa påverkat ekologiskt 
stadsbyggande det senaste århundradet: 
 

Tabell 1: Från trädgårdsstad til l hållbar stad (Zhao, 2008, s. 9) 
 
Kriterier för en ekostad 

Ekostadsbyggandets gyllene regel är: ”Behandla andra - inklusive växter, djur och Moder Jord 
- som du vill att andra ska behandla dig”  (Register, 2006). Målet med ekostadsbyggandet är 
att (Downton, 2010): 
 

City notion Year Originator Mainstream conception 

Garden City 1898 Ebenezer Howard A concentric pattern with open spaces, public paths, and 
radial boulevards, the garden city would be self-sufficient 
when it reached full population. 

Livable City  1961 WHO The basic concept of living environment: safety, health, 
convenience, and amenity. 

Eco-City 1971 Man and Biosphere 
UNESCO 

Five principles for the ecological city planning: ecological 
protection strategy, basic ecological facilities, living 
standard of residents, protection of culture and history and 
the integration of nature and city. 

Healthy City 1984 A Conference entitled 
"Beyond Health Care" 
launched by WHO in 
Toronto. 

A healthy city is one that is continually creating and 
improving the physical and social environments, expanding 
the community resources that enable people to mutually 
support each other in performing all the functions of life 
and in developing to their maximum potential. 

Sustainable 
City 

1991 UN Commission on 
Human Settlement 
Sustainable Cities 
Programme 

A sustainable City is a city in which achievements in social, 
economic and physical development are made to last. A 
sustainable city has a lasting supply of the natural resources 
on which its development depends. 
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• Minska det ekologiska fotavtrycket (biofysiskt) och 
• Maximera den mänskliga potentialen (mänsklig ekologi) för att 
• Reparera, återskapa och stödja de processer som uppehåller liv på jorden. 

 
Paul F. Downton, Chérie Hoyle och Emilis Prelgauska har utvecklat tio principer för 
ekologiskt byggande som är menade att uppfylla dessa mål (Downton, 2010). Dessa används 
sedan för att jämföra de praktiska åtgärder som Sweco föreslår i sin planering för att 
Caofeidian ska bli en ekologisk stad: 
 

1. Återskapa förvanskade markområden 
2. Anpassa bebyggelse till  klimat- och naturförhållanden 
3. Balansera utvecklingen 
4. Bygg kompakta städer 
5. Optimera energieffekt iviteten 
6. Bidra ti ll ekonomin 
7. Erbjud hälsa och säkerhet 
8. Uppmuntra gemenskap 
9. Främja social rättvisa och jämlikhet 
10. Berika historia och kultur 

 
För att uppnå allt detta krävs både kunskap och 
insiktsfull planering. Strukturen belyses väldigt 
ofta eftersom den spelar en viktig roll i ekostäder. 
Centrumet ska vara tätt och högt, men 
omorganiserat så att det erbjuds en stor 
komplexitet när det gäller utbud av bostäder, 
lokaler och tjänster (Register, 2006, s. 195). Runt 
detta ska det finnas bälten med natur eller odling. 
Öar av civilisation, i form av mindre centra, ska 
finnas ute i den omgärdande naturen och ligga 
ganska nära huvudcentrumet, hopbundna med 
kollektivtrafik i första hand. Därefter följer mindre 
byar osv. Notera likheten med Ebenezer Howards 
trädgårdsstad i Figur 2. 

 
 

 
I sin analys går Register så långt att han förespråkar mindre elektriska fordon, likt golfbilar, 
som delvis också kan drivas med solenergi, för att minska trafikpåverkan och energibehovet i 
staden (Register, 2006, s. 166). Andra radikala idéer handlar om att företag och organisationer 
vid t.ex. nyanställning ska ta hänsyn till bostadsort hos den sökande. Om det finns två 
likvärdiga kandidater ska företaget prioritera den som bor närmast (Register, 2006, s. 167). 
Omvänt bör alltså den som söker arbete söka jobb i närheten av bostadsorten, helst dit det går 
att komma med gång, cykel eller lokaltrafik. Även den som t.ex. ska hyra ut en bostad bör 
tänka på ett liknande sätt. Vid köp av varor ska närproducerade varor prioriteras, liksom varor 
som säljs i närområdet. Orienterbarhet och framkomlighet är viktiga i ekostaden (Register, 
2006, s. 185). Register menar att en tredimensionell struktur skapar närhet och att hög densitet 
är bra. Det skulle då kunna uppstå flera "markplan", där även taken eller delar av byggnaderna 
blir gator och torg som förbinds med broar. Inne i dessa byggnadskroppar, som kan bli ganska 
stora, ska det finnas lagerlokaler, biografer, parkering och stormarknader som inte behöver 
solljus. Här skiljer sig ekostaden från trädgårdsstaden och även från New Urbanism. 
Ekostaden har inga restriktioner på höjden, utan i många fall förordas en mycket tät (blandad) 

Figur 2: Howards Trädgårdsstad (Cornell University Library, 2003) 
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kärna omgiven av gradvis lägre bebyggelse. Vid byggande ska lokala material användas och 
energieffektivitet vara den röda tråden från planeringsstadiet till byggnadens färdigställande. 
Energin ska helst vara närproducerad och baseras helt på förnyelsebara källor. 
 
Storslagna planer i Kina 

One City, Nine Towns 

Innan själva analysen av den internationella ekostaden Caofeidian tar vid är det en fördel att 
känna till några tidigare projekt med liknande bakgrund. Detta då Caofeidian inte är den första 
staden som ritats av utländska arkitekter i Kina i syfte att bli en ekologisk stad.  
 
Loudian var en av de första städerna i Kina som planerades av Sweco. För att bättre kunna 
förstå svårigheterna med Swecos aktuella projekt, Caofeidian, kan det vara bra att ha Luodian 
i bakhuvudet. Staden ligger i närheten av Shanghai som en av nio satellitstäder, menade att 
avlasta Shanghais centrala delar och bidra till en mer polycentrisk stadsstruktur. De nio 
städerna planerades av kända arkitektkontor från hela världen och tanken var att de skulle få 
en hållbar profil och anpassas till omgivningen, men gestaltas efter stadsmiljöer i andra länder 
och därmed få en speciell karaktär (Sweco, 2009). One City, Nine Towns var den slogan som 
gick i projektets kölvatten. 
 
Luodians gestaltning fick tydliga svenska drag, eftersom Sigtuna användes som 
inspirationskälla. Andra städer planerades efter bl.a. holländska, tyska och engelska förebilder. 
Tanken var att 30000 nya invånare skulle flytta in bara i Luodian efter dess färdigställande år 
2004. Dessutom planerades ett nytt universitet med en handelshögskola intill staden. 

 
Problemet med One City, Nine Towns är att de nio satellitstäderna fortfarande står ganska 
tomma (Pedersen, 2011). Jonas Jernberg, arkitekt och planerare på Sweco, som varit i 
Luodian, men dock inte varit delaktig i stadens utformning och planering, beskriver 
situationen som något tragisk (Jernberg, 2011). "Det är byggt mycket på spekulation", säger 
han. "Människor köper bostäder som en investering och väntar sedan på att priserna ska gå 
upp." Det stora dilemmat är att människor använder bostäder som investeringsobjekt. 
Spekulation är negativt för utveckling av nya städer och för de fattiga i samhället som inte har 
råd att bo någonstans (Pedersen, 2011). Medan den som är rik bor kvar i sin första lägenhet i 
stan i väntan på att lägenhetspriserna ska stiga ytterligare, står den andra (och kanske tredje) 
bostaden tom för att ingen har råd att hyra den. Även om Kinas regering infört restriktioner på 
senare tid och inte tillåter ett tredje huslån, samt ökar räntan på det andra, så kvarstår 

Figur 4: Ödsligare än Sverige? (dogs, 2007) Figur 3: "Kyrka" i Luodian (dogs, 2007) 
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problemen. Obekräftade uppgifter gör gällande att uppemot 65 miljoner lägenheter kan stå 
tomma (Pedersen, 2011). 
 
Men det finns fler bakomliggande orsaker till att det som en gång var One City, Nine Towns, 
fått smeknamnet One City, Nine Ghost Towns. Pedersen (2011) beskriver hur den holländska 
arkitekten Harry Den Hartog ifrågasätter processen som fått gå alldeles för fort framåt och 
utan tydliga ramar. De olika företagen tog sig an uppgiften på väldigt olika sätt. En del var 
helt igenom Europeiska till sin utformning, medan andra hade en liten "historisk" kärna, men i 
högre grad kinesiska s.k. gated communities (inhägnade grannskapsenheter) runtomkring. 
Detta visade sig också ha inverkan på åtgången. De som t.ex. var strikt Europeiskt byggda 
sålde inte lika bra, eftersom 
byggnaderna angränsade till 
gatorna och därför i kinesernas 
ögon inte ansågs attraktiva 
(Pedersen, 2011). Detta har 
förmodligen att göra med att det i 
Kina är vanligast att 
bostadsområdena är avgränsade i 
storskaliga kvarter (s.k. gated 
compounds), samt att de flesta 
byggnaderna vetter mot söder. 
Gatorna är omgärdade av handel, 
som ofta är fristående från de 
vanliga bostadshusen. 
 
Kangbashi 

Ett tydligt exempel på hur bostadsmarknaden i Kina fungerar är Kangbashi. Det som skulle ha 
blivit en hållbar miljonstad i det kolgruvetäta Ordosdistriktet i Inre Mongoliet står idag 
nästintill öde (Powell, 2010). Staden byggdes på endast fem år och kan stoltsera med pampiga 
administrativa byggnader, museer, teatrar, sporthallar och otaliga medelklasslägenheter. Trots 
detta är endast en bråkdel av lägenheterna bebodda. Ibland går det att se enstaka bilar och 
människor röra sig i staden, men enligt Times reporter känns det som att gå runt i en 
apokalyptisk skräckfilm. Figur 6 får förtydliga: 
 

 
 
 

Figur 6: Ordos (Powell, 2010) 

Figur 5: Gated compounds (Pedersen, 2011) 
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Dongtan 

”Imagine it is 2010. The place is Dongtan, the world's first purpose-built  eco-city.  
It stands in the middle of the marshes at the eastern tip of Chongming, China's 
third-largest island, at the mouth of the Yangtze river." 

 
Detta skrev Jean-Pierre Langellier and Brice Pedroletti på The Guardian i maj 2006 (Jean-
Pierre Langellier, 2006). Idag, anno 2011, är det enda som existerar en organisk farm och 
några vindsnurror. Var hände? Det engelska konsultföretaget Arup skulle designa Dongtan 
som en bilfri stad som återvann sitt vatten och enbart drevs av förnyelsebara energikällor 
(Pearce, 2009). Tanken var att den skulle visas upp för hela världen under världsutställningen 
i Shanghai. Den skulle nämligen kunna nås via en tunnel och en bro direkt från mässområdet 
och fungera som en levande del av utställningen. Peter Head, som var ansvarig för 
planeringen på Arup säger att mycket beror på Kinas toppstyrning (Pearce, 2009). Landet har 
utvecklats så snabbt på grund av att allting är detaljstyrt som t.ex. vägarnas bredd. Detta ville 
Arup ändra. Enligt Peter Head ville de skapa någonting annorlunda, men i slutändan kunde 
inte Kina prestera någonting sådant menar han. 
 
Fallstudie: Planering av ekostaden Caofeidian 

Bakgrund 

År 2008 blev Sweco inkopplade i ett enormt stadsbyggnadsprojekt i Hebei-provinsen i 
nordöstra Kina (Sweco, 2008a, s. 7). Cirka 80 kilometer söder om staden Tangshan, känd för 
att ha drabbats av en svår jordbävning 1976, ligger Bohai-viken. Eftersom förhållandena vid 
kusten är gynnsamma, med 25 meters vattendjup bara knappt 500 meter ut i viken, har 
kinesiska myndigheterna beslutat att bygga en stor hamnanläggning (Caofeidian.us, 2010). 
Förutom hamn med terminaler för import och export av gods ska det ske en utbyggnad av 
stålindustrin, upprättande av moderna kemikaliefabriker samt nya kraftverk i området. 
Planeringskontoret Qinghua, som är knutet till Qinghua University i Peking, hade vunnit en 
tävling om att formellt ansvara för planeringen av ekostaden Caofeidian, men för att förstärka 
den ekologiska och internationella profilen blev Sweco utsedda till att utforma den första 
etappen av ekostaden. 
 
Swecos roll blev att ta fram riktlinjer för utvecklingen av en stad i hamn- och fabriksområdets 
utkant, tänkt att inrymma en del av de arbetare som skulle flytta dit. Det bestämdes att Sweco 
skulle arbeta utifrån fyra delmoment (Sweco, 2008a, s. 7): 
 

1. Ta fram målsättningar för utveckling med hänsyn till omgivningen för den första fasen 
av ekostaden som består av 30 kvadratkilometer. 

2. Göra en konceptuell fysisk planering för första fasen. 
3. Ta fram en konceptuell skiss för ett hållbarhetscentrum inom de första 12 kvkm.  
4. Rita en "konceptuell detaljplan" för de första 12 kvkm. 

För att staden inte enbart ska bli en industristad har Kinas regering gett staden Tangshan i 
uppdrag att verka för att regionen blir ett centrum för kunskapsbaserad utveckling, menad att 
föregå som gott exempel för hela landet. Regionen ska bli en föregångare när det handlar om 
resursanvändning, teknisk innovation och skydd av miljön (Sweco, 2008a, s. 7). När allt är 
klart ska den nya kuststaden även vara norra Kinas fraktcentrum med bas för tung kemisk 
industri.  
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Tänkta invånare är framför allt människor från andra delar av Kina som letar efter jobb eller 
utbildning.  
 
År Befolkning i regionen Bruttoregionalprodukt (BRP) 
2010 1.8 miljoner 145 miljarder Yuan 
2014 -- 190 miljarder Yuan 
2020 2.8 miljoner 290 miljarder Yuan 

Tabell 2: Regionutveckling i Caofeidian (Sweco, 2008a, s. 18) 
 
 

 
 Figur 7: Strategiskt lokaliserad (Google, 2011) 
    
Utvecklingstakten är knappast blygsam. Det planeras för tre motorvägar som ska binda ihop 
Caofeidian med Tangshan, Tianjin och Qinhuangdao. (Sweco, 2008a, s. 17). Två 
höghastighetsjärnvägar är också i planeringsstadiet. En från Tianjin till Caofeidian, varifrån 
det finns möjlighet att fortsätta med höghastighetståg till Peking. Ytterligare en från Tangshan 
till Qinhuangdao, via Caofeidian. Swecos del, fas 1, består av den internationella ekostaden 
Caofeidian, som senare ska integreras i Caofeidian (under planering av Qinghua), som ska 
sträcka sig österut längs kusten. I denna uppsats syftar dock Caofeidian till den internationella 
ekostaden Caofeidian som Sweco ansvarar över. 
 
Principer 
 
För att byggandet inte ska få fortlöpa okontrollerat har följande principer införts (Sweco, 
2008a, s. 19): 
 

• Principen om att inte ockupera odlingsbar mark 
• Principen om att inte göra intrång på vattenmiljön vid Caofeidians hamn 
• Principen om att undvika geologiskt instabila områden 
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Den tredje som handlar om geologiskt instabila områden är viktig, då det i närheten finns 
områden som är särskilt riskabla vid jordbävningar. Därför försöker myndigheterna i första 
hand att undvika dessa. Därutöver krävs en gradvis integrering av de oljefält som existerar på 
platsen idag. Hänsyn måste också tas till flodvågor som kan uppstå i den relativt flacka 
terrängen. För att inte bryta mot den första principen kommer staden delvis att byggas på 
konstgjorda landmassor i havet. 
 

 
Figur 8: Kustremsan idag (Google, 2011) 
 
 
Vision och mål för Caofeidian 

Så här står det om Caofeidian i det material som Sweco har tagit fram: 
 

"The overall vision of Caofeidian International Eco-City is to be a world 
renowned, modern, people-focused, prosperous, climate-neutral and 
environmentally sustainable society." 

 
För att kunna uppnå denna vision har Sweco tagit fram ett indikatorsystem ska guida och 
stödja planerings- och designprocessen, men även "driften" av staden (Sweco, 2008a, s. 49). 
Det ska finnas tillgängligt för myndigheter, planerare och allmänheten i syfte att uppmuntra 
och stödja ett hållbart samhälle. 
 
Sweco har även satt upp en rad mål, uppdelade i tre kategorier (Sweco, 2008a, s. 49). 
 

1. Mål för miljö: Integrera naturen i stadsutvecklingen, använd förnyelsebar energi samt 
skapa hälsosamma miljöer i staden som främjar en sund livsstil. 
 

2. Socioekonomiska och kulturella mål: Skapa en attraktiv stad genom innovation, 
utbildning och ett gott företagsklimat. Staden ska även få en "blomstrande" lokalkultur 
och välkomna alla sorters människor. 
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3. Fysiska mål: Effektiv markanvändning, funktionsblandning och hög arkitektonisk 
kvalitet ska skapa en gångvänlig stad med hög diversitet. 

 
Indikatorsystem 

Ett indikatorsystem är en förenkling av verkligheten som gör det möjligt för planerare att rikta 
in sig på ett fåtal fastlagda faktorer som ska representera helheten i ett planlagt område 
(Sweco, 2008a, s. 49). Det kan t.ex. vara energibehovet, bebyggd yta, andel icke-motoriserade 
fordon etc. Genom att välja sådana indikatorer som stämmer överens med den målbild som 
ska uppnås går det att få en mer samordnad utveckling. En del indikatorer är bara tillämpbara 
under planeringsstadiet, som t.ex. en indikator för att en viss procent av hushållen ska ha 
urinseparerande toaletter, medan andra, t.ex. andel kollektivtrafikanvändare tillämpas under 
övervakningsstadiet. Med hjälp av indikatorer går det att jämföra sin egen stad eller stadsdel 
med andra. Att ta fram och använda indikatorer är också kostnadseffektivt. I Caofeidian har 
en rad indikatorer tagits fram av Sweco. Dels en förenklad lista av indikatorer som är riktade 
till allmänheten, dels en längre och mer teknisk lista, där även Sverige ingår som referens, 
som är tänkt att användas av experter under utveckling och drift av staden. 
 
Stockholm som förebild 

Vid planering av urbana funktioner som t.ex. sjukhus, skolor och parker i Caofeidian, har 
Sweco utgått från Stockholms innerstad (Sweco, 2008a, s. 74). Det handlar om avstånd, antal 
funktioner per invånare, yta per invånare och så vidare. Dock medger de att 
befolkningstätheten i Caofeidian kommer att vara ungefär den dubbla mot vad den är i 
Stockholm (ca 10000 personer per kvadratmeter mot Stockholm innerstads 5800) och att det 
är de kinesiska standarderna som är avgörande. 
 
 

 
Figur 9: Illustrationsplan för Caofeidian waterfront (Sweco, 2008c, s. 126) 
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Ekocykel 

En viktig del i en ekostad är vatten- och avfallshantering. Dagens situation i Caofeidian är 
väldigt primitiv (Sweco, 2008a, s. 20). Den bebyggelse som finns saknar ofta 
avloppshantering, vilket gör att det mesta av avloppsvattnet rinner rakt ner i grundvattnet, 
med föroreningar som följd. Okoordinerat och överdrivet vattenuttag har lett till 
saltvatteninträngning på många platser och tillsammans med generell vattenbrist och de 
förorenade grundvattenkällorna skapar detta en bekymmersam situation för bönder och 
bosatta i området. 
 
Avfallet tas inte heller om hand på ett miljömässigt sätt, utan slutbehandling kan variera från 
öppen förbränning till deponering på platser utan varken täckning eller någon direkt 
skyddande bottenkonstruktion, vilket gör att förorenat vatten rinner rakt ned i marken (Sweco, 
2008a, s. 30). Återvinning i större skala är icke-existerande. 
 
För Caofeidian ska en ekocykelmodell implementeras (Sweco, 2008a, s. 96). Ekocykeln syftar 
till att minska utsläpp av växthusgaser, skapa förutsättningar för hållbar färskvattenhantering, 
och skapa kretsloppstänkande för att öka återanvändning och återvinning av material. Ett 
hållbarhetscenter ska upprättas och finnas tillgängligt för beslutsfattare och allmänhet på en 
central plats. 
  
Vid utvecklingen av industriområdet och ekostaden ska två till tre avloppsreningsverk byggas 
(Sweco, 2008a, s. 27). För landsbygden runt omkring kommer förmodligen andra, mer 
småskaliga lösningar att tas i bruk. Dessa kan variera från enklare latriner till torrtoaletter vars 
innehåll kan användas till jordbruket.  
 
Energibehovet för staden ska tas om hand om genom att bygga vindkraftverk i första hand, 
men kraftverk som bygger på kol eller naturgas kommer att krävas för att fylla industriernas 
behov (Sweco, 2008a, s. 100).  Målet är att den förnyelsebara energins andel ska uppnå 95 % 
av all energiförbrukning i staden och där räknas även överskottsvärme från industrier in men 
inte den energi som industrin förbrukar (Sweco, 2008a, s. 100). Därför krävs energieffektiva 
byggnader med bra värmeisolering, som också kan tillvarata solenergi och kontrollera 
dagsljuset på ett sätt som minimerar behovet av konstgjord belysning under en så stor del av 
dagen som möjligt. 
 
Caofeidians utvidgning sker i tre etapper. Fas ett planeras för 12 kvadratkilometer och 160000 
invånare. Fas två för 30 km2 och 400000–500000 invånare och slutligen fas tre på 150 km2 för 
1500000 invånare (Sweco, 2008b, s. 91). Den ekocykel som implementeras i Caofeidian 
byggs också ut stegvis. Initialt används deponi för avfallshantering innan det så kallade RMC 
(Resource Management Center, resurshanteringscentrumet) byggs ut. RMC är centralt för 
ekocykeln. Det är där återvinning, biogasproduktion, vattenrening och avfallsförbränning sker.  
 
I Caofeidian kommer sopsortering integreras i strukturen redan från början (Sweco, 2008a, s. 
99). Det ska finnas en återvinningsanställd i varje kvarter, tänkt att ansvara över farligt avfall 
och grovsopor. Denne person ansvarar för att transportera dessa till en uppsamlingstation, där 
det sedan kan föras vidare till omhändertagning på ett miljömässigt sätt. Sopsug ska finnas, 
där de boende separerar material efter brännbart och återvinningsbart. Detta sugs sedan till en 
uppsamlingsplats för vidaretransport till RMC. I RMC används det brännbara materialet för 
att driva ett värmekraftverk som producerar energi för staden medan det återvinningsbara 
materialet separeras både manuellt och maskinellt. 



19 
 

 

 
 
 

Flerbostadshus med över två våningar får någonting som kallas för wet-sanitation med 
lågvattenförbrukande installationer och separation av svart- och gråvatten. Gråvattnet renas 
och kan användas för bevattning av jordbruksmark runt staden medan svartvattnet skickas till 
RMC för biogasproduktion (Sweco, 2008b, s. 92). Förutom detta installeras matavfallskvarnar 
i bostäderna, där matavfallet mals ner och skickas tillbaka med svartvattnet. Biogasen är tänkt 
att användas till stadens bussar. På vissa ställen föreslås pilotprojekt för att testa 
urinseparering. Sweco beskriver att det vore önskvärt i offentliga byggnader och i några 
särskilt utvalda områden, men att det måste föregås med mycket information för att övervinna 
de psykologiska hindren som kan uppstå hos ovana användare. Om detta införs vill planerarna 
sammanföra urinen med gråvattnet för att näringsämnena ska kunna spridas på åkrarna. 
 
Vatten och grönska 

Det existerar idag inga eller få naturligt gröna områden i och runtomkring den plats där staden 
ska byggas, vilket beror på odling, höga salthalter och den oljeutvinning som sker i området. 
Därför kommer mycket grönska nyskapas (Sweco, 2008b, ss. 66-75). För att öka den 
biologiska mångfalden och för att göra det möjligt för en del växter att växa överhuvudtaget, 
kommer ny jord från inlandet hämtas. Sweco skriver dock att det är viktigt att anpassa 
växtligheten till platsen och utgå från de förhållanden som finns (Sweco, 2008a, s. 32).  
 
Avsaltning, fiskodling, och oljefälten i området fördärvar även stränderna till de vattendrag 
som finns. I samband med stadens utveckling ska stränder återställas och många befintliga 
oljefält avvecklas. Endast i väster kommer en del finnas kvar, men integreras i en urban skog 
för att döljas från staden. Professor Ulf Ranhagen på Sweco beskriver utvecklingen från 
oljefält till ekostad som symbolisk och ett världsledande exempel på förvandlingen från 
oljeberoende städer till städer som drivs av förnyelsebara källor (Sweco, 2008b, s. 165).  
 
 

Figur 10: RMC (Sweco, 2008b, s. 115) 
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Ebb och flod inträffar två gånger per dygn i Caofeidian (Sweco, 2008a, s. 83). Nederbörden 
kommer framför allt på sommarhalvåret och ibland är regnen ganska kraftiga. Vid storm finns 
risk för att vatten tränger upp på land och svämmar över en del av det område där staden ska 
ligga. En genomtänkt planering minskar risk för att bebyggelse ska drabbas. Två sandbankar 
vid kusten ska forma en inre och en yttre lagun, tänkta att vara till för rekreation, men framför 
allt skydd (Sweco, 2008b, s. 78). Inloppet till lagunerna ska vara stängbart vid kraftiga 
stormar för att hålla nivåerna i lagunerna konstanta. Ett ytterligare skydd kommer vara de 
kanaler med saltvatten som integreras i staden. Dessa agerar som en buffert och kan hjälpa 
staden att hantera kraftig nederbörd och tillfälliga vattennivåökningar. 
 
Eftersom färskvatten i området är en bristvara kommer detta huvudsakligen att vara till för 
befolkningens dagliga behov. Genom infiltration av gråvatten och dagvatten, som lagras i 
bassänger integrerade i stadsmiljön, ska det finnas vatten för växtligheten i staden, men för att 
den vattenkrävande industrin ska kunna verka planeras avsaltningsanläggningar för 
inledningsvis 50 000 m3 per dygn och sedan efter full utbyggnad 100 000 m3 per dygn (Sweco, 
2008b, s. 92). 
 
Struktur 

I Swecos rapport står att strukturen är tänkt att reflektera 
hållbarhetsprinciperna, samt respektera platsen (Sweco, 
2008b, s. 19). Även relationerna mellan de urbana 
funktionerna är viktiga. Det blir alltså tre lager som läggs 
ihop för att skapa en inledande struktur (Figur 12).  
 

1. Existerande mönster med fiskdammar, dammar för 
saltproduktion och kanaler 

2. Ett delvis organiskt system av gröna korridorer, 
parker, men även oljefältens lokalisering 

3. Ett ortogonalt system 
 
Staden ska få en välavvägd balans mellan privata, 
halvprivata, halvoffentliga och offentliga rum. De i Kina 
vanliga Gated Communites, inhägnade bostadsområden, 
ska undvikas. Här eftersträvas en öppen, funktionsblandad stad, med extroverta istället för 

Figur 11: Blue System (Sweco, 2008b, ss. 76-77) 

Figur 12: Struktur (Sweco, 2008b, 
s. 19) 
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introverta områden i syfte att uppfylla de högt ställda socioekonomiska målen. Precis som den 
övergripande strukturen på makronivå ska också strukturer och byggnader på mikronivå 
respektera platsen, s.k. genus loci. Sweco klargör sina intentioner genom formeln: 
 
 
 

 
Figur 13: Green City (Sweco, 2008b, s. 21) 
 
Enligt Jonas Jernberg som varit projektkoordinator för Caofeidian, är just den "finmaskiga" 
kvartersstrukturen en av de största framgångarna för Sweco i projektet (Jernberg, 2011). Han 
berättar att det i Kina är vanligt med storskaliga kvarter, ibland upp till 400x400 meter stora. 
Bilden nedanför jämför gatunätet i staden Kunming i södra Kina (svart) med San Fransiscos 
gatunät (rosa).   

 

 
Figur 14: Jfr kvarter i Kina och USA (Hartzell, 2011) 
 
Trafik 

Staden ska fokusera på gångvänliga miljöer, framkomlighet för cykel och högkvalitativ 
kollektivtrafik i syfte att hålla bilanvändningen på en låg nivå. Den ska innehålla olika 
stadsdelscentra, noder, som delvis ska vara bilfria, men samtidigt enkla att nå via 
kollektivtrafik (Sweco, 2008b, ss. 78-81). Stommen i kollektivtrafiksystemet utgörs av ett 

Building in Green + Building in City = Green City 
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BRT-system, vilket står för Bus Rapid Transit. Dessa bussar går oftast på separata busskörfält, 
är lättillgängliga och avgår med hög frekvens. Det är flexibelt, vilket gör det lätt att expandera 
och samtidigt är investeringskostnaderna låga. När staden har vuxit så att det är lönsamt med 
spårvagnstrafik kan körfälten lätt göras om för spårbunden trafik istället. Eftersom bussarna 
går på biogas som producerats i staden är de miljövänligare än vanliga bussar.  
 
Förutom dessa stomlinjer kommer det att finnas matarlinjer med mindre bussar som försörjer 
olika delar av staden (Sweco, 2008b, ss. 116-119). En monorail är inplanerad från början och 
kallas för stadens gröna ryggrad. Den länkar ihop stadens viktiga funktioner, som t.ex. 
universitetet, RMC och hållbarhetscentret. Även en lättspårväg ska byggas som ska sträcka 
sig genom östra och södra delen av Caofeidian och sedan vidare mot industriområdet. 
Tillsammans med företagsbussar som avgår direkt från staden ska arbetarna kunna komma till 
sitt arbete snabbt och smidigt. Båttrafik diskuteras också längs med kusten. 
 

 

 
Figur 15: Noder och stomlinjer (Sweco, 2008b, s. 135) 
 
Noder 

Jonas Jernberg säger att noderna är en del av konceptet i Caofeidian (Jernberg, 2011). De ska 
ligga spridda runt om i staden och innehålla högre bebyggelse än omgivningarna. I och 
omkring noderna prioriteras kollektivtrafik. Cykelcentra för cykelutlåning, bilpooler, 
hållplatser för BRT, monorail och andra kollektivtrafikslag är viktiga. Sweco kallar den 
gångvänliga zonen som ska sträcka sig i östvästlig riktning för urban carpet, stadsmatta, 
vilket är ett sätt att förtydliga vikten av en god miljö för gångtrafikanter i staden (Sweco, 
2008c, s. 116). I noderna ska de vitala funktionerna ligga, så som finanscentrum, 
administrativt centrum, forskningscentrum, etc.  
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Figur 16: Finansnod (Sweco, 2008c, s. 109)  

 

 
Figur 17: Kollektivtrafiken i en nod (Sweco, 2008c, s. 140) 
 
Konflikter under planeringen 

Sweco blev inbjudna i ett relativt sent läge och därför har Qinghua som varit med från början 
och tagit fram planen till hur hela regionen ska utvecklas känt sig överkörda enligt Jonas 
Jernberg (Jernberg, 2011). Därför har det varit en något ansträngd dialog mellan Qinghua, 
som har huvudansvaret, och Sweco. Att samordningen varit bristfällig gick att se tydligt under 
en gemensam presentation berättar Jonas. Sweco hade arbetat hårt i flera veckor och skulle 
lägga fram sin detaljplan av den internationella ekostaden Caofeidian tillsammans med 
representanter från svenska ambassaden i Peking inför en stor publik, men då skynket lyftes 
upp var det plötsligt Qinghuas formella plan för staden som hängde där, utan att Sweco hade 
fått veta detta i förväg. Detta skapade något av ett antiklimax och Sweco kände sig lurade. Till 
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slut, efter många möten och diskussioner blev det återigen Swecos plan som skulle gälla. 
Samarbetet mellan Sweco och andra planinstitut har emellertid fungerat bra berättar Jonas och 
han påpekar att mycket av det material som Sweco haft som utgångspunkt är framtaget i Kina. 
 
Resultat 

Hur ekologiska aspekter har beaktats i planeringen 

Caofeidian är ett stort projekt och det är svårt att utan någon mall kunna ge en rättvis bild över 
huruvida planerarna på Sweco har beaktat alla relevanta ekologiska aspekter. För att kunna 
göra en bättre bedömning har författaren utgått från Paul Downtons, Chérie Hoyles och 
Emilis Prelgauskas tio principer för ekologiskt byggande som beskrivits på sidan 11. Av 
platssyfte redovisas bara några av dessa i texten, men en full jämförelse i tabellform finns i 
bilaga 1. Här fokuseras på fem punkter: 
 
• Återskapa förvanskade markområden 
 
Innan en plats exploateras är det viktigt att undersöka markens och den omgivande naturens 
tillstånd. Det första som bör göras vid upprättandet av en stad är att rena och återställa 
förorenade markområden. Just denna punkt är lika viktigt för en ekostad som 
grundkonstruktionen är för en byggnad, för här läggs nämligen grunden till en ren natur och 
ett hälsosamt stadsliv. I Swecos material finns översiktliga beskrivningar för hur detta kan 
göras, men det behandlar bara platsen där staden ska byggas, inte den omgivande natur- och 
odlingsmarken. Eftersom en ekostad är i symbios med sin omgivning bör också förorenad 
mark omkring staden återskapas. 
 
Vid byggandet av en ekostad ska platsens vegetation beaktas och om den tidigare har varit 
hårt ansatt bör den återställas. På grund av jordbruken, fiskodlingarna och oljefälten runt 
Caofeidian är den ursprungliga vegetationen sargad. Staden ska få ny grönska anpassad till 
klimatet, samt en skog i östra delen, men det planeras inte för återskapande av vegetation 
utanför staden, vilket skulle kunna skapa spridningskorridorer för flora och fauna. Då Kina 
har strikta regler för skydd av jordbruksmark kan detta ha varit en bromsande faktor för 
planering utanför stadens tänkta gränser. Inga undersökningar har presenterats över hur 
vegetationen såg ut före människans intrång i regionen, utan det är växtlighetens tillstånd för 
tillfället som behandlas. 
 
Precis som det är viktigt att engagera stadsinvånarna att leva ekologiskt är det vitalt att 
uppmuntra ett ekologiskt hälsosamt jordbruk. Genom förbättring av vattenkvaliteten och 
genom användningen av småskaliga lösningar som torrtoaletter eller storskaliga som 
spridning av behandlat gråvatten på fälten ges möjlighet till ett mer ekologiskt jordbruk. Kina 
subventionerar gödningsmedel för landets bönder och därför används konstgödningsmedel i 
stor utsträckning. Sweco skriver att ekologiska gödningsmedel bör välkomnas som alternativ, 
men den korta meningen riskerar att försvinna i mängden material och därför inte tas på allvar. 
 
• Balansera utvecklingen 
 
Vid planering av en ekostad krävs att både på kort och lång sikt försöka minska stadens 
inverkan på omgivningen, det s.k. ekologiska fotavtrycket. Utvecklingens intensitet måste 
balanseras så att den inte överstiger omgivningens förmåga att hantera den. 
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Ekostaden Caofeidian har planerats så att mycket av den energi och de resurser som kommer 
krävas för att driva staden kan hämtas ur närområdena. Beräkningar av stadens energibehov 
och avfallsgenerering har föregått planeringen och det finns riktlinjer för hur mycket energi 
staden får förbruka, samt hur mycket den får släppa ut. Även lösningar på hur detta ska 
åstadkommas presenteras i planeringsunderlaget. Blandade funktioner är en central del i 
planeringen och framställs på ett realistiskt sätt med beräkningar över människors 
rörelsemönster och stadsdelars olika befolkningstäthet. 
 
Det har även skapats plats för odling i och strax intill staden. Urban odling och så kallat 
"vertikalt jordbruk" i gröna skyskrapor finns föreslagna i planen. Detta medför att staden 
delvis kan försörja sig själv med mat. Något som är bristfälligt är planeringen för alla levande 
organismer i staden. Det har inte tagits upp i det material som Sweco presenterat. En 
övergripande plan för hur nyttiga djur och insekter får rum i staden borde ingå i planmaterialet 
för en ekostad. 
 
• Bygg kompakta städer 
 
Detta är en av de mest angelägna pusselbitarna vid byggandet av ekostäder. Urban sprawl ska 
undvikas för att istället ge plats för täta stadsområden med väl integrerad grönska. 
 
Urbana rum måste ha tydliga, men inte hårda, avgränsningar. I Caofeidian planerar Sweco 
efter devisen privat, halvprivat, halvoffentligt och offentligt. Det finns alltså avgränsningar 
och en tanke bakom detta. När det handlar om arbete, skola, omsorg, fritid, nöjen och handel 
så kommer detta att finnas tillgängligt i eller strax intill staden. En del av maten kommer att 
odlas i staden och energi och vatten för stadens behov ska tas ur närområdena. 
 
Gällande planering för gående och cyklister ligger Caofeidian i framkant. Redan från början 
skapas en övergripande struktur för gående, cyklister och kollektivtrafik. Gående ska 
prioriteras och gångmiljöerna ska göras attraktiva. Sweco använder uttrycket urban matta för 
att beteckna extra gåvänliga miljöer. Kollektivtrafiken kommer att vara vidsträckt och 
lättillgänglig om utbyggnaden sker enligt planförslaget. Eftersom planeringen sker från 
grunden har Sweco kunnat ta fram ett förstklassigt intermodalt transportsystem. 
 
Eftersom staden byggs kompakt och funktionsblandad kommer boende få många dagliga 
behov uppfyllda i närområdet. Däremot har de mer konceptuella idéerna om tredimensionellt 
stadsbyggande, som förespråkas av vissa ekostadsteoretiker, inte fått mycket utrymme i 
planeringen av Caofeidian. 
 
• Optimera energieffektiviteten 
 
Det första och viktigaste medlet för att skapa en energieffektiv stad är att minimera 
energianvändningen. Genom kompakt byggande, återvinning, kollektivtrafik och utnyttjande 
av energisnåla tekniska lösningar har Sweco sett till att försöka hålla energinivån låg. 
Sedermera bör en ekostad enbart försörjas av förnyelsebara energislag, men här klarar sig 
Caofeidian endast delvis. Ekostaden kommer enligt planen att försörjas med förnyelsebar 
energi, men inte det energiintensiva industriområdet som kommer att drivas på bland annat 
kolkraft. Däremot uppfyller staden kravet att producera egen energi. Sol- och vindkraft, 
geotermisk energi, samt biogastillverkning och ett kraftvärmeverk gör att staden tar hand om 
mycket av sitt energibehov på egen hand. Tillsammans med överskottsvärme från industrin 
kan den komma att klara sig utan annan energiförsörjning. I den mån det är möjligt ska också 
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fossila bränslen undvikas. Dock finns ingen plan för att staden ska förbjuda bensinintensiva 
fordon. 
 
Ett av kraven från ekostadsbyggare är att staden ska klara sig utan försörjning från kärnkraft. 
Som det ser ut kan detta komma att uppfyllas, men risken är att om staden inte blir lika 
energieffektiv som planerarna hoppas så måste ytterligare energi användas och då kommer 
kolkraft och möjligen också kärnkraft att komma in i bilden. 
 
Byggnader i en ekostad ska byggas med tillgång till naturlig ventilation och tillgång till 
solenergi. Här är Swecos mål att en stor del av flerbostadshusen ska anpassas för installation 
av solceller eller solfångare när priset blivit mer överkomligt. Få byggnader kommer alltså att 
kunna producera sin egen el genom solkraft från första början. Ventilation blir troligen inte 
naturlig, men genom värmeväxlare i husen skapas bättre energieffektivitet. Sweco skriver att 
privata värme- eller kylaggregat ska förbjudas. 
 
• Främja social rättvisa och jämlikhet 
 
Vid utveckling, byggande och drift av en ekostad bör alla samhällsskikt engageras i processen. 
I Kina är detta sällan någonting som praktiseras och det är även i fallet Caofeidian oklart om 
något samhällskikt förutom det styrande har fått delta i utvecklingsprocessen. Enligt Jonas 
Jernberg förväntar sig inte befolkningen i Kina att vara delaktig, då kulturen och 
samhällsskicket skiljer sig vida från väst (Jernberg, 2011). 
 
För att samhället inte ska segregeras behövs bostäder i alla områden som även de fattigare 
medborgarna har råd att bo i. Sweco har i sitt material en indikator som säger att minst 20 % 
av bostäderna ska ha hyror som understiger en viss procent av nettoinkomsten per capita. 
Detta gör att många, men inte alla, har råd att bo i staden. Samtidigt står det i principerna för 
utvecklingen av ekostäder att alla bör få samma tillgång till det offentliga rummet. Detta är 
också intentionen i det material som Sweco har tagit fram. 
 
Som sista punkt vill ekostadsförespråkarna att samhällsfrågor ska hanteras genom 
direktdemokrati i en ekostad. Detta är någonting som endast skulle kunna inträffa om Kina 
genomgår substantiella reformer på det politiska planet. Som läget ser ut idag är det inte ens 
möjligt att ta upp frågan. 
 
Kan Caofeidian bli ekologiskt 

Författaren har utgått ifrån de ovan redovisade principerna för hållbart byggande vid 
utvärderingen. För att ge en mer lättöverskådlig beskrivning av hur Sweco uppfyller de 
ekologiska principerna används ett poängsystem. För varje punkt där författaren anser att 
Sweco helt eller nästan helt lyckats uppfylla kraven ges två poäng. När ett krav bara uppfylls 
delvis ges ett poäng och om det inte uppfylls alls ges inga poäng. Syftet med detta är att 
läsaren enkelt ska få en förståelse för hur väl de olika principerna för ekostadsbyggande 
uppfylls. Det handlar här enbart om Swecos konceptuella planering för den internationella 
ekostaden Caofeidian och poängsumman säger ingenting om hur ekologisk staden kommer att 
bli när planen genomförts. I bilaga 1 går det att se poängfördelningen och kommentarer till 
varje kategori. 
 

Principer summa/total summa 
Återskapa förvanskade markområden 4/10 
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Anpassa bebyggelse till klimat- och naturförhållanden 5/6 
Balansera utvecklingen 6/8 
Bygg kompakta städer 9/12 
Optimera energieffektiviteten 11/14 
Bidra till ekonomin 3/4 
Erbjud hälsa och säkerhet 5/6 
Uppmuntra gemenskap 1/4 
Främja social rättvisa och jämlikhet 4/8 
Berika historia och kultur 4/6 

Tabell 3: Uppfyller planen principerna för ekologiskt byggande? (För detaljer, se bilaga 1.) 
 
Vid betraktande av dessa principer och deras efterlevnad syns tydligt på vilka punkter den 
konceptuella planen lyckas väl. Som synes i Tabell 3 lyckas Sweco väl inom flera områden. 
Den ekologiska planeringen är dock bristfällig när det gäller att återskapa förvanskade 
markområden, uppmuntra gemenskap och främja social rättvisa och jämlikhet. De sista 
punkterna är emellertid svåra att hantera i ett land som Kina, eftersom staten där inte tillåter 
ett demokratiskt perspektiv i samhället. Viktigt att påpeka är att flera delpunkter inte har gått 
att utvärdera i detta skede och att det först om några år kan bli möjligt att ta reda på det exakta 
utfallet.  
 
Totalt sett får planeringen för de ekologiska aspekterna väl godkänt, anser författaren. Två 
punkter uppfylls inte på ett tillfredsställande sätt (mindre än 50 %) och det är återskapande av 
förvanskade markområden samt uppmuntrande av gemenskap. 
 
Varför konflikter uppstått mellan Sweco och Qinghua 

Det har varit dålig samordning och ogenomtänkt upplägg från de ansvariga politikerna 
eftersom Qinghua fått planera hela området utan att ursprungligen få vara i kontakt med 
Sweco. Detta visade sig särskilt under den gemensamma presentationen. Att Qinghua och 
Sweco gör presentationer samtidigt utan att de har samordnat sina presentationer tyder på 
dålig koordinering av de projektansvariga. Möjligen var detta Qinghuas revansch när de fick 
möjlighet att presentera den officiella planen under Swecos presentation, eftersom de fick 
möjlighet att köra över Sweco och visa att de trots allt är den viktigaste parten i utvecklingen. 
Förloraren riskerar dock att bli ekostaden själv. Det krävs nämligen att Qinghua integrerar 
Swecos planerade del i den stora helheten för att den inte ska bli en isolerad del för sig själv. 
 
Risker 

Indikatorer 

Visserligen gör indikatorer att olika problem och svävande syften blir kvantifierbara och går 
att jämföra sinsemellan, men det finns en risk att den som fokuserar för mycket på enstaka 
faktorer glömmer bort andra väsentliga delar. Då fås en felaktig bild och detta leder i sin tur 
till ett passivt förhållningssätt när det istället hade krävts nya åtgärder. Sweco själva 
poängterar detta i sitt material och betonar vikten av andra kriterier för att upprätthålla en 
ekologisk stad. Ett stort problem är också att veta om indikatorerna används på ett korrekt sätt. 
När Sweco lämnar över materialet krävs ett ansvarigt kontrollorgan med befogenhet som 
tillser att indikatorerna respekteras, eftersom Sweco annars inte kan garantera den hållbarhet 
som eftersträvas (Pettersson & Persson, 2010). 
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Spekulation 

Spekulation är som beskrivits ett problem i Kina. Projekt som One City, Nine Towns utanför 
Shanghai eller staden Kangbashi exemplifierar detta. Trots detta måste Kina bygga nytt. 
Befolkningen ökar snabbt, samtidigt som den yngre välbärgade generationen inte längre vill 
bo hos sina föräldrar. Nya städer är oundvikliga, eftersom befintliga städer redan expanderas 
intill bristningsgränsen. I Caofeidian vilar mycket prestige och utvecklingen är nära knuten till 
centralmakten i Peking. Detta är faktorer som kan vara avgörande för en positiv utveckling. 
 
Finmaskigt gatunät 

Risken med att tillåta halvprivata områden och samtidigt införa ett finmaskigare gatunät än 
vad som är brukligt i Kina är att det skulle kunna uppstå en situation som liknar den i 
Shanghais satellitstäder. Den tyskinspirerade byn, Weimar Village, som var del av One City, 
Nine Towns, hade störst problem att sälja fastigheter eftersom nästan alla låg i närheten av 
gatan (Pedersen, 2011). Kinesiska köpare ville mycket hellre bo i mer privata enklaver. 
 
Jordbävningar 

Sweco beskriver jordbävningsrisken i området och försöker undvika förkastningssprickorna, 
men trots detta är platsen utsatt. Byggnader på platsen bör byggas så att de tål kraftiga 
jordbävningar, även när de inte ligger i de värst drabbade områdena.  
 
Förhindrande lagstiftning 

Sweco talar om bilpooler som ett led i transportsystemet i syfte att minska antal fordon på 
gatorna. Problemet är att Kina har byggt upp ett krångligt regelverk rörande kollektiv 
bilanvändning, eftersom landet har stora problem med illegala taxiverksamheter. Denna 
lagstiftning förbjuder i princip bilpooler eftersom det anses som olaglig taxiverksamhet så fort 
pengar tas ut vid användandet av privata fordon (Zhang, 2011, s. 72). Det spelar alltså ingen 
roll om pengarna enbart täcker bränslekostnaderna. Genom att låta föraren skriva under ett 
avtal om att inte ta ut passageraravgifter, vara fullt ansvarig för fordonet, och fästa en skylt 
där det står "samåker med grannarna" på bilen har dock staden Wuhan sedan slutet på 2009 
kunnat erbjuda bilpooler (Hsu, 2009). Detta skapar även möjligheter för Caofeidian att införa 
ett liknande system. 
 
Kommer Caofeidian lyckas där andra städer misslyckats 

I början av arbetet beskrevs andra stora stadsprojekt i Kina. Det som är slående är att ingen av 
de färdigutvecklade städerna hamnat ens i närheten av de ursprungliga visionerna. Då är det 
naturligt att fråga sig om Caofeidian någonsin kommer att bli den stad som planerarna hoppas 
att den ska bli. Jonas Jernberg menar att det inte går att ignorera riskerna, men samtidigt säger 
han att det handlar om planering på nationell nivå, eftersom Caofeidian blivit utpekat som en 
utvecklingszon av regimen i Peking (Jernberg, 2011). Därför är skalan enorm, liksom 
prestigen och många har stort intresse av att utvecklingen går bra. Hamnen, industriområdet, 
miljötekniken och universitetet är det som ska bära upp utvecklingen. Det är om något av 
dessa viktiga element fallerar som risk uppstår för obalanserad utveckling. Balansen mellan 
tung industri, hamn och universitet gör dock att Caofeidian har en unik position och goda 
möjligheter att lyckas som stad. 
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Diskussion och Slutsats 

Vad hade kunnat göras bättre 

Ekologiska aspekter 

Anledningen till de låga poängsummorna när det gäller uppmuntrande av gemenskap samt att 
främja social rättvisa och gemenskap ligger i Kinas politiska system och Sweco kan inte 
belastas helt och hållet för detta. Dock anser författaren att Sweco på eget initiativ kunde ha 
försökt nå ut till boende i området (särskilt bönder som påverkas) och i staden Tangshan för 
att få höra deras syn på utvecklingen. Rörande återskapande av förvanskade markområden 
ligger detta troligen på Qinghuas bord, men även här hade Sweco kunnat agera mer 
självständigt och ge förslag till återställande av den omgivande landsbygden. Det bör finnas 
en detaljerad plan för hur jordbruket runt staden kan förbättras ur ekologisk synvinkel och hur 
det ska samordnas med stadsutvecklingen i planen för en ekostad. Hade Sweco lagt vikt vid 
detta skulle det kunna ha utgjort en katalysator för myndigheterna, då detta skulle visa att 
ekostadens omnejd är betydelsefull för att staden ska bli ekologisk. 
 
Det hade varit spännande att se en utförlig plan över regionens ursprungliga växtlighet. Det 
talas mycket om gröna korridorer i städerna, men även på landsbygden vore dessa av nytta, då 
det finns få skyddade platser för djur som behöver sammanhängande vegetation. Långsiktigt 
borde det finnas en plan för plantering i omgivningen. Även om detta inte heller legat på 
Swecos bord skulle ett förslag för återupprättande av gröna korridorer på landsbygden, i syfte 
att på längre sikt återställa en del av den vegetation som fanns på platsen innan människans 
intrång, ha varit mycket positivt. Det hade kunnat pressa politikerna att vidta åtgärder, då 
staden är tänkt som en förebild för andra städer. 
 
Om Caofeidian får det system för vattenhantering som avses i planeringen, med separering av 
grå- och svartvatten, kommer staden att kunna glänsa med ett av världens mest sofistikerade 
system som integrerats i stor skala. Tyvärr borde ambitionen gällande urinseparering vara 
högre; ett par pilotprojekt är för lite. Om hela staden hade fått urinseparerande toaletter som 
standard och urinen efter desinficering förts ut på fälten hade en betydande minskning av 
konstgödsling kunnat ske inom jordbruket. Materialet Sweco har samlat in och bearbetat visar 
också att gödningsmedel i grundvatten är ett problem. Vad författaren har kunnat utläsa har 
det varken varit tal om restriktioner för användning av konstgödsel eller incitament för 
användning av ekologiska alternativ. 
 
Även om en del solkraft ska implementeras i staden hade större krafttag kunnat göras för 
nyttjande av den solenergi som faktiskt finns tillgänglig. I Yunnanprovinsen i södra Kina 
används relativt billiga solfångare för uppvärmning av varmvatten på en majoritet av 
flerbostadshusen. Detta hade varit ett utmärkt sätt att minska energiåtgången för 
vattenuppvärmning under soliga dagar. Att energiförsörjningen av industriparken 
huvudsakligen baseras på kolkraft är inte konstigt, men ett nederlag för alla som skulle vilja 
se en helt klimatneutral stad. I slutändan kommer även Caofeidian att bidra med negativ 
miljöpåverkan om industrierna räknas in. 
 
Privat och offentligt i Kina 

Sweco talar om att bygga kompakt och mellan privat och offentligt är gränsen tydlig, men 
finns det någon gräns mellan halvprivat och halvoffentligt? Det är som att säga att glaset 
antingen är halvfullt eller halvtomt - alltså olika beskrivningar av samma sak. Enligt 
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författaren tillför det halvprivata/halvoffentliga ingenting till stadsrummet, annat än områden 
där ingen vistas om det finns bättre alternativ. Ifall områden blir halvprivata finns risk för 
oanvända ytor, eftersom ingen vet vem som egentligen får nyttja dem. 
 
Detta kan kopplas till den 
kinesiska medelklassens 
förkärlek till gated 
communities. Att äga en 
bostad är status i Kina och 
det är viktigt att den som 
köper hus eller lägenhet 
har tillgång till privata ytor 
där den boende känner sig 
privilegierad, annars finns 
risk att boendet inte känns 
attraktivt. Att bo nära 
gatans folkliv utan privata 
ytor att röra sig på riskerar 
att skrämma bort många i 
övre medelklassen. Sker 
detta som i Weimar 
Village utanför Shanghai 
kanske planen för Caofeidian omarbetas i syfte att skapa gated communities, vilket vore 
negativt för stadens sociala hållbarhet. Om bostadsområdena möter gatorna med butiker och 
verksamheter i bottenplanen är det befogat att skapa stora privata ytor inne i kvarteren. Detta 
anser jag vara en bättre lösning än att alla kvarter ska erbjuda genvägar för allmänheten. Då 
får de kinesiska köparna någonting som liknar gated communities, men som samtidigt vänder 
sig mot gatan och bidrar till en levande stad. Min egen erfarenhet är också att säkerheten ökar, 
eftersom det är svårare att ta sig in och stjäla t.ex. cyklar i ett område som är helt privat. Barn 
kan också leka mer fritt, utan att föräldrar ska behöva oroa sig för att de ska springa ut i 
trafiken eller komma i kontakt med främlingar. Att inte tillåta genvägar genom kvarteren gör 
det även lättare att styra flödena i staden och det ger samtidigt ett bättre kundunderlag för 
butiker längs gatorna. Trygghetskänslan ökar också när fler människor rör sig på samma plats. 
Vill planerarna skapa renodlade gångmiljöer går det att skapa allmänna parkstråk som 
sträcker sig genom staden. Dessa bör vara väl belysta och kan också i vissa fall kantas av 
kaféer, kiosker eller liknande. 
 
Bilen och ekostaden 

Fungerar en indikator som säger att mindre än 30% av persontransporterna ska ske med bil i 
en stad i dagens Kina? Detta är en fråga som återstår att se. Bilen är nästan mer av en 
statussymbol än vad den är ett fortskaffningsmedel. Att köra en Audi (helst importerad direkt 
från Tyskland för dubbla priset) är någonting som många av de övre medelklassfamiljerna 
drömmer om i Kina. Trafikstockningar och dålig stadsluft är smärre företeelser som de flesta 
som äger en bil är beredda att stå ut med. Även om planering skett utifrån gång- och 
cykeltrafikanter och kollektivtrafiken varit högsta prioritet går det inte att undgå att se att 
bilen fortfarande är central i stadsutvecklingen. Figur 19 är ett tydligt exempel på detta. 
 

Figur 18: Nybyggda flerbostadshus i Caofeidian (Sina 新浪乐居 

BBS, 2010) 



31 
 

 
Figur 19: Caofeidian = bilstad? (Sweco, 2008c, s. 83) 
 
Richard Register skriver att privatbilismen inte får plats i en ekostad och talar om mindre 
elektriska fordon, som likt golfbilar ska finnas tillgängliga, men endast för dem som av olika 
skäl inte kan gå, cykla eller använda sig av kollektivtrafik. Om detta är rätt väg att gå är det 
ingen som vet, men faktum kvarstår, bilen kommer inte att försvinna i första taget, inte ens i 
ekostäder. 
 
Författarens slutord 

Det räcker inte med ekologisk planering för att en stad ska bli ekologisk. Utan att vilja låta 
pessimistisk tror författaren att det kommer att krävas ett stort engagemang och mycket 
uppföljning för att staden ens ska kunna komma i närheten av de uppställda målen. Det måste 
finnas ett legalt ramverk som styr upp de otaliga parter som är inblandade i utveckling och 
drift av staden, annars är risken att samordningen brister och då skapas obalanser som kan 
stjälpa projektets ekologiska profil. Det återstår också att se om det sker avsteg från Swecos 
plan under projektets gång. 
 
Tanken med ekostäder är lovvärd, men det vore bättre att förvandla befintliga städer till 
hållbara städer. Ekostäder gör inte situationen bättre, utan bör snarare ses som experiment 
som visar hur en stad kan byggas för bättre hållbarhet. Med tanke på den låga 
medelhastigheten i Peking under rusningstid vore det enklast att förbjuda bilar och göra så att 
alla cyklar, tar buss, tunnelbana etc. Då kommer Peking förmodligen att spara in mer 
koldioxid än vad landets samlade ekostadsprojekt någonsin kommer att göra. Ur den 
synvinkeln var Peking som cykelstad på 70-talet mer ekologiskt än majoriteten av städerna i 
Kina är idag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

I det följande stycket ges en redovisning av om och hur de ekologiska aspekterna har fått 
spela in i den konceptuella planeringen av Caofeidian. Jämförelsen sker mot Paul Downtons, 
Chérie Hoyles och Emilis Prelgauskas tio principer för ekologiskt byggande. Enligt 
författarna är principerna till för att minska människans ekologiska fotavtryck, maximera den 
mänskliga potentialen och stödja de processer som uppehåller livet på jorden och därmed 
lägger de grunderna för städer som kan samexistera med naturen, alltså ekologiska städer. 
 
1. Återskapa förvanskade markområden 
 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Ta hand om och 
rena förorenad 
mark 

Delvis För platsen där staden ska byggas finns en översiktlig beskrivning för 
återställande av marken och vattendragen. Troligen har Sweco 
överlåtit resten till myndigheter i Kina. Risk finns att detta inte beaktas 
eller genomförs tillräckligt, vilket i och med oljefälten kan vara 
riskabelt. 

Återskapa skadad 
jordbruksmark 

Nej Det handlar här enbart om ekostaden Caofeidian. Det står att den ska 
ta hänsyn till omgivningen, men det står inget om hur bönder som 
förlorat mark eller fått sin mark förorenad av oljefälten samt andra 
föroreningskällor ska få sin mark återställd. Det borde finnas en plan 
för hur jordbruket runt staden utvecklas i samklang med Caofeidian. 
Det enda som sägs är att en del bönder ska kunna erbjudas att jobba i 
de urbana odlingarna. 

Återupprätta 
ursprunglig 
vegetation 

Delvis På grund av jordbruken och oljefälten är den ursprungliga vegetationen 
sargad. Staden ska få ny grönska anpassad till klimatet, samt en urban 
skog, men återskapande av vegetation i omgivningen nämns aldrig i 
materialet. Inga undersökningar har presenterats över hur 
vegetationen såg ut före människans intrång, utan det är dagens 
förhållanden som beskrivs. 

Uppmuntra 
jordbruk som 
upprätthåller ett 
hälsosamt 
ekologiskt tillstånd 

Delvis Genom vattenhanteringsåtgärder och genom användningen av 
småskaliga lösningar som torrtoaletter eller storskaliga lösningar som 
spridning av behandlat gråvatten från staden på fälten ges möjlighet till 
ett mer ekologiskt jordbruk. Det hade varit bra att betona vikten av 
ekologiska gödningsmedel ännu mer. 

Introducera gröna 
korridorer med 
ursprunglig 
vegetation på 
landsbygden och i 
städerna 

Delvis I städerna får de gröna korridorerna en viktig funktion både för 
människor och mindre djur och insekter. Däremot har frågan inte 
hanterats för landsbygden i Swecos material och det finns ingen 
övergripande plan som betonar vikten av klimatanpassad, varierad 
växtlighet i staden. Variation som t.ex. många olika sorters träd längs 
med en boulevard skulle ge ökad resiliens (tålighet) hos växtligheten. 

 
2. Anpassa bebyggelse till klimat- och naturförhållanden 
 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 
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Upprätthåll 
naturliga vatten- 
och näringsflöden 

Delvis Sweco skriver om att respektera befintliga mönster och tar då specifikt 
upp dammar, kanaler etc. Däremot behandlas inte näringsflöden och 
framför allt spridningsvägar för växter och djur. Det saknas en 
ingående undersökning över växter och djurs habitat i Sweos rapport. 

Anpassa 
byggnader och 
bebyggelsestruk-
tur till landskap 
och klimat 

Ja I materialet står det klart och tydligt att platsen ska respekteras, genus 
loci, och hänsyn har tagits till risk för översvämning, jordbävning och 
det svaga tillståndet på färskvattenkällorna i området. 

Använd vatten 
sparsamt och 
återvinn allt 
spillvatten 

Ja Snålspolande armaturer, höga krav på vattenrening, samt ett komplext 
system för omhändertagande av dagvatten och gråvatten gör att 
staden kan bli en förebild för vattenhantering. 

Utnyttja lokalt 
producerade 
byggnadsmaterial 

-- 
(*) 

Det står ingenting i Swecos planeringsmaterial om byggnadsmaterial. 
Dock är detta ofta aktuellt i ett senare skede. 

Bemöt regionens 
kultur – ”bo in sig” 

-- (*) Det är för tidigt att säga hur regionens kultur möts. Många nya 
människor kommer flytta in och det kommer ske stora omdaningar, 
men detta behöver inte betyda att regionens kultur åsidosätts. 

 
3. Balansera utvecklingen 
 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Minska stadens 
inverkan på 
omgivningen (det 
ekologiska 
fotavtrycket) 

Ja Planeringen sker så att minsta möjliga ekologiska fotavtryck uppstår. Om 
utförandet följer planeringen strikt kommer den internationella 
ekostaden Caofeidian troligen hamna i världstoppen när det gäller ett 
litet ekologiskt fotavtryck. 

Uppmuntra 
blandade 
funktioner 
(bostad, handel, 
fritid, utbildning 
etc.) 

Ja Funktionsblandning är en central del i planeringen och genomsyrar alla 
delar av staden. 

Ge plats för odling 
av mat i städerna 

Ja Det görs plats för odling direkt intill staden (urban odling), och planeras 
för experiment med vertikal odling i gröna skyskrapor. 

Planera för alla 
levande 
organismer i 
staden 

Nej Djur och insektslivet i staden har inte behandlats nämnvärt. Det skulle 
kunna ha funnits tankar om hur nyttiga djur och insekter (som tar hand 
om skadedjur etc.) får rum i staden. 

 
4. Bygg kompakta städer 
 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Använd klart 
identifierbara 
(men inte ”hårda”) 
avgränsningar 
mellan urbana rum 

Delvis Sweco planerar efter devisen privat-halvprivat-halvoffentligt-offentligt. 
Mellan privat och offentligt är gränsen tydlig, men vart går gränsen 
mellan halvprivat och halvoffentligt? Här vore det bra med en tydligare 
definition och en beskrivning av syftena med planeringen. För 
medelklassen i världens mest folkrika land är det privata högt skattat, 
vilket syns på populariteten hos "gated communities". 

Tillhandahåll Ja När det handlar om arbete, skola, omsorg, fritid, nöjen och handel så 
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dagliga behov 
inom stadens 
gränser 

kommer detta att finnas inom eller strax intill stadens gränser. 

Bygg ”promenad-
städer” och främja 
icke-motoriserade 
transportsätt 

Ja Gående ska prioriteras står det i planeringsunderlaget och 
gångmiljöerna ska göras attraktiva. Urban carpet används som 
definition för de mest fotgängarvänliga miljöerna. Kollektivtrafiken 
kommer att vara vidsträckt och lättillgänglig. 

Utveckla 
integrerade 
transportnätverk 
för att minska 
bilanvändning 

Ja I noderna finns bilpooler, cykelcentra, samt hållplatser för flera 
trafikslag. 

Tillgång genom 
närhet 

Ja Staden ska byggas sammanhängande och funktioner ska spridas så att 
de är lättillgängliga. 

Bygg staden 
tredimensionellt 

Nej Att bygga tredimensionellt är ett koncept som de mest radikala 
ekostadsförespråkarna talar om. Även om höga hus byggs finns det 
ingenting som tyder på att Caofeidian kommer att byggas 
tredimensionellt. Då skulle det byggas så tätt att det uppstod flera 
"markplan" som förbands med broar etc. 

 
5. Optimera energieffektiviteten 

 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Minimera energi-
användningen 

Ja Genom kompakt byggande, återvinning, kollektivtrafik och utnyttjande 
av energisnåla tekniska lösningar blir energinivån väldigt låg trots att 
komforten är hög. 

Använd 
förnyelsebara 
energikällor 

Delvis Till staden ska förnyelsebara källor användas i största möjliga 
utsträckning enligt planen, men till industrierna kommer energin 
baseras på ej förnyelsebara källor som t.ex. kol. 

Skapa energi lokalt Ja Biogastillverkning och kraftvärmeverk, geotermisk energi, samt 
tillvaratagande av sol- och framför allt vindenergi. 

Minimera 
användning av 
fossila bränslen 

Ja I den mån det är möjligt ska fossila bränslen undvikas. Dock finns ingen 
plan för att staden ska förbjuda bensinintensiva fordon. 

Ingen kärnkraft -- (*) Det är osäkert om någon del av energiförsörjningen kommer baseras 
på kärnkraft. 

Bygg byggnader 
med tillgång till 
solenergi och 
naturlig ventilation 

Delvis Planerarnas mål är att en stor del av flerbostadshusen ska anpassas för 
övergång till solenergi när denna blir billigare. Dock kunde billiga 
solfångare ha installerats för vattenuppvärmning, vilket är vanligt i 
sydvästra Kina. 

Använd effektiv 
isolering och 
”termisk massa” i 
byggnader 

Ja Ett exempel på hur en byggnad ska isoleras för optimal 
energianvändning finns beskrivet. Det talas även om vikten av termisk 
massa för att jämna ut värme- eller köldtopparna utan att tillföra extra 
energi. 

Klimatsmart design 
och material 

Delvis Klimatsmart placering och uppbyggnad redovisas, däremot kunde en 
bättre utredning ha gjorts för byggnadsmaterial med en jämförelse 
över vad som är säkrast samt mest energieffektivt i det långa loppet: 
lokala material eller material fraktade från andra delar av landet - med 
hänsyn tagen till jordbävningsrisken. 
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6. Bidra till ekonomin 

 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Främja ekologiskt 
ansvarsfulla 
industrier 

-- (*) Sweco har inte behandlat industriområdet utan detta är planerat i 
Kina. Det är även myndigheternas ansvar att utveckla ett system för 
främjande av ansvarsfulla industrier. Därför går det inte att dra någon 
slutsats just nu. 

Utveckla 
exporterbar grön 
teknologi och 
tjänster 

Ja Med innovationscentrumet, RMC och ett "science center" som kan 
komma att inrymma många företag inom miljöteknik kommer 
Caofeidian förhoppningsvis att kunna exportera ett gediget kunnande 
inom området grön teknologi. 

Skapa tillämpbar 
och anpassad 
informations-
teknologi 

Delvis Ett intelligent trafiksystem ska byggas upp där trafikanter kan få 
information om resvägar, trafikslag etc. Just nu är det oklart om smarta 
system för elanvändning etc. kommer att integreras i bostäderna. 

Ge incitament till 
innovation och 
företag som är 
ekologiskt 
medvetna 

-- (*) Detta ligger på ledningens bord i Caofeidian. Staden ska inrymma ett 
svensk-kinesiskt innovationscenter, RMC och ett "science center". 
Möjligtvis kan detta skapa ett bra klimat för industrier och företag som 
vill verka för miljö och hållbarhet. 

 
7. Erbjud hälsa och säkerhet 

  

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Minska utsläpp Ja Mycket görs i planeringen för att utsläppen ska bli så låga som möjligt. 

Tillhandahåll rent 
vatten, ren luft och 
främja återvinning 

Ja Detta är en av nyckelaspekterna inom planeringen. Särskilt 
vattenhantering och återvinning behandlas utförligt. 

Erbjud 
häckningsplatser 
för fåglar och 
naturliga livsrum 
för djur 

Delvis Urbana skogar, våtmarker och urban odling ger plats för fåglar och 
djur. Det finns dock inga tankar om hur fåglar och djur som kan vara 
nyttiga för staden, som äter råttor och andra skadedjur, ska kunna leva 
i själva staden. 

 
8. Uppmuntra gemenskap 

 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Gör samhälls-
utveckling till en 
gemensam process 

Nej Planläggningen verkar ha skett ensidigt från myndigheter i Kina i 
samråd med utländska konsultföretag. 

Säkerställ lokalt 
engagemang i 
offentlig 
administration och 
förvaltning 

Delvis Det är svårt att säga hur mycket lokalt engagemang som tillåts i Kina 
och om det kommer att kunna ske på det administrativa planet. 
Däremot planeras för lokalt engagemang för miljön genom 
informationskampanjer och delaktighet i miljöarbetet. 
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Skapa 
gemensamhets-
anläggningar 

-- 
(*)

 Oklart. 

 
9. Främja social rättvisa och jämlikhet 

 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Engagera alla 
samhällsskikt i 
utvecklingsprocess
er 

Nej I Kina är det högst oklart om något samhällsskikt förutom det styrande 
får ta del i utvecklingsprocesser. 

Erbjud prismässigt 
överkomliga 
bostäder 

Ja Det ska finnas en indikator som kräver att minst 20 % av bostäderna 
har hyror som understiger en viss procent av stadens nettoinkomst per 
capita. 

Ge alla samma 
tillgång till det 
offentliga rummet 

Ja Alla ska få samma tillgång till det offentliga rummet enligt 
planeringsunderlaget. 

Direktdemokrati Nej Tyvärr ingenting som Kina strävar efter att tillämpa. 

 
10. Berika historia och kultur 

 

Åtgärd 

Behandlas 
detta konkret 
i planeringen Kommentar 

Återställ och 
upprätthåll 
omhuldade lokala 
monument och 
sevärdheter 

-- 
(*)

 Eftersom marken tidigare varit åker och oljefält finns inga direkta 
sevärdheter, utan den nya staden måste skapa sig en egen kultur. 

Identifiera och för 
fram platsens 
identitet 

Delvis Det som karaktäriserar området, så som vattnet, får en central roll. 

Uppmuntra 
kulturell diversitet 

Ja I planeringen talas om ett rika kulturella uttryck och därför går det att 
anta att ambitionen är en stad med kulturell diversitet. 

Respektera 
ursprungs-
befolkningen 

Delvis Bönderna på platsen kan påverkas och det är oklart vad de får för 
kompensation - det bästa vore kanske om de fick möjlighet att arbeta 
med odling i staden om de så önskar. 

 
(*) Denna faktor har inte kunnat bestämmas och har uteslutits från resultatet. 
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