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Förord

Regeringen har fastställt att hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt 
mål som ska komma till uttryck i alla politiska beslut. Det är ett ambitiöst mål som 
kommer att kräva engagemang och åtgärder på internationell, nationell, regional 
och lokal nivå. En grundpelare för en uthållig utveckling är en effektiv, långsiktig, 
trygg och miljöanpassad energiförsörjning. Energimyndigheten har ansvar för den 
nationella energiomställningen, med det övergripande målet att bygga ett uthålligt 
och effektivt energisystem. Sveriges kommuner är centrala när det gäller att ställa 
om energisystemet så att det blir hållbart. Genom det kommunala planmonopolet 
har också kommunerna rådighet över den fysiska planeringen som är ett viktigt 
instrument för att främja hållbar utveckling. Projektet uthållig kommun är en av 
insatserna för att nå målet att med energin som språngbräda utveckla ett hållbart 
samhälle. 

Den första etappen av delprojektet om fysisk planering som bedrevs mellan 2004–
2005  syftade till att utveckla och pröva metoder, verktyg och arbetsformer för att 
stärka kommunernas egen kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor i den fysiska 
planeringen. Resultatet presenteras i rapport ER 2006:19 från Energimyndighe-
ten. I den andra etappen som bedrivits under 2006–2007 fördjupades arbetet med 
att pröva metoder och verktyg för att integrera energifrågor för både uppvärmning 
och transporter i översiktliga planer. 

Rapporten riktar sig alla dem som arbetar med fysisk planering inom kommunala 
förvaltningar men kan även vara av intresse för energibolag och fastighetsägare. 
Det finns en ambition att förankra resultaten teoretiskt i aktuell forskning vilket 
gör att den också kan vara användbar för forskare och studenter. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla medverkande från de fem kommunerna Örn-
sköldsvik, Solna, Vingåker, Ulricehamn och Borås som på motsvarande sätt som 
i etapp 1 deltagit ett stort antal lokala och gemensamma arbetsseminarier för att 
utveckla, pröva, debatterna och diskutera! Jag vill också tacka mina doktorander 
Mats Lundström, Katarina Schylberg och Björn Ekelund som deltagit aktivt i pro-
cessen och även skaffat sig värdefull empiri till sina avhandlingsarbeten. Jag har 
mycket uppskattat samarbetet med Dag Henning från Optensys AB och Maria 
Danestig från Linköpings universitet som i en parallellstudie gjort en djupdyk-
ning i förutsättningar och scenarier för energitillförsel och energihushållning. Leif 
Magnusson vid SWECO har varit en stimulerande samarbetspartner när det gäller 
utveckling av scenarier för transportenergi. Mats Johansson vid KTHs avdelning 
för urbana och regionala studier har tillfört en viktig omvärldsdiskussion genom 
sitt bidrag som rör regionförstoringen i de fem kommunerna.

Slutligen ett stort tack till Energimyndigheten med projektledaren Tore Carlsson i 
spetsen som initierat, finansierat och aktivt driver programmet uthållig kommun.

Stockholm i februari 2008

Ulf Ranhagen
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Sammanfattning

Den här rapporten är resultatet av den andra 
etappens arbete inom ramen för delprojektet 
”fysisk planering för ett hållbart samhälle”. 
Projektets övergripande syfte är att fördjupat 
behandla de fysiska planeringsfrågorna och 
deras roll i arbetet med att skapa uthålliga 
kommuner. En viktig övergripande utgångs-
punkt för arbetet är den globala uppvärm-
ningen och dess effekter. IPCC (International 
Panel for Climate Change) bedömer att 60-
80% av åtgärderna för att begränsa utsläppen 
av växthusgaser kan nås inom åtgärder knutna 
till energiförsörjning och energianvändning, 
se Naturvårdsverket (2007). Den andra över-
gripande utgångspunkten handlar om möjlig-
heterna att genom framsynt fysisk planering 
och stadsutveckling bidra till ett hållbart sam-
hälle, inte minst ur klimatsynpunkt. 
 Trots att energin ser ut att vara en ödes-
fråga för människans framtid är den inte en 
del av den kommunala, fysiska planeringen på 
samma sätt som t.ex. miljöfrågor i stort eller 
trafikfrågor. Orsakerna är komplexa men kan 
återfinnas i en kombination av kraftlöst regel-
verk, avreglering av energisystemet, olika syn-
sätt bland fysiska planerare och energiexper-
ter etc. Samtidigt så ger översiktsplaneringen 
med sitt helhetsperspektiv på markanvänd-
ning, bebyggelse, grönstruktur och infra-
struktur en utmärkt bas för att belysa energi-
frågans rumsliga dimension och dess koppling 
till övriga planeringsfrågor.
 
Mot denna bakgrund är syftet med delprojek-
tets etapp 2

•  att belysa den översiktliga fysiska plane-
ringens roll för att bidra till en energief-
fektivisering och en ökad andel förnybar 
energi för uppvärmning och transporter

•  att utveckla metoder och verktyg för att 
integrera energifrågor för uppvärmning 
och transporter i  översiktlig planering

•  att utveckla samverkans- och organisa-
tionsformer i planeringsprocessen som 
befrämjar en bättre integration av energi-
frågorna i den fysiska planeringen

Delprojektet är ett FoU-projekt i skärningsfäl-
tet mellan teori och praktik och aktionsforsk-
ning har valts som metod för genomföran-
det. Det innebär att kommunerna har arbetat 
vidare med de planeringsuppgifter som valdes 
redan i etapp 1. I något fall har också en ny 
planeringsuppgift valts. På liknande sätt som 
i etapp 1 har en process formats med lokala 
arbetsseminarier där metoder och verktyg för 

att integrera energifrågorna i de olika pla-
neringsuppgifterna prövats. I gemensamma 
seminarier har ett erfarenhetsutbyte skett 
mellan alla deltagande kommuner komplette-
rat med inspirationsföreläsningar inom ange-
lägna teman. 
 En framsynt fysisk planering är ett av flera 
medel för att skapa ett hållbart samhälle. Det 
kan inte ses isolerat från andra medel som 
politik, ekonomi, teknik och livsstil etc. Tre 
utvecklingstendenser behöver beaktas 

•  decentralisering av stadens funktioner – 
urban sprawl

•  förstärkning av den existerande strukturen 
och förtätning inåt – urban koncentration

•  framväxten av en polycentrisk stad –  
regionförstoring 

Under 80-talet gjordes ett antal ambitiösa 
försök att integrera fysisk planering och ener-
giplanering. Av integrationssträvandena blev 
resultatet antingen planeringsdokument utan 
reell påverkan på faktiska energibeslut, eller 
konflikter mellan energisparambitioner och 
fjärrvärmeverksamhet. Med ca 25 års distans 
till 80-talets försök så tycks det idag finnas en 
bättre jordmån för integrationssträvandena 
bl.a. en som följd av

•  den ökade insikten om den globala upp-
värmningen

•  fördjupade insikter om sambanden mel-
lan den fysiska strukturen, energisystemets 
utformning och utsläppen av växthusgaser

•  nya framgångsrika samverkansformer mel-
lan t.ex. offentlig sektor och privat sektor 
för att skapa fungerande systemlösningar

 
Ett brett FoU-arbete har också under det 
senaste decenniet kommit igång när det gäl-
ler integrerad trafik- och bebyggelseplanering 
bl.a. genom utvecklingsprojekten TRAST och 
Den Goda Staden som initierats av Vägverket 
i samverkan med en rad andra myndigheter. 
Det råder fortfarande osäkerhet i vilken grad 
täthet, form och andra egenskaper hos den 
fysiska strukturen påverkar resandet.  Mycket 
talar för att städer med låg befolkningstäthet 
är bilberoende och att hög täthet gynnar kol-
lektivtrafikresande. Stationsnära lokalisering 
ger enligt dansk forskning en påtaglig inver-
kan på kollektivtrafikandelen särskilt inom 
kunskapsintensiva företag. 
  Den teoretiska basen för utvecklingen av 
metod- och verktygslådan beskrevs delvis i 
etapp 1. Den har vidareutvecklats och bred-
dats under etapp 2. Stommen för arbetet 
med metod- och verktygsutveckling är även i 
denna etapp den arbetsgång och det systema-
tiska arbetssätt för att integrera miljöfrågor 
i översiktlig planering som först lanserades 



8 Sammanfattning

i SAMS-projektet som bedrevs i samverkan 
mellan Boverket och Naturvårdsverket, se 
Ranhagen (2000). 
 Förslag till metoder för integrerad stads-
typs-, energi- och transportanalys tar sin 
utgångspunkt i forskningsfältet stadsmorfo-
logi . En ansats som prövas i projektet är att i 
detta forskningsfält söka en bas för att beskriva 
de rumsliga sammanhang som underlättar en 
analys av energifrågor för uppvärmning och 
transporter i fysisk planering. Värderosen 
förekommer som arbetsverktyg inom många 
olika discipliner främst för att utvärdera 
alternativ. I planeringssammanhang har den 
fått en renässans i samband med Vägverkets 
och SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) 
arbete med TRAST- trafik för attraktiv stad. 
I projektets etapp 2 prövas möjligheterna att 
använda detta verktyg för att bedöma poten-
tialer för hållbara energi- och transportsystem 
i ett rumsligt sammanhang.
 En central del av arbetssättet under etapp 2 
har varit att vidareutveckla en tillämpning av 
backcasting som en metod väl lämpad för ett 
kreativt, engagerande och framtidsinriktat 
översiktsplanearbete. Backcasting innebär i 
korthet att man utvecklar ett eller flera sce-
narier (möjliga händelseutvecklingar) genom 
att teckna en eller flera framtidsbilder. De 
har utgjorts av framtida fysiska strukturer 
med långtgående förändringar av energi- och 
transportsystemen i kommunernas olika pla-
neringsområden. En viktig utgångspunkt för 
arbetet med scenarier och rumsliga framtids-
bilder har varit att det krävs en fullständig 
interaktion mellan energihushållning och för-
nybar energitillförsel för att skapa energief-
fektiva städer, stadsdelar, områden och kvar-
ter. 
 Arbetet med att pröva möjligheterna att eta-
blera arenor för dialog kring hållbar utveck-
ling och energifrågor i fysisk planering har 
inspirerats av den kommunikativa planerings-
skolan som hävdar att god kommunikation 
och s.k. deliberation är planeringsverksamhe-
tens grundläggande beståndsdel. Det kreativa 
lärande som sker i lokala rundabordssamtal 
framhävs vidare. 
 Metod- och verktygslådan prövades genom 
att praktiskt tillämpas på kommunernas olika 
planeringsuppgifter. Vid tillämpningen visade 
det sig möjligt att bidra till att bredda och för-
djupa den lokala diskussionen i kommunen 
kring tre generella scenarier för uppvärm-
ningsenergi:

• Scenario A med fokus på energieffektivitet
• Scenario B med fokus på förnybar tillförsel
•  Scenario C med en kombination av ovan-

stående

Rumsliga framtidsbilder utarbetades utifrån 
scenarierna för de olika planeringsområdena 
i grupper med flera professioner. Genom att 
till varje scenario knyta åtgärdspaket kopp-
lat till den fysiska strukturen t.ex. lämplig 
bebyggelse för solfångare/solceller, lokalise-
ring av närvärmecentral, lämplig förläggning 
av stråk för fjärrvärmeledningar, grupper av 
passivhus etc. kunde diskussionen konkreti-
seras. Möjliga synergier och kopplingar mel-
lan olika åtgärder kunde också tydliggöras i 
ett helhetsperspektiv. Beräkningar av scenari-
erna visar att det finns en betydande potential 
att utveckla energisystemet i hållbar riktning 
med mellan 30–60% minskning av primären-
ergianvändning och 60–90% minskning av 
CO2 – utsläppen. 
 På motsvarande sätt som för uppvärm-
ningsenergin prövades att testa tre principi-
ella scenarier för transportenergi för de olika 
planeringsområdena:

• Scenario A Fokus på kollektivtrafik
•  Scenario B Fokus på GC-trafik samt dis-

tanskommunikation
•  Scenario C Fokus på biltransporter med 

förnybara bränslen

Genom att utarbeta rumsliga framtidsbilder 
utifrån scenarierna kunde fysiska åtgärder 
som behövs för att nå i den riktning som sce-
narierna utpekar konkretiseras. Exempel på 
sådana åtgärder är förstärkning av kollektiv-
trafiknätet med nya linjer och bättre samspel 
med ny och befintlig bebyggelse. Det kunde 
också gälla bättre tillvaratagande av den s.k. 
stationsnärhetseffekten genom att effektivi-
sera markanvändning kring stationer.
 Beräkning av scenarierna visar att på stora 
potentialer att utveckla ett hållbart trafiksys-
tem om alla de åtgärder som diskuteras verk-
ligen realiseras med ca 35–70% minskning av 
energianvändningen och ca 30–95% minsk-
ning av CO2 – utsläppen. 
 Idén att etablera arenor för hållbar utveck-
ling gav olika utfall i kommunerna. I de min-
dre brukssamhällena Dalsjöfors i Borås och 
Köpmanholmen i Örnsköldsvik har mer eller 
mindre fasta arenor kunnat skapas i och med 
att det funnits behov av platser för de lokala 
samhällsföreningarnas verksamhet.
Kommunerna ser övervägande positivt på 
samverkan med forskare och andra experter 
som bidrar med nya impulser, metoder och 
verktyg. Arbetet har redan haft spin-off effek-
ter t.ex. tillvaratagande av erfarenheterna i 
fortsatt detaljplanering, användning av plane-
ringsverktyg i nya planeringsfall, användning 
av energiscenarier som input till miljöprogram 
för en stadsdel, förändring av kollektivtrafik-
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nätet, bidrag till beslut om kraftvärmesats-
ning i en mindre ort etc.
 På motsvarande sätt som för etapp 1 
uttrycks ofta att arbetet har lett till ett nytän-
kande och gett många aha-upplevelser. Med-
verkan från lokalbefolkning och samhälls-
föreningar har också bidragit till ett positivt 
resultat. Bland de negativa faktorerna nämns 
bristen på tid för ganska komplexa uppgifter, 
behov av bättre anpassning till förutsättning-
arna i små orter i en del fall samt behov av 
genomarbetat underlag inför seminarier.
 Den översiktliga fysiska planeringen är inte 
bindande men inte ens i detaljplaneringen är 
det formellt möjligt att ställa högre krav på 
byggnaders energiprestanda än de som anges 
i Boverkets byggregler (BBR). Med den syste-
matik och de arbetssätt som prövas i delpro-
jektet visar sig den fysiska planeringen kunna 
tydliggöra energifrågan på ett bredare sätt än 
vad som normalt inryms i dagens planering. 
Energieffektivisering i bebyggelsen avfärdas 
ofta som en fråga som inte hör till planeringen. 
Identifiering av hushållningspotentialer i 
bebyggelsen, potentialer för förnybar energi 
och koldioxidberäkningar skulle kunna ingå 
som en naturlig del av planeringen. På så sätt 
kan ett allsidigt underlag för fortsatt arbete 
med energifrågan i samverkan och partner-
skap med energibolag, fastighetsägare och 
andra aktörer skapas. Sådana analyser kan 
t.ex. vara en del i särskilda hållbarhetspro-
gram med riktlinjer för detaljplanering och 
genomförande som överenskoms mellan kom-
muner och fastighets- och byggbolag.
 Ett integrerat synsätt på trafik och bebyg-
gelse är mer förankrat i dagens planering än 
när det gäller uppvärmningsenergi och bebyg-
gelse. De prövade verktygen för att på ett 
enkelt sätt kunna variera olika faktorer som 
fördelning mellan trafikslag och teknikeffekti-
visering i fordonen kan vara ett hjälpmedel för 
att tydliggöra olika scenarier. Det råder dock 
osäkerhet om effektsambanden mellan fysisk 
struktur och transportarbete så denna typ av 
verktyg måste användas med insikt om vilka 
begränsningar som finns. Stationsnärhetsef-
fekten som tydligt konstaterats i Danmark har 
varit en utgångspunkt för att utveckla planin-
dikatorer som kan användas i den praktiska 
planeringen av stationsområden. 
 Med lärdom från tidigare försök och med 
positiva erfarenheter från aktuella utveck-
lingsprojekt bl.a. uthållig kommun ser vi med 
tillförsikt på möjligheterna att få nytt bränsle 
i processen att integrera hållbarhetsfrågor 
i fysisk planering. Även om fokus ligger på 
energifrågor i bred mening kopplat till fysisk 
planering i projektet så är det tydligt att till-
lämpade arbetssätt även är användbara för 
att skapa kommunal mobilisering också inom 
andra hållbarhetsområden. 

 Att sätta dialogen mellan aktörerna i cen-
trum för processen och smörja denna med 
systematisk arbetsmetodik, verktyg och injek-
tioner i form av expertkunskap och en vidgad 
omvärldskontakt är ett bättre recept för håll-
bar utveckling än de ambitiösa ”kokböcker” 
med tekniska procedurer och lösningar som 
togs fram under 80-talet. Arbetssättet visar 
sig ge spridningseffekter inom kommunerna 
och till andra kommuner. Den här formen 
av ”kapacitetsbyggande” och kompetenshöj-
ning bidrar till att ge de lokala aktörerna tillit 
till den egna förmågan att lösa och hantera 
problem. Förmågan att hantera planeringens 
kärnområde ökar: arbetet med den osäkra 
framtiden och att utvärdera konsekvenser av 
olika handlingsalternativ ur ett hållbarhets-
perspektiv. Inventeringar och beskrivningar 
av befintliga förhållanden är viktiga i plane-
ringen men får inte helt ta överhanden om vi 
ska finna hållbara strukturer och lösningar 
inför framtiden – helst i ett 2050-perspektiv.   

Det tvärsektoriella arbetssättet bidrar också 
att uppfylla devisen ”Stadsplanera istället för 
att sektorsplanera” och få energin och alla 
andra hållbarhetsfrågor med på båten i den 
spännande resan mot framtiden.
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Summary

This report is the result of the second stage 
of activities within the framework of the sub-
project “Physical planning for a sustainable 
society” within the overall R&D project “Sus-
tainable Municipality”. The overall aim of the 
sub-project is to take an in-depth look at phys-
ical planning issues and their role in efforts to 
create sustainable municipalities. One criti-
cal basis for this work is global warming and 
its effects. The IPCC (International Panel for 
Climate Change) estimates that 60-80% of 
all measures to reduce greenhouse gas emis-
sions can be achieved through initiatives tied 
to energy supply and energy usage, see Swed-
ish Environmental Protection Agency (2007). 
Another general ambition is to explore the 
opportunities to contribute to a sustainable 
society, not least from a climate standpoint, 
through foresighted physical planning and 
urban development. 
 Although access to energy appears to be a 
matter of life or death for the future of man-
kind, it is not part of the municipal physical 
planning process to the same extent as issues 
like general environmental or traffic planning. 
The reasons for this are complex but can be 
found in a combination of ineffectual rules, 
deregulation of the energy system, conflict-
ing views among physical planners and energy 
experts, etc. At the same time, comprehensive 
planning with its holistic perspective on land 
use, the built environment, green structures 
and infrastructure, provides an excellent plat-
form for illuminating the spatial dimensions 
of energy issues and their connections to other 
planning areas.
 Against this background, the purpose of 
the sub-project’s Stage 2 is:

•  to highlight the overall role of physical 
planning in contributing to energy optimi-
sation and an increased share of renewable 
energy for heating and transports 

•  to develop methods and tools for integra-
tion of energy issues related to heating and 
transports into the comprehensive planning 
process

•  to develop collaborative and organisational 
forms in the planning process that promote 
better integration of energy issues into the 
physical planning process

The sub-project is a R&D initiative at the 
intersection between theory and practice, 
and action research has been chosen as the 
method for implementation. This means that 
the municipalities have continued working on 
the planning tasks that were chosen in Stage 

1. In one case a new planning task has also 
been chosen. As in Stage 1, a process has been 
shaped based on local work seminars where 
methods and tools have been created for inte-
grating energy issues into the various plan-
ning tasks. The joint seminars have provided 
a forum for exchanging experiences between 
the participating municipalities and have been 
supplemented with inspirational lectures on 
themes of special interest. 
 Foresighted physical planning is one of sev-
eral means for creating a sustainable society. 
This cannot be seen as isolated from other 
means such as politics, economics, technology 
and lifestyle, etc.  
 Three development trends need to be taken 
into account: 

•  decentralisation of urban functions – urban 
sprawl

•  reinforcement of the existing structure and 
inward densification – urban concentra-
tion

•  the emergence of a polycentric city - regional 
enlargement

In the 1980s, a number of ambitious attempts 
were made to integrate physical planning and 
energy planning. The fruits of these efforts 
were either planning documents without any 
real impact on actual energy decisions, or 
conflicts between energy conservation targets 
and district heating operations. With some 25 
years of distance to those early attempts, there 
appears to be a more fertile ground for inte-
gration efforts today, partly resulting from:

•  increased awareness of global warming,
•  in-depth insight into the relationships 

between the physical structure, the energy 
system and greenhouse gas emissions

•  successful new collaborative forms, for 
example between the public and private 
sectors, to create functioning system solu-
tions

 
Wide-front R&D activities have also been 
launched in the past decade with a focus on 
integrated traffic and community planning, 
for example through TRAST (2007) and other 
development projects initiated by the Swedish 
National Road Administration (Vägverket) in 
collaboration with a number of other public 
agencies. There is still some uncertainty about 
the extent to which travel is affected by the 
density, design and other attributes of the 
physical structure. There are many indica-
tions that cities with a low population den-
sity are automobile-dependent and that high 
density promotes the use of public transport. 
Studies in Denmark show that localisation 
close to the stations has a tangible impact on 
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public transport usage, particularly in knowl-
edge-intensive companies. 
 The theoretical basis for development of 
the method and tool box was partly described 
in Stage 1, and has been further developed and 
broadened during Stage 2. Also in this second 
stage, the basic instruments for method and 
tool development have been the process and 
systematic approach to integration of environ-
mental issues into general planning that were 
first launched in the SAMS project in collabo-
ration between the National Board of Hous-
ing, Building and Planning (Boverket) and the 
Swedish Environmental Protection Agency 
(Naturvårdsverket), see Ranhagen (2000). 
The cyclical method being tested here is sup-
ported among other things in the approach 
known as ”strategic choice”, see Friend and 
Hickling (2005). 
 The proposed method for integrated city 
type, energy and transport analysis has its 
starting point in the of field of urban mor-
phology. An approach that is being tested in 
the project is to seek a basis, in this field of 
research, for describing the spatial relation-
ships that facilitate analysis of energy issues 
related to heating and transports in physi-
cal planning. The chosen evaluation model 
(Radar graph) is used in many different disci-
plines, mainly as a tool for critical assessment 
of alternatives. In a planning context, it has 
enjoyed a renaissance in connection with the 
work on “TRAST – traffic for attractive cit-
ies” conducted by the Swedish National Road 
Administration and the Swedish Association 
of Local Authorities and Regions. In the sub-
project, the possibilities for using this tool to 
assess the potentials for sustainable energy 
and transport systems are being tested from a 
spatial perspective.
 A central objective of the approach in Stage 2 
has been to further develop the application 
of backcasting as a method well suited for 
creative, committed and foresighted com-
prehensive planning. In short, backcasting 
involves the development of one or more sce-
narios (possible courses of events) by drawing 
one or more future projections consisting of 
future physical structures with far-reaching 
changes in the energy and transport systems 
in the municipalities’ various planning areas. 
One key point of departure when working 
with scenarios and spatial future projections 
has been the need for complete interaction 
between energy conservation and energy sup-
ply systems in order to create energy-efficient 
cities, districts, areas and blocks. 
 Efforts to test the opportunities for estab-
lishing forums for dialogue on sustainable 
development in general, and more specifically 
regarding the project’s action research on the 
integration of energy issues into physical plan-

ning, have been inspired by the communica-
tive planning school, which asserts that good 
communication and deliberation are the fun-
damental components of the planning proc-
ess. The creative learning that takes place in 
local round table sessions is passed on. In 
planning literature, see Healy, et al (2006), we 
find support for reinforcing a location-specific 
planning dialogue. We have chosen to use the 
term “arena” as a collective name for such a 
place although the term is also used in a more 
abstract sense as an institutional arena. 
 The method and tool box was tested 
through practical application in the municipal-
ities’ different planning activities. On applica-
tion, it proved possible to contribute towards 
broadening and deepening the municipality’s 
local discussion concerning the three general 
scenarios:
 
•  Scenario A with a focus on energy effi-

ciency
•  Scenario B with a focus on renewable sup-

ply
•  Scenario C with a combination of the 

above

Spatial future projections were developed 
based on scenarios for the various planning 
areas in groups made up of several profes-
sions/disciplines. By linking each scenario to 
an action program that is tied to the physi-
cal structure, such as appropriate structures 
for solar panels/cells, siting of local heating 
plants, suitable alignments for district heat-
ing pipes, groups of passive buildings, etc., 
the discussion could be concretised. Possible 
synergies and connections between different 
measures could also be highlighted in a holis-
tic perspective. Scenario calculations show 
that there is considerable potential to steer 
the energy system in a sustainable direction 
with a reduction of around 30–60% in pri-
mary energy usage and around 60–90% in 
CO2 emissions. 
 In the same manner as for heating energy, 
three principal transport energy scenarios 
were tested for the different planning areas:

•  Scenario A with a focus on public trans-
port 

•  Scenario B with a focus on pedestrian/bicy-
cle traffic and long-distance transport

•  Scenario C with a focus on automobile 
transports with renewable fuels 

By creating spatial future projections based on 
these scenarios, it was possible to concretise 
the physical measures needed to move in the 
direction indicated by the scenarios. Exam-
ples of such measures include reinforcement of 
the public transport network with new routes 
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and a better interplay with new and existing 
built structures. Another could be better utili-
sation of the so-called station proximity effect 
by improving the efficiency of land use around 
the stations.
 Calculations based on these scenarios indi-
cate significant potential to develop a sustain-
able transport system if all of the measures 
under discussion are actually realised, with 
an approximate 35–70% reduction in energy 
usage and 30–95% in CO2  emissions. 
 The idea of establishing arenas for sustain-
able development had varying outcomes in the 
different municipalities. In the smaller factory 
towns of Dalsjöfors in Borås and Köpmanhol-
men in Örnsköldsvik, it was possible to create 
more or less fixed arenas due to an existing 
need for venues for the activities of local com-
munity organisations.
 The municipalities are predominantly posi-
tive towards cooperating with researchers and 
other experts who contribute new impulses, 
methods and tools. This work has already 
produced spin-off effects, such as utilisation 
of the newly gained experience in continued 
detail planning, application of the planning 
tools in new situations, the use of energy sce-
narios as input till environmental programs 
for an urban district, changes in the public 
transport network and support for decision 
on a CHP investment in a small town.
 Just as in Stage 1, it has been frequently 
said that this work has resulted in new ideas 
and many “aha moments”. The participation 
of local residents and community organisa-
tions has also contributed to the favourable 
results. Negative factors include inadequate 
time for relatively complex tasks, a need for 
better adaptation to the conditions of small 
cities in a few cases, and a need for more thor-
ough documentation for use in seminars.
 The general physical plan is not binding, but 
not even in the detail plan is it is formally pos-
sible to place higher demands on the energy 
performance of buildings than those specified 
in building rules and regulations (BBR) issued 
by the Swedish National Board of  Housing, 
Building and Planning (Boverket). With the 
systems and methods tested in the sub-project, 
however, it has become apparent that physi-
cal planning can address energy issues on a 
wider front than is permitted by the current 
planning models. Instead of dismissing energy 
optimisation of buildings as a matter with no 
relevance for planning, the identification of 
energy conservation potentials in buildings, 
potentials for renewable energy and CO2 cal-
culations could also be assimilated into the 
planning process to provide a platform for 
ongoing efforts in collaboration and partner-
ship with energy companies, property owners 
and other players. An integrated approach to 

traffic and buildings is more firmly established 
in current planning practices than with regard 
to heating energy and buildings. Tested tools 
that allow simple variation of input factors 
such as the distribution between traffic types 
and technological optimisation of vehicles 
can be useful in clarifying different scenarios. 
However, due to uncertainty about the effec-
tual relationships between physical structure 
and transport work, tools of this type must 
be used with awareness of the existing limita-
tions. The station proximity effect so clearly 
noted in Denmark has driven the development 
of planning indicators that can be applied in 
practical planning of station areas. 
 With the lessons learned in earlier attempts 
and positive experiences from current develop-
ment projects, such as the sustainable munici-
pality, it seems that we can feel confident about 
the opportunities to gather new momentum in 
the process of integrating sustainability issues 
into physical planning. Even if the focus of the 
project is on energy issues related to physical 
planning in a broader sense, it is clear that the 
applied approach is also useful in achieving 
municipal mobilisation in other areas of sus-
tainability. 

Making the dialogue between players the 
focus of the process and facilitating this with 
systematic methods, tools and injections in 
the form of expert knowledge and wider 
contact with the surrounding world is a bet-
ter recipe for sustainable development that 
the ambitious ”cookbooks” full of technical 
procedures and solutions that were developed 
in the 1980s.  The approach applied in our 
project has been shown to generate spin-off 
effects both within the municipalities and to 
other municipalities. This type of capacity 
building and skills development gives local 
players greater confidence in their own ability 
to address and solve problems. The capacity 
to handle the core planning areas is increas-
ing including planning activities related to the 
uncertain future and to evaluate consequences 
of alternative courses of action from a sustain-
ability standpoint. Audits and descriptions of 
existing conditions are vital for planning, but 
may not take the upper hand if we are to find 
sustainable structures and solutions for the 
future – preferably in a 2050 perspective.  

The intersectoral approach also contributes to 
fulfilling the motto ”Urban planning instead 
of sector planning” and to put energy and all 
other sustainability issues on board for the 
exciting journey into the future.
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1. Inledning

1.1. Problembakgrund 
En viktig utgångspunkt för projektet är kli-
matförändringarna och deras effekter. Enligt 
det omfattande forskningsarbete som bedri-
vits inom ramen för IPCC (International Panel 
for Climate Change) är den observerade glo-
bala uppvärmningen under 1900-talet otvety-
dig, se Naturvårdsverket (2007). Man kan nu 
slå fast att det finns en tydlig samstämmighet 
mellan människans utsläpp av växthusgaser 
och de uppmätta temperaturökningarna under 
det förra seklet, Linnér Björn-Ola (2007).1 
De totala årliga antropogena (av människan 
orsakade) utsläppen av växthusgaser ökade 
med 70% mellan 1970 och 2004, enbart kol-
dioxiden har ökat med 80% under samma tid. 
Uppskattningar av uppvärmningen under det 
kommande århundradet ger en temperaturök-
ning på mellan 1,8–4,1 grader till år 2100 i 
förhållande till perioden 1989–1999, se figur 
1:1. Uppvärmningen och stigande havsnivåer 

1  Dessa uppgifter finns att läsa i huvuddragen i 
sammanfattning för beslutsfattare av syntesrapporten 
av IPCC:s fjärde utvärderingsrapport, 
Naturvårdsverket (2007).

kan fortsätta i århundraden, även om koncen-
trationen av växthusgaser i atmosfären skulle 
stabiliseras.
 Utvärderingsrapporten understryker att det 
finns åtminstone fem anledningar till oro (eng, 
five reasons for concern): risker för unika och 
hotade ekosystem, risker för extrema väder-
händelser, fördelning av effekter och sårbar-
het, de samlade nettoeffekterna och risker för 
storskaliga förändringar. Det lägsta av de sex 
stabiliseringsscenarier, som IPCC har gran-
skat, motsvarar en koncentration i atmosfä-
ren inom intervallet 445–490 ppm koldioxi-
dekvivalenter.2 För att nå dessa mål måste 
utsläppen nå sin topp inom tio år för att sedan 
minska till 2050 med 50-85% i förhållande 
till 2000 års nivå. Det skulle kunna begränsa 
temperaturökningen till mellan 2 och 2,4% 
och havsvattennivåns höjning skulle begrän-
sas till mellan 0,4–1,4 m av den förindustri-
ella nivån. 
 Samtliga stabiliseringsnivåer kan, enligt 
syntesrapporten, nås genom en bred uppsätt-
ning teknologier som antingen finns tillgäng-
liga eller som kan kommersialiseras inom de 
närmaste årtiondena under förutsättning att 
incitament finns på plats och att barriärer 
åtgärdas. Bedömningen pekar på att 60-80% 
av begränsningarna kan nås inom energiför-
sörjning och energianvändning samt inom 
industriella processer. Energieffektivisering 
spelar en nyckelroll enligt flera scenarier. 
 Det leder över till den andra övergripande 
utgångspunkten för projektet, nämligen urba-
niseringen i världen och möjligheterna att 
genom åtgärder knutna till stadsutveckling 
och fysisk planering bidra till ett hållbart 
samhälle, inte minst ur klimatsynpunkt. 
 Urbaniseringen i världen fortgår med 
omvälvande kraft och mer än hälften av jor-
dens befolkning bor nu städer eller stadsre-
gioner. Utvecklingen är särskilt markant i 
utvecklingsländerna och stadsbefolkningen i 
världen ökar med en stad av ungefär Uppsa-
las storlek om dagen. I västvärlden är urba-
niseringstakten betydligt långsammare. Den 
är ändå tillräckligt hög för att vara en central 
drivkraft för samhällets utveckling i kombi-
nation med regionförstoring och städernas 
inre strukturomvandling. Städer och stadsre-
gioner erbjuder nya ekonomiska och sociala 
möjligheter för mänskligheten och ska därför 
ses som något i grunden positivt. 
 Också ur ekologisk och miljömässig syn-
vinkel erbjuder städer stadsregioner nya för-
utsättningar för miljöanpassade kollektiva 
transportsystem och effektiv energiförsörjning 
t.ex. i form av fjärrvärme och fjärrkyla. Stor-

2  ppm (parts per million, miljondel) är andelen 
växthusgasmolekyler av det totala antalet molekyler i 
torrluft.

Figur 1:1 Under det senaste århundradet har det skett en dramatisk ökning av 
utsläppen av växthusgaser och en därmed sammanhängande global uppvärmning.

Temperatur

CO2 utsläpp
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skaliga och effektiva kretsloppslösningar för 
att integrera och ta tillvara synergier mellan 
resursflöden t.ex.  för vatten, avfall och energi 
underlättas också i städer och stadsregioner 
förutsatt att ett fungerande samspel stad-land 
upprätthålls. Samtidigt innebär städer genom 
sin koncentration att trängseleffekter skapas 
pga. bil- och godstrafik liksom luftförore-
ningar, buller och slitage på ekosystemen. 
 Sverige anses ha en ledande position i värl-
den när det gäller hållbar utveckling i ”Möns-
terstadsdelar” som Hammarby sjöstad och Bo 
01 men även kommuner som nått långt när 
det gäller att minska fossilberoendet (t.ex.  
Växjö) och att sluta kretsloppen (t.ex. Lin-
köping) lockar en strid ström av intresserade 
beslutsfattare från både öst och väst. Det finns 
också nätverk av kommuner i Sverige som 
arbetar med klimat- och miljöfrågor med visst 
stöd från staten (t.ex. Ekokommunerna och 
Klimpkommunerna). 

 Trots att Sverige ses som en förebild inom 
miljöområdet så är den dystra sanningen 
att energin för transporter nästan fördubb-
lats sedan 1970 och till 96% utgörs av fos-
sila bränslen. Ett minskat fossilberoende för 
uppvärmning har skett till priset av ett starkt 
ökat el- och kärnkraftsberoende. Vi har också 
halkat efter flera andra länder när det gäl-
ler att förbereda oss för förnybara energislag 
som vindkraft och solkraft. Det finns alltså 
all anledning att oförtrutet arbeta vidare med 
frågorna. Ett positivt tecken är Energimyndig-
hetens förslag till regeringen att satsa på minst 
en tjugodubbling av elproduktionen från vind-
kraftverk till 2020. Sveriges nationella plane-
ringsmål för el bör sättas till 30TWh 2020 
från dagens produktion på 1,4TWh! (DN 
Debatt 2007-11-30)
 Det finns redan idag en hel arsenal av medel 
för att stimulera hållbar utveckling och mil-
jöfrågor på alla nivåer som Kyotoavtalet, de 

Figur 1:2 Det ekologiska fotavtrycket illustrerar på ett pedagogiskt sätt den rika världens ökande resursåtgång 
per capita ställt i relation till världens minskande tillgång på resurser för energi, föda, material etc. också mätt 
per capita. Asien ligger fortfarande under den kritiska gränsen för biokapacitet per invånare men både Kina och 
Indien har den snabbaste totala ökningstakten t.ex. ifråga om utsläpp av koldioxid.

Det ekologiska fotavtrycket (EF) är ett verktyg som kan tas som utgångspunkt för ett reso-
nemang kring fysisk planering och energifrågor. EF illustrerar på ett pedagogiskt sätt den 
markareal som vi behöver för vår försörjning av energi, transporter, livsmedel, yta för stads-
tillväxt och andra resurser ställt i relation till tillgången på eko-produktiv markareal.

Den eko-produktiva markarealen har på global nivå minskat från ca 6ha/pers för hundra 
år sedan till ca 1,8ha/person i dagsläget. Samtidigt har markbehovet för resurser ökat till 
mellan 7–10ha i Västeuropa och USA. Det innebär att om alla levde som vi gör i vår del av 
världen så skulle det behövas 4–5 jordklot!  Det är uppenbart att vi måste ändra vårt sätt att 
tänka och handla och att vi måste övergå från att använda ändliga resurser till förnybara. 
Det ekologiska fotavtrycket kan vara svårt att mäta och hantera praktiskt men det är väck-
arklocka och en inspirationskälla för den fysiska planeringen – den rumsliga dimensionen 
måste beaktas och vägas in i all diskussion kring energiomställningen.

1900 20051950
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nationella miljömålen, regionala och lokala 
miljöprogram – listan kan på olika dokument 
och policies kan bli mycket lång. Men vilka 
möjligheter finns det att på lokal nivå, i kom-
munerna, på ett mer kraftfullt sätt utnyttja 
den fysiska planeringen som arena för hållbar 
utveckling med fokus på energi- och miljöfrå-
gor?
 Trots att energin ser ut att vara en ödesfråga 
för människans framtid har den inte ännu bli-
vit en naturlig del av den kommunala, fysiska 
planeringen på samma sätt som t.ex. trafik-
frågor eller miljöfrågor i stort. Beror detta på 
att vår lagstiftning och vår planeringspraxis 
har brister eller är fysisk planering ett kraft-
löst instrument?
 Orsakssammanhangen är komplexa men 
jag skulle vilja peka på några möjliga skäl till 
att den fysiska planeringen fått en så under-
ordnad roll i diskussionen av energin.  Energi-
frågor diskuteras oftast antingen på nationell 
och global nivå och i termer av storskaliga 
system eller som en fråga för det enskilda hus-
hållet – du ska energispara och ändra din livs-
stil!  Det är sällan som den mellannivå som 
regionen och kommunen utgör är lika väl tyd-
liggjord i sammanhanget.
 Den fysiska planeringen regleras formellt 
enligt PBL medan energiplaneringen regle-
ras genom lagen om kommunal energiplane-
ringen. I Boverkets bok om översiktsplan finns 
ett avsnitt om energi där det t.ex. påpekas att 
en ökad användning av förnybara energikällor 
liksom ökad fjärr- och kraftvärmeutbyggnad 
baserad på bioenergi kräver ökade insatser i 
översiktsplaneringen.  Lagen om kommunal 
energiplanering stadgar att det ska finnas en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och 
användning av energi kommunen. Kravet på 
att det ska finnas både en aktuell översikts-
plan och en aktuell energiplan är inte alltid 
uppfyllt ens i de största kommunerna. Även 
om båda planerna finns så är de ofta fram-
tagna i parallella processer och inte samord-
nat och integrerat.
 Det finns också en skillnad i diskurs mel-
lan dem som ansvarar för energifrågor och de 
som sköter den fysiska planeringen. 3 . Energi 
ses av tradition som en renodlat teknisk och 
ekonomisk angelägenhet medan den fysiska 
planeringen drivs av planerare med kunskaper 
i rumslig organisation men med grunda kun-
skaper om energi, miljö och hållbar utveck-
ling. Därmed faller den rumsliga dimensionen 
av energisystemet många gånger mellan sto-

3  En diskurs utgörs av en helhet av 
sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. Hela 
vårt förhållande till verkligheten kan uttryckas i form 
av diskurser. Ords och tankars inbördes styrka styrs av 
i vilken diskurs vi befinner oss i och missförstånd eller 
oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med 
andra inte är i samma diskurs.

larna i den fysiska planeringen.
 Avreglering och reformering av energisys-
temet har på många sätt varit positiv genom 
att lönsamhet och effektivisering fått större 
fokus. Samtidigt har det inneburit att frå-
gorna hanteras i olika forum; Energin blir 
inte på samma sätt som t.ex. trafikfrågorna en 
integrerad del av sammanvägningen av många 
frågor till en större helhet som är kärnan i den 
strategiska översiktsplaneringen.
 Enligt min mening så innebär översiktlig 
planering på kommunal nivå den främsta are-
nan för att på ett genomgripande och långsik-
tigt sätt integrera energifrågor i samhällspla-
neringen. 
För det första ger översiktsplaneringen med 
sitt helhetsperspektiv på markanvändning, 
bebyggelse, grönstruktur och infrastruktur 
en utmärkt bas för att belysa energifrågans 
rumsliga dimension och dess koppling till 
övriga planeringsfrågor. 
 För det andra finns det en potential för att 
utveckla översiktsplaneringen till en bättre 
plattform för att redovisa och analysera förut-
sättningar och mål för både energihushållning 
och tillförsel med förnybar energi. I plane-
ringen finns en unik chans att på systemnivå 
arbeta med att utveckla ett optimalt samspel 
mellan åtgärder för energihushållning i verk-
samheter, bebyggelse, transport- och försörj-
ningssystem och system för tillförsel av förny-
bar energi. Planeringen kan också användas 
för att analysera lokalisering och övergripande 
gestaltning av gemensamma anläggningar för 
t.ex. kraftvärme och tillvaratagande av avfall 
och avlopp för energi- och biogasproduktion. 

1.2. Delprojektets syfte och av-
gränsning
Delprojektet utgår från grundvisionen i pro-
jektet uthållig kommun som är att skapa 
varaktigt välstånd med lokala initiativ och 
med ”energin som språngbräda”. Det övergri-
pande syftet med delprojektet är att fördjupat 
behandla hur fysisk planering på översiktlig 
nivå kan bidra till att skapa uthålliga kom-
muner med särskilt fokus på energifrågan för 
uppvärmning och transporter. Under etapp 1, 
som redovisats i en slutrapport, har en gene-
rell metodik för att uppmärksamma och inte-
grera frågor om ekonomisk, social och ekolo-
gisk uthållighet i bred mening utvecklats och 
prövats. I denna etapp 2 av projektet riktas 
projektet mer specifikt mot energifrågorna. 
Tre delsyften/forskningsfrågor kan urskiljas

•  Hur kan den fysiska planeringen på över-
siktlig nivå – självständigt eller i koppling 
till andra instrument bidra till energieffek-
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tivisering och en ökad andel förnybar energi 
för både uppvärmning och transporter?

•  Hur kan metoder och verktyg utvecklas 
som på ett mer verkningsfullt än dagens 
planeringspraxis förmår integrera energi-
frågorna i den fysiska planeringen på över-
siktlig nivå?

•  Hur kan samverkans- och organisations-
former mellan de olika aktörerna utveck-
las för att på ett mer effektivt sätt bidra till 
att skapa robusta förslag och lösningar på 
energifrågan i den fysiska planeringen? 

Intentionen i delprojektet är att pröva, utveckla 
och utvärdera metoder, verktyg och dialog-
processer som kan användas inom ramen för 
nuvarande lagstiftning och som inte förutsät-
ter stora förändringar i regelsystemen. Hela 
processen görs med en aktionsforskningsan-
sats – också kallad deltagandeforskning. Det 
innebär att forskarna är starkt engagerade 
både i planeringen och genomförande av pro-
cesserna och i analysen av förändringsproces-
sen och dess effekter. 
 En skiljelinje i förhållande till strikt akade-
misk forskning är att forskaren startar utifrån 
praktikerns frågeställningar och att ett sam-
arbete utvecklas mellan forskare och prakti-
ker. Det handlar inte främst om att kartlägga 
och analysera en viss företeelse som är den 
traditionella forskningens kännemärke utan 
att utveckla processer för hållbar utveckling i 
framtiden. Huvudinriktningen på den process 
som sjösatts är också innehållet i planeringen 
och inte den formalia som ofta tillåts ta allt-
för stor plats i verkliga processer. Den valda 
aktionsforskningsansatsen beskrivs mer ingå-
ende in slutrapporten för etapp1, se Ranhagen 
(2006).

1.3. Genomförande
Kommunerna valde från början angelägna 
planeringsuppgifter som skulle genomföras 
oberoende av forskningsprojektet. En vik-
tig orsak till detta var att uppgifterna skulle 
vara politiskt angelägna i kommunerna och 
därmed också ha förutsättningar för starkt 
engagemang bland deltagande aktörer. I pro-
jektets första etapp formades en process kring 
en strukturerad arbetsmetodik som utvecklats 
och prövats i ett tidigare utvecklingsarbete 
med fokus på att integrera de nationella mil-
jömålen i planeringen. 4 
 Till metodiken knöts ett knippe verktyg 
som sedan prövades i en serie lokal work-

4  SAMS-projektet, ett projekt finansierat av EU-Life 
med Boverket och Naturvårdsverket som huvudmän i 
samarbete med sex svenska kommuner

shops i varje kommun. I dessa deltog förutom 
fysiska planerare också energirådgivare, mil-
jöstrateger, trafikplanerare, folkhälsopla-
nerare, representanter för tekniska förvalt-
ningar och energibolag samt i flera fall även 
en bred krets av politiker och representanter 
för samhällsföreningar. I dessa föreningar del-
tog också representanter för näringsliv, andra 
typer av föreningar, skolan samt intresserade 
medborgare. En tvärsektoriell samverkan i 
informella, kreativa och utvecklingsinriktade 
former eftersträvades sålunda.
 Ofta arbetar planerare som skickliga prak-
tiker brukar med att forma planer utifrån sin 
egen erfarenhet. Digra samrådshandlingar 
tas fram och ställs ut i kommunernas foajéer 
och blir föremål för samrådsmöten där ofta 
ett antal detaljfrågor tillåts dominera och ta 
uppmärksamheten från de övergripande frå-
gorna. 
 Arbetssättet i delprojektet syftade till att 
öka transparensen i planeringen genom att 
på ett mer strukturerat sätt och i dialogform 
utveckla både planeringsunderlag och förslag. 
Ett viktigt startskott i den första etappen var 
att i workshopform och i tvärdialog mellan 
alla aktörer arbeta fram en lokal definition av 
begreppet hållbar utveckling. Tanken var att 
ge de lokala aktörerna tillfälle att reflektera 
kring hålllbarhetsaspekterna ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt. Verktyget mindmap 
valdes för att det har en fri form och stödjer 
ett kreativt tänkande.
 Med den egna hållbarhetsplattformen som 
bas analyserades omvärlds- och platsförut-
sättningar med SWOT-analys. Nyckelfrågor 
och mål identifierades med hjälp av strukture-
rad brainstorming. Med en förenklad form av 
backcasting kombinerat med strategic choice 
utvecklades i s.k. ”framtidsverkstäder” alter-
nativa framtidsbilder som sedan utvärderades 
med hjälp av värderosor, effektprofiler och 
rangordning. 

Figur 1:3 Illustration av arbetets inriktning i etapp 1 i förhållande till etapp 2. I etapp 
1 diskuterades hållbarhetsfrågorna i sin hela bredd. I etapp 2 används denna 
breda ansats som en plattform för en fördjupning av energifrågor för uppvärmning 
och transporter i fysisk planering.
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 Projektets andra etapp formar ytterligare 
ett planeringsvarv i den cykliska planerings-
process som utgör en viktig grundbult i den 
valda ansatsen, se vidare kapitel 3.  Men nu 
fördjupas arbetet med fokus på hur frågor 
kring energi för uppvärmning och transpor-
ter kan integreras i den fysiska planeringen 
utifrån de framtidsbilder som med ett brett 
hållbarhetstänkande formats i etapp 1. Verk-
tyg för att analysera den rumsliga strukturen 
kopplat till energifrågorna har prövats. 
Utvecklingsarbetet har genomförts på ett lik-
artat sätt som i etapp 1, se Ranhagen (2006) 
under perioden april 2006 – dec 2007. Stom-
men i arbetet är ett växelspel mellan gemen-
samma seminarier/workshops där repre-
sentanter från alla kommuner, forskare och 
representanter för centrala myndigheter och 
verk medverkade och lokala workshops i varje 
kommun, se figur 1:4. Nedan beskrivs kort-
fattat innehållet i seminarierna främst med 
syfte att kunna tjäna som en utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet i uthållig kommun etapp 3. 
Analyser och utvärderingar av arbetet åter-
finns framförallt i kapitel 4.

Gemensamt seminarium 1 (juni 2006)

Slutrapporten från delprojektets etapp 1 gicks 
igenom liksom programmet för etapp 2 i del-
projektet fysisk planering för ett hållbart sam-
hälle. Jonas Åkerman från KTH föreläste om 
Hållbara svenska transporter 2050. Kommu-
nerna redovisade lägesrapporter från sitt pla-
neringsarbete och hur utvecklingsarbetet från 
etapp 1 kunnat integreras i den praktiska pla-
neringen. I en första workshop under semina-
riet diskuterades visioner, användnings- och 
utvecklingsmöjligheter samt svårigheter/hin-
der för att etablera arenor för lokalt hållbar-
hetsarbete i kommunerna. I en andra work-
shop diskuterades förslag till uppläggning och 
genomförande av de fördjupade analyserna av 
uppvärmnings- och transportenergi kopplat 
till fysisk planering. 

Lokala arbetsseminarier 1 kring integrerad 
stadstyps- och energianalys (aug 2006 – nov 
2006)

Vid det första lokala seminariet testades en 
ansats till integrerad stadstyps- och energia-
nalys. Att beskriva stads- eller ortskaraktä-
rer är ett sätt att fånga in viktiga rumsliga 
egenskaper som påverkar stadens eller ortens 
attraktivitet i stort men även i hög grad även 
transportmönster och energianvändning. I 
kommunerna prövades olika sätt att dela in 
det valda planeringsområdet i olika stadsty-
per och ortskaraktärer. Denna analys bildade 
grund för analyser av potentialen för energief-
fektivisering och ökad andel förnybar energi 
för både uppvärmning och transporter. För 
detta ändamål testades verktyget värderos.

Gemensamt seminarium 2 (dec 2006)

Vid det gemensamma seminariet redovisade 
kommunerna sitt lokala arbete och sina reflex-
ioner kring den integrerade stads- och ener-
gianalysen som prövades vid de första lokala 
seminarierna. I en första gemensam work-
shop med blandad representation av forskare, 
kommunrepresentanter och representanter 
från centrala myndigheter diskuterades för-
delar, nackdelar och utvecklingsmöjligheter 
för fem  olika typer av verktyg som prövats i 
de lokala seminarierna: stadstypsanalys (ana-
lys av ortskaraktärer), värderos för analys av 
potentialer för energieffektivisering och ökad 
andel förnybar energi, energibalanser, värme-
täthetsanalyser och spridningsmodeller för 
luftföroreningar. 

Mats Johansson inledde det andra blocket 
kring trafik- och transportanalys under semi-
nariet med att ge ett regionalt perspektiv på 
trafikfrågan. Han presenterade sitt påbörjade 
arbete med att studera regionförstoringen 
och förändring av pendlingsmönster i de fem 
kommunerna. Katarina Schylberg redovisade 
delar av sitt licarbete med planindikatorer för 
analys tillgänglighet till bytespunkter i kol-
lektivtrafiken. En gruppdiskussion genomför-
des kring användbarheten av olika verktyg för 
integrerad analys av stadstyper och transpor-
ter kopplat till energifrågan. Slutligen gjordes 
en avstämning av det lokala arbetet med att 
utveckla arenor för de dialogerna kring håll-
barhet.

Lokala arbetsseminarier 2 kring integration 
av energifrågor för uppvärmning i rumsliga 
framtidsbilder (mars – apr 2007)

Vid det andra lokala seminariet i kommuner-
na prövades metoder och verktyg för att med 
bl.a. tidigare analyser som grund integrera 
energifrågor för uppvärmning i rumsliga 
framtidsbilder. Som underlag för seminari-
erna hade Dag Henning och Maria Danestig 
tagit fram generellt beräknade energiscena-
rier med antagande om framtida energibehov 
för respektive planeringsområde och tänkt 
fördelning av energianvändning fördelat på 
olika energibärare. Scenarierna täckte in 
ytterligheterna ”max energieffektivisering” 
med ett stort inslag av lågenergihus och 
”max förnybar energitillförsel” med domi-
nans av fjärr- och närvärme. Under en första 
workshop under seminariet modifierades de 
generella scenarierna och anpassades lokalt. 

 Vidare prövades hur åtgärdspaket kopp-
lade till de respektive scenarierna kunde 
visualiseras i de rumsliga framtidsbilderna 
och förslagen som i flertalet kommuner tagits 
fram under delprojektets etapp 1. Slutligen 
prövades ett verktyg för att söka rangordna 
de energiintegrerade framtidsbilderna utifrån 
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ekologiska, ekonomiska och sociala hållbar-
hetsaspekter. Tanken var att stämma av vilka 
konflikter eller synergier som kan tänkas upp-
stå i framtidsbilderna för att undvika risken 
att suboptimera förslagen utifrån enbart upp-
värmningsenergin. 

Gemensamt seminarium 3 (apr 2007)

På motsvarande sätt som i de föregående 
gemensamma seminarierna anordnades före-
läsningar av externa forskare och experter för 
att ge kommunerna inspiration och underlag 
för det lokala arbetet. Liane Thuvander från 
Chalmers reflekterade kring livsstilens bety-
delse för att uppnå hållbar utveckling utifrån 
en utvärdering av måluppfyllelsegrad för att 
ett antal LIP-finansierade bostadsförnyel-
seprojekt. Hans Eek från Passivhuscentrum 
berättade om sina erfarenheter av att arbeta 
med att utveckla energieffektiva hus genom en 
kombination av forskning, utredning och pro-
jektering. Maria Rydqvist redovisade Bover-
kets påbörjade arbete kring energifrågor i 
rättsverkande planer (detaljplaner). 
 I seminariet gjordes också på motsvarande 
sätt som i de andra gemensamma seminari-
erna en avstämning av kommunernas lokala 
arbete. Denna gång redovisade kommunerna 
sitt arbete med att utveckla och utvärdera 
energiintegrerade framtidsbilder under och 
efter det andra lokala seminariet. I seminariets 
andra block återknöts till transportfrågorna 
genom att introducera metodutvecklingen för 
att integrera energifrågor kring transporter i 
fysisk planering. Leif Magnusson, transport-
expert på SWECO, redovisade nyckeltal för 
energianvändning och utsläpp av växthusga-
ser för olika transportslag – bil, buss, tåg etc. 
Vidare presenterades några räkneexempel för 
vad olika åtgärder kan ge i form av minskad 
energianvändning och minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Lokala arbetsseminarier 3 kring integration 
av energifrågor för transporter i rumsliga 
framtidsbilder (maj – juni 2007)

Vid det tredje lokala seminariet i kommu-
nerna prövades metoder och verktyg för att 
med bl.a. tidigare analyser som grund inte-
grera energifrågor för transporter i rumsliga 
framtidsbilder. Som underlag för seminari-
erna hade Leif Magnusson tagit fram generellt 
beräknade energiscenarier med antagande om 
framtida energibehov för respektive plane-
ringsområde. Scenarierna täckte in ytterlighe-
terna ”fokus på kollektivtransporter med jvg 
eller buss” och ”fokus på biltransporter base-
rat på förnybara bränslen.” Under arbetssemi-
nariet modifierades de generella scenarierna 
och anpassades lokalt. 
 Vidare prövades hur åtgärdspaket kopp-

lade till de respektive scenarierna kunde 
visualiseras i de rumsliga framtidsbilderna 
och förslagen som i flertalet kommuner tagits 
fram under delprojektets etapp 1. I vissa fall 
gjordes också en avstämning mot de rumsliga 
framtidsbilder som under det tidigare lokala 
seminariet utvecklats utifrån uppvärmnings-
energin. Slutligen prövades ett verktyg för att 
söka rangordna de energiintegrerade fram-
tidsbilderna utifrån ekologiska, ekonomiska 
och sociala hållbarhetsaspekter. Tanken var 
att stämma av vilka konflikter eller synergier 
som kan tänkas uppstå i framtidsbilderna för 
att undvika risken att suboptimera förslagen 
utifrån enbart transportenergifrågan.

Gemensamt seminarium 4 (sep 2007)

Det gemensamma seminariet inriktades på 
en summering av erfarenheterna som kom-
munerna senare har sammanfattat i sina 
kommunrapporter. Vidare presenterade dok-
toranderna lägesrapporter av sina forsknings-
projekt som är knutna till delprojektet. På 
motsvarande sätt som i etapp 1 gjordes studie-
besök för att ge kommunerna inspiration i sitt 
lokala arbete. Örestad, som är en ny stadsdel 
i Köpenhamn uppbyggd kring kraftfullt kol-
lektivtrafiksystem besöktes den första dagen. 
Under den andra dagen redovisade Malmö 
kommun sitt arbete med fysisk planering och 
hållbar utveckling bl.a. i Bo 01 området och 
Augustenborg. Olika möjligheter att sprida 
resultatet från etapp 2 till den planerade tredje 
etappen diskuterades även. 

Figur 1:4 Arbetet under etapp 2 har på ett likartat sätt som i etapp 2 bedrivits i ett 
växelspel mellan gemensamma seminarier och lokala arbetsseminarier

Borås
Ulricehamn

Solna
Örnsköldsvik

Vingåker

Gemensamma seminarier där kommunala 
företrädare, forskare och Energimyndigheten och 
andra myndigheter medverkar

Lokala arbetsseminarier med företrädare från 
respektive kommun



19Inledning

1.4. Organisation, medverkande 

Forskningsledare för delprojektet fysisk pla-
nering för ett hållbart samhälle inom pro-
jektet uthållig kommun är Adj Professor Ulf 
Ranhagen vid KTH:s Avdelning för Urbana 
och Regionala Studier samt LTU:s Avdelning 
för Arkitektur och Infrastruktur, även verk-
sam vid SWECO. Ulf Ranhagen har författat 
denna slutrapport utifrån de deltagande dok-
torandernas arbetsrapporter, slutrapporten 
om energifrågor i fysisk planering från Lin-
köpings universitet, de deltagande kommu-
nernas rapporter samt egna analyser. I etapp 
2 har följande doktorander medverkat i olika 
delar av projektet som helt eller delvis bidragit 
med empiri till deras avhandlingar:

•  Tekn lic. Björn Ekelund – rumslig analys av 
energisystemet, LTU

•  Dokt. stud. Mats Lundström – utvärdering 
av arbetsmetoder och verktyg, KTH

•  Dokt stud. Katarina Schylberg – energi för 
transporter samt planindikatorer som verk-
tyg för planering av markanvändning kring 
bytespunkter i kollektivtrafiken, LTU

Under etapp 2 har en nära samverkan skett 
med forskargruppen vid Linköpings universi-
tet vad gäller scenarier för att integrera energi-
frågor kring uppvärmning i fysisk planering:

•  Tekn dr Dag Henning, Optensys energia-
nalys och LiTH

•  Dokt. Stud Maria Danestig, IEI Energisys-
tem, LiTH

Andra forskare och experter som bidragit 
med föreläsningar, delutredningar och metod-
stöd är

•  Civ. Ing Leif Magnusson vid SWECO har i 
samarbete med forskargruppen tagit fram 
en beräkningsmodell för transportenergi i 
fysisk planering.

•  Civ. Ing Jonas Åkerman vid KTH:s avd 
för miljöstrategisk analys har bidragit med 
föreläsning och underlagsmaterial beträf-
fande hållbara transporter

•  Docent Mats Johansson vid KTH:s avd för 
urbana och regionala studier har skrivit en 
delutredning om regionförstoringen i de 
fem fallstudiekommunerna

Kontakter och erfarenhetsutbyte har också 
skett med Fil dr Astrid Fell som har varit enga-
gerad i ett delprojekt där en övergripande pro-
cessanalys gjorts av projektet uthållig kom-
mun ur ett statsvetenskapligt perspektiv.
 Från de olika kommunerna har ett stort 
antal personer medverkat: politiker, tjänste-
män i olika förvaltningar, representanter från 

samhällsföreningar m.fl. I varje kommun kan 
en kärngrupp urskiljas som lett och drivit pro-
cesserna i sina respektive kommuner under 
etapp 2:

Borås

Huvudansvarig för delprojektet har varit pla-
neringschef Bengt Himmelmann och plane-
ringsarkitekt Andreas Klingström i samarbete 
med markchef Elisabeth Eickhoff och Agenda 
21 samordnare Linda Ternström. Därutöver 
har representanter från kommundelskontoret 
(ordf. och vice ordf. för kommundelsnämn-
den) samt representanter för den lokala sam-
hällsföreningen Attraktiva Toarp medverkat.  
Även representanter för det kommunägda 
energibolaget har medverkat.

Ulricehamn

Huvudansvariga för delprojektet har varit plan-
arkitekt Leila Aalto och miljöstrateg Diana 
Skoglund. Övriga medverkande har varit: vik. 
energirådgivare Veronica Lindeberg
miljöchef Pär Norgren, trafikplanerare Jan-
Åke Claesson, kollektivtrafikansvarig Ingemar 
Brunnemyr, byggnadsinspektör Uno Ekman, 
folkhälsoplanerare Britt Thorell, utvecklings-
chef Håkan Jacobsson, samhällsplanerare 
Johanna Svensson, elnätschef Göran Isaks-
son, Ulricehamns Energi samt avdelningschef 
Jerker Larsson, Ulricehamns Energi.

Vingåker

Huvudansvarig för delprojektet har varit ener-
girådgivare och miljösamordnare Kjell Dävelid 
och stadsarkitekt Jan Hehrne vid kommunens 
bygg- och miljöförvaltning. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott, KS ordf. och vice ordf. har 
deltagit aktivt i arbetet liksom ett tiotal övriga 
ledamöter i olika nämnder främst bygg- och 
miljönämnden.

Örnsköldsvik

Huvudansvarig för delprojektet har varit pla-
neringschef Tommy Dickens, planerare Tho-
mas Lundgren och Jan Nyman vid näringslivs-
kontoret och projektansvarig för hela uthållig 
kommun projektet i Örnsköldsvik. Övriga 
medverkande har varit miljöstrateg Anders 
Lindström, trafikplanerare Bo Linnarsson 
samt Eine Ögren och Greger Berglund från 
Övik Energi. Följande politiker har medver-
kat: Glenn Nordlund och Roland Wikner från 
Kommunstyrelsen, Esbjörn Jonsson och Kris-
tin Ögren från plan- och miljönämnden samt 
Ingalill Landfors och Lars Holmström från 
Köpmanholmens samhällsförening. 

Solna

Huvudansvarig för arbetet i etapp 2 har varit 
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Agenda 21-samordnare Mia Simm samt plan-
arkitekt Ann-Christine Källeskog. Övriga 
medverkande har varit exploateringschef Ulf 
Brandt, trafikplanerare Allan Hedman och 
exploateringsingenjör Andreas Andersson 
vid stadsbyggnadsförvaltningen, miljöchef 
Svante Lundquist och miljösamordnare Karo-
lina Ernarp vid miljö- och hälsoskyddsför-
valtningen, handläggare Anders Offerlind vid 
stadsledningsförvaltningen och Roger Udd-
märe från Norrenergi. 
 Vid det tredje lokala arbetsseminariet om 
transporter deltog även några politiker, en 
representant från SL samt kommunekologen.

Representanter för centrala myndigheter 
och verk

I de gemensamma seminarierna har även med-
verkan skett från följande myndigheter och 
verk:
 Boverket (Bengt Larsén), Vägverket  (Börje 
Larsson), från Sveriges kommuner och lands-
ting (Jessica Andersson) samt från FORMAS 
(Kristina Björnberg).



21Fysisk planering och resurshushållning

2. Fysisk planering och 
resurshushållning

2.1. Utvecklingstendenser i 
energianvändning och energitill-
försel
En övergripande men samtidigt fyllig redovis-
ning av energisituationen i Sverige samman-
fattas i Energimyndighetens årliga redovisning 
av energiläget, Energimyndigheten (2007). 
 I denna redovisning kommenteras svensk 
energi- och klimatpolitik, styrmedel och 
åtgärder, energibalansen, energianvändning, 
energimarknader samt energi- och miljöläget 
i världen. Som en bakgrund till rapportens 
huvudtema fysisk planering och resurshus-
hållning med fokus på uppvärmnings- och 
transportenergi ges här några uppgifter om 
energisituationen i Sverige.
 Sveriges energisystem visas – aggregerat 
och förenklat – i form av en energibalans som 
innefattar den totala energianvändningen 
och den totala energitillförseln i Sverige. Den 
totala slutliga energianvändningen redovisas 
för användarsektorerna bostäder och service, 
industri och transporter. Den slutliga använd-
ningen 2006 uppgick till drygt 400 TWh för-
delat på industri (157 TWh, 40%), bostäder 
och service (145 TWh, 35%) och transporter 
(101 TWh, 25%). Den totalt tillförda energin 
uppgick till 624 TWh vilket innebär att för-
lusterna är avsevärda i produktionsledet. För-
luster i form i kärnkraft, omvandlings- och 
distributionsförluster samt användning för 
utrikes sjöfart och icke energiändamål uppgår 
till 222TWh.
 

 Hur har energianvändningen för olika 
ändamål förändrats under de senaste decen-
nierna?
 Industri- och bostadssektorerna använder i 
stort sett lika mycket energi idag som år 1970 
trots att befolkningen ökat med 11% och den 
uppvärmda lokalytan ännu mer samt produk-
tionen inom industrin är betydligt större än 
1970. En intressant fördjupning av utveck-
lingstendenserna när det gäller den svenska 
byggnadssektorns energianvändning görs i 
Abel, E & Elmroth, A (2006), se figur. 2.1. 
Sedan början av 1980-talet har det totala vär-
mebehovet minskat påtagligt trots att mäng-
den byggnader ökat. Det beror på att man 
gjort betydande åtgärder i befintlig bebyggelse 
samt att byggnadstekniken i slutet av 70-talet 
och under hela 80-talet utvecklades så att 
framförallt bostadshus fick lågt värmebehov. 
Användningen av elektrisk energi har dock 
ökat kraftigt som framgår av figuren. Ökad 
eluppvärmning svarar för endast en tredjedel 
av ökningen. Hushållens elanvändning har 
ökat från 14TWh/år till nära 18TWh/år och 
elanvändningen för drift av byggnader och 
brukare i lokaler har ökat från 11TWh till 
21TWh.

 Den slutliga energianvändningen inom 
transportsektorn har ökat stadigt under de 
senaste trettio åren. Persontransportarbetet 
inom landet har t.ex. ökat med 14% sedan 
1990 och uppgick år 2005 till ca 123 miljar-
der pkm (exkl. gång, cykel och moped). Väg-
trafiken dominerar persontransporterna och 
utgjorde år 2005 ca 88% av persontransport-
arbetet medan järnvägstrafiken utgjorde ca 
9% och flygtrafiken knappt 3%. I början på 
50-talet stod bilismen för bara en tredjedel av 
resandet med 36 bilar per tusen invånare jäm-
fört med ca 450 bilar per tusen invånare idag. 
Under samma tid har gång- och cykeltrafikens 
andel minskat från 16% till 3,5% och järn-
vägstrafikens andel också krympt, se Kåge-
son, P.(2007).

Hur påverkar energianvändningen utsläppen 
av växthusgaser?
 Sveriges utsläpp av växthusgaser var 2005 
7,44 ton koldioxidekvivalenter per capita och 
år, se Energimyndigheten (2007). Transpor-
terna är den sektor som svarar för den största 
andelen utsläpp, ca 36% (2004), medan bostads-
sektorn svarar för ca 10% av utsläppen och 
förbränning i el-, gas- och värmeverk för ca 
20% men då inkluderas koksverk och raffi-
naderier. Sveriges totala andel av de globala 
utsläppen av växthusgaser är endast ca 0,2% 
och måluppfyllelsen i klimatmålet ”begränsad 
klimatpåverkan” är därför beroende av inter-
nationella insatser. 
 Sedan 1999 har utsläppen av växthusgaser 
samtliga år legat under 1990 års nivå. Utsläp-

Figur 2:1 Förändringarna av den svenska byggnadssektorns energianvändning 
under de senaste tre decennierna. Källa: Abel, E och Elmroth, A, 2006 Byggnaden 
som system.

1980 2001

TWh /år

100

50

Minskning av energianvändning för 
uppvärmning

Ökning av elenergi
+ hushållsel
+ driftel

Bruttoarea för bostäder +20%
Bruttoarea för lokaler  +27%

+ uppvärmningsel



22 Fysisk planering och resurshushållning

pen 2005 var 7,3% lägre jämfört med 1990. 
Sverige är ett av de få länder med ekonomisk 
tillväxt som kan visa lägre utsläppsnivåer 
jämfört med 1990. Den största minskningen 
av växthusgasutsläpp har skett inom bostads- 
och servicesektorn. Den totala användningen 
av fossila bränslen i sektorn bostäder och ser-
vice är bara en sjundedel av 1970 års använd-
ning. Nedgången för fossila bränslen beror till 
stor del på att uppvärmning allt oftare sker 
med fjärrvärme. En viktig orsak är de allt 
högre oljepriserna.

 Vilka övergripande mål formuleras på 
längre sikt?
 Enligt Kyotoprotokollet ska industriländer-
nas sammanlagda utsläpp minska med 5% 
från 1990-års nivå under den första deltagan-
deperioden 2008–2012. Sverige har ett åta-
gande att inte öka utsläppen med mer än 4% 
inom denna bördefördelning. Som en följd av 
den positiva utvecklingen i Sverige har riks-
dagen faststället ett svenskt delmål för utsläp-
pen av växthusgaser som går längre än den 
överenskomna bördefördelningen inom EU. 
Det innebär att utsläppen av växthusgaser 
ska vara högst 96% av 1990 års utsläpp (dvs. 
minska med 4%) 
 Det långsiktiga klimatmålet innebär att 
Sverige ska verka för att halten av växthus-
gaser i atmosfären stabiliseras på en lägre 
nivå än 550 ppm koldioxidekvivalenter vilket 
beräknas motsvarande 4,5 ton koldioxidek-
vivalenter 2050. Regeringen bedömer också 
att det behöver formuleras ett medellångt mål 
för utsläppen av växthusgaser. Bedömningen 
är att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 
25% lägre än utsläppen 1990.
 EU-kommissionens förslag för att klara 
målet att minska utsläppen av växthusgaser 
som presenterades i januari 2008 innebär 
att Sverige minskar utsläppen med 17% mel-
lan 2005–2020 samt ökar andelen förnybar 
energi från nuvarande drygt 40% till 49%.
 Trots att Sverige har haft en positiv utveck-
ling inom bostads- och servicesektorn så finns 
det en stor potential till ytterligare energief-
fektivisering inom sektorn och till en ökning 
av andelen förnybar energi. Transporterna har 
haft en sämre utveckling och där krävs ännu 
större krafttag.
 Förbättringspotentialen måste realiseras 
inom båda dessa sektorer och även inom indu-
strin om de skärpta framtida målen på lång 
och medellång sikt ska uppfyllas. 
 Efter denna korta resumé av utvecklings-
tendenser inom energisektorn kommente-
ras forskningsläget dels när det gäller fysisk 
struktur och hållbar utveckling i stort (2.2.) 
dels mer specifikt när det gäller kopplingen 
mellan energi för uppvärmning och transpor-
ter och fysisk planering. (2.3. och 2.4.)

2.2. Forskning som rör fysisk 
struktur och hållbar utveckling 

En klassisk svårighet för den fysiska plane-
raren är att kunna tydligt argumentera för 
betydelsen av den fysiska strukturen för att 
skapa resurshushållning. Andra medel med 
ännu tydligare koppling till politik, ekonomi, 
teknik och livsmönster träder ofta fram som 
mer övertygande. Det finns dock studier som 
tydligt beskriver den fysiska strukturen som 
ett av flera medel för att skapa en hållbar 
utveckling. Ett genomgående drag är att det 
knappast är meningsfullt att isolera studier av 
den fysiska strukturen eller planeringen från 
andra åtgärder. Tvärtom framträder styrkan 
hos fysisk planering som ett sätt att skapa 
hållbar utveckling bäst när den länkas till en 
rad andra åtgärder. 
  Nedan ges ett axplock av olika forskares 
resonemang kring dessa frågor. Projektet har 
inte medgett djupare grundforskning utan 
fokuserar på praktiska planeringsåtgärder på 
den lokala nivån i de fem kommunerna. Vi ser 
det dock som mycket viktigt att relatera det 
lokalt förankrade aktionsforskningsarbetet 
till en mer generell problembild.
 Utvecklingen av de urbana strukturerna, 
dvs. lokaliseringen och dimensioneringen av 
de övergripande försörjningsystemen och de 
områden, anläggningar och funktioner som 
de binder samman kännetecknas enligt Gull-
berg m.fl. (2007) av följande tendenser:

•  En fortsatt och utspridd decentralisering 
genom dels en intensifiering och utvidgning 
av förortsområden dels en sammanknytning 
av tätorter på större avstånd från varandra  
(tendens 1)

•  En förstärkning av den existerande strukturen 
med dess monocentriska karaktär (tendens 2)

•  En fortsatt regionförstoring och framväxt av 
en polycentrisk stad med en ny och högre tät-
het i nya centra och knutpunkter (tendens 3).

Figur 2:2 Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 
domineras av bil och flyg. Källa: Åkerman, J & Höijer, M 
(2005)
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Tendenserna utesluter inte varandra dvs. de 
är inte entydigt sammanlänkade med en enda 
stadsstruktur. Bilden av en komplex, dyna-
misk process som våra städer och stadsområ-
den är inbegripna i kan skönjas, se figur 2:3 
och figur 2:4. 
 Den första tendensen har uppmärksam-
mats mycket under senare år och går ofta 
under beteckningen ”urban sprawl”. Begrep-
pet är ursprungligen en amerikansk företeelse 
som myntades redan på 1930-talet och unge-
fär kan översättas med ”stadsutglesning”,  
se Kummel (2006). Enligt Kummel finns inte 
någon allmänt vedertagen definition av urban 
sprawl men en rad alternativa definitioner har 
lanserats för att ringa in fenomenet. Sierra 
Club, som är Nordamerikas äldsta, största 
och av många ansedda som den mest inflytel-
serika miljöorganisationen, ger följande defi-
nition:
 ”Utbyggnadsområden med låg täthet som 
separerar människors bostäder från de plat-
ser där de gör sina inköp, arbetar, har sin fri-
tid och utbildning och därför kräver bil för att 
kunna röra sig mellan zonerna”. 
 Canadian Institute har en kompletterande 
definition som fångar in en viktig egenskap 
hos sprawl: ”Urban sprawl innebär nybygg-
nation som konsumerar mark i en högre takt 
än befolkningens tillväxttakt”. 
 En forskargrupp som refereras i Kummel 
(2006) har försökt finna ett sätt att beräkna 
stadsutglesningen genom att bryta ner den till 
objektiva tillstånd eller egenskaper, se George 
Galster m.fl. (2001). Deras definition lyder 
”Sprawl är ett markanvändningsmönster i ett 
urbant område som uppvisar låg förekomst, 
i någon kombination, av åtta dimensioner: 
täthet, kontinuitet, koncentration, kluster-
bildning, centralitet, kärnbildning, funk-
tionsblandning och närhet”. Arkitekterna 
Duany, Plater-Zyberk och Speck har en enk-
lare modell som består av följande fem kom-
ponenter: renodlade bostadsområden, externa 
köpcentrum, kontors- och verksamhetsområ-
den, offentliga byggnader i externlägen och 
stora ytor för transporter.
 I USA finns de tydligaste exemplen på 
utglesning t.ex   Los Angeles där befolkningen 
ökade med 45% mellan 1970 och 1990 medan 
stadens yta ökade med 300%  . Som framgår 
av de olika definitionerna ovan är det inte till-
räckligt att relatera befolkningstillväxten till 
stadens yta för att fånga in begreppet sprawl. 
Det är viktigt att komplettera med andra 
strukturella egenskaper hos bebyggelsemönst-
ret och verksamhetslokaliseringen.
 Sverige har också påverkats av tendensen 
till stadsutglesningen om än inte så drama-
tiskt som USA. I Kummel (2006) sammanfat-
tas hur tre viktiga aspekter av urban sprawl 

urban form, täthet, markanvändning och 
effekter har påverkats:

Urban form. De allmänna planeringsriktlin-
jerna i SCAFT har bidragit till en funktions-
uppdelning av städernas ytterområden under 
1960- och 70-talen. De boendes avstånd till 
olika typer av service har ökat vilket gett ett 
ökat bilberoende.

Täthet. En undersökning på Chalmers av 
Reneland, M (2000) refererad i Kummel 
(2006) visar att boendetätheten i städer med 
mer än 20 000 invånare har minskat från 
30,4 inv./ha 1960 till 22inv/ha 1990. Mellan 
åren 1960–1995 minskade boendetätheten i 
de större svenska städerna med en tredjedel 
samtidigt som ytan ökade med 70%  . 

Markanvändning. Ett exempel på stadsutgles-
ning är möjligheten till permanentboende i fri-
tidshus och sommarstugor i städernas utkan-
ter. Det finns en positiv attityd från många 
kommuner, kanske främst i storstadsregio-
nerna till denna omvandling av fritidshusom-
råden till bostadsområden.

Effekter. Utsläppen från hushåll i perifera 
lägen är mer än dubbelt så stora som utsläp-
pen från hushåll i centrala lägen enligt en 
undersökning av fyra tätorter i Skåne – Höör, 
Lund, Åhus och Landskrona. Skillnaderna 
beror inte främst på transportsträckornas 
längd eftersom samma genomsnittliga siffror 
för typfamiljernas resbehov har använts, utan 
är ett resultat av olika förutsättningar för 
familjerna att använda sig av kollektivtrafik.
 Stadsutglesningen orsakar en rad negativa 
konsekvenser för människor och miljö som 
kan sammanfattas i ett antal nyckelord, se 
figur 2:4.
 Efter 1990 förefaller utglesningen av tät-
orterna att ha avtagit. Den andra tendensen 
har fått ökat genomslag genom att den täta 
och blandade staden har fått en ökad attrak-
tivitet som arena för boende, utbildning, kul-
tur och kunskapsdrivet näringsliv. Parallellt 
med en regionförstoring som leder till geogra-
fiskt växande funktionella regioner så pågår 
en urban koncentration se Engström, Carl-
Johan (2007). Inom STOUT-projektet (stads-
regioner och utvecklingskraft) har påvisats att 
stadskärnans befolkning i sju svenska medel-
stora och stora städer mellan 1980–1995 har 
ökat från i genomsnitt 33inv/ha till 47inv/ha. 
Enligt preliminära resultat i STOUT-projektet 
fortsätter denna utveckling och befolknings-
tätheten har ökat ytterligare mellan 1995 och 
2004 till 65inv/ha. Snabbast sker det inom 
storstadsregionerna och med lägre takt i 
små regioner med vikande utveckling. Några 
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Befolkningsökning i 7 städer 1995-2004, procentuell ökning i stadskärnan
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Figur 2:3 Stadsutglesning och stadsförtätning sker parallellt i svenska städer
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uttryck för denna förtätning av stadskärnorna 
som lyfts fram i STOUT-projektet:

•  Kunskapsdriven tillväxt ersätter den pågå-
ende utslagningen av rutintillverkning. 
Kunskapsdriven ekonomi är också bero-
ende av urbanitet genom den nåbarhet som 
underlättar utbyte mellan specialiserade 
företag och valfrihet för den kvalificerade 
arbetskraften. Stadskärnans roll som upple-
velsearena har vuxit. De snabbast växande 
näringarna i stadskärnan är personliga, 
kulturella och företagstjänster, kreditinsti-
tut och fastighetsförvaltning.

•  Äldre flerbostadshusområden är inne i 
en ny omställning. Efter en fas av konto-
risering med en allt mindre och åldrande 
befolkning ökar befolkningstätheten åter.

•  Traditionella industri- och arbetsområden 
används för andra ändamål som stormark-
nader, serviceverkstäder och skrymmande 
varuförsäljning. Logistiktänkandet har 
minskat behovet av lagerlokaler – ”rumslig 
flexibilitet” har ersatts av ”tidsmässig flexi-
bilitet”. 

•  Nedläggningar av regementen, sjukhus och 
andra vårdinrättningar samt industrier har 
lett till att stora, centralt belägna markom-
råden har kunnat omvandlas till moderna 
verksamheter som högskolor, teknikparker 
och kontorsverksamheter

Den tredje tendensen polycentrisk utveck-

ling och regionförstoring har behandlats i en 
fördjupad uppsats inom ramen för delprojek-
tets etapp 2, se Johansson, M (2008). Enligt 
författaren har polycentrisk utveckling blivit 
ett ”mantra” inom EU med avseende på bl.a. 
balanserad regional utveckling, territoriell 
sammanhållning och konkurrenskraft, se 
figur 2:5.
 Istället för polycentrism har man i Sverige 
valt att lansera begreppet regionförstoring, 
vilket dock inte står i motsättning till vare sig 
polycentrism eller monocentrism. Bakgrunden 
är att samtidigt som de arbetsmarknadsrelate-
rade flyttningarna har minskat i betydelse har 
pendlingen ökat och till stor del kommit att 
ersätta flyttningarna som smörjmedel på de 
regionala arbetsmarknaderna. År 1970 fanns 
det 187 lokala arbetsmarknader i landet - tret-
tio år senare var motsvarande siffra mindre 
än hälften. En lokal arbetsmarknad definieras 
enligt två kriterier:

•  Det generella självständighetskriteriet som 
innebär att utpendlingen ska understiga 
20% av befolkningen för att orten inte ska 
ingå i någon annan arbetsmarknad.

•  Det särskilda självständighetskriteriet som 
innebär att utpendlingen inte ska överstiga 
7,5% till någon särskild kommun.

Tre arbetsmarknadstyper och boendemönster 
anses har relevans för den svenska strukturen 
och utvecklingen, se figur 2:5:

Figur 2:4 Exempel på negativa konsekvenser orsakade av stadsutglesning
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1. Stora monocentriska eller hierarkiskt poly-
centriska arbetsmarknader med flerkärnigt 
boendemönster. Ett antal större städer och 
tätorter är här ekonomiskt och arbetsmark-
nadsmässigt integrerade i en större arbets-
marknad dominerad av storstad. Kommun-
gränserna har kommit att bli av allt mindre 
betydelse allteftersom transporterna förbätt-
ras, tillgängligheten ökat och pendlingen till-
tagit. Tätorter och landsbygdsområden (stor-
stadsnära landsbygd) på pendlingsavstånd 
från storstäderna med dess diversifierade 
arbetsmarkand har dragit nytt av dessa post-
industriella flytt- och boendemönster.
 2. Komplementära polycentriska lokala 
arbetsmarknader med flerkärniga boende-
strukturer.
I små städer och tätorter i relativt tättbefol-
kade områden med utanför storstädernas 
influensområde kan man skönja en utveckling 
mot polycentriska strukturer med en ökad 
pendling mellan orterna. I den mån dessa 
lokala arbetsmarknader inte karakteriseras av 
segmentering och ensidig näringslivsstruktur 
finns således förutsättningar för en polycen-
trisk utveckling fast i mindre skala.
 3. Avlägsna och isolerade lokala arbets-
marknader som kan karakteriseras som 
monocentriska regioner eftersom de i stor 
utsträckning är beroende av en eller ett fåtal 
tätorter i de perifera delarna av Sverige och då 
framförallt i Norrlands inland. Dessa består 
ofta av en enda kommun och inte ens den 
utgör automatiskt en sammanhängande funk-
tionell lokal arbetsmarknad. Långa avstånd, 
låg utbildningsnivå och en åldrande befolk-
ning gör att förutsättningarna för dels region-
förstoring mer eller mindre lyser med sin från-
varo. 
 Det finns empiriskt stöd för att en högre tät-
het hos staden innebär bättre möjligheter för 
fjärrvärmeförsörjning och därmed använd-
ning av spillvärme, positiva värmeöeffekter 
samt kortare genomsnittliga avstånd mellan 
olika funktioner för arbete, boende och ser-
vice, Gullberg, A. & Hagson, A. i Johansson, 
B. m.fl. (2005) Det saknas enligt dessa fors-
kare fortfarande uppföljande forskning av den 
faktiskt genomförda förtätningen i Sveriges 
tillväxtstäder. Förbättras tillgängligheten med 
andra färdsätt än bil? Använder i så fall invå-
narna denna tillgänglighetsförbättring för att 
minska sitt bilresande?
 De som argumenterar för att en fortsatt 
decentraliserad bebyggelseutveckling leder till 
minskad energianvändning har enligt Gullberg 
& Hagson mycket svagt stöd i forskningen. 
Tidig forskning visade att en omflyttning 
inom det existerande bostads- och lokalbe-
ståndet har potential att ge mycket stora ener-
gibesparingar genom att människor övergår 
från dagens ”rörlighetsprincip” vid val av 

bostad, inköpsställe och fritidsaktivitet till 
en ”närhetsprincip” på grund av exempelvis 
radikalt ökade reskostnader. Forskningen har 
ännu inte visat om denna ständigt pågående 
omflyttningsprocess kan påverkas i en lämplig 
riktning med tanke på energianvändningen.

Figur 2:5 Regionförstoring kan ses som en mer eller mindre ”irreversibel” process 
bl.a. som en följd av en kunskapsdriven ekonomisk tillväxt: tre olika typer av 
regionala samband med relevans för en diskussion av problematiken i Sverige. 
Staplarna visar hur antalet arbetsmarknadsregioner i Sverige har halverats från 
1970-2004. Källa: Johansson, Mats (2008).
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2.3. Forskning kring energi och 
fysisk planering
I spåren av oljekrisen i slutet på 70-talet 
skedde en rad institutionella förändringar för 
att främja hushållning med energi, se Statens 
Energiverk m.fl. (1988).  Kommunerna gavs 
ett mer allmänt mandat att bedriva ”kommu-
nal energiplanering” vilket manifesterades i 
1977 års lag om kommunal energiplanering. 
Kommunen skulle enligt lagens första para-
graf ”… i sin planering främja hushållningen 
med energi samt verka för en säker och till-
räcklig energitillförsel”. Energisparproposi-
tionen ledde till att statsbidrag för att ta fram 
kommunala energisparplaner beviljades. 
 I början på 1980-talet beslutades om ett 
omfattande statligt oljeersättningsprogram. 
Stöd kunde fås både för fjärrvärmeanlägg-
ningar och för oljeersättande värmeproduk-
tionsanläggningar av olika slag. 1985 ändra-
des lagen om kommunal energiplanering då 
kraven på särskilda oljereduktionsplaner togs 
bort. Ändringen innebar att kravet på oljere-
duktionsplan ersattes med krav på en heltäck-
ande energiplan. 
 Ett omfattande FoU-arbete bl.a. med 
inriktning på kommunal energiplanering och 
samspelet mellan fysisk planering och energi-
planering sjösattes, se Engström, C-J (1988) 
i Statens energiverk m.fl. (1988).  De fysiska 
planerarna initierade de flesta studierna av det 
här slaget. Engström pekar på fyra orsaker till 
detta:

•  De var bärare av den mest utvecklade pla-
neringstraditionen i kommunerna

•  De  befann sig i lite av ett ”vaccuum” efter 
miljonprogrammets utbyggnadsansträng-
ningar och hade behov av att ta tag i nya 
ämnesområden

•  De hade en orubbad tro på att genom förut-
seende kunskapsunderlag ge beslutsfattare 
stöd för ett rationellt handlande

•  BFR gav stora anslag och hade en klar för-
ankring i den fysiska planeringstraditionen

FUD (Forsknings-, utvecklings- och demon-
strationsversamhet) kom ingång efter huvud-
sakligen två linjer:

•  Studier som försökte systematisera kun-
skap om energitillförsel och hushållning 
som framkommit genom annan forskning

•  Studier som i generella termer försökte 
beskriva samband mellan bebyggelse och 
energianvändning.

En summering av det omfattande FUD-arbe-
tet gav följande slutsatser:

•  Kommunala beslut om investeringar i 
värmeproduktionsanläggningar, val av 

bränslen och taxeprinciper behöver bely-
sas utifrån kunskap om markanvändning, 
bebyggelsesituation och bebyggelseutveck-
ling

•  Utgångspunkten att sådana beslut kunde 
förberedas genom en nära samverkan mel-
lan fysisk planering är mer diskutabel.

Försöken att integrera fysisk planering och 
energiplanering som togs fram under 80-talet 
var inte särskilt framgångsrika. Exempel som 
styrker den bilden är planering i Linköping 
(Stureforsområdet), Enköping (energiplan) 
och Stockholm (Tranebergsområdet). Av inte-
grationssträvandena blev resultatet antingen 
planeringsdokument utan reell påverkan på 
faktiska energibeslut, eller konflikter mellan 
energisparambitioner och fjärrvärmeverksam-
heten. 
 Grundat på dessa erfarenheter drogs slut-
satsen att en mer effektivare energiplanering 
troligen inte kan uppnås genom att integrera 
energiplaneringen med andra planeringsfor-
mer t.ex   fysisk planering. Däremot innebär 
en ökad kunskap om system och systemsam-
band att beslut kan fattas i medvetenhet om 
detta – men utan att förutsätta en tids eller 
processmässig samordning av planeringsfor-
merna. 

2.4. Forskning om transportfrå-
gor och fysisk planering
Inom transport- och trafiksektorn tycks det 
finnas ett bredare FoU-arbete med anknyt-
ning till fysisk planering och fysisk struktur. 
Vägverket har under en följd av år tagit fram 
en mycket gedigen handbok som i delar berör 
en mer integrerad trafik- och bebyggelsepla-
nering: TRAST, trafik för en attraktiv stad, se 
TRAST (2007a). I ett samarbete mellan Väg-
verket, Banverket, Boverket och de tre kom-
munerna Uppsala, Norrköping och Jönköping 
utvecklas integrerade trafik- och bebyggelse-
lösningar i ett stort antal konkreta delprojekt, 
se t.ex. Pettersson & Nilsson (2007).
 I en sammanställning av aktuell forsk-
ning kring samspelet mellan fysisk planering, 
urban form och hållbara transporter görs en 
sammanfattning av kunskapsläget när det 
gäller hur urban form påverkar mobilitet och 
den fysiska planeringens roll i detta samman-
hang, se Williams, K (2006). Enligt Williams 
finns de tre centrala diskussionsområden i 
forskningen:

•  Det råder en betydande osäkerhet i vilken 
utsträckning fysisk planering och föränd-
ringar i urban form överhuvudtaget kan 
bidra till hållbar mobilitet i ljuset av bredare 
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socioekonomiska och kulturella trender
•  Det råder fortfarande osäkerhet kring vil-

ken mån kompakta stadsstrukturer i mot-
sats till andra plan- och stadsmönster är 
den mest effektiva stadsformen ur ett håll-
barhetsperspektiv

•  Även om det skulle vara möjligt att uppnå 
samstämmighet om vilken urban form som 
är mest hållbar så återstår frågan hur till-
räckliga förändringar i städernas fysiska 
struktur kan uppnås genom planeringssys-
temet.

I denna kunskapsöversikt definieras ett håll-
bart transportsystem med referens till Ric-
hardsson (1999) som ”ett trafiksystem där 
bränsleförbrukning, utsläpp, säkerhet, träng-
sel och social och ekonomisk tillgänglighet är 
på sådan nivå att det kan upprätthållas i fram-
tiden utan att vålla obotlig skada på framtida 
generationer av människor i hela världen”.
 I en uppsats av Hickman, R & Banister, 
D. (2006) i Williams, K. (2006) sammanfat-
tas nuvarande kunskapsläge om sambandet 
mellan urban form och resande som innehål-
ler motstridiga slutsatser där det fortfarande 
finns olika tolkningar och uppfattningar. I 
sammanställningen har framförallt slutsat-
ser som rör transporternas energianvändning 
tagits med. I sammanställningen angivna refe-
renser anges i uppsatsens litteraturlista men 
återfinns inte i litteraturlistan i slutet av denna 
rapport. 

 Befolkningsstorlek. En tvistefråga gäller i 
vilken utsträckning städers befolkningsstor-
lek påverkar färdmedelsfördelning, resläng-
der och energikonsumtion
•  Stora befolkningskoncentrationer 
  (>250 000 inv.) uppvisar lägre reslängder 

per inv. och mindre bilresor (ECOTEC 
1993)

•  De ur transportsynpunkt mest energieffek-
tiva bebyggelsekoncentrationerna ligger i 
befolkningsintervallet 25’-100’ inv. resp. > 
250 000 (Williams 1997)

Befolkningstäthet. Det råder delade meningar 
om hur ökad täthet påverkar färdmedelsför-
delning, reslängder och energianvändning. 
Synpunkter på vilken urban form som är 
mest optimal varierar från kompakt stad till 
decentraliserad koncentration men även för-
ortsområden med låg täthet
•  Ökade tätheter minskar energianvänd-

ningen för transporter, Newman & Ken-
worthy (1989).

•  Kompakta städer är inte den givna lös-
ningen för att minska energianvändningen 
på grund av trängseleffekter, också decen-
tralisering kan minska reslängder, Breheny 
& Rockwool (1997) m.fl.

•  När människor flyttar från stora, täta stä-
der till mindre, glesare städer, reser de mer 
med bil men resorna blir kortare (Hall,  
Banister (1998)).

Serviceutbud och funktionsblandning. Det 
råder delade meningar i vilken utsträckning 
som lokalt serviceutbud påverkar val av färd-
medel, reslängd och energianvändning.

•  Lokalt serviceutbud påverkar inte val av 
färdmedel, personliga egenskaper och hus-
hållsfaktorer är avgörande.

•  En mångfald av servicefunktioner i närhe-
ten av bostäder och arbetsplatser minskar 
reslängderna, och påverkar färdmedelsför-
delningen, Banister (1996).

Lokalisering. Det råder delade meningar om 
hur lokalisering i förhållande till stadscen-
trum, strategiska transportnätverk och gröna 
strukturer påverkar färdmedelsfördelning, 
reslängd och energianvändning.

•  Lokalisering är en betydelsefull faktor för 
energianvändning och bilberoende

•  Lokalisering av nya bostadsområden utan-
för befintliga stadsområden eller nära ett 
strategiskt transportnätverk eller som fri-
stående exploateringsområden ökar resan-
det och påverkar färdmedelsfördelningen

Socioekonomiska faktorer. Det råder delade 
meningar om socioekonomiska faktorer 
inklusive hushållsfaktorer är viktigare än 
markanvändningsfaktorer för färdmedelsför-
delning, reslängder och energianvändning.

•  Resfrekvensen ökar med hushållstor-
lek, inkomstnivå och bilinnehav, Hanson 
(1982)

•  Reslängder, andel bilresor och energian-
vändning ökar med bilinnehav, Naess & 
Sandberg (1996)

Områden som inte utforskats lika mycket som 
ovanstående är hur effektsamband av olika 
slag förändras över tiden, utformningsfakto-
rers betydelse t.ex   planer med rutnät av gator 
kontra planer med återvändsgator samt livs-
stil och attityder. 
 En studie som redovisas i kunskapsöver-
sikten är en studie av den kompakta staden 
som ett medel för att reducera bilberoende i 
Japan, Taniguchi, M & Ikeda, T (2006). Stu-
dien bygger vidare på en rad tidigare studier 
bl.a. Newman & Kenworthys klassiska stu-
die av samspelet mellan befolkningstäthet och 
årlig bensinförbrukning per capita på stads-
nivå.  Resultatet visar tydligt att städer med 
låg befolkningstäthet är bilberoende. I den 
japanska studien görs en omfattande statis-
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har den relativt sett lägsta bensinförbruk-
ningen.
 Även på grannskapsnivå befanns befolk-
ningstäthet vara den mest signifikanta varia-
beln för att förklara bensinförbrukningen. 
Närheten till ett stadscentrum innebär mins-
kad bensinförbrukning. Förtätning av en 
stadsdel (infill development) visar sig vara 
ett effektivt sätt att minska bensinförbruk-
ningen. Funktionsblandning i stadskärnor i 
storstadsregioner ger minskad bensinförbruk-
ning medan funktionsblandning i städer utan-
för storstäderna ger ökad bensinförbrukning. 
Zoner med god tillgänglighet till järnvägssta-
tioner ger signifikant mindre bilanvändning 
men zoner med dålig tillgänglighet till järn-
vägsstation i satellitstäder uppmuntrar däre-
mot bilanvändning.
 Det senare resultatet bekräftas också av de 
studier av stationsnärhetspolitiken i Köpen-
hamnsregionen som genomförts av Peter 
Hartoft Nielsen (2003). Regionplaneringen 
i Köpenhamn har sedan den berömda fing-
erplan en 1947 försökt att undvika en okon-
trollerad utspridning av stadsbygden samt att 
säkra kopplingen mellan storstadens utveck-
ling och infrastrukturen, se figur 2:7. I Europa 
är det främst Danmark och Holland som 
genom en stringent och bindande regionpla-
nering främjat en stadsstruktur som begrän-
sar biltrafik och gynnar kollektivtrafik, cykel- 
och gångtrafik. Stationsnärhetspolitiken som 
bedrevs mest aktivt mellan 1989–2001 hade 
till syfte att säkra att stadsfunktioner som 
innebär ett intensivt markutnyttjande och 
alstrar mycket persontransporter lokaliseras 
nära stationer inom fingerstrukturen – främst 
i skärningspunktgen mellan radiella och tang-
entiella linjer. 

Undersökningar av effekter av stationsnär-
hetspolitiken visar att den har gett ett viktigt 
bidrag för att skapa en hållbar stadsstruktur i 
Köpenhamn genom 

•  Minskning av persontransporternas ener-
gianvändning och miljöbelastning

•  Minskning av energianvändning och miljö-
belastning för uppvärmning och transmis-
sionsförluster av fjärrvärme

•  Minskad arealåtgång för stadsfunktioner
•  Återbruk av tidigare använd mark för indu-

striändamål etc.
•  Möjliggörande av god tillgång på gröna 

kilar för bevarande av värdefull naturmiljö 
och för rekreationsändamål

Stationsnära lokalisering ger väsentliga tra-
fikala effekter som är störst vid välbetjänta 
stationer med spårbunden trafik. Vid enbart 
busstrafik blir effekten markant mindre. 
Bilanvändningen vid olika lokalisering av kon-

Figur 2:6 En aktuell analys av 78 japanska städer bekräftar tidigare studier av bl.a 
Newman & Kenworthy att städer med låg befolkningstäthet är bilberoende. Källa: 
Newman & Kenworthy (1989) och Taniguchi & Ikeda (2006) .

tisk analys av 78 japanska städer som också 
omfattar en rad andra faktorer än befolk-
ningstäthet. Studien görs för både städer som 
helhet och enstaka grannskap med en storlek 
< 10 kvkm. 

Några av resultaten på stadsnivå är att antalet 
järnvägsstationer och den sammanlagda väg-
längden påverkar bensinförbrukningen på ett 
signifikant sätt. Vidare hade historiska städer 
en förhållandevis låg bensinförbrukning på 
grund av att den fysiska strukturen med ett 
intrikat stads- och gatumönster förhindrar 
bilanvändning. Städer i storstadsregionerna 

Årlig bensin-
förbrukning 
per person

Befolkningstäthet, personer per hektar

Befolkningstäthet, personer per hektar

Årlig bensin-
förbrukning 
per person
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torsarbetsplatser i huvudstadområdet visar att 
andelen anställda som åker till arbetet i en sta-
tionsnära lokalisering (<1000m gångavstånd) 
är ca 40-60% medan motsvarande andel i ett 
icke-stationsnära läge är 75-85%, se figur 2:7. 
För varje kontorsarbetsplats som placeras i ett 
stationsnära läge sparas ca 10 km daglig bil-
körning. Hur stor andel av de anställda som 
nyttjar kollektiva transporter varierar med 
verksamhetstypen och gångavståndet till sta-
tionen, se figur 2:7. Arbetsplatser på större 
avstånd än 5-600 m från stationen har en 
betydligt mindre andel kollektivtrafikresenä-
rer.
 Efter en period av politiskt ifrågasättande 
av stationsnärhetspolitiken har miljöminis-
tern stramat upp utformningen av stations-
närhetspolitiken i det senaste förslaget till 
fingerplan för Köpenhamnnsregionen (Fing-
erplan 2007, Landsplandirektiv för huvud-
stadsområdets planläggning). Större kontors-
arbetsplatser > 1500 kvkm ska lokaliseras på 
ett gångavstånd <600m för att säkra trafikala 
och miljömässiga effekter. Kommunerna kan 
också undantagsvis lokalisera större kontors-
fastigheter i det övriga stationsnära området 
inom 1000m-1200m avstånd. Men då måste 
man redogöra för kompletterande styrmedel 
som tillgripits för att nå samma effekt som vid 
kortare gångavstånd t.ex   begränsning av bil-
platser, arrangemang med firmacyklar etc. 
 Stationsnärhetseffekten är en viktig 
utgångspunkt för doktoranden Katarina 
Schylberg licavhandling som behandlar pla-
nindikatorer som verktyg för analys och 
utvärdering av markanvändning kring sta-
tionsknutpunkter ur tillgänglighetssynpunkt. 
Även om man ska vara mycket försiktig att 
direkt överföra de danska erfarenheterna till 
Sverige så ligger de grundprinciper som skisse-
rats i stationsnärhetspolitiken som grund för 
vårt arbete med transportenergifrågor kopp-
lat till fysisk planering i delprojektet, särskilt i 
fallstudierna i Solna och Ulricehamn, som rör 
planutformningen av stationsnära områden.

2.5. Förutsättningar för att in-
tegrera energifrågor i  framtida 
fysisk planering
Trots att resultaten från tidigare svensk FoU 
som rörde integration av energifrågor i fysisk 
planering var ganska nedslående (se avsnitt 
2.3.) har vi gett oss in i ett projekt som söker 
utveckla metoder och verktyg för att integrera 
energifrågor i fysisk planering! Det finns 
några övergripande faktorer som talar för att 
situationen idag är bättre för att söka åstad-
komma och förverkliga idéerna om en integre-
rad planering.

•  För det första har klimatforskning som pre-
senterats av IPPC och i populär form av Al 
Gore i kombination med en rad dramatiska 
väderhändelser som orsakat svåra kata-
strofer i både städer och på landsbygd- glo-
balt och även hemmavid - ökat incitamen-
ten hos beslutsfattare att med alla medel 
söka minska växthusgaserna, se Gore, Al, 
(2006)

•  För det andra har kunskapen om samban-
den mellan den fysiska strukturen, ener-
gisystemets utformning och utsläppen av 

Figur 2:7 En uppföljning av stationsnärhetspolitiken i Köpenhamn visar på en s.k. 
stationsnärhetseffekt som innebär en markant högre andel kollektivtrafikresenärer 
vid lokalisering av arbetsplatser nära välbetjänta stationer med spårbunden trafik. 
Källa: Hartoft (2003).

Andelen anställda inom olika 
typer av service- och kun-
skapsföretag som använder 
kollektivtrafik istället för bil 
vid olika gångavstånd till 
en kollektivtrafikknutpunkt 
(järnvägsstation).

p p g

Källa: Resultat av stationsnärhetspolitiken i Köpenhamn, Hartoft (2003)

Andelen av de anställda som åker bil till kontorsarbetsplatser i innerstaden res-
pektive vid stationsnära och icke-stationsnära lokalisering i ytterstaden på samma 
avstånd från centrum.

Köpenhamnsregionen har en stringent och bindande regionplanering främjat kol-
lektivtrafik – gång och cykel.
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växthusgaser ökat betydligt hos planerare 
och andra experter

•  För det tredje har det under det senaste 
decenniet utvecklats nya samverkansfor-
mer mellan t.ex. offentlig sektor och privat 
sektor för att skapa fungerande system-
lösningar. Ett gott svenskt exempel på det 
som gett internationell uppmärksamhet är 
Stockholms stads arbete med att utveckla 
kretsloppsmodeller för integrerad hante-
ring av energi, avfall och vatten i samver-
kan mellan stadens förvaltning, Stockholm 
vatten, FORTUM och en rad andra aktö-
rer.

Det fanns i den forskning som drogs igång 
under 80-talet vidare en stark tilltro till möj-
ligheterna att integrera energifrågan i fysisk 
planering genom att upprätta detaljerade 
energikalkyler med beräkningsposter för upp-
värmning, produktions- och distributionsför-
luster, hushållsel och energiomsättning i tek-
niska försörjningssystem. 
 En orsak till att dessa ambitiösa studier 
inte fått större genomslag är enligt Engström 
refererad i Ekelund (2005) att det är svårt att 
integrera underlag som beskriver sambandet 
mellan bebyggelsestruktur och energiåtgång 
genom optimeringsmodeller i planeringspro-
cesser för bebyggelselokalisering och stadsför-
nyelseplanering.  Det är också svårt att skapa 
den breda dialogen mellan olika grupper om 
verktygen är alltför tekniskt avancerade och 
kräver omfattande tekniska specialkunska-
per.
 Med ca 25 års distans till det omfattande 
arbete som tidigare bedrevs med att koppla 
ihop energifrågan i fysisk planering så är en 
lärdom att planeringsunderlaget för energi 
inte kan göras för expertorienterat för att få 
genomslag i breda planeringsprocesser med 
aktörer från både ”hårda” och ”mjuka” för-
valtningar och sektorer. Underlag behöver 
utformas så att avvägningar när det gäller 
energifrågor kan göras i förhållande till andra 
frågor i en öppen dialog mellan aktörerna. 
Synsättet är att de kluriga förslagen och lös-
ningarna måste växa fram genom dialog; de 
kan inte serveras som färdiga patentlösningar 
av experterna. I slutänden behövs naturligtvis 
också de beräkningar och kalkyler som stod 
i fokus under 80-talet men processen måste 
börja med mer kvalitativt inriktade diskussio-
ner.
 Det finns ett förnyat intresse att utveckla 
metoder och verktyg för att integrera energi-
frågor i fysisk planering som bl.a. speglas av 
Energimyndighetens initiativ att dra i gång 
det stora utvecklingsprojektet uthållig kom-
mun.  Det är då viktigt att dra lärdomar från 
det omfattande utvecklingsarbetet för mer än 
två decennier sedan. Inom delprojektet fysisk 

planering som ingår i uthållig kommun har 
en ansats för att mobilisera kommunala aktö-
rer för hållbar utveckling med speciellt fokus 
på hållbart energisystem och fysisk planering 
prövats.  Ansatsen bygger på lokala arenor för 
dialoger.
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3.  Teoretisk bas för ut-
veckling av metod- och 
verktygslåda för inte-
gration av energifrågor i 
översiktlig fysisk plane-
ring

3.1. Översikt över grunderna för 
metod- och verktygsutveckling i 
etapp 2
Även i etapp 2 har stommen i arbetet med 
metod- och verktygsutveckling utgjorts av en 
variant av den arbetsgång och det systema-
tiska arbetssätt som också prövades i etapp 1. 
Metodiken bygger från början på en pla-
neringsmetodik utvecklats för förnyelse av 
industrianläggningar, se Ranhagen (1980) 
och (1989). Metodiken har utvecklats för 
samhällsplanering inom SAMS-projektet, 
se Ranhagen (2000) och senare även för att 
underlätta integration av energifrågor i sam-
hällsplaneringen i Planering för bioenergi, se 
Ranhagen, U & Ekelund, B (2004). Stegen är 
generella och kan användas i lokala situatio-
ner med vitt skiftande förutsättningar. De sju 
huvudstegen i arbetsgången i etapp 1 är:

•  Val och definition av planeringsuppgift
•  Lokal tolkning av begreppet uthållighet 

(hållbarhet)
•  Förutsättningsanalys – analys av omvärlds- 

och platsförutsättningar
•  Identifiering av planeringsmål och nyckel-

frågor
• Framtagande av alternativa framtidsbilder
• Konsekvensbedömning av alternativ
• Val av strategi och handlingsplan

Arbetsgången som illustreras i figur 3:1 ska 
också ses som ett sätt att fördjupa arbetet med 
utveckling och analys av underlag och planut-
formning i översiktsplaneringen som formellt 
regleras av PBL. Metoderna och verktygen är 
ett komplement till den fullständiga proces-
sen för översiktsplanering som t.ex   beskrivs 
i Boverkets översiktsplanehandbok, Boverket 
(1996).  Metoderna och verktygen kan använ-
das som en del i planeringen för att fördjupa 
arbetet med energi- och transportfrågor sär-
skilt vid framtagande av samrådsförslag men 
också vid fortsatt bearbetning av planerna 
efter samråd till utställningshandlingar. Sam-
tidigt ska påpekas att arbetet givetvis inte går 
lika djupt in i trafikfrågorna som Vägverkets 
handbok, TRAST (2004) och (2005) utan 
fokus ligger på energiaspekten på transpor-
terna. 

 En viktig del av filosofin bakom metoderna 
och verktygen är ett cykliskt arbetssätt som 
innebär att stegen arbetas igenom i flera varv 
men med en successiv tyngdpunktsförskjut-
ning från förutsättningsanalys och målfor-
mulering till framtagande av alternativa fram-
tidsbilder och konsekvensbedömning, se figur 
3:2. Fördelarna med arbetssättet är bl.a.

•  Att man tidigt kan får fram ett samlat om 
än grovt underlag för att kunna diskutera i 
huvuddragen i planeringen.

•  Att man i början kan se problem och frå-
gor i stort utan skymmande detaljer och att 
man har helheten klar för sig när man kom-
mer till detaljerna.

•  Att tidigt utveckla grova, alternativa fram-
tidsbilder ger en klarare uppfattning om 
vilka förutsättningar och nyckelfrågor som 
behöver fördjupas ytterligare och som är 
mest relevanta i den fortsatta utvecklingen 
och värderingen av alternativen

Figur 3:2 Illustration av det cykliska arbetssättet som tillämpas i delprojektet fysisk 
planering för ett hållbart samhälle.

Figur 3:1 Illustration av arbetsgången i etapp 1 med en stomme bestående av olika 
arbetssteg och därtill kopplade pålaneringsverktyg
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Det cykliska arbetssättet har stöd bl.a. det 
angreppssätt på planering som benämns ”stra-
tegic choice”, se Friend och Hickling (2005).  
Back-casting ansatsen har utvecklats av bl.a. 
Dreborg (2001). I slutrapport från etapp 1 
finns lite utförligare teoretiska resonemang, se 
Ranhagen (2006).
 Under etapp 2 har fokus riktats mer spe-
cifikt på energi- och transportfrågorna i de 
framtidsbilder som togs fram under etapp 1. 
Endast i ett fall har en helt ny planeringsupp-
gift blivit föremål för fördjupning (Örnskölds-
vik, Köpmanholmen). En översikt över arbets-
stegen i etapp 2 visas i figur 3:3. Resultatet av 
de specifika tillämpningarna i de fem kommu-
nerna redovisas i nästa kapitel.

 
3.2. Integrerad stads-, energi och 
transportanalys

3.2.1. Olika metoder för stadstypsanalys

Ett mål med detta steg i arbetet är att hitta 
sätt att knyta samman arbetet med den fysiska 
strukturen i översiktliga planer med energi-
frågan för uppvärmning och transporter. Den 
rumsliga dimensionen av energisystemet fal-
ler ofta mellan stolarna i den fysiska plane-
ringen. Energi ses av tradition som en renodlat 
teknisk-ekonomisk angelägenhet. De fysiska 
planerarna har kunskaper i rumslig organisa-
tion men inte hur denna hänger samman med 
energi, miljö och hållbar utveckling.
 En ansats som prövas i detta steg är att 
söka en robust bas för att beskriva den fysiska 
strukturen och de rumsliga sammanhangen 
som underlättar analysen av energifrågan för 
uppvärmning och transporter. Forsknings-
fältet, stadsmorfologi (urban morphology) 
tas som utgångspunkt för beskrivning av den 

fysiska strukturen (från grekiskans morfe = 
form). 
 Det görs inte några specifika energikopp-
lingar i den metodik som hittills utvecklats  
inom urbanmorfologin utan huvudmålet är 
att framhäva arkitektoniska, stadsbildsmäs-
siga, estetiska och historiska värden i plane-
ringsprocessen. Däremot finns det en poten-
tial att använda stads- och stadstypsanalys 
som en plattform för att vidareutveckla ener-
gikopplingarna. Orsaken är att många av de 
rumsliga egenskaper som tydliggörs i analy-
serna har betydelse för energianvändningen, 
se figur 3:4.
 Det var i början på 90-talet som diskussio-
nen om stadens renässans tog fart på allvar. 
Norge var en föregångare i att utveckla verk-
tyg för att förbättra stadsmiljöns karaktär 
och identitet. Redan 1993 utgav Miljövern-
departementet en vägledning i stadsanalyser 
och sedan dess har det utarbetas hundratals 
stadsanalyser i norska tätorter och städer. En 
utvärdering av stadsanalyser som ett instru-
ment i planeringen görs i Tennöy, Aud & Sag-
lie, Inger-Lise (2000). 
 En djupanalys görs i rapporten av utvalda 
stadsanalyser där det framkommer att his-
torisk utveckling, natur och landskap samt 
bebyggelsens organisering dominerar medan 
byggnader och enskilda objekt behandlas mer 
sparsamt. De undersökta kommunerna har i 
huvudsak positiv erfarenhet av att analyserna 
verkligen påverkar planerna. En del är dock 
bekymrade över att den stora tonvikten på 
historisk analys automatiskt medför en öns-
kan om bevarande. Flera hävdar att det är 
viktigt att stadsanalysen inte leder till rena 
bevarandeplaner utan att de istället bidrar 
till att balansera önskemål om bevarande och 
utveckling.
 En kort överblick över forskningsfältet 
och dess uppkomst ges i Rådberg, J. & Fri-
berg, A (1996). Begreppen typ och typologi 
har en lång tradition inom vetenskapligt och 
filosofiskt tänkande. Man kan skilja mellan 
användandet av typ för att beskriva statiska, 
oföränderliga kategorier och typologi som ett 
generiskt system, dvs. ett system i utveckling. 
 Inom arkitektur och stadsbyggande finns 
en tradition att söka förebildliga byggnads-
typer eller stadsplaner – den normativa typo-
login. Studiet av idealtyper i stadsbyggandet 
upplevde en tidig glansperiod under 1400- 
och 1500-talet i Italien vilket resulterade i 
idealstadsplaner grundade på antika ideal 
eller geometriska principer. Med Camillo 
Sitte inleds en ny utveckling i slutet av 1800-
talet med studiet av verkliga förhållanden som 
grund. Till skillnad från renässansarkitekter-
nas idealstäder utvecklade han en typologi 
för det offentliga rummet i staden – städernas 
platser, gator och torg. Den normativa tradi-

Figur 3:3 Arbetsstegen i det andra planeringsvarvet i aktionsforskningsprocessen
 (projektets etapp 2)

1. Integrerad stads-, energi- och trafikanalys

2. Lokala energi- och transportscenarier

3. Rumsliga framtidsbilder med integration  av 
energi- och transportfrågor

4. Alternativjämförelse - rangordning

5. Strategi – tre steg på vägen mot det hållbara 
samhället

1

3
2
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tionen att visa förebildliga lösningar har fått 
moderna efterföljare inom den postmodernis-
tiska skolan – Aldo Rossi, O M Ungers och 
Rob Krier. 
 Av stort intresse för vårt tillämpningsom-
råde i detta projekt är deskriptiva studier av 
städernas form som vuxit fram i Europa och 
Sverige. Gregor Paulssons Svensk stad (1950, 
1952 ) är ett en bred ansats att beskriva den 
svenska stadsutvecklingen under 1800-talet 
med en både dynamisk och typologisk ansats.  
Typiseringen av städer utgår från funktionella 
kategorier eftersom, som det uttrycks av Gre-
gor Paulsson; ”städerna få sin karaktär av den 
funktion de fylla”. Framställningen utgår från 
en beskrivning av ett antal funktionella ide-
latyper av städer som den agrara köpstaden, 
den fria industristaden, det feodala produk-
tionssamhället och stationssamhället. 
 Ett modernt svenskt verk är Améen (1964) 
som behandlar ägogränsernas och markägo-
formernas betydelse för stadsutvecklingen. 
Ett annat är Andersson (1977) som presen-
terar en deskriptiv strukturmodell för större 
svenska städer bestående av fem olika zoner: 
1) den historiska stadskärnan 2), 3) de inre 
och yttre bostadszonerna, 4) en institutions-
zon och 5) en industri- och tungtransportzon 
som tangerar stadskärnan. 
 Enligt Rådberg (1996) kännetecknas den 
typmorfologiska metoden av att man betrak-
tar staden som sammansatt av olika element 
(byggnader, tomter, kvarter, gator och platser) 
och att man utgår från formen som typbildande 
snarare än funktionen. De grundläggande ele-
menten i typmorfologiska stadsstudier är:

1) gatunätet
2) fastighetsindelningen (ägostrukturen)
3) byggnader och gårdsytor

Elementen ses som inbördes beroende och 
ömsesidigt påverkande. Byggnaderna ses inte 
som fristående element utan som kopplade 
till omgivande friytor och gator. Byggnad och 
gårdsyta bildar i allmänhet ett typologiskt 
element. 
 Stadsmorfologin kan användas för att 
beskriva befintlig stadsstruktur och dess fram-
växt men även för att typisera planerade och 
diskuterade tillägg i form av nya stadsdelar. 
Det historiska perspektivet är centralt efter-
som huvuddelen av städerna redan finns och 
att nya tillägg måste anpassas och relateras 
till den befintliga strukturen. Stadstyperna är 
enligt Rådberg artefakter som är bestämda av 
historiska omständigheter. 
 Att kartlägga stadens årsringar är därför 
ett sätt att får ett bra grepp om stadens his-
toriska framväxt. Bebyggelsen från olika tids-
perioder har också ofta distinkt olika ener-

giegenskaper. Som en preliminär ansats - och 
ett ramverk för en mer detaljerad analys av 
stadstyper – urskiljer Rådberg ett antal perio-
der som här utökats med en underindelning av 
perioden 1930 – 1975 i två delperioder:
 1) Den förindustriella staden fram till 
mitten av 1800-talet. Städerna växte långsamt 
och i många städer räckte 1600-talets rutnäts-
planer i mer än 200 år. Tätheten hos den för-
industriella stadsbebyggelsen var jämnt förde-
lad och överlag låg.
 2) Den första urbaniseringsperioden 
under slutet av 1800-talet och kring sekel-
skiftet. Denna epok präglas av snabb befolk-
ningsökning, snabb stadstillväxt och stads-
utvidgningar. Efter 1874 års byggnadsstadga 
utarbetades nya stora rutnätsplaner för de 
svenska städerna och en högexploaterad 
stadstyp med hyreshus för centrala lägen till-
kom. Efter sekelskiftet tillkom stora, lågeex-
ploaterade stadstyper i form av burgna villa-
städer och egnahemsområden utbyggda i små 
enheter tomt för tomt.
 3) Under perioden 1905 – 1930 tillkom-
mer s.k. reformkvarter dvs. sluten kvartersbe-
byggelse i 4-5 våningar och sluten radstående 
bebyggelse med något lägre exploatering än 
stenstaden. Under 1910-20 talen tillkommer 
trädgårdsförstäder med friliggande hus eller 
tätare radhusbebyggelse med måttlig exploa-
tering. 
 4) Det funktionalistiska genombrottet 
omkring 1930 innebar att de traditionella 
stadstyperna med sammanbyggda hus längs 
gatorna övergavs och ersattes med öppen 
bebyggelse t.ex. långa lamellhus, höga skivhus 
och punkthus. Funktionsuppdelning blev ett 
honnörsord och renodlade arbets-, bostads- 
och serviceområden byggdes ut i allt större 
skala. Renodlade småhusområden och flerbo-
stadshusområden byggdes för sig till skillnad 
från den tidigare epoken då dessa byggnadsty-
per ofta integrerades i samma kvarter. 
 5)  Efterkrigstiden fram till 1975  prägla-
des av snabb utbyggnad och en allt mer omfat-

Figur 3:4 Stadstypsanalys har prövats som en utgångspunkt för fördjupad analys 
av energi för uppvärmning och transporter i projektet.

STADSTYPSANALYS
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IDEÉR FÖR FORTSATT 
UTVECKLINGSARBETE

PLANERINGSUPPGIFTEN/FRAMTIDSBILDER

UTVECKLING AV  ”ARENAN” FÖR ARBETET
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Garden town

Apartment block

Fig 3:6a

tande, etappvis exploatering. Miljonpro-
grammet 1965–1975 representerar det mest 
storskaliga byggande som förekommit i vårt 
land med byggande av hundratals eller tusen-
tals lägenheter i projekt över hela landet.  
 6) Efter 1975 har ett mer differentie-
rat byggande kunnat urskiljas med ett ökat 
intresse för den traditionella slutna kvarters-
bebyggelsen och även trädgårdsstaden har 
fått en renässans. Det finns också ett ökat 
intresse för tätare bebyggda arbetsområden i 
form av företagsbyar men också för att inte-

grera bostäder, arbetsplatser och service på 
både områdes- och kvartersnivå. Återanvänd-
ning av institutionsområden som inte längre 
används för försvars-, sjukhus – eller indu-
stri- eller hamnändamål för bostäder eller 
blandad användning har skett i många städer 
vilket inneburit en vitalisering och förtätning 
av städernas centrala eller halvcentrala delar. 
Samtidigt sker en utbyggnad av villaområden, 
storskaliga handels- och arbetsområden i stä-
dernas periferi vilket bidrar till utglesning och 
ökat trafikarbete. 
 Rådberg identifierar med utgångspunkt 
från byggnadslagstiftningen fem historiska 
brytpunkter som har haft stor betydelse för 
våra städers form och struktur: 1874, 1907, 
1931, 1945 och 1975. 
 För att kunna använda stadsmorfologin 
för praktiska analysändamål behöver utöver 
årsringarna också följande fysiska egenska-
per som är definierbara helst också mätbara 
kunna beskrivas för olika stadstyper:
 Bebyggelsetätheten mätt som tomt-, netto- 
eller bruttoexploateringstal (e) som alla defi-
nieras som förhållandet mellan BTA (bruttoa-
rea för boende eller arbete inklusive källare 
och inredd vind samt inkluderande ytterväg-
gar) i förhållande till tomtyta, kvartersyta res-
pektive ytan för ett större sammanhängande 
bostadsområde. Definitionerna kan variera, 
se Rådberg (1996), men det är viktigt att vara 
konsekvent i användningen av en viss defini-
tion i den lokala tillämpningen. 
 Andel bebyggd mark (q) som innebär kvo-
ten mellan den area som byggnaden upptar på 
marken (BYA) och den totala markarealen. 
 Rymlighetstalet (r) som anger hur stor  
obebyggd markyta som finns på tomten i för-
hållande till den sammanlagda våningsytan. 
r= (A – BYA) / BTA. Med A avses den totala 
markytan och BYA betecknar den bebyggda 
markarealen.
 Genomsnittlig hushöjd mätt som antal 
våningar (n)
 Rådberg karakteriserar 26 svenska stadsty-
per med dessa egenskaper och visar exempel 
från olika svenska städer. En grafisk beskriv-
ning görs också av stadstyperna i ett s.k. tät-
hetsdiagram, se Figur 3:6. För att få en tyd-
ligare överblick av stadstyperna sammanförs 
dessa till sju huvudgrupper som också redovi-
sas i täthetsdiagrammet. 
 Så länge som man håller sig till den tradi-
tionella staden och den bebyggelse som till-
kommit fram till period 5 ovan så är det en 
överkomlig uppgift att genomföra stadsanaly-
ser. För senare tillkommen bebyggelse är det 
en svårare uppgift eftersom det uppstår ny 
bebyggelse som inte är så distinkt i sin form 
som tidigare bebyggelse.
 Inom ramen för TRAST-projektet som 

Figur 3:5 Boken svenska stadstyper har tjänst som en utgångspunkt för det lokala 
utvecklingsarbetet att definiera stadstyper i kommunernas olika planeringsområ-
den.

Figur 3:6 Stadstyper kan beskrivas i ett s.k. täthetsdiagram utifrån de tre parame-
trarna bebyggelsetäthet (exploateringsgrad), rymlighetstal (andel bebyggd mark) 
och genomsnittlig hushöjd (antal våningar). Källa: Rådberg & Friberg (1996).

Miljonprograms-
område

Trädgårdsstad
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bedrivits av Vägverket i samarbete med 
Svenska Kommunförbundet, Boverket och 
Banverket har stadstypsanalys introducerats 
som ett redskap för att beskriva stadens karak-
tär och hur den förhåller sig till trafikfrågorna, 
se TRAST (2007b). Det introducerar ett nytt 
tänkande i trafikplanering genom att tydlig-
göra kopplingarna mellan stadsstrukturen 
och trafikförhållandena. I stadstypsdiagram-
met beskrivs olika stadstyper som funktion 
av dels exploateringsgraden dels ägostorlek/
projektstorlek. Stadstypsdiagrammet kan ge 
en bild av stadens uppsättning av stadstyper 
och därigenom ge underlag för diskussion av 
både trafikproblem i nuläget och förbättrings-
möjligheter. Det är också användbart som ett 
underlag för diskussion av energifrågor för 
uppvärmning.
 Jivén (2003) pekar på behovet av att 
utveckla analysen av de nya stadsområdena ” 
på gränsen mellan stad och landsbygd, mellan 
ordnat och oordnat, stadsplanerat och ”opla-
nerat”. Stadsupplösningen som företeelse, 
dess bakgrund och tillblivelse är ett angeläget 
forskningsområde. (Jivén, s 59). 
 Vidare pekar hon med referens till forsk-
ning om det svenska miljonprogrammets för-
verkligande kring rekordåren 1961–75  på att 
”ännu saknas därmed de analyser, som skulle 
kunna vara värdefulla för att finna sådana 
brytningsmönster, mutationer och varierande 
deformationer, som efterhand vuxit fram i 
yngre bebyggelseområden och på samma sätt 
som i den historiska staden skulle kunna ligga 
till grund för utvecklingsstrategier” (Jivén 
s64).
 Ett intressant sätt att hantera problemati-
ken kring stadsutglesning med en normativ 
ansats är ”new urbanism” som är en rörelse 
för att förbättra den nutida stadsmiljön. 
Rörelsen växte fram i början på 90-talet i 
USA som en reaktion på den ohämmade, bil-
beroende stadsutbredningen i USA och den 
samtidiga nedgången av stadskärnorna. The 
Congress of New Urbanism (CNU) verkar 
för att vitalisera stadskärnor, att omgestalta 
utbredda områden som ett resultat av urban 
sprawl och samtidigt ta tillvara miljövärden 
och bevara värdefull stadsmiljö, se Congress 
for the New Urbanism (1999). De erkänner 
att fysiska lösningar isolerat inte kan rå på 
sociala och ekonomiska problem. Samtidigt 
säger de att ekonomisk vitalitet, social stabili-
tet och god miljö inte kan upprätthållas utan 
ett stödjande fysiskt ramverk. I ett grundläg-
gande manifest så skisserar CNU problem och 
åtgärder på tre nivåer 
 Nivå 1:  regional nivå (storstad, mellanstad 

och småstad),
 Nivå 2: grannskap, område och stråk
 Nivå 3: kvarter, gata och byggnad

En ansats att beskriva stadstyper som bygger 
på filosofin i new urbanism är det verktyg som 
utvecklats av Duany Plater Zyberk & Co och 
som kallas ”Transect”. (transection = tvär-
snitt). Den illustrerar hierarki och skala hos 
olika bebyggelsetyper, se Urban Design Asso-
ciates (2005).  I sin grundform innehåller den 
sex olika zoner från den oexploaterade natur-
miljön i en stads periferi till den historiska 
stadskärnan, se figur 3:7:

T 1  Naturmiljö, oexploaterad mark (natural 
zone)

T 2 Jordbruksmark (rural zone)
T 3 Förortszon (Sub-urban zone)
T 4  Generell stadszon (General urban Zone)
T 5  Central stadszon (urban Center Zone)
T 6 Stadskärna (Urban Core Zone)

Genom att söka uppnå en kontinuerlig över-
gång mellan olika väldefinierade stadstyper/
stadszoner av detta slag kan man enligt new 
urbanism motverka urban sprawl och minska 
miljöbelastning. Kompakta, verksamhetsinte-
grerade stadsdelar som minskar bilberoende 
kan utvecklas. Inom varje zon rekommende-
ras att förtätning och komplettering av bebyg-
gelsen (infill) sker på ett sätt som är förenligt 
med den befintliga bebyggelsens skala. 
 Även om indelningsgrunderna inte kan till-
lämpas bokstavligt enligt detta mönster i Sve-
rige så är tankesättet med att göra tvärsektio-
ner genom städer och samhällen intressant . 
Verktyget stimulerar till ett helhetstänkande 
där stadstyper kopplas samman på ett sätt 
som bidrar till att motverka sprawl. Det kan 
tillämpas med andra sätt att beskriva varje 
stadstyp och för städer med olika storlek. Det 
är i hög grad relevant för energifrågan efter-
som en sammanhängande stadsbygd t.ex. 
underlättar gemensamma system för fjärr-
värme och fjärrkyla. 
 Det kan också bidra till att tydliggöra 
områden som är lämpliga för lokalisering 

Figur 3:7 En s.k. ”transect” kan användas för att beskriva en successiv övergång 
mellan olika stadstyper. Källa: Urban Design Associates (2005).
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av kraftvärmeverk eller andra energianlägg-
ningar. Det ger också en grund för diskussion 
av mikroklimat i olika stadstyper liksom för 
lokalisering av solceller och solpaneler eller 

vindkraftverk i förhållande till bebyggelsen. 
Verktyget har ännu inte utvecklats med dessa 
förtecken men potentialen finns om det kom-
bineras med andra beskrivningssätt.

Rumsliga egenskaper i stadens 
som identifieras i stadstypsanalys 

Hur påverkas energifrågan för 
uppvärmning av dessa egenskaper?

Mer detaljerade verktyg i den 
praktiska planeringssituationen

Stadens årsringar Möjligheterna att beskriva 
uppvärmningsbehovet för bebyggelse 
med olika byggår underlättas

Schablonvärden för uppvärmningsbehov 
beroende på byggår och hustyp kan 
man finna i REPAB (1999), SCB (2003), 
Planering för Bioenergi ET: 2004 
 

Bebyggelsetäthet Tätheten i varje stadstyp kan beskrivas 
med hjälp av exploateringstalet. Om man 
känner uppvärmningsbehovet kan man 
räkna ut värmetätheten i varje stadstyp 
vilket ger et beslutsunderlag t.ex   för val 
mellan individuella system och när- eller 
fjärrvärme

Värmetäthetskartor som vidareutvecklas 
utifrån en beskrivning av bebyggelsetäthet 
och uppvärmningsbehov. Värmetäthet är 
uppvärmningsbehovet per ytenhet mark 
och beräknas på följande sätt
Värmetäthet = Exploateringsgrad  x 
Uppvärmningsbehov/BTA.

Andel obebyggd mark  
och Rymlighetstal

Ger underlag för diskussion av möjligheter 
att använda markvärme, och lokalisera 
småskalig vindkraft i anslutning till 
bebyggelse 

Hushöjd, antal våningar Ger underlag för diskussion av 
energieffektivitet i bebyggelsen som en 
funktion av volymseffektiviteten

Omslutningskvoten = Den omslutande 
arean i form av väggar, golv och tak / 
våningsarean

Strukturegenskaper i stadstyper 
som öppen/sluten bebyggelse 
och lokalisering i förhållande till 
topografi, vegetation och vatten

Ger underlag för bedömning av 
mikroklimatet som i sin tur har stor 
betydelse för energibehovet. Det kan skilja 
20 grader mellan två lägen på bara någon 
mils avstånd (Ex Kiruna och Jukkasjärvi)

Verktyg som visar sambandet mellan 
mikroklimat och uppvärmningsbehov har 
utvecklats av SMHI. Bara med extremt 
energisnåla hus har mikroklimatet 
mindre betydelse för energibehovet men 
trivselfaktorn i form skugga sommartid och 
sol vintertid har alltid betydelse

Tvärsnitt genom bebyggelsen,  
se ”transect”

Ger underlag för att bedöma lämplig 
förläggning av energianläggningar och 
ledningsnät för fjärrvärme med hänsyn till 
gatunät, bebyggelse och stadsbild.  

Verksamhetsstrukturen i staden Verksamhetsstrukturen brukar inte ingå 
i stadstypsanalys men det är viktigt ur 
energisynpunkt att visa utbredning och 
förläggning av boende, arbete och service

Kartor över verksamhetsstrukturen 
kompletterad med precisering av 
energipåverkande faktorer som typ 
av industri (t ex processindustri, 
verkstadsindustri eller lager), 
befolkningstäthet i bostadsområden etc.

Ägostrukturen Ägostrukturen ger en indikation på 
möjligheterna att skapa gemensamma 
lösningar för stadsdelar och områden. I 
ett villaområde med mycket ”finkornig” 
ägostruktur är förutsättningarna 
givetvis annorlunda än i större 
flerbostadshusområden med få stora 
mark- och fastighetsägare

Ägostrukturkartor kan tas fram utifrån 
kommunens fastighetsregister. 
Stadstypsdiagrammet belyser både 
ägostruktur och exploateringsgrad

Figur 3:8 Rumsliga egenskaper i staden och koppling till energifrågor
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3.2.2. Sammanfattning av stadstypsanaly-
sens värde för att uppmärksamma energi-
frågor i fysisk planering

Stadstypsanalysen lägger en grund för att för-
stå stadens framväxt, struktur och funktions-
sätt. Det går inte att exakt föreskriva hur den 
kan användas för att får ett bättre underlag för 
att uppmärksamma energifrågan i den fysiska 
planeringen men det går att peka på viktiga 
förhållanden som den tydliggör. I nästa kapi-
tel visas konkreta tillämpningar i de fem kom-
munerna. Här lyfts generella samband fram 
som kan vara av nytta i den praktiska plane-
ringssituationen, se figur 3:8.

3.2.3. Användning av värderosor för att 
kartlägga potentialer för förnybar energitill-
försel och energihushållning

Hur kan man ta ett kliv vidare och påbörja 
en analys av energifrågan som leder vidare i 
den fysiska planeringen? En utgångspunkt för 
analysarbetet kan vara de tre basfaktorer som 
påverkar hållbar energianvändning nämligen
 
•  energieffektivitet i den fysiska strukturen, 

processer och utrustning (energihushåll-
ning)

• andelen förnybar energitillförsel
•  livsstilen i form av vanor och attityder som 

har stor betydelse för energianvändningen

Dessa tre faktorer kan som visas i figur 3:9 
analyseras på olika planeringsnivåer: bygg-
nadsnivå, stadsdelsnivå och stads- eller kom-
munnivå. I idealfallet kan man tänka sig de 
tre steg som visas i figur 3:10 för att minska 
energianvändningen:

•  Energieffektivisering av byggnader, utrust-
ning och processer

•  Ytterligare minskning av energibehovet 
genom livsstilsförändringar.

•  Förnybar tillförsel som täcker det i förhål-
lande till normalfallet kraftigt minskade 
energibehovet

Ett möjligt instrument för att påbörja ana-
lysen av befintlig energisituation, möjliga 
besparingspotentialer och alternativa vägar 
för förnybar energitillförsel som prövats i 
projektets etapp 2 är värderosen. Verktyget 
användes också i projektets etapp 1 men då 
för syftet att utvärdera framtidsbilder. Olika 
aspekter noteras längs en cirkels omkrets och 
för varje aspekt kan graden av måluppfyllelse 
anges längs en skala i ett antal steg t.ex. tre 
eller fem. I den här tillämpningen valdes att 
sammanfatta 
 1) potentialer för energihushållning och 
energieffektivisering i de utvalda planerings-
fallen inklusive livsstilsförändringar

 2) potentialer för ökad andel förnybar 
energi i planeringsfallen
 Bedömningarna kan göras i en fem- eller 
tregradig skala och i kvalitativ form dvs. i den 
första bedömningen görs inga beräkningar av 
möjlig besparing i kWh eller möjlig ökning av 
tillförseln mätt som kWh för ett visst ener-
gislag.  För att ändå göra bedömningen tro-
värdig bör arbetet genomföras i tvärsekto-
riella grupper där fler professioner ingår t.ex. 
fysiska planerare, energirådgivare och miljö-
ansvariga. Det är också värdefullt om repre-
sentanter för energibolag, näringsliv, sam-
hällsföreningar deltar i diskussionen. 

 Stadstypsanalysen fungerar som ett bra 
underlag när bedömningarna görs. För att 
konkretisera arbetet kan man t.ex. utgå från 
de stadstyper som identifierats i analysen. I 
mindre orter där det är svårt att urskilja dis-

Figur 3:9

Figur 3:10 Energianvändning och besparingspotentialer – principiell tankegång 
kring minskad energianvändning och förnybar tillförsel.
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Figur 3:9 Tre basfaktorer som påverkar hållbar energianvändning – energief-
fektivitet i den fysiska strukturen, processer och utrustning, tillförd energi (andel 
förnybart) och livsstilen (vanor och attityder)
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tinkta ortskaraktärer (obs begreppet stads-
typ är inte helt lämpligt i mindre och medel-
stora tätorter) kan man göra bedömningen för 
orterna som helhet.

 I figur 3:11 visas en generell värderos för att 
sammanfatta potentialen för energihushåll-
ning och energieffektivisering i en viss stads-
typ. Man kan göra en graf för dels önskvärda 
förändringar dels hur stora förändringsmöj-
ligheterna sannolikt är och också diskutera 
hur dessa två olika bedömningar skiljer sig 
åt.
 De aspekter som kan tas upp är:

• livsstil/beteende
•  mikroklimat (som en funktion av vegeta-

tion, topografi kombinerat med solinstrål-
ning, vindpåverkan etc.),

• byggnadsskalet (transmission, luftläckage)
• ventilation, värmeåtervinning
• varmvatten 
• belysning

I figur 3:12 visas en värderos som visar poten-
tialen för en ökad tillförsel av förnybar energi 
(möjligt och önskvärt) uppdelat på: 

•  el från vattenkraft, kraftvärme eller kärn-
kraft,

•  värmepumpar (luft-, sjö- eller markvärme-
pumpar eller värmepumpar för att ta till-
vara värme från avloppsvatten)

• Sol (solceller respektive solpaneler), 
• Fjärr- eller närvärme från bioenergi, avfall
•  Fjärrkyla (frikyla från havs- eller sjöbotten, 

producerad i samband med fjärrvärmepro-
duktion)

• Lokal uppvärmning (pellets)
• Lokal kyla 

3.2.4. Användning av värderosor för att 
kartlägga potentialer för miljöanpassade 
transporter i olika stadstyper och ortskarak-
tärer

På motsvarande sätt som för energifrågan för 
uppvärmning och kylning kan värderosen 
användas för att preliminärt bedöma poten-
tialerna för en förbättring av trafiksituatio-
nen och för minskning av energianvändning 
för transporter. I detta fall utgörs värderosens 
axlar av de olika transportslagen:

• Cykling
• Gångtrafik
• Lokal busstrafik
• Regional busstrafik
• Regionaltåg
• Miljöbilar
• Bilpooler
•  Distansverksamhet för arbete (distansar-

bete inklusive videokonferenser, distansut-
bildning och näthandel.

Bedömningarna kan uppdelas på möjligt/
önskvärt/sannolikt på motsvarande sätt som 
för bedömningen av potentialer för energihus-

Figur 3:11 Princip för värderos för preliminär bedömning av potentialer för energi-
hushållning.

Figur 3:12  Princip för värderos för preliminär bedömning av potentialer för förny-
bar energitillförsel.

Figur 3:13 Princip för värderos för att preliminärt sammanfatta potentialen för 
miljöanpassade transporter i olika stadstyper och ortskaraktärer.
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hållning och tillförsel av förnybar energi för 
uppvärmning.

3.3. Arbete med framtidsbilder 
och backcasting
En central del av arbetssättet under etapp 2 
har varit att bygga vidare på backcasting tän-
kandet som förenklat sammanfattas i figur 
3:14. I slutrapporten för etapp 1 framhölls att 
det är fruktbart att se översiktlig planering 
som ett framtidsstudiearbete, se Ranhagen 
(2006). Backcastingansatsen lyftes där också 
fram som en metod som är väl lämpad för ett 
kreativt, engagerande, framtidsinriktat över-
siktsplanearbete. Backcasting innebär i kort-
het enligt Dreborg (2001) att man utvecklar 
ett eller flera scenarier genom att börja i fram-
tiden med att teckna en eller flera framtids-
bilder. Därefter analyseras under vilka förut-
sättningar framtidsbilden eller – bilderna kan 
uppnås och olika aktörers roll i detta sam-
manhang. Det råder ofta begreppsförvirring 
när det gäller framtidsbegrepp. Enligt Dre-
borg är 

•  scenario en beskrivning av en möjlig hän-
delseutveckling inom ett område. Fram-
ställningen är ofta berättande och kan 
täcka ett brett spektrum av aspekter. Van-
ligtvis beskrivs såväl händelsekedjor som 
drivkrafter och motiv hos olika aktörer. Ett 
scenario talar inte om hur det kommer att 
bli utan hur det kan bli. Ofta används flera 
scenarier som beskriver olika, tänkbara 
utvecklingar

•  framtidsbild en beskrivning av ett fram-
tida tillstånd med fokus på något område, 
t.ex. hur transporterna fungerar på ett mil-
jömässigt bättre sätt än idag. Framtidsbil-
den kan ha drag av en vision när det pekar 
ut lösningar. Den är ofta mer konkret och 
utarbetad än en vision. Om framtidsbilden 
kombineras med vägen dit från idag, så får 
man ett scenario

Vi kommer i rapporten att använda en något 
förenklad terminologi när vi arbetar med sce-
narier och framtidsbilder:

•  Scenarier ser vi som tänkbara framtida till-
stånd med antagande om olika utvecklings-
linjer ifråga om energi för uppvärmning 
och transporter

•  Framtidsbilder utgör rumsliga framtids-
scenarier där vi tydliggör hur scenarierna 
påverkar den rumsliga planutformningen

•  Strategier utgör olika vägar för att gå 
från ett nuläge eller ett utgångsläge till ett 
framtida tillstånd och vi kommer främst 

att behandla rumsliga strategier d.v.s. en 
etappvis utveckling av åtgärder i framtids-
bilden

Kärnan i backcasting kan beskrivas i följande 
fyra moment:

Moment 1 Målen för planeringen diskuteras 
och fastställs t.ex. i tre målnivåer. 
 I denna etapp har vi i olika seminarier i ide-
alfallet utgått från att
 
•  målnivå 3 motsvarar riksdagens mål för 

miljön 2050 d.v.s. 60% minskad energi-
användning och 80% minskning av CO2- 
utsläppen eller ännu större förbättringar

•  målnivå 2 svarar mot vad som ska eftersträ-
vas kring 2020-2030

•  målnivå 1 innebär förbättringar inom kort 
sikt, dvs. inom ca 5 år

Moment 2 Översiktlig analys av förutsätt-
ningar och förhållanden i nuläget baserade på 
bl. a integrerad stadstyps- energi- och trans-
portanalys samt bedömning av potentialer 
för förnybar energitillförsel och energieffek-
tivisering med hjälp av värderosor.

Moment 3 Alternativa scenarier och fram-
tidsbilder skisseras för den högsta målnivån 
och på lång sikt. 

Genom att tänka på lång sikt kan man göra 
sig mer oberoende av låsningar och hinder 
i nuläget eftersom större förändringar kan 
antas ske. Det stimulerar till ett kreativt tän-
kande som gör att man lättare kan hitta nya 

Figur 3:14 En viktig princip för backcasting tänkandet är att man utvecklar scena-
rier och framtidsbilder utifrån långsiktiga mål för att sedan återkoppla till nuläget 
och därefter fundera på möjliga vägar för att gå från nuläget till en önskvärd 
framtidsbild.

Fig 3.14 Back-casting Vision - framtidsbild
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alternativ. Scenarierna är beräkningsscenarier 
för energi för uppvärmning respektive trans-
porter. Framtidsbilderna är rumsliga anpass-
ningar av scenarierna knutna till de olika 
kommunernas planeringsområden.

Moment 4 De alternativa framtidsbilderna 
eller visionerna sätts i förhållande till ana-
lyser av nuläget vilket resulterar i förslag till 
förändrings- och åtgärdsstrategier. 

Två principiellt möjliga strategier visas i figur 
3:14 :

•  En snabb–långsam förändring med en stark 
satsning på att förbättra förhållandena 
mycket på kort sikt för att sedan göra suc-
cessiva förbättringar under en längre period 
fram till ett målår 2050, i viss mån obero-
ende av låsningar och hinder i nuläget

•  En långsam–snabb förbättring vilket inne-
bär att man startar med små, överkomliga 
åtgärder på kort sikt. När möjligheter öpp-
nas för en större omvandling eller ny tek-
nik blir mer ekonomiskt överkomlig, satsar 
man på större åtgärder.

Det finns ett stort antal andra strategier som 
är mindre renodlade än dessa. Det viktiga i 
alla strategier är att förändringarna hela tiden 
sker med framtidsbilden i sikte så att varje för-
ändring sker som ett led i förverkligande av 
denna. 
 Framtidsbilden kan också behöva omprövas 
successivt i takt med att åtgärderna genom-
förs vilket också kan leda till omprövning av 
förändringsstrategin på grund av att nya för-
utsättningar uppstår i omvärlden. Backcas-
ting ska alltså ses som en dynamisk process 
och som ett praktiskt arbetssätt inte bara en 
teoretisk princip.
 Nedan beskrivs närmare utgångspunk-
terna för hur vi arbetat med scenarier och 
framtidsbilder för uppvärmningsenergi (3.4.) 
respektive transportenergi (3.5.) i aktions-
forskningsprocessen. I kapitel 4 beskrivs mer 

konkret hur dessa utgångspunkter tillämpats i 
fallstudiekommunerna och vilka resultat som 
uppnåtts.

3.4. Utgångspunkter för utveck-
ling av scenarier för uppvärm-
ningsenergi och integration i 
rumsliga framtidsbilder
Den integrerade stads- och energianalysen 
bildar underlag för arbetet med att forma 
framtida förslag och åtgärder för hur energi-
frågan ska hanteras i den fysiska planeringen. 
I etapp 2 har en metodik utvecklats och prö-
vats som bygger på backcasting- tänkandet 
som översiktligt beskrivits i tidigare avsnitt. 
Alla delar i den ideala backcasting modellen 
(moment 1 – moment 4) har inte utvecklats 
utan metodutvecklingen får ses som en första 
ansats som behöver vidareutvecklas i fortsatt 
FoU-arbete.
 Ett viktigt grundläggande förhållningssätt 
i ansatsen är att det inte på förhand går att 
bestämt föreslå definitiva lösningar för hur 
energifrågan ska hanteras i den fysiska plane-
ringen utifrån renodlade teknisk-ekonomiska 
utgångspunkter. För att uppnå optimala lös-
ningar på energifrågan relaterat till fysisk pla-
nering förutsätts att olika alternativa scenarier 
formas och prövas i ett rumsligt sammanhang 
och ses som både sociotekniska, socioeko-
nomiska, socioekologiska och sociorumsliga 
system! Vidare förutsätts att en tvärsekto-
riell dialog kan föras mellan berörda aktörer 
i arbetsprocessen. Det är ett antagande (en 
hypotes) som sedan prövats praktiskt i de fem 
kommunerna.

Samspel mellan förnybar energitillförsel 
och energieffektivisering

För att skapa energieffektiva städer, stadsde-
lar, områden och kvarter behöver man uppnå 
en fullständig interaktion mellan energihus-
hållning i verksamheter, bebyggelse, trans-
port- och försörjningssystem och system för 
energiförsörjning. I den översiktliga fysiska 
planeringen kan detta samspel utvecklas på en 
systemnivå men det är inte möjligt att gå ner i 
detaljerade åtgärder. Det handlar snarare om 
att lägga en bra grund för fortsatt detaljplane-
ring, projektering och byggande. I metodan-
satsen står detta i centrum och vi har heller 
inte utrymme för att fördjupa de viktiga tek-
niskt-ekonomiska aspekterna. Ett av de vik-
tigaste medlen för att minimera energibeho-
vet är att hushålla med energin i bebyggelsen. 
Som framgått i den inledande beskrivningen 
av utvecklingstendenser så har de två senaste 
decenniernas insatser för energihushållning 
påtagligt minskat husens uppvärmningsbe-

Figur 3:15 En fullständig interaktion mellan energihushållning och förnybar energi-
tillförsel är en förutsättning för att energieffektiva städer ska kunna skapas.
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hov. Möjligheterna påverka uppvärmningsbe-
hovet är allra störst vid nybyggnad som dock 
årligen endast utgör 1–2% av det befintliga 
byggnadsbeståndet.
 Sett i ett längre perspektiv t.ex   fram till 
år 2050 så innebär det dock att en stor del 
av byggnadsbeståndet kommer att omvand-
las. I ny bebyggelse kan man utnyttjas möj-
ligheterna bygga extremt energisnåla hus s.k. 
passivhus för att minska energibehovet. Detta 
kan inte ses som en lösning som passar i alla 
planeringssituationer. I befintlig bebyggelse är 
det i regel svårare att påverka energiförlusterna 
genom klimatskärmen än i ny bebyggelse. Men 
möjligheterna att minska elanvändningen som 
kan uppnås med energieffektiva apparater är 
lika stora som vid nybyggnad. Dessutom bör 
varje tillfälle utnyttjas i befintlig bebyggelse 
att minska energianvändningen att byta till 
energieffektiva byggnadsdelar t.ex. fönster. 
Energiförlusterna genom byggnadens fönster 
är fortfarande tio gånger än energiförlusterna 
genom väggarna.
 Det börjar dock komma fram exempel på 
att befintlig bebyggelse byggs om med bety-
dande energieffektivisering som förtecken. 
Ett aktuellt exempel är Brogården i Alingsås 
där det totala energibehovet beräknas kunna 
mer än halveras genom kraftig isolering av 
tak, väggar och golv, installation av balanse-
rat ventilationssystem med värmeåtervinning, 
byte till energieffektivare fönster och bal-
konger utan köldbryggor.
 Energitillförseln till städer, stadsdelar, 
områden och kvarter är en direkt funktion av 
hur långt energieffektiviseringen och energi-
hushållningen har kunnat drivas i bebyggelse, 
transport- och försörjningssystem samt verk-
samheter. Värmetillförseln kan ske med olika 
grad av centralisering/decentralisering. Fjärr- 
och närvärmesystem är ofta lämpliga i tätare 
bebyggelse medan individuella system lämpar 
sig i glesare områden. Förnybara bränslen 
som bioenergi och brännbart avfall lämpar 
sig ofta bra för fjärr- och närvärme. Genom 
att utnyttja möjligheterna att samproducera 
värme och el i kraftvärmeanläggningar uppnås 
också en miljövänlig elproduktion. En strävan 
bör vara att öka andelen bioenergi även i de 
individuella systemen genom användning av 
pellets och ackumulatortank. 
 Värmepumpar kan tyckas vara ett attrak-
tivt alternativ till direktverkande el för små-
hus eftersom de minskar elanvändningen till 
ca 1/3 jämfört med direktverkande el. Pro-
blemet är att el på marginalen i ett avregle-
rat elsystem hämtas från kolkondenskraftverk 
i Centraleuropa med verkningsgrader på ca 
30%. Det innebär att effektiviteten i värme-
pumpssystemet äts upp av den låga verknings-
graden. Resultatet blir koldioxidutsläpp som 
vida överstiger utsläppen vid användning av 
bioenergi.

Vattenburna system underlättar byte av ener-
gikälla men med direktverkande el är det svå-
rare att konvertera till annan uppvärmning. 
Med utgångspunkt från de generella kunska-
per och antaganden om möjliga åtgärder för 
hållbar energihushållning och energiförsörj-
ning kan ytterlighetsscenarier för en stad, 
stadsdel, område eller kvarter definieras t.ex.

•  Scenario med fokus på energihushållning/
energieffektivisering

•  Scenario med fokus på förnybar energitill-
försel

Ett mellanscenario kan också definieras med 
en likvärdig satsning på energihushållning/
energieffektivisering och förnybar energitill-
försel. 
De tre scenarierna beskrivs principiellt i figur 
3:16.
 I ett faktiskt planeringsfall kan de tre sce-
narierna behöva omformuleras eller modifie-
ras beroende på lokala och regionala förut-
sättningar. Det viktiga i metodiken är att man 
ändå formulerar principiellt olika och intres-
santa scenarier på lång sikt (fram till 2050). 
Att arbeta med olika scenarier bidrar till att 
man inte lika lätt låser sig till en viss definitiv 
lösning för snabbt. Det skapar en öppenhet för 
olika framtida möjligheter i form av omvärlds-
förändringar när det gäller både lagstiftning, 
policies, ny teknik och beteende/livsstil.
 För varje scenario beräknas energibehovet 
utifrån 

•  den befintliga bebyggelsens omfattning, 
struktur och ålder

•  omfattningen av nytillkommande bebyg-
gelse utifrån aktuella planer

För beräkningen måste ett målår ställas upp 
eftersom omfattningen av nybyggandet och 

Figur 3:16  Tre principiellt olika scenarier för uppvärmningsenergi som utveck-
lats och analyserats i fallstudiekommunerna
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medelhögt värmebehov och medelstort solvärmeutnyttjande 

Scenario C : Fjärrvärmemax nuvarande
värmebehov och maximal fjärrvärmeanslutning 
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även förändringarna i det befintliga beståndet 
styr behovet. Bebyggelsens exakta läge och 
utbredning dvs. de rumsliga egenskaperna 
förs inte in i detta steg utan det syftar till att 
ge en grund för fortsatt arbete med integra-
tion av energifrågorna. En beräkning av koldi-
oxidutsläppen i de olika scenarierna görs även 
i detta steg.
 Nästa steg i processen är att integrera de tre 
scenarierna i planförslag (rumsliga framtids-
bilder). Det finns två vägar att arbeta efter:

•  att utveckla alternativa planförslag och 
rumsliga framtidsbilder utifrån de tre ener-
giscenarierna

•  att pröva hur ett ur allmän hållbarhetssyn-
punkt utvärderat eller utvalt planförslag 
eller en rumslig framtidsbild påverkas av de 
tre energibehovsscenarierna 

I projektets etapp 2 har den andra vägen prö-
vats. Utgångspunkten för arbetet har varit de 
planförslag som i etapp 1 utvecklats utifrån en 
generell konsekvensbedömning av ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Fördelen med 
denna väg är att man undviker att subopti-
mera planförslagen enbart utifrån energikrite-
rier utan planeringen ses som en bred avväg-
ning av många önskemål. 
 De tre principiella energiscenarierna bildar 
utgångspunkt för att utforma åtgärdspaket 
kopplat till planförslaget.  Dessa åtgärdspa-
ket illustreras på stora kartor eller flygfoton. 
Olika grupper kan arbeta med att integrera 
var sitt energiscenario i den rumsliga fram-
tidsbilden men en grupp kan också arbeta 
med 2–3 energiscenarier. Det beror på de spe-
cifika förutsättningarna i varje kommun. 
 Åtgärderna som rör både energieffektivise-
ring och förnybar energiförsörjning kan t ex 

omfatta lågenergihus eller passivhus i perifera 
nybyggnadsområden, generella åtgärdspaket 
för befintlig bebyggelse, lokalisering av ny 
närvärmecentral utifrån både energikriterier 
och socio-spatiala kriterier samt ledningsnät 
i området mm
 Det viktiga är att arbeta med alla dessa 
åtgärdspaket i ett planerings- och helhetsper-
spektiv för ett stort område, en ort eller en 
hel stadsdel där alla funktioner som boende, 
arbete och samhällsservice inbegrips. 
 Den rumsliga framtidsbilden kombinerad 
med energiscenarierna ger tre nya framtids-
bilder. I enlighet med backcasting tänkandet 
sätts åtgärderna in i ett långt tidsperspek-
tiv med målåret 2050 som idag är mer eller 
mindre etablerat för diskussionen om globala 
klimatmål. 
 Syftet är att därigenom inte fastna i detal-
jer utan att det är tillåtet att lyfta blicken 
tidigt och tänka i banor som handlar även om 
potentiella tekniska lösningar, markanvänd-
ningsmönster och livsstilar. Ett tioårsperspek-
tiv som ofta används i översiktsplaner är för 
kort för att fånga in ”kvalitativa” språng i 
utvecklingen.

3.5. Utgångspunkter för utveck-
ling av transportscenarier och 
integration i rumsliga framtids-
bilder
Beskrivningen av utgångspunkter för trans-
portscenarierna liksom metod och genomför-
ande av dessa bygger på och refererar till en 
mer utförlig sammanfattning som skrivits av 
Schylberg (2007).
 En viktig utgångspunkt för de lokala trans-
portsseminarierna är två rapporter från FMS 
(Forskargruppen för miljöstrategiska studier 
vid KTH) där backcasting metoden tillämpas 
för att undersöka olika vägar mot ett uthål-
ligt transportsystem på en nationell nivå, se 
Åkerman & Höjer (2006).  I transportsemi-
narierna inom ramen för uthållig kommun, 
delprojekt fysisk planering, försöker vi att på 
ett förenklat sätt tillämpa en del tankegångar 
från dessa rapporter på en lokal nivå i en lokal 
process. 
 Utgångspunkten för FMS studie ”Klimat-
vänliga svenska energi- och transportsystem 
2050” är EUs och Sveriges målsättning är att 
jordens medeltemperatur inte ska öka med 
mer än 2 grader. Från detta mål härleds den 
utsläppsminskning på 80% som då krävs i det 
svenska energi- och transportsystemet. För-
ändringen varken kan eller bör åstadkommas 
av Sverige eller EU själva. I rapporten förut-
sätts en i grova drag likartad rörelseriktning 
över större delen av den industrialiserade värl-

Figur 3:17. Genomsnittligt årligt resande i tre fall: 2000, referens 2050 och Uthålligt 
alternativ 2050. Stapelbredd indikerar energiintensitet och stapelhöjd indikerar res-
längd. Den totala ytan representerar energianvändningen för varje transportslag. 
Källa: Åkerman,J & Höjer,M (2006).
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den vad gäller åtgärder som minskar män-
niskans klimatpåverkan. (Naturvårdsverket 
2007b, Klimatvänliga svenska energi- och 
transportsystem 2050).
 Tillgången på koldioxidneutral primär-
energi är en nyckelfaktor för att kunna nå 
utsläppsmålet. I FMS studie omformuleras 
det primära målet som gäller utsläpp av växt-
husgaser till ett energimål, vilket är det som 
huvudsakligen räknas på. (Naturvårdsverket 
2007b, Klimatvänliga svenska energi- och 
transportsystem 2050). 
 I artikeln How much transport can the cli-
mate stand? – Sweden on a sustainable path 
in 2050. Energy Policy, Åkerman & Höjer 
(2006), bedöms att energianvändningen för 
transporter behöver minska med mer än 60% 
fram till år 2050 jämfört med år 2000. År 
2001 stod transportsektorn för 26% av den 
totala energianvändningen i Sverige. Inklude-
ras den energi som går åt för bränsleförbruk-
ning, ökar dessa siffror med 5–10%. I artikeln 
räknar de med att transportsektorn i framti-
den fortsatt står för en tredjedel av den totala 
energianvändningen. De drar slutsatsen att 4.6 
MWh per capita kan användas för transporter 
i en uthållig framtidsbild (sustainable image 
of the future). Detta i sin tur innebär mer än 
60% minskning av energianvändningen jäm-
fört med år 2000. 
 I samma artikel dras slutsatserna att det 
inte verkar möjligt att uppnå de i artikeln upp-
satta utsläppsmålen om 80% minskning av 
växthusgaser enbart genom teknikutveckling. 
Förbättrad teknik kombinerat med förnyelse-
bara bränslen är viktigt, men transportvoly-
merna behöver också begränsas. 
 Som utgångspunkt för de lokala transport-
seminarierna används följande klimatmål i ett 
2050-perspektiv i förhållande till dagens situ-
ation: 

• Minskad energianvändning med 60%  
•  Minskade utsläpp av växthusgaser med 

80% (här förenklat till koldioxidutsläpp)

En generell struktur byggdes upp för den 
praktiska tillämpningen av backcastingansat-
sen för transporter i kommunerna. Ett likar-
tat upplägg för alla kommunerna underlättar 
en allsidig belysning av metodens tillämpbar-
het under olika planeringsförutsättningar och 
för att kunna dra generella slutsatser. Uppläg-
get bygger vidare på det upplägg som ovan 
beskrivits för arbete med uppvärmningsscena-
rier. Detta kan antas underlätta en framtida 
integrerad hantering av flera typer av ener-
gifrågor och särskilt för uppvärmning och 
transporter. 
 Ett första block omfattar en genomgång av 
basförutsättningar i form av nuvarande  

Figur 3.18 Tre principiellt olika scenarier för transportenergi som utvecklats och 
analyserats i etapp 2

Scenario A : Fokus på kollektivtrafik

Scenario B : Fokus på GC-trafik + distanskommunikation

Scenario C : Fokus på individuell biltrafik - miljöfordon

A CB

trafik- och transportsituationen med fokus 
på fördelning mellan trafikslag och energian-
vändning.
 På motsvarande sätt som för uppvärm-
ningsscenarierna formuleras ytterlighetssce-
narier eller scenarier som är fokuserade på 
att tydliggöra olika utvecklingstrender. Som 
exempel kan 2–3 scenarier för en stadsdel 
utvecklas med följande inriktningar:

 A. Fokus på kollektivtransporter med jvg 
eller buss
 B. Fokus på gång- och cykeltrafik i kom-
bination med kollektivtrafik och distanskom-
munikation
 C. Fokus på biltransporter men baserat på 
förnybara bränslen

Transportscenarierna kan givetvis variera mel-
lan olika kommuner men det viktiga är t.ex. 
att spegla olika kombinationer av individuella 
transporter, kollektivtrafik, gång och cykel.  
För varje scenario kan beräkningar göras av 
framtida energibehov för transporter utifrån 
olika fördelningar av transportslagen ställt i 
förhållande till nuvarande transportstruktur 
och energianvändning för transporter med 
antagande om olika tekniknivåer. 
 Transportscenarierna kan till att börja med 
vara renodlade ”beräkningsscenarier” på mot-
svarande sätt som uppvärmningsscenarierna. 
För kommunerna i uthållig kommun utveck-
lades framtidsbilder för valda planeringsom-
råden utifrån en bred hållbarhetsplattform i 
etapp 1. En övergripande konsekvensbedöm-
ning av ekologiska, sociala, ekonomiska och 
rumsliga aspekter förelåg också i regel från 
arbetet i etapp 1. 
 I ett följande block utvecklas idéer och för-
slag hur transportscenarierna kan integreras 
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i rumsliga framtidsbilder. Den rumsliga fram-
tidsbilden utsätts för en närgången prövning 
gentemot de beräknade transportscenarierna. 
Om möjligt kan utgångspunkten också vara 
en av de rumsliga framtidsbilder där det också 
varit möjligt att integrera frågor kring upp-
värmningsenergi. Detta har dock inte utgjort en 
förutsättning för metodtesten i denna etapp.
 För att förenkla arbetet kan en rums-
lig framtidsbild låsas för att se hur den kan 
påverkas av olika transportscenarier. Det 
minskar komplexiteten i arbetet och tydlig-
gör att transporterna inte ensamt får styra. 
Nya framtidsbilder (t.ex.  2–4) utvecklas i en 
bred dialog där transportfrågan är en av flera 
frågor, dvs. det förfaringssätt vi tillämpade i 
etapp 1. 
 Dessa åtgärdspaket kan illustreras på stora 
kartor eller flygfoton. Olika grupper kan 
arbeta med att integrera var sitt transportsce-
nario i den rumsliga framtidsbilden men en 
grupp kan också arbeta med 2-3 transportsce-
narier. Det beror på de specifika förutsätt-
ningarna i varje kommun.
 Den rumsliga framtidsbilden kombinerad 
med transportscenarierna ger 2-3  nya fram-
tidsbilder. Prövningen mot de tre principiella 
transportscenarierna resulterar i åtgärdspaket 
kopplade till de rumsliga framtidsbilderna. 
Varje ny framtidsbild kopplas till ett tidsper-
spektiv som är lämpligt för den aktuella över-
siktsplanen t.ex. 15 år. Gruppen diskuterar: 
Vad behöver kommunen göra för att framtids-
bilden ska uppnås? Vilka beslut måste fattas? 
Vad behöver det stå  i översiktsplanen? Hur 
ska vi hantera det riktigt långsiktiga perspek-
tivet t.ex. fram till år 2050?
 Arbetsprocessen avslutas genom en gemen-
sam konsekvensbedömning av de integre-
rade framtidsbilderna med avseende på CO2 

-utsläpp och bränsleförbrukning men också 
utifrån andra hållbarhetsaspekter. 

3.6. Arenor för hållbar utveckling 

I den teoriram för delprojektet som presente-
ras i etapp 1, se Ranhagen (2006), lyftes pro-
cessperspektivet fram som en central dimen-
sion i begreppet hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling fordrar omfattande förändringar i 
existerande strukturer vilket kräver ett bety-
dande engagemang och deltagande från en rad 
olika grupper i direkt problemlösning: politi-
ker, experter, och medborgare. Teoriramen 
förankrades i planeringsteorier med en stark 
förankring i ett sådant processperspektiv bl.a. 
den kommunikativa och den generativa pla-
neringen.
 I sin bok Collaborative Planning – Shaping 
Places in Fragmented Societies identifierar 
Patsy Healy (2006) samspelet mellan socio-
spatial dynamik och ledningsprocesser som 
planeringsfältets intellektuella och praktiska 
kärnprojekt (s 321). Detta projekt inbegriper 
utveckling av vägar för att hantera de kollek-
tiva utmaningar som skapas av samexistensen 
och samverkan mellan olika aktörer och deras 
väv av relationer på gemensamma platser.  
Enligt Healy så är det en nyckelfråga för varje 
samhälle att kunna hantera sådan samexistens 
och samverkan på alla skalnivåer från varda-
gens mikromiljöer till de globala rörelsernas 
makromiljöer. Ett ökande experimenterande 
med samverkansprocesser och utveckling av 
koncept för deliberativ demokrati speglar ett 
ökande erkännande av vikten av denna utma-
ning.
 Healy presenterar en idé med antal begrepp 
som enligt henne sammanfattar den stora 
potentialen till förändring som finns i olika 
styrningsinitiativ (governance initaitives). Här 
urskiljs tre huvuddimensioner: 

•  Episoder som representerar koncentrerade 
styrningsinitiativ vid utveckling av en stra-
tegi eller för att främja ett projekt

• Styrningsprocesser
• Styrningskulturer

Det kreativa lärande som genereras genom 
olika episoder t.ex. i lokala rundabordssam-
tal kring ett förändringsprojekt kan filtreras 
eller lägga grund för ”mainstream” styrnings-
processer i olika nätverk. Till de specifika epi-
soderna hänförs aktörer (roller, strategier och 
intressen), arenor betecknade som institutio-
nella platser samt iscensättning och interaktiv 
praxis med en repertoar av kommunikations-
sätt. I det omfattande och djupt teoretiska 
material som Healy presenterar refererar hon 
också till tre typer av iscensättningar för att 
utveckla planeringsstrategier med referens till 
Bryson och Crosby (1992):

•  Forum där tyngdpunkten ligger vid att 
Figur 3:19a Att skapa arenor för dialog kring hållbar utveckling var en idé som togs 
som utgångspunkt för praktiska försök i delprojektets etapp 2.
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skapa och kommunicera betydelser och 
innebörder

•  Arenor där tyngdpunkten ligger vid att 
utveckla och genomföra policies

•  Domstolar som utöver rättsliga förfaran-
den som att utfärda domar etc.

Healy representerar den kommunikativa pla-
neringsskolan som hävdar att god kommuni-
kation och deliberation är själva planerings-
verksamhetens grundläggande beståndsdel. 
Även den rationella planeringsskolan hävdar 
att planeringsprocesser bör präglas av kolla-
borativa övningar mellan planerare, politiker 
och berörda medborgare. Men medan pla-
nering som rationell beslutsprocess erkänner 
vikten av god kommunikation i de processer 
där man argumenterar för att en plan är den 
bästa av flera alternativ hävdar den kommu-
nikativa skolan att god kommunikation och 
deliberation är själva planeringsverksamhe-
tens grundläggande beståndsdel, se Ström-
gren, A. (2007), s 48. 
 En viktig tanke som också framförs av 
Healy är att planeringen under senare decen-
nier har fjärmat sig från faktiska, fysiska plat-
sers problematik. Istället har den dominerats 
av ett funktionellt tänkande där mer eller 
mindre abstrakta policies utvecklas för olika 
sektorer t.ex   sociala, ekonomiska, rättsliga 
osv. Samtidigt ligger människornas huvudin-
tresse på hur vardagsmiljön kan möta utma-
ningarna i livets olika skeden. Också företag 
har ett ökande intresse för de ekonomiska, 
kulturella och miljömässiga egenskaper hos 
den plats där de bedriver sin verksamhet.
 Platsers kvaliteter tillmäts alltså ökad bety-
delse i dagens policyskapande och fysiska 
planering. Men begreppet plats är svårt att 
entydigt definiera. Enligt Healy (2001) är 
begreppet en social konstruktion som väver 
samman social erfarenhet av att befinna sig 
på en plats, den symboliska innebörden av 
platskvaliteter och platsens fysiska gestalt-
ning inbegripet de flöden som rör sig genom 
platsen. 
 Ovanstående typ av resonemang och teo-
rier - som det inte är möjligt att fördjupat 
referera eller vidareutveckla här – utgör en av 
utgångspunkterna för idén att pröva tanken 
att utveckla lokala arenor i anslutning till pla-
neringsområdena i de fem fallstudiekommu-
nerna i projektet. 
 Frågan som ställdes var: Kan fasta arenor 
etableras i de olika planeringsområdena för 
att förstärka dialogen kring hållbar utveck-
ling i allmänhet och kring fysisk planering 
med fokus på energifrågor i synnerhet?
 Ur planeringslitteraturen finns stöd för 
betydelsen av att stärka en platsanknuten pla-
neringsdialog. Som en hypotes kan man då 
anta att en fast plats som vi här valt att kalla 
arena borde vara ett stöd för att främja pla-

neringsprocesser och planeringsdialoger även 
om Healy tycks ge begreppet arena en abstrak-
tare innebörd som institutionell arena.
 En arena för planeringsdialog kan beskri-
vas utifrån åtminstone tre dimensioner, se 
figur 3:19:

•  Syfte med arenan att skapa, bygga eller 
visa, inspirera och lära

•  Sakområden som är föremål för dialog t.ex   
hållbar utveckling i stort, fysisk planering, 
energi, miljö och transporter

• Formen - tillfällig eller permanent

Det finns ett exempel på arenor som på ett 
pedagogiskt sätt visar upp och presente-
rar olika företeelser. Det främsta exemplet 
i Sverige för att visa hur en ekologisk stads-
del fungerar är nog GlashusEtt i Hammarby 
sjöstad. Ett annat exempel på arena är Tek-
nikens Hus i Luleå som visar upp olika tek-
nikområden och även ger besökarna möjlighet 
att aktivt involveras i att prova på hur proces-

Figur 3:19b och c. Det är en utmaning att utveckla och använda arenor både för 
den kreativa processen och för att visa, inspirera och lära.
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ser och tekniska lösningar fungerar. Ett tredje 
exempel är Universéum i Göteborg – världsna-
turmuséet – som på ett pedagogiskt sätt och i 
ett globalt perspektiv visar hur olika natur-
miljöer i skilda klimatzoner från Arktis till 
tropikerna fungerar. 
 En fjärde exempel på arena är medborgar-
centra knutna till biblioteken som utvecklas 
i olika delar av landet. Här närmar man sig 
idén om att främja delaktighet i utvecklingen 
av lokalsamhället samtidigt som möjligheter 
till kunskapsutveckling erbjuds. Ett femte 
exempel är slutligen projektet Stockholm at 
Large som i en gammal industrilokal i Lilje-
holmen i Stockholm prövat att utveckla infor-
mella planeringsdialoger både bland profes-
sionella planerare men också medborgare. Ett 
stort flygfoto över Stockholm i en översiktlig 
men samtidigt rätt detaljerad skala (1:500) 
har fungerat som bas för dialogerna. Möjlig-
heter har prövats att med olika tekniker som 
skumplast, klossar etc., visualisera både rea-
listiska och mer visionära idéer kring Stock-
holms framtid. Färgfabriken som har initierat 

och drivit dessa dialogprocesser har nu också 
etablerat verksamhet i Östersund och det blir 
spännande att se hur tankarna kan prövas och 
förhoppningsvis få fotfäste i en mindre stad. 
 Det vi önskade pröva i uthållig kommun var 
en plats som till att börja med kunde fungera 
för de specifika dialogerna kring fysisk plane-
ring och hållbar utveckling med fokus på ener-
gifrågor i projektet. Om detta fungerade väl 
skulle en mer permanent plats för olika upp-
gifter av relevans för platsens framtid ur ett 
brett hållbarhetsperspektiv kunna etableras. 
En arena skulle också kunna utvecklas från 
att användas för ett specifikt ändamål t.ex.   
fysisk planering inom tjänstemannakretsen 
till en mer komplex och integrerad planering 
i nära dialog med medborgare och näringsliv. 
Det viktiga i vår arenatanke var att det inte 
handlade om att i första hand visa upp färdiga 
lösningar utan att vara en plats för skapande 
aktiviteter kopplade till hållbar fysisk plane-
ring. I ett senare steg kunde det formas till en 
utställningsplats för intressanta lösningar i en 
stadsdel. 

Figur 3:19d Att skapa arenor – Exempelbilder: Världsnaturmuseet i Göteborg, Teknikens Hus i Luleå, Glashuset i Hammarby Sjöstad samt 
Second Life på Internet – en virtuell arena.
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4. Tillämpning av metoder 
och verktyg i de fem kom-
munerna – genomförande 
och resultat

De ovan teoretiskt och principiellt beskrivna 
metoderna och verktygen tillämpades i de fem 
kommunerna i tre lokala arbetsseminarier 
som var och en omfattade en heldag. I kom-
munerna bearbetades därefter materialet så 
att det i möjligaste mån skulle kunna fungera 
som ett praktiskt underlag i kommunernas 
eget planeringsarbete. I detta avsnitt redovisas 
resultatet uppdelat efter rubrikerna på de tre 
lokala arbetsseminarierna. Skrivningen byg-
ger i stor utsträckning på kommunernas egna 
arbetsrapporter men också på en särskild 
utvärdering av arbetsmetoder och verktyg, se 
Lundström (2008). 
 De två första seminarierna gjordes i nära 
samverkan med LiTh och en fullständig redo-
visning av energianalyserna för uppvärmning 
görs i  Henning & Danestig (2008) medan vi 
i denna rapport visar exemplifieringar från 
kommunerna med fokus på energifrågornas 
koppling till fysisk planering.
 Det tredje seminariet genomfördes i sam-
verkan med trafikanalytikern Leif Magnusson 
vid SWECO VBB som tagit fram ett beräk-
ningsverktyg för analys av miljöeffekter av 
olika transportscenarierna. Denna del base-
ras också på en fördjupad analys av trafik- 
och transportscenarierna som redovisas i en 
arbetsrapport författad av Schylberg (2008).  

4.1. Stadstypsanalyser kopplade 
till analyser av energi för upp-
värmning och transporter (lokalt 
arbetsseminarium 1)
4.1.1. Stadstypsanalys kombinerat med 
värderosor för bedömning av potentialer

Stadstypsanalyser genomfördes i workshop-
form utifrån det underlag som presenterats 
ovan. I vissa kommuner t.ex. Dalsjöfors fanns 
redan tidigare framtaget en analys som struk-
turerats i sex delteman: morfologi (kärna och 
villabebyggelse, kommersiell och kommunal 
service etc.), årsringar (järnvägen och utveck-
lingsriktningar), planens starka och svaga 
sidor, se figur 4:1. 
 Analysen genomfördes i alla kommuner mer 
eller mindre utifrån de metoder som beskri-
vits ovan. I övriga togs ett embryo till stads-
typsanalys fram i tvärsektoriellt sammansatta 
grupper.  Stadstypsanalysen utgjorde tillsam-
mans med en kartläggning av energianvänd-

ning i nuläget ett underlag för framtagande av 
energi- eller värmetäthetskartor. Energitäthe-
ten eller värmetätheten är ett centralt begrepp 
för att beskriva den fysiska strukturen ur ener-
gisynpunkt, se Henning & Danestig (2008). 
Värderosor för förnybar energitillförsel och 
energihushållning togs fram för olika stads-
delar eller ortskaraktärer med specifika egen-
skaper när det gäller den fysiska strukturen 
och värmetätheter. Utgångspunkten för värd-
erosorna var stadstypsanalyser eller analyser 
av ortskaraktärer. Det var inte alltid möjligt 
att dela upp bedömningarna för varje enskild 
stadstyp eller ortskaraktär utan i vissa fall 
gjordes en generell analys för en tätort sedd 
som en helhet. 

FÖP Dalsjöfors

Analysen genomfördes utifrån studier av kar-
tor från ett historiskt perspektiv. Genom kom-
pletterande intervjuer av Dalsjöforsbor växte 
bilden av samhällets utveckling fram. I en 
kombination av ÖP-arbete och lokala träffar 
i Dalsjöfors lokaliserades ortens styrkor och 
svagheter. Stadstypsanalysen låg därefter till 
grund för förslag till framtida utveckling lik-
som till energi- och transportanalyserna, se 
4.2. och 4.3. 

FÖP Ulricehamns tätort

Det ansågs svårt att göra avgränsningar i 
stadstyper för Ulricehamns tätort, som har 
många områden där enstaka byggnader av 
avvikande typ ingår i ett annars samman-
hängande område. I vissa områden finns 
också en blandning av byggnader med olika 
ålder. Stadstypsanalysen användes för att få 
ett underlag för en värmetäthetskarta som 
utgör ett bra underlag för en diskussion kring 
energiförsörjning. En karta som visade hur 
husen värms idag ansågs ytterligare kunna 
förbättra energiplaneringen.
Genom att koppla analyser av värmetätheten 
till stadstypsanalysen för Ulricehamns stads-
kärna kan visas hur exploateringsgraden i de 
olika stadsdelarna samvarierar med värmetät-
heten, se figur 4:2.
 Värderosor gjordes för att bedöma poten-
tialen för energihushållning och ökad använd-
ning av förnybar energi i de stadstyper som 
definierats och avgränsats i stadstypsanaly-
sen. Värderosen sågs som ett sätt att tydlig-
göra att många faktorer spelar in på det totala 
energibehovet och som ett sätt att medvetan-
degöra och fördjupa energifrågan i alla typer 
av städer och stadsdelar. En ökning av ande-
len förnybar energi är dock till stor del plats-
bunden och inte så starkt beroende av stadsty-
pen utan mer till den befintliga bebyggelsens 
egenskaper. Detta är generellt för många små 
städer med liten eller måttlig ekonomisk till-



49Tillämpning av metoder och verktyg

växt. Värderosen måste kompletteras med 
en beskrivning av befintlig energiförsörjning 
i aktuellt område samt faktorer som påver-
kar förändringsmöjligheterna (t.ex. de eko-
nomiska incitamenten för att investera i bl.a. 
bergvärmepumpar eller solpaneler) 

 Värderosor gjordes också för potentialen 
i att utveckla hållbara transporter i tätorten 
med utgångspunkt från de stadstyper som 
definierats i stadstypsanalysen. Verktyget kan 
enligt kommunen fungera som någon form av 
checklista i översiktsplanering.

Figur 4:1 Exempel på integrerad stadstyps- och energianalys i Dalsjöfors

Sol/kombination

Biobränslebaserad 
närvärme

El
 

Olja
 

Biobränsleba-
serad enskild 
lösning

Energianalys
 

Värmepump

Dagsläget
Önskvärt
Sannolikt
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Karaktärer Historisk

 årsring

Funktion Form Förändringsmöjligheter

Centrum- 
ortskärna

1890

1990

energispar

70-tal

Lokaler

Service

Markanta inslag av 
bostäder

60/40%

Sönderrivet

Återuppbyggt

Delar av slottspark

60/70 tals

trafikplaner

Förtäta

Byggbara tomter

Minska parken

ICA-bostäder på taket

Liten småstad

Gåfartsgata

Flerbostadshus 
längs gata 

med tillgänglig 
parkmark

Se ovan Service

Konferens

Brand

Badhus

Tankställe

Förtätning

Småindustri 60-tal Plåtslageri

Kommunförråd

Förtätning

Figur 4:3  Beskrivningsmall för analys av ortskaraktärer i Vingåkers centralort. Analysen i tabellen redovisades även på karta.

Figur 4:2 Exempel på integrerad stadstyps- och energianalys i Ulricehamn. Avgränsning av stadstyperna redovisas på karta medan värmetät-
heten visas både i form av ett stapeldiagram och på karta. Analysen kan t.ex. ligga till grund för fortsatt utredning om lämplig förläggning av 
fjärrvärmenät som är beroende av det värmeunderlag som kan uppnås.

Fig 4:2 integrerad stadstyps- och 
energianalys i Ulricehamn
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ÖP Vingåker

I Vingåker analyserades stadstyper för Ving-
åkers samhälle samt Högsjö bruksort. Ving-
åker kan i korthet beskrivas som en gammal 
handelsplats som under industrialismen fick 
textilindustri med konfektion. Det som finns 
kvar av denna verksamhet är idag en Factory 
Outlet-anläggning belägen nära stationen. 
Ett antal utvalda ortskaraktärer för Vingåker 
beskrevs utifrån funktion, form och ett antal 
förändringsmöjligheter. Beskrivningsmallen 
som visas i figur 4:3 illustrerar tillvägagångs-
sättet. Utöver de där angivna ortskaraktä-
rerna beskrevs också ett antal andra på lik-
artat sätt.
 Högsjö är en liten bruksort med närhet till 
Örebro och länsgränsen mot Närke, där finns 
industritextil med två fabriker en ny och en 
gammal som startade under 1900-talets bör-
jan. Det är en av flera mindre tätorter som 
omger Vingåkers centralort. De andra är Öst-
eråker, Marmorbyn, Baggetorp och Läppe. 

 Högsjö delades in efter ortskaraktären i 
områden som representerade:

1. bruksmiljö med äldre byggnader
2. industri i gamla byggnader Voight Fabrics, 
3. modern industri- Scandiafeldt, 
4. ortskärna med 1930-40-tals bebyggelse 
samt servicebyggnader och arbetarbostäder, 
5. egnahemsbebyggelse -30, -40, -50- tal, 
6. moderna egnahem-parhus 90-tal, 
7. moderna egnahem fristående 1970-80-tal, 
8. flerfamiljshus f.d. allmännyttan
9. Skola sporthall och dagis.

Potentialen för energieffektivsering diskutera-
des först för de utvalda utvalda orterna Högsjö 
och Vingåker med hjälp av en värderos. För-
ändrad livsstil och ändrade beteendemönster, 
åtgärder på byggnadsskalet (klimatskärmen), 
effektivare ventilation och värmeåtervinning 
samt energisnål belysning bedömdes i dis-
kussionen ha störst potentialer. Faktorerna ” 
hänsyn till mikroklimatet” och ”åtgärder för 
att minska energiåtgången för varmvatten” 
bedömdes vara svårare att påverka.
 En andra värderos tjänade som utgångs-
punkt för diskussion av potentialer för att 
öka andelen förnybar energi. Vattenkraften 
bedömdes inte ha mer potential men både 
bergvärme och pellets liksom fjärr/närvärme 
biogas och sol bedömdes ha potentialer att 
expandera. Det finns också möjligheter att 
bygga ut för vindkraft inom området närmare 
Hjälmaren. Närvärme skulle kunna byggas i 
Högsjö där alternativa platser skulle kunna 
utses. Solfångarfält skulle kunna etableras vid 
idrottsplatsen. Potentialen för förbättringar 
ansågs generellt vara något större i den lilla 
bruksorten Högsjö än i centralorten Ving-
åker.
 Transporter inom kommunen och hur logis-
tiken fungerar diskuterades också med hjälp 
av en värderos. Olika delar inom kommu-
nen har olika styrka i sambanden med omgi-
vande regioner och orter. Högsjö och Läppe 
dras mot Närke och Marieberg samt Örebro. 
Baggetorp och Marmorbyn dras mot Katri-
neholm. Möjligheten att förbättra tillgäng-
ligheten och utnyttjandet av regiontågen dis-
kuterades. Potentialen är där entydigt mycket 
större i Vingåker än i Högsjö. För miljöbilar 
bedömdes den framtida potentialen vara stor 
men hämmas av att det inte går att tanka bio-
gas i Vingåker – däremot finns möjligheter att 
tanka etanol i Vingåker. Diskussionen ringade 
tydligt in behovet av att bygga upp infrastruk-
turen för tankning eller laddning av miljöfor-
don. 

Figur 4:4 : Värderosor för bedömning av potentialer för energieffektivisering res-
pektive ökning av andelen förnybar energi i Vingåker och Högsjö.
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Ventilation och värmeåtervinning

Varmvatten

Belysning
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FÖP Köpmanholmen

I Köpmanholmen är huvuddelen av bostäderna 
småhus, som är byggda under 1900-talet. Det 
finns även ett fåtal mindre flerbostadshus. 
Avgörande för ortskaraktärerna i olika delar 
av orten är vilket decennium byggnaderna 
är från. De äldre delarna av samhället (40-
talet och tidigare) kännetecknas av relativt 
stora tomter utan tydliga gränser. Den äldsta 
bebyggelsen är markerad som kulturhistoriskt 
intressant i kommunens översiktsplan. Under 
arbetsseminarium 1 fick deltagarna, uppde-
lade i två grupper, karaktärisera samhället. 
Detta har sammanställts på en karta, se figur 
4:5.

 Arbetsgruppernas slutsats, som gjordes 
med hjälp av värderosor, är att potentialen för 
alternativa energilösningar är mer begränsade 
i 70-talsområdena än i de äldre områdena, se 
figur 4:5. Anledningen är en hög andel hus 
med direktverkande el, och relativt små tomter 
som ger sämre förutsättningar för jordvärme 
och solenergi. Bedömningen av förutsättning-
arna för energieffektivisering/sparande skiljde 
sig åt mellan grupperna. En grupp betonade 
betydelsen av livsstil, förändrad ventilation 
och förbättrat klimatskal. Den andra gruppen 

såg större förbättringspotentialer i uppvärm-
ningssystemet och minskad energianvändning 
för varmvatten. En värderos som visar för-
utsättningarna för alternativa transportlös-
ningar gjordes också, uppdelad för lokal res-
pektive icke lokal trafik
 I Örnsköldsvik gjordes följande kommen-
tar kring användningen av värderosor:
 ”Värderosorna togs fram på workshopen 
utan att något faktaunderlag fanns till hands 
och utan någon djupare kunskap hos delta-
garna om förhållandena på orten. De är alltså 
byggda på mer eller mindre kvalificerade giss-
ningar, varför nyttan för den fortsatta plane-
ringen blir därefter. Värdet ligger snarare i 
att de medverkande snabbt fick sätta sig in 
i frågeställningarna och samtidigt förmedla 
egen kunskap till gruppen. För att öka nyttan 
krävs bättre underlag, mer tid och noggran-
nare analyser innan värderosorna kan göras. 
Det finns också alltid risken att det finns 
betydande aspekter och variabler som inte 
kommer med i denna typ av redovisningar.”

FÖP Solna station

Arbetsgruppen gjorde en analys av stadsstruk-
turen i området Råsunda-Hagalund inom 

Figur 4:5 Integrerad stadstyps-, energi- och transportanalys i Köpmanholmen med redovisning av stadstypskarta och värderosor för bedömning 
av potentialer för miljöanpassat transportsystem samt energieffektivisering och förnybar energitillförsel i bebyggelsen.

Figur 4.3. Integrerad stadstyps- energi- och 
trafikanalys i Köpmanholmen
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en radie av cirka 1000 meter från stationen. 
Arbetet skedde i diskussionsform i två grup-
per. Inom området finns många bebyggelseka-
raktärer, flerfamiljsvillor, skivhus, lamellhus i 
olika skala, punkt- och lamellhus i kvarters-
struktur, kontorsbebyggelse och kvartersstad. 
Bebyggelsen har en relativt hög exploaterings-
grad. Resultatet redovisades på kartor. Se 
Figur 4:6. 
 Med utgångspunkt från stadstypsana-
lysen diskuterades sedan möjligheter till 
kompletteringsbebyggelse och lämplig struk-
tur på den tillkommande bebyggelsen. Till 
stora delar ansågs större delen av den nytill-
kommande bebyggelsen lämplig att utforma 
med en kvartersstruktur med samma unge-
färliga exploateringsgrad som den befintliga 
bebyggelsen.
 Dagens energiförsörjning och potentia-
ler för en fortsatt utveckling mot ett hållbart 
energisystem diskuterades med hjälp av värde-
rosor.  Solna stationsområde har liksom Solna 
i övrigt ett väl utbyggt fjärrvärmenät. I över-
siktsplanen anges att tillkommande bebyg-
gelse ska ha en lika stor andel fjärrvärme 
som befintlig bebyggelse. Solnas fjärrvärme-
verk använder i till stor del förnybar energi i 
form av tallbecksolja, pellets och värme från 
avloppsvatten. Det har under senare tid varit 
en tendens att fastighetsägare ansöker om att 
få installera bergvärme vilket ökar elberoen-
det. Arbetsgruppen diskuterade vilka former 
av förnyelsebar energi som skulle vara möjligt 
att använda i området. Passivhus och möjlighet 
till solceller diskuterades som fullt genomför-
bara. Vindkraft såg inte gruppen som möjligt 
i ett så tätbebyggt område med tanke på den 
omgivningspåverkan ett sådant kraftverk har.

 Olika scenarier bedömdes med hjälp av 
värderosor. Värderingen försvårades av att 
tillräckliga faktakunskaper om alternativen 
inte fanns i gruppen. Värderosor ger dock 
en tydlig bild av skillnader mellan alternativ 
och är i en situation där fakta verkligen finns 
framme mycket illustrativ.

4.1.2. Olika aktörers synpunkter på analys-
verktygen i lokalt arbetsseminarium 1

I Lundström (2008) redovisas de deltagande 
aktörernas syn på analysverktygen. 
Nedanstående summering är hämtad från 
denna utvärdering. I arbetsrapporten 
redovisas en mer detaljerad bild av de olika 
aktörernas synpunkter
 Bland ”icke-planerarna” var det flera som 
uppskattade att få vara med i planprocessen 
i ett tidigt skede. Detta gäller inte minst poli-
tikerna, som framförallt hade synpunkter på 
detta. De var väldigt positiva både till att få 
lära sig mer om sakfrågorna och till att få vara 
med att diskutera och utvärdera. Här fanns 
även en viss kritik mot den gängse planerings-
processen som flera politiker uppfattade som 
toppstyrd. Även i de kommuner där politiker 
och lokala föreningsrepresentanter deltagit 
var planerarna positiva till detta breda delta-
gande. 
 Bland planerarna var det inte nytt att arbeta 
med stadstypsanalys, däremot var kopplingen 
till energi och transporter en nyhet. Bland de 
flesta icke-planerare var stadstypsanalys en 
nyhet, vilket faller sig ganska naturligt då de 
vanligtvis inte arbetar med planerings- och 
bebyggelsefrågor. 
 Det fanns delade meningar om själva arbets-
metoden som genomfördes vid seminarierna. 

Metoder/verktyg Fördelar Nackdelar Utvecklingsmöjligheter

Stadstypsanalyser Objektivt underlag som 
sorterar verkligheten

Ibland är det svårt att göra 
indelningar och få fram 
uppgifter, risk för att gå för 
djupt i detaljer

Koppling till GIS-system 
med rutiner för uppdatering. 
Koppling av stadstyper till 
energifakta

Värderosen Underlättar igångsättning 
av en tvärsektoriell 
dialog och få fram ett 
diskussionsunderlag

Svårt att hitta skalorna på 
de olika axlarna, bilden kan 
bli överförenklad särskilt 
om inte faktorerna viktas

Särskilja önskad, trolig 
och oönskad utveckling, 
kvantifiera axlarna i KWh, 
utveckla jämförbara 
indikatorer

Värmetäthetsanalyser
Kopplade till 
stsadstypsanalyser

Tydliggör konflikter 
mellan förtätning för att 
få underlag för fjärrvärme 
och andra aspekter som 
kulturhistoriskt värde

Svårt att få fram 
värmetäthetsfakta 
som kan läggas in i 
stadstypsanalysen, fel 
invärden kan ge fel beslut

Hopkoppling av 
värmetäthetsanalys nyko-
områden och FoB för att 
kunna göra andra jämförelser

Spridningsmodeller ”Värderingsfritt” 
underlagsmaterial

Kan ge skev bild om fel 
saker matas in

Modellen kan utvecklas 
till ett visuellt kraftfullt 
diskussionsunderlag

Figur 4:7 Synpunkter på metoder och verktyg i den integrerade stadstyps-, energi- och transportanalysen. Resultat av workshop vid gemen-
samt kommunmöte i december 2006.
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Figur 4:6 Stadstypsanalys av Solna stationsområdet

Flera planerare och även andra ansåg att det 
var ett snabbt och effektivt sätt att få fram en 
bild om vilka förändringar man bör priori-
tera. Dessutom tänker man bredare än vanligt 
vilket kan leda till lösningar som annars inte 
hade kommit fram. 
 Men det fanns också kritik, framförallt 
bland planerarna. Bland annat fanns en tvek-
samhet till nyttan jämfört med det arbete som 
läggs ned, dels för att skillnaderna mellan 
stadstyperna på orterna var alltför små, dels 
för att vissa slutsatser uppfattades som själv-
klara. Dessutom kräver arbetssättet mycket 
resurser och tid, något som man vanligtvis 
inte har. Det fanns även synpunkter på hur 
användbart resultatet var som planeringsun-
derlag, då det i vissa fall uppfattades som allt-
för mycket av spekulerande och gissningar. 
Dessutom anser några tjänstemän att resone-
manget endast är en teoretisk övning om det 
i realiteten endast är en stadstyp som är poli-
tiskt och marknadsmässigt aktuell (villatom-
ter på en ort, flerbostadshus på en annan). 
 Många, inte minst politiker, ansåg att 
värderosen var ett bra arbetsverktyg. Det är 
en snabb och enkel metod som tydligt visua-
liserar och åskådliggör åt vilket håll man bör 
satsa på åtgärder. Den ger ett sammanhang, 
till skillnad från diagram som bara brukar 
visa en aspekt i taget. Synen på värderosens 
läsbarhet var dock delad. Det fanns kritik 
som menade att den är grafiskt svårläsbar och 
matematiskt felaktig. Annan kritik, som kom 
från planerare och andra tjänstemän, gällde 
bland annat vikten av att välja rätt parame-
trar så inte verktyget missbrukas. Samtidigt 
är det svårt att ta fram rätt/relevanta parame-
trar, om man inte har rutin och kunskap inom 
området. Kanske bör man ha fasta parame-
trar? Det fanns även kritik mot att skalan är 
subjektiv och att resultatet till stor del baseras 
på gissningar.     
 Flera intervjuade kom med förslag på hur 
arbetssättet skulle kunna förbättras. Det är 
viktigt att dokumentera arbetet, såväl resul-
tat som bakomliggande resonemang, för att 
kunna vidareförmedla till andra. Det är också 
bra om man inför seminariet tar fram relevant 
statistik och fakta, men även kostnader. Det 
är viktigt att de experter som deltar i semi-
nariet anpassar sitt språkbruk så att de som 
inte är vana med energi- och planeringsfrågor 
förstår och känner sig bekväma. Flera inter-
vjuade, inte minst planerarna, efterfrågade 
mer bakgrundskunskap om energi och bebyg-
gelse.  

4.2.  Integration av energi för 
uppvärmning i rumsliga fram-
tidsbilder (Lokalt arbetssemina-
rium 2)
Vid seminarierna i fallstudiekommunerna till-
lämpades de utgångspunkter för arbetet med 
uppvärmningsscenarier som beskrivs i avsnitt 
3.4. Här redovisas genomförande och resultat 
från arbetet uppdelat på följande huvudsteg:

• Förutsättningsanalys – nuläge
• Lokal anpassning av generella scenarier 
•  Beräkning av framtida energibehov och 

koldioxidutsläpp i lokala energiscenarier
•  Integration av scenarier i rumsliga fram-

tidsbilder (planförslag)
• Bedömning av måluppfyllelse
• Rangordning av framtidsbilder
 
Arbetet med att beskriva förutsättningar och 
att utveckla scenarier för energitillförsel och 
energihushållning beskrivs ingående i Danestig 
& Henning (2008). Seminarierna förbereddes 
och genomfördes dock i nära samverkan mel-
lan forskargruppen från LiTh och från KTH/
LTU samt de olika fallstudiekommunerna. 

4.2.1. Förutsättningsanalys - nuläge

En nulägesbeskrivning genomfördes av Lin-
köpingsforskarna för de studerade orterna 
och områdena. Nuvarande värmebehov, upp-
värmningssätt samt el- och bränsleanvänd-
ning uppskattades grundat på information 
från sotaren, miljökontoret, fjärrvärmebolag, 
kommunala bostadsbolag, större industrier, 
fastighetsinventeringar, statistisk för riket 
m.fl. källor. Informationen strukturerades 
utifrån den stadstypsanalys som genomfördes 
i varje kommun. För områden med hus av lik-
nande ålder, typ och användning beräknades 
värmebehov och uppvärmningssätt. Värme-
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tätheten (dvs. uppvärmningsbehov per mark-
yta) beräknades för de olika planeringsområ-
dena i kommunerna. Värmetätheten påverkas 
t.ex. av

•  Exploateringsgraden dvs. förhållandet mel-
lan byggnadernas bruttoareor och marka-
rean

•  Byggnadernas energistandard (t.ex. i ytter-
väggar och fönster)

•  Livsstil och beteende hos brukarna ifråga 
om värmeanvändning t.ex   varmvattenför-
brukning och inomhustemperatur

En viktig del av arbetet var att på kartor 
beskriva värmetätheten i planeringsområden 
men också hur värmebehovet täcktes i olika 
områden (t.ex. 40% värmepumpar eller 60% 
pelletspannor)
 Användningen av bränslen, fjärrvärme och 
el (energibärare) för uppvärmning och tapp-
varmvattenberedning i olika samhällssektorer 
kartlades t.ex. för olika delar av Vingåkers 
kommun. Industriell processvärme och vär-
mebehov för jordbruksändamål ingick i siff-
rorna. Värmebehovet täcks till ungefär lika 
delar av el, fossila och förnybara bränslen.
 Förutsättningsanalysen knöt an till den 
analys av stadstyper kopplad till beskrivning 
av värmetätheten för ingående områden och 
stadsdelar som redovisades i avsnitt 4.1. Där 
visades t.ex. analyser för Ulricehamns tät-
ort, se figur 4:2. Värmetätheten har erhål-
lits genom att värmebehovet inom respektive 
område i stadstypsindelningen har beräknats 
och den totala värmemängden dividerats med 
respektive områdes totala markyta. Brutto-
markareorna har uppmätts med hjälp av GIS 
och bruttoarean för byggnader mätts i GIS 
och räknats upp med antal våningsplan. Det 
är slående hur variationen i värmetäthet mel-
lan olika områden samvarierar med variation 
i exploateringstalet. Stadstypskartor kom-
binerat med redovisning av värmetäthet och 

exploateringstal kan t.ex. användas som ett 
praktiskt underlag för att planera utbyggnad 
och förändring av fjärrvärmenätet.

4.2.2. Lokal anpassning av generella scena-
rier

Motiv och utgångspunkter för arbetet med sce-
narier beskrivs i avsnitt 3.3. och 3.4. Utveck-
ling av tre scenarier som speglar ytterlighets-
fall men också mellanfall med kombinationer 
av dessa ytterligheter gjordes. Metodansatsen 
syftade till att nå fram till mer nyanserade 
sätt att ringa in lämpliga lösningar för upp-
värmningsenergi kopplat till fysisk planering. 
I samtliga kommuner var det möjlighet att ta 
fram tre principiellt olika scenarier för upp-
värmningsenergi baserade på beräkningar av 
energianvändning i nuläget och uppskattning 
av framtida potentialer för förnybar energitill-
försel och energihushållning, se figur 4:8.
 Som framgår av sammanställningen utfor-
mades scenarierna likartat för planerings-
områdena i Dalsjöfors och Köpmanholmen 
medan övriga kommuner hade något annor-
lunda sätt att formulera scenarierna utifrån de 
gemensamma utgångspunkterna.

4.2.3. Beräkning av framtida energibehov 
och koldioxidutsläpp i energiscenarierna

För varje scenario beräknade Linköpingsfors-
karna årlig primärenergianvändning liksom 
årliga CO2-utsläpp för att täcka värmebeho-
ven. Beräkningarna gjordes som ett underlag 
för arbetsseminariet, däremot justerades inte 
beräkningarna utifrån resultat av integratio-
nen av energiscenarierna i de rumsliga fram-
tidsbilderna. Det skulle kunna göras som ett 
nästa steg i en metodutveckling för att ytter-
ligare öka den praktiska användbarheten av 
metoden. 

 Värmebehovet varierar bl.a. beroende på
 
•  omfattningen av nybebyggelse i förhållande 

till befintlig bebyggelse

Scenario A Fokus på 
energieffektivitet

Scenario B Fokus på 
kombination av A och C

Scenario C Fokus på 
förnybar energitillförsel

Borås, Dalsjöfors Lågenergi med el Pellets Fjärrvärmemax

Ulricehamn Låg exploatering + 
superpassivt, medelpassivt 
eller standard

Har inte arbetat med 
medelscenario

Max exploatering med 
fjärrvärme

Vingåker Värmepumpar och 
pelletspannor

Pellets Närvärme

Solna Lågenergi Mellanenergi Standard

Örnsköldsvik, 
Köpmanholmen

Lågenergi med el Medelväg med pellets Fjärrvärmemax

Figur 4:8 Formulering av scenarier för uppvärmningsenergi i de fem kommunerna.
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•  energistandard i ny bebyggelse (t.ex. enligt 
BBR, med passivhusstandard eller en ”gyl-
lene medelväg” )

•  omfattning av energihushållningsåtgärder i 

befintliga byggnader

Energibehovsnivåer och alternativ för energi-
tillförsel har kombinerats i scenarierna för att 
t.ex. visa 

•  hur ett lågt energibehov skulle kunna till-
godoses av en energiform av hög kvalitet 
(el) – Ett låg energibehov i ett energieffek-
tiviseringsscenario kanske bara motiverar 
små investeringar i elvärme.

•  hur ett stort energibehov hellre bör täckas 
av den normalt mer uthålligt producerade 
energibäraren fjärrvärme. Ett högre energi-
behov kan göra stora investeringar i pannor 
eller fjärrvärmesystem fördelaktiga

För varje scenario beräknades koldioxidut-
släpp med beaktande av att el på marginalen 
hämtas från kolkondenskraftverk i Europa 
vilket ger en avgörande påverkan på utsläp-
pens omfattning. Nedan visas två exempel på 
de beräkningar som gjordes av Linköpings-
forskarna. En mer fullständig bild visas i deras 
rapport Danestig & Henning (2008). 
 I figur 4:9 visas den årliga primärenergian-
vändningen lokalt och vid elproduktion för 
att täcka värmebehoven i den lilla bruksor-
ten Köpmanholmen. I samma figur redovisas 
årliga koldioxidutsläpp i de tre scenarierna. 
Som framgår av figuren kan primärenergin 
minskas med mellan 40-70% oavsett hur man 
antar att elen produceras. Koldioxidutsläppen 
kan också enligt scenarierna minskas med 
mellan 80%–95%. Det är dock uppenbart 
att minskad primärenergianvändning inte ger 
motsvarande minskning av koldioxidutsläp-
pen om man beaktar samspelet med den euro-
peiska elmarknaden. I detta fall gäller

•  Att scenario A som har lägst primärenergibe-
hov p.g.a. omfattande energieffektivisering och 
användning av solvärme har höga CO2-utsläpp 
om samspelet med den europeiska elmarkna-
den beaktas eftersom scenariot har högsta rela-
tiva elanvändning 

•  Att scenario C som har högst primärenergi 
behov p.g.a. att inga effektiviseringsåtgärder 
genomförts men fjärrvärme producerad med 
biobränsle har lägst CO2-utsläpp.

•  Att scenario B intar ett mellanläge när det gäl-
ler primärenergibehov har högst CO2-utsläpp 
främst p.g.a. kvarvarande elanvändning i 
elpannor men även direktverkande elvärme och 
oljepannor som inte konverterats till pellets.

I Dalsjöfors som diskuterades i föregående 
avsnitt visade en beräkning av motsvarande 

scenarier att CO2-utsläppen för scenario B låg 
mellan scenario A och scenario C. Fjärrvär-
mesystemet där bidrar till låga utsläpp och en 
mindre del av värmebehovet täcks av elpannor 
i utgångsläget. 
 Solna stationsområdet – Arenastaden 
representerar en helt annan typ av område än 
det lilla brukssamhället Köpmanholmen. Det 
är fråga om en stadsdel i ett extremt expan-
sivt storstadsområde. Området runt Solna 
station står inför en stor omdaning vad gäller 
byggandet. Redan idag finns en del bostads-
fastigheter och kontor. I framtiden kommer 
några av dessa ersättas av nya fastigheter och 
framförallt kommer det att byggas nytt. Det 
kommer att bli ett tätbebyggt område med 
ytterliggare ca 150 000 m2 flerbostadshus och 
230 000 m2 kommersiella lokaler förutom den 
nya nationalarenan för fotboll. Den befintliga 
bebyggelsen är idag inkopplad på fjärrvärme 
och motsvarar 21 GWh per år. Kommunens 
målsättning är att procentsatsen fjärrvärme 
ska hållas konstant på 90% även i nytillkom-
mande bebyggelse.
 Förutsättningarna för beräkning av de tre 
scenarierna ställdes upp enligt figur 4:10a. 
Sättet att bygga de nya husen på och sätten 
att renovera de gamla med tanke på energi-

Figur 4:9 Årlig primärenergianvändning (GWh) lokalt och vid 
elproduktion för att täcka värmebehoven i Köpmanholmen nu 
och i de tre scenarierna. Om kolkondensel används för att täcka 
värmebehoven nu och i de tre scenarierna blir de årliga CO2-ut-
släppen lägst för alternativ C som har den högsta primärenergian-
vändningen
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Figur 4:10b  Beräkning av energibehov och CO2 - utsläpp i de tre energiscenarierna för Solna stationsområdet. Om flis ersätter värmepumpar i 
fjärrvärmesystemet blir CO2 -utsläppen betydligt lägre (de låga, vita staplarna).

Figur 4:10a  Förutsättningar för energianvändning i bebyggelsen i de tre energiscenarierna för Solna stationsområdet

 
Scenario standard Scenario Lågenergi Scenario Mellanenergi

Befintlig 
bebyggelse

Fjärrvärme som idag.
Ingen ombyggnad.

Byggs om. 52 kWh/m2 för 
värme och varmvatten.

Fjärrvärme som idag. Ingen 
ombyggnad.

Ny bebyggelse Byggs enligt BBR. 
Använder fjärrvärme

Byggs med solfångare.
38,6 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.

50% byggs enligt BBR. 
50% byggs med solfångare. 
38,6 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.

Ny bebyggelse
Flerbostadshus
150 000 m2

110 kWh/m2 

för värme och 
varmvatten.

 Byggs med solfångare.
38,6 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.

50%: 110 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.
50% byggs med solfångare. 
38,6 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.  

Ny bebyggelse
Lokaler
230 000 m2

93 kWh/m2 för värme 
och varmvatten.

 Byggs med solfångare.
38,6 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.

50%: 93 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.
50% byggs med solfångare. 
38,6 kWh/m2 för värme och 
varmvatten.  

Jämförelse mellan energiåtgång i scenarierna och koldioxidutsläpp i Solna stationsområdet. Observera att kol-
dioxidutsläppen är proportionella mot energianvändningen till skillnad från Köpmanholmen och Dalsjöfors. 
Orsaken är att främst att tillförselalternativet i samtliga scenarier är fjärrvärme.
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åtgången varierades. Den nya nationalarenan 
togs inte med i scenarierna eftersom inte till-
räckligt med bakgrundsdata fanns att tillgå. 
Riktvärden för energiåtgången för de tre sce-
narierna bygger på olika projekt som inne-
bär lägre energianvändningen än normerna, 
se Danestig & Henning (2008). Exempel på 
sådana projekt är byggprojekt som t.ex   Seg-
let i Karlstad – ett nybyggt 12-våningshus med 
44 lgh med mycket låg köpt energi per ytenhet. 
Brogården representerar en renovering av ett 
miljonprogramsområde från 1970 med bety-
dande minskning av energianvändningen. 
 Motsvarande beräkningar av primärenergi-
användning och koldioxidutsläpp gjordes för 
Solna stationsområdet, se Danestig & Hen-
ning (2008). Uträkningarna visar att skillna-
den i energiåtgång i de tre olika scenarierna 
är stora se figur 4:10b. I lågenergi-scenariot, 
där man antar att energiåtgärder görs i både 
i ny och gammal bebyggelse, beräknas energi-
åtgången bli densamma som innan man bör-
jade utbyggnaden av området trots att 2000 
bostäder och 350 000 kvm lokaler tillkom-
mer. I mellanenergi-scenariot beräknas ener-
giåtgången bli drygt dubbelt så hög som idag. 
Om man bygger de nya husen enligt BBR och 
inte bygger om de redan befintliga husen kom-
mer energiåtgången bli nästan tre gånger så 
stor. 
Koldioxidutsläppen i de tre scenarierna föl-
jer ungefär samma mönster. Om en övergång 
sker till flis från värmepumpar i fjärrvärme-
systemet innebär det betydande lägre koldiox-
idutsläpp.

4.2.4. Integration av scenarier med rumsliga 
framtidsbilder

Vid seminarierna i kommunerna arbetade 
forskarna tillsammans med tvärfackliga 
grupper med personer från kommunerna 
fram rumsliga framtidsbilder för planerings-
områdena. Det innebar en test av möjlighe-
terna att i planförslag på FÖP-nivå integrera 
en diskussion av åtgärdspaket knutna till res-
pektive scenario. Om fysisk planering ska bli 
ett ännu kraftfullare instrument för att skapa 
förnybara energisystem så är det väsentligt att 
pröva om konkreta åtgärder kan tydliggöras i 
de fysiska planerna. 
 Ett bra exempel på hur åtgärder knutna till 
olika energiscenarier kan illustreras i planför-
slag framkom genom arbetet med Köpman-
holmen i Örnsköldsvik, se figur 4:11. 
 Grupparbetena under det lokala arbetsse-
minariet 2 innebar att redovisa hur samhället 
kan planeras och utvecklas för att respektive 
scenario ska kunna förverkligas. Nedan för-
tydligas de i figur 4:11 beskrivna åtgärderna 
för de tre scenarierna kopplat till den rumsliga 
framtidsbilden, planförslaget.

Alternativ A – Scenario lågenergi och el 
(max energieffektivisering)

Områden i sydlägen med förutsättningar för 
passivhus/solvärme markeras. Förutsättning-
arna för effektivisering bedöms bäst i områ-
den med hög andel direktverkande el. I övrigt 
ger scenariot ingen påtaglig påverkan på den 
fortsatta planeringen av samhället

Alternativ B – Medelväg med pellets

Arbetsgruppen tog fram ett scenario där pel-
letsöar med små pelletspannor för ett lokalt 
distributionsnät till en grupp fastigheter 
byggdes. Dessa nät kan sedan ansluta till ett 
framtida fjärrvärmenät i samhället. Områden 
där förtätning är önskvärd för att möjliggöra 
framtida fjärrvärme markeras, liksom där 
enskilda pelletsbrännare rekommenderas.

Alternativ C – Fjärrvärmemax (max förnybar 
energitillförsel) 

Platsen för en produktionsanläggning och 
ett distributionsnät för fjärrvärme redovisas, 
baserad på nuvarande värmetäthet. Områ-
den där förtätning är önskvärd för fjärrvärme 
markeras.

Ytterligare ett bra exempel på hur energifrå-
gan kan analyseras i rumsliga framtidsbilder 
visar arbetet i Dalsjöfors som använde samma 
grundscenarier som i Köpmanholmen, se figur 
4:12. De båda orterna har likartade förutsätt-
ningar genom att de är små brukssamhällen 
i närheten av en medelstor stad. I Dalsjöfors 
hade planeringen kommit längre redan i etapp 
1 vilket gjorde valet av ett huvudalternativ 
kunde ske snabbare än i Köpmanholmen. 
 Redan de tidiga energianalyserna som gjor-
des med hjälp av värderosor (se 3.2.2. och 
4.1.2.) visade att en utökad och utbyggd fjärr-
värme är den mest energieffektiva och gynn-
samma metod för ett hållbart energisystem 
i Dalsjöfors. Analysen bidrog till att under-
bygga Kommunfullmäktiges beslut att bygga 
ut fjärrvärmen till Dalsjöfors. 
 I stadens centrala kraftvärmeverk, Rya-
verket, används hållbara energislag som bio-
massa, avfall etc. Från detta kommer en över-
föringsledning att byggas ut till Dalsjöfors 
via en annan tätort, Gånghester, för att öka 
underlaget för fjärrvärmen. Tätorten får efter 
utbyggnad ett robust energisystem som repre-
senterar scenariot fjärrvärmemax (max för-
nybar energitillförsel). Som ett steg på vägen 
visas i figuren hur närvärme snabbt kan eta-
bleras i väntan på utbyggnaden av det cen-
trala fjärrvärmenätet. Som en del av det andra 
lokala arbetsseminariet gjordes också en grov 
analys av möjliga lägen för vindkraftverk på 
respektavstånd från ortskärnan. Två lång-
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smala zoner föreslogs för att minimera nega-
tiv visuell inverkan och maximera uttaget av 
el. 
 I Solna gjordes inte lika påtaglig integra-
tion av energiförutsättningarna i de olika sce-
narierna i den rumsliga framtidsbilden som i 
dessa två exempel. Det är naturligtvis möjligt 
att som ett nästa steg i arbetet göra motsva-
rande övning som i Köpmanholmen och illus-
trera lägen för fjärrvärmenät, lämpliga taky-
tor för solfångare etc. Arbetssättet är generellt 
vare sig det handlar om en expansiv stadsdel i 
en storstad eller en liten bruksort. 
 Solnafallet visar att potentialen för energi-
effektivisering i expansiva stadsdelar i stor-
stadsområden är betydande. Möjligheterna 
att göra åtgärder kan uppmärksammas i tidig 
programfas och läggas till grund för ett sys-
tematiskt tillvaratagande av dessa möjligheter 
i alla skeden i planerings-, projekterings- och 
genomförandeprocessen.

4.2.5. Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse är inte helt enkel 
att göra på ett jämförbart sätt eftersom förut-
sättningarna variera så pass mycket mellan de 
olika kommunerna. I figur 4:13 visas en sam-
manställning av beräkningar av minskad pri-
märenergianvändning respektive minskning 
av CO2-utsläpp jämfört med ett utgångsläge. 
I områden med en begränsad utbyggnad som 
i Köpmanholmen, Dalsjöfors och Vingåker är 
det något lättare att jämföra nuläge och fram-
tid än i de områden i Solna och Ulricehamn 
som nästan helt kommer att domineras av ny 
bebyggelse. 
 I Bronäsområdet som utgör förnyelse-
området kring den nya knutpunkten längs 
Götalandsbanan visas två scenarier (fokus 
energieffektivitet motsvarande lågenergihus 
för både befintlig och ny bebyggelse) samt 
mellanscenario (50% lågenergihus och 50% 
enligt BBR). Minskningar i primärenergian-
vändning och koldioxidutsläpp visas i förhål-
lande till ett standardalternativ där befintlig 
bebyggelse inte byggs om för att bli mer ener-
gieffektiv samt att ny bebyggelse sker enligt 
BBR. Nuvarande fjärrvärmesammansättning 
med tillägg av solvärme tillämpas dock i båda 
scenarierna. Samma princip har tillämpats vid 
beräkning av minskad primärenergianvänd-
ning och minskning av koldioxidutsläpp i 
Solna, dvs. att minskningarna är i förhållande 
till ett alternativ där befintlig bebyggelse inte 
åtgärdas och all nybebyggelse uppfyller BBR. 
De två procentsatserna i fokus på förnybar 
tillförsel i Solnafallet hänför sig till om vär-
mepumpar finns kvar i fjärrvärmen (-16%) 
respektive om flis används istället för värme-
pumpar i fjärrvärmen (-63%). 
Om scenarierna genomförs erhålls en minsk-
ning av primärenergianvändningen i storleks-

Figur 4: 11 Illustration av hur tre energiscenarier kan visualiseras i rumsliga fram-
tidsbilder (planförslag) i exemplet Köpmanholmen i Örnsköldsvik.
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ordningen16%–70% och en minskning av kol-
dioxidutsläppen i intervallet 16%–90%  . Det 
innebär att de mål som diskuteras för 2050 
för att inte den globala upp värmningen ska 
överstiga 2 grader (-80% koldioxidutsläpp) är 
möjliga att uppnå i alternativen med maximalt 
förnybar energitillförsel (fjärrvärmemax). För 
att nå målen i alternativ med fokus på ener-
gieffektivisering + el måste andelen förnybar 
eltillförsel öka dramatiskt. Alternativt kan 
även kolkondensel användas även i framtiden 
förutsatt att de kolkraftverk som producerar 
el förses med effektiv koldioxidinfångning.

4.2.6. Rangordning av framtidsbilder

För att inte energifrågan för uppvärmning 
ska suboptimeras utan avvägas mot andra 
väsentliga mål prövades också att rangordna 
de rumsliga framtidsbilderna där energiscena-
rierna integrerats i en rangordningstabell. Så 
här kommenterade Solna kommun rangord-
ningsövningen i sin kommunrapport:
 ”Utifrån redan uppgjorda utvärderings-
kriterier rangordnade vi de tre scenarierna. 
Det blev inte så stor skillnad på scenarierna 
då det redan är givet vilka kvadratmeter som 
ska byggas och ytan är så liten. Det som är 
avgörande är hur vi bygger husen. Utifrån 
kriterier för ”Ekologi och miljö” är lågener-
giscenariot bäst och standard sämst. ”Värna 
kulturmiljö” och ”Materialåtgång i byggske-
det” är dock sämre i lågenergiscenariot. För 
sociala aspekter är det ganska lika. Vad gäller 
ekonomiska aspekter så är investeringskost-
naderna större, men driftskostnaderna lägre i 
lågenergiscenariot. En rimlig etappindelning 

är att i ett första steg effektivisera det befint-
liga beståndet för att inte bygga ett överdi-
mensionerat fjärrvärmesystem. 
 I diskussionerna lekte vi med tanken att 
nyttja returvattnet i fjärrvärmenätet. Då 
kanske i husen med låg energiförbrukning 
för värmen. Returvärme används idag ibland 
för att hålla snöfritt på vissa platser. Norren-
ergi är idag intresserad av att spara energi i 
fjärrvärmenätet för att möjliggöra ytterligare 
utbyggnad i kommunen utan att det behöver 
byggas en ny panna.”
 I den lilla bruksorten Högsjö i Vingåkers 
kommun gjordes på motsvarande sätt en 
rangordning av alternativen närvärme, vär-
mepumpar och pelletspannor. Här konstate-
rades att det var svårt att skilja alternativen år 
när det gäller värn av kulturmiljön men att en 

Primärenergianv CO2-utsläpp

Fokus en-
ergieff

Mellan-
scenario

Fokus förny-
bar tillförsel

Fokus 
energieff

Mellan-
scenario

Fokus förnybar 
tillförsel

Örnsköldsvik -70 -50 -30 -72 -69 -90

Vingåker -60 -60 -60 -60 -90 -90

Ulricehamn

Bronäs, max
Bronäs, min

-65
-65

-30
-18

Detta scenario 
utgår men 
nuvarande 
fjärrvärme-
sammansättning
med tillägg av 
solvärme
tillämpas i 
de övriga 
scenarierna

-65
-65

-30
-18

Detta scenario utgår 
men nuvarande 
fjärrvärme-
sammansättning
med tillägg av 
solvärme
tillämpas i de övriga 
scenarierna

Borås -60 -50 -30 -60 -70 -90

Solna -63 -16 -63 resp. -16 -63 -16 -63 resp.-16

Figur 4:13 Sammanställning av beräknad minskning av primärenergianvändningen och CO2-utsläpp i energiscenarier för kommunernas plane-
ringsområden.

Figur 4: 12 Skisserat linjenät för utbyggnad av centralt fjärrvärmenät från Borås till 
Dalsjöfors. Som en första etapp visas uppbyggnaden av ett närvärmenät med en 
ny panna inne på Almedahlsområdet som är centralt beläget i tätorten.



61Tillämpning av metoder och verktyg

satsning på pelletspannor kan ha något större 
inverkan på bebyggelsen än t.ex. närvärme. Å 
andra sidan ansågs att ledningsstråk från när-
värmeanläggningen skulle kunna innebära en 
negativ påverkan på grönområdena genom att 
skulle kunna bidra till att dränera ut dessa. 
Det viktiga med rangordningsövningen var 
att uppmärksamma andra aspekter än de rena 
energiaspekterna så att man alltid behåller en 
helhetssyn på begreppet uthållighet. En mini-
mering av primärenergianvändningen och 
koldioxidutsläpp får inte ske till priset av alla 
andra slags miljövärden

4.2.7. Olika aktörers synpunkter på verkty-
gen i workshop 2

Synpunkterna som redovisas är i huvudsak 
hämtade från Mats Lundström arbetsrapport, 
se Lundström (2008).

 Det var en allmänt positiv inställning till 
det arbetssätt som testats under seminariet. 
Bland några av planerarna fanns dock en viss 
skepsis: ”självklara slutsatser”, ”inte plane-

ringsfrågor” och ”kommuner har inte resur-
ser till så djupt analysarbete” var några kri-
tiska synpunkter. Övriga aktörsgrupper var 
framförallt positiva till att få vara med i pla-
neringsprocessen. Planerare tycks vara mer 
instrumentella, de vill se nyttan av arbetssätt 
och verktyg i sitt vardagliga jobb. Det gränsö-
verskridande arbetssättet gav också en insikt i 
och förståelse för hur man arbetar och tänker 
inom andra professioner än ens egen. 
 Bland planerarna fanns en viss uppgivenhet 
över att det till vardags inte finns något större 
mandat att planera för mer hållbar bebyggel-
seutveckling då man från politiskt håll inte vill 
ställa höga miljömässiga krav. ”Politikerna är 
glada bara någon vill bygga nytt”.
 Att arbeta med energiscenarier kopplat till 
en integration av dessa i rumsliga framtids-
bilder för en ort var nytt för alla intervjuade, 
även om vissa hade arbetat med några av meto-
derna och verktygen i andra sammanhang. 
Det fanns delade meningar om att arbeta med 
ytterlighetsscenarier (t.ex.  bara satsa på fjärr-
värme) och med ett långt perspektiv (år 2050), 
men något tydligt ställningstagande för det 
ena eller andra bland de olika aktörsgrup-
perna kan inte skönjas. 
 De som ser det som en tankeövning för att 
tänkta fritt och nytt är positiva till att använda 
ytterlighetsscenarier och längre tidsperspektiv 
– alternativen blir tydligare. De som är mer 
operativa och/eller instrumentella i sin syn 
efterfrågar mer realistiska, nyanserade (blan-
dade) scenarier. Bland annat fanns en syn 
att det är svårt för allmänheten att ta till sig 
ytterligheter och alltför långa tidshorisonter 
då det blir alltför abstrakt. Det fanns också 
synpunkter på att de ekonomiska aspekterna 
inte var med förrän vid utvärderingen.
 Många av de intervjuade anser att det 
behövs personer utifrån för att kunna genom-
föra seminariet på samma sätt som nu varit 
aktuellt. Framförallt saknar man viss expert-
kunskap (energi, miljöutvärdering m.m.). 
Externa processledare kan dessutom vara en 
fördel då de inte anses vara partiska, vilket 
kommunens tjänstemän ibland anses vara. 
Det handlar också om (brist på) tid.
 Seminariet genomfördes under en knapp 
arbetsdag och denna tid behövs. Flera ansåg 
att det egentligen behövs mer tid, men att 
den tiden inte finns. Vissa menade att tiden 
räcker om man är hårdare att hålla tidssche-
mat samt om vissa frågor prioriterades (och 
andra prioriterades bort). Några föreslog ett 
annat upplägg, t.ex. att seminariet delas upp 
i två separerade delar med tid för reflektion 
emellan. Med ett skriftligt bakgrundsmaterial 
finns möjlighet att läsa in sig på förhand, t.ex. 
frågor som rör energifrågor kopplat till bebyg-
gelse. 
 Det fanns synpunkter på utvärderings-

Figur 4:15 Rangordningstabell Högsjö, Vingåker, där A= Närvärme, B= Värmepum-
par och C= Pelletspannor.

Värderingskriterier Delkriterier A B C 1 2 3 Kommentar

Minimering av energianv uppvärmning/kyln B A C Se i ett 
livscykelperspektiv, 
primärenergi
I stort sett likvärdiga

Beakta ”eltransporter” till 
värmepumpar

Anläggningen som resurs 
beaktas

Svårt att skilja 
alternativen åt

Förutsätter ackumulatortank 
kopplat till pelletspannorna. 
God isolering grundföruts

Minskning av fossilt CO2 utsläpp A C B Klimatneutral el kring 
2050 solel, CCS etc

Påverkan på grönområden (parker och 
trädgårdar)

B C A Ledningsstråk som 
dränerar ut 

Andelen förnybar energi C A B

Minimering av energianv för trpt B A C
Effektiv resursanv –vatten,avfall,mtrl A B C
Värn av naturmiljön (biologisk mångfald) B A C
Värn av kulturmiljön A B C
Risk och säkerhet - sårbarhet C A B

Ekologi/miljö

Figur 4:14 Utvärdering av energiscenarier, Solna. Grön= Lågenergi, Blått= Mel-
lanenergi och Rött= Standardenergi.

Värderingskriterier Delkriterier Bäst Mell
an

Sämst Kommentar

Minmering av energianv uppvärmning/kyln

Sårbarhet

Temporärt pga flytt av 
befintliga boende

Under byggskedet

Retuvatten till passivhus.
Börja med ombyggnation för 
att undvika fjvrutbyggnad.

Livscykelkostnad

Investeringskostnader Ingen hänsyn tagen till 
livscykelkostnad

Lokalisering inom övergripande ram Vid anv av fjvreturvatten samt 
placering av solfångare 
påverkas lokaliseringen.

Balans grönt-bebyggt

Växthusgaser

Materialanvändning

Buller

Värn av kuturmiljön

Risk och säkerhet

Trygghet – socialt levande miljö

Jämställdhet – kön, ålder, etnisk härkomst

Tillgång  till mötesplatser

Tillgång till platser för rekreation, sport,vila

Positiv näringslivsutveckling – bef och nya företag

Regional tillänglighet 

Etappvis genomförande (minimering av invest i varje 
etapp)

Drifts- och förvaltningsekonomi

Sammanhållen stadsstrukturRumsliga
aspekter

Ekonomiska 
aspekter

Sociala aspekter

Ekologi/miljö
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verktygen. Det positiva med värderosen, som 
användes för utvärdering av delprojektets 
etapp 1, är att den, enligt några, är en enkel 
konsekvenssummering som gör det tydligt 
var det finns bra/dåliga potentialer och var 
det är värt att satsa. De som är mer negativt 
inställda (män med teknisk bakgrund) pekar 
på att den är svår att förstå då den är oma-
tematisk. Annan kritik är att det är svårt att 
välja vilka indikatorer som ska vara med och 
att de är svåra att jämföra med varandra. 
Dessutom är frågorna inte viktade. Det fanns 
ett ifrågasättande av vilka indikatorer som var 
med i värderosen och att de redan var utvalda 
(”som man frågar får man svar”), samt varför 
det skulle vara just åtta indikatorer/axlar. 
 Fördelen med effektprofil med indikatorer 
för rangordning var att de var bättre än värde-
rosorna vid beslutsfattande då man ser för-/ 
och nackdelarna och kan bryta ned frågorna i 
fler och mer finfördelade kategorier. Men det 
fanns flera kritiska synpunkter, bland annat 
att de fungerade bättre som diskussionsunder-
lag än som beslutsunderlag då det var mycket 
svårt att jämföra de olika alternativen och dra 
slutsatser utan expertkunskap. En annan kri-
tik var att det var svårt och detaljerat samt att 
det inte framgick vilka frågor som var vikti-
gast att beakta då de inte var viktade (”som 
att jämföra päron och äpplen”). Urvalet av 
vilka indikatorer som är med påverkar slutre-
sultatet (”som man frågar får man svar…”)
 I Solnas kommunrapport redovisas föl-
jande diskussion av rangordningsövningen 
som pekar på vikten av att ha en tvärfacklig 
sammansättning för att belysa scenarierna 
från många olika håll. 
 ”Vid denna workshop var två representan-
ter från det kommunala energibolaget Norr-
energi AB med. Detta var mycket bra för dis-
kussionen eftersom de kunde bidra med sin 
sakkunskap. Som en motvikt i diskussionen 
var en exploateringsingenjör från stadsbygg-
nadsförvaltningen som kunde berätta om den 
krassa verkligheten vid exploatering och vilka 
krav som anses kunna ställas då. Worksho-
pen var mycket givande trots att rangord-
ningen av utvärderingskriterierna inte visade 

någon större skillnad mellan scenarierna. 
Diskussionerna gav de medverkande tillfälle 
att försöka tänka nytt.  Arbetet med utvär-
deringskriterierna tyckte deltagarna är ett 
bra sätt att komma igång med diskussioner, 
men säger egentligen inget om hur man vär-
derar de olika kriterierna mot varandra. Det 
blir ytterliggare en diskussion. En person som 
inte har varit med i framtagandet av rangord-
ningen kan lätt misstolka resultatet .”

4.2.8. Socio-spatial och rumslig integration 
av energisystemet i samhällsbilden

Parallellt med tillämpningen av planerings-
verktyg i lokala arbetsseminarier har studier 
gjorts av rumsliga aspekter på energisystemet 
i Dalsjöfors, Ulricehamn och Köpmanholmen, 
se Ekelund, B. (2007) och Ekelund, B. (2005). 
Distributions- och produktionsanläggningar 
för el respektive värme har analyserats. En 
kvalitativ bedömning har gjorts i vilken mån 
dessa anläggningar utgör en integrerad del 
av samhällsbilden. Begreppen visuellt influ-
ensområde och stråk/flöden har använts för 
att beskriva i vilken mån anläggningarna är 
socio-spatialt integrerade. Den rumsliga inte-
grationen har bedömts utifrån anläggningar-
nas relation till natur, landskap och park samt 
omgivande bebyggelse. 
 Resultatet från studien i Köpmanholmen, 
som genomförts i projektets etapp 2, visar att 
befintliga energianläggningar i regel saknar 
medvetet utformad relation till sin rumsliga 
kontext. De är dock i flera fall socio-spatialt 
integrerade. Framtidsbilderna som illustreras 
i figur 4:11 har också analyserats med samma 
begreppsapparat. De visar på ett positivt och 
proaktivt förhållningssätt till energisystemets 
framtida utveckling. De belyser också att vik-
ten av en god gestaltning av energisystemet 
behöver vara en central fråga i fortsatt arbete. 
Ett nytt närvärme- eller fjärrvärmeverk skulle 
med en omsorgsfull gestaltning kunna bli 
en viktig symbol för det framtida Köpman-
holmen. Solfångare och solceller kan också 
bli viktiga gestaltningselement i både ny och 
befintlig bebyggelse. Det är en grannlaga upp-
gift att hitta ett formspråk som fungerar ihop 

Figur 4: 16 Fördelningsstationer utgör ofta ett påtagligt stadsbyggnadselement men har i regel tillkommit utan att betraktas som ett sådant. 
Exempel från Köpmanholmen.
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med den småskaliga, befintliga bebyggelsen 
och de majestätiska vyerna av Höga Kusten.

4.3. Integration av energi för 
transporter i rumsliga framtidsbil-
der (lokalt arbetsseminarium 3)
Vid seminarierna i fallstudiekommunerna till-
lämpades de utgångspunkter för arbetet med 
transportscenarier som beskrivs i avsnitt 3.5. 
Här beskrivs genomförande och resultat från 
arbetet uppdelat på följande huvudsteg:

• Lokal anpassning av generella scenarier
•  Beräkning av framtida energibehov och 

koldioxidutsläpp i transportscenarierna
•  Integrering av scenarier med rumsliga fram-

tidsbilder (planförslag)
• Bedömning av måluppfyllelse
• Rangordning av framtidsbilder

Exempel från fallstudiekommunerna redovi-
sas för varje steg. Utförligare redovisningar 
av basförutsättningar och utveckling av inte-
grerade framtidsbilder återfinns i en särskild 
arbetsrapport, se Schylberg (2008). Här refe-

reras också till studien ”Polycentrisk utveck-
ling och regionförstoring i Sverige” där regi-
onförstoringsprocessens inverkan på de fem 
fallstudiekommunerna sammanfattas, se 
vidare Johansson, M (2008).
 I ett avslutande avsnitt görs en summering 
av deltagande aktörers synpunkter på detta 
arbetsmoment i processen med referens till en 
särskild arbetsrapport, se Lundström (2008).
 
4.3.1. Lokal anpassning av generella scena-
rier

I samtliga kommuner var det möjlighet att 
anpassa de tre principiella scenarierna för 
transportenergi som beskrevs i avsnitt 3.5. 
I figur 4.17 visas en översikt över hur scena-
rierna formulerades i de olika kommunerna 
och vilka antaganden om färdmedelsfördel-
ning som ställdes upp i de olika scenarierna 
ställt mot en ungefärligt antagande om färd-
medelsfördelningen 2007. I figur 4:18 tydlig-
görs tankegången kring att använda olika 
färdmedelsfördelning för invånarna i det 
valda planeringsområdet som utgångspunkt 
för scenarierna. I detta steg görs antagandena 
om färdmedelsfördelning delvis frikopplat 
från den fysiska utformningen. De angivna 

Scenario A Fokus på 
kollektivtrp med jvg 
eller buss

Scenario B Fokus på 
gång- och cykeltrafik samt 
distanskommunikation

Scenario C Fokus på 
biltransporter med 
förnybara bränslen 
(miljöbilar)

Borås Kollfokus GC-fokus Biltrafikfokus, förnyelsebara 
bränslen

Färdmedelsfördelning
Bil/Koll/GC
2007: 85/10/5

30/60/10 50/30/20 70/20/10

Ulricehamn Kollfokus GC-fokus Biltrafikfokus, förnyelsebara 
bränslen

Färdmedelsfördelning
Bil/Koll/GC
2007

30/50/20 40/30/30 70/20/10

Vingåker Stadsutveckling och 
bytespunkter

GC-trafik och distansarbete Det framtida nya 
miljöbilssamhället

Färdmedelsfördelning
Bil/Koll/GC
2007: 80/10/10

30/50/20 40/30/30 80/10/10

Solna Koll max/GC max Koll min/GC min

Färdmedelsfördelning
Bil/Koll/GC
2007: 40/40/20

20/50/30 30/40/30

Örnsköldsvik Koll-max Bil-max

Färdmedelsfördelning
Bil/Koll/GC
2007: 90/5/5

45/45/10 90/0/10

Figur 4:17 Sammanställning av valda scenarier i fallstudiekommunerna med uppgifter om nuvarande och antagen framtida färdmedelsfördelning
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siffrorna ska ses som mål eller riktvärden för 
vad som är önskvärt i olika scenarier.

 I Solna och Ulricehamn knöts seminariet 
mer direkt till scenarier för det stationsnära 
områdets utveckling. Vid Solna station är kol-
lektivtrafiksystemet så pass utbyggt att det 
upplevdes som mest relevant att inrikta scena-
rierna mot olika alternativa kollektivtrafiksce-
narier. I Ulricehamn belystes det stationsnära 
området utifrån de tre grundscenarierna.
 I Borås, Vingåker och Örnsköldsvik till-
lämpades metoden på mindre tätorter utanför 
centralorten. På dessa orter är förutsättning-
arna för en effektiv kollektivtrafik sämre än 
för de centrala delarna av orterna. Ett miljö-
bilsfokus scenario upplevdes därför som rele-
vant och i flera avseenden attraktivt. 
 Kommunerna förutsattes tillhandahålla 
grunduppgifter om ungefärlig färdmedelsför-
delning i dagsläget, vilket skulle användas till 
att anpassa färdmedelsfördelningen i de gene-
rella scenarierna till de lokala förutsättning-
arna. Det var dock överlag svårt att få fram 
uppgifter om färdmedelsfördelning på den 
lokala nivån. Istället användes uppgifter på 
regional nivå.  
 Som framgår av figur 4:17 skiljer sig färd-
medelsfördelningen åt mellan de studerade 
regionerna. Stockholmsregionen, där Solna 
ingår, har en större kollektivtrafikandel på 
40% i dagsläget jämfört med de övriga stu-
derade regionerna där kollektivtrafikandelen 
uppskattades till 5-10% . 
 På grund av de stora regionala variatio-
nerna var det viktigt att anpassa de lokala 
scenarierna till en rimlig nivå för den lokala 
orten, så att scenarierna i samtliga fall innebar 
en väsentligt förbättrad situation i förhållande 
till dagsläget. Med förbättrad situation avses 
i det här fallet en lägre andel biltransporter i 
samtliga scenarier jämfört med dagens situa-
tion.  
 Bristen på detaljerade uppgifter om trans-
porternas omfattning och färdmedelsfördel-
ning i dagsläget behöver inte utgöra något 
hinder för att genomföra övningen. Det vik-
tiga med övningen var inte att i detalj kart-
lägga nuläget utan att pröva nya verktyg.

4.3.2. Beräkning av framtida energibehov 
och koldioxidutsläpp 
Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 
beräknades i de lokalt anpassade scenarierna 
utifrån: 

•  Antaganden om färdmedelsfördelningen i 
varje scenario

•  Antaganden om de totala transportmäng-
derna (lokalt och regionalt) på orten

•  Antaganden om fördelning av kollektiva 
transporter mellan buss respektive tåg 

•  Antaganden om framtida teknikeffektivise-
ringar som kan leda till minskad bränsle-
förbrukning och minskade utsläpp

•  Antaganden om antal passagerare per for-
don

Vid övningen användes en beräkningsmo-
dell som utvecklats specifikt för ändamålet 
av Leif Magnusson på SWECO VBB i Göte-
borg. I modellen ingår ovan beskrivna anta-
ganden som parametrar som kan varieras för 
att beräkna olika tänkbara kombinationer av 
åtgärder och förhållanden. I modellen redovi-
sas resultat i form av total bränsleförbrukning 
och totalt utsläpp av koldioxid för varje sce-
nario. I modellen nyttjas en rad nyckeltal för 
att exempelvis koppla bränsleförbrukning och 
utsläpp till olika fordonstyper. 
 Vid det första seminarietillfället, som var 
i Vingåker, användes en första version av 
modellen där det endast gick att styra para-
metrarna färdmedelsfördelning, antal passa-
gerare per fordon och totalt transportarbete. 
Vid de övriga seminarietillfällena användes en 

Figur 4: 18 Generella transportscenarier med färdmedelsfördelning. Den första 
stapeln motsvarar ett generellt nuläge, den andra stapeln ett kollektivtrafikfokus, 
den tredje ett GC-fokus och den fjärde stapeln ett miljöbilsfokus. De blå fälten i 
staplarna representerar andelen biltransporter, rött representerar andelen resor 
som sker med kollektiva färdmedel och grönt representerar andelen resor som 
sker till fots eller med cykel.       
  

Figur 4:19  Lokalt anpassade transportscenarier, där färdmedelsfördelning i nuläge 
och scenarier anpassats till förutsättningarna i Örnsköldsvik.  I figuren motsvarar 
scenario 1 ett jämförelsealternativ med dagens färdmedelsfördelning, scenario 2 
ett kollektivtrafikfokus och scenario 3 ett miljöbilsfokus. De blå fälten i staplarna 
representerar andelen biltransporter, röda fält representerar andelen resor som 
sker med kollektiva färdmedel och gröna fält representerar andelen resor som sker 
till fots eller med cykel. 
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utvecklad version av modellen som komplet-
terats med variabler för teknikeffektivisering 
avseende bränsleförbrukning, samt en uppdel-
ning av kollektiva transporter mellan buss och 
spårbundna transporter, se figur 4:20. 
 Antaganden om fördelningen av transport-
slagen enligt varje scenario bygger på regional 
statistik över färdmedelsfördelning avseende 
antalet resor i rusningstrafik. Ofta saknas 
uppgifter om färdmedelsfördelningen avse-
ende totala reslängder. Antaganden om de 
totala transportmängderna (lokalt och regio-
nalt) på orten bygger därför på grova skatt-
ningar. 
 Antaganden om fördelning av kollektiva 
transporter mellan buss respektive tåg har 
gjorts utifrån lokal statistik och kvalificerade 
gissningar. 
 Antaganden om framtida teknikeffektivise-
ringar som kan leda till minskad bränsleför-
brukning och minskade utsläpp har gjorts uti-
från grova antaganden. I vissa fall är dessa ett 
uttryck för vilken teknikutveckling som krävs 
för att nå en god måluppfyllelse i de lokala 
scenarierna. I andra fall baserar de sig på kva-
lificerade gissningar och framskrivningar uti-
från aktuella trender.   
 Antaganden om antal passagerare per for-
don utgår ifrån lokal statistik på medelbe-
läggningar på lokala busslinjer samt på ett 
riksgenomsnitt på 1,3 passagerare (inklusive 
föraren) i bilar.  
 Ovan beskrivna antaganden gjordes i en 
dialog på plats och speglar därför de dis-
kussioner som fördes i varje situation. Anta-
ganden om framtida teknikeffektiviseringar 
varierar mellan ett scenario med miljöbilsfo-
kus och ett scenario med kollektivtrafikfokus 
på samma ort och mellan scenarier med mil-
jöbilsfokus på olika orter. I de flesta fall har vi 

räknat med att ett scenario med bilfokus leder 
till en större teknikeffektivisering i bilparken 
medan ett kollektivtrafikfokus leder till en 
större teknikeffektivisering i bussar och tåg. 
Målsättningen har varit att de antaganden 
som gjorts på varje ort skulle upplevas som 
tillräckligt visionära. Det faktum att anta-
ganden om exempelvis framtida teknikeffek-
tiviseringar varierar mellan orterna försvårar 
jämförelser mellan faktisk måluppfyllelse på 
de olika orterna.  

4.3.3. Integrering av scenarier med rumsliga 
framtidsbilder (planförslag) 

I ett nästa steg genomfördes ett grupparbete 
som syftade till att integrera de framtagna 
transportscenarierna i de lokala framtidsbil-
derna, dvs. kommunens framtida planer för 
det aktuella området. Planförslag för områ-
dena utvecklades redan i etapp 1 utifrån ett 
övergripande uthållighetsperspektiv. Trans-
portscenarierna är tänkta att inspirera till 
olika visioner för framtida bebyggelselokali-
sering och transportlösningar som leder till 
justering och förändring av planförslagen. 
Ett transportscenario med kollektivtrafiken 
i fokus kan t.ex. leda till åtgärder som för-
stärker en flerkärnig bebyggelsekoncentration 
uppbyggd längs kollektivtrafikstråken. Ett 
transportscenario med miljöbilar och distans-
arbete i fokus möjliggör och kanske ytterligare 
förstärker tendensen till spridd bebyggelse. 
 Vid grupparbetet och vid en samlad genom-
gång i storgrupp föranledde transportsscena-
rierna diskussioner om hur omvärldsfaktorer, i 
form av miljö- och näringslivspolitik på natio-
nell och internationell nivå, ekonomisk kon-
junktur, bensinpriser, förändrade värderingar 
i samhället, miljöutvecklingen etc. påverkar 
sannolikheten för att scenariot förverkligas 

Figur 4:20 Uppbyggnaden av beräkningsmodellen och dess tillämpning för övningen i anslutning till Solna stationsområdet.  Den vänstra delen 
av figuren visar nuläget med ett antal parametrar knutna till bränsle som energiinnehåll, koldioxidbildning och teknikeffektivisering samt färd-
medelsfördelning, medelbeläggning i fordon etc. I den högra delen av figuren visas beräkningen för kollmax och GC-maxscenariot. Genom att 
bl.a. öka andelen kollektivtrafik från 40% till 50%, och öka medelbeläggningen i både personbilar och bussar samt teknikeffektivisera med 20% 
kan bränsleförbrukningen minskas med 58% och koldioxidutsläppen med 83%.  
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och når en acceptans bland medborgarna. 
En annan diskussionspunkt var hur framtids-
scenariot påverkar medborgarnas vardagsliv 
och valfrihet och vilka förutsättningar det ger 
för ekonomisk tillväxt på orten. Ytterligare 
en diskussionspunkt var om det var sanno-
likt att den integrerade framtidsbilden verk-
ligen leder till en färdmedelsfördelning enligt 
antaget scenario. Denna diskussion fördes på 
en kvalitativ nivå då det är mycket svårt att 
identifiera generella nyckeltal och säkerställda 
effektsamband mellan fysiska strukturer och 
transportmönster på en lokal nivå. 

 Illustrationerna av kollektivtrafikfokus och 
GC-fokus blev så lika för Bronäsområdet i 
Ulricehamn att de illustreras i samma bild, se 
figur 4:22. Några viktiga åtgärder som före-
slogs var:

•  Resecentrum längs den framtida Göta-
landsbanan blir ett nav i området genom 
att det är integrerad med en blandning av 
handel, arbetsplatser och bostäder

•  Ett antal småbussar som går oftare men 
i färre slingor än dagens busstrafik med 
bussterminal vid resecentrum

•  Ett finmaskigt nät av GC-vägar samman-
strålar vid resecentrum med en bro över 
riksväg 46 för boende öster om vägen

4.3.4. Bedömning av måluppfyllelse

Som utgångspunkt för de lokala transportse-
minarierna används följande klimatmål i ett 
2050-perspektiv i förhållande till dagens situ-
ation: 

• Minskad energianvändning med 60%  
•  Minskade utsläpp av växthusgaser med 

80% (här förenklat till koldioxidekvivalen-
ter)

Måluppfyllelse i förhållande till klimatmålen 
bedömdes genom en jämförelse av bränsleför-
brukning och utsläpp i olika scenarier med 
förbrukning och utsläpp i jämförelsealterna-
tivet. Den testade metoden för att beräkna 
energibehov och koldioxidutsläpp användes 
både som ett dialogverktyg som ett beräk-
ningsverktyg. Antaganden om teknikutveck-
ling, nyttjandegrad, färdmedelsfördelning mm 
gjordes i en dialog på plats och speglar därför 
de diskussioner som fördes i varje situation.  
Målsättningen har varit att de antaganden 
som gjorts på varje ort skulle upplevas som 
tillräckligt visionära. Det faktum att antagan-
den om exempelvis framtida teknikeffektivi-
seringar varierar i de lokala exemplen försvå-
rar dock jämförelser av faktisk måluppfyllelse 
i de olika exemplen. 
 Av tabellen nedan kan vi utläsa att det 
stora flertalet av scenarierna ligger nära att 

Figur 4:21  En ändring av det befintliga kollektivtrafiknätet i Dalsjöfors (orange) 
skulle ge ökat underlag med resande och möjliggöra nya stadsdelar med god 
kollektivtrafiktillgänglighet. Exempel på hur planförslaget kunnat vidareutvecklas 
genom att integreras med ett scenario med kollektivtrafikfokus.

Figur 4:22  Illustrationerna av kollektivtrafikfokus och GC-fokus blev så lika för 
Bronäsområdet i Ulricehamn att de illustreras i samma bild.

Ulf Ranhagen KTH/LTU 
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nå målet om en 60% minskning av energi-
användning i förhållande till dagens nivåer 
men att endast de två Örnsköldsviks scena-
rier når målet. Realismen i bilfokus-alternati-
vet i Örnsköldsvik blev dock ifrågasatt på en 
rad punkter. Det uppsatta målet om en 80% 
minskning av koldioxidutsläppen nås i samt-
liga fall, utom i Vingåker. Den lägre målupp-
fyllelsen i Vingåker förklaras av att modellen 
vid detta seminarietillfälle inte innehöll några 
parametrar för teknikutveckling. 
 Färdmedelsfördelningen i Vingåkerssce-
narierna är snarlika med färdmedelsfördel-
ningen på orterna Borås och Ulricehamn.  Det 
gör en jämförelse av måluppfyllelsen i Vingå-
kersexemplen och de övriga två intressant och 
relevant, då man ser att en framtida teknikut-
veckling (i modellen) står för en betydande del 
av miljövinsterna. Samtidigt är det rimligt att 

ifrågasätta om det finns en inbyggd överför-
väntan på teknikutvecklingen i modellen.
 En slutsats från seminarierna är att det 
framtagna modellverktyget bör användas med 
ledning av en expert som kan bedöma rimlig-
heten i de antaganden som görs angående tek-
nikutveckling, antal passagerare per fordon 
etc. Om verktyget används utan denna kun-
skapsavstämning kan verktyget uppmuntra 
till en övertro på tekniska lösningar då änd-
ringar i procentsatser avseende koldioxidut-
släpp och energianvändning ger stora utslag 
på slutresultatet. 
 En principiellt viktig fråga är hur koldiox-
idutsläpp vid elproduktionen ska beräknas, 
efter grön el standard där utsläppen likställs 
med utsläppen från vindkraftverk och vat-
tenkraft vilket är närmast noll, eller enligt 
utsläppsnivåer från kolkondenskraftverk där 

Ort Minskning energianvändning% Minskning koldioxidutsläpp%  

Kollfokus Bilfokus Kollfokus Bilfokus

Vingåker* -36  – 6 -52 -27

Solna -58 -56 -83 -81

Ulricehamn -56 -51 -80 -95

Borås -54 -41 -80 -94

Örnsköldsvik -63 -70 -96 -97        

* I Vingåker innehöll inte modellen några parametrar för teknikutveckling. 
Figur 4: 23 : Samlade resultat från konsekvensbedömning av Koll-fokus och Bil-fokus

Figur 4:24  Exempel på kriterielista för rangordning av framtidsbilder utifrån ekologiska, sociala, ekonomiska och 
rumsliga indikatorer. Exempel från Ulricehamn. Bedömningen av stadsutvecklingspotentialen, som motsvarar ett 
rumsligt perspektiv, utgår ifrån nyckelfrågor i aktuellt plandokument på översiksplanenivå alternativt fördjupad 
översiktsplanenivå.
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elproduktionen för med sig stora koldioxidut-
släpp. Vilket nyckeltal man använder i det här 
avseendet påverkar hur koldioxidutsläppen 
från tågtrafik beräknas. 

4.3.5. Rangordning av framtidsbilder 

Som ett sista steg i denna workshop genomför-
des en rangordning av de integrerade framtids-
bilderna utifrån en uppsättning huvudkriterier 
och delkriterier. Jämförelse genom rangord-
ning är en förhållandevis enkel bedömnings-
metod där man undviker de stora svårigheter 
som brukar ligga i att bedöma olika alternativ 
i förhållande till absoluta mått på måluppfyl-
lelse, t.ex. enligt en tregradig eller femgradig 
skala. Vid rangordning kan man ställa lägre 
krav på fullständiga beslutsunderlag och följ-
aktligen bör resultaten av rangordningen tol-
kas som tendenser snarare än fullständiga 
svar. Det är viktigt att inte övertolka resulta-
ten då metoden är s.k. ”quick and dirty”.  
 Kriterierna hade valts ut för att samman-
taget belysa framtidsbilderna i ett brett uthål-
lighetsperspektiv. I stor utsträckning valdes 
samma kriterier som använts tidigare i de 
lokala energiseminarierna, detta för att under-
lätta intressanta jämförelser mellan de inte-
grerade energiframtidsbilderna och de inte-
grerade transportframtidsbilderna.  Avsikten 
var att göra en neutral utvärdering av de olika 
framtidsbilderna. Det är då viktigt att urvalet 
av kriterier inte på förhand ger en fördel åt ett 
av alternativen. Det visade sig efterhand att 
det fanns en sådan bias, dvs. inbyggd fördel, i 
den framtagna listan till förmån för ett scena-
rio med kollektivtrafikfokus. Detta diskute-
ras mer utförligt i arbetsrapporten, Schylberg 
(2008).
 Vid seminarierna i Solna, Ulricehamn och 
Borås fanns inte tid att genomföra rangord-
ningsövningen i samband med det lokala 
seminariet utan rangordningsövningen 
genomfördes vid ett särskilt möte i efterhand. 
Vid seminarierna i Vingåker och Örnskölds-
vik genomfördes rangordningsövningen i 
storgrupp. Rangordningsformuläret projice-
rades på en storbild och fylldes successivt i. 
Varje delkriterier var föremål för en diskus-
sion om hur delkriteriet skulle tolkas och hur 
de olika scenarierna borde rangordnas utifrån 
den gjorda tolkningen. I vissa fall bedömdes 
enskilda delkriterier som svårtolkade eller 
irrelevanta. 

4.3.6. Lokala arbetsmarknader, boende-
mönster och regionförstoring
I detta avsnitt refereras till Mats Johanssons 
övergripande kommentarer till regionförsto-
ringsprocessen i de fem kommunerna. En mer 
fullständig redovisning av hans studie finns 
i en särskild arbetsrapport, se Johansson, M 
(2008). Kommentarerna läggs in här eftersom 

regionförstoringsprocessens har störst rele-
vans för behandlingen av transportfrågorna i 
delprojektet fysisk planering för ett hållbart 
samhälle.
 I samband med övergången får ett industri-
ellt till ett post-industriellt samhälle påverkas 
även de lokala arbetsmarknaderna och boen-
destrukturerna. Arbete och boende skiljs allt-
mera åt genom förbättrade kommunikationer, 
flexiblare arbetsmarknader och boendepre-
ferensernas allt större betydelse. Detta får 
konsekvenser på såväl stora som små lokala 
arbetsmarknader. Lokaliseringsfaktorn har 
också fått allt större betydelse med avseende 
på förutsättningar att utveckla polycentriska 
arbetsmarknader och flerkärniga boende-
strukturer och detta gäller även med avse-
ende på fungerande lokala arbetsmarknader 
och regionförstoring. Städer och orter som 
ligger i tätbefolkade områden har helt andra 
möjligheter att dra nytta av en polycentrisk 
utvecklingsprocess än städer och orter som är 
avlägset belägna och där tillgängligheten eller 
nåbarheten inte är lika uttalad. Detta skil-
jer t.ex. storstadsområdena från Norrlands 
inland eller de södra delarna av Sverige från 
de norra.
 Avsikten med denna begränsade studie har 
varit att undersöka dessa förlopp med avse-
ende på fem städer/orter – Borås, Solna, Ulri-
cehamn, Vingåker och Örnsköldsvik – samt 
att sätta in dessa i ett regionförstoringsper-
spektiv med polycentriska förtecken. Det har 
framkommit att det finns såväl likheter som 
skillnader och förutsättningarna för en vidare 
regionförstoring och integrering i polycen-
triska strukturer även skiljer sig åt. 
 Solna är idag en integrerad del i huvud-

Figur 4:25  En schematisk framställning av utvecklingen av Stockholms/Solnas 
lokala arbetsmarknad med avseende på regionförstoring och polycentrism mellan 
1985 och 2004. Stockholm och Solna tillhör nu samma funktionella arbetsmark-
nadsregion.
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stadsregionens arbetsmarknad, vilket fram-
går av figur 4:25. Borås är huvudort i en egen 
lokal arbetsmarknad men som alltmer hål-
ler på att integreras i Göteborgs stora lokala 
arbetsmarknad.  Även Vingåker och Ulrice-
hamn kommer troligen genom kopplingen till 
Eskilstuna respektive Borås även formellt att 
integreras i en Stockholm/Solnas respektive 
Göteborgs storstadsarbetsmarknader i fram-
tiden. 
 Detta skiljer dem från Örnsköldsvik som 
även i framtiden med största sannolikhet kom-
mer att fungera som ett isolerat centra längs 
Norrlandskusten och då i bästa fall kunna 
fungera som en regional tillväxtpool under 
förutsättning att kommunikationerna blir för-
bättrade och tillgängligheten ökar. Det är inte 
endast Botniabanan och utvecklingen längs 
Norrlandskusten som är av betydelse. Även 
sambanden och samverkan med kommunerna 
längre in i Norrlands inland kan resultera i 
någon form av ”projektpolycentrism”. Det 
leder nog inte till en polycentrisk utveckling 
i den gängse bemärkelsen, men sannolikt till 
regionförstoring på det politiska och institu-
tionella planet.  
 Det som såväl historiskt har varit och som 
framöver kommer att vara av störst betydelse 
för att kunna tillgodogöra sig fördelarna av 
en polycentrisk utveckling är dock läget och 
därmed även tillgängligheten. Tillgänglig-
heten – både bokstavligt och bildligt – tycks 
vara den enskilda variabel som verkar vara av 
störst betydelse för regionförstoring och poly-
centrisk utveckling såväl regionalt, nationellt 
som internationellt. En förbättrad tillgänglig-
het bör dock ske parallellt med utvecklandet 
av en infrastruktur som stimulerar ökad pro-
duktivitet samt uthållig regional och natio-
nell tillväxt. I annat fall är risken uppenbar 
att regionförstoringens syfte och tillväxt-
främjande effekter på sikt motverkar sig själv. 

Även i detta fall torde dock förutsättningarna 
för lyckosamma satsningar skilja sig åt mellan 
olika regioner och olika delar av landet.

4.3.7. Olika aktörers synpunkter på verkty-
gen i lokalt arbetsseminarium 3

Synpunkterna som redovisas är i huvudsak 
hämtade från Mats Lundström arbetsrapport, 
se Lundström (2008).
Det här sättet att arbeta med trafik och 
fysisk planering var nytt för de intervjuade 
som överlag var nöjda med arbetssemina-
riet. Kombinationen teori och praktik var bra 
och höjde kompetensen bland de deltagande. 
Den ledde till bra diskussioner och insikt 
om att kommunen med sin fysiska planering 
och politiska beslut kan påverka växthus-
effekten, men också att det behövs radikala 
grepp för att klara energi- och klimatmålen. 
Eftersom flera olika tjänstemannakategorier 
medverkade kunde man ta del av kollegornas 
yrkeskunskaper. Någon ifrågasatte dock om 
övningen verkligen gav så mycket i slutändan. 
Det handlar även här om en hel del annat än 
planfrågor, ofta på en lägre nivå (utformning 
av hus och gator). 
 Flera uppmärksammade att det här arbets-
sättet innebär vissa skalproblem. Små perifera 
orter har inte bra förutsättningar för en hög 
andel kollektiv- och cykelresande, vilket gjorde 
att dessa scenarier ibland upplevdes som orea-
listiska. Det påpekades också att det var svårt 
att se skillnaden mellan scenarierna, speciellt 
mellan kollektivtrafikfokus och gång-/cykelfo-
kus som borde slås ihop (vilket också gjordes 
vid det sista seminariet som genomfördes). Det 
kunde vara svårt att tänka sig in i scenarierna 
och vad de innebar, framförallt miljöbilsscena-
riot. Dessutom är det enligt flera respondenter 
svårt att särskilja hur vissa planeringsåtgärder 
påverkar beteendet och resandet. Det behövs 
så mycket andra åtgärder än bara planering för 

I den fördjupade översiktsplanen för Dalsjöfors har kollektivtrafik- och GC-scenarierna 
inarbetats i den fördjupade översiktsplanen och använts som utgångspunkter för att ana-
lysera hur kollektivtrafiken respektive gång- och cykeltrafik kan stärkas. Genom att sce-
narierna har formulerats som ”K2050 - fullt nyttjande av kollektivtrafik” respektive ”GC 
2050 – fullt nyttjande av Gång- och cykeltrafik” är det möjligt att betrakta dem som icke 
konkurrerande scenarier. Bilfokusscenariot har inte bearbetats vidare med motiveringen 
att det är svårare att styra ett bilfokusalternativ med samhällsplanering.

I Ulricehamn, Borås och Vingåker har resultatet från de lokala transportseminarierna 
kunnat användas som underlag för pågående planarbete. I Ulricehamn inspirerade semi-
nariet till en nu pågående översyn av det lokala busslinjenätet för att skapa ett enkelt och 
begripligt system. Kommunens planerare uppger vidare att en viktig insikt från övningen 
var att det krävs inte bara en plan utan även andra typer av åtgärder för att nå klimat-
målen. En framgångsfaktor i Ulricehamn var att den kommunala tjänsteman som arbetar 
lokalt med kollektivtrafikscenarier var med på seminariet och kunde fungera som en lokal 
mottagare av den expertkunskap som förmedlades vid seminariet. 
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att ändra folks beteende. Ytterligare ett scena-
rio – nollalternativ – efterfrågades för att visa 
hur vi (inte) uppfyller målen om utvecklingen 
fortsätter på samma sätt som tidigare.  
 Man var också allmänt positiva till att 
använda back casting som arbetsmetod, men 
det fanns delade meningar om det långa tids-
perspektivet då 2050 var målår. Vissa kan ha 
svårt med alltför fria idéer medan andra kän-
ner sig friare. De som förordade ett mål långt 
fram i tiden lyfte fram att man släppte nuets 
låsningar så man kan tänka fritt och komma 
fram med nya idéer. Det visar att det redan 
nu går att göra förändringar som går i rätt 
riktning. Kritikerna menade att det blir allt-
för abstrakt med ett så långt tidsperspektiv: 
D els är det svårt att genomföra impopulära 
åtgärder idag för något som ska uppnås 2050 
(det är inte politiskt möjligt), dels går det inte 
att planera så långt fram i tiden då mycket kan 
förändras (oförutsedda utvecklingar). 
 Ett motargument mot det senare är att det 
går att korrigera besluten under resans gång. 
Det finns en risk att man med en lång tids-
horisont blir alltför teknikoptimistisk och 
utvecklar en låt-gå-mentalitet – man väntar 
med åtgärder och sätter inte ribban tillräckligt 
högt i början Med ett kortsiktigare perspektiv 
(5–10 år) kan man genomföra åtgärder idag 
som får effekter inom en kort tidsperiod och 
är lättare att styra mot (och dessutom har 
högre acceptans och förståelse bland allmän-
heten). Ett annat synsätt på problemet med 
alltför långa tidsperspektiv är att det är lätt 
att bli teknikoptimistisk.
 Även excelverktyget var allmänt uppskattat 
då det tydligt och snabbt gav besked om kon-
sekvenser för energianvändning och klimatpå-
verkan samt huruvida man når målen eller ej. 
Någon påpekade att det visar hur svårt det är 
att nå målen. Å andra sidan finns en viss risk 
för (medveten eller omedveten) manipulation, 
att man ändrar värdena man sätter in i model-
len tills man uppfyller målen. Hur svårt är det 
att klara vissa förbättringar som man matar 
in? Det är viktigt att de fakta man lägger in är 
väl underbyggda, men det kan vara svårt att 
få tag på relevanta data för en ort (reslängd 
per person och dag, fördelning av transport-
slag m.m.). Arbetssättet med en person som 
matade in och ändrade uppgifterna i excelar-
ket var opedagogiskt – det gick för fort och 
det var svårt för övriga att förstå och hänga 
med. 
 Man bör komma ihåg att de genomförda 
beräkningarna är gjorda utifrån transportsce-
narierna enbart, och att något verkligt test 
av de integrerade framtidsbilderna inte har 
gjorts. Frågan om de integrerade framtidsbil-
derna leder till en färdmedelsfördelning enligt 
antagna scenarier hanterades i en kvalitativ 
diskussion. Det är svårt att identifiera gene-

rella nyckeltal och säkerställda effektsamband 
mellan fysiska strukturer och transportmöns-
ter på en lokal nivå. 
 Flera ansåg att det inom kommunen finns 
kompetens att genomföra en workshop som 
denna, om man har tillgång till excelverk-
tyget. Andra påpekade vikten av att ha med 
externa experter då det handlar om svåra frå-
gor och de är neutrala. Dessutom får man in 
ett nytt tänkande i kommunen samtidigt som 
kommunen kan få bekräftat att man tänker 
rätt.
 Effektprofil för rangordning ansågs vara 
ett tydligare verktyg än värderosen, men frå-
gor behöver anpassas lokalt. Resultatet beror 
på vilka indikatorer som sätts upp – genom 
att ha med många frågor med lika innebörd 
kan ett visst alternativ gynnas. Om alla frågor 
är oviktade blir allt lika viktigt, vilket kanske 
inte är fallet. Det visade sig vara tidskrävande 
och svårt att göra rangordningen – dels p.g.a. 
små skillnader mellan alternativen, dels p.g.a. 
kunskapsbrist. Det blev mycket gissningar 
och därför bör man kanske inte lägga alltför 
mycket vikt vid resultatet av utvärderingen. 
 En generell iakttagelse är att det är svårt att 
genomföra en rangordningsövning i stor grupp 
under tidspress. Det är svårt att under sådana 
förhållanden kunna reda ut alla begrepp och 
föra kvalitativa resonemang, vilket är nödvän-
digt att göra om övningen ska uppfattas som 
meningsfull. Det är även viktigt att samtidigt 
dokumentera hur gruppen tolkat de olika kri-
terierna och hur man argumenterar för gjorda 
bedömningar, för att reducera inslaget av god-
tycklighet i bedömningar och öka förutsätt-
ningarna för att samma resultat uppnås om 
övningen görs om vid ett senare tillfälle. 
 I detta fall presenterades kriterielistan utan 

Figur 4:26  Bild från lokalt arbetsseminarium i Ulricehamn

Ulf Ranhagen KTH/LTU 

Figur 4.19
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några kompletterande instruktioner om hur 
föreslagna kriterier skulle tolkas och bedö-
mas. Deltagarna fick själva resonera sig fram 
till rimliga tolkningar och bedömningar vid 
sittande bord. Ett alternativt tillvägagångs-
sätt, som kan vara att föredra i ett s.k. ”skarpt 
läge” är att tveksamheter kring hur kriteri-
erna ska tolkas och bedömas utreds innan 
övningen. Detta förmedlas till gruppen på ett 
sådant sätt att alla är införstådda i vad som 
bedöms och hur det ska bedömas. I praktiken 
saknas dock ofta möjligheter till detta och det 
är svårt att på förhand förutse vad som kom-
mer upp i en dialog – det gäller att tro på dia-
logens inneboende kraft och deltagarnas egna 
bedömningar. 
 Det uttrycktes en önskan om mer tid för att 
smälta informationen för att på så sätt kunna 
bidra mer i grupparbetet. Med skriftlig infor-
mation för inläsning i förväg kunde det ha bli-
vit mer levande diskussioner efter föreläsning-
arna. För att få tiden att räcka till bör man 
prioritera vissa moment. 
 ”Arbetet med transportscenarier och inte-
gration av dessa i rumsliga framtidsbilder är 
användbar i flera sammanhang, eftersom den 
konkretiserar de olika frågor som behandlas. 
Avgörande för att kunna arbeta vidare med 
frågor som upplevs som nya är att man sät-
ter in dem i sitt sammanhang och att det blir 
begripligt vilka val som kan göras samt hur 
det påverkar övriga frågor”, (utdrag ur kom-
munrapport från Ulricehamn).

4.4. Arenor för hållbar utveckling
Idén att etablera en arena för hållbar utveck-
ling har utvecklats och gett olika utfall i 
kommunerna. I Solna har idén inte visat sig 
praktiskt genomförbar i någon bemärkelse 
beroende bl.a. på lokalbrist i Stadshuset. Det 
har också varit praktiskt svårt att få möjlighet 
att nyttja de lokaler som använts i samband 
med planeringen för Arenastaden. I de min-
dre brukssamhällena Dalsjöfors i Borås och 
Köpmanholmen i Örnsköldsvik har mer eller 
mindre fasta arenor kunna skapas i och med 
att det funnits behov av platser för att bedriva 
de lokala samhällsföreningarnas verksamhet. 
I Ulricehamn och Vingåker har samma lokal 
kunnat användas för alla dialoger i delprojek-
tets etapp 2 . Förutom plats för dialoger har 
det också funnits möjligheter att förvara och 
ställa ut material som tagits fram under dia-
logerna eller bearbetas i efterföljande proces-
ser.

Dalsjöfors, Borås

”Vårt samarbete med attraktiva Toarp, 
boende och företagare i Dalsjöfors, gav oss 
tillgång till en väl förankrad arena i tätorten. 

Arenan är bemannad med projektarbetare för 
AT och ytterligare en tjänst med inriktning 
mot ungdomar. Den lokala arenan, en före 
detta butik, används för nätverksbyggande 
kunskapsspridning och dialog kring viktiga 
samhällsutvecklingsfrågor” (ur Borås kom-
munrapport).
 Arbetet i uthållig kommun har inte direkt 
kunnat använda sig av arenan. Av praktiska 
skäl har det varit mer ändamålsenligt att för-
lägga arbetet till kommundelskontoret efter-
som flera av deltagarna har sitt arbete där. Det 
finns dock en potential för att i framtiden visa 
upp och diskutera energifrågor bl.a. kopplat 
till fysisk planering i Attraktiva Toarps loka-
ler.

Ulricehamn

”Vi har valt att vår mötesplats för Uthållig 
kommun, vår så kallade ”Arena” skall finnas 
i förvaltningsbyggnaden på Höjdgatan. Tan-
ken med detta är att där finns stora ytor till 
utställning, material som finns i våra arkiv 
är lättillgängliga och när så behövs finns en 
mötesplats i vårt café. Efter att förvaltningen 
lämnat Stadshuset för ett par år sedan så bör-
jar nu Ulricehamnarna hitta hit. Tanken som 
förts att ha en ”lokal” på stan har inte varit 
aktuell då det av tidigare erfarenhet visar på 
att besök av Ulricehamnarna varit få, det 
skulle bli besvärligt med kartor och övrigt 
material att hantera. Personalen blir ”låst” av 
öppettider medan den lösningen vi valt idag 
gör att vi kan gå ifrån våra arbetsuppgifter 
om besökare vill nå oss för att ställa frågor”, 
(ur Ulricehamns kommunrapport).
 Med inspiration från arbetet med stadskär-
nan i uthållig kommun har ett arbete med FÖP 
inklusive det nya köpcentret påbörjats i Gäll-
sta, 1,5 mil söder om Ulricehamn. En arena 
för arbetet har skapats på det lokala bibliote-
ket i anslutning till LM-skolan. Möjligheterna 
att etablera arenan har p.g.a. det lokala enga-
gemanget, lägre lokalkostnader etc. visat sig 
betydligt lättare i den mindre orten.

Vingåker

I Vingåker har Ekbackskyrkan visat sig vara 
en bra arena för arbete i uthållig kommun 
eftersom den är lätt att boka dagtid och har 
generösa och lämpliga utrymmen för work-
shoparbete. Ett försök gjordes att etablera en 
arena i kommunhuset med den blev snabbt 
upptagen för andra ändamål. Intresset och 
engagemanget för planeringsfrågor ansågs 
inte tillräckligt stort för att motivera en sär-
skild lokal för arbetet i uthållig kommun.

Köpmanholmen, Örnsköldsvik

Kommunen har hyrt en lokal centralt i Köp-
manholmen som använts för möten med refe-
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rensgruppen och arbetslokal i arbetet med 
översiktsplanen. Kartor och anteckningar på 
blädderblock har satts upp i lokalen. Personal 
som jobbar med saneringen av industriområ-
det i samhället har också använt lokalen.
 ”Ursprungligen var syftet att lokalen 
skulle stå öppen för allmänheten och erbjuda 
utställning/information kring frågor som för 
utvecklingen av samhället, med koppling till 

översiktsplanen och uthållig kommun. Det 
har dock inte genomförts, bl.a. beroende på 
att datorer och annan utrustning har installe-
rats i huset och att det inte funnits resurser att 
ha personal på plats. Det är inte heller troligt 
att lokalen skulle bli speciellt flitigt besökt om 
den stod öppen med en utställning om håll-
barhetsfrågor”, (ur Örnsköldsviks kommun-
rapport).

Figur 4:27  Bilder från två av de arenor som etablerades i etapp 2 i delprojektet

Köpmanholmen Köpmanholmen Dalsjöfors

Dalsjöfors
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5. Diskussion och  
slutsatser 

Inledningsvis redovisas kommunernas egna 
reflexioner kring arbetet i etapp 2. Eftersom 
det är fråga om ett aktionsforskningsprojekt 
där kommunernas egna utvecklingsinsatser 
har stor betydelse citeras synpunkter som 
uttryckts av kommunerna i kommunrappor-
terna i ett inledande avsnitt. Därefter följer 
författarens egna reflexioner med återknyt-
ning till de teoretiska utgångspunkterna och 
forskningsfrågorna. 

5.1. Reflexioner över arbetet 
bland de deltagande kommu-
nerna 

Som framgår av nedanstående citat ur kom-
munernas egna rapporter så ser kommunerna 
positivt på samverkan med forskare som 
bidrar med nya impulser, metoder och verktyg. 
Arbetet har också i flera fall lett till fortsatta 
fördjupningar i t.ex. detaljplaner där erfa-
renheterna från den översiktliga planeringen 
förs vidare. Det finns också exempel där ett 
urval av verktygen används i nya planerings-
fall. Arbetet med energiscenarier har lett till 
värdefull input i fortsatt arbete med miljöpro-
gram för en stadsdel. Den lokala busstrafiken 
ses över utifrån transportscenarierna för att se 
vilka möjligheter som finns för att göra den 
ännu attraktivare och hållbarare,
 I dessa fall känner kommunerna sådan för-
trogenhet med verktygen att de på egen hand 
går vidare och gör tillämpningar. På motsva-
rande sätt som i etapp 1 uttrycks att arbetet 
har lett till ett nytänkande och gett många 
aha-upplevelser. Kunskaps- och kompetens-
spridning ses i gemen som något positivt lik-
som att problem, svårigheter och nyckelfrågor 
tydliggörs. Medverkan från lokalbefolkningen 
och samhällsföreningarna har också bidragit 
till ett positivt resultat.
 Bland de negativa faktorerna märks bristen 
på tid och att underlaget inte alltid upplevts 
så genomarbetat inför seminarierna möjligen 
med undantag för scenarierna beträffande 
uppvärmningsenergi. Det saknas också ofta 
möjligheter att gå vidare med tillämpningar 
av de kunskaper som förmedlats av forskarna 
i samband med lokala och gemensamma semi-
narier. 
 Det underlag som tagits fram av forskarna 
är inte alltid så väl anpassade till förutsätt-
ningarna i små orter med en utveckling som 
är långsam, stagnerande eller t.o.m. negativ. 
De kvalitativa verktygen har uppfattats som 

alltför mycket baserade på antaganden och 
gissningar. Arenatanken har bara kommente-
rats av en av kommunerna. Det sågs som vär-
defullt att ha en fast punkt för arbetet inom 
projektet. Det ifrågasattes samtidigt om frå-
gan om demokratisk förankring som aktuali-
seras av arenatanken skulle ha ingått i projek-
tet.

Borås

”Den samlade bilden av analyserna har lett 
fram till att vi nu går vidare med detaljplaner 
för flera områden i Dalsjöfors. Dessa områ-
den finns utpekade i översiktsplanen, kom-
mer att anslutas till fjärrvärmenätet och kan 
ges god tillgång till kollektivtrafik.
 Vid kommunvisa workshops är tiden en 
begränsande faktor. Vår erfarenhet är att vi 
inte alltid hinner genomföra det vi föresatt 
oss. I valet mellan att nå fram till ett slutligt 
och genomförbart resultat eller att lära oss 
olika metoder mer ingående vill vi prioritera 
det senare.  Motivet är att vi vill ha tillräckligt 
med kunskap att fortsätta med dessa analy-
ser i det fortsatta översiktliga planarbetet på 
övriga större tätorter i kommunen”, (ur Borås 
kommunrapport)

Ulricehamn

”Det har varit spännande att samarbetet med 
forskare och övriga medverkande. Det har 
fått oss att tänka nytt, tänka annorlunda och 
har gett många aha-upplevelser. Vissa verktyg 
som SWOT analys har gett en tydlig bild och 
viktig insikt medan användningen av värd-
erosor i vissa sammanhang inte gett samma 
effekt. Det är viktigt att förbereda sig ordent-
ligt innan workshops om de skall bli lyckade. 
Att man sedan bearbetar materialet är också 
av stor vikt om intressanta diskussioner inte 
skall förloras.
 Som en följd av projektet kommer den 
lokala busstrafiken att ses över med syfte 
att göra den mer attraktiv i linje med resul-
tat från en workshop. Efter projektet har vi 
gått vidare med översiktsplanering i Gäll-
stad. Där har vi använt SWOT analys och 
framtidsscenarier i uppstarten. Det har varit 
ett mycket tydligt och konkret arbetssätt att 
använda tillsammans med invånarna för att 
göra dem delaktiga i planeringsarbetet”, (ur 
Ulricehamns kommunrapport).

Solna

”Med den explosionsartade tillväxttakten 
i Solna har framförallt planerare inte kun-
nat avsätta tillräckligt mycket tid för detta 
arbete. Det har medfört att den förmedlade 
kunskapen inte har fått utrymme att tilläm-
pas i någon större utsträckning. Planerare och 
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andra har haft fullt upp med att klara av det 
dagliga arbetet. Under delprojektets gång har 
även en omorganisation ägt rum på stads-
byggnadsförvaltningen och exploateringsche-
fen slutat.
 Workshopen som handlade om energi var 
alla deltagare nöjda med. De tre scenarierna 
var konkreta och resultatet har redan använts 
i det fortsatta arbetet med planeringen av 
Arenaområdet (Solnastationsområdet) vid 
upprättandet av miljömål avseende energi.
 Det arbete som lades kring energi har haft 
en påverkan på arbetet med den stadsdel som 
planeras. Bolaget som ska utveckla Arenas-
taden har tagit fram ett miljöprogram där 
energi är en av fokusfrågorna”

Örnsköldsvik

”Positiva erfarenheter med projektet och 
arbetssätt/verktyg:
•  Referensgruppen: värdefullt med lokalbe-

folkning som bidrar med kunnande och 
engagemang, och att de tillsammans med 
politiker och andra deltagit på workshops

•  Tydliggörande av problem/frågor/konflik-
ter/svårigheter. Nyttan med värderosor 
och rangordning av alternativa lösningar/
scenarier ligger främst i att frågeställningar 
och målkonflikter tydliggörs. 

•  Kunskapsspridning – kompetenshöjning. 
Genom tillgång till forskarnas kunnande 
och tid har kommunens tjänstemän lärt sig 
nya saker om energifrågor. Även kontak-
ten med andra kommuner har varit värde-
full.

•  Arenan: även om den inte varit öppen för 
allmänheten har det varit värdefullt att ha 
en lokal i samhället som en fast punkt i 
arbetet.

•  Det har varit en positiv injektion till köp-
manholmsborna att bli uppmärksammade 
på detta sätt.

Negativa erfarenheter med projektet och 
arbetssätt/verktyg:
•  Anpassning till lokala förhållanden: upp-

läggen på workshops har känts svåra att 
tillämpa på ett litet samhälle som Köpman-
holmen. För framtiden vore det bra om 
möda lades på en utformning som bättre 
utgår från den ort som ska hanteras. Och 
att relevant underlagsmaterial tas fram och 
förbereds inför mötena.

•  Hur hantera långsamma, småskaliga för-
ändringar? Verktygen fungerar bäst för 
orter där stora utbyggnadsprojekt och 
omfattande förändringar kan förväntas.

•  För mycket gissande på workshops i upp-
rättandet av värderosor och rangordning/
utvärdering. Nyttan blir därefter. Om de 
utförs väl kan de ha ett visst värde när 
alternativa lösningar ska utvärderas men 

nyttan som beslutsunderlag ska inte över-
drivas.

•  Det kan ifrågasättas om frågan om en 
”Arena” och den demokratiska förank-
ringen behövt hanteras inom projektet.

•  Arbetet hade fått en bättre verklighetskopp-
ling om det hade funnits ett tydligt mandat 
från Övik Energi att gå vidare med fjärr-
värmeplanerna. De hade då kunnat delta 
på ett mer kraftfullt sätt. Nu, med facit i 
hand, upplever nog flera av referensgrup-
pen att det varit mycket en från verklighe-
ten frikopplad övning.

•  För att nå en större allmänhet än referens-
gruppen så hade det kanske varit på plats 
att inbjuda allmänheten till ett öppet dis-
kussionsforum vid något lämpligt tillfälle i 
processen ”.

5.2. Generell diskussion av resul-
tatet
I detta avsnitt diskuteras resultatet av tillämp-
ning av metoder och verktyg i kommunerna 
med anknytning till studiens tre huvudfrågor 
som formuleras i avsnitt 1.2. och med åter-
koppling till både redovisningen av kunskaps-
läget i kapitel 2 och de teoretiska utgångs-
punkterna i kapitel 3. 

5.2.1. Metoder och verktyg i etapp 1

Den första etappen av projektet har utvär-
derats av en oberoende beteendevetare vil-
ket publicerats i Energimyndighetens rapport 
ER 2007:03. Programmet uthållig kommun 
bedömdes där som mycket framgångsrikt inte 
minst för att energiperspektivet på ett påtag-
ligt sätt blivit hopkopplat med kommunernas 
fysiska planering. De introducerade verktygen 
har till stor del varit okända i kommunerna. I 
vissa fall har de använts i ett avgränsat sam-
manhang men inte satta i ett helt system under 
längre tid som i detta projekt. Det har stärkt 
den tvärsektoriella samverkan mellan olika 
aktörer. En intressant aspekt är att energibo-
lag/energirådgivare och fysiska planerare som 
inte naturligen möts i dagens planering har 
arbetat ihop och sett hur betydelsefullt det är 
för att uppnå ett hållbart energisystem. 
 Arbetet ger också spridningseffekter genom 
att de använda metoderna till stor del är 
generella och kan användas för andra delar 
av arbetet med hållbar utveckling t.ex. för 
att skapa hållbar tillväxt och hållbara soci-
ala strukturer.  Erfarenheterna från projek-
tet visar att en systematisk och kontinuerlig 
användning av planeringsverktyg som gynnar 
en tvärsektoriell dialog i olika steg av plane-
ringsarbetet har helt klart potential att bryta 
invanda arbetsmetoder och tankemönster 
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och leda till mer konstruktiva och fokuserade 
dialoger bl.a. när det gäller samspelet mellan 
energi och fysisk planering. 
 Projektet har också gett kommunerna en 
vidare kontaktyta både på regional och natio-
nell nivå och en ökad kapacitet att utnyttja 
expertis som forskare och andra experter i 
sitt arbete. Med den ökande komplexitet som 
frågor kring hållbar utveckling innebär blir 
det allt viktigare att kommunen kan ta in rätt 
kompetens vid rätt tillfälle utan att förlora 
det lokala ägarskapet till problemanalys, lös-
ningar och genomförande.
 I ett av de doktorandprojekt som genom-
förts inom programmet har planeringsverktyg 
som användes i etapp 1 utvärderats, se Laitila, 
A (2007).  Kvalitativa verktyg som mindmap, 
SWOT,strukturerad brainstorming och värd-
erosor visar sig kunna överbrygga barriärer 
och skapa en gemensam probleminsikt mellan 
t.ex. energispecialister och fysiska planerare 
eftersom de inte förutsätter djup teknisk kun-
skap för att möjliggöra dialog. Backcasting 
och strategic choice som ett sätt arbeta fram 
framtidsbilder för hållbara och energieffek-
tiva städer och tätorter bedöms som svårare 
men användbara förutsatt att det ges tillfälle 
till ytterligare träning i vardagen. Dessa verk-
tyg har helt klart bidragit till att hitta alter-
nativ där energi- och transportfrågorna på ett 
tydligare sätt genomsyrar planutformningen
 Värderosen fick både ros och ris. Den ansågs 
t.ex   av vissa som ett bra verktyg för att jäm-
föra olika alternativ genom att värderingen 
görs i grafisk form. Andra pekar på svårig-
heter att utforma värderingsskalan i värdero-
sen och att den tydliga grafiska formen kan 
påverka bedömningen. Om man läser mellan 
raderna i utvärderingen av verktygen så visar 
den på att verktygen kopplat till dialogproces-
serna har förmått engagera deltagarna och att 
de kritiska men konstruktiva synpunkterna 
ska ses som en stryka. 

5.2.2. Metoder och verktyg i etapp 2

De processer och verktyg för uppvärmnings-
energi och transportenergi i fysisk planering 
som prövats i etapp 2 har utvärderats under 
hösten 2007 av doktoranderna Mats Lund-
ström och Katarina Schylberg. Sammanfatt-
ningar av dessa utvärderingar redovisas i 
kapitel 4. På många sätt överensstämmer sva-
ren i utvärderingarna från uttalanden i kom-
munernas egna rapporter (se 5.1.) även om det 
finns nyansskillnader. 

Arbete med kvalitativa verktyg som stads-
typsanalys och värderos

Från forskarnas utvärderingar kan t.ex   kon-
stateras att politiker och aktörer från sam-
hällsföreningar är mer allmänt positiva till 

deltagande i denna typ av dialogprocesser än 
planerarna. Politikerna tycks också mer posi-
tiva till kvalitativa verktyg av typen värderos 
och stadstypsanalys än de professionella pla-
nerarna. Dessa har ofta ett mer kritiskt för-
hållningssätt och vill se omedelbar nytta i 
sitt dagliga arbete. De är många gånger tvek-
samma till att direkt gå in en dialog med dessa 
kvalitativa verktyg som grund utan relevant 
statistik- och faktabas. De betonade också 
betydelsen av att välja rätt parametrar och 
skalor på axlarna för att inte resultatet ska 
kunna misstolkas. 
 Planerarna hade större förkunskaper om 
verktygen men att t.ex. koppla ihop stadstyps-
analyser med analyser av förutsättningar för 
energi och transporter var nytt och uppskattat 
angreppssätt Det pekar mot att rätt kombina-
tion av olika verktyg ger möjligheter att få ut 
mer av tillämpningarna. Arbetet med stads-
typsanalys kan fungera som ett sätt att skapa 
en gemensam, grundläggande förståelse för 
stadsstrukturen och rumsliga sammanhang 
som utgör en robust bas för att integrera ener-
gifrågor i översiktlig planering. 
 Kombination av stadstypsanalys med ana-
lys av energianvändning och energibehov i 
nuvarande bebyggelse har underlättat iden-
tifiering av samband mellan parametrar som 
används vid fysisk planering (som bebyggelse-
strukturens täthet uttryckt i form av exploa-
teringstal eller rymlighetstal) och energistor-
het som värmebehov. Genom denna koppling 
mellan fysisk struktur och energi kan vär-
metätheten (dvs. värmebehovet per markyta) 
beräknas. Även andra energi- och miljömått 
kan enligt Danestig & Henning (2008) rela-
teras till markyta och uttryckas som t.ex. bio-
bränsletäthet eller utsläppstäthet. 
 Dessa tätheter kan redovisas på kartor med 
användningen av olja, ved, pellets, fjärrvärme 
och el (kWh/kvm, år) och CO2-utsläpp (kg/
kvm, mark, år). Det senare anges då lämpligen 
inklusive utsläpp p.g.a. el från kolkondens-
kraftverk eftersom det annars bara är samma 
skala som för olja. Mängden möjlig solvärme 
skulle också kunna relateras till expolate-
ringstalet för ett område. Alla dessa indikato-
rer utgör en viktig bas för det fortsatta arbetet 
med att integrera energiscenarier i planalter-
nativ och bedöma underlaget för kraftvärme i 
kombination med energisnåla byggnader, sol-
värme etc.
 Ur ett forskarperspektiv var intentionen 
med de verktyg som användes i arbetssemina-
rium 1 att initiera en dialog kring svåra frå-
gor i en tvärprofessionell dialog dvs. med både 
politiker, lekmän och experter med kunskap 
om energi- och transportfrågor samt plane-
rare som ofta är generalister. Tanken var att 
det ur denna dialog skulle växa fram en slags 
”hypotes” om potentialer för energihushåll-
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ning och förnybar energitillförsel i de olika 
planeringsområdena. 
 Genom att dokumentera det inledande 
kvalitativa arbetet i form av stadstypsanalyser 
kopplat till redovisning av värmetäthet och 
andra energiindikatorer samt värderosor för 
att bedöma sannolika och möjliga framtida 
potentialer för förnybar tillförsel och energi-
hushållning kan en bas för ett vidare arbete 
med faktainsamling, statistik och fördjupade 
analyser skapas. Denna idé förmedlades tro-
ligen inte tillräckligt starkt under processen 
eftersom så många kände osäkerhet att arbeta 
så här fritt med frågor som man normalt för-
knippar med siffror och beräkningar. Motsva-
rande tveksamheter upplevdes också i början 
på etapp 1 när arbetet startade t.ex   när det 
gällde att göra lokala tolkningar av begreppet 
uthållighet och ta fram nyckelfrågor i struk-
turerad brainstorming. Flera av de deltagande 
har sedan tagit till sig även dessa verktyg och 
tillämpat dem i nya planeringsuppgifter utan-
för delprojektet uthållig kommuns ram. 
 Den tveksamhet som uttryckts kring dessa 
verktyg kan också tolkas så att man är ovan 
vid arbetssättet men att man senare – när 
alla steg genomgåtts i respektive etapp mer 
otvunget kan ge sig i kast med arbetssättet. 
Då kan man ”spela på alla tangenterna” och 
är mer medveten om att det första arbetssemi-
nariet är en start för en process i flera varv.  

Arbete med scenarier för uppvärmnings- 
och transportenergi

Av praktiska skäl genomfördes seminarier 
för uppvärmningsenergi respektive transpor-
tenergi vid olika tillfällen. Det betingades av 
att den metodik som lanserades är ny och att 
det behövs olika typ av expertstöd till plane-
rarna vid arbete med transporter respektive 
uppvärmningsenergi. Efter att arbetssättet 
prövats kan man dra en del slutsatser utifrån 
resultatet av både scenarioövningarna.
 För det första var de deltagande mer posi-
tiva till att använda backcasting som utgångs-
punkt i båda typerna av scenarier än i den 
tidigare etappen. Det kan tolkas så att det 
skett ett lärande och att många av deltagarna 
nu kände sig mer ”hemtama” med metoden.  
Det finns delade meningar om att utgå från 
2050 som målår för utvecklingen av scenarier.  
Å ena sidan ger det ett friare förhållningssätt 
när man släpper nuets låsningar vilket främ-
jar nytänkande och kreativitet. Å andra sidan 
kan arbetet bli alltför abstrakt med ett så 
långt tidsperspektiv. 
 För det andra ger kombinationen av kvan-
titativa analyser och kvalitativt planerings-
arbete ett nytt sätt att fördjupa planeringen. 
Att utveckla alternativa scenarier med beräk-
ningar av både primärenergianvändning och 

utsläpp av växthusgaser som underlag för 
att utveckla rumsliga framtidsbilder är ett 
angreppssätt som skiljer sig från gängse fysisk 
planering. Kvantitativa analyser av detta 
slag används normalt inte som grund för att 
utveckla fysiska planalternativ. Här möter 
det naturvetenskapliga kvantitativa synsättet 
ett mer kvalitativt och intuitivt planerarper-
spektiv. Det ställer krav på ömsesidig respekt 
för varandras kompetenser och att man lär sig 
samarbeta på ett nytt sätt. 
 Resultatet av denna hopknytning av kvanti-
tativt och kvalitativt är att kraven ökar på att 
påvisa effektsamband mellan fysisk struktur 
och faktiskt utfall i form av energianvändning 
i bebyggelsen, trafik- och transportmönster 
som påverkar energibehov etc. Det ger upphov 
till en mängd nya frågor som inte kan besva-
ras direkt men som i bästa fall fördjupar pla-
neringsarbetet. Givetvis krävs också fortsatt 
forskning om olika typer av effektsamband 
som underlag för formulering av indikatorer 
etc.
 För de tredje aktualiseras i båda scena-
rioövningarna alla typer av åtgärder för att 
skapa ett hållbart energi- och transportsys-
tem, inte bara genom fysisk planering. Plane-
ringen visar sig vara ett kraftfullt instrument 
för att tydliggöra samspelet mellan förnybar 
energitillförsel och energihushållning för att 
minska primärenergianvändning och utsläp-
pen av växthusgaser. 
 När det gäller uppvärmningsenergi kan 
detta exemplifieras med att det på vald plane-
ringsnivå (främst FÖP) går väl att göra sam-
lade bedömningar av vad olika hushållnings-
nivåer i bebyggelsen t.ex. 100% lågenergihus, 
50% lågenergihus, 100% standardhus enligt 
BBR innebär för tillförselsystem (t.ex. kraft-
värme, pellets eller värmepumpar). 
 Ifråga om transportenergi belyses i scenari-
erna inte bara markanvändningens betydelse 
för möjligheter att skapa bra kollektivtrafik-
försörjning utan också betydelsen av tekni-
keffektivisering av olika transportslag (bilar 
och bussar) och fördelning mellan olika färd-
medel. De mjuka frågornas betydelse för att 
skapa hållbara transport- och energisystem 
kommer också upp som en naturlig del i båda 
typerna av scenarier. 

Utvärdering av scenarier

I fysisk planering brottas man mellan behovet 
av överblick och med avvägningar mellan en 
rad svårjämförbara aspekter och en fördjup-
ning av sektorsfrågor vilka i sig ofta är stora 
sammansatta problemkomplex som trafik och 
transporter, energi, folkhälsa etc. Genom att 
jämföra och rangordna seminarierna utifrån 
ett brett spektrum av ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter kan man minska risken 
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för suboptimering som finns när man använ-
der beräkningar i form av energi- och trans-
portscenarier. Det finns dock en rad kritiska 
faktorer för att en jämförelse med effektprofi-
ler ska fungera, Det gäller t.ex.

•  Valet av indikatorer och hur väl de speglar 
mer grundläggande mål

•  Behovet av sakkunskap både ifråga om 
valet av indikatorer, hur de mäts och hur 
alternativ ska rangordnas

•  Den osäkerhet som ofta råder om effekt-
samband mellan fysisk struktur och utfall 
i form av energianvändning och tranport-
mönster – en faktor som också har berörts 
ovan. 

5.2.3. Den fysiska planeringens potential för 
att påverka energifrågor

Den översiktliga planeringen är inte bindande 
vilket gör att betydande förändringar i förhål-
lande till framförda förslag och rekommenda-
tioner i t.ex. en fördjupad översiktsplan kan 
ske i efterföljande, bindande detaljplaner. 
Samtidigt har den översiktliga planeringen 
blivit ett allt viktigare informellt styrande pla-
neringsinstrument. Det innebär att den struk-
tur för markanvändning som föreslås i över-
siktliga planer inte minst i fördjupningarna av 
översiktsplaner i regel följs när detaljplaner 
upprättas. 
 I Boverkets bok om översiktsplan, se Bover-
ket (1996) finns också ett avsnitt om energi 
där det t.ex. påpekas att en ökad användning 
av förnybara energikällor liksom ökad fjärr- 
och kraftvärmeutbyggnad baserad på bioen-
ergi kräver ökade insatser i översiktsplane-
ringen. Översiktsplaneringen har också fått en 
viktig roll för att planera för vindkraft. Flera 
kommuner går också samman för ett samar-
bete för kommunöverskridande vindkraft-
splanering med stöd från Boverket. Syftet är 
att skapa gemensamma underlag för prövning 
av vindkraftsetableringar. Sådana underlag 
används i de olika kommunernas översikts-
planer genom att konflikter mellan vindkraft 
och övrig mark- och vattenanvändning kan 
klargöras i tidiga skeden.
  Energiplaneringen regleras formellt genom 
lagen om energiplanering som stadgar att det 
ska finnas en aktuell plan för tillförsel, dist-
ribution och användning av energi i kommu-
nen. Kravet på att det ska finnas både en aktu-
ell energiplan och en aktuell översiktsplan är 
inte uppfyllt ens i de största kommunerna. 
Även om de båda planerna finns så är de ofta 
framtagna i parallella processer och inte sam-
ordnat och integrerat. Energiplanen omfattar 
också ofta bara kommunens egna fastigheter 
och verksamheter vilket gör att den inte kor-
responderar med översiktsplanens breda och 
sektorsövergripande perspektiv.

 Översiktsplaneringen har sålunda en poten-
tial för att klargöra förutsättningarna för för-
nybar energitillförsel. Men det är inte formellt 
möjligt ens i detaljplaner att ställa högre krav 
på byggnaders energiprestanda än de som 
anges i Boverkets byggregler (BBR). 
Utöver de planbestämmelser som infogas i 
detaljplaner finns det ytterligare styrmedel 
som kan tillgripas i samband med detaljpla-
nering. I exploateringsavtal eller markanvis-
ningsavtal med byggherrar kan t.ex. ett lägre 
värme- eller elbehov (motsvarande lågenergi-
hus eller passivhus) skrivas in på affärsmäs-
siga grunder. Risken kan då finnas att bygg-
herrar väljer andra etableringsorter. Det gör 
att avtalsformer är mer realistisk att tillämpa 
i områden med högt efterfrågetryck än i gles-
bygdskommuner. Klimatfrågans ökande aktu-
alitet gör samtidigt att det troligen blir mer 
och mer väsentligt för byggherrar att profilera 
sig och skapa positiv image genom att kunna 
visa upp hållbara lösningar i sina fastighets-
bestånd. Redan idag kan sådana satsningar 
motiveras ut ett livscykelekonomiskt per-
spektiv. I ökande utsträckning kommer sats-
ningarna också att kunna räknas hem ur ett 
fastighets- och företagsekonomiskt perspektiv 
åtminstone på medellång sikt.
 Den typ av scenarioövningar som genom-
förts i delprojektets etapp 2 kan vid fördjup-
ningar av översiktsplaner tydliggöra ener-
gifrågan genom att med utgångspunkt från 
beräknade energiscenarier utveckla rumsliga 
framtidsbilder där energifrågorna integrerats. 
En rad åtgärder för att minska bebyggelsens 
energianvändning och minimera energian-
vändning för transporter kan åskådliggöras 
på denna planeringsnivå. Även om det inte 
finns formella möjligheter styra valet av åtgär-
der så skapas ett kraftfullt underlag för fort-
satt arbete både i detaljplanering samt projek-
tering och förvaltning av både bebyggelse och 
trafiksystem. Det finns möjligheter att forma 
en samverkansorganisation och ett partner-
skap mellan kommuner och byggherrar för 
att utifrån en samlad bild av lämpliga åtgär-
der för en hel stadsdel eller område formulera 
ett program kopplat till exploateringsavtal. 
 Lundström, M (2008) diskuterar proble-
matiken och föreslår att man p.g.a. den 
stora potential till energieffektivisering som 
kan identifieras i planeringsarbete enligt den 
modell som tillämpats i scenarioövningarna 
borde omvärdera planeringens uppgifter och 
vad fysisk samhällsplanering borde innehålla. 
Det är hög tid att inom den kommunala sam-
hällsplaneringen ställa om tankesättet och inte 
bara hålla sig till det som regleras i PBL-pla-
ner utan anlägga ett bredare och mer genom-
förandeinriktat perspektiv, att tänka i åtgär-
der ”från ax till limpa” i ett sammanhang. 
Mobility Management är ett begrepp inom 
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trafikområdet som utifrån strukturfrågor 
(infrastrukturens uppbyggnad och samspelet 
bebyggelse- och trafikplanering) behandlar 
mjuka frågor som har stor betydelse för håll-
bart trafiksystem som beteendefrågor, incita-
ment, påverkan etc. 
 Begreppet ”Urban Energy Management” 
skulle på motsvarande sätt kunna utveck-
las som en motsvarighet till trafiksektorns 
mobility management. Det skulle kunna bli 
en kraftsamling av kompetens och resurser 
för att ta ett helhetsgrepp på energifrågan 
med både planerare, energirådgivare, miljö-
ansvariga, folkhälsoansvariga m.fl. aktörer. 
Samverkan och partnerskap med fastighetsä-
gare, fastighetsbolag och andra företag men 
även med intresseorganisationer, samhällsför-
eningar m.fl. aktörer skulle kunna bli en del 
av angreppssättet. Ett sådant tvärsektoriellt 
arbetssätt skulle också kunna betyda effek-
tivare utnyttjande av tid, ekonomi och orga-
nisation i mindre kommuner med kärv eko-
nomi.
 Istället för att avfärda energieffektivisering 
i bebyggelsen som en fråga som inte hör till 
planeringen skulle identifiering av hushåll-
ningspotentialer och potentialer för förnybar 
energi i ett tidigt planeringsskede följas upp av 
åtgärdsprogram i samverkan med andra aktö-
rer som koordineras med framtagande av för-
djupningar av översiktsplaner och detaljpla-
ner. Åtgärdsprogrammen kan ligga till grund 
för att erbjuda fastighetsägare energianalyser 
med stöd av energirådgivare eller förberedelse 
för gemensam upphandling av energibespa-
rande åtgärder eller utbyte av uppvärmnings-
system. Det borde också vara möjligt att den 
typ av analyser och scenarioprövningar som 
ingår i delprojektets etapp 2 skulle kunna 
vara en del i särskilda hållbarhetsprogram 
som t.ex. kan utvecklas i samband med för-
djupning av översiktsplaner. Sådana program 
kan även innehålla riktlinjer för detaljplane-
ring och genomförande som formuleras i sam-
verkan mellan kommuner och fastighets- och 
byggbolag.
 Som antytts ovan används den fysiska pla-
neringen på ett mer självskrivet sätt som en 
bas för trafikplanering jämfört med energi-
planeringen. Åtgärdsprogram tas fram t.ex. 
enligt mobility management tänkandet som 
också sträcker sig utöver den fysiska plane-
ringens formella styrmöjligheter. Boverket har 
under lång tid på ett kraftfullt sätt tydliggjort 
betydelsen av en integrerad stads- och tra-
fikplanering inte minst med skriften ”Stads-
planera – istället för trafik- och bebyggelse-
planera”, Boverket (2002). Redan i förordets 
första rader anges tonen i denna omfattande 
skrift: ”Utan trafik ingen stad. Staden och 
trafiken är inte motpoler; de förutsätter var-
andra. Trafiken måste därför lösas genom att 

man anlägger en helhetssyn på staden”
Det breda angreppssättet på en integrerad 
bebyggelse- och trafikplanering har också 
följts upp i de två utvecklingsprojekten 
TRAST, se Vägverket (2007) och den Goda 
staden, se Pettersson & Nilsson (2007) som 
successivt blir allt viktigare planeringsunder-
lag ute i kommunerna.  Det bidrag som del-
projektet i uthållig kommun kan ge är att 
erbjuda en serie verktyg som kan användas i 
planeringsprocesser för att ytterligare tydlig-
göra den fysiska planeringens potential att 
påverka transporternas energianvändning. 
 Visserligen finns samma problematik som 
för uppvärmningsenergin – att de formella 
styrningsmöjligheterna är begränsade i över-
siktsplaneringen. Men genom att en integrerad 
trafik- och bebyggelseplanering blivit mer och 
mer accepterat och omhuldat i kommunerna 
så kan man anta att det här arbetssättet – inte 
minst mot bakgrund av klimat- och miljöde-
batten – kommer att få genomslag trots att det 
inte är ”formellt reglerat”. Referatet av forsk-
ningsläget när det gäller samspelet trafik och 
bebyggelsestruktur (se kapitel 2) visar att det 
råder stor osäkerhet om effektsamband. Istäl-
let för att ge oss i kast med ytterligare statis-
tiska analyser i jakten på att få mer kunskap 
om effektsamband har vårt angreppssätt varit 
att för de effektsamband där det finns starkt 
stöd t.ex. stationsnärhetseffekten utveckla 
planindikatorer som direkt kan användas i 
den praktiska planeringen. Man kan också 
fråga sig om inte det i likhet med Danmark 
borde vara möjligt att använda sådana planin-
dikatorer t.ex. för att styra lokaliseringen av 
vissa typer av företag så att de etableras i sta-
tionsnära läge.  

5.2.4. Samarbets- och arbetsformer

Inom delprojektet fysisk planering för håll-
bart samhälle har en utvärdering skett av 
metoder och verktyg som tillämpats. Däre-
mot har samarbets- och arbetsformerna i sig 
inte utvärderats även om synpunkter på dessa 
uttryckts indirekt i samband med metod- och 
verktygsutvärderingen som framgår av tidi-
gare avsnitt. Det finns därför behov av en för-
djupad utvärdering av den processdesign som 
valts för delprojektet med en växelverkan mel-
lan lokala och gemensamma arbetsseminarier, 
upplägget med tvärsektoriella dialoger etc.
 I Fell, A. (2008) beskrivs och analyseras 
hela programmet uthållig kommun under 
åren 2003–2007. Utifrån begreppet nätverks-
styrning analyseras också bl.a. delprojektets 
första etapp. Även om det fanns vissa tvek-
samheter kring projektet inledningsvis så har 
intresset ökat stort i takt med att aktörerna 
ser vinster med tillämpade metoder och verk-
tyg. En fråga som ställs är hur de kommunala 
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tjänstemännens vunna lärdomar ska kunna 
förvaltas på ett bra sätt i framtiden.
 I utvärderingen av programmet uthållig 
kommun som gjordes efter den första etap-
pen, (se ER 2007:03) kan man få del av kom-
munernas och andra aktörers synpunkter på 
samarbets- och arbetsformer som däremot 
inte specifikt tar upp upplägget som valts för 
fysisk planering. Dessa synpunkter täcker 
inte heller in etapp 2 i arbetet. Som exempel 
på effekter som programmet medfört nämns 
där att ”programmet satt fokus på energifrå-
gan och gett tjänstemännen stöd att arbeta 
vidare med frågorna, att deltagarnas kon-
taktnät inom och utom kommunen vuxit 
kraftigt och samarbetet förbättrats, samt att 
kommunerna fått mycket ny kunskap och nya 
arbetsmetoder som har höjt kvaliteten även på 
andra projekt”. Programmets grundidéer har 
enligt utvärderingen (ER 2007:03) varit pro-
grammets framgångsfaktorer och ett flertal av 
dessa rör samarbete i olika former t.ex.

•  Stöd av Energimyndigheten i form av kun-
skap, kontakter, finansiering av forskare 
m.m.

•  Samarbete med andra kommuner för sam-
arbete och inspiration

• Tvärsektoriellt samarbete inom kommunen
•  Samarbete mellan kommunförvaltningen 

och gamla och nya aktörer såväl inom som 
utom kommunen

Bland de effekter som framhålls är att 

• Kontaktnätet har vuxit ordentligt
•  Vissa kommuner har byggt bort strukturer 

som hindrar samarbete

Idén att bygga upp arenor inom kommunerna 
för en dialog inom projektet men också med 
andra aktörer i lokalsamhället fick ett blandat 
mottagande som framgår av avsnitt 4.4. I ett 
par fall har det resulterat att en mer eller min-
dre permanent plats skapats för lokal utveck-
ling. Men i andra fall har det varit svårt att få 
till stånd en permanent plats. En möjlig för-
klaring är att denna fråga skulle behöva tas 
upp på en mer övergripande nivå i kommu-
nen och diskuteras i förhållande till formerna 
för att kommunicera med medborgarna kring 
alla typer av frågor. Förutsättningen för att 
den här typen av platser ska kunna etableras 
är att de samutnyttjas av en rad olika aktivite-
ter för att de ska gå att motivera ur ekonomisk 
synpunkt.



80 Fortsatt arbete

6. Fortsatt arbete

Inför planeringen av en fortsättning på uthål-
lig kommun 2008–2011 finns det behov av att 
utveckla, sammanställa och utvärdera idéer 
kring framtida FoU baserat på arbetet i etapp 
1 och etapp 2.

 Syftet med denna sammanställning är att 
skapa ett första underlag för fortsatt diskus-
sion och utvärdering av ett antal idéer med 
Energimyndigheten och andra aktörer.

Förslag med fokus på process och verktyg

•  Fördjupad efteranalys och utvärdering av 
processerna och aktionsforskningen som 
bedrivits inom delprojektet fysisk planering 
inom etapp 1 och etapp 2. Slutsatser beträf-
fande både problem och utvecklingsmöjlig-
heter.

•  Vidareutveckling och generalisering av prö-
vade arbetsformer för integration av håll-
barhetsaspekter i formella PBL-processer 
(ÖP, FÖP och DP).

•  Utveckling av planeringsinstrument (pro-
cesser och verktyg) där översiktsplane-
ringen kombineras med fördjupade plane-
ringsprocesser kring klimatanpassning, 
energifrågor i stort men också specifikt för 
vindkraft, sol, vind, våg, bioenergi och geo-
termisk energi.

•  Analys av effekter av mellankommunal nät-
verkssamverkan och samverkan stat – kom-
mun med fokus på hållbar utveckling och 
fysisk planering.

•  Vidareutveckling av den verktygslåda som 
utvecklats i delprojektets etapp 1 och etapp 
2 med en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder för överslagsberäk-
ningar av energibehov i befintliga struktu-
rer och energikonsekvenser i olika typer av 
framtidsbilder.

•  Utveckling och dokumentation av innova-
tiva och effektiva sätt att bredda planerings-
dialogen kring hållbar utveckling i stort och 
mer specifikt kring energi för uppvärmning 
och transporter i fysisk planering. Fördju-
pad analys av möjligheterna att etablera ett 
nätverk av arenor för att främja samverkan 
mellan olika kommundelar samtidigt som 
en platsanknuten dialog utvecklas.

•  Utveckling och dokumentation av möjlig-
heterna att använda IT- och webbaserade 
verktyg i kombination med traditionella 

verktyg som modeller och flygfoton för att 
bredda och fördjupa planeringsdialogen 
kring hållbar utveckling och fysisk plane-
ring.

Förslag med fokus på system och fysisk 
struktur

•  Utveckling av strukturidéer för integrering 
av markanvändning och energi på kom-
munal och regional nivå. Möjligheter att 
använda översiktsplanering som bas för att 
visualisera framtida potentialer för förny-
bar energi i form av vind, våg, sol, bioen-
ergi och geotermisk energi.

•  Utveckling av urban typologi av stadstyper 
med ”varudeklaration” av generella stads-
kvaliteter och energiegenskaper.

•  Utveckling av urban och arkitektonisk 
typologi för energianläggningar bl. a. med 
fokus på symbolisering av förnybar energi.

•  Utveckling av urban typologi för bytes-
punkter i kollektivtrafiken på stadsdels- 
kommun- och regionnivå med fokus på 
generella stadskvaliteter och hållbart 
resande.

•  Utveckling och utvärdering  av kretslopps-
modeller för energi, avfall, vatten och 
grönstruktur kopplat till fysiska planer, 
transportplanering och landskapsplane-
ring. Tillämpning av det i ett internatio-
nellt sammanhang framtagna konceptet 
”Sustainable City – A Swedish Partnership 
Initiative” i svensk kontext och i samarbete 
med intresserade kommuner inom uthållig 
kommun-nätverket.

Förslag med fokus på pedagogisk utveck-
ling och erfarenhetsspridning

•  Framtagande av ett ”startpaket” för nya 
kommuner som i koncentrat omfattar  pro-
cesser och verktyg från etapp 1 – generellt 
arbete kring hållbar utveckling i fysisk pla-
nering.

•  Framtagande av ett ”startpaket” för nya 
kommuner som i koncentrat omfattar pro-
cesser och verktyg från etapp 2 – fokuse-
rat arbete kring integration av energi- och 
transportfrågor i fysisk planering

•  Utveckling av fortbildningskurs på 5-10 p 
kring fysisk planering för hållbar utveck-
ling och resurshushållning på universitets-
nivå för yrkesverksamma planerare. 

•  Framtagande av FoU-resultat och startpa-
ket på engelska.
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7. Ansats till arbetsgång 
för hållbar översiktlig pla-
nering med fördjupning 
av energifrågor — 5 stora 
och 30 små steg

Arbetsgången kan ses som en checklista för 
hållbar översiktlig planering som är ett kon-
centrat av de arbetssteg som genomförts i de 
båda etapperna av delprojektet fysisk plane-
ring för ett hållbart samhälle inom uthållig 
kommun. Arbetsgången kan utvecklas till att 
bli ett litet separat häfte som kan användas 
av nya kommuner som vill pröva arbetssät-
tet. Fylligare material från de olika kan då 
inhämtas från syntesrapporter och arbets-
rapporter. Arbetsgången kan också beskrivas 
mer utvecklat i ett separat häfte med mycket 
koncentrerad text och de bästa exemplen från 
kommunerna. Alla grundläggande resone-
mang med teorier, bakgrund och fullständig 
redovisning av tillämpningar i kommunerna 
finns i syntesrapporterna. 
 De två första stora stegen i arbetsgången 
refererar till delprojektets etapp 1 medan de 
andra tre stegen refererar till delprojektets 
etapp 2. Det bör betonas att man givetvis kan 
arbeta med arbetsgångens olika steg i en itera-
tiv, cyklisk och dynamisk process som beskri-
vits närmare i kapitel 3.

Steg 1 Planera arbetet! 
Steg 1:1 Bilda en tvärsektoriell projektorganisa-
tion!

Steg 1:2 Utforma en tid- och arbetsplan med tre 
planeringsvarv!

Steg 1:3 Etablera en arena för dialoger i projekt-
organisationen och med andra aktörer!

Steg 1:4 Utveckla en lokal tolkning av begreppet 
uthållighet!

Steg 2 Integrera hållbarhet i 
översiktlig planering!
Steg 2:1 Gör en SWOT-analys av för planområ-
det!

Steg 2:2 Gör en stadstypsanalys för valt planom-
råde!

Steg 2:3 Formulera nyckelfrågor och mål kring 
hållbar utveckling! 

Steg 2:4 Utveckla rumsliga del- och helhetsalter-
nativ (framtidsbilder) för planområdet!

Steg 2:5 Utvärdera framtidsbilderna ut hållbar-
hetssynpunkt – ekologiskt, socialt, ekonomiskt 
och rumsligt!

Steg 2:6 Utveckla ett huvudalternativ – en vald 
framtidsbild för planområdet!

Steg 2:7 Formulera en strategi med etapper för 
genomförande av framtidsbilden (planförslaget)!

Steg 3 Fördjupa energifrågor för 
uppvärmning i vald framtidsbild!
Steg 3:1 Gör en rumslig kartläggning av energi-
systemet och energianvändningen!

Steg 3:2 Kartlägg mikroklimatet och lokala miljö-
effekter av energianvändning för uppvärmning!

Steg 3:3 Uppskatta potentialer för energihushåll-
ning och förnybar energitillförsel med värderosor!

Steg 3:4 Utveckla och beräkna scenarier för 
uppvärmningsenergi och utsläpp av växthusgaser!

Steg 3:5 Pröva scenarier för uppvärmningsenergi 
mot ett eller flera alternativa planförslag!

Steg 3:6 Utvärdera/jämför/konsekvensbedöm 
energiintegrerade planförslag!

Steg 3:7 Utveckla ett planförslag med rumslig 
integration av energifrågor för uppvärmning!

Steg 4 Fördjupa energifrågor för 
transporter i vald framtidsbild!
Steg 4:1 Gör en rumslig kartläggning av trafiksys-
temet!

Steg 4:2 Kartläggning energianvändning för 
transporter i nuläget!

Steg 4:3 Kartlägg lokala miljöeffekter av trafik och 
transporter!

Steg 4:4 Uppskatta potentialer för hållbara trans-
porter med värderosor!

Steg 4:5 Utveckla och beräkna scenarier för 
transportenergi och utsläpp av växthusgaser!

Steg 4:6 Pröva scenarier för transportenergi mot 
ett eller flera alternativa planförslag!

Steg 4:7 Utvärdera/jämför/konsekvensbedöm 
planförslag!

Steg 4:8 Utveckla ett planförslag med rumslig 
integration av energifrågor för uppvärmning!

Steg 5 Utforma en handlingsplan 
med en genomförandestrategi!
Steg 5:1 Definiera åtgärder för att genomföra 
planförslaget på kort, medellång och lång sikt!

Steg 5:2 Definiera ansvariga aktörer för åtgärder 
på kort sikt!

Steg 5:3 Gör en ekonomisk kalkyl för åtgärder på 
kort sikt!

Steg 5:4 Summera och sprid erfarenheter (les-
sons-learned) från alla steg i processen!



82 Litteratur och källor 

8. Litteratur och källor

 
Birgersson, L., 1996, Att bygga mening och rum – om processer för utveckling av verksamhets-
miljöer. CTH Göteborg.

Borell, K., Johansson, B., 1996, Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori. 
Studentlitteratur. Lund.

Boverket, 1996, Boken om översiktplan del 2: översiktsplan i lagstiftningen. 

Boverket & Naturvårdsverket, 2000, Planera med miljömål – en idékatalog

Boverket & Naturvårdsverket, 2000, SMB och översiktlig planering.

Borås stad, 2005, Översiktsplan Utställningshandling. Ledningsgruppen för översiktlig plane-
ring.

Broms Wessel, O., Tunström, M., Bradley K. (red.), 2005, Bor vi i samma stad? Om stadsutveck-
ling, mångfald och rättvisa. Pocky.

Brundtland, G. H., Hägerhäll, B (E.d.), 1988, Vår gemensamma framtid – Rapport från världs-
kommissionen för miljö och utveckling. Stockholm; Prisma/tiden (Our common future) s.k. 
Brundtlandrapporten.

Buzan, T., 1982, Använd huvudet bättre. Det är lättare än du tror. Svenska Managementgruppen 
AB. Stockholm.

Bryson, J. and Crosby, B., 1992, Leadership for the Common Good; Tackling Public Problems in 
a Shared-power World. San-Francisco:Jossey-Bass.

Campbell, S. & Fainstein, S. (Ed), 1998, Planning theory. Blackwell Publishers Ltd.

Congress for the new urbanism, 1999, Charter of the new urbanism.McGRAW-HILL.

Dreborg, Karl H., 1996,Essence of backcasting. Futures Vol 28.No 9 pp 813-828.

Dreborg, K. H., 2001, Tre förhållningssätt till framtiden: Backcasting i ett vidare perspektiv. 
Forskningsgruppen för miljöstrtegiska studier. FOI. Publicerad i Technology, Society and Envi-
ronment. Nr 2001.

Ekelund, B. 2005, Sociospatial och rumslig integration av energisystemet i Ulricehamn. En studie 
av befintlig och framtida plats för produktions- och distributionsanläggningar. Arbetsrapport 
Luleå tekniska Universitet 2005:5.

Ekelund, B., 2005b, Sociospatial och rumslig integration av energisystemet i Dalsjöfors. En studie 
av befintlig och framtida plats för produktions- och distributionsanläggningar. Arbetsrapport 
Luleå tekniska Universitet 2005:6.

Ekelund, B.,2007,Sociospatial och rumslig integration av energisystemet i Köpmanholmen. En 
studie av befintlig och framtida plats för produktions- och distributionsanläggningar. Arbetsrap-
port 2007:1. Luleå Tekniska Universitet. Institutionen för samhällsbyggnad. Avd för arkitektur 
och infrastruktur.

Ekelund, B., Melin Mandre, B., Åkerberg, A., Formens kraft. Kraftens form. Luleå Tekniska Uni-
versitet. Vattenfall. SWECO FFNS.

Energimyndigheten, 2007a, Energiläget 2007 som kan beställas från Energimyndighetens publi-
kationsservice.

Energimyndigheten, 2007b, Utvärdering av programmet Uthållig kommun. Hur programmet 
fungerat och hur erfarenheterna ska spridas till andra kommuner. ER 2007:03



83Litteratur och källor 

Engström, C-J., 2007, Kunskapsdriven näringsutveckling och stadsomvandling, opublicerad upp-
sats i STOUT-projektet,. KTH Avd för Urbana och Regionala Studier.

Eriksson, Anders E., 2003, Metoder för strukturerad brainstorming. Metodrapport FOI-R-0662-
SE.

Fell, A., 2008, Nätverksstyrning för en hållbar utveckling. En fallstudie av Energimyndighetens 
program Uthållig kommun 2003–2007. Luleå Tekniska Universitet, Inst. för industriell ekonomi 
och samhällsvetenskap. Doktorsavhandling.

FORMAS, 2003, den uthålliga staden som livsmiljö III. Slutkonferens för Staden som livsmiljö & 
Dern uthålliga staden. Stockholm.

FORMAS, 2005, Spelet om staden .Stockholm.

Friend, J. & Hickling, A., 2005, Planning under pressure. The Strategic Choice Approach. Else-
vier. Amsterdam.

Fröst, P., 2004, Designdialoger i tidiga skeden – arbetssätt och verktyg för kundengagerad arbets-
platsutformning. Doktorsavhandling Arkitektur CTH. Göteborg.

Gore, Al, 2006, An Inconvenient Truth. The planetary emergency of global warming and what 
we can do about it. Rodale.

Gullberg, A.., Höjer, M. & Pettersson, R., 2007, Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar 
utveckling. Symposion. 

Göteborgs stad, 2004a, Urban Struktur Göteborg 2050. Stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs stad, 2004b, Transporter  Göteborg 2050. Stadsbyggnadskontoret.
Healy, P, 2006, Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies. Palgrave Mac-
millan.

Hartoft-Nielsen, P.,2003, Stationsnaerhedspolitikken i Köbenhavns –regionen- baggrund, effec-
ter og implementering. Paper till Nordisk forskningskonference om ”baerekraftig byutvikling”, 
Oslo 2003-05-15-16.

Healy, P., 2007, Urban Complexity and Spatial Strategies. Towards a relational planning for our 
times. Routledge.

Henning, D. & Danestig, M., 2008, Energifrågor i fysisk planering. Förutsättningar och scenarier 
för energitillförsel och energihushållning. Energimyndigheten.

Hickman, R. & Banister, D., 2006, Reducing Travel by Design: What about Change Over Time 
? (Uppsats I Williams, K (2006))

Iwarsson, M., 2005, Det Goda Samtalet – om metodutveckling och demokrati i en del av Bygga 
Bo- dialogen. Arbetsrapport 2005:17.

Jivén, G., 2003,Stadens morfologi som kulturarv. Sektionen för Arkitektur Stadsbyggnad. CTH.

Johansson, Jessica, Nilsson Måns, Finnveden, Göran, 2004, Strategisk miljöbedömning inom 
energisektorn. Centrum för miljöstrategisk forskning – fms. TRITA-INFRA-FM 2004:3.

Johansson, B., Olofsdotter, B., Rolén, C. & Sellberg, B (red.), 2005, Energi och bebyggelse. Tek-
nik och politik. FORMAS: 

Johansson, M., 2008, Polycentrisk utveckling och regionförstoring i Sverige. Exemplen Solna, 
Vingåker, Borås, Ulricehamn och Örnsköldsvik. rapport producerad på uppdrag av uthållig kom-
mun. KTH  Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad , Institutionen för samhällsplanering och 
miljö Avdelningen för urbana och regionala studier.

Khakee A., 2000, Samhällsplanering – nya mål, perspektiv och förutsättningar. Studentlittera-
tur.



84 Litteratur och källor 

Kummel, L., 2006, Den glesa staden. Staden, transporterna och stadsutglesningen – ett diskus-
sionsunderlag. Svenska Naturskyddsföreningen.

Kågeson, P.,2007, Vilken framtid har bilen? En analys av vägtrafiken. SNS  förlag.

Laitila, A., 2006, Verktyg i fysisk planering för hållbar utveckling. Arbetsrapport 2 006:1. Luleå 
Tekniska Universitet.

Lindahl, G. A., 2001, Rummet som resurs för förändringsarbete. Doktorsavhandling. Arkitektur 
Chalmers. Göteborg.

Lundström, M., 2008,Utvärdering av arbetsmetoder och verktyg. Uthållig kommun- fysisk plane-
ring för ett hållbart samhälle, etapp 2. Arbetsrapport KTH, Skolan för arkitektur och samhälls-
byggnad, Institutionen för samhällsplanering och miljö, Avdelningen för urbana och regionala 
studier.

Mannberg, M., 2006, Mot uthålligt samarbete. En utvärdering av delprojektet uthållighet i den 
fysiska planeringen inom Energimyndighetens projekt uthållig kommun. Delrapporterna 1 och 2. 
Arbetsrapporter Luleå Tekniska Universitet.

Mintzberg, H., 1994, The Rise and Fall of Strategic Planning. The Free Press. New York.

Naturvårdsverket, 1998, Sverige år 2021 – vägen till ett hållbart samhälle. Naturvårdsverket   
Rapport 4858.

Naturvårdsverket, 2007a, FN:s klimatpanel 2007: Syntesrapport, Rapport 5763.

Naturvårdsverket, 2007b, Klimatvänliga svenska energi- och transportsystem 2050. 

Nilsson, K., 2003, Planning in a sustainable direction – the art of Conscious choices. Doctoral 
thesis KTH. TRITA-INFRA 03-58.

Paulsson, G., 1950, Svensk stad del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. Studentlit-
teratur.

Pettersson.L. & Nilsson, C., 2007, Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av 
arbetsprocesser (skrift i projektet DEN GODA STADEN).

Ranger, Anna & Westerberg Karin, 2004, Metoder för möten. För ökat deltagande i lokalt för-
ändringsarbete. Malmö stad Miljöförvaltningen. Region Skåne.

Ranhagen, U., 1980. Förnyelse av industriell arbetsmiljö. Rapport T2:1980. Byggforskningsrå-
det.

Ranhagen, U., 1989. Renewal of industrial environments. Report D3:1989. Swedish Council for 
Building Research.

Ranhagen, U. m.fl., 2000, Planera med miljömål – en vägvisare. Boverket och Naturvårdsverket. 
Karlskrona/Stockholm.

Ranhagen, U. & Ekelund, B., 2004, Planering för bioenergi – bioenergifrågor i kommunal över-
siktlig planering. Energimyndigheten, Rapporterna ET 20:2004, 21:2004 och 22:2004. 
Ranhagen, U & Schylberg, K, 2007, Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering. 
Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete.

Ranhagen, U., 2006, Fysisk planering för ett hållbart samhälle. Delprojektet fysisk planering 
inom programmet uthållig kommun – etapp 1. ER 2006:19

Ranhagen, U. &  Schylberg, K., 2004a, God bebyggd miljö och tillgänglighet – en förstudie av 
planindikatorer i översiktlig planering. Luleå Tekniska Universitet. Arbetsrapport 2004:2

Ranhagen, U. & Schylberg, K., 2004b, Hushållning med naturresurser – indikatorer i fysisk pla-
nering och utvärdering. Rapport från projekt för uppföljning av miljökvalitetsmålen. Boverket 
augusti 2004. Karlskrona.



85Litteratur och källor 

Reneland, M., 2000, I den hållbara staden går och cyklar man, Fysiska strukturer för hållbar 
utveckling i medelstora och små städer och tätorter. Chalmers Tekniska Högskola.

Rosenhead, J. & Mingers, J. (Ed.), 2001, Rational Analysis for a Problematic World Revisited. 
Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict. John Wiley & Sons Ltd. 
New York.

Rådberg, J. & Friberg, A., 1996, Svenska stadstyper. Historik. Exempel. Klassificering. TRITA-
ARK-1996:13. Forskningsrapport.

Rönnerman, K., (red.), 2004, Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflexioner. Stu-
dentlitteratur. Lund.

Schylberg, K, 2005, Lägesrapport till Energimyndigheten – doktorandprojektet god bebyggd miljö 
och tillgänglighet – planindikatorer som verktyg för utvärdering av alternativa lokaliseringar av 
bytespunkter och markanvändning kring dessa. PM Luleå Tekniska Universitet.

Schylberg, K., 2008, Lokala seminarier inriktade mot “integration av trafik- och transportfrå-
gor”. Arbetsrapport Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad, Avd för arki-
tektur och infrastruktur.

Schön, D.A., 1996, The Reflective Practitioner – How Professionals think in Action. Avebury, 
Ashgate Publishing Ltd. London.

Solna stad ÖP 2006: En översiktsplan för dagens och framtidens Solna. Utställningshandling 
2005 Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad. 

Statens Energiverk, Byggforskningsrådet och Energiforskningsnämnden, 1988, Perspektiv på 
kommunal energiplanering. En antologi. Allmänna förlaget AB.

Strömgren, A., 2007, Samordning, hyfs och reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 
1945-2005. Acta Universitatis Uppsaliensis. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen, 
166.

Taniguchi, M. & Ikeda, T., 2006, The Compact City as a Means of Reducing Reliance on the Car: 
A Model-Based Analysis for a Sustainable urban Layout (uppsats i Williams, K (red.), 2006).
Tennöy,A. & Saglie,I-L., 2000, Stedsanalyser I planlegging. NIBR.Prosjektrapport 2000:19.

TRAST (Trafik för en attraktiv stad) , 2007a, Sveriges kommuner och landsting (SKL) ,Vägverket, 
Banverket och Boverket, Utgåva 2. Edita.

TRAST (Trafik för en attraktiv stad), 2007b, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vägverket, 
Banverket och Boverket, Utgåva 2. UNDERLAG. Edita.

Urban Design Associates, 2002, Lousiana Speaks: Pattern Book. Louisiana Recovery authority 
and the LRA Support Foundation.

Wheeler S. M., 2004, Planning for sustainability – creating livable, equitable and ecological com-
munities. Routledge.

Williams, K. (red.), 2006, Spatial Planning, Urban Form and Sustainable Transport. Ashgate.

Wirén, 1998, Planering för säkerhets skull. Studentlitteratur.

Vägverket, 2000, Gemensamma förutsättningar. Effektsamband 2000. Preliminär utgåva decem-
ber 2000.

Wates Nick (ed.), 2000, The Community Planning Handbook. Earthscan Publications Ltd. Lon-
don. 

Åkerman, J. & Höjer, M.,2006,”How much transport can the climate stand? Sweden on a sustai-
nable path in 2050”. Energy Policy, 2006, 34(14).

Örnsköldsviks kommun, 2003, Översiktsplan 2003 för Örnsköldsviks kommun. 






