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Steg för en hållbar stad
Färdriktning
Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka ramar och villkor som
städerna och stadslivet måste anpassas till. Först och främst måste utsläppen
av växthusgaser reduceras. Generellt måste färdriktningen vara hushållning
med energi och råvaror mot en effektiv och kretsloppsanpassad produktion och
drift. Färdriktningen är hållbarhetens mera konkreta och mätbara dimension.

Tempo
Klimathotet kräver ett snabbt och beslutsamt agerande. Det är en långvarig
process att anpassa varuproduktion, befintligt byggnadsbestånd, trafiksystem
och annan infrastruktur samt konsumtionsmönster till de ramar och begränsningar som är nödvändiga. Tempot i omställningen kommer att variera för olika
områden, beroende på teknikgenombrott, kostnader och villigheten att ändra
beteenden och konsumtionsmönster. Vilket tempo vi förmår att hålla beror på
marknadens stöd för omställning och, inte minst, på tuffa politiska prioriteringar. Om Sverige ska klara sina internationella åtaganden för att motverka
klimatförändringen måste omställningen nu komma igång på allvar.

Värdegrund
Den snabba och omfattande omställning som krävs kommer inte att förverkligas om den enbart beskrivs utifrån en teknisk och ekonomisk kalkyl, relaterad
till mätbara mål. I omställningen måste också sociala och kulturella värden
beaktas i varje steg. En levande dialog måste föras i samhället mellan medborgare och politiker om vilka värden som omställningen ska sikta på. En majoritet
av jordens människor lever sina liv i urban miljö och den bör därför utformas
för att ge största möjliga livskvalitet i livets olika skeden. Stadslivet handlar för
den enskilde till stor del om att kunna hantera vardagen och att leva ett gott
liv med trygghet, hälsa, rättvisa, gemenskap, personlig frihet och handlingsutrymme, men också om stadens attraktion i boende och stadsmiljö. Värdegrunden måste hela tiden diskuteras, utvecklas och säkras i överväganden under
processens gång.

Omställningen
måste ske nu!
ärlden står inför en omfattande klimatförändring. Den snabba globala urbaniseringen innebär att utmaningarna alltmer
återfinns i städerna. FN räknar med en ökning
av stadsbefolkningen från cirka 3,5 miljarder
år 2008 till drygt 6 miljarder år 2030, då cirka
60 procent av jordens befolkning är stadsbor.
I Europa står städerna för runt 75 procent av
energianvändningen och för en lika stor andel av
växthusgasutsläppen.
Det krävs stora utsläppsminskningar för att
undvika att tvågradersmålet överskrids – och därmed undgå att de värsta scenarierna slår in. Flera
klimatmodeller pekar på att den globala medeltemperaturen väntas öka med 1,5 – 4 grader fram
till år 2100. Samhällets förmåga att möta de ekologiska, ekonomiska och sociala påfrestningarna
till följd av klimatförändringarna blir avgörande.
Städerna står inför stora utmaningar, men här
finns också goda möjligheter att utveckla kollektiva och effektiva lösningar på flera problem. I
stadsregionerna skapas ekonomiskt överskott som
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kan användas till att skapa goda livsmiljöer för
invånarna i städerna och deras omland.
I Sverige är en av de största utmaningarna att
åstadkomma en snabb omställning av städers och
stadsregioners struktur, funktionssätt och innehåll så att de verksamt bidrar till ett land utan
nettoutsläpp av växthusgaser. Det är ett mål som
ska uppnås senast år 2050. Omställning måste ske
både i medvetande och i handling.
Delegationen för hållbara städer har i juni 2012
redovisat femton hinder för hållbar stadsutveckling och förslag till statliga åtgärder som kan driva
på arbetet.
Här följer några av delegationens reflektioner
efter fyra års verksamhet och slutsatser om särskilt
angelägna behov av åtgärder.
Slutsatserna illustreras av ett urval projekt som
har beviljats ekonomiskt stöd av delegationen.
Delegationen summerar också några samlade
erfarenheter av de pågående projekten.

Foto:Rosengårdsstråket namntävling_120908,_Malmö stad

Det handlar om att ekonomiska beräkningar som
m
väger kostnad för en insats mot nyttan, där målet
et
är att på sikt minska ojämlikhet i hälsa. Beräkningngg
arna kan vara ett viktigt verktyg för beslutsfattare.
e Analysen
kan göras på planerade insatser för att titta på hur stor effekten beräknas bli på lång sikt, hur nyttan för olika aktörer och
målgrupper ser ut, samt hur dessa vinster står sig mot den
kostnad som krävs för att genomföra insatsen.

socialt hållbart Malmö

En politiskt oberoende Kommission för ett socialt hållbart
Malmö utarbetar på kommunstyrelsens uppdrag förslag till strategier för att minska skillnader i hälsa och för förbättrade livsvillkor bland Malmöborna. Kommissionen har fått ekonomiskt stöd
av delegationen för att ta fram generaliserbara hållbarhetsekonomiska analyser av de åtgärdsförslag som lämnas. Hållbarhetsekonomiska analyser är verktyg för att fastställa ”värdet för
pengarna” av en åtgärd i förhållande till en annan.

Illustration: Kommission för ett

Hållbarhetsekonomiska analyser

Foto: ÖrebroBostäder AB

Mitt gröna kvarter i Örebro
ÖrebroBostäder AB står inför ett omfattande förnyelsearbete i
miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro. I ett avgränsat kvarter
genomförs ett pilotprojekt som tar sikte på halverad energianvändning, produktion av förnybar energi, stärkt kvartersidentitet, hänsyn
till kulturhistoriska värden och livsstilspåverkan. Här prövas nya sätt
för att öka de boendes aktiva deltagande i ombyggnationsprocessen, exempelvis genom workshops ledda av konstnärer och en
kulturhistorisk utställning. Genom ett program för ”boendebyggande”
engageras arbetslösa i kvarteret och stadsdelen i praktik och utbildning. Programmet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
kommunen och privata entreprenörer. Kunskapsinhämtning och
-spridning från pilotprojektet sker i samarbete med stiftelsen Cesam
Örebro Universitet.

Människans av
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Människans avgörande roll
Städernas viktigaste aktörer är människorna. Hållbar stadsutveckling är beroende av
förmågan till probleminsikt, ändrade värderingar och nya sätt att tänka hos oss alla.
Klimatfrågan handlar också om beteenden och ytterst om människors överlevnad.
Hållbar stadsutveckling
handlar om människor
Städernas viktigaste aktörer är människorna. Klimatfrågan är kopplad till
värderingar, beteenden och livsvillkor.
Den handlar ytterst om människors
överlevnad på en hotad planet. Hållbar
stadsutveckling förutsätter probleminsikt, mänsklig mognad och förmåga
att se konsekvenser av dagligt agerande
och olika prioriteringar såväl i arbetslivet som i privatlivet. Det krävs nya
sätt att tänka hos oss alla, inte minst
hos beslutsfattare. Visionärt ledarskap
behövs på alla nivåer för att stödja
individers och organisationers förmåga
till förändring. Hållbar stadsutveckling
handlar också om att människor kan
tillgodose sina grundläggande behov,
rimlig livskvalitet för den enskilde samt
hälsa, trygghet och social sammanhållning.
Fokus på hållbara livsstilar
Hållbara livsstilar är nycklar för att
uppnå klimatmålen. Stadsbornas
resvanor, energianvändning i hemmen,
matvanor och övrig konsumtion har
stor påverkan på resursanvändningen
och städernas samlade koldioxidutsläpp. Fokus på välbefinnande kan vara
en drivkraft för livsstilsförändringar.
Det behövs en kombination av ekonomiska incitament, teknikgenombrott,

förändrad stadsstruktur, och mobiliserande insatser för att stärka människors
förutsättningar och förmåga att göra
uthålliga, medvetna val. Att underlätta
för människor att göra hållbara val
har också nyligen framhållits av FN:s
högnivåpanel för global uthållighet,
som ett prioriterat åtgärdsområde för
hållbar utveckling.
Koppla hälsa och
välbefinnande till klimatfrågan
Frågor som rör den yttre miljön har
också en direkt koppling till hälsa och
välbefinnande. Brist på fysisk aktivitet
är ett hot mot folkhälsan. Att bryta
bilberoende och skapa förutsättningar
för fysisk aktivitet i vardagen är ett
exempel på hur stadsplanering kan
stödja mindre resurskrävande och mer
hälsosamma livsstilar. Att skapa plats
för urban odling är ett annat exempel. Värden kopplade till människors
livskvalitet och städernas attraktionskraft, genom väl gestaltade och trygga
urbana offentliga rum, grönska som
levererar ekosystemtjänster och goda
kollektivtrafikförbindelser i staden
och den omgivande regionen, måste
ges tillräcklig tyngd i planering och
beslutsunderlag. Till detta hör att
tillgodose hög tillgänglighet för alla,
även för funktionsnedsatta och äldre.
Mjuka värden behöver ingå i proces-

sen på samma villkor som andra mer
kvantifierbara värden. Det är angeläget
att kopplingen mellan den sociala
dimensionen av hållbar stadsutveckling
och klimataspekterna tydliggörs.
Stärk social sammanhållning
Delegationen konstaterar att orättvisor
och ökad social och rumslig uppdelning i städerna är ett hot mot den
sociala hållbarheten och delaktigheten
i välfärden. Social hållbarhet går hand
i hand med de ekonomiska frågorna.
Omställningen till en grön ekonomi och en rimlig fördelning mellan
individer och grupper är kärnfrågor.
Det behövs kombinerade åtgärder för
att lyfta marginaliserade stadsdelar.
Tillgång till arbete och ett fungerande
vardagsliv är några av de viktigaste
förutsättningarna för att kunna delta i
omställningsarbetet för hållbara städer.
Mer kunskap om samspelet mellan
människa – stadsrum – urbana system
– organisation fordras.
Vikten av delaktighet
Hållbar stadsutveckling förutsätter tidig
och kontinuerlig dialog om stadens utveckling mellan beslutsfattare och stadens
medborgare. Det gemensamma arbetet tar
längre tid, men det samlade resultatet blir
bättre.

vgörande roll
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Illustration: Kontoret

Huvudgatan i Brunnshög blir en stadsmiljö där spårvägen erbjuder bekväma transporter utan att skapa barriäreffekter.

Hållbart stråk i Lund
Längs ett fyra km långt stråk som sträcker sig från centrala
Lund till Brunnshög i stadens ytterkant ska ett område för forskning, högteknologi, entreprenörssatsningar och bostäder växa
fram. Ambitionen är att göra stråket till ett av Sveriges mest
intressanta arbetsområden och stärka de urbana kvalitéerna.
Stråket ska även inrymma högkvalitativa bostäder och kommer
att bindas samman av en stadsintegrerad spårväg liksom gångoch cykelnät. Arbetet med att utveckla en hållbar blandstadsdel
genomförs i samarbete mellan Lunds kommun, Lunds universitet, Statens fastighetsverk och Akademiska Hus. Längs stråket

Flera ansökningar speglar målkonflikter i
stadsbyggandet. Ett exempel är konflikter
mellan höga ambitioner för energieffektivisering av byggnader och bevarandeaspekter.
Målkonflikter redovisas även mellan tillgänglighetsaspekter och önskemål om yt- och
resurssnåla bostäder. Andra projekt avser
studier som syftar till att finna lösningar för
att förtäta, men där konflikter kan uppstå
med naturvårdsintressen.

Klimatneutrala
forskningsanläggningar

Illustration: Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter AB

Projekten kan bidra till
att lösa målkonflikter

genomförs ett stort antal projekt med fokus på energieffektivisering, hållbar mobilitet, livsstilspåverkan och stadsgrönska
som gröna väggar och plats för odling. En omfattande klimatplantering, som på samma gång är ett ”världsarboretum” med
träd från olika delar av världen, planeras. Vid en av hållplatserna
längs stråket byggs ett hållbarhetshus, där tekniska lösningar
för energi och mobilitet kan visas upp. Här ska också informationsprojekt som rör klimatpåverkande aktiviteter som matinköp
och fritid genomföras.

Hållbarhetshus
Attraktiva GC stråk

Spårväg

Nybyggnation i
Brunnshög
Förtätning och blandstad i
Campusmiljö

Historiska miljöer
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Stadsnära grönområde

Förena handlingskraft
och långsiktighet
Huvudstrategin i arbetet för hållbar stadsutveckling är insikt om utvecklingens gränser, starkt
ledarskap, bred dialog, mobilisering och handlingskraft som förenas med ett långsiktigt perspektiv. Åtgärdsbehoven spänner över ett brett fält. En genuin omställning är förenad med en ny
tolkning av välfärd och förutsätter en annan värdegrund. Förnyelsearbete tar tid och därför finns
det ingen tid att förlora!
Både handlingskraft
och långsiktighet behövs
Långsiktig planering och handlingskraft krävs. Ord måste bli till handling.
Nuvarande klimatmål kan nås – med
dagens teknik och till lägsta kostnad – genom energieffektivisering
av bebyggelsen. Det kräver mod och
målmedvetenhet från beslutsfattare,
engagemang och förståelse från brukarna, liksom användarvänliga lösningar.
Det är stora investeringar, men för
samhället är det i ett längre perspektiv lönsamt att göra dem nu. Att
vänta och inte göra något innebär att
problem och kostnader vältras över till
kommande generationer. Problemen
kommer då att vara svårare att lösa och
kostnaderna avsevärt högre.
Använd olika redskap för att driva på
Offentliga samtal och debatter, sociala medier och digitala mötesplatser
underlättar bred dialog. Det civila
samhällets organisationer har en viktig
roll i detta sammanhang. Tydliga och
enkla ekonomiska incitament, som till
exempel koldioxidskatt och trängselavgifter samt normativa föreskrifter, är

andra användbara redskap. Det behövs
olika typer av redskap för att driva på
omställningen.
Starkt ledarskap är en förutsättning
I städer med ekonomisk tillväxt och ett
starkt politiskt ledarskap finns förutsättningar för att driva offensiv klimat- och
stadsutvecklingspolitik. Visionärt ledarskap behövs för att teckna en attraktiv
vision och ta fram strategier. Det behövs
också mod att våga lyfta upp kvarstående konflikter på bordet och fatta
kontroversiella beslut. En viktig del av
ledarskapet är att skapa delaktighet och
trovärdighet kring färdriktningen. Människors engagemang och aktiva medverkan krävs för att ställa om utvecklingen.
Politiker har en viktig uppgift i att formulera samlande visioner som har stöd
av invånare, företagare och människor i
det civila samhället.
Motverkande krafter
och konkurrerande visioner
För att morgondagens städer ska bli
hållbara krävs att de både blir mer
rättvisa och ekonomiskt produktiva.
Kortsiktiga ekonomiska intressen
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går dock ofta före miljöfrågor och
mjuka värden. Bristande incitament för
långsiktigt hållbara beslut försvårar en
snabb omställning och bidrar till glapp
mellan visioner och konkreta beslut
och åtgärder. Trots att de flesta svenska
kommuner omfattar visionen om den
sammanhållna, staden fortsätter externetableringar av handelsområden och
utbyggnaden av de svenska samhällena
med ”bilsamhället” som norm. Kommuner som inte äger den mark som
skall exploateras har svårt att ställa högre krav än regelverkens miniminivåer
och har därmed svårt att driva utvecklingen av hållbara stadsstrukturer.
Ge aldrig upp
Varje vision är tidsbunden. Det är viktigt att ödmjukt ställa frågan om vad
kommande generationer kan tänkas
efterfråga. Ett långsiktigt perspektiv
på hållbar stadsutveckling förutsätter
att barns och ungdomars perspektiv
inkluderas i arbetet. Ett samhällsbygge
är ständigt pågående och kan aldrig bli
klart. Insatser för hållbar utveckling
fordrar handlingskraft och långsiktighet, men också stor uthållighet.

Klimatnyttan av
det ekonomiska stödet
Illustration Erséus Arkitekter AB

Innovativa Kvillebäcken
I Centrala Älvstaden i Göteborg ska ett tidigare hamn-, terminal- och industriområde
bebyggas med bostäder och arbetsplatser. Kvillebäcken är den första etappen och
byggs under perioden 2011–2018. Göteborgs stad utvecklar området tillsammans
med ett konsortium av byggherrar. Genom det så kallade Kvillebäcksfördraget har
bolagen avtalat om att gemensamt bygga ett resurssnålt och kretsloppsanpassat
område där energianvändningen minimeras. Stadsdelen blir först att realisera Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande och samtliga byggnader i stadsdelen miljöcertifieras. Projektet Innovativa Kvillebäcken ska bli ett skyltfönster för
spjutspetsteknologi och smarta lösningar för energi, avfall, transporter och vatten.

”Mindre energianvändning och mer förnybart.” Så kan målen inom energiområdet
sammanfattas för de större investeringsprojekt som beviljats stöd av delegationen. Eftersom projekten fortfarande pågår
är det för tidigt att dra slutsatser om
klimatnyttan med stödet. För att kunna
följa upp resultaten i dessa projekt, då
de har slutförts år 2014, har en uppföljningsmodell tagits fram av med hjälp av
KTH och Umeå universitet. Genom att en
gemensam rapporteringsmall används
kan resultaten också jämföras mellan
projekten. Mallen innehåller
omräkningsfaktorer
som möjliggör jämförelser baserade på
uppmätta värden för
användning av värme,
kyla, fastighetsel,
varmvatten och
hushållsel.

Ekonomiskt stöd har lämnats
till 89 planeringsprojekt för
åtgärder som rör förstudier,
programskrivning, sektorsövergripande planering, processutveckling eller informationsinsatser.
Nio investeringsprojekt har
fått ekonomiskt stöd och
utgörs av ombyggnad och
nybyggnad av stadsdelar,
bostadsområden eller
kvarter.

www.hallbarstad.se
Arkitekturmuseet har fått stöd för att bygga upp en digital
portal som förmedlar kunskap inom området hållbar stadsutveckling och bygger på samarbeten med aktörer inom
området. Portalen hallbarstad.se invigdes i juni 2012 och
har fått en framgångsrik start.

Satsa på förebi
= Planeringsprojekt
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Oväntade resultat
är viktiga att sprida
Några av de projekt som stöd
lämnats till har visat sig vara svåra
att genomföra. Det gäller exempelvis småskalig urban vindkraft.
Svårigheterna har främst bestått i
osäkerhet kring buller och vibrationer och att det energimässiga
utbytet blivit för litet för att anläggningen ska löna sig. Även sådana
erfarenheter är viktiga att sprida.

Umeå

Örebro

Stockholm

Kungälv
Göteborg
Mölndal

Malmö

Lund

= Investeringsprojekt

ilder

Satsa på förebilder
Projekt som går ett steg längre och kan visas upp för omvärlden driver
på utvecklingen. Delegationen har fördelat ekonomiskt stöd till 98 föregångsprojekt runt om i landet. Nu behövs fortsatt kunskapsöverföring
såväl från delegationens projekt som från andra förebilder. Det behövs
också ekonomiskt stöd till nya projekt som bidrar till att driva på
omställningen.
Ekonomiskt stöd ger incitament
Delegationen har på regeringens uppdrag
fördelat ekonomiskt stöd till utveckling
av hållbara städer. Stödet infördes för att
stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt
som bidrar till att minska utsläppen av
växthusgaser samtidigt som ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas. Under åren 2009 till 2012 har
sammanlagt 357 miljoner kronor fördelats
som stöd till 98 projekt. Dessa föregångsprojekt stärker Sverige som föregångsland för hållbar stadsutveckling. Flera av
projekten kommer bland annat att kunna
visa upp långtgående insatser för energieffektivisering, lösningar för produktion
av lokal och förnybar energi och nya
integrerade tekniska lösningar och ökad
social delaktighet.
Uppföljning, utvärdering
och erfarenhetsåterföring
Lärande och kunskapsöverföring mellan
aktörerna är en väsentlig del i hållbarhetsarbetet och förutsätter långsiktighet. De
projekt som getts stöd av delegationen
avslutas successivt fram till och med år
2016 – fyra år efter att delegationens
arbete har slutförts. Enligt regeringens
uppdragsdirektiv har delegationen haft
uppgiften att följa, stödja och utgöra
mötesplats för de projekt som beviljats
stöd. Detta är uppgifter som bör ges stor
vikt och resurser även efter år 2012. Er-
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farenhetsåterföringen från projekten bör
därtill stärkas genom följeforskning och
fortsätta även efter att projekten har slutförts år 2016. En samlad utvärdering av
projektresultaten och utvärdering av hela
satsningen på hållbara städer är dessutom
angelägen.
Förebilder i omvärlden
Det är viktigt att utbyta kunskap och
goda exempel på hållbar stadsutveckling i
ett vidare perspektiv, såväl nationellt som
internationellt. Delegationen har i en rapport samlat information om goda exempel, utvecklingstendenser och nationella
program inom hållbar stadsutveckling i
ett 20-tal länder.
Fortsatta satsningar på
projekt som förebilder behövs
Delegationen föreslår att ett nytt statligt
ekonomiskt stöd till stadsutvecklingsprojekt införs. Viktiga delar i utformningen av
stödet bör vara planerings- och kommunikationsåtgärder för bred uppslutning och
mobilisering för omställning till klimatneutrala städer, medborgarnas delaktighet och kunskapsspridning över landet.
Stödet bör utformas för att stimulera
utvecklingen mot högre energieffektivitet
i stadsdelar, sektorsövergripande planering
och systemsyn, åtgärder som minskar
klimatpåverkan och åtgärder som stärker
städernas sociala sammanhållning.

Illustration: White arkitekter

Visionsbild på Koggens gränd i Fullriggaren

Hållbar stadsutveckling i Västra hamnen i Malmö
I kvarteret Fullriggaren byggs den blandade staden med boBild: Malmö stad Foto: Tor Fossum.
städer, kontor, förskola och parkeringshus. Ambitionen är att
kvarteret ska innehålla Sveriges största samling energieffektiva byggnader. En tredjedel planeras uppnå passivhusstandard, övriga ska uppnå lågenergistandard. Förnybar energi
ska produceras genom solfångare som kopplas till fjärrvärmenätet, genom en solcellsfasad och urbana vindkraftverk på
parkeringshuset. De tolv byggherrar som uppför Fullriggaren
har under två års tid förberett byggstarten och samarbetat
för att få en gemensam kunskapsbas och gemensamma
referenser. Andra frågor som har stått i fokus är fuktsäkert
byggande, ventilation, grönska i staden och öppen dagvattenhantering. Området ska bli Sveriges största där man samlar
organiskt avfall genom avfallskvarnar, separata ledningsnät
Flygbild över Fullriggaren. Oktober 2012.
och uppsamlingstankar för biogasproduktion.

Foto: Ewa Levau

Använd
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Foto: Urbana Villor

Använd
hävstångseffekten
Statligt stöd ger hävstångseffekt i flera led, eftersom förebilder
inspirerar brett till egna lokala tillämpningar. Investeringar i demonstrationsprojekt med klimatnytta och andra hållbarhetsaspekter i
fokus ger mångdubbelt tillbaka när erfarenheter sprids till många
aktörer.
Statligt incitament kan
ge mångdubbelt tillbaka
Delegationens erfarenhet är att det
ekonomiska stödets viktigaste effekt
har varit hävstångens. Det har bidragit till att ett stort antal städer har
kraftsamlat och skyndat på sitt arbete
för hållbar stadsutveckling. Ekonomiskt stöd är en överraskande effektiv
pådrivare. Statliga pengar har hjälpt till
att få fram lösningar som annars inte
hade blivit av. De nya demonstrationsexemplen kommer med all sannolikhet
att visa att om man investerar lite mer
i den hållbara staden får man mångdubbelt tillbaka.

Nya affärsmodeller
för samarbete behövs
Integrerade lösningar ställer krav på
nya samverkansformer. Flera ansökningar lyfter behovet av nya affärsmodeller för att underlätta samarbete
mellan olika sektorer och aktörer. Nya
frågor uppstår till exempel när lokala
energianläggningar ska samverka med
befintliga el- och fjärrvärmenät eller när
flytande avfall från avfallskvarnar ska
hämtas med slamsugbil eller släppas
ut på VA-nätet. Genom konstruktiv
dialog mellan fastighetsägare och
energi-, avfalls- och VA-bolag kan
effektiva helhetslösningar uppnås.

Hävstångseffekter i flera led
Hävstångseffekter består av insatser
som fortplantas från idé och planering
till genomförande och spridning av
goda exempel. Exemplen kan i sin tur
inspirera till höjda ambitioner i andra
stadsutvecklingsprojekt i Sverige och
internationellt. Klimatnyttan mång-

faldigas. Beställare bör därför ges verktyg för att utveckla hållbarhetskrav som
är långsiktiga och tar höjd för innovationer. Offentlig upphandling kan vara
pådrivande för hållbara lösningar.
Bygg nätverk
Alla aktörer blir vinnare när samarbete
kan äga rum i tidiga skeden och bilda
ringar på vattnet. Nätverk och arenor
leder till samtal som annars kanske inte
skulle ha ägt rum och där viktiga och
ibland avgörande erfarenheter utbyts.
Strukturer som i sin tur
genererar hållbar utveckling
Inlåsningar i svårföränderliga och
kostsamma strukturer, såsom byggnader och teknisk infrastruktur, hindrar
en snabb omställning. Det är viktigt att
investeringar i befintliga och nya strukturer görs utifrån ett uttalat hållbarhets- och systemperspektiv. De måste
göras flexibla för omvärldsförändringar
och underlätta klimatvänligt beteende.

hävstångseffekte
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Bild: Stockholms stad och BSK Arkitekter

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stads
stadsbyggnadskontor

Norra Djurgårdsstaden
– en miljöstadsdel i världsklass
Stockholms stad utvecklar en ny fossilbränslefri och klimatanpassad stadsdel
i Norra Djurgårdsstaden. Den blivande
stadsdelen fungerar som testbädd för
såväl ny miljöteknik som nya affärsmodeller. Delegationen har lämnat stöd till
flera olika förstudier. En förstudie avser
smarta elnät som ska möjliggöra att
lokalt producerad energi kan levereras
ut på elnätet. Vidare genomförs en för-

studie för hur informations- och kommunikationsteknologi (ICT) kan användas
för energieffektivisering i bostäder och
transporter. Stöd har också lämnats till
vidareutveckling av den kretsloppsmodell som utarbetades inför uppförandet
av Hammarby Sjöstad. Den utvecklade
kretsloppsmodellen tas fram i samverkan med KTH.

Norra Djurgårdsstaden Innovation
arrangerar olika lärandeprogram.

Intressanta integrerade lösningar
I ansökningarna om ekonomiskt stöd finns många intressanta exempel på integrerade tekniska lösningar. De flesta
är kopplade till en effektivare energianvändning, men också
avfallshantering och dagvattenhantering är vanliga områden.
Andra exempel är kretsloppsmodeller där avfalls-, spillvatten- och energiflöden samordnas för att ge en effektivare

resursanvändning eller där stadsplanering för offentliga rum
och mötesplatser samordnas med stadsplanering av trafiksystem. Bilpooler, cykeluthyrning och beställningshandel är
exempel på åtgärder som stimulerar en ändrad livsstil som
ytterligare bidrar till bättre livsmiljö.

Mer forsk
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Mer forskning och nytänkande
Det behövs en utökning av anslagen för forskning, utveckling, innovation och demonstration
inom stadsutvecklingsområdet. För att skapa genombrott och framsteg behövs experimentell
verksamhet och nytänkande. Sverige måste utveckla ett bredare, mer systematiskt och
dynamiskt synsätt på kunskap och innovation för stadsutveckling än hittills.
Nya satsningar och fler
incitament för nytänkande behövs
Erfarenheter från delegationens
hantering av ansökningar visar att det
finns ett stort intresse för att satsa på
föregångsprojekt, men även på svårigheter att förverkliga innovativa projekt
i praktiken. Nytänkande är förenat
med risk och det är därför nödvändigt
med fortsatta statliga incitament som
stimulerar nytänkande med helhetssyn och innovationer. För att skapa
genombrott och framsteg behövs experimentell verksamhet och projekt som
prövar spetskunskap. Det handlar om
att utveckla mer effektiva lösningar på
traditionella problem med behov och
funktion i fokus, så kallade transformativa lösningar.
Utöka anslagen för forskning,
utveckling, innovation och
demonstration
Delegationen anser att det behövs en
utökning av anslagen för hela kedjan
av insatser för forskning, utveckling,
innovation och demonstration inom
stadsutvecklingsområdet. Sverige
måste utveckla ett mer systematiskt

och samtidigt nytänkande synsätt på
kunskap och innovation för stadsutveckling. Stadsutveckling bör identifieras som en verksamhet och ett
kunskaps- och innovationsområde i sig.
Länken mellan teoribaserad forskning
och praktiknära utvecklingsarbete är
otillräckligt utvecklad inom samhällsbyggnadsområdet. Det krävs också en
sammanhållande aktör som samordnar
finansiering, uppföljning, spridning
av resultat och implementering av
kunskaper.
Kunskapsutveckling brådskar –
satsa på fler pilot- och
demonstrationsprojekt
Satsningarna på kunskapsutveckling är
för närvarande otillräckliga i förhållande till städernas betydelse för hållbar
utveckling och för att lösa klimathotet.
Detta gäller alla led i kedjan inklusive pilot- och demonstrationsprojekt
och utbildningar på olika nivåer. Det
fordras ny kunskap – men också lätttillgängliga kunskapsöversikter – som
universitet, näringsliv, kommuner och
övriga offentliga myndigheter tar fram
tillsammans.

Ett nationellt nätverk med
forskningscentra behövs
Resurser behöver inriktas mot att
stärka tvärvetenskaplig, systeminriktad och praktiknära forskning för
hållbar stadsutveckling. Ett nationellt
nätverk bör inrättas med fyra till fem
forskningscentra, inklusive det redan
existerande Mistra Urban Futures i
Göteborg. Dessa forskningscentra bör
ha tydlig koppling till nordiska, europeiska och globala nätverk.
Sprid kunskap och fortbilda
aktörer i utförarledet
Många aktörer integrerar inte tillräckligt aktivt nya forskningsresultat och
lärdomar från goda exempel för att
tillämpa i egen verksamhet. Detta kan
bero på att forskningen är för teoretiskt inriktad för att tillhandahålla
praktiskt användbara resultat, men
också på bristande erfarenhetsåterföring och uppföljning i aktörernas egen
verksamhet. Satsningar på kunskapslyft
och ökad kompetens hos aktörer i
utförarledet är angelägna.

skning och nytän
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Illustration: Wingårdh Arkitektkontor AB

Innergård inom Krokslätts Fabriker Söder

Krokslätts Fabriker Söder – hållbar blandstadsdel i historisk miljö
Krokslätts Fabriker i Mölndal ska bli en internationell förebild
för hur ett K-märkt fabriksområde kan utvecklas till en levande
stadsdel som också understödjer en klimatsmart livsstil.
Ambitionen är ett ”samhälle i miniatyr” med bostäder, service
och arbetsplatser med kort pendlingsavstånd till Göteborg.
Området ska präglas av flexibilitet, klimatanpassad arkitektur,
biologiska system, smarta energilösningar och IT. Värme och

kyla lagras i bergrum för att utjämna variationen i användningen över dygnet och mellan årstider. Lokala vindkraftverk,
fasadintegrerade solceller och en stirlingmotor producerar el.
Investeringskostnaderna ska så långt som möjligt balanseras
med minskade driftskostnader. Projektet genomförs i bred
samverkan mellan olika aktörer – näringsliv, offentlig sektor
och forskning.

Hållbara Rosengård i Malmö
Projektet Hållbara Rosengård är en
del i Malmös stads arbete med att
bryta miljonprogrammets funktionssegregering och låta blandade, levande
och hållbara stadsdelar växa fram. I
korthet handlar projektet om energieffektivisering av bostäder och offentliga
fastigheter, förbättrad kollektivtrafik och
klimatsmart mat genom stadsodling.
Syftet är att skapa ett världsledande
demonstrationsområde med fokus på

Foto: Malmö stad

klimat och miljöteknik. Åtgärderna ska
också bidra till ökad social och ekonomisk integration. Samverkan mellan
stadens förvaltningar och delaktighet för
boende och verksamma är grundläggande förutsättningar för ett lyckat resultat.
I genomförandet av projektet samverkar
bland andra stadsdelsförvaltningen, fem
tekniska förvaltningar, ett kommunalt
bolag, en bostadsrättsförening och
föreningslivet i stadsdelen.

Minska stuprörst
– arbeta tvärsek
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Minska stuprörstänkandet
– arbeta tvärsektoriellt
Stuprörstänkande är ett tydligt hinder för en hållbar omställning av städerna. Helhetssyn,
samverkan, systemtänkande och uthållighet krävs för att uppnå synergier och hållbarhet i alla
dimensioner. Det är en politisk uppgift att underlätta för tvärsektoriellt arbete, men det fordras
också bättre utbildning, nya plattformar och andra planeringsredskap.
Ett mycket stort hinder
Sektorisering och specialisering har
hittills legat till grund för många framsteg och effektiviseringsvinster. Nackdelen är att sektorstänkande försvårar
samarbete för helhetslösningar. Varje
aktör prioriterar sitt särintresse och
varje problem hanteras skilt från andra
problem. Stuprörstänkande är ett av
de tydligaste hindren för en nödvändig,
snabb och långsiktigt hållbar omställning av städerna.
Helhetssyn och
systemperspektiv fordras
Systemlösningar bidrar till synergieffekter. Väl fungerande, sammanhållna
och mångfunktionella städer förutsätter helhetssyn och systemtänkande.
Genom att lösa flera behov på ett
samordnat sätt kan man ofta få ökad
resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Exempel är kretsloppsmodeller där avfalls-, spillvatten- och
energiflöden samordnas eller där

stadsplanering för offentliga rum och
mötesplatser samordnas med stadsplanering av trafiksystem. Blandade funktioner gynnar också kunskapsintensivt
näringsliv och ger förutsättningar för
ekonomisk tillväxt.
Samhällsplaneringens roll
Stuprörsproblematiken är delvis ett
arv från en modernistisk planeringstradition. Planeringsverktygen behöver
utvecklas för att bättre beakta komplexiteten i frågorna. Det krävs större
fokus på hållbarhet genom strategisk
översiktlig planering kopplad till olika
dialog- och samrådsformer. Utveckling av attraktiva stadsmiljöer fordrar
också mångfacetterad, men samtidigt
pedagogisk analys i olika skeden av
planeringsprocessen. Både handfasthet
och bred kompetens krävs.
Det behövs en
gränsöverskridande arena
Delegationen föreslår en ny nationell

tänkandet
ktoriellt
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arena för hållbar stadsutveckling.
Denna nya arena skulle kunna bidra
till och bygga andra plattformar mellan
olika sektorer och mellan nationell,
regional och lokal nivå.
Börja i utbildning på alla nivåer...
Delegationen ser ett behov av att
grundutbildning och högre utbildning uppmuntrar till tvärsektoriellt
tänkande. Satsningar på tvärsektoriella
perspektiv i utbildning är angelägna
för att tidigt grundlägga en vana hos
studenter att samarbeta över disciplingränser.
... fortsätt i praktiken och i forskning, utveckling, innovation och
demonstration
Utbildningen måste ge en god bas för
att de tvärsektoriella ansatserna och
tillämpningarna ska kunna utvecklas
med full potential i en rad viktiga sammanhang inom samhällsbyggandet.

Illustration: ÅWL arkitekter.

Hållbara Järva – från pilot till verklighet
Projektet Hållbara Järva är en del av Stockholms stads satsning på miljöprofilering av stadens miljonprogramsområden.
Järva i nordvästra Stockholm ska bli ett område med minimal
miljöpåverkan. Med innovativ teknik och medverkan från
de boende ska projektet skapa en positiv social, ekologisk
och ekonomisk utveckling i området. I projektet prövas olika
metoder för energieffektivisering av vanligt förekommande

Uppföljning av
sociala hållbarheten
Örebro universitet har beviljats stöd
av delegationen för att ta fram en
modell för analys och uppföljning av
social hållbarhet i de större investeringsprojekten. Modellen utvecklas i
samarbete med de aktuella stödprojekten, fem kommuner, ett allmännyttigt bostadsföretag, ett privat
fastighetsbolag och SABO. Projektet ska också bidra till att aktuell
forskning länkas till pågående och
framtida praktik inom såväl privat
som offentlig samhällsbyggnad.
lsb

ilj

hustyper – erfarenheter som kan komma att spridas då över
200 miljoner européer bor i liknande hus. De boende engageras genom olika insatser som exempelvis medbeslutande
kring ambitionsnivåer i renoveringen, miljöutbildning, bovärdar
och cykelfrämjande aktiviteter. KTH följer projektet för teknisk,
ekonomisk och beteendevetenskaplig utvärdering.

Ålidhem – den hållbara stadsdelen i kallt klimat

Satsa på

Ombyggnad av kv Trondheim med ny länkbyggnad och påbyggnad.

Stadsdelen Ålidhem, byggd under miljonproFoto: AB Bostaden
grammet, ska bli ett skyltfönster för hållbart
byggande och energiåtgärder i kallt klimat. I
projektet ska den totala energianvändningen
minska samtidigt som fjärrvärmen används
på nya sätt. Satsningen omfattar drygt 500
lägenheter, varav 140 är nya lågenergilägenheter. Området kommer att innehålla en av
Sveriges största solcellsanläggningar – den
största i norr med mycket snö och kallt klimat.
Ålidhemsbornas delaktighet och engagemang
är en viktig del i den kommande förändringen.
Ambitionen är också att Ålidhem ska spela en
viktig roll i stadens fortsatta utveckling. Genom samarbete med flera av Umeås högskolor blir stadsdelen en testplats för nya projekt
Dialogmöte vid Ålidhems centrum.
som syftar till hållbar stadsutveckling.
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Satsa på
miljonprogrammets förnyelse
Förnyelse och ombyggnad i miljonprogramsområdena är både en utmaning
och en stor möjlighet. Områdena måste inkluderas i stadsväven och bli
likvärdiga delar istället för perifera bebyggelseöar. Det handlar även om att
investera i och bygga in ett socialt kapital i livsmiljön.
Utmanande upprustning
Förnyelse och ombyggnad i de så
kallade miljonprogramsområdena är
en utmaning och samtidigt en stor
möjlighet. Behovet av att upprusta och
energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet innebär även en möjlighet till förnyelse med utgångspunkt från
ett socialt, kulturellt och ekonomiskt
perspektiv.
Nyansera diskussionen
Ombyggnad, renovering och underhåll
– i dialog med de boende – kan göra
miljonprogrammens bostadsområden
såväl miljöanpassade som mer attraktiva.
Ofta diskuteras dessa bostadsområden
som dagens och den framtida stadens
stora problem. Invånarna känner ofta
inte igen sin hemmiljö i de slagordsmässiga beskrivningarna.
Delegationen understryker den
sociala dimensionen av begreppet
hållbarhet. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv bör på
ett tydligare sätt lyftas fram parallellt
med de tekniska och naturvetenskap-

liga perspektiven. Värden kopplade till
människors livskvalitet bör ges större
tyngd i planering och beslutsunderlag.
De boende och deras behov måste vara
utgångspunkten när förändringar planeras. Det sociala kapitalet, människors
nätverk och tillit, är centrala faktorer
för framgång i omställningsarbetet.
Ta vara på möjligheterna
och upprusta med variation
Styrmedlen och drivkrafterna för renovering av miljonprogrammet är otillräckliga. Höga produktionskostnader
lyfts ofta fram som en hindrande faktor.
En lösning är att upprusta med varierad
standard. För detta behövs en mångfald av lösningar och goda exempel.
Olika upplåtelseformer, fler ägare och
mindre enheter kan också bidra till den
positiva utveckling som många miljonprogramsområden behöver. Samtidigt
kan utveckling av principlösningar vara
rationellt, eftersom bebyggelsen ofta
är likartad och energieffektiviseringen
då lättare kan skalas upp till en lägre
kostnad.

Foto: Stockholm stad

Förbättra strukturer
Miljonprogrammets flerbostadshusområden utformades ofta som bebyggelseöar i stadens utkanter. De måste nu
inkluderas i stadsväven. Genom attraktiva stråk och utbyggd kollektivtrafik
kan områdena bli likvärdiga delar av
staden. Verksamheter i bottenvåningar
och offentliga rum med attraktiva
mötesplatser är andra åtgärder som kan
förbättra den ekonomiska och sociala
strukturen.
Utgå från platsen och de boende
Delegationens erfarenheter är att det
alltid finns positiva krafter att ta vara
på. Det gäller för varje område och
varje bostadsföretag att hitta sitt eget
sätt att organisera förändringsarbetet.
Sociala effekter av miljöförbättringar
har ofta blivit kortvariga om de inte
fångats upp och förvaltas av det lokala
civilsamhällets aktörer. Utvecklingen
måste gå från ”omhändertagande” till
”empowerment”.

mets förnyelse
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Flygbild över Helsingborg och utvecklingsprojekt H+

Flygbild över Västra Hamnen i Malmö
Bild: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad

Foto: Stockholm stad

Flygbild över södra Värtahamnen i Stockholm.

STADENS LJUD

Malmö stadsbyggnadskontor Foto: Bojana Lukac

Bild: Helsingborgs stad

Flygbild över Centrala Älvstaden i Göteborg

Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet
Helsingborgs stad samordnar ett planeringsprojekt som genomförs i samarbete med Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet
ska synliggöra hur de allmänna råden för industribuller utgör
en begränsande faktor för städers hållbara utveckling, särskilt
vid närhet till hamnverksamhet. I projektet ingår tre delstudier;
samhällsekonomiska konsekvenser av dagens tillämpning av
allmänna råden för industribuller, exempel på goda stadsutvecklingsprojekt från europeiska hamnstäder samt akustisk design
och hållbar stadsplanering. Målet är att utveckla ett gemensamt
förhållningssätt till gällande riktvärden för industribuller som
möjliggör en tät och funktionsblandad stad. Man vill även höja
kunskapsnivån kring stadens ljud och utveckla metoder för hur
akustisk design kan bli en del av planprocessen.

Foto: Jessica Engvall, Helsingborgs stad

Projektet Stadens ljud har genomfört tre seminarier under
2012 med fokus på människors hälsa, hamnverksamhet och
akustisk design. Målsättningen har varit att sprida kunskap
om buller, synliggöra målkonflikter och visa på möjligheter att
arbeta med ljudkvalitet i staden.

Utveckla
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Utveckla regelverken
Regelverken måste samordnas bättre för att främja och driva på hållbar stadsutveckling.
Hindrande regelverk bör identifieras och utvecklas. Lagen om offentlig upphandling, planoch bygglagen, miljöbalken, trafiklagarna och miljömålssystemet med miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö, hör till de styrmedel som behöver ses över och koordineras bättre.
Ändra reglerna för
offentlig upphandling
Offentlig upphandling är ett viktigt
styrmedel för hållbar stadsutveckling.
Mot bakgrund av upphandlingens stora
omfattning och samhällspåverkan är
det av strategisk vikt att offentliga upphandlare har förmåga och utrymme för
att driva kreativa lösningar. Lagen om
offentlig upphandling (LOU) är för
närvarande under utredning.
Samordna berörda regelverk
Bristande samordning mellan olika
förvaltningsnivåer leder ofta till svårigheter för kommuner att förverkliga
goda lokala helhetslösningar. Olika
statliga sektorsmyndigheter ställer
olika krav och sätter upp olika kriterier som kommuner ska väga samman.
Detta gäller exempelvis riktvärden
för industri- och trafikbuller samt
luftkvalitet. Regelverken i plan- och
bygglagen (PBL) och miljöbalken
har en inneboende konflikt, då det
saknas system för hur avvägningar
mellan olika intressen ska göras. Det
samlade regelverket för markanvändning, planering och byggande bör ses
över. Delegationen har föreslagit en
ny arena där aktörer från såväl staten
som kommunerna kan samråda om

konflikter i utvecklingen av hållbara
städer och utveckla former för att lösa
dem.
Utvecklad tillämpning
av plan- och bygglagen
PBL ger möjligheter att arbeta mer offensivt med hållbarhetsfrågor än vad som
ofta är praxis i kommuner, inte minst i
översiktsplaneringen. PBL-processens
dialog- och samrådsformer kan också
utnyttjas som ett forum för medverkan,
påverkan och information från en rad
olika aktörer. Människors kunskaper och
attityder när det gäller till exempel energianvändning och klimatpåverkan kan på
så sätt inkluderas bättre.
En erfarenhet från arbetet med
ansökningarna om ekonomiskt stöd
är att många kommuner har behov
av utökade resurser för att ta fram
kunskapsunderlag och för att kunna
samverka för en hållbar stadsutveckling i planeringsprocessen enligt PBL.
Beakta samspelet
mellan bebyggelse och trafik
Delegationen ser ett behov av att
bebyggelseutveckling och investeringar i infrastruktur samordnas. De
olika planeringssystemen regleras med
sinsemellan olika lagar och har olika

huvudmän. De så kallade trafiklagarna,
väglagen och lag om byggande av
järnväg har stor betydelse för städers
strukturer och flöden. Den statliga infrastrukturplaneringen är dock bristfälligt koordinerad med den kommunala
planeringen. Möjligheten att samordna
planeringsprocesserna bör följas upp.
Utveckla miljömålet
God bebyggd miljö
Enligt riksdagens beslut innebär
miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö att städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö. Den
regelbundna uppföljningen av miljökvalitetsmålen ger grunden för ett
strategiskt åtgärdsarbete. Kriterierna för
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
måste emellertid utvecklas betydligt
för att möjliggöra uppföljning. Det är
angeläget att det fortsatta arbetet med
miljökvalitetsmålet lyfter från detaljnivå och enskilda aspekter och istället
bygger på synergitänkande och helhetssyn. Styrande etappmål och förslag till
åtgärder och kriterier för uppföljning
att måluppfyllelsen måste utgå från ett
systemperspektiv för att relatera till
hållbar utveckling och klimatfrågan.

regelverken
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Foto: Göteborgs stad

I början av juni 2011 genomförde projekt Centrala Älvstaden en internationell workshop, RiverCity Gothenburg, där tio grupper
från Europa och USA bjöds in för att formulera idéer och tankar kring Centrala Älvstaden.

Centrala Älvstaden – vision och strategi
Centrala Älvstaden kallas Göteborgs centrala stadsdelar på båda
sidor om Göta Älv. Området kommer att byggas ut under en mycket
lång tid. Målet med projektet har varit att finna nya lösningar för
att bygga den hållbara staden där en långsiktigt hållbar vision och
strategi är ett första steg. Projektet har bland annat inneburit arrangemang av en större internationell workshop i juni 2011 då omvärlden
bjöds in för att formulera idéer och tankar för framtidens Göteborg.
Kunskap från visionsarbetet överförs till omvärlden bland annat
via Mistra Urban Futures och dess internationella plattformar i
Kapstaden, Manchester, Shanghai och Kisumo.

Bild: Göteborgs stad
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建筑,以人为本

Arkitekt- och planeringstjänster
inom hållbar stadsutveckling

— 瑞典可持续发展方式

EVERYWHERE

EVERYONE

ARCHITECTURE FOR

EVERYDAY LIFE
EVERYBODY
Directory
ofTIME
architects
EVERY
SUSTAINABILITY BY SWEDEN

Föreningen Sveriges Arkitekter har gjort en projektkatalog, Vardagslivets arkitektur, över hållbara stadsbyggnadsprojekt i Sverige
och internationellt och som också har översatts till engelska
och kinesiska. Katalogen lägger stor vikt vid svenska arkitekters
styrka där hållbarhetens sociala och kulturella aspekter lyfts fram
vid sidan om de tekniska och ekonomiska. Vardagslivet arkitektur
presenterades vid världsutställningen i Shanghai i september
2010 och kan fungera som en inspirationskälla såväl internationellt som för svenska arkitekter, planerare och andra aktörer.

Sveriges Arkitekter, Swedish Association of Architects

Sveriges Arkitekter, Swedish Association of Architects
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projektkatalog
har getts
Sveriges Arkitekters projektkat
t l h
tt utt på
å ttre språk.
åk
Katalogen kan laddas ner från www.arkitekt.se

Stärk internat
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Stärk internationellt utbyte
Internationellt samarbete och kunskapsutbyte är en förutsättning för hållbar stadsutveckling.
Byggande av institutionell kapacitet i mottagarländer i samverkan mellan svenska och internationella aktörer är en grund för långsiktiga resultat. Affärsmodeller för export måste utgå ifrån
lokala behov och förutsättningar. Utbyte och svensk export av kunnande inom hållbar stadsutveckling behöver säkras genom satsningar på kunskapsutveckling.
Värna Sveriges internationella
roll inom stadsutveckling
Den snabba globala urbaniseringen
och behovet av systemlösningar har
gjort hållbarhet till ett konkurrensmedel. Sverige betraktas som ett
föregångsland när det gäller att bygga
hållbara städer. Svenskt kunnande
marknadsförs av regeringen, Exportrådet, Sida, SKL med flera aktörer
under paraplybegreppet SymbioCity.
Tillkomsten av nya demonstrationsexempel måste fortsatt stödjas.
Ambitionen att Sverige ska vara
föregångare har också varit en av
utgångspunkterna för delegationens
arbete med att formulera en strategisk vision för kunskapsbyggande.
En satsning på forskning, utveckling,
innovation och demonstration är
nödvändig för att säkra att svensk
export grundar sig på ny och relevant
kunskap.
Utveckla affärsmodeller
för systemlösningar
Nya och utvecklade systemintegrerade lösningar behövs för omställningen
till hållbara städer. För att snabba på
utvecklingen i Sverige och öka export
av svenskt kunnande och tjänster
inom hållbar stadsutveckling behövs
en ny typ av affärsmodeller som

fördelar vinster och långsiktiga risker
mellan olika aktörer.
Det finns en avsevärd potential i
att använda den kompetens som finns
om systemlösningar och drift hos de
svenska kommunerna. Detta gäller
oavsett om kunskapen och tjänsterna
organiseras och utförs i privat eller offentlig verksamhet. Ett antal satsningar,
både på nationell och regional nivå,
för att främja export av miljöteknik
och systemintegrerade lösningar har
nyligen startats. Initiativ där staten är
med i dialogen och samlar aktörer är
fortsatt angelägna. En större tydlighet
och koordination kring exportfrämjande myndigheters uppdrag, arbetssätt och samverkan behövs. Det fordras
en kraftsamling för att föra ut kunskap
och erfarenheter av systemintegrerade
lösningar.
Delegationen ser ett behov av att
kommuners medvetenhet ökar om
hur deras kompetens kan användas i
exportsammanhang och uppmuntrar
samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörers exportinitiativ.
En flerstegsprocess behövs där grunden läggs genom utveckling av institutionell kapacitet och internationella
samarbeten i dialog med svenska och
utländska kommuner. Detta möjliggör
en kontinuerlig lärandeprocess som

ger ökad insikt om olika strategier och
modeller samt inblick i och förståelse
för olika kulturer och samhällssystem.
Flerstegsprocessen skapar plattformar för att utifrån prioriterade fält
identifiera kommersiella samarbetsprojekt inom hållbar stadsutveckling.
Regelverk kring upphandling behöver
ses över för att anpassas till en sådan
process.
Vikten av kunskapsutbyte
Delegationen betonar betydelsen av
kunskapsbyggande både nationellt och
internationellt. FN:s hållbarhetskonferens, Rio+20, i juni 2012 innebar bland
annat att hållbarhetsmål ska identifieras och integreras i ländernas arbete.
Sverige deltar i arbetet genom en rad
olika plattformar inom FN-kretsen. Såväl EU som OECD uppmärksammar
stadsutveckling särskilt och ömsesidigt
kunskapsutbyte pågår inom olika projekt, inte minst när det gäller forskning.
Internationellt samarbete innebär inte
bara exportmöjligheter, utan behöver
ha ett bredare fokus. Ett exempel är
Mistra Urban Futures i Göteborg som
har både ett lokalt och globalt arenauppdrag att skapa plattformar för det
urbana samtalet, för kunskapsutbyte
och möten mellan olika kulturer.

tionellt utbyte
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Bild: Malmö stad

Bokaltorget_illustration_Malmö stad

Blivande Bokaltorget vid Rosengårdsstråket.

Foto: Malmö stad

Arrangemanget Vårdag vid Rosengårdsstråket.

Rosengårdsstråket
Föregångsprojektet Hållbara Rosengård pågår i Malmös östra delar samtidigt som
det nya kvarteret Fullriggaren växer fram i de västra delarna av staden, också det
ett föregångsprojekt. Malmö stad vill skapa en dynamisk innovationsmiljö, där
kommun och näringsliv samverkar, en miljö som gynnar tillväxt av befintliga företag och lockar till etablering av spjutspetsföretag. Rosengårdsstråket är ett gångoch cykelstråk som sträcker sig mellan Rosengård och Möllevången och som är
kopplat till cykelvägar som leder både till Västra hamnen och till Malmös östra ytterområden. Nu höjs stråkets status genom att det rustas upp. Detta innebär ett
helt nytt sätt att se på vad ett stråk ska vara och användas till. Nya mötesplatser
och aktivitetsytor ska tillsammans med innovativ belysning leda till ökad trygghet
och användning av stråket, både för gående och för cyklister. Åtgärden sker i nära
samverkan med boende, affärsinnehavare och föreningar.

Nationellt fokus på hå
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Nationellt fokus på
hållbara städer behövs
En nationell stadspolitik är ett redskap för att samordna statens sektorsintressen och för att ge
stöd för det regionala och kommunala arbetet med hållbar stadsutveckling. Ett viktigt motiv för
att utveckla en nationell stadspolitik är att undanröja hinder för samverkan mellan offentliga
och privata intressen, exempelvis regelverk och ekonomiska modeller.
Samordna statens sektorsintressen
Staten har ett stort inflytande över
möjligheterna att förverkliga en hållbar
stadsutveckling. Riksdag och regering
samt de statliga myndigheterna sätter
många av ramarna för övriga aktörsgrupper, genom lagar och direktiv,
budget, skatter, avgifter och bidrag.
Andra styrmedel är överordnade mål,
incitament, strategier och agendor.
Statliga åtgärder behövs för att
underlätta en utveckling i rätt riktning. Delegationen vill därför starkt
förespråka att en nationell stadspolitik
utvecklas. En nationell stadspolitik är
ett redskap för att samordna statens
sektorsintressen och att ge stöd för det
regionala och kommunala arbetet med
hållbar stadsutveckling i samspel med
landsbygdsfrågorna samt med internationella aktörer.
En samlad stadspolitik kommer sannolikt att få brett gehör, men kommer
att utmana många och starka intressen,
både inom den politiska sfären och
utanför. Att utveckla och driva på en
hållbar stadspolitik ställer därför krav
på starkt politiskt ledarskap och uthållighet. Men det ger också möjligheter

att utkräva ett tydligare politiskt ansvar
för stadsutvecklingen.
Det behövs en samlad strategi
I takt med att utmaningar ställs på
sin spets ökar behovet av en politiskt
förankrad samlad strategi på nationell
nivå för att styra stadsutvecklingen i en
hållbar riktning. En sådan strategi bör
vara vägledande snarare än hierarkisk
och detaljreglerande. Till strategin
knyts policyinstrument och incitament
för att styra långsiktiga beslut i rätt
riktning. Det behövs incitament för att
få aktörer att följa gällande regler, uppmuntran till aktörer som går längre än
uppställda krav och incitament för att
ta risker och genomföra innovationer.
Hållbarhet som överordnat mål
En samlad strategi bör utgå från att hållbarhet är ett överordnat mål mot vilket
åtgärder prövas. Fokus på tillväxtfrågor
utan konkreta verktyg för samordning
med andra politiska mål är ett stort
hinder för en snabb och långsiktig omställning. Strategin och den ekonomiska
budgeteringen bör ta fasta på och vägledas av vetenskapliga rön om gränser

för klimatutrymme och resursanvändning, men också om socio-kulturella
förhållanden och rumslig struktur.
Stärkta resurser till infrastruktur
Vissa åtgärder för att åstadkomma en
snabb omställning av samhället kräver
statlig medfinansiering för att komma
till stånd. En angelägen fråga är planeringen av trafikinfrastrukturen – vägar
och järnvägar – som är grundläggande
för en hållbar stadsutveckling. Att samordna den statliga planeringsprocessen
för trafikinfrastrukturen med kommunernas fysiska planering är avgörande
för långsiktigt hållbara lösningar.
Statligt stöd till
nya beslutsprocesser
Staten kan stärka en kontinuerlig
kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring om dialoger och beslutsfattande genom att avsätta medel för
humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning, men också genom att ställa
krav på uppföljning och utvärdering
av olika satsningar. När nya satsningar
påbörjas kan ett särskilt processtöd
vara motiverat.

ållbara städer behövs
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Beviljade stödprojekt 2009–2012 fördelade på olika typer av sökande

Ekonomiskt stöd till hållbar stadsutveckling
Det statliga stöd om totalt 357 Mkr som Delegationen för
hållbara städer har fördelat ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av
växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad stadsplanering och tillämpad miljöteknik.
Projekten ska visa potentialen i utvecklingen av hållbara
städer, vara demonstrationsobjekt och underlätta spridning
och export av miljöteknik och kunnande.
Under åren 2009 – 2010 var stödet huvudsakligen avsett
för investeringsprojekt vilket innebär ny- eller ombyggnad
inom en stadsdel eller ett bostadsområde. För åren 2011
– 2012 har stöd beviljats för planeringsprojekt, exempel-
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vis förstudier, programskrivning, sektorsövergripande
planering, processutveckling och informationsinsatser.
Delegationen har delat ut stöd till nio investeringsprojekt
och 89 planeringsprojekt. Stöd har beviljats med högst
30 procent av den faktiska kostnaden för planeringsprojekt och med högst 30 procent av den merkostnad som
hållbarhetsanpassningen medför i investeringsprojekten.
Avsikten har varit ett efterfrågestyrt stöd som är uppmuntrande och kopplar samman miljö och ekonomisk
tillväxt. De beviljade projektens fördelning på olika typer
av sökande framgår av figuren.

Delegationen för hållbara städer
Läs mer:
Femton hinder för hållbar stadsutveckling
(2012)
Hållbar stadsutveckling – hinder och möjligheter. Underlagsrapport till Delegationen för
hållbara städer. Engström C-J (2012)
System och strukturer som hindrar hållbar
stadsutveckling – En kunskapsöversikt.
Fredriksson C (2012)
Förslag till fortsatt arbete för hållbar
stadsutveckling (2012)
Byggemenskaper. Ett bidrag till hållbart
stadsbyggande även i Sverige! (2012)
Hållbara stadsbyggnadsprojekt. Projekt som
fått ekonomiskt stöd från Delegationen för
hållbara städer (2011)
Hållbar stadsutveckling – en internationell
utblick. Sammanställning av svaren från
svenska ambassader (2011)
Hållbar stadsutveckling – ett strategiskt FOIområde: Förslag inför forsknings- och innovationspropositionen (2011)
Hållbara städer – erfarenheter hittills (2010)
Tvärsektoriella perspektiv på hållbar stadsutveckling. Tunström M, KTH, Institutionen för
Samhällsplanering och Miljö (2010)
Kartläggning av forskning om städer och hållbar
stadsutveckling – interdisciplinär, systeminriktad och praktiknära. Nolmark H. m.fl. (2009)

elegationen för hållbara
städer tillsattes av regeringen
hösten 2008. Det skedde
mot bakgrund av klimathotet, den
snabba globala urbaniseringen och av
insikten om att det är i städerna som
lösningarna på klimatfrågan finns.
Delegationen har verkat under
perioden september 2008 till december 2012 och har genomfört olika
åtgärder som bidrar till förbättrade
förutsättningar för utveckling av
hållbara städer.
Delegationen har beslutat om ett
ekonomiskt stöd för att stimulera
hållbara stadsbyggnadsprojekt.
Viktiga utgångspunkter för delegationen har varit attraktiva lösningar för
de människor som ska bo och vistas i
de miljöer som ska byggas eller omda-
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nas, liksom innovativa lösningar och
nytänkande.
Delegationen har varit en mötesplats och startat processer för
kunskapsutbyte och samverkan för
hållbar stadsutveckling. Nätverksbyggande har lett till närmare samverkan
och konkret samordningsarbete.
Exempel är delegationens initiativ för
samverkan mellan forskningsfinansiärer, som bland annat har resulterat
i en samordnad utlysning av forskningsmedel till hållbar stadsutveckling. Andra exempel är ”Nätverket för
goda exempel”, ”Stadsbyggnadsdialogen” och möten mellan miljöteknikfrämjande aktörer och aktörer för
export av kommunal kompetens.
www.hallbarastader.gov.se

Ordförande
Peter Örn, konsult och föreläsare
Ledamöter
Katarina Ahlqvist, vd, Gårdstensbostäder
Kerstin Blix, konsult, Kerstin Blix AB
Eivor Bucht, professor em, SLU Alnarp
Håkan Dahlfors, affärsområdeschef
energi- och miljöteknik, Exportrådet
Kurt Eliasson, vd, SABO
Anders Larsson, konsult, Thetis AB
Stellan Lundberg, enhetschef samhällsplanering, ÅF Infraplan
Katarina Pelin, miljödirektör, Malmö stad
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Ulf Ranhagen, chefsarkitekt, Sweco
Architects/professor, KTH
Lars Reuterswärd, direktör, Mistra
Urban Futures/rektorsråd Chalmers
Jan-Eric Sundgren, direktör, AB Volvo
Lars Thunberg, kommunalråd,
Helsingborgs stad
Erland Ullstad, arkitekt, Växjö kommun
Janna Valik, generaldirektör, Boverket
Bengt Wånggren, vd, Sweden Green
Building Council

Sammanfattning
Människans avgörande roll

Minska stuprörstänkandet – arbeta tvärsektoriellt

Städernas viktigaste aktörer är människorna. Hållbar
stadsutveckling är beroende av förmågan till probleminsikt,
ändrade värderingar och nya sätt att tänka hos oss alla.
Klimatfrågan handlar också om beteenden och ytterst om
människors överlevnad.

Stuprörstänkande är ett tydligt hinder för en hållbar omställning av städerna. Helhetssyn, samverkan, systemtänkande
och uthållighet krävs för att uppnå synergier och hållbarhet i
alla dimensioner. Det är en politisk uppgift att underlätta för
tvärsektoriellt arbete, men det fordras också bättre utbildning, nya plattformar och andra planeringsredskap.

Förena handlingskraft och långsiktighet
Huvudstrategin i arbetet för hållbar stadsutveckling är insikt
om utvecklingens gränser, starkt ledarskap, bred dialog, mobilisering och handlingskraft som förenas med ett långsiktigt
perspektiv. Åtgärdsbehoven spänner över ett brett fält. En
genuin omställning är förenad med en ny tolkning av välfärd
och förutsätter en annan värdegrund. Förnyelsearbete tar tid
och därför finns det ingen tid att förlora!

Satsa på miljonprogrammets förnyelse
Förnyelse och ombyggnad i miljonprogramsområdena är både
en utmaning och en stor möjlighet. Områdena måste inkluderas i stadsväven och bli likvärdiga delar istället för perifera
bebyggelseöar. Det handlar även om att investera i och bygga
in ett socialt kapital i livsmiljön.

Utveckla regelverken
Satsa på förebilder
Projekt som går ett steg längre och kan visas upp för omvärlden driver på utvecklingen. Delegationen har fördelat
ekonomiskt stöd till 98 föregångsprojekt runt om i landet. Nu
behövs fortsatt kunskapsöverföring såväl från delegationens
projekt som från andra förebilder. Det behövs också och
ekonomiskt stöd till nya projekt som bidrar till att driva på
omställningen.

Regelverken måste samordnas bättre för att främja och driva
på hållbar stadsutveckling. Hindrande regelverk bör identifieras och utvecklas. Lagen om offentlig upphandling, plan- och
bygglagen, miljöbalken, trafiklagarna och miljömålssystemet
med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, hör till de styrmedel som behöver ses över och koordineras bättre.

Stärk internationellt utbyte

Använd hävstångseffekten
Statligt stöd ger hävstångseffekt i flera led, eftersom förebilder inspirerar brett till egna lokala tillämpningar. Investeringar
i demonstrationsprojekt med klimatnytta och andra hållbarhetsaspekter i fokus ger mångdubbelt tillbaka när erfarenheter sprids till många aktörer.

Internationellt samarbete och kunskapsutbyte är en förutsättning för hållbar stadsutveckling. Byggande av institutionell
kapacitet i mottagarländer i samverkan mellan svenska och
internationella aktörer är en grund för långsiktiga resultat.
Affärsmodeller för export måste utgå ifrån lokala behov och
förutsättningar. Utbyte och svensk export av kunnande inom
hållbar stadsutveckling behöver säkras genom satsningar på
kunskapsutveckling.

Mer forskning och nytänkande
Det behövs en utökning av anslagen för forskning, utveckling,
innovation och demonstration inom stadsutvecklingsområdet.
För att skapa genombrott och framsteg behövs experimentell verksamhet och nytänkande. Sverige måste utveckla ett
bredare, mer systematiskt och dynamiskt synsätt på kunskap
och innovation för stadsutveckling än hittills.

Nationellt fokus på hållbara städer behövs
En nationell stadspolitik är ett redskap för att samordna
statens sektorsintressen och för att ge stöd för det regionala
och kommunala arbetet med hållbar stadsutveckling. Ett
viktigt motiv för att utveckla en nationell stadspolitik är att
undanröja hinder för samverkan mellan offentliga och privata
intressen, exempelvis regelverk och ekonomiska modeller.
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