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Sammanfattning

”En jämförelse av 6 aktuella bostadsområden i Sverige med uttalad inrikt-
ning på hållbart stadsbyggande” är skrivet av Josip  Dodik & Mario Dodik, 
som ett avslutande examensarbete i utbildningen Byggteknik med inriktning 
Byggnadsutformning. Arbetet utfördes på eget initiativ och har handletts av 
Mats Elgström.

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur olika beställare av 
stadsbyggnadsprojekt ser på begreppet ”hållbar utveckling av staden” och 
att jämföra och värdera hur man i ett antal olika projekt lyckas uppnå sådant 
som förknippas med detta begrepp. Syftet är också att undersöka vilka fak-
torer som är avgörande för hur pass väl man i de olika projekten lyckas 
uppnå sådant som anses ligga i begreppet.

Idén till ett arbete om hållbart stadsbyggande motiverades av att allt fler 
människor väljer att  flytta till städer. Därför är det viktigt  för vår framtid att 
att stadsplaneringen blir så hållbar som möjligt. 

I analysdelen av denna rapport  redovisas systematiskt hur de 6 beställare i 
de utvalda projekten beskriver och resonerar kring begreppet ”hållbar ut-
veckling av staden”? De projekt som har valts är: 

• Vikaholm
• Norra Djurgårdsstaden
• H+
• Västra Hamnen
• Skeppsbron
• Furunäset

För att arbetet ska bli mer greppbart  så har det begränsats till att identifiera 
likheter och skillnader mellan vad olika projekt lägger i detta begrepp. De 
gemensamma parametrarna är: 

• Grönska & utomhusmiljö
• Hållbara transporter, 
• Hållbart energisystem, 
• Miljöanpassade bostäder & lokaler, 
• Hållbart vatten & avlopp och 
• Hållbar återvinning. 

För att skapa diskussion och debatt, så har materialet sammanställts i en ta-
bell där de olika insatserna har betygsatts.
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Summary

"A comparison of six current residential areas in Sweden with a pronounced 
emphasis on sustainable urban planning" was written by  Josip  Dodik & 
Mario Dodik, as a final degree in education Civil Engineering with speciali-
zation Building design. The work was done on their own initiative and has 
been tutored by Mats Elgström.

The purpose of this thesis is to find out how different customers for urban 
development project looks at the concept of "sustainable development of the 
city" and to compare and evaluate how a number of different projects suc-
cessfully  achieve things that are associated with this concept. It  also aims to 
examine the factors that determine how well the man in the various projects 
successfully achieve things that are considered to be in the concept.

The idea for a work on sustainable development was motivated by more and 
more people choose to move to cities. Therefore it is important for our futu-
re to the urban planning will be as sustainable as possible.

In the analysis section of this report systematically how the six clients in the 
selected projects describe and reason about the concept of "sustainable de-
velopment of the city"? The projects selected are:

• Norra Djurgårdsstaden
• H+
• Västra Hamnen
• Skeppsbron
• Furunäset

For the work to be more graspable, it has been limited to identifying simila-
rities and differences between what different projects put into this concept. 
The common parameters are:

• Greenery & outdoors
• Sustainable transport,
• Sustainable energy,
• Environmentally friendly homes and buildings,
• Durable water & sewer and
• Sustainable recovery.

To create debate, so the material has been compiled in a table where the va-
rious efforts have been rated.

III



Abstract

Under det senaste århundradet har det dykt upp många miljöproblem som 
har lett till att  vi idag måste fokusera mer på en hållbar utveckling av våra 
städer.

Allt fler människor väljer att bo i städer och därför är det viktigt för vår 
framtid att stadsplaneringen blir så hållbar som möjligt. 

Denna rapport beskriver och värderar 6 olika hållbara stadsdelar i Sverige. 
Dessa har identifierats och värderats utifrån 6 hållbarhetsaspekter som anses 
vara viktiga.

Studierna har begränsats till hållbar utveckling inom stadsplanering, de pa-
rametrar som tas upp  i examensarbetet ”En jämförelse av 6 aktuella bo-
stadsområden i Sverige med uttalad inriktning på hållbart stadsbyggande” 
är; Transport, Social Hållbarhet, Grönskande Utomhusmiljö, Hållbara 
Transporter, Hållbart Energisystem, Miljöanpassade Bostäder & Lokaler, 
Hållbart Vatten & Avlopp och Hållbar Återvinning.

Nyckelord: Hållbar utveckling, Hållbara städer, Miljö, Hållbart  stadsbyg-
gande
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Förord

Detta examensarbete ” En jämförelse av 6 aktuella bostadsområden i Sveri-
ge med uttalad inriktning på hållbart stadsbyggande” utgör de sista 15 hög-
skolepoängen i vår utbildning Byggteknik med inriktning byggnadsutform-
ning som vi har haft vid institutionen för teknik och design på Linnéuniver-
sitetet i Växjö. Arbetet har skrivits under 10 veckor, våren 2012 och det har 
utförts på eget initiativ.

Ett stort tack till vår handledare Mats Elgström, som med stor entusiasm och 
med sina kunskaper inom området väglett oss genom arbetet. 

Vi vill också tacka Mikael Johansson, Thomas Gustavsson, Annika Kruuse, 
Anders Landsbo, Daniel Carlsson-Mård som har hjälpt oss med arbetet och 
för att de har ställt upp på intervjuer eller försett oss med fakta.

Växjö Maj 2012

Josip Dodik & Mario Dodik
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Idag pratas det väldigt mycket om hållbara städer, men vad menas egentli-
gen med en hållbar stad? Och hur ser det ut i aktuella s.k. hållbara stadsut-
byggnadsprojekt? 
Det är något som ska belysas i detta arbete. 

Världen håller på att förändras med stor befolkningsökning, omfattande ur-
banisering och ett snabbt förändrande klimat. 

På grund av urbaniseringen och den snabba tillväxten så uppstår det  nya 
problem i hur städerna ska utvecklas. Denna ökning kommer att leda till sto-
ra utmaningar, både för samhällsutvecklingen och för miljön. Det finns på 
sikt stora vinster som berör samhällsutveckling och förbättringar av klimat 
et att  hitta inom städernas utveckling. Många anser att  sättet som städerna 
kommer att utvecklas på spelar en stor roll för framtiden.

Så som människor lever idag så tar de allt mer av jordens resurser i anspråk, 
och detta har lett till ett ekosystem som är i obalans. 

Idag ser många med stor oro på hur denna utvecklingen kommer att fortsät-
ta.

Modern teknik och kunskap kan ge människor möjligheter till att både öka 
sin livskvalité och samtidigt minska den negativa inverkan som de har på 
sina ekosystem.

Försök till detta görs med så kallade hållbara stadsutvecklingsprojekt.

Syftet med dessa projekt är att förena snabbt växande städer med höga mil-
jömässiga ambitioner. I slutändan ska attraktiva, ekologiskt-, ekonomiskt- 
och socialt hållbara stadsmiljöer skapas som tillsammans bidrar till att för-
bättra människors livsvillkor. 

Många av dessa lokala stadsmiljöer är även goda exempel på stadsbygg-
nadstekniker för resten av världen. Att främja dessa sätt  att  utveckla städer 
på är till de flestas fördel. Globalt bidrar det  till mindre utsläpp, och är ett 
steg i en riktning för en friskare planet att leva på. 

1
Josip Dodik & Mario Dodik



1.2 Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur olika beställare av 
stadsbyggnadsprojekt ser på begreppet ”hållbar utveckling av staden” och 
att jämföra och värdera hur man i ett antal olika projekt lyckas uppnå sådant 
som förknippas med detta begrepp. 

Syftet är också att undersöka vilka faktorer som är avgörande för hur pass 
väl man i de olika projekten lyckas uppnå sådant som anses ligga i begrep-
pet.

Metoden är att göra en jämförelse och betygsättning av ett axplock projekt i 
Sverige som har benämnts som hållbara. Undersökningen görs genom en-
staka intervjuer men framför allt genom studier av dokumentation kring pro-
jekten.

Ytterligare mål är att skapa diskussion och debatt i denna viktiga fråga. 

Samtidigt ser vi detta som ett bra tillfälle att  få ökad kunskap i detta viktiga 
ämne.
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom hållbar utveckling är ett mycket brett ämne och kan skrivas om ur 
många olika synvinklar har följande begränsningar gjorts:

1.3.1 Avgränsning av studerade parametrar

För att  göra en så noggrann och rättvis bedömning som möjligt har de gjorts 
utefter olika ämnesområden. Dessa valdes eftersom de flesta är generellt 
representativa för hållbara projekt. Vissa av de är dock säregna för ett ensta-
ka projekt och kan inte tillämpas på andra på grund av geografiska skillna-
der (exempelvis problem vid höjning av havsnivåer). 

6 parametrar som finns i samtliga projekt togs fram. De parametrar som har 
undersökts är:  
1.Grönska & utomhusmiljö 2.Hållbart energisystem 3.Hållbara transporter 
4.Hållbart vatten & avlopp 5.Hållbart återvinningssystem  
6.Miljöanpassade bostäder & lokaler

1.3.2 Geografisk avgränsning

För att avgränsa projektet geografiskt så har ambitionen varit att undersöka 
projekt som ligger i städer relativt nära Växjö. Detta var inte ett  krav utan 
endast ett önskemål för att intervjuer och platsbesök skulle underlättas. 

Efter en slumpning av ett tjugotal projekt så bestämdes det att undersök-
ningen skulle begränsats till sex stycken:

      Växjö - Projektet Vikaholm

      Stockholm - Norra Djurgårdsstaden

      Helsingborg - H+

      Malmö - Västra Hamnen

      Göteborg - Skeppsbron

      Piteå - Furunäset
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2. Teori

2.1 Vad är hållbar utveckling?

Vad är egentligen en hållbar strategi för utvecklingen av städer? Det kan va-
ra svårt att specificera men år 1987 definierade Brundtlandkommissionen 
begreppet hållbar utveckling som; 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationers möjlighe-
ter att tillfredsställa sina behov.”

Det finns tre viktiga delar ur vilka hållbarhet betraktas. Dessa är:

• Ekologisk hållbarhet - handlar om att  man långsiktigt bevarar jordens re-
surser och ekosystemens produktionsförmåga samt att man minskar den 
negativa påverkan på naturen och människans hälsa.

• Social hållbarhet - handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle 
baserat på grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar om allt från 
hälsa, demokrati, rättvisa, kultur, livsstil till sysselsättning.

• Ekonomisk hållbarhet - handlar om att hushålla med de resurser som 
finns, både mänskliga och materiella, för att även kommande generationer 
ska kunna tillgodose sina behov.
http://www.kakbank-sodermalm.se/ (120504)

Teori
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2.3 Människans inflytande på klimatet

Temperatur och många andra variabler i jordens klimathistoria har under en 
lång tid stått inför olika förändringar. Detta var väldigt aktuellt även innan 
människor kom så långt i sin utveckling att de började förstöra miljön ge-
nom masskonsumtion och förbränning av fossila bränslen. 

Dessa förändringar som inte beror på människan, har under flera miljarder 
år på ett eller annat sätt påverkat alla de djur och växter som levt här. På det 
stora hela så har människor egentligen endast existerat på jorden en väldigt 
kort tid. Trots det så har man hunnit förändra jordens klimat väldigt mycket, 
kanske till och med mer än de oberoende förändringar som skett  utan deras 
inverkan under flera miljoner år. 

Denna förändringsprocess som har påbörjat tycks inte på något sätt  avta 
utan tvärtom så verkar den istället öka i en rasande fart. 

För att visa denna korta tid som människor har haft  möjlighet att påverka 
miljön på så finns det ett bra citat av Peter Eriksson i boken “Ursäkta, hur 
dags går jorden under?”. Det visar tydligt vår lilla del av tidsaxeln; 

”Lek med tanken att jordens historia - 4 1/2 miljarder år - uttrycks i längd-

mått, som en resa på hundra mil från Stockholm till Luleå.

Vi måste då resa 30 mil, en bra bit förbi Gävle, innan de första blåalgerna 

dyker upp. Vid Hudiksvall börjar fotosyntesen ta fart, men inte förrän vi når 

Umeå blir det fart på djurlivet. När vi är nästan framme - med bara en dryg 

mil kvar - smäller det utanför Mexico och den stora asteroiden utrotar dino-

saurierna. En kilometer från målet dyker de första människoliknande varel-

serna upp, och när det är två meter kvar har de blivit jordbrukare. När två 

centimeter återstår såg den industriella revolutionen dagens ljus. Med en 

halv centimeter kvar av vår hundramilaresa sätter efterkrigstidens våld-

samma expansion av fossila bränslen och växthusgaser igång.”

Peter Eriksson: Ursäkta, hur dags går jorden under? - 2007

Teori
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2.3.1 Vår tids klimatpåverkan

Enligt många vetenskapsmän 
så är världen just nu inne i en 
förändringsfas där människan 
spelar en viktig roll i förlop-
pet. Det har ännu inte nått en 
punkt där våra egna möjlighe-
ter att överleva sätts på spel, 
men istället så har människan 
på grund av den miljöförstö-
ring som förorsakats hotat  många andra arters överlevnad. Det beror bland 
annat på att man i många delar av världen hugger ner mycket skog och inte 
tar hand om restprodukter på rätt sätt. Detta leder i sin tur till att den livsmil-
jö som vissa djurarter behöver för att överleva blir förstörda.

På längre sikt så är det dock klart att  människan med sin överkonsumtion 
medverkar till att försämra även sin egen arts överlevnad på jorden. 

Varje år släpps det enligt professor Erland Källén (professor i meteorologi 
vid Stockholms universitet), ut 30 gigaton koldioxid i världen och till en 
viss del motsvarar den fossila förbränningen - en mycket liten del av de to-
tala föroreningarna, ett ständigt pågående vulkanutbrott. (Persson - 2011 
s.148,150,151) 

I figuren (SMHI) visas årsmedeltemperaturen (°C) baserat på 35 stationer 
spridda över landet. Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än 

medelvärdet. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande 
tio-åriga medelvärden. 

I atmosfären omkring jorden justeras temperaturen på jorden av gaserna; 
koldioxid, metan, freoner och vattenånga. Växthuseffekten har alltid funnits 
på jorden, och utan den skulle jordens medeltemperatur vara cirka 30 grader 

Teori
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lägre än vad den är idag. Det ständiga överflödet av koldioxid i har lett till 
en tilltagen växthuseffekt. Under de senaste 200 åren har halten koldioxid 
ökat ifrån 0,027 viktprocent till 0,035, vilket är en ökning på 29 %. Be-
ståndsdelen metan har ökat med 130%. (Persson - 2011 s.148,150,151). En-
ligt tabellen på förra sidan som är framtagen av SMHI, så har medeltempe-
raturen i Sverige ökat med cirka en grad mellan år 1860-2010 och den be-
räknas öka med ytterligare en grad till år 2030. Samtidigt väntas världsha-
vens vattennivåer stiga med mellan 15 och 60 cm under detta århundrade 
som en påföljd av temperaturhöjningen. 

Globalt sett finns det stora likheter med de svenska variationerna i tempera-
turen till exempel att slutet av 1800-talet var kallare än 1900- talet. Sedan 
1988 har alla år utom 1996 och 2010 varit  varmare eller mycket  varmare än 
genomsnittet för 1961-1990, dvs den nu gällande normalperioden. Detta är i 
linje med följden av en ökad växthuseffekt. (Persson 2011 s.148,150,151) 

2.3.2 Ett samhälle som är beroende av energi

Energi konsumeras i stort sett till 
allt som görs. Utvecklade länder i 
stort sett blivit  helt beroende av att 
ha en bra tillgång av energi till ett 
förmånligt pris. Speciellt så gäller 
detta för fossila bränslen som det 
har gjorts en grundläggande upp-
byggnad runt och som användes 
och behöver användas till transpor-
ter och för att frakta gods.

Minsta ökning av råoljepriset har en stor konsekvens för transportkostnader 
eftersom det konsumeras så pass mycket. Fossila bränslen används till i stort 
sett allt som man gör. När man åker bil, buss, tåg, båt, eller värmer upp fas-
tigheter med fjärrvärme då hus är anslutna till ett fjärrvärmenät som helt el-
ler delvis eldar med olja. (Eklund - 2009 s.127)

Generellt sett så sägs det att med en högre levnadsnivå i ett samhälle följer 
också en högre energianvändning. Den välutvecklade delen av världen har 
vant sig vid att alltid ha tillgång till värme, varmt vatten, och alla möjliga 
slags olika anordningar i våra hus, som förbättrar vår livskvalité och som 
hjälper oss att utföra saker snabbare och enklare. (Eklund - 2009 s.127)

Länder som är i en utvecklingsfas har också fått miljöproblem som följd av 
en ökande energiproduktion. Detta beror på att de tvingas skapa energi för 
att  tillgodose sina nya invånares energibehov, men eftersom dem inte har 
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kapital och även kanske inte tillgång till tekniken så har dem heller inte som 
prioritet att lösa miljö- eller hälsoriskerna som uppstår som ett resultat av 
energiproduktionen. Det är till exempel luktproblem av kol- och oljeför-
bränning, svarta moln och lugnsjukdomar och försurning av skog och sjöar. 

Många väl utvecklade länder har också haft problem med dessa saker, men 
det har lösts genom en utveckling och tillämpning av olika filter och modern 
rening, minskade kväveutsläpp  tack vare katalysatorer i bilar. (Eklund - 
2009 s.99)

Teori
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2.3.6 Byggnaders konsekvens för miljön

Nästan en femtedel av alla koldioxidutsläpp kommer ifrån byggnader. Det 
mesta av utsläppen kommer ifrån den energi som går åt för att värma upp 
husen, värmereglera dem med hjälp av luftkonditionering och att belysa 
dem. 

Det pratas därför mycket om passivhus nu för tiden eftersom dessa är bygg-
da för att vara mer energieffektiva än konventionella hus. Men sättet att 
bygga dessa på framstår i jämförelse med hur snåla de är med energin, som 
väldigt slösaktigt och oeffektivt. (Eklund - 2009 s.141) 

Mycket av utsläppen från byggnader kan sänkas med användning av rätt 
byggmaterial och bra isolering. Återanvändning av energin som tillförs och 
god ventilation är också viktiga faktorer i passivhus. Det finns många saker 
som kan göras för att minska på energianvändningen, exempelvis byta ifrån 
glödlampor till lågenergilampor som är mycket effektivare på att ge ljus. 
Det allra viktigaste som kan göras för att leva energisnålt är att  minska på 
oljeeldningen som alternativ till uppvärmningen av husen. Istället bör man 
byta till fjärrvärme eller installera en värmepump som tar tillvara på den 
varma luft som läcker ut ur huset via ventilationen. (Eklund - 2009 s.142)

Nya byggnadssätt och ny byggteknik är på gång i flera länder. Idag tvingas 
allt fler att ta hänsyn till både ökade kostnader, klimatet och utsläppen som 
kommer ifrån användning och upprättning av byggnader. Isoleringen i pas-
sivhus kan bli så bra att det inte behövs tillföras mer värme än vad som 
kommer ifrån de personer som lever där, och husen kan även ta tillvara på 
överskottsvärme från apparater samt solvärme. 
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2.3.7 Hur bygger man miljövänliga hus?

Lågenergihus

Lågenergihus nämns ofta nu för tiden 
och då pratas det mycket om vad som 
krävs för att  ett  hus ska kvalificeras 
som lågenergihus.
Till vänster på bilden finns kraven 
som ställs i boverkets byggregler 
(BBR) för energianvändning i bostä-
der, lokaler och bostadshus med el-
värme som huvudsaklig värmekälla. 

Ett lågenergihus använder ännu mindre energi än vad BBR har satt  som 
krav. Det räcker att ligga precis under BBR’s krav för att kunna kalla ett hus 
för lågenergihus, men i allmän beteckning så brukar energiåtgången istället 
ligga runt halva kravet på energianvändningen, Plusenergihus, Nollenergi-
hus och Passivhus är alla lågenergihus.

http://www.energieffektivabyggnader.se/(120715) 
http://www.cerbof.se/ (120715)
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Passivhus

Passivhus betecknas byggnader där konstruktionen minskat värmeförluster-
na så pass mycket på att de inte behöver någon uppvärmnings- eller kyle-
nergi över huvud taget. Ett väldigt bra passivhus behöver alltså inga radiato-
rer eller golvvärme utan huset tar vara på all värme som kommer ifrån appa-
rater och även människor för att  hålla huset varmt. Dock så är det ännu inte 
ekonomiskt hållbart  att bygga ett  hus i Sveriges klimatzon som når en sådan 
nivå att husägarna klarar sig helt utan uppvärmning hela året  runt, så viss 
uppvärmning behövs ändå. 

Passivhus har betydligt  tjockare isolering än vanliga hus och har förutom 
fönster och dörrar med lågt U-värde även väldigt få köldbryggor. Husen el-
ler flerbostadshusen kan byggas så tätt att ventilationen sker via ventila-
tionssystem, vilket gör att värmen kan återvinnas i den uppvärmda luften. 
(http://www.passivhuscentrum.se/) (120715)
(http://www.granback.se/) (120715)

Nollenergihus

Nollenergihus är ett slags självför-
sörjande hus som är en vidareut-
veckling av konceptet  för passiv-
hus. Den huvudsakliga skillnaden 
är att ett  nollenergi byggs så att det 
kan producera minst lika mycket 
förnybar energi som det förbrukar 
icke förnybar energi. Det generella 
kravet för nollenergihus är att det 
inte får förbruka mer energi än vad 
det producerar.

Nollenergihus präglas av bl.a. Solceller på taket och stora glasytor som är 
riktade för att kunna ta vara på vinterns solvärme. I grunden så är dessa hus 
väldigt lika passivhus så de är välisolerade och de återvinner värmen i huset 
väldigt bra. Även här eftersträvas så låga U- värden på fönster och dörrar.
(http://energihus.se/)(120715)
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Plusenergihus

Plusenergihus är också ett lågenergihus och det har många likheter med nol-
lenergihus, men den viktigaste skillnaden är att dessa hus kan producera mer 
energi än vad de gör gör av med. 

Husen är försedda med en egen elproduktion, på taket kan det finnas solcel-
ler som tar vara på solvärme och som försörjer huset med el. 

Dem som bor i plusenergihus har möjligheten att kunna sälja eventuellt 
överskott av el till elnätet. På vintern så måste behövs trots bra isolering an-
tingen extra värme genom elnätet eller eldning i kamin för att få en önsk-
värd inomhustemperatur. Därför är det väldigt viktigt att  ha energisnåla ap-
parater, belysning och vitvaror för att hålla energiåtgången så låg som möj-
ligt. (http://energihus.se/)(120715)

2.4 Hur bor man miljövänligt?

I (Eklund - 2009 s. 143) står det skrivet om olika förslag om hur människor 
kan ändra sina levnadssätt för att minska på utsläppen. Vissa av dessa debat-
terar för att förminska boytan för att konsekvent minska på utsläppen. Andra 
är att man borde ha ett mer naturnära boende i mindre byar, helst ekobyar 
eller en glesbygd. 

Det första exemplet är något 
som till en viss del skulle vara 
bra för miljön, man hade an-
vänt sig av mindre material för 
att  bygga husen, och det skulle 
gå åt mindre energi till upp-
värmning av en liten lägenhet 
än en stor. I många delar av 
världen så är levnadsstandar-
den just  sådan, och för inte så 
länge sen så var det så i Sveri-
ge också men med en ökad lev-
nadsstandard i form av god tillgång på saker som material, mat och god häl-
sa, så följer även en efterfrågan på en god boendestandard. En krympning av 
hushållen är därför väldigt orealistisk, oönskvärd och nästintill omöjlig att 
uppnå. Människor har helt  enkelt  vant sig vid att  ha det bekvämt, stort, öp-
pet, just  eftersom det inte finns något som begränsar ifrån att fortsätta leva 
så. Kanske kan en förminskning av bostäder bli aktuellt längre fram i tiden 

Teori

12
Josip Dodik & Mario Dodik

Bild 10

http://energihus.se/vad-ar-plusenergihus/
http://energihus.se/vad-ar-plusenergihus/


vid nybyggnationer, om material blir dyrare pga ökade transportkostnader, 
eller om städer absolut måste minska andelen koldioxidutsläpp per m2.

Det andra exemplet  är att  man 
bor på glesbygden eller i en 
mindre by kan också diskuteras. 
som det står i (Klas Eklund - 
Vårt klimat 2009) så är för-
hoppningen att mindre byar 
skulle få ökad lokal produktion 
och minskat behov av transpor-
ter och därmed även minskad 
klimatpå ve rkan . Men e t t  
mindre samhälle ger inte alls 

mindre utsläpp, tvärtom så skulle det kräva självhushållning och ökade 
transporter. 
“Faktum är att en tät bebyggelse är mindre resurskrävande och släpper ut 
mindre koldioxid per person än en gles.” (Eklund - 2009 s.143) 

Teori

13
Josip Dodik & Mario Dodik

Bild 11



2.5 Hur får man en Hållbar framtid?

Hur fattas bra beslut för att samarbeta mot en hållbar framtid? I boken ”Att 
bygga ett hållbart samhälle” av Birgitta Johansson och Lars Orrskog finns 
det en bra förklaring (s.25): 

”För att samhället ska röra sig i hållbar riktning måste det fattas en rad 
kloka beslut på olika nivåer, både i det dagliga livet och när det gäller stör-
re investeringar i kommuner och företag. Många kommuner har genomfört 
idéer från Agenda 21 med hjälp av statsbidrag.” ”För att fatta bra beslut 
måste man kunna ta reda på hur det står till i miljön idag och hur olika åt-
gärder påverkar människor och natur i framtiden. Man måste veta vart man 
befinner sig för att kunna avgöra vart man ska gå.”

2.5.1 Agenda 21

Agenda 21 är ett globalt handlings-
program som tagits fram av FN och 
som har som syfte att sätta upp 
världsomfattande riktlinjer för att 
kunna styra samhällsutvecklingen mot 
en hållbar utveckling. 

Programmet är uppdelat i 40 kapitel 
som i sin tur är uppdelade i fyra av-
snitt.

1. Sociala och ekonomiska dimensioner 

2. Bevara och förvalta resurser 

3. Stärka viktiga samhällsgrupper 

4. Medel för genomförande.

Programmet inrättades på Riokonferensen år 1992 och i det står det att: 
”Varje stad, kommun, företag och skola har en agenda för hur en hållbar 
utveckling ska kunna skapas under det 21:a århundradet.”

Utgångspunkten i Agenda 21 är att länder inte längre kan skylla de mil-
jöproblem som finns idag på industrier. De beror istället på att det råder en 
överkonsumtion, ökad transport och även dålig hantering av avfallsproduk-
ter. Dessa punkter är något som alla tillsammans kan följa genom att välja 

Teori

14
Josip Dodik & Mario Dodik

Bild 12



miljövänliga varor, transportera miljövänliga sätt, källsortera sina sopor, och 
använda miljövänligare energi som fjärrvärme.

I överenskommelsen ifrån Riokonferensen gäller också försiktighetsprinci-
pen. Den innebär att: ”om man är osäker på ett materials eller ämnes kon-
sekvenser för miljön, så bör man helt avstå att använda det, tills det har be-
visats att det inte är skadligt”. http://regeringen.se/ (120424)

2.5.2 Rio+20 

Rio+20 har fått sitt  namn på 
grund av att det var tjugo år 
sedan Riokonferensen hölls i 
Rio de Janeiro i Brasilien. 
Under två dagar i Juni må-
nad 2012 så kommer det att 
hållas en stor konferens och 
dit kommer representanter från många av världens regeringar och medlem-
sorganisationer att komma. På konferensen kommer dem att ta upp hur man 
kan arbeta för att skapa en bättre hållbar ekonomi, hur den extrema fattig-
domen som finns på olika delar av världen ska minska och hur man ska 
främja social rättvisa och säkerställa ett miljöskydd. 

Regeringsmedlemmarna har tydliga och klara mål med Rio+20-konferen-
sen. Dessa är att skapa ett  politiskt  engagemang och att jämföra hur de tidi-
gare toppmötena har genomförts, vilka brister som har uppkommit, varför 
målen från det tidigare Rio-mötet inte har uppnåtts på alla punkter, och hur 
resultatet av det som har gjort ser ut idag. De 7 punkter som ska tas upp är:

1.Energi, 2.Jobb 3.Städer 4.Vatten 5.Katastrofer 6.Mat 7.Hav.

2.5.3 Varför behövs Rio+20?

Det blir allt fler människor på jorden för varje dag som går. Enligt Worldo-
meters beräkningar så ökar befolkningen just nu med ca 250 miljoner män-
niskor per år. År 2010 så levde 6,85 miljarder människor i världen, året där-
efter så passerades7 miljarder-strecket. Av de 7 miljarder som bor på jorden 
idag så är det över en miljard, barn, män, kvinnor och familjer som på grund 
av fattigdom tvingas överleva på mindre än en dollar om dagen. 

Om det fortsätter att öka med samma takt som det gör idag så kommer det 
år 2050 kommer att vara 9,75 miljarder människor i världen. Hur kommer 
denna befolkningsökning att påverka den sociala rättvisan, och hur kommer 
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man då att klara av att säkerställa miljöskydd? Kommer det ens att vara en 
prioritering eller kommer andra viktigare problem att få företräde?

För att undvika allvarliga effekter på miljön så måste utsläppen av växthus-
gaserna minska till en bråkdel av den nivå som den ligger på idag, men det 
gör den inte utan utsläppen fortsätter bara att  öka. Om de fortsätter att  öka 
såhär okontrollerbart så finns risken att många av våra kända djurarter 
kommer att dö ut.

Alla vill kunna leva i en värld med bra förutsättningar, för att kunna göra det 
möjligt för så många som möjligt så måste någonting göras åt den extrema 
fattigdomen.

Rio+20‘s uppgift  är att sätta Agenda 21 på prov, den ser över vad som kun-
de göras bättre, men framför allt så ger den ännu strängre riktlinjer för vad 
som ska göras i framtiden, med lärdom av vad som inte gjordes så bra sedan 
det förra mötet, för att minska miljöförstöringen och därmed säkra näst-
kommande generationers livskvalité.
http://www.regeringen.se/  (120424)
http://www.google.se/publicdata/  (120424)
http://www.unoy.org/ (120424)
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2.6 Mål mot en bättre hållbarhet i Sverige

Det svenska miljömålsystemet innehåller ett generationsmål och sexton mil-
jökvalitetsmål. Dessa mål har satts upp för att kommuner i Sverige ska ha 
gemensamma mål för vad som behöver göras och vad som måste göras för 
att skapa en bättre miljö.

2.6.1 Generationsmål

Generationsmålet visar hur samhället måste omställas inom en generation 
för att  kunna uppnå de miljökvalitetsmål som finns. Generationsmålen är 
vägledande inom miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Det står bland an-
nat om hur man ska lösa miljöproblem, men också att lösningarna på dessa 
inte ska äventyra andra länders miljöer och istället överföra hälsoproblem 
till dessa bara för att hitta en lösning på sina egna. På hemsidan 
(www.miljomal.se) (120424) finns generationsmålen och de nationella mil-
jökvalitetsmålen som finns idag. 

2.6.2 Miljökvalitetsmål

Dessa mål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som det är tänkt att 
miljöarbetet till slut ska leda till och det går även att sortera dem efter län. 
För närvarande finns följande mål:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk Luft

3. Bara Naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7.Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandksap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv
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Målen är inte så lätta att uppnå. Idag är exempelvis hela 14 av 16 av dessa 
mål inte uppnådda eller icke möjliga att uppnå i Kronobergs län, och andra 
län har liknande förutsättningar.
(http://www.miljomal.se/)(120424). 

Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad ut-
värdering en gång per mandatperiod till regeringen. Respektive myndighet 
har ett ansvar för att  själva följa upp och uppdatera sina miljökvalitetsmål. 
Naturvårdsverket sammanställer sedan uppföljningarna och lämnar en sam-
lad redovisning till regeringen som även blir tillgänglig för allmänheten.
(http://www.miljomal.se/Miljomalen/) (120424)

2.6.3 Sveriges strategi för hållbar utveckling

År 2002 upprättade Sverige sin 
första nationella strategi för hållbar 
utveckling. I Johannesburg hölls 
världstoppmötet om hållbar utveck-
ling, då gjordes den första revide-
ringen och synpunkter från en 
webbkonsultation tidigare det  året. 
Sverige redovisade 2006 en strategi 
för ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling.

De strategiska utmaningar som har dykt upp  är att bygga samhället  hållbart 
och samtidigt kunna stimulera en god hälsa på lika villkor. Det är också ut-
manande att  främja en hållbar tillväxt och att möta den demografiska utma-
ningen. 
http://regeringen.se/ (120424)

Regeringen har även stiftat delegationen för hållbara städer, som på rege-
ringens uppdrag har fått i uppgift  att under perioden 2009-2012 besluta om 
vilka städer som ska få ett statligt stöd på totalt 380 miljoner kr för att ut-
veckla hållbara städer. Stödet bidrar mycket till att  stimulera byggandet av 
hållbara stadsbyggnadsprojekt. Dessa projekt är oftare lite dyrare än kon-
ventionella projekt och kan därför behöva ekonomiskt stöd för att  bli mer 
ekonomiskt försvarbara.
http://www.hallbarastader.gov.se/ (120424) 
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3. Metod

Metoden har varit att  samtala med parter som är inblandade i de hållbara 
stadsutvecklingsprojekt som slumpades fram, och att undersöka information 
och parametrar som tillhandagivits i samarbetet med dessa.

3.1 Litteraturstudier

Information till den teoretiska delen har delvis fåtts ifrån inläsning av ett 
antal böcker, (se referenser). Handledare Mats Elgström bidrog med tips om 
ett flertal böcker som handlar om hållbar utveckling, därefter så påbörjades 
inläsning för att få bättre förståelse för ämnet. Till arbetet användes även ett 
antal böcker om energi, ekologi och ekologiska hus i Sverige. Dessa var till 
stor hjälp vid analysen av de olika projekten.

Mycket information kommer även ifrån hemsidor, och då främst på kom-
munernas hemsidor. Nyckelpersoner i projekten har även bistått med olika 
informativa handlingar så som miljö- och kvalitetsprogram som finns i refe-
renserna under respektive projekt.

3.2 Intervjuer och undersökning

Respektive projekt har granskats, dels genom intervjuer med nyckelpersoner 
i projekten. Intervjun har genomförts med stöd av frågelista se bilaga.

Undersökningen av parametrarna har gjorts genom att studera utvalda aktu-
ella projekt där alla har benämnts som hållbara stadsutvecklingsprojekt.

3.3 Kritik till metod

Många av de projekt som undersöktes är ännu inte färdigställda, därför finns 
det en risk att några delar av de parametrar som tagits upp i examensarbetet 
inte kommer att färdigställas på samma sätt som projekten har satt som mål.

Den informationen som fåtts i form av kvalitets/miljöprogram och dylikt, 
kan egentligen bara i dagsläget kvalificeras som visioner för projekten. 
Även om inget tyder på att  det ska bli en märkbar skillnad så finns det inte 
heller något som garanterar att projekten kommer att färdigställas på samma 
sätt som det planeras. Även om det på pappret ser väldigt bra ut så kan re-
sultatet ändå avvika ifrån detta i slutändan.
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3.4 Svårigheter under projektets gång

Även om nästan alla planerade möten och platsbesök med projektledare 
blev inställda på deras egen begäran, så har de bidragit med mycket fakta. I 
efterhand så skulle det ha varit bra om man kunnat göra fler platsbesök och 
möten istället för att få information över telefon eller via mail. 

Arbetet har hållits så generellt som möjligt för att hitta parametrar som kan 
tillämpas på en variation av stadsbyggnadsprojekt men eftersom många av 
projekten ännu inte är färdiga så har vi utgått utefter vad som finns i aktuella 
handlingar för projekten. Möjligheten att hitta eventuella problem som upp-
står och som kanske skulle innebära förändringar i planerna skulle underlät-
tas mycket om projektledarna hade ställt upp på fler intervjuer. På det sättet 
hade man fått en mer ingående bild av projekten. Kanske skulle det också ha 
varit  bättre att ytterligare begränsa antalet projekt till hälften, för att göra en 
mer djupgående analys.

En svårighet som uppstått efterhand i arbetet är att alla de källor som har 
tillhandagivits av projektledarna är positiva till projekten. Det försvårade 
arbetet med att hitta negativa punkter i projekten. Därför är det på ett sätt 
bra att  fler projekt  jämfördes med varandra, på så vis kunde man ändå göra 
en mer rättvis jämförelse eftersom det finns mer att jämföra. 

Det allra bästa hade varit att ha fler intervjuer och på så vis då en mer aktu-
ell rapport om projekten, där svårigheter också kunde tas upp.

Vissa av projekten som har jämförts har kommit längre fram än andra, och 
på vissa har problem uppstått som gjort att all planläggning inte gått igenom 
så som det var tänkt från början. Risken finns att det blir så för några av pro-
jekten som har jämförts, eftersom vissa har en planerad färdigställandetid på 
fram till år 2020. Det dyker hela tiden upp nya problem och kanske så upp-
dateras till och med material och byggtekniker så att man väljer att ändra 
planerna för att  hålla projektet uppdaterat. Detta kan man självklart inte för-
utse så därför har endast nuläget analyserats för projekten.  

En del som har varit svår under arbetets gång är, att  de flesta kommuner i 
landet har ungefär samma miljömål och krav på nybyggnationer, vilket gjort 
det svårt för oss att hitta punkter i projekten som skiljer sig ifrån andra pro-
jekt så pass mycket att de sticker ut.
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4. Genomförande

4.1 Vikaholm - Växjö

Växjö europas grönaste stad

4.1.1 Bakgrund

1996 togs det ett politiskt beslut  inom Växjö kommun om att stadens upp-
värmningssystem ska bli fritt från fossila bränslen. Detta beslut har sedan 
stått  som grund för både stora och små projekt om hur energin ska förbättras 
och utsläppen av skadliga ämnen inom kommunen minskas. Resultatet har 
blivit så pass märkbart att Växjö har minskat sina koldioxidutsläpp med 32 
procent per invånare.

Detta uppmärksammades av BBC år 2007 då de letade efter ett bra exempel 
på städer i Europa som gjort betydande insatser för att sänka sin miljöpåver-
kan. BBC tillfrågade olika miljöorganisationer och kom med dessa fram till 
att  Växjö är en stad som har höga klimatmål och ett framgångsrikt klimatar-
bete. BBC gjorde därför ett stort reportage om Växjö och då fick även 
kommunen upp ögonen för att mycket av det de har gjort är bra. Sedan dess 
har kommunen strävat ännu mer efter att energieffektivisera staden. 

Vikaholms planläggning började redan runt 2004, detaljplanearbetet  började 
år 2008 och sammanföll med när kommunen började kalla sig för ”Europas 
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grönaste stad”. Det var självfallet och naturligt att Växjös nya stadsdel 
skulle vara en hållbar stadsdel. Stadsdelen är en naturlig fortsättning på den 
existerande stadsdelen Teleborgs södra del. De båda stadsdelarna knyts 
samman samtidigt som Vikaholm får en egen modern profil som passar väl 
in i Europas grönaste stad.

I takt med den snabbt ökande befolkningen i Växjö stad behövs det nya bo-
städer. I den första etappen är det tänkt att Vikaholm ska förse staden med 
650 bostäder, och när behovet finns så ska etapp 2 innehålla ytterligare ca 
450 bostäder.

Vikaholm ligger söder om den nuvarande bebyggelsen på Teleborg. I området 

finns hästhagar, skog och två av torpen på Teleborg.

Informationen om Vikaholm kommer ifrån en intervju med Mikael Johans-
son som är projektledare för Vikaholm, samt ett klimatprogram och andra 
källor som finns att hitta i referenserna för Växjö.

Växjö - Vikaholm
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4.1.2 Grönskande utomhusmiljö

Ett stort  grönområde som kallas ”Vikaholms 
ängar” ligger lite utanför planområdet för 
Vikaholm, och där finns även det gamla Vi-
kaholmstorpet. Dessa vill kommunen bevara 
så långt som möjligt, och förhoppningsvis 
även den djurhållning som finns där. Det är 
hjärtat av Vikaholm. Det finns ett till torp 
som kallas Sallhagetorpet, tanken är att om-
sorgsförvaltningen på kommunen ska rusta upp  torpet och starta lite odling-
ar där. Projektet ska även bevara naturen och sjöremsan runt södra Bergun-
dasjön.

På Vikaholm har kommunen 
satsat mycket på parkytor och 
planteringar av olika storlekar. 
De offentliga platserna ska ges 
skönhet, kvalitet och funktion 
och känslan av närhet  ska göra 
sig påmind överallt.. Det finns 
ett  torg där det är tänkt att de 
boende ska kunna ha service, 
handel och även ännu en fram-
tida busshållplats. I planerna 

finns även en allé med ett sammanhängande stråk för bilar, cyklar samt gå-
ende. Detta ska sträcka sig runt hela Vikaholm och stråken ska planteras 
med dubbla trärader. Alla gator utförs med infiltrationsstråk och i Vikaholms 
allé görs infiltration i grönyta och längs bostadsgator görs infiltration i grä-
sarmering. 

Odlinglotter finns även och tanken är att  de ska skapa en karaktär åt Vika-
holm i sin helhet. Utöver odlingslotterna så finns det även exempel på olika 
typer av odling på offentliga platser och kvartersmark, vilket ger mångfald 
och attraktionskraft.

Kommunen ställer även krav på att byggherrarna ska bygga minst ha en av:

• Gröna tak på komplementbyggnader

• Gröna tak på huvudbyggnad

• Någon slags fasadgrönska

(Kvalitetsprogram för Vikaholm s.3, Intervju med Mikael Johansson)
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4.1.3 Hållbara transporter

Vikaholm ligger ca 5 km ifrån Växjö centrum, och p.g.a. avståndet har pro-
jektledaren tidigt i planeringen tänkt på att lösa transporter till och från om-
rådet på ett så hållbart och smidigt sätt som möjligt. 

Ett cykelstråk finns i stort sett 
redan färdigt intill Vikaholm 
eftersom den intilliggande fär-
diga stadsdelen Teleborg är en 
av de delar av Växjö som har 
bäst cykelstråk. Kommunen 
hade redan tidigt bestämt att 
cykelstråken till och från Vika-
holm som redan existerar eller 
behöver skapas, ska förbättras 

ytterligare så att personer smidigt och säkert kan ta sig med cykel eller pro-
menera mellan centrum, Teleborg centrum och universitetet. Gång- och cy-
kelvägar ska till stor del följa befintliga grusvägar. Särskild omsorg läggs 
även på de punkter där gång- och cykelväg korsar bilväg.

Det bestämdes tidigt att  bussen ska gå till området från första inflyttnings-
dagen, och att  den ska finnas på ett  lämpligt avstånd för de boende. Efter 
etableringen kommer sedan även en ny busslinje att gå in och vända på en 
busshållplats som ska placeras på Vikaholm.

De boende har parkeringar på egna tomter eller inom sin kvartersmark. In-
om storkvarter eftersträvas en småskalighet. Stora sammanhängande parke-
ringsuppställningar undviks så mycket som möjligt och därför sker kortva-
rig besöksparkering på gatumark.

Ambitionen för goda transportmöjligheter har funnits i projektet ända från 
början. Tanken var att det  i tomtpriset skulle ingå ett års fast avgift i en bil-
pool, från den dagen att boende flyttar dit. Efter att detta har föreslagits av 
projektledningen så har det kommit upp juridiska begränsningar som gör att 
det måste revideras och är alltså därför inte definitivt och kommer troligen 
inte att bli av. 

(Kvalitetsprogram s.8, Intervju Johansson)
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4.1.4 Hållbart energisystem

Kommunen i Växjö arbetar hela 
tiden för att engagera sina med-
borgare i olika miljöfrågor på 
alla sätt  de kan, och detta gäller 
även för Vikaholm. De som har 
köpt en villatomt på Vika-
holmsområdet får möjlighet att 
ansluta huset till Växjös upp-
märksammade fjärrvärmenät. 
Det är ett  väldigt effektivt  fjärr-
värmenät som använder energi 

från förnybara källor.  Anslutningen är faktiskt något som kommunen kräver 
att  kunderna ska göra för att få rätt att bygga på området. Detta ses just nu 
över utav konkurrensverket, eftersom exempelvis bergvärmeföretag blir ut-
konkurrerade av kommunens val. Med hjälp  av den miljövänliga fjärrvär-
men har cirka 3/4 av koldioxidutsläppen i Växjö sänkts bara på bostadssek-
torn, och mycket tack vare att fjärrvärmen är 96% biobränslebaserad.
(Kvalitetsprogram s.4, Intervju Johansson)

4.1.5 Miljöanpassade bostäder & lokaler.

På Vikaholm har kommunen gjort sitt  yttersta för att minimera husens ener-
giförbrukning, genom att sätta krav på att alla ska alla bygga energisnålt och 
att husen ska använda sig av fjärrvärme där det finns ett större energibehov. 
I dem energieffektiva husen som ska byggas satsas det mer än vanligt på 
utformningen av husets väggar, fönster, tak och grund, samt ventilations- 
och värmesystem. 

Från början var tanken att bygga hela området  med endast passivhus, men 
det är inte ett attraktivt alternativ för dem som är inblandade i projektet. 

Istället har endast  ett fåtal av de tomter som finns på Vikaholm har gjorts till 
så kallade lågenergiområden. Där kräver kommunen att det ska byggas pas-
sivhus, eller i alla fall ett  hus som klarar passivhuskraven "FEBY 2012" som 
är den svenska definitionen av passivhus. Det är hus som i teorin inte kräver 
något uppvärmningssystem. På dessa tomter har kommunen valt  att sänka 
priset på tomten i jämförelse med de andra tomterna. Tanken är att  det  lägre 
markpriset ska sporra till en miljövänlig utveckling eftersom energieffektiva 
hus inte är lika ekonomiskt försvarbara som konventionella hus.
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Tanken är att  endast denna relativt lilla del av området ska bygga välisolera-
de passivhus och resten av husen ställs det inte alls lika höga krav på.

För att ytterligare få in liv i området vill man gärna få in olika slags verk-
samheter, butiker, arbetsplatser i området för att området ska kännas livligt 
även när de flesta jobbar. Det som har kunnat påverkas genom planen är att 
tillåta att byggherrar får bygga butiker, men sen är det  upp till dem som kö-
per marken att bestämma vad som ska byggas.
(Kvalitetsprogram s.4, Intervju Johansson)

4.1.6 Hållbart vatten & avlopp

I Vikaholms avrinningsområden anläggs dammar för rening av dagvattnet. 
Dammarna och dess omgivning utformas så att  de tillför gestaltningsmässi-
ga kvaliteter till området. 

För flerbostadshusen kan fjärrvärme användas för tappvatten och komplette-
rande värme.

Det ställs även krav på hur mycket dagvatten som får släppas ut  till det 
kommunala ledningssystemet så detta löses exempelvis genom att  minska 
de ytor som är kopplade till kommunens ledningsnät.

De hårdgjorda ytor som inte får kopplas direkt till ledningsnätet ska fördrö-
jas eller ledas ut över någon form av yta med fördröjning innan det kan drä-
neras ut till ledningsnätet. För fastigheter som har större tomtyta än 2000 
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m2 ställs det även krav på hur fort vattnet får passera över eventuella hård-
gjorda ytor, för att minska risken för översvämning.

Avloppsnätet på Teleborg är inte utbyggt för att klara ett utbyggnadsområde 
som Vikaholm. Därför måste framtida bebyggelse anslutas till reningsverket 
Sundet, däremot klarar den befintliga vattenförsörjningen på Teleborg en 
anslutning av Vikaholm, förutsatt att kommunen bygger två nya pumpsta-
tioner.

I vissa delar utav Vikaholms avvattningsområden medför markens beskaf-
fenhet att det blir svårt att infiltrera större mängder dagvatten. Planens ut-
formning är sådan att vattnet kan rinna vidare i ytan från gatumark till na-
turområden. Där kan vattnet till viss del infiltreras innan det når de skapade 
vattenstråken med dammar och våtmarker där ytterligare rening och för-
dröjning är möjlig. (Kvalitetsprogram s.5, Intervju Johansson)

4.1.7 Hållbart återvinningssystem

På Vikaholm vill projektledarna i första hand förebygga 
uppkomsten av avfall. Från och med 2012 samlar kommu-

nen in matavfall från hushåll och jämförbara verksamheter 
som service om det finns i området. Avfall som uppkommer 
inom området ska källsorteras och inom staden finns ett antal 
återvinningsstationer. 

Här är tanken att alla ska sortera matavfall och det finns gott om plats i bo-
staden för att sortera avfall. För villahushåll innebär det att det blir två sop-
kärl vid fastigheten, ett för matavfall och ett för övrigt/brännbart hushållsav-
fall. Sopkärlen kommer att vara av samma typ som det plastkärl som idag 
används för hushållssopor. För dem som bor i lägenhet kommer det att fin-
nas särskilda sopkärl för matavfall i soprum och miljöhus.  Grovavfall kan 
lämnas på återvinningscentraler som finns i närheten. Där är alla behållare 
märkta med skyltar, så att de som har avfall lättare ska kunna sortera.

(Kvalitetsprogram s.6, Intervju Johansson) http://www.vaxjo.se/ (120521) 

Växjö - Vikaholm

27
Josip Dodik & Mario Dodik

Bild 22

http://www.vaxjo.se/matavfall
http://www.vaxjo.se/matavfall


4.2 Norra Djurgårdsstaden - Stockholm

4.2.1 Bakgrund

Stockholms stad har som huvudstad haft ambitionen att stå i framkant vad 
gäller hållbar utveckling. Sedan 1996 har stadens kommunstyrelse haft som 
projekt att se till att det kända projektet Hammarby Sjöstad som ligger på 
Hammarby Ö i Stockholm ska bli en spjutspets i miljöanpassning. Detta 
projekt är ännu inte helt färdigt, utan förväntas bli fullt utbyggt någon gång 
under år 2017. Då kommer stadsdelen att bestå av cirka 11 000 lägenheter 
för drygt 25 000 invånare och 150 000 m² arbetsplatser. 
(http://www.skanska.se) (120430)

Under 2009 beslutade den dåvarande kommunfullmäktige i Stockholms stad 
att  kommunen ska fortsätta satsa i samma miljövänliga anda som de hade i 
Hammarby Sjöstad med tre nya miljöprofilområden. Områdena är Lövhol-
men, miljonprogramområdena och Norra Djurgårdsstaden.

I detta examensarbete tas Norra Djurgårdsstaden upp. Det är ett av de nyaste 
och bästa hållbara stadsutvecklingsprojekten i Sverige. Tanken är att detta 
projekt ska bli en “miljöstadsdel i värdsklass” och stå som förebild när det 
gäller hållbart stadsbygge för resterande städer i Sverige och även andra 
länder i världen. Denna satsning är tänkt att exemplifiera hållbar utveckling 
och även stödja marknadsföringen av miljöfrämjande byggteknik. Detta tror 
dem som är inblandade i projektet ska bidra till att ny teknik utvecklas och 
snabbare tillämpas i bostadsbyggande. 
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4.2.2 Grönskande utomhusmiljö

I Norra Djurgårdsstaden är det tänkt 
att  dem så långt som möjligt  ska be-
vara, eller åtminstonde vidareutveck-
la de utomhusmiljöer som finns till-
gängliga idag i omgivningen. Det är 
på grund av närheten till havet  även 
av stor vikt att ha kommande klimat-
förändringar i åtanke, och därför 
också har gårdar, parker och andra 
utomhusmiljöer utformats så att de 
bidrar till att utjämna klimateffekter 

(upptag av växthusgaser, utjämning och fördröjning av vattenflöden vid 
kraftiga regn samt svalkande och skuggande effekter vid värmeböljor). 
(Miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden)

Eftersom stadsdelen ligger på en plats där intensivt regn, ökande havsnivåer 
och översvämningar är en framtida risk, så har projektgruppen dimensione-
rat dagvattensystemen för att det ska klara av en mycket kraftig belastning. 
Utöver den säkra dimensionsstorleken på vattensystemen så används även 
gröna tak, takträdgårdar och marksanering på gårdar, regnträdgårdar för att 
uppta dagvatten. För säkerhets skull finns det även närliggande dammar där 
det finns möjligt att sanera marken långsiktig, och då framför allt i de områ-
den där det finns risker för översvämning.

Projektledarna håller på att utreda hur gröna tak kan kombineras med en an-
läggning för generering av förnybar energi på takytor gröna väggar och tak

Norra Djurgårdsstaden har en grönstruktur som stöder och utvecklar ekosy-
stemet och den biologiska mångfalden samt upprätthållandet av värdefulla 
ekosystemtjänster. 

Park- och grönområden och närheten till havet erbjuder boende i området 
goda möjligheter till rekreation och avkoppling. Med mer grönska i området 
binds dessutom en större del koldioxid. Det är viktigt  med miljöer som kan 
bidra till att  utjämna stora klimatskillnader, så som extrem kyla, och extrem 
hetta eller regn. Klimateffekter kan minskas exempelvis genom att grönskan 
bidrar till att uppta växthusgaser, utjämna och fördröja vattenflöden vid 
kraftiga regn samt svalka och skugga vid hetta. 
(Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djur-
gårdsstaden s.18)
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4.2.3 Hållbara transporter

På Norra Djurgårdsstaden är det tänkt att  alla som bor på området i första 
hand ska gå, cykla eller åka kollektivt. Detta uppmuntras genom att utform-
ningen av gaturummet är sådant att det ger företräde till gång-, cykel- och 
kollektivtrafiken, samtidigt som biltrafiken i området begränsas. 

Det finns attraktiva cykelparkeringar som är väderskyddade och som är pla-
cerade i en så nära anknytning som möjligt till arbetsplatser och service, för 
att  underlätta för dem som väljer att ta cykeln. Om de boende så önskar så 
finns det även en cykelpool och cykelservice. 

Byggnader och fastighet innehåller stora cykelparkeringar samtidigt som de 
har låga parkeringstal för bilar. För dem som har miljövänliga elfordon så 
finns det laddstolpar vid speciella P-platser.

Redan från första dagen ska det  finnas en fungerande och lockande kollek-
tivtrafik. Denna ska vara attraktiv och förmånlig för att få personer att välja 
buss, spårvagn eller dylikt framför att själv ta bilen till och från sina resmål. 

Detta gynnas bland annat av att projektgruppen minskat på antalet  parke-
ringar i området  för bostäder och service, samt att de istället erbjuder tak-
tiskt placerade miljöbils- och cykelpooler

Kollektivtrafik erbjuds på miljöeffektiva sätt genom spårväg, tunnelbana, 
bussar och båtar. Dessa är tillgängliga dygnet runt och information om kol-
lektivtrafikalternativ visas i realtid för boende och verksamma.

Bilpooler som består av miljöbilar är lättillgängliga och dessa används som 
komplement till cykel och kollektivtrafik. (Övergripande program s.26)
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4.2.4 Hållbart energisystem 

Norra Djurgårdsstaden är en fossil-
bränslefri och klimatpositiv stadsdel 
med en mycket låg energianvänd-
ning baserat på energieffektiv teknik 
i byggnader. Energisystemet som 
tillämpats bygger på ett kraftvärme-
system, med en hög systemverk-
ningsgrad för primärenergi som är 
baserat på förnybara energikällor och 
lokal spillenergi som är klimatneutral. Smarta energinät utvecklas i Norra 
Djurgårdsstaden som bygger på köp  respektive försäljning av förnybar 
energi mellan nätet och enskilda fastigheter och som ger möjlighet för hus-
håll och verksamheter att styra sin energianvändning på ett miljöeffektivt 
och sparsamt sätt.

Energisystemet som Norra Djurgårdsstaden använder sig av bygger på ett 
fossilbränslefritt system som kallas kraft/värmesystem. Dessa system har en 
verkningsgrad på cirka 80-90% till skillnad ifrån ett vanligt värmekraftverk 
som enbart producerar elektricitet och som har en verkningsgrad på maxi-
malt cirka 50%.

För att minska på energiåtgången på bostadssektorn så har projektgruppen 
på Norra Djurgårdsstaden använt sig av energieffektiv teknik i byggnader 
som i vissa fall kan alstra sin egen elektricitet och tillsammans med det 
smarta elnätet även kunna leverera eventuellt överskott till andra fastigheter 
i staden. 

Varje hushåll har en enskild mätning av värme, tappvarmvatten och elektri-
citet. Detta påskyndar smarta energibeteenden hos de boende och det gör att 
personerna som nyttjar verksamheter eller som bor på området, aktivt kom-
mer att delta för att minska sina kostnader och därmed även sin egen energi-
förbrukning. (Övergripande program s.20)

4.2.5 Miljöanpassade bostäder & lokaler  

Byggnadssättet inom Norra Djurgårdsstaden ska i grunden utgå ifrån Stock-
holms höga exploateringsgrad och kommunen vill ha blandade funktioner i 
närliggande fastigheter, på så vis blir det nära till allt. De privata och offent-
liga rummen ska vara väldefinerade men med en blandning av verksamheter 
och bostäder, bland annat för att det ska minska oönskade transporter inom 
området.
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Byggnader ska ha en mycket låg energi-
användning med målsättningen att utveck-
la s.k plushus som genererar sin egen för-
nybara energi och bidrar till en klimatpo-
sitiv stadsdel. Byggnader ska även hålla 
värme ute på sommaren. Utrustningen i 
byggnader ska ha en dokumenterat myck-
et låg energianvändning. Den el som an-
vänds i byggskedet ska vara miljömärkt 

och klimatneutral och samma målsättning gäller även hushållselen. 

De ska ha en mycket låg energianvändning ska även byggas med material 
och produkter som är dokumenterat bra miljö-, hälso- och energival ur ett 
livscykelperspektiv samt är återvinningsbara. Material med risker för nega-
tiv påverkan på miljön ska ersättas med miljömässigt bättre alternativ. 

Även för fastigheterna är byggda och dimensionerade med den ökande hav-
snivån, de kraftigare och mer frekventa regnen och varmare fuktigare klima-
tet i åtanke. Det är ett problem som kommer bli värre i framtiden, därför ska 
byggnaderna tillsammans med dagvattensystemen vara utformade så att de 
kan bidra till att omhänderta eller minska lokala översvämningar och höga 
regnvattenflöden.

Byggnader utformas med långsiktig hållbarhet i åtanke. Genom miljöanpas-
sade och mångsidiga fastigheter skapas möjligheter som minskar den totala 
miljöbelastningen. Exempelvis kan samverkande effekter mellan kommersi-
ella lokaler och bostäder utnyttjas såsom handelns behov av nedkylda ytor 
och bostäders behov av värme. Genom en blandning av verksamheter och 
bostäder ges även goda möjligheter att minska oönskade transporter inom 
området.

Nya byggnader i området är passivhus och plushus med hög energiprestan-
da. Hushåll och verksamheter i området deltar aktivt för att minska sin ener-
gianvändning och därmed sina kostnader med hjälp av det smarta nätet.

I första hand konstrueras fastigheter för att  minimera kylbehov t.ex genom 
fasta solavskärmningar och solskyddsglas. Om dessa åtgärder räcker till så 
ska passiva koncept för komfortkyla användas t.ex nergrävd värmeväxlare, 
djupa marksonder och frikyla baserad på grund- och havsvatten. 
(Övergripande program s.21-22, 52)
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4.2.6 Hållbart vatten- & avloppssystem

För att kunna möta kravet  på en låg miljöpåverkan och optimal återvinning 
av avloppet i avloppssystemen så optimeras förbrukningen av dricksvatten. 
Detta görs genom ett effektivt kretslopp där både biogas från matavfall och 
spillvärme som hade försvunnit ut i avloppsvattnet tas till vara och görs om 
till energi. 

För att undvika att vatten måste renas i onödan i reningsverken så pågår en 
regelbunden individuell mätning av vattenanvändningen i fastigheter, och 
genom att  ha lite högre avgifter för vatten och avlopp, så rationaliseras detta 
ytterligare och de som använder vattnet stimuleras till att göra det sparsamt.

Principen för vattnet på området är att dricksvatten ska användas effektivt. 
Det ska endast användas till att dricka, duscha, tvätta och så vidare, medan 
vatten med lite sämre kvalitet så som dagvatten som kommer ifrån regn ska 
tas till vara på och användas till att vattna grönområden eller till andra än-
damål där kraven inte är lika höga på vattnets kvalité. 

Anslutningar och avloppsledningar är utformade så att de klarar av de even-
tuella vattennivåhöjningar som kan komma i framtiden. Omhändertagande 
av höga regnvattenflöden och ett fuktigare och varmare klimat samt före-
kommande lokala översvämningar dagvatten ska omhändertas på ett sätt 
som inte bidrar till föroreningar av grund- och ytvattenresurserna

Dagvattensystemet i området  består av inkorporerade system med gröna tak 
och takträdgårdar som samverkar med vattenflödet på gårdar, gator, gräsy-
tor, regnträdgårdar, starrängar, dammar och dagvattenledningar.

I Norra Djurgårdsstaden ska regnvatten användas för bevattning av gårdar 
och parker och därefter föras till urbana våtmarker och fuktstråk. Slutligen 
ska vattnet ledas till Husarviken eller Värtan. Grönska, dagvattendammar, 
urbana våtmarker och fuktstråk ska fördröja och rena dagvattnet. System för 
lagring av regnvatten för bevattning vid torra perioder och för andra vatten-
behov ska anläggas. 

Vatten och avloppssystemet i Norra Djurgårdsstaden möter kravet på en låg 
miljöpåverkan, en optimal återvinning av avloppets restprodukter samt en 
låg förbrukning av dricksvatten och energi.

Möjligheten att  använda dagvatten som spolvatten i toaletter ska också utre-
das och prövas av projektgruppen.
(Övergripande program s.24)
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4.2.7 Hållbart återvinningssystem   

På Norra Djurgårdsstaden finns användarvänliga avfallssystem som gör det 
“lätt att göra rätt” för om det blir lättare att sortera sitt  avfall, så kommer fler 
att  välja att göra det. Information om källsortering och av både hushållsso-
por och farligt  avfall, och vilken miljöpåverkan dessa har på miljön finns 
tillgänglig för de boende.

Ambitionen är att  så mycket som möjligt av avfallet ska hamna på rätt plats. 
Det biologiska avfallet till exempel är en värdefull resurs för produktion av 
biogas till transportsektorn, och uppvärmning på fjärrvärmestationer. Därför 
kan det bidra mycket till dessa om det källsorteras rätt, därför är det viktigt 
att  beteendet som de boende har gällande sortering ses över och effektivise-
ras. För att minska på avfallet har förslag kommit om att de boende ska be-
tala för sina sopor, och på så sätt bli motiverade att minska på sitt avfall.
(Övergripande program s.22)
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4.3 H+ - Helsingborg

4.3.1 Bakgrund

H+ är ett stadsförnyelseprojekt i centrala Helsingborg. I dagsläget pågår en 
nedgrävning av Södertunneln, utbyggnad av hamnen och industriområdet 
för att få plats med nya bostäder, kontor och service. 

Projektet H+ i Helsingborg står för utveckling, förnyelse och tillförsel av 
nya kvalitéer till staden. Projektet har 3 infallsvinklar; miljömässig hållbar-
het, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. (Genomförandeplan för H+ 
Imagine Helsingborg s.9)

H+ projektet har delats in i olika delområden. 
Södra hamnen – Oceanpiren, Södra hamnen – 
Knutpunkten, Söder – Universitetsområdet, 
Husarområdet, Gåsebäck, dessa 5 delområden 
har olika karaktärer. 

Området omfattar cirka 1 miljon kvadratmeter 
mark, 8000 bostäder planeras till projektet och 
1,5 kilometer lång tunnel. 

Det beräknas att H+ projektet kommer ta cirka 10-20 år att slutföra, vissa 
delar kommer att hinna bli klara långt innan andra. (Genomförandeplan  
s.12-19)
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4.3.2 Grönskande utomhusmiljö

Där H+ planeras är det tor brist på grönska på många platser. I H+ området 
dominerar asfalt på stora ytor. Det finns också en avsaknad av en samman-
hållen struktur vilket innebär att  det även inte finns några kopplingar till 
omkringliggande grönområden ifrån H+ t.ex till Stadsparken i nordost och 
Sturzen beckers park. 

Söder om H+ finns det däremot tillgång till skogsdungar, parker och lek-
platser. Det är viktigt att ha grönområden så nära dem boende så möjligt så 
ambitionen är att ordna så att det maximala avståndet till lokala parker får 
inte vara större än 200 meter från bostaden. Närparker ska ligga maximalt 
50 meter ifrån bostaden och stadsdelsparken 500 meter. 

Det behöver skapas möjligheter för aktiviteter som sport och lek i grönom-
rådet, det  är något som inte finns idag och därför är det en avsaknad av plat-
ser där sociala möten kan existeras. Grönområdet behöver vara utformade så 
att det gynnar djur och växter. 

Eftersom vattnet ligger i direkt anslutning till H+ så är tanken att göra en 
blandning av grönområden, tillsammans med det blåa i havet för att skapa 
en behaglig utomhusmiljö. Ett nytt ekosystem skapas genom blågrön för-
bindelse och det för in vatten i området och binder samman staden med 
Öresund. Det blå-gröna stråket skapar också förutsättningar för ett stråk ge-
nom Helsingborg som kopplar på strandpromenaden i norr och som priorite-
rar gående och cyklister. Ambitionen är att den blå-gröna strukturen ska skä-
ra igenom olika delområden och korsa kommunikationstråk.
(Miljöprofil H+ s.6, Förutsättningar Swedish H+ s.16-19, Hplus antagande-
handling s. 3, 6-7)

4.3.3 Hållbara transporter  

I Helsingborg är den ledande förutsättningen att så många resor som möjligt 
ska ske till fots, cykel eller med kollektivtrafiken. Det finns planer på att 
bygga stadsdelen så att bilberoendet minimeras och för att uppmuntra män-
niskor att transportera sig effektivt. 

För länge sedan fanns det spårvagnar i Helsingborg men med busstrafikens 
framväxt så försvann spårvagn bort i samband med övergången till högertra-
fik. I dagsläget planeras det återigen att bygga spårväg i Helsingborg som 
ska drivas av förnybar el, och som kommer att gå vid H+ området. Om pla-
neringen blir verklighet så ska spårvagn vara i trafik år 2021. 
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De centrala bussarna drivs idag av bio-
gas och en del även med naturgas. Na-
turgasen fasas successivt bort, i takt 
med att  biogasproduktionen ökar. Ar-
betsfordon som kommer behövas för 
områdets skötsel kommer att drivas av 
förnybart bränsle eller förnybar el. 

Idag finns elbilspooler i Helsingborg 
och det ska även finnas möjlighet att 
ansluta sig till dem för de boende på 
H+. Det skulle vara ett  utmärkt sätt att 
få ner antalet fossildrivna bilar i 
området.Dem som kommer bo i H+ 

projektet kommer inte behöva ha en egen bil i hushållet utan dem kan välja 
att ingå i elbilspoolen istället. 

Det finns kopplingarna mellan sjöfart, järnväg och med den omgivande sta-
den som är så självklara att  bilen används i sista fall. Satsningarna som har 
påbörjat är tänkta att resultera i att det kommer bli ca 3000 mindre fossild-
rivna fordon i centrum.

Restiden som fanns på kollektivtrafiken ska minskas och trafiken ska effek-
tiviseras jämfört med tidigare, det är ett av stegen som kommunen i Hel-
singborg har tagit för att uppmuntra hushåll och arbetsplatser till hållbarare 
resesätt.
(Program FöP lågupplöst 1 s.18,71,73, Antagandehandling s.9)

4.3.4 Hållbart energisystem

Det finns tydliga mål i Helsingborg angående energisystem. Från 2005 till 
2035 vill kommunen att 70% av växthusgasutsläppen ska minska och istäl-
let ska andelen förnybar energi öka i stadens verksamheter.

Hushållens energianvändning är målsatt att minska med minst 10 % per in-
vånare mellan år 2005 och år 2015. För att  detta ska bli möjligt så är en 
satsning på biogas en förstärkande aktion men framför allt så ska det finnas 
plushus i området. Det  är fastighet som under ett år producerar mer energi 
än vad den förbrukar och som istället bidrar till elnätet med el. 

Det finns individuell mätning där boende kan följa sin egen energianvänd-
ning och energitillförsel är också ett initiativ, och det är viktigt att allt detta 
ska samverka på ett enkelt sätt som gör det enkelt, bekvämt och ekonomiskt 
att leva i området.
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Ett flertal huvudvattenledningar och huvudledningar för fjärrvärme och 
fjärrkyla som är grundläggande för stadens försörjning passerar genom H+ 
området och självklart kommer bostäder som byggs på området att värmas 
och kylas med dessa lösningar. 

Den nya stadsdelen försörjs uteslutande med energi från förnybara källor. 
Inom kommunens gränser håller kommunen på att avveckla alla slags fossi-
la oljeledningar för uppvärmning. Industri, service och transporter ska till-
sammans minska sin energianvändning med 30%. 
(H+ Energistrategi 2035 s.9-18) (Program FöP lågupplöst1 s.78)

4.3.5 Miljöanpassade bostäder & lokaler.

H+-projektet ska kunna ta 
emot 10.000 människor un-
der 20 års period så därför 
behöver staden bygga unge-
fär 6000 nya bostäder. H+-
projektet har som mål att 
bygga en ny stadsdel med 
variation och blandning av 
innehåll av bostäder, kontor, 
verksamheter, service och 
aktiviteter. 

Det är brist på tillgängliga bostäder i Helsingborgs stad som växer med cir-
ka 1800 personer per år. 

För att lösa bostadsbristen så ska kommunen bygga både stora och små lä-
genheter och lägenheter med nyskapade inslag så som loft living. Hyreslä-
genheter ska bygga mindre och ha en rimlig kostnad. 

Dem lägenheter som ligger i nu H+ området ska delvis bestå utav ombygg-
nationer av fastigheter till lågenergihus. Det ska också finnas passivhus i 
området och hus som konstrueras med ny byggteknik som skapar energisnå-
la hus. 

Idag så kännetecknas H+ området till stora delar av industrimark och dessa 
tomtytor skapar möjligheter till att skapa nya bostadsområden i närheten. 
Planeringen inom kommunen är sådan att  fokusen ligger i att hitta en social 
mångfald i området. 
(Antagandehandling s.13, 21) (Förutsättningar s.40) 
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4.3.6 Hållbart vatten & avlopp

Ytvattnet och grundvattnet runt H+ är av god kvalité men det finns 
planerade åtgärder för att förbättra vattenkvalitéten ytterligare. Efter-
som H+ ligger så pass nära havet så är stigande medelvattennivåer  ett 
aktuellt  problem. Dessa medför stigande grundvattennivåer vilka i sin tur 
kan innebära att markens bärighet försämras. 

Just nu är bygget av Södertunneln igång, och detta bygge väntas ha negativa 
konsekvenser för grundvattnet i området. Framförallt finns risken för sprid-
ning av markföroreningar med högst risk när Hamnleden skär genom depo-
ni. Det finns också en viss risk för grundvattenpåverkan på grund av ström-
ningsriktning mot Ramlösa hälsobrunns vattenskyddsområde och Örby vat-
tentäkt,

Vattenmyndigheten har bedömt att  det finns risk att  god kemisk status inte 
uppnås till 2015 på grund av att det finns flera större tätorter, industrier och 
jordbruksmark inom förekomsten som påverkar vattnet. 

Idag leds dagvatten från planområdet samt Gåsebäcken och stora delar av 
Lussebäcken i kulverterade ledningar med utlopp i havet. Ledningarna som 
finns idag innebär en begränsning i kapacitet vid höga flöden. Med en ökad 
belastning av dagvatten eller hög nederbörd behövs åtgärder för att lasta av 
toppflödena och minska risken för översvämning. H+-området kommer be-
höva arbeta med åtgärder för att  skydda sig mot stigande havsnivåer så att 
samhällsviktiga anläggningar skyddas och människors hälsa och säkerhet 
säkerställs. (Program FöP s.40-41, 75, Antagandehandling s.3, 6, 23-24)
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4.3.7 Hållbart återvinningssystem 

Helsingborg arbetar mycket för att 
förbättra den återvinning som finns 
idag, och även för att invånarna ska 
sortera sitt avfall. Därför ska de vi-
dareutveckla sitt system. 

Källsorteringen av hushållssopor 
och farligt avfall har funnits länge. 
NSR som finns i Helsingborg är ett 

företag som samlar in avfall från 
Helsingborgs stad och får in från regionala företag. NSR arbetar inom åter-
användning, återvinning, miljösäker behandling och avfallsminimering. 
Ambitionen är att hushållen ska sortera matavfallen för att  det ska finnas 
möjligheter att göra om den till biogas som sedan blir fordonsbränsle t.ex 
till stadsbussarna.

Allt papper sorteras för sig och skickas sedan till pappersproducenter som 
gör nya förpackningar av materialet. 

Målen i avfallsplanen är att minska farligt avfall och framför allt mängden 
avfall. Avfallsåtervinningen är effektiv och sparar in på viktiga resurser. 

Återanvändning och materialåtervinning av papper metall, plast och glas 
från hushåll ska inom H+ vara minst 50 procent. Återanvändning och åter-
vinning av ofarligt bygg- och rivningsavfall ska vid rivning vara minst  70 
procent. Restavfall ska minska enligt direktiven i avfallsplanen. Generellt 
står NSR fast vid följande övergripande mål gällande hantering av avfall 
inom H+. Renhållningssystemet ska vara flexibelt för att kunna anpassas till 
framtida krav. Avfallsprodukter som uppstår ska återbrukas och materialå-
tervinnas på ett miljöeffektivt och kretsloppsanpassat sätt.
(EVAA Rapport) (http://www.nsr.se/) (120425)
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4.4 Västra Hamnen - Malmö 

4.4.1 Bakgrund

Västra hamnen är ett relativt nytt område. Det  fanns inte på Svenska kartan 
under 1700- talet. Området var helt öde, det fanns ingen mark utan den ska-
pades på ett artificiellt sätt. Allt eftersom så fylldes området ut mer och mer, 
ambitionen var att ge plats åt industriverksamhet.

Under sena 1800-talet  så placerade företaget Kockums in sin verkstad som 
då använde området till att bygga fartyg. Dessa fastigheter dominerade plat-
sen under en lång tid och vissa av dem är bevarade än idag.

Efter att Kockum lade ner sin verksamhet så satsade kommunen på att byg-
ga om området till en ny statsdel. Området Västra hamnen är idag 187 hek-
tar stort, och det finns gott om plats för många nya byggnadsprojekt.

Det första projektet på Västra hamnen var Bo01 och det byggdes 2001. 
Bo01 är ett av de mest kända stadsutvecklingsprojekten i Sverige idag. Det 
hade inriktningen mot att skapa ett  hållbart samhälle, offentlig miljö och att 
använda sig av miljövänliga material. Efter Bo01-projektet ska Malmö stad 
bygga flera hållbara projekt. I dagsläget har kommunen 29 projekt på gång 
och vissa av dessa är redan avslutade och andra är påbörjade..
(Pågående stadsutveckling VH 2012 s.6-7, 17, Västra Hamnen halvtidsut-
värdering s.5, 17-18)
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4.4.2 Grönskande utomhusmiljö

I Västra hamnen har projektle-
darna tänkt mycket på grönska 
och på att skapa en bra utom-
husmiljö bra för de boende. 

Det finns två stycken vackra 
stadsparker, Dania och Scania-
parken som ligger ute vid kusten. 
Sedan finns en stadsdelspark 
som ligger mera i centrum av 

Västra hamnen och ska vara den 
viktigaste mötesplatsen, allt efterhand har det byggts till mindre parker. Pla-
ner finns även på att bygga 13 stycken små parker. Gårdarna på Västra 
hamnen är viktiga som avkopplings- och lekplats. 

Det finns mål och krav på att ha gröna tak på låga hus och även fasadväxter 
på delar av väggar. Grönskande parker, rinnande vattenstråk, blänkande ka-
naler, hårdgjorda kajer och torg utgör viktiga delar av stadsdelens offentliga 
rum. Tillsammans bildar de arenan för stadens liv och basen där olika 
mänskliga aktiviteter utspelar sig.

Den biologiska mångfalden ska göras så stor som möjligt genom att många 
olika biotoper byggs upp. Artrikedom bland växter och djur ska eftersträvas. 
Det ska finnas passande boplatser för en lång rad olika fåglar, insekter och 
andra djur. Förbättringen av luftkvalitet och mikroklimat har gjorts genom 
vegetation och trädplanteringar. Hänsyn till allergifaktorer och gynnande av 
den biologiska mångfalden gjordes till växtval. Växtvalet har vacker blom-
ning, skiftande utseende över året och möjligheten att  få bär, frukt eller and-
ra nyttigheter beaktats. 

Uteserveringar finns på sundspromenaden där boende kan koppla av och 
träffas. Daniaparken inbjuder till spontant bollspel, pic-nic vid vattnet, ljuset 
och solnedgången. I Ankarparken finns möjligheter att  lära sig mer om någ-
ra lokala biotoper. På många platser finns intresseväckande konstverk som 
kan bli samtalsämnen när människor möts.

(Halvtidsutvärdering s.17-18, 22-23) (Stadsutveckling VH 2012 s.29, 34-35, 
Miljöprogram SYD s.39-42, 44, 51-52)
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4.4.3 Hållbara transporter

Det finns god tillgång till effektiv kollektivtrafik i Västra Hamnen. Stads-
delen utformas för att minimera behovet av transporter. Cykel- och gångtra-
fik prioriteras i stadsdelen och kollektivtrafik är ett lockande alternativ till 
dem som annars tar bilen. Cykelbanorna är dubbelriktade och dem är utfor-
made för att prioriteras framför fossildrivna fordon likaså finns busskörfält 
för att  ge kollektivtrafiken företräde framför biltrafiken. Parkeringsplatser 
till bilar är fördelade med en parkering per lägenhet och en gäst parkering är 
tilldelad i parkeringen på 10 lägenheter.  

Andelen parkeringar för bilar ska hållas så låg som möjligt på området. 
Malmö stad kommer att verka för att en bilpool etableras i området, bilpool 
har funnits länge i Malmö och nu tar kommunen ett längre steg genom att 
systemet kommer att byggas ut. 

(Halvtidsutvärdering s.13, 15, 27-28, 31, 39, Slutversionskarm Mål VH 
s.44, 46-48
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4.4.4 Hållbart energisystem

Västra hamnen har fått  stor upp-
märksamhet över hela värden. En av 
anledningarna är eftersom området 
är väldigt energieffektivt. Fastighe-
terna på området består av effektiva 
byggnader som är bra ventilerade 
och som gör att energin för upp-
värmning och nedkylning är betyd-
ligt bättre än för den normala bosta-
den. 

Malmö stad använder sig av förny-
bar energi för hela Västra Hamnen. 
Vindkraftsverk av typen som synes i 
bilden till vänster finns i en stor ska-
la på området och tack vare dem kan 
hela stadsdelen försörjas med lokalt 
producerad energi. Målet är att  öka andelen förnybar energi ytterligare och 
då implementeras solfångare och solceller för att ta till vara på energin som 
solen erbjuder. Dessa solceller används för att värma upp vatten och sol-
fångarna används till att omvandla solens energi till elektrisk energi. 

Fastigheterna är väldigt energisnåla, och har mycket lägre energiförbrukning 
än konventionella villor. Villorna är isolerade så att dem kräver lite värme  
under kallare klimat, och fönstren är energisnåla vilket innebär en minsk-
ning av värmeförlusterna. 

De boende har kontroll över sitt inomhusklimat och full koll på sin energi-
förbrukning. Det finns till och med möjlighet att  styra sin energiförbrukning 
genom att höja eller sänka värmen på distans och detta görs genom elektro-
nik t.ex. telefon, internet och display som installeras i fastigheterna. Energi-
användningen får inte överstiga 110 kWh/kvm BRA uppvärmd yta per år i 
fastigheterna.

(Fornybar energi s.1-2, Pågående stadsutveckling VH 2012 s.17, 22-23, 25, 
slutversionskarm MÅLVH s.11, Halvtidsutvärdering s.13, 24, Hållbar stads-
utveckling i Västra hamnen s.4-7)
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4.4.5 Miljöanpassade bostäder & lokaler. 

Fastigheterna är fördelade på så vis att hyresrätter och bostadsrätter ska vara 
lika 50/50. När allt är färdigställt så ska de finnas 10.500 bostäder, men to-
talt sett  så ska det finnas 17.000 arbetsplatser/kontor i hela Västra hamnen. 
Idag så har projektet färdigställt ca 2500 bostäder och 10.000 arbetsplatser/
kontor. Planerna är att det ska finnas 20.000 människor som bor i hela Väst-
ra hamnen. 

Hyresrätter och bostadsrätter håller en väldigt  hög kvalité, bostäderna ska 
vara i en rimlig kostnad så att så många som möjligt ska ha råd med att köpa 
eller hyra. 

I Västa hamnen byggs det för fullt. När projektet är färdigställt så kommer 
det vara Sveriges största samling för passivhus och lågenergihus. Vita Örn i 
områdets sydvästra del har som mål att bygga ett helt  koldioxidneutralt  pas-
sivhus och då är det med byggprocessen inberäknad. Kappseglaren ska bli 
en tät  och funktionsblandad stad där människan står i centrum innehållande 
boende, service, arbete och studier. 

Det ska vara låga drift och underhållningskostnader i Västra hamnen för att 
uppnå det väljs rätt material och teknik för att ge en lång livslängd. Material 
ifrån byggnader som ska rivas ska återanvändas så långt som möjligt och 
nya material ska väljas så att de inte påverkar vår hälsa och miljö på ett ne-
gativt sätt.

(Slutversionskarm Mål VH s.11, 20, 34, Stadsutveckling 2012 s.5, 11,17, 
19, 21-22, 30, 34, 37) http://www.mynewsdesk.com/se/ (120520)
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4.4.6 Hållbart vatten & avlopp

Malmö har 43 km kust och det finns idag problem med översvämningar. För 
tillfället finns det temporära skydd som kommer att  byggas om. För att 
skydda staden mot översvämningen har 6 alternativ tagits fram. Marken 
kommer höjas upp till 3 meter på vissa platser och markhöjningen ska blan-
das med vallar. De kan även med rätt utformning bidra med ett positivt in-
slag i parker och grönområden. Sedan ska murar byggas som en del av 
strandpromenaderna. Stadsmur är tänkt  att byggas tillsammans med portar 
och barriärer. 

Under bygget har byggherren rätt att avleda dagvattnet till ett  gemensamt 
dagvattensystem och detta ska då ske i ett ytligt system. En annan del av 
dagvattnet ska ledas tull vegetations ytor för bevattning. Kanaler till dagvat-
ten kommer att anläggas när byggnaderna är inflyttningsklara. Det ska dock 
finnas liknande funktioner när ytor hårdgjorts och tak lagts. 

Avrinningen av dagvattnet  ska reduceras eller fördröjas så långt som möj-
ligt. En dagvattendamm ska finnas inne på varje gård och en sida av dessa 
ska ha slutande kant föra att djur ska kunna ta sig upp.

(Miljöbyggprogram s.40-41, Havsnivå Dialog s.8-9, 13-17)

4.4.7 Hållbart återvinningssystem

På Bo01 som ligger i Västra hamnen finns ett effektivt återvinningssystem. 
Detta system ska tillämpas på dem resterande projekten som byggs i områ-
det. 

Det finns god tillgång till källsortering och det är viktigt att lära dem boende 
hur dem ska göra rätt. Allt  matavfall sorteras för sig och samma sak gäller 
för farligt avfall. Det avfall som slängs nu ifrån Västra hamnen blir biogas 
som används till nyproduktion av el och värme. 

Återvinningssystemet är ett sopsugsystem som finns på nära belägna platser, 
på så sätt kringgås systemet bakom de gamla soprummen. Lukten och smut-
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sen försvinner helt. Det finns ledningar som går under jorden ifrån detta nya 
sopsugsystemet och ledningarna går hela vägen ut ifrån statsdelen. Därifrån 
tar sopbilar avfallet som har kommit ifrån dessa områden. Med detta system 
slipper sopbilarna köra in i områden och hämta avfallet, och de boende slip-
per även lukten.

Systemet minskar även andelen insekter och skadedjur, istället är systemet 
utformat för att inte dra till sig dessa problem. 

Syftet med sopsugen är att förbättra miljön. Det är det första insamlingssy-
stemet av matavfall med avfallskvarnar, separat ledningssystem i Sverige. 
En uppsamlingstank för hela området byggdes i Fullriggaren. Det är också 
Sveriges största samling för organiskt avfall.
(Stadsutveckling VH s.22) (Slutversionskarm MÅL VH s.11 (Halvtidsut-
värdering s.14-15) http://www.malmo.se/ (120501)
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4.5 Skeppsbron - Göteborg

4.5.1 Bakgrund

Skeppsbron är tänkt att bli Göteborgs nya ansikte ut mot älven. 

Visionen är att stadsdelen med sin ekologiska och sociala hållbarhet ska bli 
en förebild inom stadsutveckling i Sverige. Stadsdelen ligger i direkt anslut-
ning till Göteborgs innerstad och även en intilliggande älv som skapar möj-
ligheter för en spännande mötesplats för människor.

Tanken är att området ska ha ett större utbud av butiker och restauranger, 
där människor ska bo, träffas och njuta av livet. kommunen vill också åter-
koppla staden till den intilliggande älven som medför olika kvalitéer
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4.5.2 Grönskande utomhusmiljö

Grönska är viktigt för många olika saker t.ex. biologisk mångfald, och luft-
rening. Eftersom skeppsbron ligger i en tät  stadsmiljö så kan det tyvärr en-
dast erbjuda begränsade utrymmen för grönska. Detta har lett till att projekt-
ledarna behöver avskilja sig från det traditionella tänkandet och istället hitta 
kreativa lösningar för att få in så mycket grönt som möjligt i området.

Trots dessa begränsningar så är de övergripande målen att grönskan i parker 
inte ska ersättas med grönska på terasser, gröna tak och andra ytor, eftersom 
dessa behövs för socialt umgänge och rekreation. Det är tänkt att dessa bara 
ska fungera som ett  komplement till parkerna. Så långt det är möjligt så vill 
projektgruppen utnyttja tillgängliga vertikala grönytor, tak, och även t.ex. 
parkeringsnedfarter för grönska. Överallt där det finns möjligheter är det 
tänkt att grönska ska passas in, t.ex på befintliga bergväggar, nya parke-
ringsnedfarter och odlingsbara terrasser.

Grönska ska användas till att fördröja och reducera avrinningen av dagvat-
ten. 

Bostadskvarteren ska utformas med slutna och tysta bostadsgårdar, där går-
darna ska erbjuda en fristad för de boende och vara tydligt avgränsade från 
det offentliga rummet. Gröna oaser och utomhusplatser för lek eller vila ska 
finnas på Skeppsbron och inom promenadavstånd (max 300 meter) från bo-
staden. 

Platser och stråk ska utformas för att passa även mindre rörliga människor 
som barn, äldre och rörelsehindrade. Träd längs gatan och gröna inslag ska-
par kontinuerligt grönt stråk för biologisk mångfald, bättre lokalklimat.
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På Skeppsbron är vattnet ett naturligt inslag och en del av den blågröna 
strukturen. Det är Viktigt  att den vattentäta miljön görs så tillgänglig som 
möjligt. det publika badet blir en viktig attraktion.
(Kvalitetsprogram Skeppsbron s. 16, 25, 31, 41)

4.5.3 Hållbara transporter

För att förenkla vardagslivet för människorna på Skeppsbron så är området 
utformat så att  det blir lätt som möjligt att ta sig till och från service, handel 
med mera. 

Andelet resenärer som åker kollektivt behö-
ver öka, och därför kommer kollektivtrafi-
ken på Skeppsbron att  vara väl utbyggd och 
tillgänglig, för att boende snabbt ska kunna 
byta mellan spårvagnar, bussar eller till och 
med båtar. 

Det finns redan ett  cykelstråk längs kajen och denna har en stor betydelse 
för framkomligheten för cyklister, och även för det övergripande cykelnätet. 
Cykelstråkets utformning ska ta hänsyn till att sträckan är en del i det över-
gripande cykelvägnätet i Göteborg och ska utformas så att det medger god 
framkomlighet, men som också är anpassad till övriga trafikslag, t.ex. kor-
sande gångtrafik. Vid Stenpiren, den nya knutpunkten, byter trafikanterna 
snabbt mellan färja, buss och spårvagn. 

All framfart av fordon på Skeppsbron sker på de gåendes och cyklandes 
villkor och har låg prioritet på området. Parkering ska exempelvis inte ord-
nas på kajområdet över huvud taget.

Skeppsbron har ett centralt läge i Göteborg som inte kräver en utbyggnad av 
kollektivtrafik eftersom det redan finns goda kommunikationer. 
(Kvalitetsprogram s. 14, 29)

4.5.4 Hållbart energisystem

För att skapa ett så hållbart energisystem som möjligt så används ett förny-
bart energisystem. Förutom det förnybara energisystemet så är det också 
viktigt att användningen av energin för de boende minskar, samt att  tillför-
seln av energin blir så miljöanpassad som möjligt. Detta kan ske genom att 
se över många olika aspekter av tillförd energi, och inte bara begränsa sig 
till belysning, uppvärmning eller energieffektivitet.
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Ambitionen är att få ut så mycket 
som möjligt av den energin som till-
förs till skeppsbron och det kan görs 
genom att exempelvis ta eventuellt 
överskott av värme ifrån industrier, 
och använda det till att  värma upp 
bostäder. “Högvärdig” energi ska 
först och främst bara användas till 
belysning och elektrisk utrustning, 
inte till uppvärmning.

På Skeppsbron ska energieffektiva hus byggas, vilket innebär byggnader 
med hög komfort, bra inomhusmiljö och god ventilation samt låg energian-
vändning. Energieffektiva hus ska ha ett klimatskal och en ventilation som 
minimerar energiförlusterna. 

Den energin som finns i närområdet (t.ex. Rosenlundsverket) ska tas tillva-
ra, t.ex. kan värmeöverskott i kommersiella lokaler och industrier nyttjas till 
uppvärmning av bostäder.
(Kvalitetsprogram s. 14-16)

4.5.5 Miljöanpassade bostäder & lokaler

Bebyggelsen på skeppsbron ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt, under 
uppförandet, brukandet och i rivningsskedet. Fastigheterna ska ha god venti-
lation samt låg energianvändning. Energieffektiva hus ska ha ett klimatskal 
och en ventilation som minimerar energiförlusterna.

Bebyggelsen på Skeppsbron ska planeras och uppföras med ett livscykel-
perspektiv på materialval och en kretsloppsanpassning av avfallshantering-
en. Materialen i byggprocessen ska i så stor utsträckning som möjligt kom-
ma från förnyelsebara resurser. 

Träbyggande på Skeppsbron ska uppmuntras, då trä har många fler miljö-
fördelar jämfört med andra byggnadsmaterial. Produkter ska inte blandas, 
eftersom det försvårar separering av material som ska återvinnas. Om det 
görs rätt  så kan materialet återföras i naturens kretslopp eller användas till 
förnyelsebar energi.
(Kvalitetsprogram s. 15,18,32)
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4.5.6 Hållbart vatten- & avloppssystem

Det i centrumområden ofta starkt förorenade dagvattnet får inte släppas ut 
direkt utan att  kvaliteten på det förbättrats. Avrinningen bör fördröjas och 
reduceras och dagvattnet renas så nära källan som det är möjligt. 

Dagvattnet kan också användas som en positiv resurs för att skapa attraktiva 
miljöer genom att synliggöra öppna dagvattensystem. Planer finns även på 
att återanvända avloppsvatten för att skapa ny energi.

Vattnet har en stark drag-
ningskraft och områdena i 
anslutning till vatten har stora 
möjligheter att utvecklas till 
naturliga mötesplatser för de 
boende. Det offentliga badet 
på Skeppsbron kan göra 
stadsdelen attraktiv även för 
dem som inte bor på området 
och badet kan bli en naturlig 
samlingspunkt för människor 
från hela Göteborg.

Med ett kreativt  tänkande går det att få in ytterligare grönska som kan ab-
sorbera vatten.
(Kvalitetsprogram s. 16,18,34)

4.5.7 Hållbart återvinningssystem 

För att skapa ett hållbart  återvinningssystem på skeppsbron så används den 
mest effektiva formen av återvinning och återanvändning av källsorterat ma-
terial. Det ska också vara enkelt och lättillgängligt att källsortera, för då 
kommer fler att välja att göra det. 

Det finns möjligheter att återanvända energi ifrån avfall och avlopp, till ex-
empel till uppvärmning av fastigheter och en mobil sopsugsanläggning som 
är gemensam för flera fastigheter kan komma att anläggas på området. Des-
sa håller lukt borta och effektiviserar hanteringen av avfall. För att hamnen 
ska fungera bra för fartyg som planeras få möjliga tilläggsplatser, kommer 
en slamsugningsanläggning att utredas. http://www.goteborg.se/(120520)
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4.6 Furunäset - Piteå

4.6.1 Bakgrund

Furunäset ligger ca 3 km söder om Piteå centrum och är ett gammalt sjuk-
husområde från sent 1800-tal som omvandlats till företagsby. Området av-
gränsas i norr och söder av villaområden, i väster av Pite älv och i öster av 
Munksundsvägen som är en stor tillfartsled.

Under en lång tid fungerade sjukhusområdet som ett självförsörjande områ-
de med eget jordbruk och egen kyrkogård. Personal och patienter kunde le-
va helt innanför sjukhusets inhägnade område. Känslan av självständigt 
samhälle lever delvis kvar i naturens avgränsningar.

Hela området omringas av parker och en närliggande natur. Gammal 
tallskog täckte tidigare stora delar av näset, och det är dessa som har gett 
upphov till platsens namn. Tallarna finns kvar på flera ställen, men speciellt 
i områdets ytterkanter, längs vattnet och på Noras kulle i områdets nordväst-
ra del.

Piteå kommun har en hög vilja att  bygga ett resurseffektivt och socialt håll-
bart boende på Furunäset. En rad olika aktörer som gjort liknande projekt 
kommer att bidra till ny bostadsbebyggelse.

Byggandet på Furunäset kommer inte att färdigställas på en gång utan det 
kommer att ske i olika etapper och över en längre tidsperiod. Allteftersom 
kunskap, teknik, lagkrav och internationella miljömål utvecklas så skal även 
programmet uppdateras så att det fortsätter att främja en ny bebyggelse till 
en hög kvalitetsnivå inom miljö, teknik och gestaltning. På detta sätt kan 
erfarenheter från en färdig byggnadsetapp överföras till nästa.
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4.6.2 Grönskande utomhusmiljö

De äldre karaktäristiska tallarna som gett platsen dess namn bör ska bevaras. 
Andra befintliga träd skall också bevaras så långt det är möjligt.

Ny bebyggelse skall stärka hel-
hetsmiljöns karaktär inom området. 
Det innebär att: Utrymmet mellan 
sjukhuset och dess tillhörande fas-
tigheter bör inte förtätas, för att be-
vara den öppna känslan istället ska 
nya byggnader försiktigt passas in 
för att  spara så mycket av naturen 
som möjligt. Platserna allra närmast 
vattnet bör inte bebyggas eftersom 
det fyller en funktion som populärt rekreationsområde idag samt på vissa 
platser består av speciell vegetation som bör beaktas.

Odlingsplatser för de boende skall byggas inom området och en gemensam 
kompost för trädgårdsavfall skall finnas i anslutning till odlingsytor. Nya 
byggnader ska försiktigt passas in för att spara så mycket av naturen som 
möjligt

Grönytor skall bevaras så långt som möjligt med kluster av relativt tät be-
byggelse och lummiga grönområden emellan. Energisnål och vacker utom-
husbelysning är installerad över området.

Återvinningsstation för källsorterade fraktioner skall utformas estetiskt, triv-
samt och praktiskt för att fungera som mötesplats
(Kvalitetsprogram Hållbara Furunäset s.4, 14, 18-20)

4.6.3 Hållbara transporter

Det finns en medvetenhet i Piteå om att bilanvändning är ett miljöproblem. I 
staden är det transportdelen som orsakar de största lokala utsläppen av kol-
dioxid. Ungefär 65% av alla arbetsresor som sker i området är med bil trots 
att  andelen som jobbar på distans är förhållandevis hög jämfört med övriga 
Sverige.
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År 2006 blev Piteå med sina 
80.8 km cykelväg utsedd till 
årets cykelfrämjarstad. Trots det  
finns inte ambitionen hos invå-
narna att ta cykeln utan väldigt 
många använder bilen.

Furunäset ska integreras i Piteå 
stad genom att koppla ihop cy-
kelvägarna. Cyklister och gåen-

de ska prioriteras före biltrafik i området och det ska finnas cykelparkering 
under tak som är lättillgänglig både från gata och från entré.

I dagsläget åker det endast en buss per timme till Furunäset och efter kl 
19:00 slutar busslinjerna helt att åka ut till området, och närmaste hållplats 
ligger inte direkt anknytning till Furunäset. På grund av detta så behöver 
kollektivtrafiken utvecklas så att det blir fler turer till och från området un-
der både dagar, kvällar och helger.

Eftersom Furunäset är en företagsby så är tanken att det på sikt ska utveck-
las distansarbetsplatser så att de boende i närområdet som har långt till arbe-
tet har möjlighet att ibland arbeta på gångavstånd från hemmet tillsammans 
med andra. 
(Kvalitetsprogram s.17, 30, 31)

4.6.4 Hållbart energisystem

Genom att  göra ett bättre klimatskal och installationer så minskas det totala 
energibehovet. Gränsen för byggnadernas energibehov ska inte överstiga 
58kWh/år. 

Energisystemet ses i ett livscykelperspektiv där också förluster som sker 
utanför byggnaden är lika viktiga för resursanvändning och utsläpp.

I Piteå finns det ett väl utbyggt fjärrvärmenät och fjärrvärmen baseras på 
spillvärme ifrån industrin. Det betyder att fjärrvärmen tas fram på ett effek-
tivt sätt som maximerar utnyttjandet av resurser.

Gemensamt system baserat på förnybar energi skall prioriteras för upp-
värmning.  Takorienteringar som stödjer nyttjande av solenergi.
(Kvalitetsprogram s.9-10)
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4.6.5 Miljöanpassade bostäder & lokaler

Husen på Furunäset är anpassade 
efter vind- och solförhållanden för 
att  effektivisera energianvändningen 
och för att ha fin utsikt över vattnet. 

På ett par ställen finns grävda kana-
ler för att möjliggöra ett unikt vat-
tentätt  boende. Området har både 
villor och flerbostadshus som lockar 
en blandad befolkning. Eftersom 
husen inte är alltför stora och höga så underlättar de kommunikation och 
social integration

Det är tänkt att byggnaderna på området ska vara lågenergihus. Bostäderna 
är energisnåla och byggda med förnyelsebara material som har en lång livs-
längd. Inomhusmiljön är sund och hälsosam och bostäderna är utformade 
för att uppmuntra en hållbar livsstil.

Eftersom byggnader har en lång livslängd anses det vara viktigt att välja bra 
material från början för att  undvika långsiktiga problem. Ett  livscykelper-
spektiv tillämpas där total påverkan som en byggnad har ses över, från till-
verkning av byggmaterial via brukande till omhändertagande vid rivning.
(Kvalitetsprogram s.9, 12, 21, 24)

4.6.6 Hållbart Vatten & avlopp

Det finns en strävan efter att minska vattenförbrukningen. Detta görs genom 
att vattenförbrukningen mäts separat för varje hushåll, vilket uppmuntrar de 
boende att sänka sin förbrukning.

Apparater och rör ska installeras så att bästa möjliga alternativ används. Det 
ställs krav på hur mycket vatten tvättmaskiner, diskmaskiner, toalettstolar, 
dusch- och tappkranmunstycken får använda, för att minimera onödigt spill.

Genomsläppliga material används på mark där det är möjligt, för att göra det 
möjligt för infiltration, och samtidigt ska det finnas lokala platser där dag-
vatten från tomter och gator fördröjs, renas och samtidigt har en tilltalande 
utformning.

Kopplingar på vattenledningar skall placeras åtkomliga för underhåll och 
besiktning.  (Kvalitetsprogram s.10, 14-15, 19)
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4.6.7 Hållbart återvinningssystem

Piteå har idag en avfallskostnad per 
boyta som ligger under medel i lan-
det, detta är något som inte främjar 
hållbarhet. 

Brännbart avfall körs till Boden för 
förbränning med fjärrvärmeutvin-
ning och matavfall komposteras. 

Inom alla bostäder finns det ett  sär-
skilt utrymme för källsortering av 

hushållsavfall. Hushållens farliga avfall och restavfall måste idag köras med 
bil till Bredviksbergets återvinningscentral, 8.5 km från Piteå centrum vilket 
är relativt långt för att boende ska bli motiverade att återvinna. 

Gemensam kompost för trädgårdsavfall finns i anslutning till odlingsytor. 
Mängden avfall till förbränning ska hållas så låg som möjligt. 

Återvinningsstationer för källsorterade fraktioner utformas estetiskt, triv-
samt och praktiskt för att fungera som mötesplats för de boende. 

Flerfamiljshus har tillgång till fastighetsnära insamling av tidningar och för-
packningar (papper, kartong, glas plast och metall). Villor har en separat in-
samling på gångavstånd.
(Kvalitetsprogram s.4,12-13, 20)
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5. Resultat 

I denna del redovisas de mål som arbetats fram med hjälp av informationen 
som analyserades i genomförandet. 

Resultatet sammanställs utefter vad som anses ha varit bra eller mindre bra 
ur hållbar synpunkt. Parametrarna som jämförs valdes eftersom de är ge-
mensamma för alla projekt och då alla är viktiga för att man ska kunna ska-
pa en hållbar stad. I slutändan sammanställs resultatet och de viktigaste pa-
rametrarna för att utveckla en stad på ett hållbart sätt gås igenom och även 
vad som är viktigt att tänka på.

Jämförelsen görs genom att sätta de olika parametrarna som har tagits fram i 
genomförandefasen mot varandra och sedan lyfta fram de viktigaste delarna 
ur respektive projekt. De delar som lyfts fram är både positiva, neutrala och 
negativa delar. Resultatet har kommit fram till genom en jämförelse av hur 
de valda stadsbyggnadsprojekten ser på de jämförda parametrarna, och uti-
från detta har det värderats med hänsyn till hur pass bra de nått målen i jäm-
förelse med de andra projekten.

5.1 Hur jämfördes parametrarna med varandra?

De olika parametrarna som lyftes fram i genomförandefasen jämfördes ge-
nom att studera dem och jämföra dem med samma parameter ifrån de andra 
utvalda projekten.

Projekten som analyserades:

• Växjö - Vikaholm

• Stockholm - Norra Djurgårdsstaden (NDS)

• Helsingborg - H+

• Malmö - Västra Hamnen (VH)

• Göteborg - Skeppsbron

• Piteå - Furunäset

5.2 Parametrar som jämfördes:

• Hållbara transporter

Resultat
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• Grönskande utomhusmiljö

• Hållbart energisystem

• Miljöanpassade bostäder och lokaler

• Hållbart vatten och avlopp

• Hållbar återvinning

I början av varje resultatområde redovisas ett diagram med det slutgiltiga 
resultatet. Parametrar betygsätts på en skala från 1-5 och de viktigaste punk-
terna tas upp för att visa motiveringen bakom poängen. En del parametrar 
har bara fått positiva punkter, men ändå ett lägre betyg. Detta beror på att 
även om punkterna i sig är positiva, så har de sammanlagt inte räckt till för 
att  ge ett högre betyg utan fler positiva punkter hade behövts. Andra kan få 
ett  bra betyg och ha få punkter, då är det för att dem punkterna är övervä-
gande och viktiga ur hållbarhetssynpunkt.

En färgskala används för att visa av hur stor vikt punkten har ur hållbarhets-
synpunkt:

       

 

Den röda markeringen innebär att punkten som tas upp är något projekt-
gruppen behöver jobba med eller förbättra för att det ska bli bättre ur håll-
barhetssynpunkt.

 

Den gula markeringen betyder att punkten som tas upp är något som är bra 
ur hållbarhetssynpunkt, men där det finns goda möjligheter för förbättring.

 

Den gröna markeringen betyder att  punkten som tas upp är något som har 
utförts bra ur hållbarhetssynpunkt.
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5.3 Hållbara Transporter

Vikaholm        Betyg: 2

 

• Ett bra cykelstråk finns i stort sett redan färdigt på den intilliggande stadsdelen Teleborg, 
till vilket Vikaholm kan kopplas.  Detta främjar cykling framför bilkörning.

• Bussen ska gå till området från första dagen, och den ska finnas på ett lämpligt avstånd 
för de boende samt att det tillkommer en ny linje i framtiden. Detta ska få boende att väl-
ja buss framför bil.

 

• En småskalighet eftersträvas. Stora sammanhängande parkeringsuppställningar skall 
undvikas. Kortvarig besöksparkering får ske på gatumark. Så få bilar som möjligt på om-
rådet främjar miljön.

• Inom hela området råder låga hastigheter vilket prioriterar gående framför bilister.

• Vikaholm ligger ca 5 km ifrån Växjö Centrum vilket är bra ur transportsynpunkt.

 

• Juridiska begränsningar med förslaget om bilpool gör att det måste revideras och kom-
mer därför troligtvis inte att bli av.

Sammanfattning - Hållbara transporter
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Norra Djurgårdsstaden      Betyg: 4

 

• Gaturummet är utformat för att företräde till gång-, cykel- och kollektivtrafiken, samti-
digt som biltrafiken i området tydligt begränsas.

• Det finns säkra cykelstråk och attraktiva cykelparkeringar som är placerade nära arbets-
platser. Det finns även cykelpool och cykelservice på området. 

• Byggnader innehåller väl tilltagna cykelparkeringar, dessa har låga parkeringstal för bilar, 
laddstolpar för elfordon vid P-platser.

• Från första dagen finns kollektivtrafik till platsen i form av buss, spårvagn, tunnelbana, 
båt. Information om kollektivtrafikalternativ finns i realtid.

• Möjlighet till taktiskt placerade miljöbils- och cykelpooler

 

• Antalet parkeringar på platsen i området begränsas för att minska på bilar.

H+        Betyg: 3

 

• Dem centrala bussarna drivs idag av biogas och en del naturgas, men naturgasen fasas 
successivt bort, med i takt att biogasproduktionen ökar. 

• Dem som kommer bo i H+-projektet kommer inte behöva ha en bil utan dom kommer 
ingå i elbilspoolen istället. 

• Satsningar på cykel och kollektivtrafik bedöms kunna medföra ca 3000 färre bilar mot 
centrum. Restiden för kollektivtrafik, gång och cykel ska minskas jämfört med tidigare.

 

• Det finns kopplingar mellan sjöfart, järnväg och med den omgivande staden. Inom H+ 
området finns ett kollektivtrafiksystem där gång- och cykelvägnät är så prioriterat och 
självklart att bilen används i sista hand.
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Västra Hamnen      Betyg: 4

 

• Det finns tillgång till effektiv kollektivtrafik ifrån första dagen. 

• Cykel- och gångtrafik ska prioriteras i stadsdelen och kollektivtrafik ska bli ett lockande 
alternativ till bilen.

• Dubbelriktade cykelbanor som prioriteras framför fossildrivna fordon och kollektivtrafik 
ska bli ett lockande alternativ till bilen.

• Det har funnits en bilpool i området i flera år och det ska även etableras på V.H. Fordo-
nen ska drivas med alternativa drivmedel.

• De som äger eldrivna fordon har möjlighet att få ett speciellt tillstånd som ger fördelar 
när det gäller parkering på vissa angivna platser.

• Busskörfält finns för att ge kollektivtrafiken företräde framför biltrafiken vilket ytterliga-
re uppmuntrar boende att åka kollektivt.

• Parkering och angöring ska anordnas på kvartersmark. Gatorna är i första hand till för 
den rörliga trafiken.

 

• Stadsdelen ska utformas för att minimera behovet av transporter.

Skeppsbron       Betyg: 2

 

• Kollektivtrafiken på Skeppsbron ska vara väl utbyggd och tillgänglig för att snabbt kunna 
byta mellan spårvagnar, bussar och båtar.

• Det finns ett cykelstråk längs kajen och denna har en stor betydelse för framkomligheten 
för cyklister, och även för cykelnätet.

 

• Skeppsbron har ett centralt läge i Göteborg som inte kräver en utbyggnad av kollektivtra-
fik eftersom det redan finns goda kommunikationer.

• All framfart av fordon på platsen sker på de gåendes och cyklandes villkor.

• Parkering ska inte ordnas på kajområdet över huvud taget.
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Furunäset        Betyg: 1

 

• Cyklister och gående prioriteras före biltrafik i området och det finns cy-
kelparkering under tak som är lättillgänglig både från gata och från entré.

 

• Tanken är att det på sikt  ska utvecklas distansarbetsplatser så att de boende 
i närområdet som har långt till arbetet har möjlighet att arbeta hemifrån.

 

• År 2006 blev Piteå med sina 80.8 km cykelväg utsedd till årets cykelfräm-
jarstad men ändå använder majoriteten bilen, inga planer på förbättring 
finns.

• Det åker endast en buss per timme och efter kl 19:00 slutar busslinjerna att 
gå till området. Närmaste hållplats ligger inte i närhet till Furunäset.

• Ungefär 65% av arbetsresorna i området sker med fossildrivna fordon 
trots att andelen som jobbar på distans är hög jämfört med övriga Sverige.
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5.4 Grönska & utomhusmiljö

Vikaholm        Betyg: 3

 

• Kommunen ska bevara närliggande ängar och torp, tillsammans med den djurhållning som 
finns där. Projektgruppen ska även bevara en sjöremsa i närheten.

• Det finns odlingslotter som ger möjlighet till egen odling av frukt och grönsaker. Finns 
även odlingar på offentliga platser och kvartersmark.

• Projektgruppen ställer även krav på att minst ha en av: Gröna tak på komplementbyggna-
der, gröna tak på huvudbyggnad, någon slags fasadgrönska.

• Det satsas mycket på parkytor och planteringar. Det ska finnas stråk med planterade dubbla 
trärader.

 

• Tillgänglighet och framkomlighet främjas så att alla ska kunna uppleva naturen.

Poäng - Grönska & Utomhusmiljö
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Norra Djurgårdsstaden      Betyg: 4

 

• Så långt som möjligt ska de utomhusmiljöer som finns tillgängliga idag i omgivningen 
bevaras för att inte förstöra ekosystemen. 

• Parker och andra utomhusmiljöer utformas för att uppta växthusgaser, utjämna och för-
dröja vattenflöden samt svalka och skugga vid värmeböljor.

• Gröna tak, takträdgårdar och även marksanering på gårdar och regnträdgårdar tar hand 
om dagvatten.

• Det finns dammar som sanerar marken långsiktig, och då framför allt i de områden som 
riskerar att översvämmas.

• Ekosystemet och den biologiska mångfalden utvecklas samt upprätthåller värdefulla eko-
systemtjänster. 

• Park- och grönområden och närheten till vatten ska binda koldioxid och ge boende i om-
rådet möjligheter till rekreation och avkoppling.

 

• Projektgruppen håller på att utreda hur gröna tak kan kombineras med egen generering av 
förnybar energi på takytor gröna väggar och tak.

H+        Betyg: 2

 

• Vattnet medför en tydlig blågrön förbindelse och för in vatten i området för att skapa nya 
ekosystem.

• Nya grönområden ska vara utformade så att de gynnar djur och växter. Det kommer att 
planteras nya träd och växter i grönområden.

• Eftersom det horisontellt är ont om plats så planeras en utveckling av den vertikala 
grönskan för att öka grönytefaktorn.

 

• Möjligheterna för spontanidrott och lek är begränsade i området.

 

• I H+ området dominerar asfalt på stora ytor som är tidigare industritomter och även inom 
verksamhetsområdet Gåsebäck.

• Avsaknaden av en sammanhållen struktur innebär även att det inte finns några kopplingar 
till omkringliggande grönområden.

• I nuläget är det brist på grönska på H+. Det anses vara i stort behov av mer grönska och 
rekreationsområden. Det som finns där idag är magert.
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Västra Hamnen       Betyg: 4

 

• Det finns en stadsdelspark som ligger i centrum av Västra hamnen och ska vara den vik-
tigaste mötesplatsen. Efterhand byggs 13 mindre parker.

• Kommunen har mål och krav på att ha gröna tak på låga hus och delar av väggar. Även 
ett starkt grönt inslag genom klätterväxter på vägg och på spaljéer.

• Projektgruppen vill skapa en biologisk mångfald och en vattenbiotop för att ta tillvara 
dagvattnet på fastigheterna

• Det finns många grönstråk, vattenkontakt och utbud av fritidsaktiviteter.

• Artrikedom för växter och djur eftersträvas. Passande livsmiljöer och boplatser ska finnas 
för en lång rad olika fåglar, insekter och andra djur.

• Grönskande parker, rinnande vattenstråk, blänkande kanaler, hårdgjorda kajer och torg 
utgör viktiga delar av stadsdelens offentliga rum.

• Vegetation och trädplanteringar har utformats så att de ska bidra till att förbättra luftkvali-
tet och mikroklimat. 

 

• Det ska vara möjligt att leva i stadsdelen oavsett ålder. För barnen ska finnas tillgång till 
förskoleverksamhet, lekplatser och fritidssysselsättningar. 

• Det ska finnas många möjligheter att mötas: på gator, gårdar och i parker och garage. Det 
finns soliga och vind- skyddade sittplatser som lockar.

Skeppsbron       Betyg: 3

 

• Så långt det är möjligt så vill projektgruppen utnyttja tillgängliga vertikala grönytor, tak, 
och även t.ex. parkeringsnedfarter för grönska.

• Användning av grönska till att fördröja och reducera avrinningen av dagvatten.

• Gröna oaser och utomhusplatser för lek eller vila ska finnas på Skeppsbron och inom 
promenadav- stånd (max 300 meter) från bostaden. 

• Träd längs gatan och gröna inslag skapar kontinuer- ligt grönt stråk för biologisk mång-
fald, bättre lokalklimat

 

• Bostadskvarteren ska utformas med slutna och tysta bostadsgårdar, där gårdarna ska vara 
tydligt avgränsade från det offentliga rummet.

• Det är väsentligt att den vattennära miljön görs så tillgänglig som möjligt. det publika 
badet blir en viktig attraktion.
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Furunäset        Betyg: 3

 

• De äldre karaktäristiska tallarna som gett platsen dess namn ska bevaras. Andra befintliga 
träd bevaras så långt det är möjligt.

• Området allra närmast vattnet bebyggs inte då det sedan gammalt hör till sjukhusets re-
kreationsområde. Det finns speciell vegetation där också.

• Odlingsplatser för de boende anordnas inom området. Gemensam kompost för träd-
gårdsavfall skall finnas i anslutning till odlingsytor.

• Det är viktigt att de personalbostäder som finns bevarade fortsätter ligga i lummiga träd-
gårdar. 

• Nya byggnader ska försiktigt passas in för att spara så mycket av naturen som möjligt

 

• Området skall ha lekplatser för barn, och även mötesplatser för vuxna

• Entréer vänds mot gaturum eller större gårdsrum för att bidra till en levande miljö i en 
brytpunkt mellan privat och publikt. 

• Vikten av att ta tillvara närheten till vatten och grönområden på ett varsamt sätt ses över.
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5.5 Energisystem

Vikaholm        Betyg: 3

 

• Alla hus på Vikaholm ansluts till ett väldigt effektivt fjärrvärmenät som använder energi 
från förnybara källor.

• Kommunen i Växjö arbetar hela tiden för att engagera sina medborgare i olika miljöfrå-
gor på alla sätt de kan, och detta gäller även för Vikaholm. 

• Anslutningen till fjärrvärme är något som kommunen kräver att kunderna ska göra för att 
få rätt att bygga på området. 

• Med hjälp av den miljövänliga fjärrvärmen som används har cirka 3/4 av koldioxidut-
släppen i staden sänkts bara på bostadssektorn.

Norra Djurgårdsstaden      Betyg: 4

 

• Norra Djurgårdsstaden är en fossilbränslefri och klimatpositiv stadsdel med en mycket 
låg energianvändning.

• Energisystemet bygger på ett kraftvärmesystem - med en hög systemverkningsgrad för 
primärenergi - baserat på förnybara energikällor.

Poäng - Energisystem
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• Energieffektiv teknik används i byggnader som i vissa fall kan alstra sin egen elektricitet 
och tillsammans med det smarta elnätet även kunna leverera eventuellt överskott till and-
ra fastigheter i staden. 

• Varje hushåll har individuell mätning av värme, tappvarmvatten och elektricitet. Detta 
främjar smarta energibeteenden hos de boende.

H+        Betyg: 3

 

• Det ska finnas plushus i området, som har tak täckta med solpaneler. 

• Det finns individuell mätning där boende kan följa sin egen energianvändning och ener-
gitillförsel. 

• Den nya stadsdelen försörjs uteslutande med energi från förnybara källor. 

• Sol, vind och vatten utgör basen i energiproduktionen tillsammans med energi från stads-
delen avfall. 

 

• En stor del av värmeenergin till området utvinns ur havet och ur ett akviferersystem, ett 
naturligt vattenmagasin i berggrunden, med hjälp av en värmepump. 

Västra Hamnen       Betyg: 4

 

• Effektiva byggnader med bra ventilationer som har lett till att den energin för uppvärm-
ning är betydligt bättre än för den normala bostaden. 

• Projektet använder sig av förnybar energi. Hela stadsdelen försörjs med lokal producerad 
energi. 

• Solceller används för att värma upp vattnet och solfångare till att omvandla solens energi 
till elektrisk energi. 

• Det finns vindkraftverk i närheten som försörjer dom boende med el. 

• Dem boende har kontroll över sitt inomhusklimat, dem har full koll på sin energiförbruk-
ning och dem kan till och med styra sin energiförbrukning genom att höja eller sänka. 
Allt detta gör dem via telefonen, display eller internet beroende på vart de är någonstans.  

• Minst 60 procent av energianvändningen i tillkommande bebyggelse ska vara förnybar. 
Målet är att öka andelen förnybar energi ytterligare, till exempel med hjälp av solenergi.

• Återvinning av energi i frånluft och avloppsvatten skall uppmuntras. Förnybar energi 
produceras dessutom genom solfångare och genom solceller samt urbana vindkraftverk.
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Skeppsbron       Betyg: 3

 

• För att skapa ett så hållbart energisystem som möjligt så används ett förnybart energisy-
stem. 

• På Skeppsbron ska energieffektiva hus byggas, vilket innebär byggnader med god venti-
lation samt låg energianvändning.

• Eventuellt överskott av värme ifrån industrier,  och använda det till att värma upp bostä-
der.

 

• Alla olika aspekter av tillförd energi ses över, och begränsas inte till bara belysning, upp-
värmning eller energieffektivitet.

Furunäset        Betyg: 3

 

• Genom att göra ett bättre klimatskal och installationer så minskar det totala energibeho-
vet, gränsen för byggnadernas energibehov ska inte överstiga 58kWh/år. 

• I Piteå finns det ett väl utbyggt fjärrvärmenät och fjärrvärmen baseras på spillvärme ifrån 
industrin.  Det betyder att fjärrvärmen tas fram på ett effektivt sätt som maximerar utnytt-
jandet av resurser.

• Gemensamt system baserat på förnybar energi skall prioriteras för uppvärmning.  Takori-
enteringar som stödjer nyttjande av solenergi.

• Energisystemet ses i ett livscykelperspektiv där också förluster som sker utanför byggna-
den är lika viktiga för resursanvändning och utsläpp.
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5.6 Vatten & avloppssystem

Vikaholm        Betyg: 3

 

• I områdets avrinningsområden anläggs dammar för rening av dagvattnet. 

• För flerbostadshusen kan fjärrvärme användas för tappvatten och kompletterande värme.

• Det ställs krav på hur mycket dagvatten som får släppas ut till det kommunala lednings-
systemet 

• De hårdgjorda ytor som inte kopplas direkt till ledningsnätet ska fördröjas eller ledas ut 
över någon genomsläpplig yta med fördröjning innan det dräneras ut till ledningsnätet. 

• För fastigheter som har stor tomtyta ställs det krav på hur fort vattnet får passera över 
hårdgjorda ytor, för att minska risken för översvämning.

• Infiltrering av vatten innan det når de skapade vattenstråken med dammar och våtmarker 
där ytterligare rening och fördröjning är möjlig.

 

• I vissa delar utav Vikaholms avvattningsområden medför markens beskaffenhet att det 
blir svårt att infiltrera större mängder dagvatten.

• Avloppsnätet på Teleborg är inte byggt för att klara ett utbyggnadsområde som Vikaholm.

Poäng - Vatten & Avloppssystem
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Norra Djurgårdsstaden      Betyg: 4

 

• Optimerad förbrukning av dricksvatten genom ett effektivt kretslopp där både biogas från 
matavfall och spillvärme som hade försvunnit ut i avloppsvattnet tas till vara. 

• För att undvika att vatten måste renas i onödan i reningsverken så pågår en regelbunden 
individuell mätning av vattenanvändningen i fastigheter.

• Genom att ha lite högre avgifter för vatten och avlopp, så effektiviseras detta ytterligare 
och de som nyttjar vattnet stimuleras till att använda mindre.

• Dricksvatten ska användas till att dricka/duscha och tvätta och så vidare.  Vatten med 
sämre kvalitet så som dagvatten används till andra behov där kraven inte är lika höga på 
vattnet. 

• Anslutningar och avloppsledningar ska vara utformade så att de klarar av eventuella vat-
tennivåhöjningar som kan komma. 

• Dagvatten ska omhändertas på ett sätt som ej förorenar grund- eller ytvattenresurserna

• Dagvattensystemet består av system med gröna tak och takträdgårdar som samspelar med 
vattenflödet på gårdar, gator, gräsytor, regnträdgårdar, dammar och dagvattenledningar.

• I Norra Djurgårdsstaden ska regnvatten användas för bevattning av gårdar och parker och 
därefter föras till urbana våtmarker och fuktstråk. 

• Dagvattendammar, urbana våtmarker och fuktstråk fördröjer och renar dagvattnet. Lag-
ring av regnvatten för bevattning vid torra perioder och andra vattenbehov ska anläggas. 

• Vatten och avloppssystemet i Norra Djurgårdsstaden ska möta kravet på en låg miljöpå-
verkan, en optimal återvinning av avloppets restprodukter samt en låg förbrukning av 
dricksvatten och energi.

 

• Möjligheten att använda dagvatten som spolvatten i toaletter ska också utredas och prö-
vas.

Resultat - Vatten & Avloppssystem
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H+        Betyg: 2

 

• det finns god status för ytvatten och grundvatten. 

 

• De ledningar som för bort dagvatten idag har en begränsad kapacitet vid höga flöden. Vid 
ökad belastning av nederbörd behövs åtgärder för att minska risken för översvämning.

• Markens bärighet kommer att försämras om medelvattennivåer stiger vilket medför att 
grundvattennivåer kommer att stiga om inget förbättras.

• Idag leds dagvatten från planområdet samt Gåsebäcken och stora delar av Lussebäcken i 
kulverterade ledningar med utlopp i havet. 

• Det finns en viss risk för grundvattenpåverkan på grund av strömningsriktning mot Ram-
lösa hälsobrunns vattenskyddsområde och Örby vattentäkt,

• H+-området behöver arbeta med åtgärder för att skydda sig mot stigande havsnivåer så 
att samhällsviktiga anläggningar skyddas och människors hälsa och säkerhet säkerställs. 

• Södertunnelbygget har konsekvenser för mark och grundvatten och ökar framförallt ris-
ken för spridning av markföroreningar.

Västra Hamnen      Betyg: 4

 

• Uppsättning av temporära skydd mot översvämningar. Dessa ska byggas ut ytterligare, 
genom att höja marken, bygga vallar och murar.

• Under bygget avleds dagvattnet till ett gemensamt dagvattensystem. Det sker i ett ytligt 
system. 

• En annan del av dagvattnet ska ledas tull vegetations ytor för bevattning. 

• Kanaler till dagvatten anläggs när byggnaderna är inflyttningsklara. Det ska dock finnas  
liknande funktioner när ytor hårdgjorts och tak lagts. 

 

• Avrinningen av dagvattnet ska reduceras, en dagvattendamm ska finnas inne på varje 
gård och en sida ska ha slutande kant föra att djur ska kunna ta sig upp.

Resultat - Vatten & Avloppssystem

73
Josip Dodik & Mario Dodik



Skeppsbron       Betyg: 2

 

• Det finns möjlighet att utvinna energi från avfall och avlopp.

• Det i centrumområden ofta starkt förorenade dag- vattnet får inte släppas ut direkt till 
recipient utan att kvaliteten förbättrats. avrinningen fördröjs och reduceras.

 

• Dagvattnet används som en positiv resurs och attraktiva miljöer skapas genom att synlig-
göra delvis öppna dagvattensystem. 

• Vattnet har en stark dragningskraft och områdena i anslutning till vatten har stora möjlig-
heter att utvecklas till naturliga mötesplatser. 

• Det offentliga badet på Skeppsbron kan göra stadsdelen attraktiv för allmänheten och 
badet blir en naturlig samlings- punkt för människor från hela göteborgsområdet.

Furunäset       Betyg: 3

 

• Vattenförbrukningen kan mätas separat för varje hushåll, detta uppmuntrar de boende att 
sänka sin förbrukning.

• Apparater och rör ska installeras så att husen använder sig av bästa möjliga tillgängliga 
alternativ. 

• Projektgruppen sätter krav på hur mycket vatten tvättmaskiner, diskmaskiner, toalettsto-
lar och dusch-, tappkranmunstycken får använda.

• Genomsläppliga material används på mark där det är möjligt,  för att göra det möjligt för 
infiltration.

• Det finns lokala platser där dagvatten från tomter och gator fördröjs, renas och samtidigt 
har en tilltalande utformning.

 

• Kopplingar på vattenledningar skall placeras åtkomliga för underhåll och besiktning. 

Resultat - Vatten & Avloppssystem
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5.6 Återvinningssystem

Vikaholm       Betyg: 3

 

• Från och med 2012 samlar kommunen in matavfall från hushåll och jämförbara verk-
samheter. 

• Avfall som uppkommer inom området skall källsorteras vilket ligger till grund för mate-
rialåtervinning. 

• Inom staden finns ett antal återvinningsstationer. Inom planområdet kan nya lösningar 
och krav för avfallshantering

• I Vikaholm sorterar alla matavfall och ser till att det finns gott om plats för sortering i 
form av sopkärl, soprum och miljöhus.

• Sorterat grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna. Där är alla behållare märkta 
med skyltar, så att du lättare ska kunna sortera.

Poäng - Återvinningssystem
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Norra Djurgårdsstaden      Betyg: 4

 

• Man inför användarvänliga avfallssystem som gör det “lätt att göra rätt” för man anser att 
om det blir lättare att sortera sitt avfall, så kommer fler att välja att göra det. 

• Man vill öka kunskapen om källsortering för de som bor på området och av både hus-
hållssopor och farligt avfall, och vilken miljöpåverkan dessa har på miljön.

• Eftersom återvunnet avfall utgör en väsentlig del av samhällets materialflöde för tillverk-
ning av nya produkter, och även till uppvärmning och elförsörjning, s

• Man har som ambition att återvinna så mycket som möjligt av avfall, så att man kan åter-
använda material, och även använda det till uppvärmning och elförsäljning. 

H+        Betyg: 3

 

• Källsortering har funnits länge inom Helsingborg. Man jobbar mycket för återvinning, 
miljösäker behandling och avfallsminimering. 

• Man tar vara på matavfallen och gör den till biogas som blir fordonsbränsle, all papper 
sorteras och skickas till pappersproducenter som gör nya förpackningar av materialet. 

• Målen i avfallsplanen är att minska farligt avfall och avfallsmängderna. Återanvändning 
och materialåtervinning av papper metall, plast och glas från hushåll ska vara minst 50%. 

• Återanvändning och återvinning av ofarligt bygg- och rivningsavfall ska vara minst 70 
procent. 

• Avfallsprodukter som uppstår ska återbrukas och materialåtervinnas på ett miljöeffektivt 
och kretsloppsanpassat sätt.

Västra Hamnen       Betyg: 5

  

• I Västra hamnen har man gjort ett bra återvinningssystem som innebär att alla har bra 
tillgång till källsortering.

• Man jobbar mycket för att lära dem boende hur man ska källsortera för att det ska bli rätt 
och på så vis effektivisera källsorteringen.

• All matavfall sorteras för sig och likadant gäller de med farligt avfall. 

• Detta avfall som slängs nu ifrån Västra hamnen blir biogas som ger oss el och värme. 

Resultat - Återvinningssystem
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• Man har byggt ett sopsugsystem vid varje område där sopor slängs. Dessa minimerar 
lukt, kräver inga sopbilar på området och effektiviserar sophämtningen.

• Det första insamlingssystemet av matavfall med avfallskvarnar, separat ledningssystem 
och en uppsamlingstank för hela området byggdes i Fullriggaren. Det är också Sveriges 
största samling för organiskt avfall.

Skeppsbron       Betyg: 3

 

• På skeppsbron så kommer man att använda sig av den mest effektiva formen av återvin-
ning och återanvändning av källsorterat material.

• Man vill också att det ska vara enkelt och lättillgängligt att källsortera, för då tror man att 
fler kommer att göra det. 

• Det ska även finnas möjligheter att återanvända energi ifrån avfall och avlopp, till exem-
pel till uppvärmning av fastigheter. 

• Ett enkelt, innovativt och tillgängligt system för källsortering ska utvecklas och användas 
på Skeppsbron. 

• Mobil sopsugsanläggning som är gemensam för flera fastigheter kan komma att anläg-
gas. Anläggningen iordningställs och bekostas av fastighetsägarna. 

• För en fungerande hamn, för de fartyg som planeras få möjliga tilläggsplatser, kommer 
en slamsugningsanläggning att utredas.

Furunäset        Betyg: 2

 

• Inom alla bostäder skall finnas särskilt utrymme för källsortering av hushållsavfall. 

• Flerfamiljshus skall ha tillgång till fastighetsnära insamling av tidningar och förpack-
ningar (papper, kartong, glas plast och metall). Villor skall ha insamling på gångavstånd.

• Gemensam kompost för trädgårdsavfall skall finnas i anslutning till odlingsytor. 

• Man vill minska på avfallet, återanvända så mycket av materialen som möjligt och om 
det går även att utvinna energi. Mängden avfall rill förbränning ska hållas låg.

 

• Återvinningsstation för källsorterade fraktioner skall utformas estetiskt, trivsamt och 
praktiskt för att fungera som mötesplats.

 

• Hushållens farliga avfall och restavfall måste idag köras med bil till Bredviksbergets 
återvinningscentral, 8.5 km från Piteå centrum.

• Piteå har en avfallskostnad per boyta som ligger under medel i landet. Brännbart avfall 
körs till Boden för förbränning med fjärrvärmeutvinning och matavfall komposteras.

Resultat - Återvinningssystem
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5.7 Miljöanpassade bostäder & lokaler

Vikaholm       Betyg: 2

 

• På Vikaholm gör man sitt yttersta för att minimera husens energiförbrukning, genom att 
sätta krav på att alla ska bygga energisnålt och att man ska använda sig av fjärrvärme. 

• I de energieffektiva husen satsar man mer än vanligt på utformningen av husets väggar, 
fönster, tak och grund, samt ventilations- och värmesystem. 

• På vissa ”energisnåla” tomter har man valt att sänka priset. Tanken är att det lägre mark-
priset ska sporra till en energisnål utveckling, eftersom passivhus är dyrare än vanligt.

 

• Tanken är att man på endast en utvald del av området ska bygga välisolerade passivhus 
som ska ligga tätt och som på bästa sätt ska kunna ta till vara på den energi som tillförs. 
Från början var tanken att bygga hela området med endast passivhus, men det blev inte 
ekonomiskt försvarbart så istället blandas bebyggelsen med hus som inte är energisnåla.

Poäng - Miljöanpassade bostäder & lokaler
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Norra Djurgårdsstaden      Betyg: 5

 

• Byggnader ska ha en mycket låg energianvändning med passiv- och plushus som genere-
rar sin egen förnybara energi och bidrar till en klimatpositiv stadsdel. 

• Utrustningen i byggnader ska ha en dokumenterat mycket låg energianvändning. 

• Alla hus ska byggas med material och produkter som är dokumenterat bra miljö-, hälso- 
och energival ur ett livscykelperspektiv samt är återvinningsbara. 

• Material med risker för negativ påverkan på miljön ska ersättas med miljömässigt bättre 
alternativ. 

• byggnaderna ska tillsammans med dagvattensystemen vara utformade så att de kan bidra 
till att omhänderta eller minska lokala översvämningar och höga regnvattenflöden.

• Innehållet av kemiska ämnen dokumenteras för att möjliggöra ett miljöriktigt omhänder-
tagande av byggmaterial vid framtida förvaltning, ombyggnad och rivning.

H+        Betyg: 3

  

• Eftersom H+ ligger så centralt är det viktigt att personer som bor där inte ska kunna ut-
sättas för farliga luftföroreningar eller buller.

• Dem fastigheter som ligger i H+-området ska ska byggas om till lågenergihus.

• Det ska byggas passivhus i området och hus som byggs med ny byggteknik som skapar 
energisnåla hus. 

 

• Idag så kännetecknas H+ området till stora delar av industrimark som har en möjlighet att 
göras om till nya passivhusområden. 

Resultat - Miljöanpassade bostäder & lokaler
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Västra Hamnen       Betyg: 5

 

• Västra hamnen ska när det blir färdigställt innehålla 10 500 bostäder av hög kvalité som 
tillsammans kommer bilda sveriges största samling för passivhus och lågenergihus.

• Vita Örn i områdets sydvästra del har som mål att bygga en hel koldioxid neutralt passiv-
hus med byggprocessen inberäknad. 

Skeppsbron       Betyg: 3

 

• Bebyggelsen ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt, under uppförandet, brukan-
det och i rivnings- skedet.

• Bebyggelsen på Skeppsbron ska planeras och upp- föras med ett livscykelperspektiv på 
materialval och en kretsloppsanpassning av avfallshanteringen. 

• Materialen i byggprocessen ska i så stor utsträckning som möjligt komma från förnyelse-
bara resurser. 

• Träbyggande på Skeppsbron ska uppmuntras,  då trä har stora miljöfördelar jämfört med 
andra bygg- nadsmaterial.  produkter ska inte blandas, eftersom det försvårar separering 
av material som ska återanvändas. 

• På Skeppsbron ska energieffektiva hus byggas, som har god ventilation samt låg energi-
användning. Husen ska ha ett klimatskal som minimerar energiförlusterna.

Furunäset        Betyg: 3

 

• Husen är anpassade efter vind- och solförhållanden och är energisnåla och byggda med 
förnyelsebara material med lång livslängd. 

• Inomhusmiljön är sund och hälsosam och bostäderna är utformade för att uppmuntra en 
hållbar livsstil.

• Byggnader ska vara nära-nollenergi-byggnader. Bostäderna är energisnåla och byggda 
med förnyelsebara material med lång livslängd.

• Viktigt att välja bra material från början för att undvika långsiktiga problem. 

• Ett livscykelperspektiv bör anammas där man ser på vilken total påverkan som en bygg-
nad har, från tillverkning av byggmaterial via brukande till omhändertagande vid rivning.

• Alla material, produkter och kemikalier skall väljas så att minsta möjliga miljöpåverkan 
uppstår.

 

• Vid utformning av bostäder tas hänsyn till negativa sociala konsekvenser av att bygga 
resurssnåla hus som enligt rådande förhållanden blir så dyra att ingen har råd att bo där.

Resultat - Miljöanpassade bostäder & lokaler
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5.8 Sammanställning av resultat

Kommentarer

I visualiseringen ovan visas en sammanställning av resultatet. Det framgår 
av resultatet att Västra Hamnen och Norra Djurgårdsstaden har högst betyg i 
vår undersökning och att de resterande projekten ligger steget efter. 

Det positiva med att jämföra projekten på detta vis är att det blir tydligt vad 
som har prioriteras i planeringen av de hållbara städerna. Samtliga städer 
strävar mot hållbarhet och när det kommer till planeringen så skiljer sig inte 
projekten på något omfattande vis i sina mål. Däremot så har bland annat 
Norra Djurgårdsstaden och Västra Hamnen tagit sina planeringsfaser ett stag 
längre eftersom de har satsat mycket  mer på att täcka så stor del av så 
många parametrar som möjligt. Det kan bero på att de har mer möjligheter 
och kapital för att kunna bygga en hållbar stad av något högre kvalité än res-
terande städer.

Syfte och mål för projekten har varit relativt  lika i de handlingar och planer 
som var aktuella vid skrivningen av denna rapport. De sex projekten har 
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som mål att skapa hållbara stadsdelar, där syftet har varit att förbättra mil-
jön. Det framgår däremot av resultatet att det i slutändan skiljer sig ganska 
mycket mellan Malmös och Stockholms prestationer i jämförelse med de 
resterande fyra.

Att Vikaholm, H+, Skeppsbron och Furunäset har fått ett aningen sämre re-
sultat beror på att dem inte har täckt upp alla jämförda parametrar till lika 
hög grad som Norra Djurgårdsstaden och Västra Hamnen har gjort. Även 
om resultatet i visualiseringen säkerligen är bättre än vad ett projekt som 
inte förespråkar hållbar utveckling över huvud taget hade fått, så finns det 
ändå många möjligheter till förbättring. 

En slutsats som dragits av resultatet är att  en hållbar utveckling av staden 
bäst kan nås genom att täcka samtliga jämförda punkter eller fler, utan att 
kompromissa. Dessa måste följas väldigt noggrant. Resultatet visar att en 
storsatsning på många parametrar i slutändan ger ett mer hållbart resultat. 
Som framgick av de jämförda projekten som fick sämre betyg så är alla pa-
rametrar viktiga ur hållbarhetssynpunkt och att om projekteringen faller på 
ett  par parametrar så kan det i slutändan betyda väldigt mycket för energiåt-
gången under hela stadens/stadsdelens livstid. 

Resultat - Sammanställning
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6. Diskussion

Syftet med detta examensarbete var att  ta reda på hur olika beställare av 
stadsbyggnadsprojekt ser på begreppet ”hållbar utveckling av staden” och 
att jämföra och värdera hur man i ett antal olika projekt lyckas uppnå sådant 
som förknippas med detta begrepp. Syftet var även att undersöka vilka fak-
torer som är avgörande för hur pass väl man i de olika projekten lyckas 
uppnå sådant som anses ligga i begreppet.

Efter ett avslutat arbete kan det nämnas syftet har uppnåtts genom en jämfö-
relse av idag aktuella projekt samt en analys av parametrar som förknippas 
med begreppet hållbar utveckling. Detta för att kunna se hur pass väl hållbar 
utveckling uppnåtts i de olika städerna.

Innan påbörjad diskussion utifrån arbetets teori vill vi lyfta fram en punkt 
som gav starka reaktioner. Detta var inblicken, som uppstod efter bearbetad 
teori, i hur mycket människor faktiskt förstör planeten. Det som var mest 
skrämmande var det faktum att denna förstörelse av planeten och dess resur-
ser har skett på så kort tid.

Med tanke på både de globala och regionala komissionerna samt miljömålen 
så framgick det av teorin att den hållbara utvecklingen runt om i världen inte 
har utvecklas så pass mycket som det finns möjligheter för den att  göra. 
Detta beror främst på att det finns andra prioriteringar som väger mer. Den-
na nedprioritering av arbetet för hållbar utveckling kan tyvärr resultera i att 
arbetet inte utförs korrekt eller att det inte utförs över huvud taget.

Ett exempel på en komission som finns utsatt för hållbar utveckling är ”Rio-
kommissionen”. Den grundades för ca 20 år sedan och hade då ett huvud-
mål - att sätta upp mindre delmål som länder skulle arbeta mot för att för-
bättra miljön. Under Rio-kommissionens första möte togs det upp  en rad 
olika punkter, bland annat gällande sänkning av koldioxidutsläpp, hantering 
och återvinning av material samt om det globala samarbetet för en bättre 
miljö och framtid.

Idag, ca 20 år efter att de första målen sattes upp så har det tillkommit en ny 
kommission, som heter Rio + 20. Deras huvudpunkter är energi, jobb, stä-
der, vatten, katastrofer samt mat och hav. Inom dessa olika punkter finns det 
riktlinjer för hur redan existerande energiproblem ska lösas. Ett  exempel för 
ett  sådant energiproblem är att  olja håller på att  ta slut. Områden som vatten, 
katastrofer, mat och hav är inte längre menade att redovisa ett utvecklande 
steg inom hållbar utveckling. Dessa områden ska vara en förbättring av de 
ursprungliga punkterna som Rio-kommissionen i syfte för att förbättra mil-
jön men punkterna har anpassats och ska istället ses som en acceptens till att 
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klimatet redan är förstört. Inom de olika områdena vatten, katastrofer, mat 
och hav redovisas det därför hur det är lämpligast att rätta sig efter de redan 
existerande förhållandena.

Efter att ha studerat hur människor påverkar klimatet, så finns en övertygel-
se om att hållbara stadsutvecklingsprojekt är ett viktigt steg i rätt riktning 
för att  förbättra de existerande förhållandena, istället  för att anpassa sig till 
dem. Resultatet i denna studie visar dock att kvaliteten på hållbara städer 
kan variera i stor grad, och då varierar direkt även möjligheterna till en bätt-
re miljö och framtid. Därför är det viktigt  att alla möjliga faktorer övervägs 
och utförs korrekt.

Av den jämförelse som gjordes i de sex projekten blev det tydligt  att  de 
framför allt har ett stort  engagemang i transportfrågor samt energiförsörj-
ningen utav sina områden. Den ekologiska delen har täckts upp väl eller 
mycket väl i de jämförda projekten och den ekonomiska hållbarheten täcks 
upp genom att förbättra hushållningen med de resurser som finns tillgängli-
ga. När det däremot kom till social hållbarhet så framgick det att endast pro-
jektet ”Västra Hamnen” i Malmö aktivt arbetat med de sociala hållbarhets-
frågorna. Då vi anser att den sociala hållbarheten utgör en minst lika stor del 
av ett arbete mot hållbar utveckling uppfattades bristen på den sociala delen 
som förvånansvärd. Med tanke på den fortlöpande urbaniseringen och efter-
som allt  fler människor flyttar till städerna så är den sociala hållbarheten en 
väldigt viktig punkt, inte minst gällande invandring och hur man dessa ska 
integreras i samhällen. Detta är minst lika viktigt i dagens samhälle och kan 
skapa problem om de inte utförs korrekt.

Första steget i detta arbete var att finna gemensamma hållbara parametrar 
för de olika projekten för att sedan kunna göra en jämförelse mellan dessa. 
Detta är något som vi anser att städer borde göra med varandra för att få en 
kännedom om hur andra städer arbetar och på så sätt få nya idéer och tankar. 
Det kan även vara ett sätt  för städerna att tillsammans arbeta mot en hållbar 
utveckling, inte bara för de aktuella städerna utan för hela landet. Ju fler stä-
der som går ihop i arbetet med hållbar utveckling desto större påverkan kan 
det bringa. Kanske startas till och med en kapplöpning som resulterar i att 
fler hållbara städer av hög kvalité byggs.

Slutligen kan det nämnas att vi anser att graden för hur stort engagemang 
och ambition städer men även privatpersoner har för att satsa på ett hållbart 
bygge utgör en stor del för ett lyckat arbete mot hållbar utveckling. Ett lågt 
engagemang och ambition gynnar inte hållbar utveckling eftersom det krävs 
att  så många som möjligt är med och arbetar aktivt  med dem. Idag är det 
säkerligen svårt  att övertyga individer att  bygga hållbart, eftersom det för de 
allra flesta finns saker som är viktigare än miljön.
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Pengar och lönsamhet är viktiga faktorer som påverkar arbetet mot hållbar 
utveckling. Det är ingen nyhet att  pengar utgör en viktigt del i människors 
liv och att en stor del av befolkningen inte är ekonomiskt oberoende. De 
städer eller privatpersoner som har mindre pengar att lägga ut kommer för-
modligen att välja ett  billigare alternativ, och ett billigare alternativ är oftast 
inte miljövänligt.

Förslag till fortsatt jämförelse

Utifrån de slutsatser som har tagits i detta arbeta har det tillkommit nya idé-
er om hur det aktuella ämne kan granskas ytterligare. Ett  förslag till fortsatt 
forskning kan vara att ta fram och jämföra ytterligare parametrar ur en an-
nan synvinkel. Det finns fortfarande många variabler  i dessa 6 projekt som 
ännu inte är fasta, p.g.a. projekten ännu inte är helt klara. Ett annat förslag 
kan vara att göra en uppföljning av projekten, genom att  bland annat inter-
vjua de boende på områden där projekten utförs.

I detta arbete har det gjort en generell jämförelse mellan projekten. Det skul-
le därför även vara intressant att se en mer djupgående jämförelse med 
många fler olika parametrar. 
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http://www.unoy.org/unoy/blog/unoy-news/newsletter/2012/04/rio20-whos-
going/ (120424)

(http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/?l=7&t=Lan (120424). 
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http://www.hallbarastader.gov.se/bazment/hallbarastader/sv/ekonomiskt_sto
d.aspx (120424) 

Muntliga källor:

Mats Elgström. Arkitekt. LBE Arkitekt. Har vid handledningsmöten bidragit 
mycket med information om hållbar utveckling (120319 - 120523).

Mikael Samuelsson. Projektledare Vikaholm. Kommunen i Växjö. Intervju 
om Vikaholm (120404)

Annika Kruuse (120418) samtal över telefon då diskuterades projektet och 
källor hänvisades, möte bokades.

Daniel Carlsson-Mård - Informatör inom stadsutvecklingsprojektet Norra 
Djurgårdsstaden inom Stockholms stad (120418) samtal över telefon då dis-
kuterades projektet och källor hänvisades, möte bokades.
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INTERVJUFRÅGOR

Det viktigaste som vi vill ta upp i vårt examensarbete är dessa punkter:

Hur har ni löst med:

• Grönskande utomhusmiljö?

• Hållbart energisystem?

• Hållbart vatten- och avloppssystem?

• Hållbara transporter till och från området?

• Miljöanpassning för bostäder och lokaler på området?

• Hur jobbar man för att området ska bli ekonomiskt hållbart?

• Hur jobbar man för att området ska bli socialt hållbart?

Sedan om ni hinner så undrar vi även:

• Arbetar kommunen för att engagera flera i miljöfrågor?

• Berätta kortfattat om hållbarhetsarbetet på ert projekt?

• Hur fick ni idén för ert projekt? Vem tog initiativet för att starta projektet?

• Vad har ni för fokusområden inom hållbarhetsarbetet  på ert projekt? Vad 
är viktigast?

• Vad är syftet med att bygga ert projekt? Vad har ni för visioner?

• Vad har ni för fokusområden inom hållbarhetsarbetet  på planenheten/
kommunen, vilka är de viktigaste parametrarna?

• Vilka kriterier ställs på området?, vilka regionala mål finns det? hur kopp-
las dessa till de nationella målen för hållbar utveckling?

• Hur kan hållbarhetsarbetet förbättras på ert projekt eller på kommunen? 
Vad saknas?

• Vad har man för möjlighet att påverka i ert projekt och vilka betydande 
saker går inte att påverka?
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• Hur arbetar ni för att uppnå ekologisk hållbarhet? 

• Hur förväntas resultatet bli?

• Byggs det ekologiska hus? Passivhus? Hur kommer dessa att bli? finns 
något speciellt med de?

• För miljön är det viktigt med väl fungerande kollektivtrafik samt att det 
finns väl fungerande gång- och cykelvägar, planeras sådant? Varför ligger 
ert projekt just där ur transportsynpunkt?

• På vilket sätt  har ni som planerare arbetat för att uppnå ekologisk hållbar-
het?

• Hur samarbetar trafikplanerare och fysisk planerare vid planläggning av 
ett  område? I så fall: Har du några förslag/idéer för att göra samarbetet 
bättre mellan trafik, bebyggelse och grönstruktur? 

• Vad tror du i allmänhet prioriteras först  vid planering av ett nytt hållbart 
område? 

• Hur vägs miljömålen in i stadsplaneringen med hänsyn till andra intres-
sen? Är det tillräckligt?

• Hur har man tänkt att lösa vatten-, avlopp- och dagvattensystem?

• Finns det en stark vilja på kommunen att förändra mot ett miljövänligt 
samhälle?

• Finns det några smarta energilösningar/ny  miljöteknik på ert projekt? Ex-
empelvis smart styrning av elanvändning eller utnyttjar man energin bra 
på andra sätt?

• Används förnyelsebar energi?

• Vad är målet för elförbrukning? Finns det planer på att minska energian-
vändningen per person för personerna som väntas bo där?

• Hållbara transporter vad har ni för några?
Om nej, vad tycker ni om elcyklar och möjlighet att  leasa en elbil eller 
gasbil? 

• Finns det en egen energiproduktion på ert projekt?

• Finns det någon grönstrukturplan, eller planer på att bygga exempelvis 
odlingslotter eller liknande?
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• Finns det något planförslag över den nya stadsdelen?

• Hur står sig projektet mot andra kommuner/stadsdelar som främjar hållbar 
utveckling?

• Finns det något avfallsprogram/ Energiprogram/ Naturvårdsprogram/ 
Stadsbyggnadsvision?

• Städerna växer, finns det någon utbyggnadsstrategi där det finns ytterliga-
re hållbara projekt?

• Har du någonting mer du vill tillägga? Något du tycker att frågorna inte 
berört?
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