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Abstract 
The aim of this study is to make clear the conception ”Sustainable Urban Development” 
through an investigation dealing with how the sustainable goals are attained in today’s Swed-
ish urban planning. And also try to clarify where and why sustainable development is failing 
or lacking. Besides that I have investigated how actors take position towards urban sustain-
ability. The essay is based on a literature study about sustainable urban development and it’s 
changes through the time and place. To make a distinct explanation of the goals and how they 
are used in Swedish planning, I have studied the garden city Silverdal situated in Sollentuna 
municipality ten kilometres north of Stockholm. Planners, architects and commissioners of 
building projects working with Silverdal, have been interviewed in purpose to get insight in 
Swedish urban planning. People living in Silverdal have been interviewed to get an idea of 
their feelings about the sustainability in the area.  
 
The concept of sustainable urban development is relative new and during the latest years it 
has become an important part of the physical planning. First during the 1990’s sustainable 
planning received increased attention all over the world through the UN conferences and 
world meetings. The purposes of the meetings in UN were to fight against the world’s con-
stant growing problems with environment, the distribution of resources and poverty. The cit-
ies have become the central starting point for these questions and for planning, because the 
problems are more urgent here. The enormous growth that the cities have experienced during 
the last decades has given rise to new opportunities, but also it has brought big problems. The 
sustainable perspective arose as a reaction against the powerful globalisation and the rational 
thoughts about modernism. The goal of sustainable planning was to improve the circum-
stances in the world by planning, designing and managing buildings, land and infrastructure. 
It comes from the point of view that we have to take care of our environment in order to make 
sure that following generations also can utilize these resources. To guarantee this, production 
and consumption have to be balanced. Planning is of vital importance in the realisation of the 
sustainable development. The sustainable goals have a different approach all over the world, 
because cities and places are mutually different. Development has to see the quality of the 
place and its necessary conditions. A holistic and a long-term thinking are to prefer in sustain-
able planning. A more structured planning tool can dissolve these problems. Sustainable ur-
ban development is in on its way forward, and more countries pay attention to the sustainable 
issues. How good results the sustainable urban planning can obtain depends on the actors’ 
engagement and ability to cooperate. The sustainable urban development is no longer a uto-
pian dream: it’s a possible vision of the future.   
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1 Inledning 
Förhållandet i städerna förändras oavbrutet, nya dilemman och chanser uppstår ständigt. Ge-
nom nya ekonomiska, politiska och tekniska tillfälligheter utvecklas världen, och de urbana 
städerna tilldelas en allt mer central roll i samhällsutvecklingen.  
  
Staden, dess liv och dess byggnation har kommit att bli den centrala utgångspunkten i sam-
hället. Den enorma tillväxt som de flesta större städer upplevt de senaste decennierna har ska-
pat nya möjligheter, men också nya problem som måste bekämpas av planeringsaktörerna. 
Nästan hälften av jordens befolkning bor nu mera i städer och fler förväntas det bli, i allt 
snabbare takt. Städer växer idag ohämmat utan restriktioner och kontroller, något som vi till-
sammans måste bekämpa. Dessutom påverkar denna tillväxt inte bara strukturen, utan också 
människan och miljön far illa. Den hållbara stadsplaneringen utvecklades som ett svar mot de 
växande problemen, med förhoppningar om att kunna hjälpa världen att säkra samhällets 
framtid och förbättra de oroande omständigheterna. Begreppet hållbar stadsutveckling slog 
igenom först i slutet av 1990-talet, då FN anordnade Habitat II-konferensen där boendefrågor 
ställdes i centrum. Begreppet är mångfacetterat och någon klar och tydlig definition finns inte 
att tillgå. I Sverige strävar den hållbara stadsplaneringen efter att planera, utforma och förvalta 
bebyggelse, mark och infrastruktur. Detta för att gynna hushållningen av resurser och för att 
minska belastningarna på miljön. Planeringen har en avgörande betydelse för hur den hållbara 
utvecklingen ska kunna realiseras. De hållbara målen ser praktiskt olika ut världen över. Ef-
tersom att städer och platser är inbördes olika, måste utvecklingen ta fasta på platsens egen-
skaper och förutsättningar. Planeringen måste inta ett holistiskt och långsiktigt tänkande för 
att hållbarheten ska kunna uppnås.  
 
För att kunna kontrollera och få bukt med den ökade stadstillväxten och de alarmerande hoten 
krävs nya angreppssätt och handlingsmönster. För att ”rädda” städerna undan detta, krävs 
snabba och världsomfattande handlingar på de lokala nivåerna. Dessutom krävs att samarbetet 
mellan global, regional och lokal nivå förstärks och utvecklas. Om inte problemen avhjälps 
inom en snar framtid, står världen inför enorma miljömässiga och mänskliga bekymmer. Po-
litiker, planerare, arkitekter och exploatörer har haft svårt att följa med i stadens snabba ut-
veckling och förändrade omständigheter ifråga om; transporter, tidsanvändning, syn på miljön 
och resurserna, teknik och den globala ekonomin. Alla de nya krav och mål som den hållbara 
stadsutvecklingen efterfrågar, har inte under en och samma gång kunnat tillgodoses. Nya mo-
deller och lösningar måste utarbetas för att passa samtidens rådande omständigheter. Än så 
länge anses inte det miljövänliga och hållbara boendet tillräckligt attraktivt på marknaden, 
men stora förhoppningar finns för att den hållbara stadsutvecklingen i framtiden kan realise-
ras.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att försöka få insikt i planeringsprocessen, för att sedan kunna un-
dersöka hur hållbar stadsplanering efterlevs i dagens stadsbebyggelse. En rad olika projekt 
inom hållbar stadsplanering har genomförts såväl inom som utom Sveriges gränser de senaste 
åren. Dock har jag fått uppfattningen att målen oftast inte uppfylls på alla plan och i den mån 
som förutsätts. Någonstans under processens gång verkar det uppstå brister, som förorsakar 
avvikelse från målet. Jag avser besvara följande frågor: 
 

• Hur efterlevs de hållbara målen i dagens stadsutveckling och planering? 
• Var uppstår bristerna i den hållbara stadsplaneringen? 
• Varför uppstår dessa brister i den hållbara stadsplaneringen? 
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• Hur förhåller sig planeringens deltagande aktörerna till begreppet hållbar stadsutveck-
ling och planering? 

1.2 Metod, källor och källkritik 
För att skapa förståelse för begreppet hållbar stadsutveckling har jag genomfört en litteratur-
studie av dess utveckling över världen. Jag har dock valt att fokusera på Sveriges hållbara 
utveckling. Vill man förstå dess uppkomst och utveckling måste man se till både den bakom-
liggande historien och till de dagsaktuella förhållandena och omständigheterna. För att kunna 
utföra min fallstudie av en hållbar stadsutveckling i Sollentuna kommun, behövde jag först 
sätta mig in i detta mångfacetterade begrepp. Den nybyggda trädgårdsstaden Silverdal, har 
använts som testobjekt för att kunna studera hur den hållbara utvecklingen egentligen efter-
levs i verkligheten. Silverdal testas mot de mål och krav som finns uppsatta för utvecklingen 
mot en hållbar stad. Min uppfattning om att hållbarheten någonstans under processens gång 
mister sin verkan reds ut genom ett antal djupintervjuer med deltagande aktörer. Även invå-
narna i Silverdal har intervjuats för att bredda synen på utvecklingen. Vid sidan av intervju-
erna har jag också besökt området flera gånger för att skaffa mig en egen uppfattning om dess 
innehåll och hållbarhet. Information om den hållbara utvecklingen i Silverdal har jag samlat 
in genom de personliga intervjuerna med kommunen, byggherrarna, arkitekterna och de bo-
ende. 
 
Hållbar utveckling är ett stort och väl omskrivet tema, vilket gör att det finns en uppsjö mate-
rial att välja ur. Jag har valt min litteratur med utgångspunkt från hållbarstadsplanering, dock 
har även litteratur inriktad på hållbar utveckling också använts. Mycket av min litteratur har 
utgjorts av antologier, detta för att kunna ta del av flera olika synsätt och skapa mig en bred 
förståelse av ämnet. Författarens bakgrund och yrkesmässiga synvinkel påverkar resultatets 
innehåll, vilket kan ge en begränsad bild av verkligheten. Litteraturen och texterna måste 
samtidigt bedömas utifrån när de är skrivna och utgivna. Ämnet hållbar stadsplanering är re-
lativt nytt på marknaden, vilket medför att de flesta av mina källor är aktuella för 2000-talet. 
Vissa källor sträcker sig dock tillbaka till mitten av 1990-talet då begreppet utvecklades ge-
nom FN: s världskonferenser. Utvecklingen har gått snabbt och på denna tioårsperiod har 
mycket hunnit hända. Att använda både ”gamla” och nya skrifter, har gett mig en bredare och 
djupare förståelse för utveckling av begreppet hållbar stadsutveckling. Jag har valt att utgå 
från FN: s agenda ”Habitat II” som fokuserar på stadens hållbara utveckling. Vid sidan av 
denna har flera andra skrifter med olika bakgrund fungerat som underlag för studien. Jag har 
valt att använda mig utav svenska källor i stor utsträckning, detta beroende på att utländska 
källor ofta behandlar ämnet utifrån sitt lands förhållanden. Dessa stämmer därför inte alltid 
överens med den svenska utvecklingen. Flertalet av texterna är skrivna av samhällsplanerare 
och arkitekter, vilket medfört att jag även genom litteraturen kunnat ta del av personliga ut-
värderingar, beträffande den hållbara stadsutvecklingen.  
 
För att finna djupare förståelse för den hållbara stadsutvecklingen i Silverdal, intervjuade jag 
kommunens projektansvarige, samt ansvariga vid byggbolagen JM och Skanska Nya Hem. 
Intervjuerna utfördes enskilt med var och en av projektledarna på deras kontor. Intervjuerna 
pågick i cirka en timme vardera och spelades för minneshjälp in. Frågorna jag utformat var 
specialiserade för var målgrupp, och användes endast som mall för att leda fram till friare 
samtal om ämnet. Intervjuerna med de boende i Silverdal trädgårdsstad utfördes i området vid 
olika samlingspunkter. Var person intervjuades enskilt för att undvika att de skulle påverka 
varandras svar. Dessa tio intervjuer hölls kortfattade och diktafon användes i dessa fall inte. 
Intervjuerna med arkitekterna valde jag att utföra via mail för att spara tid. Intervjufrågor 
skickades till tre arkitektkontor som alla varit deltagande vid utformningen av Silverdal. En-
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dast två valde att delta. Det arkitektkontor som inte svarade visade sig ha en mycket bra hem-
sida, som jag använt mig av. Planarkitekten för Silverdal intervjuades via telefon. Värdet av 
intervjuerna måste bedömas utifrån att jag själv som intervjuare kan ha haft viss påverkan på 
svaren. Jag har dock försökt förhålla mig så objektiv och kritisk som möjligt, för att inte på-
verka eller tolka svaren. Intervjuerna med arkitekterna måste värderas utifrån att de skedde 
via mail och telefon, vilket gör att någon personlig kontakt inte varit möjlig. Detta kan ha på-
verkat svaren.   

1.3 Avgränsningar och förkortningar 
Studien är geografiskt avgränsad till att huvudsakligen behandla Stockholm och Sverige i 
form av Silverdal trädgårdsstad som agerar exempel. Endast ett område är utvalt för att detta 
ska kunna koncentreras och djupgranskas. Valet av Silverdal trädgårdsstad som fallstudie, 
grundar sig på dess aktualitet, dess läge och på Sollentuna kommuns uttalade vision om att 
skapa en hållbar stad. Dessutom är Silverdal beläget på ett behändigt avstånd för att kunna 
utföra en undersökning. Att Silverdal granskats innan dess färdigställande kan ha påverkat 
utgången. Området kan fortfarande bedömas vara en arbetsplats, vilket gör att det inte helt 
anses komma till sin rätt. För att ge en djupare förståelse av begreppet hållbar stadsutveckling 
behandlar jag också globala och internationella planeringar och relationer. 
 
I min studie fokuserar jag på de övergripande målen i den hållbara utvecklingen och plane-
ringen. Mitt val att inte gå djupare in på någon av de hållbara aspekterna, grundar sig på stu-
diens tidsbegränsning. Dock skulle det varit mycket intressant att se närmre på alla de olika 
perspektiven; miljön, ekonomin, tekniken och det sociala.  
 
En rad förkortningar förekommer i uppsatsen och för att underlätta, förklaras de här: 
DP – Detaljplan  
GB-Tool – Green Building Tool 
KTH – Kungliga Tekniska Högskolan 
LIP – Lokala Investeringsprogram 
PBL – Plan och bygglagen  
UGB – Urban Growth Boundaries 
UNCHS – United Nations Center for Human Settlements 
ÖP – Översiktsplan 

1.4 Disposition 
Uppsatsen fokuserar både på planeringen i stort och på den hållbara stadsutvecklingen. Plane-
ringen och hållbarheten är nära relaterade och mycket viktiga för varandras utveckling Upp-
satsen består av sju kapitel. I kapitel två gör jag en teoretisk utläggning av samhällsplane-
ringen och den hållbara stadsplaneringen, grundat på bl.a. Stephen M. Wheeler. Det tredje 
kapitlet ger en kort tillbakablick i den historiska planeringen. Kapitel fyra inleds med en fram-
ställning och förklaring av begreppen hållbar planering och hållbar stadsplanering. Här förkla-
ras också hur de hållbara målen ska förväntas kunna uppnås. I kapitel fem berättar jag om de 
olika nivåernas arbete för den hållbara utvecklingen, för att sedan i kapitel sex kunna nå fram 
till dagens svenska exempel. Jag presenterar här Silverdal trädgårdsstad som senare i kapitlet 
granskas utifrån de uppsatta målen. Dessutom får de deltagande aktörerna komma till tals och 
Sollentuna kommun får också reflektera över resultatet. I det avslutande kapitel sju diskuteras 
den hållbara planeringen och jag sammanfattar mina slutsatser av studien.  
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2 Teoretisk ansats 

2.1 Samhällsplanering 
Planeringen är mycket viktig, både för stadens och människans hållbarhet och livskvalitet. 
Det finns idag ingen allmängiltig modell eller teori som går att anföra på planeringen, vilket 
skapar svårigheter och komplexa planer. Platsens och tidens egenskaper bör dock vara avgö-
rande för planeringens utgångspunkt. Även om planeringsprocessen är långdragen, är den av 
stor vikt för att undvika ogenomtänkta planer som äventyrar framtiden.1 Dagens stadsbyg-
gande ställer höga krav på planeringen. Den förväntas vara effektiv både i fråga om ekonomi 
och om tid. Dessutom bör den vara öppen för medborgerligt deltagande och inflytande. Detta 
kräver ett kreativt nytänkande och ett närmare samarbete mellan samtliga aktörer. Viktigt är 
att planerarna har förmåga att balansera intressen från olika nivåer till ett effektfullt resultat. 
Detta är ingen lätt uppgift eftersom omvärlden och dess intressen ständigt är i svängning.2  
 
Planeringen grundas oftast på politiska visioner och målsättningar, men det grundläggande 
ansvaret för den fysiska planeringen förläggs slutligen till kommunen. Kommunens plane-
ringsarbete blir synligt genom översikts- och detaljplaner. Dock kvarstår visst ansvar hos sta-
ten, som förväntas kontrollera att de allomfattande kraven uppfylls. Motstridiga krav beträf-
fande markens användning är något som dagens planering ideligen måste ta itu med och lösa. 
Vad som anses vara bäst eller mest effektivt är många gånger svårt att avgöra som enskild 
person, eftersom subjektiva intressen lätt påverkar.3 De flesta är dock påfallande överens om 
att planering är ett måste för ett hållbart samhälle. Den övertro som finns till planeringen, ska-
par i viss utsträckning problem. Många tycks nämligen tro att planeringen är lösningen på alla 
problem, vilket inte är sant till fullo. Markanvändning utan planering skulle antagligen inne-
bära enorma konsekvenser för miljö och människa, kanske inte i nuet, men i framtiden. Plane-
ringens mål är att finna största möjliga effektivitet med hänseende till miljö, människa och 
natur. Att endast se till effektiviseringen hjälper dock inte planeringen till en helhetslösning. 
Att låta den enskilda nyttan styra kan vara riskabelt, och därför är allmänna planer att föredra. 
Där kan olika intressen samordnas till en god helhetsplanering.4  
 
Planeringen påverkas av många olika aspekter och perspektiv. Dess avsikt är alltid att påverka 
samhället på ett eller annat vis, men vad som sker styrs av lagar, bestämmelser, ekonomiska 
resurser och argumentationer. Vem eller vad som tar makten är olika från fall till fall.5 De 
politiska teorierna och ideologierna har alltid stor makt över utvecklingen. Samhällets rådande 
intressen blir högst inverkande på utvecklingen, skriver Brita Hermelin.6 Också aktörernas 
bakomliggande historia påverkar planeringens riktning. Deras ålder, kön, bostad, yrke, in-
komst och uppväxt spelar in på deras värderingar av vilken planering som anses bäst.7 
 
I Sverige är planeringsprocesserna överlag mycket långdragna. Därför blir planerna lätt inak-
tuella när de väl ska genomföras. Samhället och omständigheter är i ständig rörelse, vilket gör 
att planerna har svårt att anpassa sig. Som planerare bör man därför ligga steget före och för-
söka förutspå framtiden, och planera därefter. Samtidigt som processen anses dra ut på tiden, 
menar planerarna själva att tid inom planeringen är en bristvara. Tidspressen gör att grundläg-
                                                 
1 Nyström, J. 1999 s. 103-105 
2 Föreningen för samhällsplanering - www.planering.org/plan/2004-56/abstract-sv.htm  
3 Nyström, J. 1999 s. 49-53 
4 Ibid s.43-49 
5 Hermelin, 2005 s. 314 
6 Ibid s. 306 
7 Tonell, 2005 s. 322 
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gande kunskaper och viktig information inte blir tillräckligt genomarbetat. Detta medför 
osäkra och komplexa planer, som också kan benämnas ohållbara. För att förebygga misslyck-
ade planer krävs ett större engagemang för projektet och ett bredare samarbete mellan aktö-
rerna. Att genomföra inventeringar, prognoser, scenarier och riskanalyser förbättrar chanserna 
för en hållbar och långsiktig planering. Expertkunskap bör blandas med allmänhetens tankar 
och tycken för att bredda utgångspunkten och finna nya dimensioner.8 Ett stort problem som 
har blivit allmänt känt idag är kommunens många gånger otillräckliga kompetens. Detta blir 
mer påtagligt i mindre kommuner där planerarrollen är bred och omfattar alltför många områ-
den. Ett samarbete mellan olika kompetenser är att föredra för en stark och medveten plane-
ring. Aktörernas engagemang inverkar också på planeringen. Hur de känner för sitt projekt 
påverkar i stor utsträckning resultatet. Dessutom visas medborgarna för lite hänsyn och ut-
rymme i planeringsprocessen, mycket p.g.a. att det inte finns kapacitet nog att hinna med 
detta, menar Kristina Nilsson.9  
 
Planerare och arkitekter har i alla tider sökt efter övergripande lösningar för samhällets bästa 
utveckling. Normativa planeringsteorier har alltför länge varit styrande, och det utan en klar 
definition av planeringsbegreppet, skriver statsvetare Mikael Granberg.10 Han menar att 
planeringsteorin istället måste baseras på en empirisk grund och släppa det konsensustän-
kande som tidigare dominerat. Planeringen måste vara starkare kopplad till verkligheten, 
istället för till bara normerna. De normativa förhållningarna medför att utopiska strukturer lätt 
slår igenom och att verklighetsanknytningen går förlorad. Målen är alltför högt uppsatta och 
kommer därför ha svårt att bli uppnådda. Den rationella planeringen som präglat nästan hela 
1900-talet, är ett bra exempel på en planeringsteori som ofta sätter upp orimliga krav p.g.a. sin 
expertstyrning.11  Denna planeringsteori strävar efter att finna effektiva och optimala lös-
ningar för den stora allmänhetens nytta.12 För att kunna nå fram till ett beslut utför planerarna 
noggranna förarbeten, och alternativa lösningar vägs mot varandra för att kunna särskilja den 
optimala planen.13 Den rationella planeringen har under de senaste åren dock fått mycket kri-
tik, detta p.g.a. att den inte anses fungera i samtidens pluralistiska samhälle. Dessutom anses 
inte teknisk och ekonomisk expertkunskap vara tillräckligt som underlag för ett utarbetande 
av en plan. Bredvid denna expertkunskap anses ett folkligt deltagande behövas. Att aktörer 
samarbetar och på så vis lär av varandra, är viktigt för utvecklandet. Genom deltagandet föds 
ett större intresse och en vidare förståelse för planeringen och den hållbara utveckling som 
förespråkas.   
 
Den kommunikativa planeringen kan skapa bättre förhållanden för framtidens planering, tror 
många. Medborgarnas roll i planeringen måste stärkas eftersom samtal mellan flera aktörs-
grupper kan skapa nya, väsentliga dimensioner.14 Dilemmat med denna teori är att den är allt-
för kortsiktig, vilket medför att helhetsperspektivet går förlorat. Problemet med att skapa för-
ståelse för att de lokala handlingarna faktiskt påverkar på det globala planet, kvarstår därför. 
Denna samverkande planering leder till att aktörerna kompromissar sig fram till ett enande, 
vilket ofta betyder att det sker kring en mycket liten nämnare. Balansgången mellan de olika 
intressena måste vara mer finkänslig för att inte riskera att ohållbara planer antas. Det ökande 
deltagandet tar tid, kostar mycket pengar och kräver stora insatser från planerarna. Bristen på 

                                                 
8 Nyström, J. 1999 s. 49-56 
9 Nilsson, 2001 s. 50-52 
10 Granberg, 2000 s. 212 
11 Ibid s. 212-213 
12 Broms Wessel, 2005 s. 213 
13 Wheeler, 2004 s. 43 
14 Nilsson, 2001 s. 74-76 
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resurser sätter därför stopp för ett större och mer engagerat deltagande. När maktrelationerna 
tar över kullkastas oftast dessa idéer.  
 
Förhandlingsplanering utvecklades som ett svar på historiens avsaknad av allmänt deltagande 
och ovanifrån (expert) styrningen som varit dominerande alltför länge. Expertkunskaper kan 
komma till nytta då miljömässiga och sociala faktorer måste försvaras i planeringen, men de 
allmänna rösterna får aldrig glömmas bort. Planerarnas uppgift i denna teori är att skapa en-
gagemang på alla nivåer. Viktig är att se alla de strömningar som möjligen kan påverka ut-
vecklingens gång. Underminerade intressen kan genom den noggranna analysen av ström-
ningarna, lyftas fram och bli en del av utvecklingen. Engagemang kan framträda i sociala 
mobiliseringar, som Friedmann benämnde dem, som kämpar för att förbättra utsatta, speciella 
platser och uppnå förändringar i den lokala politiken. För att få till stånd en förändrad framtid 
måste aktörerna försöka utveckla arbetet inom deltagande institutioner och organisationer. 
Genom att analysera deras brister och problem och försöka avhjälpa dessa, förväntas den 
hållbara planeringen bli mer effektiv. För att detta ska vara möjligt måste först ett socialt en-
gagemang skapas.15 
 
På något sätt lyckas de flesta planer idag bli till verklighet, utan direkta teoretiska grunder. 
Dock efterlever de urbana planerna, enligt Stephen M. Wheeler, inte de hållbar mål som finns 
uppsatta.16 Detta beror främst på bristen av prognoser och noggranna förarbeten, som anses 
viktig för utvecklingen av en god planering. Planerarna tappar lätt fokus när förhållandena 
ändras, och målen hamnar då i skymundan. För att en hållbar stadsplanering ska kunna bli till 
verklighet bör flera olika planeringsteorier användas. Att ta det bästa av alla och sammansätta 
till en lagom blandning, borde skapa en effektiv och långsiktig planering, menar Wheeler.17 
Tiden och platsen måste dock vara ledande för utvecklingen. Hållbarheten har de senaste åren 
fått allt större genomslag och kräver därför ett utvecklande av bättre teorier.18 Samhället och 
omvärlden utvecklas och förändras ständigt, vilket leder till att planeringens innehåll också 
omvandlas. Planeringen måste därför ständigt hålla sig uppdaterad och följa samhällsutveck-
lingens trender och nya riktningar.19 

2.2 Hållbar stadsplanering 
Amerikanen Stephen M. Wheeler menar att planeringen kan göra mer, än den idag gör, för att 
förbättra världens förhållanden.20 Världen har under det senaste århundradet kunnat bevittna 
uppkomsten av helt nya formationer av städer (och dess omland). Stora köpcentrum och gi-
gantiska kontorskomplex har gett städerna ny karaktär. Mänskliga bosättningar har drastiskt 
förvandlats från små samhällen till enorma storstäder vidsträckta över stora arealer. Wheeler 
menar att denna kraftiga urbanisering fört med sig vissa förmåner, men att den främst skapat 
enorma problem, då tillväxten anses vara ohållbart i längden. Dagens planering måste sätta 
stopp för denna utveckling och omorientera sig mot en mer hållbar framtid, som är kapabel att 
skapa förutsättningar också för kommande generationer. Kreativa lösningar är ett måste för att 
uppmuntra planerare, arkitekter, politiska ledare och aktivister att ta till sig den nya typen av 
planering.21 Wheeler arbetar idag som assisterande professor i Samhälls- och Regional plane-
ring på University of New Mexico. Han har tidigare arbetat som redaktör på The Urban Eco-

                                                 
15 Wheeler, 2004 s. 43-49 
16 Ibid s. 50 
17 Ibid s. 50 
18 Ibid s. 50 
19 Granberg, 2000 s. 213 
20 Wheeler, 2004 s. 1 
21 Ibid s. 1-2 
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logist journal och som vise redaktör på The Sustainable Urban Development Reader. Han har, 
genom att blanda goda bitar från tidigare planeringsteorier, utvecklat en planering specialise-
rad på hållbarhet. Wheeler definierar den hållbara utvecklingen med sikte på en långsiktig 
välfärd; ”Sustainable development is development that improves the long-term health of hu-
man and ecological systems”. Den hållbara planeringen skiljer sig från den allmänna genom 
sitt långsiktiga tänkande, sin helhetssyn där flera olika områden, intressen och analytiska an-
greppssätt integreras, sin uppskattning av platsens betydelse samt genom sin mer aktiva in-
volvering av vårdandet av samhället och dess miljö.22 Anledningen till att den allmänna 
planeringen ofta leder till en ohållbar framtid, är att den tar för lite hänsyn till helhetslös-
ningar, vilket en hållbar planering ju måste ta fasta på. Svårigheten ligger i att få dessa teorier 
att fungera i det vardagliga livet, så att ett hållbart samhälle kan skapas i verkligheten.23  

2.2.1 Långsiktigt tänkande 
Den hållbara planeringen syftar till att skapa ett samhälle som inte bara existerar i nuet, utan 
som också kan stå sig i framtiden. De alarmerande hot som fastställts genom studier av fram-
tiden, visar en reduceringen av resurserna, en överbefolkning och en global uppvärmning. Det 
har fått människor att inse att framtiden inte är så säker som de tidigare trott. Folk världen 
över har därför på senare tid börjat ifrågasätta den utvecklingsväg de färdas på.  
 
Planerare på lokal nivå har haft problem med att få till det långsiktiga tänkande, då politikerna 
på denna nivå oftast inte sitter mer än ett bestämt antal år i taget. Vad som händer utanför den 
tidsramen lägger de vanligen inte särskilt stor vikt vid. Dessa tidsdimensioner betyder att 
handlandets konsekvenser får större betydelse i nuet än i framtiden. För att en hållbar framtid 
för de kommande generationer ska kunna skapas, måste planerarna förstå och kritiskt värdera 
hur lokala (små) handlingar faktiskt har inverkan på långväga (globala) mål, skriver Whee-
ler.24 Planerarna måste samtidigt finna ett effektivt sätt att nå ut med informationen till männi-
skorna, så att de förstår hur olika byggnader, transportsystem, markanvändningsmönster och 
ekonomiska utvecklingsprogram faktiskt hjälper eller stjälper den hållbara framtiden.  
 
Det är inte bara nutids- och framtidsperspektiven som är viktiga för den hållbara utveck-
lingen, utan även den historiska förståelsen. Det är väsentligt att veta hur platsen utvecklats 
med hänseende till miljön, ekonomin, och de sociala, politiska och teknologiska faktorerna, 
samt hur planeringen över tid har påverkat utvecklingen. En god förståelse av de historiska 
påverkningarna skapar bättre förutsättningar för den framtida planeringen, skriver Wheeler.25 
Att planera hållbart innebär också att redan befintliga bebyggda områden ska tas om hand och 
förbättras, vilket inte alltid är en lätt uppgift. Att anpassa infrastruktur och zonuppdelningen i 
staden efter hållbarhetens mål, är inte gjort på en handvändning, utan kräver stort arbete. Zo-
neringssystem och historiskt designade markanvändningar har därför tenderat att gå i stå, och 
för att ändra dessa behövs hårda och bestämda direktiv från politiska konstitutioner. I det 
långsiktiga planerandet måste aktörerna även studera de små förändringar som sker i nuets 
tillväxt och försöka föreställa sig hur dessa kan komma att relatera till, och förstärka varandra 
i arbetet mot ett för framtiden mer hållbart samhälle. En god planering bör också samspela 
och överensstämma med andra perspektiv i samhället. En del kan inte ensam uppnå hållbar-
het, utan måste få samspela med andra.26 

                                                 
22 Wheeler, 2004 s. 34 
23 Ibid s. 43 
24 Ibid s. 34 
25 Ibid s. 35 
26 Ibid s. 34-36 
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2.2.2 Holistiskt synsätt 
Att fokusera på helheten istället för på delarna är viktigt. Det holistiska perspektivet ser rela-
tionerna mellan tingen och förkroppsligar den ekologiska förståelsen av världen. Det betyder 
att de olika inriktningarna av planeringen sammanförs till en helhet. Denna integration mot-
verkar modernismens funktionsuppdelning. Dessutom försöker det holistiska perspektivet 
samordna olika nivåer av planeringen, från global till lokal. Denna samordning tros kunna 
stärka var nivås enskilda arbete. Planerare och politiker har tidigare inte överlag reflekterat 
över ett samarbete över nivågränser, då de varit alltför upptagna av sitt eget närområde, för-
klarar Wheeler.27  
 
Under det tidiga 1900-talet intog planerarna ett holistiskt synsätt. Två goda exempel är Ebe-
nezer Howard som utvecklade trädgårdsstaden och Patrick Geddes som förespråkade en all-
omfattande planering. När den modernistiska eran tog vid, ersattes dessa perspektiv emellertid 
av ett mer teknokratiskt synsätt, där de olika disciplinerna och perspektiven skildes åt i plane-
ringen. Yrkena hölls också isär och något samarbete var inte att tala om. Dagens uppgift lig-
ger i att på nytt sammanföra dessa funktionaliteter, samt att åter införa det holistiska synsättet 
i planeringen. Att tydliggöra hur alla urbana utvecklingsperspektiv hör samman och relaterar 
till varandra, är viktigt för att planerarna ska kunna se den helhet som eftersträvas, och arbeta 
efter det perspektivet. Att låta perspektiven sammanstråla till en helhet är grundläggande för 
att nå en stark och långsiktig utveckling. Dock får kompromissandet inte ta överhand. Eko-
nomin har en stark roll i planeringen idag, men planerarna måste arbeta mer aktivt med att 
föra upp miljö- och rättviseaspekter på samma nivå. Planerarnas roll är att föra fram de under-
representerade perspektiven till diskussion, så att de kan väcka nya intressen. Enligt Wheeler 
är engagemanget för att få igenom hållbarheten idag för vagt. Han menar att det krävs större 
inlevelse och förståelse.28 
 
För att förstå de skilda planeringsnivåernas ömsesidiga relation krävs praktik, träning och er-
farenhet från olika omständigheter. Invånarna anses fortfarande vara för fokuserade på sin 
närmiljö, sitt bostadsområde och sitt vardagliga liv. Insikten om hur deras handlande på lokal 
nivå påverkar hållbarheten också på regional och global nivå, har inte nått ända fram. Effek-
terna av de enskilda handlingarna i vardagen är direkta, medan de långväga påverkningarna 
först blir märkbara i ett senare skede. Denna okunskap är inte förvånande för planerarna. En 
stor bidragande faktor är att kulturen inte uppmuntrar ett närmare sammanförande av det lo-
kala och globala, eller ett kritiskt förhållningssätt till dagens utveckling. Att sprida det holis-
tiska perspektivet till jordens invånare är nog det mest effektiva sättet att anta hållbarhetspro-
blemen, menar Wheeler.29 
 
Den nationella regeringens allmänna mål för planeringen förväntas efterlevas av regionala och 
lokala politiker. Det anses vara en bra utgångspunkt för den hållbara planeringen. Att mål 
formuleras på olika nivåer ökar förståelsen och kravet på efterlevnad. Påverkan uppifrån anses 
i de flesta fall vara positivt för utvecklingen, då det kan sporra lägre nivåer att arbeta flitigare 
med utvecklingen och planeringen. Kunskapsutbyten mellan nivåer tros vara givande för håll-
barhetens utveckling. Konferenser och utbildningsmöten kan få aktörer att närma sig varandra 
och utarbeta ett bättre förhållande och en ökad förståelse för varandra.30 

                                                 
27 Wheeler, 2004 s. 36 
28 Ibid s. 36 
29 Ibid s. 36-37 
30 Ibid s. 38 
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2.2.3 Gränser för produktion och konsumtion 
Problemen som tillväxten orsakar har länge blivit uppmärksammad i den hållbara utveck-
lingen. Tillväxten måste på något vis begränsas eller i alla fall kontrolleras. Att begränsa kon-
sumtionen och produktionen är avsevärt för att säkra världens resurser för framtiden. Hur 
denna förändring av planeringen ska ske är desto svårare att inse. Att omvända den kvantita-
tiva konsumtionen och materialanvändningen till kvalitativa framsteg, beträffande mänskliga 
och miljömässiga förhållanden, är nödvändigt för en hållbar utveckling. Detta innebär att pri-
oriteringar inom ekonomin måste göras. Produktionen måste analyseras för att utreda vad som 
egentligen är nödvändigt att producera. Dessutom måste konsumenterna se över sina vanor 
och ifrågasätta sitt handlande. Att undvika snabba och enkla former för att nå ekonomisk ut-
veckling som ger direkta skatteinkomster, är ett måste. Fokuseringen på en långsiktig och 
hållbar utveckling måste vara konstant, och får absolut inte äventyras av ekonomiska vinstin-
tressen.  
 
Stadens gränser måste förstärkas för att hindra utglesningen och bör därför främja de kom-
pakta kvarteren, utan att för den skull riskera grönområdena. Wheeler föreslår i detta fall 
UGB (Urban Growth Boundaries) som ett förmånligt verktyg, då det hjälper till att sätta tyd-
liga gränser för stadens expansion. Även förbrukningen av jordens resurser måste begränsas i 
rimlig mån. Att planeringen arbetar med sociala frågor och behandlar rättviseaspekter är rela-
tivt nytt, men otroligt viktigt för framtiden. Samhällen med god hälsa, bra utbildning och goda 
familjesituationer, stärker världens utveckling mot hållbarhet och utgör bra förebilder.31  

2.2.4 Platsens betydelse 
Tidigare brydde man sig inte alls om platsens egenskaper och läge, men idag har dessa attri-
but kommit att bli högst centrala för den hållbara planeringen. Städer har fram till idag plane-
rats utan rumslig anknytning, och utan känsla för landskapet, ekosystemet, historien, kulturen 
och samhället. Detta har lett till att alla samhällen blivit mycket lika varandra till utseendet. 
Denna likformighet beror till stor del på den globaliserade ekonomin som tenderar att skapa 
standardiserade produkter och allmängiltiga urbana miljöer, som på inga sätt relaterar till hi-
storiska eller kulturella livssituationer. Denna platsförnekelse medför att människan inte kän-
ner ansvar och tillhörighet till platsen, vilket lätt resulterar i att hon behandlar den utan någon 
som helst respekt. Denna historiska och kulturella ”ignorans” får dagens planerare nu kämpa 
med att råda bot på. Utvecklingen hade aldrig artat sig som den gjort, om invånarna känt en 
stark tillhörighet till platsen. Även idag har planeringen i vissa fall problem med platsbunden-
heten. Det beror främst på att nästintill alla hus idag massproduceras, vilket innebär att de inte 
anpassas till platsens egenskaper, klimat, historia eller kultur. Platsen får istället anpassas till 
planen och bostäderna. Ekonomiska och sociala vetenskapsmetoder kom mellan 1980- och 
1990-talen att förändra den platsorienterade strategin för urban design inom planeringen. Ti-
mothy Beatley antydde nu, tillsammans med andra författare, att om platsens centrala roll åter 
hävdades skulle den lokala förvaltningen göra nya framsteg. Planerarna och arkitekterna för 
New Urbanism strävar därför idag efter att framställa samhällen med starka, men ändå tradi-
tionella förhållanden till platsen. Det verkar dock inte som om dessa metoder nått ända fram, 
då dagens planerare fortfarande föredrar att sitta framför datorn och analysera problemen, 
istället för att gå ut i verkligheten och se till de boende och dessas relation till platsen. Plat-
sens numera centrala ställning i planeringen innebär större möjligheter att skapa ett levande 
samhälle. Många städer och platser uppfyller inte den levande karaktär som hållbarhetsplane-
ringen efterfrågar. Bristen på offentliga mötesplatser ligger till grund för detta.32 De strikta 
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och isolerade miljöerna skapar inte tillfällen för spontana möten i vardagen, något som idag 
anses mycket viktigt för att en livfull och hållbar stad ska bli till. De utglesade städerna är 
också en bidragande orsak till denna asociala utveckling, då tillgängligheten begränsas till 
följd av de stora avstånden.  
 
Världens invånare har förstört mycket av jordens ekologiska, sociala och kulturella strukturer, 
och detta måste på ett eller annat sätt åtgärdas om vi ska kunna gå en hållbar framtid till mö-
tes. Att förbättra vårt handlande är viktigt och kan hjälpa framtiden. Det är avsevärt att vi till-
sammans arbetar för en bättre framtid för alla världens platser.33  

2.2.5 Aktivt deltagande i problemlösningen 
För att lyckas med en hållbar utveckling krävs att enorma förändringar genomförs inom pla-
neringen, något som endast kan ske genom ett stort och allmänt deltagande på alla nivåer. 
Professionella tjänstemän, politiker och invånare måste alla mer aktivt involveras i problem-
lösandet. De professionella planerarna måste utgå från ett holistiskt synsätt och frångå sin för-
svarsposition. Den hållbara utvecklingen behöver ha ett mer kontinuerligt, aktivt och enga-
gerat stöd. Detta är en svår uppgift för dagens planerare. De olika grupperna måste förstå 
vikten av ett helhetstänkande och därifrån inta en position som bejakar lösningar som anses 
förmånliga, inte bara för nuet och världens invånare, utan också för framtiden och de kom-
mande generationerna. Planerarnas uppgift är att ständigt söka efter nya, bättre lösningar för 
en hållbar framtid. Det är också deras ansvar att engagera arkitekter, byggherrar och andra 
aktörer för denna utveckling och ständigt föra arbetet framåt. Att stödja enskilda mål är viktigt 
för att hållbarheten ska kunna uppnås. Processerna mot ett långsiktigt planerande måste 
struktureras för att bli optimalt effektiva. Strategiskt tänkande och visionära mål är formeln 
för att nå dit. Att finna flera varierande samarbetsformer är positivt för arbetet. Likaså måste 
samarbetet med andra aktörer och professioner fungera väl. Planerarna måste dessutom vara 
beredda att inta olika roller vid olika tillfällen, t.ex. organiserare, experter och pådrivare. 
Dessa olika perspektiv måste samspela till en helhet, för att hållbarheten ska bli till verklighet. 
Detta även om den hållbara utvecklingen ibland verkar omöjlig att uppnå. Även de minsta 
stegen blir över tid till stora verkningar. Tillsammans måste hela världens invånare kämpa för 
en bättre framtid, menar Wheeler.34 Det handlar om engagemang och intresse.  

3 Historisk tillbakablick  
Vid förra sekelskiftet (1800-1900) hade städernas befolkning ökat kraftigt, vilket lett till 
trångboddhet och hygieniska missförhållanden. Ändå hade stadsplaneringen utvecklats till det 
bättre och problemsituationen ansågs vara under kontroll. Städerna planerades nu, till skillnad 
från tidigare som hela enheter. Detta helhetstänkande underlättade utvecklingen av vattenför-
sörjning och avlopps- och avfallshantering. Tidigare hade stadsdelarna var för sig fått lösa de 
problemen. När väl dessa praktiska problem lösts, och statusen på boenden därmed lyfts, es-
kalerade bostadspriserna inne i städerna. Detta orsakade att staden som boplats blev ohållbar 
för många människor. Stenstaden lyckades, trots sina förbättringar, inte uppnå de humanitära 
och miljömässiga åtgärder som folket efterfrågade, vilket medförde att invånarna började se 
sig om efter boplatser utanför städerna. De rika flyttade till villasamhällen medan de fattiga 
tvingades bosätta sig i vad Wärneryd kallar ”kåkbebyggelse”. Utan de utbyggda och utveck-
lade transportsystemen hade denna flykt från stadens höga hyror, dåliga luft och ökade träng-
sel varit omöjlig. Städerna började sakta men säkert breda ut sig över omlandet. Förnekelsen 
av staden medförde att naturen istället hamnade i fokus, vilket i sin tur medförde nya, högre 
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krav på livsmiljön. I början av 1900-talet började s.k. trädgårdsstäder att växa fram utanför 
storstädernas gränser. Idealet om den grönskande egnahemsstaden kom från England och 
Ebenezer Howard. Trädgårdsstäderna var avsedda att skapa ett drägligare liv för arbetarbe-
folkningen. Närheten till grönskande oaser förväntades göra livet lättare. Dessa ”städer” 
skulle överbygga de ekonomiska missförhållandena och det hygieniska elände som de täta 
storstäderna kommit att innefatta. Att avhjälpa stadens förslumning och förstörda miljö ge-
nom utbyggda transportnät, har på lång sikt kommit att påverka miljön ytterligare. Detta 
handlande (tillsammans med mycket annat) har lett fram till de enorma miljöproblem som vi 
idag står inför.35 
 
1900-talets stadsplanering kom att inspireras och styras av sociala och humanistiska perspek-
tiv, istället för som tidigare, av administrativa och ingenjörsmässiga tankar. Under 1930-talet 
fick den rationella funktionalismen fäste i svensk stadsplanering eftersom de humanistiska 
idealen inte längre ansågs lösa stadens ekologiska problem.36 Fokuseringen förflyttades under 
1930-talet från staden i stort, till staden som boendemiljö, som livsmiljö och som vägen mot 
utveckling. Trots inriktningen på de enskilda bostäderna och dess grannskap, byggde man 
efter stadsmässiga perspektiv. Övergången till funktionalismen innebar också att staden dela-
des upp funktionellt, d.v.s. att arbete, bostad och service placerades skilda från varandra.37 
Funktionalismen avsåg ta hand om städernas hotande miljöproblem genom sina strukturella 
planer. Le Corbusier, som var starkt influerad av funktionalismen, framförde en stadsplan 
fylld med skyskrapor och stora grönskande parker. Denna var tänkt som en motsats till Ho-
wards småskaliga trädgårdsstad, vilken Le Corbusier fann kulturellt undergrävande. Befolk-
ningstätheten skull genom skyskraporna kunna tiodubblas mot tidigare, och genom stadens 
kompakta täthet skulle onödiga transporter undvikas. Staden skulle genom en noggrann plane-
ring trots, sina enormt höga hus, kunna tillgodose behoven och kraven av ljusinsläpp, ren luft 
och grönskande oaser. 
 
Resurshushållningen och dess problematik fick efter andra världskrigets slut en allt starkare 
ställning inom stadsplaneringen. De miljöproblem som staden stod inför, ansågs vara förorsa-
kade av bl.a. det ökade transportutnyttjandet och detta skulle lösas med tekniska innovatio-
ner.38 Runt mitten av 1900-talet följde en ny urbaniseringsvåg, vilket medförde ökad material- 
och energianvändning. Resultaten av de nya konsumtions- och produktionsmönstren kom 
snart att visa sig genom ökade miljöproblem och berg av avfall. Städerna gick återigen mot en 
förtätning som förväntades leda vägen fram till ett klasslöst bostadsområde. Detta togs i ut-
tryck genom miljonprogrammets byggande mellan åren 1965 och 1975. Idag anses miljon-
programmets positivistiska planering, av de allra flesta i samhället, som ett snedsteg i utveck-
lingen. Dessa områden kom aldrig att bli vad planerarna för den tiden föreställde sig. Männi-
skor började åter söka sig utåt, bortom stadens höga och täta boplatser, precis som sjuttio år 
tidigare. Kritiken mot de storskaliga och trista miljonområdena skapade en vändning inom 
planeringen och det låga och täta blev nu rådande ideal. Staden intog under 1980-talet en ny 
roll, då de lokala problemen utvecklats till att vara globalt omfattande.39 Miljöproblemen fick 
en större dynamik och oron började sprida sig. Osäkerheten spred sig också till politiken och 
ekonomin, vilket orsakade ett tvivel mot den hållbara utvecklingen.40 Den ekonomiska 

                                                 
35 Wärneryd, 2002 s. 48-49 
36 Ibid s. 50-51 
37 Tunström, 2005 s. 61 (Staden som scen…) 
38 Wärneryd, 2002 s. 50-51 
39 Ibid s. 53-57 
40 Khakee, 2000 s. 7-8 
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krissituationen ledde till neddragningar inom den offentliga sektorn. Kommunerna tilldelades 
större ekonomiskt och administrativt ansvar.41  
 
Under 1990-talet kom städernas ökade attraktivitet att innebära en höjning av bostadspriset 
och fastighetsskatten i de mest tilldragande regionerna. Även hyrorna steg p.g.a. den skattere-
form som ägde rum under det tidiga 1990-talet. De stegrade priserna på bostäder kom att på-
verka de lägre avlönade i samhället, eftersom lönerna fortfarande kvarstod på samma gamla 
nivå. Denna utveckling kom att förstärka segregeringen i Sveriges storstäder.42 Först i slutet 
på 1990-talet infördes Agenda 21 i de svenska kommunernas arbete, vilket förväntade vända 
den negativa utvecklingen. Detta skapade ett ökat miljömedvetande hos allmänheten ute i lan-
det. Idag har vi kommit att göra ytterligare framsteg och städerna kräver för att nå en hållbar 
utveckling, att planeringen tar hänsyn till de ekologiska aspekterna. Samhället måste passas in 
till naturförutsättningarna för att försäkra naturens och människans fortlevnad.43 De idag 
världsomfattande problemen fordrar ett handlingsmönster eller -program som kan balansera 
upp och få bukt på den skenande utvecklingen.44 Skillnaden mellan dåtidens och dagens fy-
siska planering, ligger i att förr planerades bebyggelse endast där naturen tillät, men idag när 
vi har avancerade tekniska möjligheter, bygger vi var vi så behagar.45  
 
Västvärldens överkonsumtion påverkar inte bara vår miljö utan också förutsättningarna för ett 
allmänt mänskligt liv på jorden. För att kunna lösa de alarmerande miljö-, fattigdoms- och 
resursfördelningsproblem har visionen om en hållbar planering förts fram.46 

4 Hållbar planering 

4.1 Den hållbara utvecklingen 
Under 1980-talet blev de globala miljö-, fattigdoms- och resursfördelningsproblemen allt all-
varligare, och äntligen insåg man också vikten av att ingripa. Genom ett världsomfattande 
samarbete utvecklades mål om en hållbar utveckling, som snabbt tog fäste och blev till inter-
nationellt intresse.47  
 
Den alltmer globaliserade och urbana livsstilen har fått västvärlden att konsumera mer av jor-
dens resurser i en snabbare takt.48 Det verkar inte finnas någon gräns för hur mycket av nya 
varor vi i väst kan ta till oss, och samtidigt stiger ständigt efterfrågan på redan befintliga varor 
som, bostäder, service och infrastruktur.49 Västvärldens invånare kan ha vanor och livsmöns-
ter som tär på naturen, problemet är att inte närområdet berörs, utan att det är de fattiga län-
derna som får ta den stora smällen.50 Att världens alla invånare inte ser och får uppleva 
resultatet av vårt eget handlande, gör att vi inte inser vidden av problemen det talas om.  
 
Mänsklighetens ökade rörlighet har också kommit att påverka utvecklingen.51 Det är inte en-
dast invånarna i den egna nationen som utnyttjar och påverkar naturen och miljön, utan också 
                                                 
41 Nilsson, 2001 s. 23 
42 Boverket, 2004 s. 88 
43 Khakee, 2000 s. 11-12 
44 Wärneryd, 2002 s. 53-57 
45 Johansson, 2002 s. 190 
46 Falkheden, 2005 s. 73 
47 Ibid s. 73 
48 Johansson, 2002 s. 10 
49 Wärneryd, 2002 s. 11-12 
50 Hornborg, 2001 s. 109 
51 Wärneryd, 2002 s. 11-12 



 17

den vidgade turismen får en negativ inverkan.52 Vårt intresse för nya ting och upplevelser har 
fått oss att turista i större utsträckning, vilket inte kan anses stödja den hållbara utvecklingen 
av vår värld. Detta resulterar i att naturresurserna används och förbrukas i snabbare takt och 
att miljön över jordklotet ständigt utsätts för slitage. Den moderna och förödande livsstilen 
måste brytas för att uppnå en förändring som stödjer ett hållbart utvecklande av dagens utsatta 
stadsområden.53 Människornas anspråk på och kraftiga överkonsumtion av naturen måste hej-
das samtidigt som vår produktion och konsumtion måste omvärderas och förändras på samt-
liga nivåer. För att nå en förändring måste vi skapa insikt för dessa alarmerande problem hos 
allmänheten. Dessutom måste vi skapa förståelse för varför vi idag hamnat där vi gjort. Vet vi 
inte vad som lett fram till dagens problem, kan vi inte heller finna lösningar. Förståelsen av 
bakomliggande samhällsprocesser är därför mycket viktig.54 FN:s konferenser under 1990-
talet avsåg att föra upp ämnet för diskussion, så att sedan vart och ett av världens länder 
kunde anamma detta och föra upp på sin dagordningen.  

4.1.1 Agenda 21 
1992 anordnade FN en stor konferens i Rio de Janeiro där miljö och utveckling stod i fokus 
för diskussionerna och samtalen.55 Det var genom denna konferens som begreppet hållbar 
utveckling fick globalt genomslag.56 Dock hade begreppet redan i slutet av 1980-talet fått en 
grund som global strategi under Brundtlandkommissionens möte. Där lät man gemensamt 
definiera begreppets innebörd med följande ord;57 ”Hållbar utveckling är en utveckling som 
möter dagens behov utan att kompromissa om möjligheterna för framtida generationer att 
möta sina behov”. (Wärneryd, 2002 s. 25)  
 
En av de fem konventionerna som utmynnade ur FN: s sammankomst i Rio de Janeiro var 
Agenda 21, vilken förespråkade det handlingskraftiga målet att skapa en hållbar utveckling 
för hela världen.58 Agenda 21 menar att en hållbar utveckling är ömsesidigt beroende av soci-
ala, kulturella, ekonomiska och ekologiska dimensioner. Faller någon av dessa går hållbarhe-
ten förlorad.59 Målet är att miljöproblem, fattigdom och ojämn resursfördelning i framtiden 
ska ha bekämpats och vara under kontroll. Man är medveten om att målen är högt uppsatta, 
men menar att det är ett måste för att omvälvande förändringar ska ske. Ansvaret för att 
Agenda 21 efterlevs och når sitt mål läggs över på de enskilda staterna, vilka i sin tur för ner 
det på lokal nivå där också enskilda människor förväntas bli ansvarstagande. Det är på den 
lokala nivån som resultat nås och orsaker och verkan blir synliga.60 Det handlar om att skapa 
en livskvalitet som jorden är kapabel att bära upp, där miljö och utveckling nära samarbetar 
enligt Internationella Naturvårdsunionen.61 Nationer runt om i världen är slående överens om 
att den stegrande miljöproblematiken och ojämna fördelningen av resurser, beror på industri-
ländernas ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. För att nå till en hållbar utveck-
ling för alla världens länder måste det ohållbara handlandet förändras, eller rent utav stoppas. 
Även om man vid konferenserna kommer överens om att stadigt arbeta mot detta, visar under-
sökningar gjorda av FN på att det ohållbara handlandet fortgår och ibland även intensifieras.62 
                                                 
52 Johansson, 2002 s. 63 
53 Wärneryd, 2002 s. 11-12 
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55 Miljöledningssystem - www.mls.miljo.gu.se/agenda21/  2006-04-12 
56 Ibid 2006-04-12 
57 Wärneryd, 2002 s. 25 
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59 Boverket, 2004 s. 8 
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Den hållbara utvecklingen är inte något som infinner sig och förblir statiskt, utan är en evig 
strävan efter en förbättrad värld som alltid kan utvecklas ytterligare. Det kan sägas vara en 
vision för framtiden, för en bättre värld för alla jordens människor.63 Människans livsstil kan 
förändras snabbt medan förändringar i ekonomin eller befolkningsstrukturen oftast innebär 
långdragna processer. Detta förklarar att även om dagens invånare förändrar sina livsstilar och 
sitt handlande tar det enorm tid för samhället i stort att märka av några visuella förändringar.64 
Det handlar om flera decennier innan några förbättringar kan skådas. 

4.1.2 Agenda Habitat 
Efter konferensen i Rio de Janeiro 1992 utvecklades intresset för världens bostäder. 
Habitat-agendan är ett resultat av FN: s världskonferens om boende, bebyggelse och stadsut-
veckling i Istanbul 1996 (Habitat II). Målen som sattes upp av världens statschefer under kon-
ferensen grundades på behovet av bostad åt alla och en hållbar utveckling av alla boplatser 
runt om i världens växande städer.65 Habitats första möte ägde rum i Vancouver 1976. Där 
bildades en kommission specialiserad på bostadsfrågor; United Nations Center for Human 
Settlements (UNCHS). Kommissionen arbetar direkt genom olika slags projekt, och indirekt 
genom att engagera nationella regeringar för bostadsfrågor. Habitat II var den sista världskon-
ferensen på 1990-talet och var tänkt att binda samman alla de tidigare världsmötena (Miljö 
och utveckling i Rio de Janeiro 1992, Mänskliga rättigheter i Wien 1993, Befolkningsutveck-
lingen i Kairo 1994, Sociala frågor i Köpenhamn 1995 och slutligen Kvinnofrågor i Peking 
1995). Habitat-konferensen erbjöd även kommunala representanter, parlament, stiftelser och 
studerande att delta vid mötena. Denna nya öppenhet medförde nya dimensioner till proces-
sen. Huvudfrågorna rörde rimligt boende för alla och hållbar boplatsutveckling i en urbanise-
rad värld. Det är ett brett ämne som sträcker sig från avloppshantering till ekonomiska fakto-
rer. Den lokala nivåns arbete är av hög prioritet, eftersom att det är där arbetet måste ta sin 
start, för att sedan sammanlänkas till att beröra nivåer högre upp, framhåller agendan. Habitat-
agendan ska på lokal nivå ingå i Agenda 21, som redan finns etablerad i de flesta svenska 
kommuner.66 Habitat-arbetet lever vidare och vartannat år anordnar FN och Habitat World 
Urban Forum internationella debatter om boende och bebyggelse.67 
 
Under Habitat-konferensen insåg man snart att det neoliberala angreppssättet ”laissez-faire”, 
grundat på minimerad kontroll och avreglering, inte var adekvat för att grundlägga ett hållbart 
styre över staden. Habitat ser staden som centrum för utveckling och också som motor till 
social förändring. Därför är det människan och kulturen som sätts i fokus vid utvecklandet av 
en hållbar stad.68 Agendans mål och riktlinjer för boende och bebyggelse överensstämmer 
med de mänskliga rättigheterna. Städerna förväntas genom agendan skapa social rättvisa och 
hållbara miljöförhållanden, som ska berika samhället. Staden avses inte bara stärkas produk-
tivt utåt i den globala konkurrensen, utan även utvecklas och öka i betydelse genom inre sam-
band och gemenskaper. Förväntningarna är att stadens livskvalitet på flera plan kan förbättras 
till det yttersta, så att en hållbar framtid kan uppnås. Lösningen till de problem som världen 
idag ställs inför tros vara den hållbara planeringen. De allmänt uppsatta målen för agendan är 
följande: 
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• Alla människor är garanterade jämn fördelning av boende och service (hälsa, utbild-
ning och naturresurser) 

• Utrotning av fattigdomen 
• Förbättrad kvalitet av stadens fysiska plats för boende 
• Förstärka familjen som utgångspunkt i samhället 
• Främja alla invånares rättigheter och skyldigheter 
• Främja partnerskap 
• Öka solidariteten för de mest utsatta grupperna i samhället 
• Förbättra tillgängligheten till finansiella resurser 
• Skydda miljön och förbättra hälsovården och hygienen69 

4.2 Den hållbara stadsutvecklingen 
Den hållbara utvecklingen är en reaktion mot den kraftiga globalisering som jorden idag upp-
lever. Staden har genom globaliseringens urbanisering och decentralisering kommit att inta en 
allt mer betydande position i samhället. Det är i städerna de olika flödena får liv, och som in-
novationer skapas, vilket innebär nya omständigheter som i sig innebär nya utmaningar och 
problem.70 Den fysiska planeringen blir därför enormt viktig för stadens hållbara utveckling. 
Att planera så energisnålt som möjligt (både i fråga om bostäder och om transporter) är vik-
tigt. Genom att placera husen nära varandra och i söderläge, kan energi och värme sparas. Att 
framhålla och se till att den kollektiva trafiken fungerar väl, och finns på nära avstånd, kan 
minska bilanvändandet som idag är alltför utbrett, menar Pacione.71 En funktionsblandad stad 
är ypperligt för att minska transporterna. En bra och fullgod planering har därför länge varit 
efterfrågad. Arkitekter, filosofer och planerare har försökt framställa en mall som kan använ-
das som grund, men har ännu inte lyckats i denna föränderliga värld.72  
 
I och med globaliseringen och urbaniseringen har världens städer ställts inför nya utmaningar 
och problemsituationer. Städernas tillväxt orsakar sociala, ekonomiska och miljömässiga för-
ändringar som också berör landområden utanför staden.73 Den starka tillväxten i städerna 
kommer att leda till (och har redan lett till) enorma miljömässiga och sociala spänningar, vilka 
i längden kommer att påverka invånarnas livskvalitet, påpekar Kirdar.74 Nästan alla städer 
kommer förr eller senare att tvingas handskas med problem som ökade klyftor mellan rika och 
fattiga, minskade arbetstillfällen och lägre löner, ohållbara bostads- och servicevillkor, ökat 
våld samt försämringar av den allmänna miljön. Redan idag påverkar dessa globala problem 
de flesta människor runt om i världens länder, men i olika utsträckning. Världen är i behov av 
direkta och sammanhållna politiska handlingar, som förstår den världsvida problematiken. 
Städerna måste utvecklas till mer säkra, hälsosamma, mänskliga och hållbara boplatser. Alla 
världens regeringar har dock inte möjlighet att efterleva de uppsatta målen och det förväntade 
arbetet mot en övergång.75 Livsvillkoren på jorden har under tiden förändrats och är idag inte 
alls vad de en gång var.76 Vårt kortsiktiga tänkande och handlande har kommit att påverka 
framtiden, vad vi idag måste lära oss är att se allt ur ett mer långsiktigt och holistiskt perspek-
tiv.77 Världens städer måste utvecklas med fokus på långsiktighet och hållbarhet.78 Städernas 
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ökade popularitet kan bl.a. medföra ekonomisk otillräcklighet, ökad hemlöshet, större skillna-
der mellan fattiga och rika, känsla av otrygghet, otillräckligt med bostäder, arbete och service, 
samt förminskningar av grönområden. Den otillräckliga planeringen kan sägas leda till 
enorma problem då de ekonomiska tillgångarna inte räcker till, och då teknologin inte har ka-
pacitet att avancera.79 Hållbar utveckling är ett grundläggande mål för dagens städer, samhäl-
len och boplatser. Ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöskydd är faktorer som kan 
hjälpa hållbarheten framåt. Ett hållbart boende och bebyggelse förväntas också medföra en 
utvecklad ekonomi, sysselsättningsmöjligheter samt sociala förbättringar, som alla samspelar 
med miljön. Vi måste värna om vårt ekosystem med förhoppning om att kommande genera-
tioner också ska kunna utnyttja dessa tillgångar, och se möjligheter i dem. Produktionen och 
konsumtionen måste balanseras för att säkerställa de resurser som finns. För att nå de hållbara 
perspektiven krävs ständig utveckling av teknologi och vetenskap, så att nya former kan hittas 
och stabilisera den hållbara utvecklingen.80  

4.2.1 Stadens centrala roll 
Globala miljöproblem i växande storlek har tvingat oss människor till handling.81 I och med 
dessa alarmerande hot skapades begreppet hållbar utveckling. Begreppet har sedan utvecklats 
till hållbar stadsutveckling, eftersom städerna anses vara en stor källa till dagens problem. 
Den hållbara stadsplaneringen strävar efter att planera, utforma och förvalta bebyggelse, mark 
och infrastruktur. Detta för att gynna hushållningen av resurser och för att minska belast-
ningen på miljön.82 Det handlar om att öka kvaliteten på såväl den nya som den redan befint-
liga bebyggelsen, för att skapa bättre vardagsmiljöer för boende och besökande. Större hänsyn 
måste tas till natur och omvärlden i stort. Alltså krävs en rad omvälvande förändringar i för-
hållande till samhälls- och stadsplaneringen. För att få till stånd en hållbar utveckling är ett 
samspel mellan de olika aktörerna; politiker, tjänstemän, näringsliv och invånare, av största 
vikt.83 Det är planerarna som, tillsammans med den rådande marknaden avgör hur stadens 
utveckling och utformning ter sig.84 Tanken är att var stad ska kunna utvecklas med en god 
miljö, vilket innebär en rad förändringar inom flera samhällsområden och på flera nivåer. En 
hållbar stadsutveckling är beroende av främst politiska prioriteringar och beslut, ekonomiska 
förhållningar, lagstiftningen och sociokulturella och socioekonomiska förhållanden. Plane-
ring, byggnation och andra åtgärder på skilda nivåer måste samspela med de ovanstående om-
ständigheterna, för att lyckas med en hållbar framställning av staden.85 Instanser på olika ni-
våer måste kunna samarbeta över gränser för att kunna åtgärda stadens struktur och byggda 
miljö, rådande lagstiftning och sociala innovationer. Främst handlar det dock om att lyckas 
förändra förhållningssätt, värderingar och invanda handlingar. Människans ohållbara livsstil 
måste ändras så att resurser i större utsträckning kan hushållas och framtiden därmed säkras.86  

4.2.2 Stadens tillväxtproblematik 
Den urbana stadstillväxten har under processens gång kommit att förändra många europeiska 
städers morfologiska form. Den geografiska spridningen har kommit att skapa omvälvande 
förhållanden för stadsbebyggelsen.87 Inom planeringen för stadsutvecklingen står två sidor 
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emot varandra. Den ena sidan står för en hållbar stadsutveckling där långsiktig planering och 
miljömål ligger som grund. Den andra förespråkar en marknadsstyrd utveckling där hanter-
ingen av avfall, energi och bostäder blir beroende av den globaliserade marknadsekonomin 
med kortsiktiga mål.88  
 
År 2000 bodde cirka 47 % av jordens befolkning i städer, en procentsats som förväntas stiga 
kraftigt under kommande decennier. Varje dag flyttar omkring 170 000 människor in till stä-
der runt om i världen, vilket redan visar på ett ohämmat växande utan förordningar. Städerna 
utvecklas idag i alltför hög hastighet, vilket orsakar att andra aspekter har svårt att hänga med. 
Samtidigt som städernas ställs inför storartade problem, fungerar de som grogrunder för ska-
pandet av ett mänskligt och ekologiskt handlande, i riktning mot den hållbara utvecklingen.89 
Problemet med att skapa ett hållbart handlande hos allmänheten grundar sig på att invånarna i 
västvärlden inte upplever miljöproblemen i samma utsträckning som så många av jordens 
andra invånare. Detta gör att de har svårare att förstå hur vårt handlande faktiskt påverkar 
miljön. Ändå är invånarna i västvärlden medvetna om de miljömässiga problemen, genom den 
vetenskapliga forskningen och medias enorma räckvidd får de ta del av utvecklingen. För att 
skapa förståelse och insikt skulle det lokala behöva knytas närmare samman med det globala. 
Vi behöver frammana gränsöverskridande känslor och solidaritet som kan påverka vårt hand-
lande, menar Falkheden.90 
 
Sveriges storstäder har en jämn tillväxtsström. Tillväxten medför en ökad efterfrågan på bo-
städer, lokaler och offentliga platser. Den allt striktare fysiska planeringen som tillväxten 
fordrar, skapar motsättningar i samhället. De offentliga platserna blir alltför planerade, något 
som gruppen ”Reclaim the city” reagerat mot. De strävar efter att återföra det spontana livet 
till gatorna, så att de fritt kan utnyttjas av alla medborgare.91  
 
Enligt en undersökning som Boverket utfört, råder det i dagens städer brist på små hyreslä-
genheter. Regeringen har därför åtagit sig att under mandatperioden 2002–2006 låta uppföra 
120 000 bostäder runt om i Sverige. Dock är det mest bostadsrätter som uppförs, vilket inte 
avhjälper den brist på hyresbostäder som Boverket visat fram.92 Dagens nybyggda områden 
blir ofta mycket dyra och riktar sig därmed till de mer välbeställda i samhället, något som 
öppnar upp för segregerade områden. Varje bebyggelse bör tillföra staden positiva förbätt-
ringar och stärka den i många fall bristande livsmiljön. Nyström menar att hållbarheten infin-
ner sig om staden koncentreras och kompletteras.93  Dock har motsatsen blivit vanligt 
förekommande. I och med att stadens befolkning ständigt ökar, ökar också stadens yta, stä-
derna börjar växa utåt och förorter förtätas.94 Bostadsområden, infrastruktur och service bre-
der ut sig mer och mer över våra minskade tillgångar på mark, vilket brukar benämnas 
”sprawl”, eller utspridning.95Allt fler gigantiska köpcentrum anläggs vid städernas ytterkanter 
där det finns billigare och större markarealer att tillgå. Dessa lokaliseringar tvingar invånarna 
att använda bilen, vilket ger en tydlig negativ inverkan på vårt livsrum och på miljön. Även 
innerstadens ökade trafik späder på utglesningen, då den är ytkrävande och tvinar städerna att 
växa ut mot kanterna. Städernas utbredning medför att kretsloppssamhället blir svårt att ef-
terleva. De ökade avstånden till gröna kilar att återföra använda resurser till, förhindrar det 
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sunda tänkandet och handlandet.96 Ett idag hett alternativ till utglesningen, är att istället för att 
ta grön mark i stadens ytterkanter i anspråk, att använda gammal industri- och hamnmark till 
ny bebyggelse och förtätning av innerstaden. På det sättet undviker man att beskära den grön-
struktur som vi människor och stadens miljö verkligen är i behov av. Grönområden är viktigt, 
inte bara för människors rekreation och hälsa, utan också för det biologiska livet som vi ju 
måste ta hänsyn till.97 Wärneryd menar att utspridningen (sprawl) av de flesta insatta anses 
vara en ohållbar utveckling för framtidens landskap och samhälle.98 Detta mönster måste vän-
das. 

4.3 Hur ska den hållbara stadsplaneringen uppnås? 
En hållbar stadsutveckling förutsätter omställningar inom en rad områden. ”Det handlar om 
att planera, gestalta och förvalta mark, vatten, infrastruktur och bebyggelse så att resursan-
vändningen och miljöbelastningen minimeras, kretsloppsanpassningen ökar och den biolo-
giska mångfalden upprätthålls.” (Broms Wessel, 2005 s. 75). Att skapa nya former av livssti-
lar och verksamheter som stödjer den hållbara utvecklingens mål, är essentiellt för att få till 
stånd ett allmänt deltagande. Livsstilar och vardagshandlingar formas i förhållande till den 
byggda miljön runt omkring. Om miljön är anpassad efter hållbarhetsperspektiven, och där-
med underlättar de hållbara handlingarna med god tillgänglighet, öppnas nya vägar för invå-
naren. Genom att planera och bygga hållbart och tillgängligt, skapas lättare ett engagemang 
och ett miljövänligt betänkande hos de boende.99 Utvecklingen beror dock inte bara på de 
boendes deltagande. Den tekniska utvecklingsgraden, ekonomin och internationella överens-
kommelser spelar också in, förklarar Johansson och Orrskog.100 
 
Det finns inga givna modeller för hur en hållbar stad ska kunna utvecklas, men genom att se 
till forskning och tidigare erfarenheter kan man finna stöd.101 Hänsyn måste tas till nationens 
och rummets storlek, befolkningsunderlag, ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och 
ekologiska förhållanden. Ingen plats är den andra lik, och det måste vara platsens egenskaper 
och möjligheter som avgör utgången för utvecklingen.102 Något som dock alla nationer måste 
tänka på för att kunna frammana en hållbar stadsutveckling, är relationen mellan stad och 
omland.103 Hållbara städer och samhällen är inte bara till nytta för staden i sig, utan påverkar 
också omkringliggande natur och bebyggelse, på samma gång som omlandet påverkar sam-
hället och staden.104 I mån att förstärka och förbättra utvecklingen, måste staden och dess om-
land samarbeta i försörjningen och behandlingen av resurs- och deponeringsflödena. Alltför 
ofta försörjs stadens invånare från ett omland som innefattar hela jorden (globalt), medan de-
poneringen sker i den geografiska närhet, eller i alla fall på ett geografiskt koncentrerat om-
land.105 Därutöver bör stadens resursförsörjning utvecklas och integreras i planeringen. 
Alternativa möjligheter till hantering och försörjning av energi, vatten och avlopp, finns idag 
och bör i största möjliga mån utnyttjas. Människan måste omvända sin resursanvändning till 
en mer eftertänksam hållbarhet, samtidigt som hon bör fokusera på att återföra avfall till 
kretsloppet. Att använda förnybar energi framhålls starkt för en hållbar stadsutveckling. Upp-
värmningen av bostäder kräver enormt mycket energi, något som borde kunna effektivisera. 
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Även vattenhanteringen borde utvecklas och effektiviseras. Genom att låta vattnet infiltreras i 
marken kan vi minska övergödningar av sjöar och vattendrag.106   
 
Alla olika strukturer (grönska, jordbruk, trafik och bostäder) måste ges utrymme bredvid var-
andra och samsas om de utrymmen som erbjuds.107 De allt större kraven som infinner sig 
beträffande hållbar stadsutveckling, sätter större press på bebyggelsen och efterlevelsen. Idag 
innebär den hållbara stadsutvecklingen att ekonomisk tillväxt ska skapas, att livsmiljöerna i 
städerna ska förbättras, att kulturvärdena liksom naturen ska vårdas samt att byggandet fort-
satt ska vara hållbart och socialt sammanhållet. Allt detta för att gå en så god framtid som 
möjligt till mötes.108 Utöver dessa krav behövs engagerade människor och drivkrafter från 
olika nivåer (s.k. ”eldsjälar”) som är kapabla att lyssna, och även intressera andra, för den 
gemensamma utvecklingen mot hållbara städer. Under 2000-talet kommer den hållbara stads-
utvecklingen antingen att lyckas eller misslyckas, påstår Kirdar.109 Hur utgången blir är bero-
ende av stadsinvånarnas deltagande och möjlighet till medbestämmande.110 Engagemang hos 
invånarna skapas lättast genom att i stadens plan och struktur forma och synliggöra länkar 
mellan natur och människa. Det kan t.ex. handla om att låta dagvatten vara öppet i strukturen 
för att väcka tankar om och intressen för processen, som förhoppningsvis leder till ingripan-
den.111 Boverket tror att, genom att lära människor om sin boplats och dess historia och 
kulturarv, kan man skapa en större och bredare inlevelse med djupare känslor. Hemkänslor för 
platsen, rummet och bostaden underlättar människans intresse för att delta i utvecklingen.112 
 
Utgångspunkten för en hållbar stadsutveckling ska ligga på lokalnivå, där de lokala situatio-
nerna och egenskaperna kan få utrymme.113 Att förändra användningsmönstret av materiella 
resurser och transporter är, enligt Falkheden, inte tillräckligt för att få bukt med problemet. 
Det krävs mer än så för att övervinna det riktiga problemet.114 Att analysera och ompröva våra 
rådande tankar om utvecklingen, tillväxten och relationerna mellan natur och människa är vad 
som behövs för att nå en hållbar stadsutveckling, menar Falkheden.115 Därutöver bör vi som 
enskilda individer kritiskt ifrågasätta våra värdegrunder, vårt livsmål och hur vi och våra med 
medmänniskor handlar i vardagen. Vi måste nå bort till en annan nivå, där vi verkligen analy-
serar och kritiskt granskar den utveckling vi står inför idag.116 Ett utökat samarbete och samtal 
mellan arkitekter, berörda och intresserade privatpersoner, kan öka motivationen och generera 
nya dimensioner till den hållbara stadsplaneringen. Att ständigt fråga sig hur man kan för-
bättra livskvaliteten och hållbarheten är viktigt för att utveckla målsättningar.117  
 
För att överhuvudtaget kunna uppnå en hållbar stadsutveckling måste det finansiella stödet 
vara starkt. En god ekonomi är högst väsentlig för att tekniska innovationer ska kunna skapas. 
Det behövs en säker grund att stå på under processens gång.118 Viktigast av allt är dock ett 
starkt socialt kapital som är villigt att kämpa för den hållbara utgången. Det är invånarna som 
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för processen framåt och bestämmer dess riktning.119 Genom att blanda de boendes åsikter 
med de expertkunskaper, som andra aktörer besitter, når man en balanserad väg mot hållbar-
het, skriver Fusco Girard.120  
 
Deltagare vid Habitat-konferensen i Istanbul uttryckte, ett stort hopp och en stark tro på en 
framtida värld där ekonomisk och social utveckling, vid sidan av miljöskydd kan skapas ge-
nom solidariskt samarbete mellan och inom nationer, samt genom partnerskap på olika nivåer. 
Utgångspunkten måste för alla vara att förbättra livsvillkoren för världens alla invånare.121 
Syftet med Habitat II var att framkalla ”Rimligt boende för alla” och ”Hållbar utveckling av 
människors boplatser i en värld med växande städer”. Invånaren är högst central i dessa frå-
gor, då hon har rätt till ett givande liv nära naturen.122 Det finns flera vägar att nå dit, frågan är 
bara vilken som är den rätta. 

4.3.1 Alternativa lösningar för en hållbar stadsplanering 
Den starka urbaniseringen kräver nya lösningar, och den stora frågan blir om lösningen för en 
hållbar stadsutveckling, är en kompakt eller gles stadsstruktur. Förespråkare av de olika stads-
formerna står mot varandra och de båda hävdar förståss bestämt att deras struktur är den håll-
bar.123  
 
Det allmänna intrycket av vad en hållbar stad står för, är hög täthet och stark koncentration. 
Att förtäta de redan befintliga städerna gör staden, ur en miljösynpunkt, hållbar.124 I den kom-
pakta staden tros transporterna kunna minskas, och genom det även energianvändningen och 
koldioxidutsläppen. Den glesa staden å sin sida, bjuder i motsats på grönskande resurser, vilka 
anses ha ekologiska, sociala och kulturella inverkningar. Falkheden diskuterar emot den kom-
pakta staden, eftersom minskade transporter inte kan anses hållbart ur alla perspektiv. Även 
om den kompakta staden minskat avstånden, är dagens storstäder så stora till ytan att allt inte 
finns på ett nära och tillgängligt avstånd. Vissa rörelser kräver även i den kompakta staden ett 
utnyttjande av något slags transportmedel. Falkheden hävdar också att om inte staden erbjuder 
grönska, tar vi oss till grönska och för att kunna göra det tvingas vi använda transporter, som 
skulle undvikas i den kompakta staden.125 Den kompakta staden har länge varit vägledande 
för att nå en hållbar utveckling. Förtätningar av städer sker idag främst på gammal hamn- eller 
industrimark (s.k. brownfields), belägna inne i städerna, vilket skonar de värdefulla grönom-
rådena. Johan Rådberg, professor i arkitektur, frågar sig dock om den kompakta staden verk-
ligen är mer hållbar än den glesa.126  
 
För att hållbarheten ska uppnås måste kretsloppsanpassningen tillgodoses och västvärldens 
ökade konsumtion måste tas omhand. Likaså måste vattendrag deponeras och näringsämnen 
återföras till marken utan långväga transporter. Den täta staden kan inte tillgodose dessa krav, 
men en stad uppluckrad med grönska, markreserver för solvärme, vatteninfiltration, kompos-
tering och odling, är föredömlig i detta avseende, menar Rådberg.127 Dock anses inte en 
utspridning (sprawl) av staden vara bra.128 Utglesningen anses ta alltför stora markarealer i 
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besittning, vilket förstör naturen i större utsträckning. Avstånden ökar markant och transporter 
blir ett måste, vilket påverkar miljön negativt.129 Försök att stoppa detta har gjorts genom för-
sök att återföra planerandet till en tätare stad. Under 1930-talet kom Le Corbusier upp med 
idén om att riva den gamla staden och på dess mark uppföra en mängd skyskrapor som skulle 
kunna avhjälpa problemet med förorternas utbredning. I de enormt höga husen beräknades 
massor av människor få plats, samtidigt som grönskande delar kunde behållas. En förtätning 
av staden har dock aldrig lyckats stoppa stadens spridning.130 Rådberg menar att utsprid-
ningen antagligen har att göra med det förhöjda markvärdet i staden, vilket medför höga priser 
på bostäderna.131 Något som gemene man inte kan klara av. Med andra ord kan förtätningen i 
vissa fall leda till ytterligare spridning. Markägare, politiker och byggherrar tar inte denna ut-
veckling som negativ, utan ser istället till de förhöjda markprisernas goda avkastning, det 
ökade skatteunderlaget och till den ökade efterfrågan på dyra bostäder. Också arkitekterna ser 
positivt på denna utveckling. De finner det intressant att ställas inför nya utmaningar, där ar-
betsytan är minimal och begränsad. Sökandet efter effektiva lösningar anses inspirerande. Vä-
gen till en hållbar stadsutveckling är, enligt Rådberg, lagom täthet med måttlig exploatering, 
former som är attraktiva och stabila över tiden och blandade bostads- och upplåtelseformer, 
vilket förebygger segregering.132 Rådberg framhåller trädgårdsstaden som ett gott exempel på 
en stadsstruktur som har de preferenser som hållbarheten efterfrågar.133 Den hållbara utveck-
lingen kräver långsiktigt tänkande och noggranna överväganden sedda ur fler än två ögon och 
ur olika betraktelser grunder.134   
 
Även de amerikanska forskarna Allan Jacobs och Donald Appleyard spinner, enlig Peter Hall, 
vidare på Howards trädgårdsstadsideal när de försöker lyfta fram vad staden måste ha för att 
människor ska vilja bosätta sig där.135 De menar att staden måste ha vissa attraktiva strukturer. 
Staden måste innehålla levande rum där trygghet ställs i fokus. Invånaren måste känna att 
identiteten stämmer överens med platsen. Detta är viktigt för att invånarna ska kunna känna 
deltagande och få en känsla av att de är en del av staden och dess utveckling mot hållbarhet. 
Jacobs och Appleyard har satt upp fem punkter som de menar att en stad måste omfatta och 
utstråla; 
Levande gator och grannskap – som är ljusa, har frisk luft, grönska och öppna rum, en måttlig 
skala och god arkitektur. Tyst och lugnt ska det vara ,och människan ska här känna trygghet.  
Måttlig täthet – Det bör inte vara för högt och inte för tätt, men inte heller för glest. Vad man 
eftersträvar är helt enkelt lagom täthet. Viktigt är att offentlig och privat mark är tydligt åt-
skilda. Rummen bör vara levande, men utan för hög påfrestning. 
Integration av aktiviteter – Boende, arbete och service blandas för att minska avstånden och 
på så vis undvika transporter. Samtidigt måste det finnas spirituella platser och platser för re-
kreation på nära avstånd, annars går den hållbara tanken förlorad. 
Tydlig och genomtänkt bebyggelsestruktur – Boplatser och andra byggnader ska struktureras 
med eftertanke, för att underlätta livet i staden för människan. Öppna och allmänna platser får 
inte uteslutas, men får inte heller ta allt för stor yta i anspråk. Lagom är mottot.  
Blandat utförande – En blandning av bebyggelseformer och upplåtelseformer är att föredra 
för en levande och blandad social och kulturell stad.136 
 
                                                 
129 Wheeler, 2004 s. 4 
130 Rådberg, 2003 s. 3 
131 Ibid s. 4 
132 Ibid s. 4 
133 Ibid s. 4 
134 Falkheden, 2005 s. 77 
135 Hall, 2003 s. 65 
136 Ibid s. 65-67 



 26

I förhållande till andra länders stadsbyggnationer, är Sveriges stadsstrukturer unikt gröna och 
luftiga. Denna sällsynta tillgång bör vi ta hand om och förstärka, istället för att försumma. 
Följer vi bara dessa perspektiv, är vi redan nu en god bit på vägen mot ett hållbart samhälle.137 
Falkheden anser att viss förtätning kan vara till fördel för stadens sociala och kulturella bety-
delse, men bara om de grönskande delarna kan behållas och utvecklas.138 Många svenska stä-
der är förhållandevis små till ytan, vilket underlättar och möjliggör ett minskat 
transportutnyttjande då bostaden, arbetet och servicen ligger inom en nära radie. Dessutom 
medför storleken att avståndet mellan stad och omland är minimalt, vilket öppnar upp för 
kretsloppslösningar. Trots det hållbara förhållningssättet och goda förutsättningar verkar 
svenskarnas energikonsumtion och miljöutsläpp bara öka. Betyder det att dagens hållbara ar-
bete inte räcker till, eller att det krävs större aktioner och förändrade handlingsmönster från 
oss medborgare, frågar sig Falkheden.139 
 
Genom att blicka tillbaka i historien, kan vi vägledas fram emot en hållbar stadsutveckling.140 
Sett till historien har den kompakta staden ibland varit framgångsrik och hållbar, men andra 
gånger bristfällig.141 I början på 1900-talet försökte Howard genom sin trädgårdsstad stoppa 
utglesningen, genom att uppföra en stad med starka och tydliga yttre gränser. Den kompakta 
staden har av de flesta över tid ansetts vara den bästa lösningen. Och idag är den återigen på 
modet genom den hållbara stadsutvecklingen.142 Var plats har sina egenskaper och sina 
förutsättningar som man måste ta hänsyn till. Sker inte detta, finns ingen möjlighet för en 
hållbar utveckling. Ett sunt och genomtänkt handlande med rummet i centrum är viktigt. Att 
vara engagerad för sin stad och tänka på den är högst väsentligt. Frågan som Jill Grant ställer 
sig är, hur långt vi kan gå innan världens system kollapsar. Att helt och hållet förlita sig på 
teknologin, som det utvecklade väst så ofta gör idag, är vanskligt. Teknologiska innovationer 
kan inte ensamt lösa världens enorma problem beträffande bostadssituationen, fattigdomen, 
resursförbrukningen och miljön.143 
 
Hur framtiden kommer att gestaltas, beror till stor del på de val vi gör idag, samt på hur och 
till vilken grad, tidigare erfarenheter förvaltas och bedöms vara av vikt. Viktigast av allt är, 
enligt Kirdar, att det finns en framtidsvision att anförtro sig till.144 Finns visionen, kan invå-
nare samlas runt denna och tillsammans kämpa för en hållbar framtid. Ett stort mänskligt 
deltagande är en förutsättning och utan drivande själar som ”pushar” utvecklingen framåt, når 
vi aldrig målet, antyder han. Invånarna måste för att aktivt vilja delta, få chans att se att deras 
medverkan faktiskt gör nytta.145  
 
Vad den stora andelen av världens befolkning idag önskar sig, är ett samhälle där demokrati 
råder och där alla anses lika och har lika tillgångar och förutsättningar. Världens alla männi-
skor lever idag bredvid varandra, med sina olika livsformer. I allt högre grad blir jordens in-
vånare medvetna om hur mycket platser på andra sidan jordklotet faktiskt berör oss. Den fy-
siska platsen är unik och utvecklingen måste skapas utifrån dess egenskaper, ingen är den 
andra lik. Dock anses inte den fysiska planeringen vara den slutliga lösningen. Utan samar-
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beten över gränser kommer inget att lösas.146 Länder och kommuner har mycket att lära av 
varandra och att utnyttja det potentiella samarbetet är nödvändigt för en hållbar framtid.147 

4.4 Planering för hållbara städer 
”Livskvaliteten för alla människor beror, bland andra ekonomiska, sociala, miljömässiga 
och kulturella faktorer, på de fysiska villkoren och de rumsliga egenskaperna hos våra 
byar, samhällen och städer. Stadsplanering och estetik, markanvändningsmönster, befolk-
nings- och bebyggelsetäthet, transporter och tillgänglighet för alla till basvaror, service och 
offentliga inrättningar har en avgörande betydelse för att göra städer och boplatser ända-
målsenliga och beboeliga.” (Habitat Agenda 1996 § 30).  
 
Städers planering visas här vara högst essentiell för hållbarheten. Utan tydlig struktur finns 
inte möjlighet att uppnå målet.148 Människors tankar och känslor om stadens utformning, bör 
göras hörda. Invånarna har behov av närhet och grannskap, samtidigt som närmiljön är av stor 
vikt för välbefinnandet och trivseln. Den lokala miljön ska behandlas med omsorg och varlig 
hand för att skydda dess unika historiska arv.149 Hållbara städer förväntas ha möjlighet att 
framkalla en föreställning om medborgarskap och identitet, vilket i sig leder till gemenskap 
och hemkänsla.150 För att detta ska kunna genomföras och bli till verklighet, krävs ett engage-
rat samarbete mellan alla nivåer och mellan skilda grupper (aktörer). Tillsammans ökar effek-
tiviteten och kraftfullheten.151 Varje nation ansvarar själv för arbetet och förbättringarna av 
boendefrågorna. För ett framgångsrikt arbete måste målen överensstämma med nationens 
rättsliga förutsättningar. Inget land är det andra likt, och därför krävs att stor hänsyn tas till de 
speciella egenskaper och tillfälligheter som existerar i verkligheten.152 Visionen stannar inte 
vid att skapa attraktiva boplatser för människor, utan även kapitalet bör lockas till platsen. I 
Sverige är det främst traditionella byggnadsformer som attraherar allmänheten. Sjönära lägen 
och grönskande lummiga landskap värderas idag högt.153   
 
Enligt arkitekten Lars Mikael Raattama har ”New Urbanism” utvecklats till stadsbyggnadshe-
gemoni för många av dagens planeringsinstitutioner.154 ”New Urbanism” slog igenom under 
det tidiga 1990-talet som ett svar på den utglesning som hotade världens städer. Rörelsen av-
såg att återföra staden till en mer kompakt form, där invånarna skulle få mer utrymme för att 
skapa en socialt levande stad.155 Dess anhängare menar att en integration av olika verksamhe-
ter ger staden liv både dagtid och nattetid, vilket också ger ett tryggare rum att vistas i. Dess-
utom förväntas transportbehovet att minska då de nödvändiga funktionerna finns på ett till-
gängligt avstånd från bostaden. Stadens utglesning och funktionsuppdelning anses inte vara 
rätt för framtidens hållbarhet. Viktig är att få till en brytning med dessa företeelser, och istället 
framhålla visionen om ”blandstaden”.156 Raattama ställer sig dock frågan om denna modell 
verkligen är allfungerande. Finns det egentligen någon modell som passar till alla städer, fort-
sätter han. Att finna övergripande lösningar, har länge legat för arkitekter och planerares föt-
ter. Att tillfredsställa den stora och blandade befolkningen kan anses vara nästintill omöjligt. 
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Invånarnas ökade globala medvetenhet sätter också press på planeringen. Den ständigt föränd-
rade samhällsbilden, och även det verkliga rummet, kräver omvälvande planer som tar fasta 
på både historia, nyheter och framtid.157 

4.4.1 Den eftertraktade funktionsblandningen 
Den postindustriella staden förväntas innehålla en blandning av verksamheter, vilket ses at-
traktivt i dagens kunskaps- och informationssamhälle. Nya stadsbyggnationer strävar åter ef-
ter en brytning med den funktionsseparerade staden, och förespråkar istället en sammanhållen 
stad där människor, bostäder, service och arbete beblandas.  
 
Den blandade staden anses främja en hållbar utveckling. I den blandade staden ökar tillgäng-
ligheten, vilket medför minskat transportbehov.158 Att lokalisera arbeten och service i sam-
klang med bostäder, är viktigt för att skapa tillväxt och en levande stadsdel.159 Rörelse och 
förflyttning är en del av människans vardag, därför måste detta skötas på ett så effektivt och 
miljövänligt sätt som möjligt. I de hållbara städerna ska gång-, cykel- och kollektivtrafik 
framhållas framför enskilda alternativ. Det är människan som ska vara i centrum och fungera 
som utgångspunkt för planerna, gällande vägar och transporter.160 För att kunna minska trans-
porterna ytterligare bör grönområden och rekreationsområden finnas på ett nära och tillgäng-
ligt avstånd från bostaden, framhåller Boverket. Grönskan ger oss invånare ett välbefinnande 
och god hälsa, samtidigt som våra sinnen för miljötänkande öppnas upp. Dagens överlag 
stressade människor kan i grönskande oaser finna lugn och harmoni, vilket kan komma att 
inverka gott på folkhälsan. Den kultur och historia som gömmer sig i landskapet, och i det 
gröna, är viktig för vårt identitetsskapande och vår tillhörighetskänsla till platsen.161 Trygghe-
ten i staden är a och o för att invånarna ska kunna röra sig fritt utan att känna oro. Det kräver 
sin planering, men är av högsta prioritet, särskilt för kvinnor och barn.162 
 
Kultur i form av byggda miljöer, caféer, mötesplatser och evenemang, gör staden levande. Det 
skapar gemenskap och öppnar upp för de spontana möten som eftersträvas för den hållbara 
staden.163 Kulturmiljövärden och arkitektoniska värden måste få större utrymme i 
planeringsprocessen. Hänsyn måste tas till detta för att en kvalitativ och levande utveckling 
ska kunna äga rum. Hur dessa värden uppfattas av deltagande aktörer, blir avgörande för ut-
vecklingen. Dialog och samverkan med kunniga inom olika området, kan vara till nytta för en 
god utveckling.164 Historiska och kulturella värden ses som tillgångar för platsens betydelse 
och människans upplevelse och förankring av och till rummet. Ny bebyggelse måste därför ta 
stor hänsyn till, och bevara platsens kulturella och historiska arv, för nästkommande genera-
tioners skull.165 
 
Kreativa rum är viktigt för stadens hållbara framtid, framhåller sociologen Mats Franzén.166 
Att vara kreativ i vardagen betyder att kreativa centrum kan både vara centrerade i staden eller 
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samlade i s.k. science parks (forskningsparker) utanför staden.167 Genom det kreativa tänkan-
det och handlandet kan hållbarheten utvecklas och finna effektivare vägar fram.  

4.4.2 Staden och den ständiga utvecklingen 
Människorna, städerna och deras utveckling är i ständigt behov av vidare forskning, då nya 
dimensioner och förhållanden hela tiden tillkommer och skapar förändrade relationer och ut-
gångspunkter. Eftersträvansvärt är också utvecklandet av metoder och verktyg som kan stärka 
den hållbara utvecklingen.168 Planeringen för en bebyggelse får aldrig avstanna helt. Att stän-
digt göra nya ställningstaganden och värdera positiva faktorer mot negativa, kan ge planen 
nya dimensioner. Genom att oavbrutet vara uppmärksam på samhället runt omkring skapar vi 
bättre förutsättningar och hållbara samhällen.169 Denna beredskap och oavbrutna utveckling, 
medför att kostnaderna för att bygga hållbart skenar iväg. Att utveckla miljötekniken är kost-
samt, men enligt de flesta värt mödan och pengarna. Planerarna hoppas att priserna för den 
hållbara stadsutvecklingen snart går ner så att även de lägre avlönade har chans att vara delta-
gande.170 
 
Alla skalor av planeringen borde på ett eller annat sätt försöka anta ett antal lämpliga hållbara 
handlingar. Även de lägsta nivåernas arbete för hållbarhet, kommer i slutänden att vara värde-
fullt. De flesta planer lyckas endast uppnå vissa mål mot hållbar utveckling. Jürgen Eppinger 
menar att ingen stad någonsin kommer uppnå hållbarhet fullt ut, dock kommer det att finnas 
bättre och sämre exempel på den hållbara utvecklingen.171 Planerare, arkitekter och byggher-
rar världen över väljer ofta att följa den lättare vägen och använda de material till tak, väggar 
och andra element, som redan är beprövade och bevisat funktionsdugliga, av andra. Det tycks 
finnas normer för vad för material som är allmänt erkända att arbeta med, och dessa frångås 
sällan. Endast ett fåtal i branschen anstränger sig för att finna och utveckla nya teknologiskt 
skapade byggmaterial med bättre kvalitet, sett ur miljömässiga aspekter. Möjligheten att 
lyckas med en hållbar stadsutveckling grundar sig på förståelse för både historia och nutid. De 
flesta av oss är medvetna om de alarmerande problem som våra städer idag står inför, det vi 
inte är kapabla till, är att finna allomfattande, fungerande lösningar på dessa problem. Den 
historiska utvecklingen måste bindas samman med vår samtid, och dessutom krävs ett öppet 
sinne och noggranna överläggningar, innan vi kan skapa lösningar för framtiden, menar Anil 
Laul.172 Antagligen är de enklaste lösningarna de mest effektiva, påpekar hon.173 
 
Stadsplaneringen måste fokusera på långsiktighet och solidariskt hänsynstagande till alla ni-
våer och alla rum. Detta framför krav på eftertanke, noggrannhet, nya angreppssätt och ny 
inspiration.174 Den hållbara utvecklingen förutsätter en samverkan mellan olika institutioner 
och mellan en rad olika områden. Sist men inte minst måste vi som invånare förstå problema-
tiken, och därur kunna frångå våra idag nedbrytande livsstilar.175  
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4.5 Riktlinjer för hållbar stadsplanering 
Bebyggelsens och bostädernas hållbarhet blir beroende av en god lokalisering, som kan skapa 
social och ekonomisk utveckling och förbättrad hälsa och utbildning. Det är också viktigt att 
platsen värnar om den biologiska mångfalden och att de naturliga resurserna används med 
insikt. Staden ska också se till att naturen och miljön hålls ren och sund, detta för människans 
välbefinnande och hållbarhet. Dessa åtaganden och förhållningar, är ett effektivt sätt att uppnå 
hållbara städer som kommande generationer kan nyttja.176 Det mänskliga 
hållbarhetsperspektivet får inte glömmas bort. Skapandet av en god boendemiljö i det hållbara 
samhället, är idag en förutsättning.177 Meningen är att folk ska vilja bo där i många, många år, 
framöver och att det är hållbart nog att bära upp framtiden. Den ska inte bara vara tilltalande i 
form och rumslighet, utan måste också kunna balansera en hållbar ekonomi, samt skapa delta-
gande hos medborgarna som vet att demokratin alltid fungerar.178 
 
Det finns vissa mål som måste vara uppnådda för att en stad ska kunna benämnas hållbar. 
Kraven och målen ser olika ut mellan kommuner och likaså mellan nationer. Utgångspunkten 
för utvecklingen måste dock alltid vara rummets specifika egenskaper. Många av dagens 
miljöproblem orsakas av de hushåll som inte förstått allvaret med världens nya utmaningar 
och hot. Att ändra på våra vanor är ett måste, och för att underlätta övergången mot ett mer 
hållbart handlande kan samhället och planerarna hjälpa till.179 Dessa riktlinjer baseras på 
Johansson och Orrskog tankar om vilka mål den hållbara stadsplaneringen bör ta fasta på.  
Den nya byggnationen bör vara:  
Anpassad till historien: Planerarna måste ta hänsyn till och anpassa bebyggelsen efter rum-
mets historiska förutsättningar. 
Anpassad till landskapet: Landskapet är viktigt för både rummet och människans identitet. De 
lokala kvalifikationerna (bl.a. vatten, ljusinsläpp och biologiskt liv) bör bli vägledande för 
utformningen. 
Inordnad till ett större nätverk: Samarbete mellan kommuner och mellan städer är essentiellt 
för en hållbar utveckling. Att hjälpa varandra framåt, är en del i utvecklingen. 
Energihushållande: För att spara energi kan hushåll och lokaler effektivt värmas upp med 
solvärme, antingen genom ljusanpassad planering eller genom solfångare. En tät bebyggelse 
kan hålla nere energikonsumtionen då värmen bibehålls längre. Mest effektivt är att låta an-
vända spillenergi från arbetslokaler i hushållen. Dessutom ska staden framhålla gång- och 
cykeltrafik framför biltrafik, och kollektivtrafikförbindelserna bör vara goda.  
Kretsloppsanpassad: Bebyggelsen ska ha nära anknytning till grönskande rum för en fullgod 
funktion. Staden ska kunna utnyttja naturens ekologiska tjänster, där återföring av konsumerat 
avfall ska vara lättillgängligt, så att resurserna kan förnyas.  
Bebyggelsen ska kunna återanvändas: Staden planeras för att underlätta återanvändningen av 
icke-förnybara resurser. Att främst använda förnyelsebart material är att föredra. 
Värnande om den biologiska mångfalden: Naturen är viktig både för oss människor och för 
den biologiska mångfaldens fortlevnad.  
Demokratisk: Invånarna ska vara deltagande och närvarande i processen. Om människor inte 
känner sig deltagande eller finner hemkänsla i staden, är det svårt att skapa det mänskliga en-
gagemang som är så viktigt för den hållbara utvecklingen. För att uppnå ett hållbart samhälle 
måste först människorna bli hållbara, eftersom det är deras handlanden som utmanar framti-
dens miljö och livskvalitet.  
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Estetisk och hälsosam: Staden måste uppfylla mänskliga krav som offentliga mötesplatser, 
grönskande oaser, vackra utföranden och god arkitektur som står sig över tiden. Grönska är en 
del av vår svenska identitet, vilket gör oss beroende av den. Även stadens hälsa och välmå-
ende är beroende av grönskande kilar som kan rena miljön. Forskningar har visat att grönska 
har en lugnande och sund inverkan på människan, något som var stressad stadssjäl är i behov 
av.180  
 
Ytterligare krav som, enligt Dalman, borde ställas är: 
Sunt materialval: Att använda material som inte skadar naturen och människorna.  
Brett utbud av bostadstyper och upplåtelseformer: Att radhus blandas med flerfamiljshus och 
villor, skapar öppenhet för olika grupper i samhället. Dessutom förebygger blandade upplåtel-
seformer segregation i viss utsträckning.  
Varierat stadsrum: En spännande struktur där bostäder blandas med grönska och offentliga 
platser.  
Funktionsblandat: För att en levande stad ska skapas bör bostäder, verksamheter och service 
blandas i lagom mängd.181 
 
En hållbar stad måste dessutom se till att buller och luftföroreningar bekämpas, och försöks 
hållas på så låga nivåer som möjligt. Detta, tillsammans med mycket annat, äventyrar invå-
narnas och miljöns hälsa. För att klara att stå emot framtidens påfrestningar och ”hot” måste 
städerna utvecklas till mer robusta och tåliga boplatser, både vad det gäller funktion och för-
sörjningssystem. Tekniskt bärkraftiga lösningar är ett måste för en utveckling.  Planeringspro-
cessen måste vara noggrann och tydlig för att undvika misstag och snedsteg, som kan bromsa 
upp eller rasera utvecklingen mot hållbarheten. De planerande aktörerna måste ligga steget 
före för att kunna förebygga potentiella, framtida utmaningar och påfrestningar.182 Indikatorer 
och mål är engagemang skapande om de är tydliga och direkta, men ska sådan sättas upp, 
måste de ständigt hållas uppdaterade. Annars kan de förlora sin verkan.183 Balansen mellan 
kvalitativ tillväxtutveckling, rättvis välfärdsfördelning av kulturell och social livskvalitet, och 
god miljöhänsyn, är viktig att kunna hantera, då man vill utveckla en stad med hållbarhet, 
menar Boverket.184  
 
Att lyckas uppnå ett hållbart samhälle anses inte längre vara en utopisk dröm, då det idag är 
möjligt att nå detta mål, trots många, hårda motsättningar och  sektoriella intressen.185 

5 Från globalt till lokalt 
FN: s arbete med bostadsfrågor startade i Vancouver 1976 och därefter har ett flertal olika 
konferenser hållits runt om i världen. Habitat II i Istanbul (1996) blev den andra med specifik 
inriktning på boende och boplatser. Genom dessa konferenser, har mål beträffande förbättrad 
levnadsstandard för alla världens invånare utarbetats. Idag arbetar de flesta av världens länder 
för en hållbar utveckling.186 För att kunna utveckla hållbara samhällen måste de globala, 
regionala och lokala perspektiven föras närmare varandra för att finna övergripande lösningar. 
Det lokala handlandet påverkar på lång sikt det globala, vilket måste värderas och analyse-
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ras.187 Mottot ska vara; ”Tänk globalt, handla lokalt”.188 Den hållbara stadsutvecklingen vill få 
oss att tänka på kommande generationer och deras möjlighet till ett gott liv. Hur vi handlar 
idag påverkar morgondagen.189 Världens alarmerande problem förnekas idag i alltför stor ut-
sträckning. Alla världens invånare måste förstå dagens problem och inse dess vidd, för att 
kunna agera mot detta. Genom ett större, allmänt deltagande i den urbana planeringen, kan vi 
alla bli mer medvetna om skeendena runt omkring oss och vad som behöver göras. För att 
kunna agera rätt måste vi först analysera problemet och förstå dess egentliga grunder, menar 
Wheeler.190 
 
Övernationella institutioner och organisationer har en viktig påverkan på lägre nivåer. Be-
stämmelser och regler ovanifrån tas på mycket stort allvar och kan bidra till långsiktiga lös-
ningar. Utfärdade lagar, regler och standardiseringar måste kunna följa svängningarna i sam-
hället och uppdateras därefter. För mycket regler och förhållningar är dock inte att föredra, då 
det kan hämma kreativiteten och nytänkandet i planeringen.191  

5.1 EU:s syn på hållbar stadsplanering 
EU: s inverkan på stadsutbyggnad och planering sker främst genom riktlinjer och strategier. 
Ansvaret för lagstiftningar och regleringar lämnar EU över till var och ett av sina medlems-
länder, men nationerna är starkt påverkade av de mål och riktlinjer EU satt upp inom andra 
områden. För EU är städerna viktiga, eftersom att det är där utvecklingen och ekonomiska 
tillväxter sker.192 Att EU inte valt att sätta upp gemensamma mål för planeringens utveckling 
beror främst på att varje land ser olika på begreppet planering (och vad som bör läggas där i). 
I EU benämner man planering som ”rumslig utveckling” eller ”territoriell utveckling” som 
innefattar sociala, ekonomiska, miljömässiga och fysiska perspektiv. Dessa nya begrepp avser 
att spridas till alla medlemsländerna, så att ett samlat och gemensamt begrepp med en enad 
innebörd arbetas fram.193 EU ser på stadsbyggandet som ett verktyg för att utveckla 
konkurrensstarka städer som står sig på den internationella spelplanen.194 
 
EU anser att utvecklingen av stadsregioner är positiv för både ekonomiska, miljömässiga och 
sociala mål. Av särskilt intresse för EU har miljö, rumslig planering och transporter varit. Eu-
ropas och Europeiska unionens utveckling är beroende av städernas utveckling och förmåga 
att komma till rätta med problemen. År 1998 antogs ”Sustainable Urban Development in the 
European Union: A Framework for Action”. Detta dokument hade som mål att förbättra den 
ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, förnya stadsmiljön och sist men inte minst att 
stärka lokala aktörers och medborgares deltagande och påverkningsmöjligheter.195 EU:s ar-
bete för stadsutvecklingen riktas främst mot: 

• att stärka det ekonomiska välståndet och sysselsättningen i städerna 
• att främja jämställdhet, social delaktighet och förnyelse i städerna  
• att skydda och förbättra miljön i städerna och leda utvecklingen i riktning mot lokal, 

nationell och global ekologisk hållbarhet 
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• att bidra till en god politisk styrning och förvaltning av städerna196 

5.2 Sveriges arbete för stadens hållbara framtid 
De modernistiska och positivistiska influenserna har länge legat till grund i den svenska sam-
hällsplaneringen. Strävan efter allomfattande och optimala lösningar för alla parter i samhäl-
let, har under lång tid styrt utvecklingen.197 Överlag planerar vi i Sverige fortfarande efter 
1800-talstrenden med låg och tät bebyggelse. Arkitekten Gert Wingårdh förespråkar dock en 
mer odogmatisk planering för framtiden, där traditionella mönster kan blandas med nytän-
kande. Tätheten är ett måste för en levande och estetisk stad, men en blandning av högt och 
lågt är att föredra, påpekar han.198 
 
Den hållbara samhällsplaneringen har de senaste åren kommit att bli allt mer central i den 
svenska politiken. En god planering är ett steg i rätt riktning mot den hållbara utvecklingen 
som Sverige idag arbetar för.199 Den framtida staden måste vara bekväm, ekonomisk fördelak-
tig, trygg, trevlig, spännande och vacker. Dessutom förväntas energisparande och återvinning 
uppfyllas i den hållbara staden. Men för att överhuvudtaget nå dit måste först och främst 
människan bli hållbar. Den hållbara staden ska vara kapabel att lyfta fram platsens kvaliteter 
samtidigt som nackdelarna måste kunna byggas bort. Staden måste vara beredd att möta 
framtidens utmaningar och omvälvningar.200 Samhällets bebyggelse har stor inverkan på 
människans hälsa och tillfredsställelse av närmiljön. Den byggda miljön förväntas ha en lång 
livslängd, vilket kräver både energi, material och arbetskraft för att underhålla och hålla på 
intakt nivå. För att utföra detta på ett hållbart sätt krävs ett stort engagemang från olika ak-
törsgrupper vid planeringen. Alla grupper måste vara införstådda med avsikten att bygga håll-
bart för framtiden.201 
 
Begreppet hållbar utveckling är enligt globala och nationella dokument en mångdimensionell 
och politiskt komplex vision. Varje nations regering måste själv utarbeta hållbara strategier 
utifrån sin egenart.202 För Sveriges del handlar den hållbara stadsutvecklingen främst om att 
stärka upp och förbättra redan befintliga miljöer och städer. Många städer har under årens 
lopp förlorat sin attraktivitet, vilket idag medför svårigheter att locka dit nya invånare och 
företag. Viktigt är att åstadkomma en allsidig attraktivitet för var stad. Förnyelse av bostads-
områden och platser i städerna skapar inte bara förbättrade livsmiljöer och förbättrat rumsligt 
utnyttjande, utan också en förhöjd livskvalitet och ett förstärkt företagsklimat. Utöver den 
förstärkta upprustningen av befintliga rum, förväntas också viss nybyggnation att ske. Vid 
nyproduktion gäller det att kunna läsa av det rådande samhället och var plats egenskaper, för 
att på ett så varsamt och miljövänligt sätt som möjligt bygga upp ett levande, långsiktigt och 
hållbart samhälle.203 
 
Under våren 2003 skapades och inleddes ”Byggabodialogen” mellan regeringen, kommuner 
och företag. Syftet med dialogen var att lyckas skapa ett samarbete mellan de olika aktörerna, 
beträffande hållbart byggande och förvaltning. Genom gemensamt framtagna mål arbetar man 
nu för en hållbar utveckling som förväntas stärka den nationella konkurrenskraften på den 
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globala marknaden.204 För att ytterligare stimulera den eftersträvansvärda hållbarheten, star-
tade Sveriges regering år 2004 ett samhällsbyggnadsdepartement. Som fick i uppgift att skapa 
”det gröna folkhemmet”.205 
 
Habitat-agendan kräver ett visst arbete av den svenska regeringen. De har tagit fram åtta 
punkter som förväntas följas beträffande boende, bebyggelse och stadsutveckling. 

• Utveckla en allmän social bostadspolitik efter nya förutsättningar 
• Anpassa byggnader och byggda miljöer till kretsloppssamhällets krav och kraven på 

sund inomhusmiljö och god tillgänglighet för alla 
• Skapa bättre livsvillkor i utsatta bostadsområden 
• Förbättra integrationen av invandrare i landets olika delar 
• Konsolidera kommunernas kapacitet och handlingsutrymme 
• Förstärka olika orters attraktionskraft för människor och företag 
• Utveckla markanvändningsmönster som främjar städernas kretsloppsanpassning 
• Utveckla den lokala demokratin206 

 
Den svenska staten har ansvar för att kunskap och forskningsresultat i fråga om hållbar stads-
utveckling når ut till alla kommuner.207 Sveriges planeringsaktörer står idag inför problemet 
att skilda delar av den stora utvecklingsproblematiken blir allt för fokuserade, vilket orsakar 
brister i helhetssynen. Det blir alldeles för lätt att rikta in sig på ett problem av den stora hel-
heten, och sedan låta resterande problem ramla utanför utvecklingen.208 I stockholmsregionen 
samarbetar kommuner dåligt över kommungränserna. Om en bättre dialog upprättades skulle 
samhällsutvecklingen kunna förbättras avsevärt. Det läggs idag allt för stort fokus på den egna 
kommunen och man har svårt att ta hänsyn till sina grannar. Det späder givetvis på den redan 
problematiserade miljöbilden. Miljöproblemen tar ingen hänsyn till gränserna. För att få bukt 
på problemen måste också planeringen åsidosätta gränserna, menar Falkheden.209 

5.3 Lokalt hållbart arbete 
Mellan åren 1998 och 2003 fick 161 kommuner ta del av lokala investeringsprogram (LIP) 
som staten delade ut för att uppmuntra och effektivisera utvecklingen mot det ekologiskt ut-
hålliga samhället. Målet med projektet var att;  

• minska miljöbelastningen 
• göra energianvändningen mer effektivt 
• gynna användningen av förnybara råvaror 
• öka återbruk och återvinning 
• bevara och stärka den biologiska mångfalden 
• förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen  
• minska användningen av farliga kemikalier 
• skapa nya jobb 
• uppmuntra och underlätta människors engagemang i omställning till en hållbar utveck-

ling210 
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Sverige framhåller PBL: s (plan och bygglagens) planinstrument som en god utgångspunkt för 
kommunerna beträffande fysisk planering, som strategisk översiktsplanering och detaljplane-
ring. Genom detta instrument kan en god livsmiljö för invånare och företag skapas, där trygg-
het, hälsosam miljö och hållbarhet kan säkerställas.211 De fyra arkitekterna Charlotte Ruben 
Nyström, Johanna Wiklander, Sara Grahn och Lotta Lehmann anser dock att det finns brister i 
PBL, eftersom den inte räcker till för den hållbara planeringen.212 Att PBL är så hårt bunden 
till kommunen gör att det större perspektivet glöms bort och helheten går förlorad.213 För att 
ytterligare stärka utvecklingen mot hållbarhet förväntas kommunala politiker ta ett större an-
svar för den fysiska planeringen. De ska samtidigt föra en dialog med staten, så att de sam-
hällskrav som finns, tillgodoses i planeringen.214 Kommunerna har ett planmonopol som avser 
att främja en samhällsutveckling där jämlikhet och goda sociala livsförhållanden framhålls. 
Dessutom bör livsmiljön utvecklas ur ett hållbart perspektiv både gällande miljön och gäl-
lande invånarna. Idag är det inte bara kommunerna som stadsplanerar. Också byggbolagen 
tillåts ta över mer och mer, skriver Karin Bradley.215 
 
Att låta medborgare som enskilda personer eller grupper delta i planeringen kan skapa nya 
dimensioner att arbeta med. Ett medborgerligt deltagande är en förutsättning för att ett bra 
vardagsliv och en god hälsa ska kunna skapas. Alla grupper och åldrar i samhället bör repre-
senteras och tas hänsyn till, då de har olika uppfattningar och behov. Den kvinnliga represen-
tationen har under många år varit dålig, vilket orsakat en mansdominerad utveckling. Därför 
är det särskilt viktigt att få till en blandad planeringsstab för framtiden.216 

6 Exempel på hållbar stadsplanering 
Dagens stadsbyggande har många krav att uppfylla. Problemet är att alla mål och krav inte 
samspelar med varandra.217 Ett långsiktigt tänkande är tillsammans med ett solidariskt 
hänsynstagande avsevärt för att skapa hållbara lösningar för den stora helheten. Det nya 
stadsbyggandet kräver eftertanke, nya angreppssätt och nya inspirationskällor.218 Det är vik-
tigt för de större städerna att kunna konkurrera med varandra, eftersom en ständig tävlan på-
går om vem som kan göra sin stad mest attraktiv för befolkning och företag. Detta handlings-
sätt kallas ”place-marketing”, och handlar alltså om att sätta sitt namn på kartan.219   
 
Industrisamhället har gått i graven och idag breder istället ett tjänste- och kunskapssamhälle ut 
sig. Detta blir tydligt då gamla industri- och hamnmarker idag saneras och bebyggs med bo-
städer av god arkitektur. Vanligt är också att nedlagda vårdinrättningar och försvarsmark be-
byggs. Mark i attraktiva områden har de senaste åren frigjorts i stor utsträckning tack vare 
detta skifte.220 Aktuella exempel är t.ex. Västra hamnen i Malmö och Hammarby sjöstad i 
Stockholm. Platsernas ofta vattennära läge ökar attraktiviteten och därmed priset. Dessutom 
orsakar centrala lägen höga markpriser. De boplatser som idag uppförs kostar därav mer än 
vad gemene man kan betala. Den kapitalstarka personen i samhället är huvudmålgrupp för 
dagens planering och i kontrast uppförs det knappt något för de lägre avlönade.221  
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Ett annat exempel på hur man försöker göra redan befintliga städer mer attraktiva, är sam-
manbyggnationer av flera förorter. Genom detta tror sig planerarna och arkitekterna kunna 
vitalisera staden och dess attityd. En tätare och mer blandad stad tros kunna motverka segre-
gationen. Därför har rutnätsplanen åter kommit att bli välanvänd inom stadsplaneringen. Dock 
beror inte segregering bara på glesheten, utan snarare på upplåtelseformer och priser. Idag 
uppförs nästan uteslutande bostads- och äganderätter, vilket betyder att endast de med god 
ekonomi kan bosätta sig de nybyggda områdena. Hyresrätter är idag sällsynta på marknaden 
och allt fler hyresrätter görs idag om till bostadsrätter. Detta leder till att segregationen tilltar, 
menar Orrskog.222  
 
Vad som eftersträvas är hållbara förebilder för framtida städer och samhällen. Dessutom be-
hövs metoder som kan ge kunskap och förståelse för hur den skapande processen för en håll-
bar stadsutveckling bör gå till. För att nå framgång med den hållbara utvecklingen av sam-
hället krävs en rad förmågor: 

• Förmåga att skapa engagemang, lokal samverkan och partnerskap mellan människor, 
organisationer och företag 

• Förmåga att få fram nödvändiga resurser för investeringar och utvecklingssamarbete 
• Förmåga att kunna kombinera lokala idéer och önskemål med kunskaper och 

erfarenheter från olika professionella aktörer 
• Förmåga att arbeta långsiktigt och metodiskt vilket kräver erfarenhet, tålamod, bra 

metoder samt en stabil och stödjande organisation223 

6.1 Trädgårdsstaden Silverdal 
Silverdal trädgårdsstad är belägen i Sollentuna kommun, knappt tio kilometer norr om Stock-
holm.224 Det nybyggda området ligger som en smal, grönskande kil mellan E4: an i väster och 
Edsvikens strand i öster. I norr gränsar Silverdal till bostadsområdet Tegelhagen och i söder 
möter området Solna Polishögskola.225 Närheten till både Stockholm city, Arlanda och Kista, 
gör området mycket attraktivt. På endast tjugo minuter kan man ta sig till både Stockholm och 
Arlanda. I Kista, tre kilometer bort, finns god service att tillgå. Den natursköna trädgårdssta-
den är planerad i en modern tappning av idealet. Området erbjuder mycket grönska och triv-
samma kvarter med vackra och kvalitativa bostäder.226 Efter en lite trög början p.g.a. lågkon-
junktur, har Silverdal på kort tid kommit att bli ett mycket eftertraktat bostadsområde med 
god tillgänglighet.227  
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Fig. 1 Silverdal trädgårdsstads geografiska                   Fig. 2 En visionär skiss av en byggnad i det  
placering. Området är markerat med en svart ring.       grönskande Silverdal.  
(http://kartor.eniro.se)            (www.nyahem.skanska.se) 
              
Silverdal trädgårdsstad har en lång historia bakom sig. Under 1600-talet var Silverdal en del 
av Ulriksdals slott, och på de grönskande ägorna roade sig kungligheter och herrgårdsfolk.228 
På den herrgård som fortfarande finns kvar i området, bedrevs förr jordbruk. När Klara-kvar-
teren revs inne i centrala Stockholm på mitten av 1900-talet fick Margreteborg, som området 
då hette, fungera som sopstation.229 Namnet Silverdal är nyligen antaget för kommersiellt 
syfte, men har också historisk koppling till platsen. Under drottning Kristinas kröningståg 
genom området på 1600-talet tappade en av hennes hästar en silversko just här. Därav namnet 
Silverdal.230 Under de senaste åren har Margreteborg använts som militärt övningsområde, 
vilket gjort att området växt igen och blivit näst intill otillgängligt för andra besökare.231 
 
Planarbetet startade i kommunen under hösten 1997 och har sedan sakta skridit framåt för att 
år 2001 börja bebyggas. Omkring tio år tidigare, 1989, förvärvade Sollentuna kommun större 
delen av området Margreteborg från staten. Och redan 1993 diskuterades bebyggelse på plat-
sen, men inget hände förrän 1997.232 Byggbolaget Skanska Nya Hem var deltagande under 
projektets framarbetande, medan JM kom in först i ett senare skede.233 Delar av området står 
idag färdigt, och ett stort antal invånare bor här redan. Närheten till Stockholm stad (tjugo 
minuter med kollektivtrafik), och närheten till naturen i form av strövområden och Edsviken, 
gör Silverdal mycket attraktivt för den som vill slippa undan storstadens stress och kommers 
och istället finna lugnet. Bebyggelsen är blandad både i gestaltning och upplåtelseform och 
varje bostad har sin egen trädgård.234  
 
I planeringen för Silverdal utgick Sollentuna kommun från en vision om hållbar stadsutveck-
ling. Syftet var att skapa ett område där människor kan trivas att leva och bo. Fokus har legat 
på att tillföra området en levande social miljö, vilket förväntas uppnås genom en funktionsin-
tegrering mellan bostäder, arbetsplatser och service, samt genom de många grönområdena. 
Det är trädgårdsstadens moderna principer som är utgångspunkten för arbetet. Detta medför 
att staden kommer att skapas kring en central park som är tänkt att fungera som offentlig mö-
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tesplats.235 Planerarna har funnit inspiration i de tidiga trädgårdsstäderna Enskede och 
Äppelviken i Stockholm från början av 1900-talet. Silverdal trädgårdsstad är anpassad till den 
kuperade terrängen och de mest kuperade delarna har inte bebyggts. Den befintliga naturen 
har så långt som möjligt bevarats. Gamla ängsmarker, skogsområden och fruktträdgårdar be-
rikar idag trädgårdsstadens grönska. Bebyggelsen ger ett intryck av småstad med grönskande 
mellanrum, där privat och offentligt tydligt skiljs åt. Silverbäcken som rinner genom området 
har på två ställen dämts upp till dammar för att ge området karaktär. Bäcken rinner genom 
områdets grönskande oaser ner till Edsvikens strand. Nere vid strandkanten återfinns ett antal 
historiska byggnader, bland andra ”Rådan” från år 1890 som Axel Kumlien ritade. Under det 
tidiga 1900-talet användes ”Rådan” som barnhem för föräldralösa flickor. Här uppfostrades 
de i husligt arbete för att sedan skickas ut i arbetslivet som hembiträden. Idag är huset nyre-
noverat och innehåller kontorsverksamhet.236  
 

                           
Fig. 3 ”Rådan” under det tidiga 1900-talet.               Fig. 4 Planvisionen för Silverdal, norr är till vänster och        
(www.sollentuna.se/hemsidan/sajt.nsf/pictures/          söder är till höger. (JM, Silverdal vision 2010, april 2006)  
7875832b2d82c584c1256f550030dcdd/$file/ 
radan-byggnad-mini.jpg)     
      
Silverdal omgärdas av strövområden och skogbeklädda kullar, och vid sidan av breder Natio-
nalstadsparken ut sig intill Ulriksdals slottspark. Landskapet och dess grönska har kommit att 
få en speciell plats och utformning. Denna historiska plats kräver varsam behandling, och be-
varandet har därför prioriterats högt i planen. Området förväntas vara spännande att röra sig i, 
och överraskningar är en del av visionen. Ytor för rekreation och fritidsaktiviteter av alla sor-
ter, råder det inte brist på i Silverdal. Här finns allt man kan tänka sig både för stora och för 
små. Närhet till grönskande rum inverkar positivt på de flesta människors hälsa och välbefin-
nande. Gröna områden öppnar upp för spontana möten i vardagen. Dessutom finner många 
svenskar naturen lugnande och avstressande.237 Bostäder med närhet till grönska eller vatten 
är oftast mycket attraktiva och dess pris hamnar därför i det dyraste laget. Genom att planera 
väl kan grönskan få sin välförtjänta plats i rummet. Finns det inte plats på marken får man 
föra upp grönskan på väggarna eller på taken, skriver Agneta Persson.238 
 
Silverdal planerades med en blandad bebyggelse, där olika bostadstyper skulle uppföras bred-
vid varandra, och där även upplåtelseformerna skulle variera.239 Dock har än så länge bara 
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ägande- och bostadsrätter uppförts. De båda byggherrarna talar om att hyresrätter antagligen 
kommer i ett senare skede.240 Olika arkitekter har deltagit just för att ge området en skiftande 
bebyggelse, även om det finns gemensamma drag för hela området. Mixen förväntas göra Sil-
verdal till en levande stadsdel där både radhus, kedjehus och villor finns att välja mellan. 
Varje bostad har enligt trädgårdsstadens principer en egen trädgård där det privata livet kan ta 
form. Den levande småstaden förväntas också förstärkas av den funktionsintegration som Sil-
verdal står för. En ”science park” (vetenskapspark), Stockholm Environmental Science Park, 
är under uppbyggnad intill bostadsområdet. Här planeras för företagande, högre utbildningar 
och forskningsanläggningar som tillsammans kan utvecklas.241 Visionen är att Silverdal i slut-
skedet ska bestå av 500 bostäder och 5000 arbetsplatser.242 Först in är läkemedelsföretaget 
Pfizer som beräknas ha omkring 800 anställda. Det kan skapa sysselsättning och tillväxt för 
kommunen och Silverdals invånare. Kända Kista Science City bara några kilometer bort, för-
väntas fungera som hjälpande dragkraft till Silverdals Scince Park.243 I trädgårdsstaden plane-
ras också för annan verksamhet som t.ex. skolor och förskolor, vilka beräknas kunna öppna 
2007. Viss service planeras i senare etapper.  
 
Kommunikationen har byggts ut och tidtabellen har förtätats. Direktbussar in till Stockholm 
city finns på nära avstånd, och pendeltågen går från Helenelund, tjugo minuters gångväg från 
Silverdal. Planerarna hoppas dock att cykeln ska bli välanvänd för de boende, då Silverdal 
anses ligga på ett behagligt cykelavstånd från Stockholm stad och Kista centrum.244 Även om 
planerarnas intentioner var ett minskat bilanvändande, har de tvingats låta bilen få stor plats i 
rummet. Detta eftersom varje hushåll beräknas ha minst en bil. Dessutom kommer arbetsplat-
serna att behöva en stor mängd parkeringsmöjligheter. De otillräckliga kollektiva trafikmed-
len medför att bilen utnyttjas i större utsträckning än vad som var avsikten för området. Också 
båten förväntas få en central roll i Silverdals stadsrum tack vare det sjönära läget via Edsvi-
ken.245   

6.2 De deltagande aktörerna 
Hur staden formeras och gestaltas beror till stor del på planeringsprocessens fortskridning, 
och på hur samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar. Bredvid yrkesmännens kunskaper 
bör allmänhetens tankar och synpunkter beaktas och få utrymme i planen.246 Varje människas 
kunskaper och upplevelser av vardagen är viktiga och bör användas för att få en allsidig och 
stark utveckling.247 Planeringen måste, för att bli lyckad, lyssna till alla parter och alla nivåer, 
menar docenten Lars Orrskog.248 De olika åsikterna måste sedan balanseras till en lagom nivå 
där utgångspunkten alltid är en god arkitektur och ett gott samhälle att leva i.249 Tanken med 
samhällsplaneringen är att den ska underlätta för människors liv och gemenskap. Dock verkar 
detta ibland svårt att uppnå. Utvecklingen beror på vem som planerar och på vilken vision 
som i slutänden slår igenom. Den aktör som besitter mest kunskap är starkast, får därmed 
makten.250  
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Planeringens aktörer är påverkade både av den sociala process som de är en del utav, och av 
sin bakgrund. Detta påverkar utvecklingen och bör därför noggrant beaktas. Idag har nya 
grupper (aktörer) fått tillträde till planeringen, vilket medför att samarbetet mellan olika grup-
per och skilda nivåer ökar. Det är dock fortfarande fackmännens röster som väger tyngst. 
Vanligt när aktörerna blir fler, är att problem och oenigheter uppstår, vilket kan störa proces-
sen och utvecklingen.251 Att bygga eller omvandla ett redan befintligt område eller samhälle, 
betyder långdragna processer som sakta utvecklas framåt. Förarbetet är av stor vikt för det 
slutliga resultatet. Detta avgör om planeringen lyckas utveckla den hållbara stad som visio-
nerna skapat. Alla deltagande aktörer måste samordna sina intressen och besluten måste fattas 
på rätt nivå. Detta skapar fördröjningar och motverkningar som håller tillbaka processen. För 
att arbetet inte ska stanna upp krävs det drivande personer som vill och orkar föra arbetet 
framåt. Dessa drivande individer behövs även i efter färdigställandet.252 Planeringens aktörer 
har tillsammans stor makt över hur samhället utvecklas. De har den avgörande rösten för vad 
som uppförs, hur och när.253  

6.3 Kommunen 
Kommunen har genom sin självbestämmande rätt och sitt planmonopol stor makt beträffande 
stadsutvecklingen. Många svenska kommuner formerar sina egna mål för den lokala arenan. 
Hållbarhetsaspekterna blir därav olika prioriterade, även om de alltid är en del i planeringsar-
betet.254 Den makt kommunen besitter i fråga om planeringen, har i viss mån och i vissa fall 
kommit att missbrukas. De privata intressena har blivit dominerande, och enskilda initiativ 
har genomförts utan att testas mot övergripande beslut. Detta kan komma att ge förödande 
problem i planeringen.255 I allt för stor utsträckning saknar kommunerna kompetent personal 
för att nå de uppsatta målen, också deras svaga ekonomi påverkar utvecklingen negativt. Pla-
nerarnas kompetens är för en hållbar stadsutveckling a och o. Det krävs att personalen är in-
satt i området och känner engagemang för sitt arbete. Samtidigt är tidsaspekten essentiell för 
en utveckling med goda grunder.256 Stadsutvecklingen behöver kompetenskraftig kunskap 
från olika områden. Kan dessa också komplettera varandra och väva in fler dimensioner, kan 
en bättre utveckling uppnås. Ett ökat samarbete mellan de olika aktörerna är att förespråka, 
menar Boverket.257 Att ta lärdom av varandra erfarenheter kan stärka utvecklingen av sta-
den.258  
 
I många kommuner sätts likhetstecken mellan en hållbar utveckling och en attraktiv och kon-
kurrenskraftig stad. Visst arbetar man efter miljömässiga, sociala och kulturella mål, men hu-
vudsyftet är att i jämförelse med andra städer och projekt framstå som stark och attraktiv.259 
Det är kommunernas ansvar att försöka realisera de nationella mål som satts upp för den håll-
bara stadsutvecklingen. Idag måste också EU:s mål och direktiv vävas in i planeringen.260 
Kontakten mellan kommun och stat bör utvidgas och förstärkas för att lättare åstadkomma den 
hållbarhet som eftersträvas.261  
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Den hållbara stadsutvecklingen tog först i slutet av 1990-talet fäste i de flesta svenska kom-
muner. Det var oftast ett eller ett fåtal perspektiv av hållbarheten som koncentrerades och 
genomfördes. En hållbar helhet är svårt att uppnå när kraven är många och ofta högt uppsatta, 
men samtidigt ses de som en sporre att nå längre.262 

6.3.1 Kommunens plan för Silverdal 
Sollentuna kommun arbetar flitigt med att försöka hitta rätt definition för långsiktig hållbar-
het. De har valt att framställa fyra perspektiv som de anser är viktiga för en hållbar utveck-
ling; social uthållighet (det sociala livet ska vara blandat och aktivt), ekologisk uthållighet 
(naturen och den biologiska mångfalden berikar området, och resurserna ska kretsloppsanpas-
sas), ekonomisk uthållighet (differentierad och full sysselsättning eftersträvas) och organisato-
risk uthållighet (öppenhet för lokalt deltagande och ansvarstagande). Dessa måste för att 
uppnå en hållbarhet samspela med varandra.  Utarbetandet av Margreteborg (Silverdal) fort-
skred parallellt med arbetet av översiktsplanen (ÖP). Detta kom naturligtvis att påverka pla-
nens inriktning på hållbarhet, eftersom perspektivet blivit ytterst centralt i ÖP.263  
 
År 1993 startade kommunen ett samråd där en bebyggelse i Margreteborg diskuterades. Under 
1996 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppgift att skapa detaljplaner för området Margrete-
borg och våren 1998 antog kommunfullmäktige i Sollentuna förslaget till bebyggelsen. Syftet 
för Margreteborg sammanfattades i följande punkter: 

• Skapa en levande social miljö 
• Följa trädgårdsstadens principer 
• Bygga upp stadsdelen kring ett centralt park- och landskapsrum 
• Anpassa stadsdelen till områdets kulturvärden, Nationalstadsparken och regionens 

gröna kilar 
• Kretsloppsanpassa stadsdelen 
• Skapa förutsättningar för ett lågt bilbehov och för en god kollektivtrafik 
• Blanda arbetsplatser och bostäder, samt utnyttja Margreteborgs strategiska läge i 

regionen 
Dessa syften avsågs sammanföras med de prioriteringar som fanns om en attraktiv bebyggelse 
som ämnades ta hänsyn till de befintliga historiska byggnaderna, naturen och friluftslivet.264  
 
Det viktigaste för en hållbar utveckling, menar Keski-Seppälä, är var bebyggelsen sker, efter-
som rummets och platsens betydelse är mycket avgörande för utvecklingen.265 Sollentuna 
kommun har arbetat efter en hypotes som säger att centrala lägen med god kollektivtrafik är 
att föredra för en hållbar planering. Tanken med dessa riktlinjer har varit att minska resandet 
och transporterna då centrum är nära, samt genom att nyttja redan befintlig infrastruktur med 
närhet till goda kollektivanslutningar. Att undvika exploatering av obebyggd mark, ingår 
också i hypotesen, något som ibland är svårt att efterleva. Silverdal motsäger dessa hypoteser 
på en rad områden, vilket kommunen är medveten om. Silverdal byggdes på obebyggd mark 
utan närhet till god kollektivtrafik. Läget är dock mycket centralt med tanke på närheten till 
både Kista, Arlanda och Stockholm city. Bebyggelsen har i möjligaste mån anpassats till 
landskapet för att minska ingreppen på naturen. Mest styrande för strukturen och arkitekturen 
har dock trädgårdsstadens principer varit.266 Dessa har förväntats leda området mot den 
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hållbarhet som kommunen eftersträvat. Den tydliga avskiljningen av offentligt och privat rum, 
skapar ordning, distinkthet och de rätta proportionerna. Området är planerat resurssnålt och 
byggnationen ska vara naturanpassad, allt för den hållbara utvecklingens skull. Enligt kom-
munens visioner skulle Margreteborg utvecklas till en kretsloppsanpassad, miljöhänsynsta-
gande, ekoteknisk stadsdel där invånarens livsstil kunde förändras till det bättre för den håll-
bara framtiden.267 Dock är inte detta tillräckligt för att en hållbarhet ska skapas, utan samhäl-
let måste också vara levande. Detta förväntas i Silverdal uppnås genom områdets blandade 
bebyggelse och öppenhet för ett mångsidigt socialt liv. År 2011 förväntas det bo cirka 1700 
människor i Silverdal trädgårdsstad. Den gemytliga och pittoreska bebyggelsestrukturen är 
erkänt attraktiv, och ytterligare attraktionskraft skapar givetvis närheten till både naturen och 
city.268 
 
Sollentuna kommun arbetar ständigt för att förbättra sig. Sökandet efter nya verktyg och mo-
deller som kan anföras på projekten för att uppnå hållbarhet sker kontinuerligt. Problemet är 
att andra tankar och tycken inte alltid stämmer överens med de hållbara perspektiven. Under 
årens gång har utvecklingen gått från koncentration på detaljerna och delarna, till en utvidgad 
helhetssyn, som anses ge bättre resultat. Kommunens ambitiösa målsättning blir ibland för 
snävt avgränsad, vilket orsakar svårigheter i uppfyllandet av planen. I planerandet möts man 
alltid av svårigheten att bedöma vad som är optimalt i just detta fall. Vad som till en början 
synes vara det bästa, kan i ett senare skede ändras radikalt. Bärkraftiga modeller och verktyg 
skulle kunna avhjälpa detta problem, men några sådan har Sollentuna kommun ännu inte fun-
nit. Kommunen kan inte styra hur allt ska utvecklas i samhället, men de kan skapa förutsätt-
ningar. Inte heller kan kommunen styra människors beteende direkt. Genom struktur och ar-
kitektur som väcker en viss sorts känslor, kan de dock ha en indirekt inverkan på beteendet. 
Vad för perspektiv som blir styrande varierar från fall till fall. De olika förslagen måste vägas 
mot varandra, för att sedan utifrån rummets egenskaper, resultera i det beslut som sammanta-
get anses vara det mest optimala.269  
 
Bostäderna i området är främst planerade till de nedersta delarna, detta för att undkomma så 
mycket buller som möjligt från järnvägs- och biltrafik. Arbetsplatserna är tänkta att anläggas i 
de övre delarna av området som ett skydd mot bullret. Denna integration mellan bostad, ar-
bete och service är bara något som kommunen kan planera in och ge förutsättningar för, sedan 
är det upp till byggherrarna vad som faktiskt realiseras. Kommunen kan i planen förespråka 
hållbarhet, men det slutliga ansvaret hamnar ändå på arkitekter och byggherrar. Att skapa 
medvetenhet om hållbarhetsperspektiven och försöka överföra dem till de andra aktörerna är 
mycket viktigt.270 För att stärka sitt arbete har Sollentuna kommun studerat hur andra kommu-
ner och nationer arbetar med hållbar stadsutveckling. Goda exempel från Holland, Norge och 
Storbritannien m.fl. har studerats. Men mest tongivande har Mauritz Glaumanns (verkande 
vid KTH i Gävle) utvecklingsprojekt ”EcoEffect” varit, då det har kommit att ge inspiration 
för kommunens arbete med hållbarhet.271 Detta är en miljövärderingsanalys som parallellt 
behandlar områdets energi- och materialanvändning, inne- och utemiljö och livscykelkostna-
der.272 Att utbyta idéer är lärorikt, framhåller Keski-Seppälä. Sollentuna kommun följer också 
GB-Tools (Green Building tools) arbete där forskare och intressenter inom ämnet möts och 
utför experiment för att finna användbara verktyg och modeller. Något som kommunen anser 
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sig vara sämre på är att följa upp sina arbeten och utvärdera dem. Det går i vågor hur mycket 
de har tid att ta sig an. Keski-Seppälä menar att det är något som de måste arbeta mer med, 
och prioritera högre, då det är mycket lärorikt att se det verkliga resultatet.273 De tror sig ha en 
bild av hur det blev och fungerar, men det är inget som i dagsläget är bekräftat.274 
 
Planarkitekten, Mats Wallén, hemmahörande på Sollentuna kommun, berättar att stora ambi-
tioner fanns kring Margreteborgs utveckling. Kommunen lät dock aldrig starta någon egen 
organisation för projektet, utan överlät det till det gemensamma Handelsbolaget Silverdal. 
”Kanske kan vi ha tappat en del där”, säger Wallén. Kanske hade mer kontroll varit på sin 
plats. Wallén har inte varit deltagande genom hela processen, utan hoppade av då planen vun-
nit laga kraft. Idag är han dock tillbaka, och är involverad i projektet igen, eftersom att planen 
justeras lite. Som planarkitekt på kommunen, har Wallén tagit fasta på platsen och låtit den 
vara utgångsläge för arbetet. Hans planer och idéer är grundade på Gordon Cullens verk 
”Townscape”.275 Ulla Berglund sammanfattar Cullens budskap i följande: ”en bra stad är en 
visuellt rik miljö, där det är intressant att vistas och att färdas till fots; här finns tydliga 
rum, mänsklig skala och omsorgsfullt utformade detaljer”.276 Cullen själv ser på 
stadsbyggandet som en ”art of environment”. Han ser något mer än den ensamma arkitek-
turen; ”In fact there is an art of relationship just as there is an art of architecture. Its pur-
pose is to take all the elements that go to create the environment: buildings, trees, nature, 
water, traffic, advertisements and so on, and weave them together in such a way that drama 
is released. For a city is a dramatic event in the environment.”.277 Walléns idé om att låta 
rummet bli levande genom nyfikenhet och spänning är anammat från Cullen. Wallén ser sin 
roll som arkitekt som en möjlighet att skapa förutsättningar, vilka förväntas medföra att efter-
följande generationer kan se nya möjligheter. Att väcka tankar och skapa intresse prioriterades 
högt i Silverdal. Arkitektens uppgift är att sälja in sin idé och lyckas föra vidare konceptet så 
att fler vill använda det. Det handlar om att skapa ambitioner hos exploatörerna. Tyvärr är det 
inte alltid så lätt att lyckas med detta, endast genom planen. Informationen och förståelsen blir 
lätt begränsad, därför är samtal och samarbete extra viktigt. Samarbetet i Silverdal har funge-
rat bra trots alla olika spelregler och bakgrunder. 
 
Först nu, anser Wallén, att Silverdals kvaliteter börjar skönjas, och han är nöjd med resultatet 
så långt.278 Dock finns det alltid avvikelser från planen, han nämner t.ex. funktionsbland-
ningen. Ansvaret för att detta inte uppfyllts lägger han på byggherrarna. Idag visar dock 
byggherrarna mer intresse för att försöka uppföra en del lokaler, där verksamhet så små-
ningom kan ta plats. I det stora hela är Wallén ändå mycket nöjd.279  

6.4 Arkitekterna 
Hur arkitekterna väljer att framställa bebyggelsen speglar deras egen syn på en god bostad 
och livsmiljö.280 Författarna i boken ”Bor vi i samma stad?” frågar sig om det möjligtvis är så 
att arkitekterna efter miljonprogrammets stora nederlag väljer att spela med säkra kort som de 
vet går hem hos den svenska befolkningen. Det antas vara därför som miljöhänsynen hållits 
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tillbaka till förmån för stadsmässigheten, som man vet är efterfrågad.281 Arkitekten Ola Broms 
Wessel förespråkar att arkitekter mer än på den fysiska formen, ska fokusera på andra ting i 
omvärlden som påverkar livssituationen. De måste våga granska lagar, regler och andra frågor 
som berör planeringen och uttala sig om detta. På så sätt kan de och planeringen nå djupare 
och vara med och förebygga de olika samhällsproblem som vår värld står inför idag. Detta 
tankesätt kan göra planeringen mer meningsfylld, menar Broms Wessel.282 Dalmans studie 
visar att många arkitekter idag anser att hållbarhet är ett modebegrepp utan klar definition. 
Begreppet visar i vilken riktning utvecklingen borde gå, men hur detta ska uppnås får man 
spekulera fritt om. Viktigt att komma ihåg är att arkitektens uppgift alltid handlar om att pla-
nera och bygga klokt för långsiktighet. Grönskande tak, synligt dagvatten och solfångare, till-
sammans med ytsnålhet är olika sätt att skapa förutsättningar för en hållbar stad. Samspelar 
formen, tekniken och funktionaliteten till en harmoni som attraherar den stora allmänheten, 
har arkitekten lyckats nå närmare den hållbara staden, skriver Dalman.283 

6.4.1 Arkitekternas syn på Silverdals hållbarhet 
Studio 1-11 Arkitekterna (anlitade av JM) menar att hållbarhetsperspektivet alltid är närva-
rande i deras projekt och arbeten. De gör hus som ska stå minst i hundra år, och då är det 
självfallet att det hållbara och långsiktiga perspektivet är högst involverat. Det är svårt att pla-
nera utan att tänka på hållbarheten när det är en del av deras vardagliga arbete. Just inom de-
ras yrkesgrupp är det högst centralt att hänga med i utvecklingen, och att tänka för framti-
den.284 Nyréns Arkitektkontor tar sin roll i planeringen på stort allvar. De vill medverka till en 
hållbar utveckling genom att anta konkreta miljöåtgärder på alla plan. Funktion, skönhet, 
hållbarhet och goda materialval fokuseras i ritandet. Nyréns arbetar kontinuerligt med att hålla 
sig uppdaterade inom forskningen av ämnet, och varje medarbetare förväntas vara väl inför-
stådda med de nya begreppen som t.ex. hållbar stadsutveckling. Miljöaspekterna ska behand-
las likvärdigt med konstnärliga, funktionella och ekonomiska värden. Dessutom ser Nyréns 
det som sin uppgift att försöka påverka uppdragsgivaren till att välja en mer miljövänlig lös-
ning. Att ideligen utveckla och förbättra sitt arbete för den hållbara framtiden prioriteras högt 
på Nyréns Arkitektkontor.285 Även om hållbarhetsperspektiven värderas högt av arkitekterna, 
betyder inte det att beställarna gör det, berättar Eskil Olsson arkitekt på BAU (Byrån för Ar-
kitektur och Urbanism). Sollentuna kommun ställde höga krav på energianvändningen och 
hållbara lösningar. Byggherrarna å sin sida efterfrågade attraktiva bostäder som kunde kon-
kurrera på marknaden.  
 
Kompetensen hos arkitekter är oftast hög. I arkitektutbildningen är hållbar stadsutveckling en 
grundläggande del, även om fokus skiftar över tiden och gestaltningsperspektivet idag får 
större utrymme. Det finns idag en övertro till att arkitekten kan rita, och på så vis bestämma 
utvecklingen. Verkligheten ser dock inte ut så, utan det är ett komplicerat samspel mellan 
kommun, byggherre, markexploatör, arkitekt samt övriga projektörer. Samarbetet med de 
andra aktörerna anses idag överlag fungera mycket bra. Det handlar om ett ständigt givande 
och tagande, men det är så spelets gång är. De senaste åren har den hållbara utvecklingen fått 
allt större genomslag, men alltför ofta är det ändå ekonomiska förutsättningar som kommer i 
första rummet. Markpriserna är idag mycket höga och allt färre har möjlighet att betala extra 
för ett hållbart resultat. Olsson anser ändå att Silverdal är ett lyckat projekt, och att området 
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efterlever de krav som fanns uppsatta.286 Dock tror han att man kan göra betydligt mer för att 
åstadkomma en hållbar stad. Det centrala i uppförandet av Silverdal har varit hur man skulle 
etablera området som en attraktiv bostadsmiljö på marknaden.287  

6.5 Byggbolagen 
Byggherrarna besitter också mycket makt beträffande samhällsplaneringen. När kommunen 
utarbetat planen är det upp till byggherrarna att den genomförs på ett rätt och riktigt sätt. Dock 
anses ett gott samarbete mellan byggbolagen och kommunen underlätta arbetet mot en hållbar 
utveckling.  
 
I Silverdal har endast två byggherrar varit aktiva, Skanska Nya Hem och JM. Skanska har 
varit deltagande från planprocessens start, eftersom de arbetat bredvid kommunen. JM bjöds 
under ett senare skede in av Skanska, som då behövde en partner för att kunna genomföra 
projektet. De båda vara väl medvetna om Sollentuna kommuns högt uppsatta mål om att upp-
föra en trädgårdsstad med hållbara stadsförtecken.  

6.5.1 Byggbolagens tankar om Silverdal 
Ingen av byggherrarna har lagt särskilt stor vikt vid hållbarhetsperspektivet, vilket dock inte 
betyder att de inte arbetar mot en hållbar utveckling. Byggbolagen prioriterar hållbarheten 
högt genom egna uppsatta ”miljöpolicies”, och arbetar på så vis alltid med inriktning på lång-
siktighet och hållbarhet. Hur stor utsträckning hållbarheten får, beror dock på uppdragsgiva-
rens intentioner. Att förstöra så lite som möjligt och att låna resurser, istället för att förstöra 
dem, är alltid herrarnas avsikt. Det är ingen lätt uppgift att uppfylla de målen, men nödvändigt 
för en bättre framtid, påpekar de. Både Skanska och JM utför sitt arbete efter det egna företa-
gets miljöpolicy, mål som värnar om miljön och förespråkar ett sunt resursförbrukande. Dessa 
mål är oftast hårdare än de mål kommunen framför. Dock nämner de båda att Sollentuna 
kommun arbetar mycket bra med detta och har högt uppsatta mål, något de ser som positivt 
för områdets utveckling. Skanskas projektledare för Silverdal, Jan Pechan, förklarar att de 
arbetar flitigt med frågor för framtidens framsteg, eftersom att de är starkt medvetna om sin 
stora inverkan på samhällets utveckling.  
 
I Silverdal har förutsättningarna varit något annorlunda, eftersom två byggherrar där tillsam-
mans uppfört en helt ny stadsdel på oberörd mark. När trädgårdsstaden började planeras under 
1990-talet hade byggbolagens miljöpolicies ännu inte utvecklats, berättar Jan-Erik Lillehagen 
som är projektansvarig på JM. Idag har man kommit mycket längre och detaljplanerna är 
också mer välarbetade, sett ur detta perspektiv. Detaljplanen för Silverdal har haft högre krav 
än vad PBL (plan och bygglagen) föreskriver. Bebyggelsen av området har så långt som det 
varit möjligt tagit hänsyn till landskapets terräng och natur. Dessa varsamma ingrepp har gjort 
att gammal jord inte behövts forslas bort i samma utsträckning som vid många andra byggen. 
Det har medfört ett minskat transportutnyttjande, vilket i sig sparat energi. Den bäck som se-
dan tidigare funnits i området har bevarats och har på två ställen dämts upp till att bilda dam-
mar. Dagvattnet tas om hand lokalt genom att föras till den befintliga bäcken, där det renas på 
sin väg ner genom området. Ytterligare arbete för att göra Silverdal hållbart har bestått i att 
uppföra energisnåla hus. Dock är detta inget som är karaktäristiskt för just Silverdal, utan nå-
got som man arbetar med i varje byggnation. Målet är att sänka energikonsumtionen med 35 
%, gentemot de allmänna kraven. I bostäderna är det ägaren själv som bestämmer över ener-
gikonsumtionen. Byggbolagen kan inte förorda ett speciellt handlande, utan endast skapa för-
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utsättningar för ett bättre handlande. JM har exempelvis valt att alla som köper en bostad av 
dem i Silverdal, tecknas på ett tvåårigt avtal med vindkraftsel. Deras förhoppningar är givetvis 
att kunderna efter två år fortsätter med detta, även om det kostar dem en liten slant extra. 
Skanska ger sina kunder en broschyr om hur de på bästa och mest hållbara sätt, ska sköta sitt 
nya hem. Dessutom är husen bra isolerade och därmed energisparande av sig själva. Skanska 
har uppmärksammat att kunderna inte finner så stort intresse i dessa hållbarhetsförsök, utan är 
nöjda och glada om de har ett lagom varmt hus och varmvatten i duschen.288  
 
Miljövänliga bostäder ska enligt Skanska vara på uppgång, men då i ett utförande som liknar 
”vanliga” bostäder. Skillnaderna ska endast ligga i material och miljöanpassning. Allt fler 
svenska medborgare efterfrågar miljövänliga bostäder, vilket öppnar upp för en marknad för 
byggbolagen.289 Att marknadsföra Silverdal som en hållbar stad, var dock aldrig av intresse 
för någon av byggherrarna, då det inte ansågs öka attraktionsvärdet något särskilt. Skanska 
anser sig inte heller arbeta bättre med det hållbara än någon annan i branschen, och vill därför 
inte marknadsföra sig på det sättet. Istället är det Silverdal trädgårdsstad som kommit att an-
vändas som marknadsnamn. Det är allmänt känt att trädgårdsstäder säljer bra idag, vilket gör 
att byggbolagen självfallet väljer detta begrepp före hållbarheten. Skanska (genom Pechan) 
pekar också på att hållbarheten är något som var kund förväntar sig ska ingå när de köper en 
ny bostad. Det är inget som någon vill behöva betala extra för.  
 
För att kunna bygga närmare sina kunders önskemål, har Skanska försökt få fram sina olika 
kundgrupper. De har därav minskat sitt utbud till fem olika produkttyper, vilket medfört att 
byggfasen kan effektiviseras. Denna effektivitet har medfört lägre byggkostnader, vilket anses 
vara ett steg i rätt riktning mot hållbarheten.290  
 
Skanska och JM anser att de har gjort vad de kunnat för att på ett så gott sätt som möjligt, 
skapa förutsättningar för den levande, sociala och hållbara stad som kommunen önskat sig. 
Samarbetet mellan byggherrarna och kommunen har fungerat utmärkt, enligt de båda bygg-
herrarna. Samtal mellan parterna har fortgått under hela processen. Nu flyttas ansvaret över 
till de boende och det blir nu deras uppgift att axla Silverdal mot nya, hållbara mål. Pechan 
(Skanska) ställer sig slutligen frågan om planerarna ligger för långt före allmänhetens tankar 
och medvetenhet, och om invånarna någon gång kommer att inse vidden av sitt handlande och 
ändra sitt levnadsmönster. 

6.6 Medborgarna 
Hushållets och invånarnas roll som aktör i hållbarhetsprocessen, har blivit allt större. Männi-
skan och boendet är centralt för utvecklingen, eftersom de är en del av tvåtusentalets verklig-
het. Hur vi som människor väljer att handla i fråga om boende, konsumtion och transporter 
påverkar i allra högsta grad samhällets och stadens resurstillgångar. Individens handlande i 
rummet påverkas av kulturella och ekonomiska förhållanden. Västvärldens invånare har ut-
vecklat en livsstil, som under de senaste åren insetts vara skadlig för framtiden. För att lyckas 
uppnå en hållbar stadsutveckling måste vi som invånare förändra, eller rentav omvända dessa 
nedbrytande livsformer. Strukturen av samhället påverkar människans handlande, om än i 
olika omfattning. Ändå tillåts vi handla utifrån den fria viljan, vilket kan komma att påverka 
samhällets struktur negativt.291 Människans vilja och motivation att ändra sitt handlingsmöns-
ter beror på omgivningens struktur, och på vilka impulser denna utsänder. Den ekonomiska 
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aspekten av en förändrad livsstil kommer att spela in på viljan och förmågan att ändra sina 
handlingar, tror Wärneryd. Stadsområden som innehåller tillgängliga möjligheter för invå-
narna att förändra handlingarna, utan större insatser framhålls. Detta kräver att andra aktörer 
som planerarna och byggbolagen, planerar in t.ex. miljöstationer som underlättar för invå-
narna.292 
 
Medborgarnas vardagsupplevelser och kunskaper är mycket viktiga i den hållbara processut-
vecklingen och i det demokratiska stadsbyggandet. En dialog mellan byggbolag och invånare 
kan vara till stor hjälp för att tillgodose den hållbarhet som eftersträvas. Det medborgerliga 
engagemanget är en förutsättning för att hållbara städer ska kunna skapas och bestå.293 

6.6.1 Röster från Silverdals invånare 
Eftersom knappt några invånare fanns på platsen vid bebyggelsens start, har ett deltagande av 
dessa varit svårt. De få som bott i området, eller i närheten, har dock tyckt till om de histo-
riska byggnaderna och landskapets centrala roll, något som planen lyssnat till.  
 
Dagens boende i Silverdal har varit bosatta här i alltifrån några få månader till fyra år. Efter-
som området är under ständig utveckling sker inflyttningen efter hand som bostäderna färdig-
ställs. Alla intervjuade är positivt inställda till sin stadsdel, och uttrycker stor glädje över det 
grönskande, nya området där deras barn kan få växa upp i en trivsam miljö. Dock uttrycker 
vissa att det ibland kan bli slitsamt att bo på en arbetsplats, vilket de tillägger att de visserli-
gen var väl medvetna om när de flyttade in.  

      
Fig. 5 Silverdal under byggnation.         Fig. 6 Ett nytt och grönskande område (Silverdal) 
(Foto: Emilia Jensen 2006-05-28)        (www.nyahem.skanska.se) 
 
Det var främst områdets läge som har lockat de boende att flytta hit. Med närhet till både 
grönska, vatten och Stockholm stad, anses området optimalt när familjen börjar utökas med 
småttingar. Även arkitekturen och det marknära boendets barnvänlighet förklaras ha gjort sitt 
till. Visst kan även det nya ibland innebära problem då vissa saker i huset behöver justeras för 
att finna rätt lägen, men i det stora hela tycks bostäderna vara till belåtenhet.  
 
Bara hälften av de intervjuade visste om kommunens hållbara målsättning för stadsdelen när 
de flyttade dit. Det var inget de reflekterat särskilt mycket över då. Inte heller är deras eget 
initiativ till ett hållbart handlande idag särskilt stort. Många skyller sitt oriktiga handlande på 
tidsbrist och på att de precis flyttat in och inte hunnit ta ställning till detta. Källsorteringen är 
dock utbredd bland de boende, mycket tack vare att Sollentuna kommun lockar med billigare 

                                                 
292 Boverket, 2004 s. 11 
293 Ramírez, 2002 s. 18 



 48

priser för källsorterad sophämtning. Bilanvändandet är högt i Silverdal, där varje hushåll i 
snitt har mer än en bil. Detta betyder att minst en i hushållet varje dag åker bil till jobbet. 
Partnern utnyttjar istället de direktbussar som anslutits till området. Klagomålen över otill-
räckliga bussförbindelser är konstanta. Dessa dåliga kommunikationsmöjligheter gör att bilen 
utnyttjas i större utsträckning. Endast två av de intervjuade uppger att de cyklar i stort sett vart 
de än ska. Dessa två är de enda som valt att bosätta sig i Silverdal p.g.a. dess hållbarhets-
aspekter.  
 
Tanken om att de boende skulle arbeta i området har inte uppfyllts. Alla intervjuade arbetar på 
annan plats, vilket de upplever som skönt. Ett fåtal kan i framtiden tänka sig att arbeta i Sil-
verdal, men i nuläget saknas arbetsplatser och lokaler tillgängliga för verksamheter. De bo-
ende uttrycker en stor önskan om en närbutik och ett café. Ett litet utbud av service skulle 
göra livet i Silverdal ännu enklare, påpekar flera kvinnor. Dagis, förskolor och skolor efter-
frågas också, men är under planering. Ett dagis finns redan och utnyttjas av flera hushåll i om-
rådet. En återvinningsstation är också efterlängtad. Det skulle underlätta oerhört för ett miljö-
vänligt handlande, påpekar en av de som bott längst tid i området.  
 
De flesta anser sig kunna påverka sin stadsdel, om de så skulle vilja. Det finns ett starkt enga-
gemang, men bristen på tid i hemmet sätter stopp för större inlevelse. Boende har i vissa fall 
gått samman och försökt skapa förändringar, men har inte lyckats. Det finns ett visst uttalat 
missnöje om att deras tankar och tycken aldrig når ända fram till en handling utan stannar nå-
gonstans mittemellan parterna. Ett stort klagomål berör miljön som av vissa inte anses vara 
anpassad till barnen. Området var från början planerat för medelålders par med utflugna barn 
eller i alla fall äldre barn. Så är inte omständigheterna idag, men ändå har inte landskapets 
miljö ändrat karaktär. Med 90 % barnfamiljer förväntar de boende sig att miljön ska arbetas 
om till mer barnvänlig, men ingen hänsyn till detta har tagits, hävdar en kvinna med bestämda 
åsikter. Dock är de flest ändå nöjda och trivs väldigt bra i sin nya, fina stadsdel med närhet till 
både (stor)stad och land.  

6.7 Överensstämmelse med de hållbara riktlinjerna 
Dessa riktlinjer presenterades tidigare kapitel 4.5 och baserades på Johanssons och Orrskogs 
tankar om hållbarhetens utveckling. I detta kapitel testas riktlinjerna på Silverdal.  
  
Den historiska anpassningen: De historiska byggnaderna och fruktträdgårdarna i området har 
bevarats och rustats upp. De är idag beboliga och i bruk. Kvartersrestaurangen Lillstugan var 
från början tänkt att rivas, men efter protester från grannar lät man den vara. Grönskan kan 
sägas vara en del av områdets karaktär och denna har planerarna därför försökt bevara i den 
mån det varit möjligt.  
Anpassningen till landskapet: Landskapet har varit vägledande för byggnationen. De mest 
kuperade delarna har inte bebyggts av hänsyn till naturens fortlevnad. Grönytor och vegeta-
tion har sparats i vissa delar. Inne i kvarteren har det dock varit omöjligt att spara på grönska, 
vilket medfört att större ytor utanför därför prioriterats.294 Ingreppen har enligt byggherrarna 
varit mindre och mer övervägda här än i traditionella projekt. De minskade ingreppen har bi-
dragit till att jordtransporter kunnat hållas låga och man har på så vis sparat mycket energi.295 
Grannar har klagat på bebyggelsens planering, eftersom deras rekreationsytor kommit att ho-
tas av nybyggnation. De har därför ansett att man ska bygga längre ner i dalen. Planen har till 
viss del gått med på det, då bebyggelsen förskjutits ner mot dalgången. Dock har kompromis-
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ser fått göras för att kunna värna om den biologiska mångfalden, som visat mycket höga vär-
den i områdets lägre delar.296 
Inordningen till ett större nätverk: Sollentuna kommun är aktiv i sitt arbete för en hållbar 
stadsutveckling, vilket blir tydligt genom deras engagemang att studera olika projekt i andra 
kommuner och även i andra länder. De anser att det är lärorikt och till stor hjälp att kunna ut-
byta idéer med dessa. Samarbetet mellan de deltagande aktörerna i projektet Silverdal har 
fungerat mycket bra. Kommunen framhåller att viktigast för ett gott samarbete är att alla re-
spekterar varandras roller. Medborgarna, i detta fall grannarna, har varit deltagande under 
processens gång. Deras röster har kommit att få stort genomslag i planen för Silverdal.297 
Hushållningen med energin: Energisparandet har varit högt prioriterat i Silverdal. Initialt 
fanns många goda tankar för energihushållandet. Alla dessa har tyvärr inte kommit att bli till 
verklighet, uttrycker kommunen.298 Visioner om att nattetid kunna utnyttja spillenergi, i form 
av vattenburen värme från kontorsanläggningarna i bostäderna har t.ex. inte kunnat realiseras 
ännu. Detta p.g.a. att beroendet av värme och kyla måste vara balanserat och det är det inte. 
Fjärrkyla ska därför byggs ut inom den närmaste framtiden.299 Inte heller de minskade 
biltransporterna har tillgodosetts, då vart och ett av hushållen beräknas äga en och en halv bil. 
Detta stora utnyttjande av bilen kan bero på kollektivtrafikens otillräcklighet.300 De boende 
önskar sig bättre förbindelser under dag- och kvällstid. Avstånden till annan kollektivtrafik är 
i längsta laget, anser de flesta, och därför blir bilen använd i större utsträckning än vad som 
skulle behövas.301 Husen är byggda energisnålt och ska hjälpa de boende till en lägre konsum-
tion av energi. Bostädernas energikonsumtion ligger i genomsnitt högre än kontorslokaler 
p.g.a. att återvinningsmöjligheterna är större på kontor. I Silverdal ser det ut att bli svårt att 
uppnå detta mål, då byggnader som var tänkta som kontor, idag förväntas bli bostäder istället. 
Detta ökar områdets allmänna energikonsumtion avsevärt. Dock ligger ansvaret i dagsläget på 
de enskilda hushållen. Hur de sparar eller slösar med energin kan inte de andra aktörerna 
lägga sig i. Kommunens, arkitekternas och byggherrarnas uppgift är att skapa förutsättningar 
för ett hållbart och energisnålt handlande. Mer kan de inte göra. De har inte möjlighet att styra 
över den enskilda människans handlande, då den fria vilja måste råda.302  
Kretsloppsanpassningen: Enligt de båda byggherrarna är inte kretsloppsanpassningen upp-
nådd. Kommunen menar att det först kan bedömas när området står helt färdigställt.303 Enligt 
kommunen är det exploatörernas ansvar att detta uppfylls, eftersom det ju är en del av planen 
och avtalet. Samtidigt är kommunen medveten om att de själva borde följa upp arbetet i större 
utsträckning. I situationer som denna, är det ofta tillfälligheter (t.ex. ekonomin) som blir sty-
rande för utvecklingen.304 Byggherrarna anser att de gjort välmenande försök att kretsloppsan-
passa stadsdelen. I första etappen erbjöd de komposter till alla hushåll, men endast två av tju-
gofem tackade ja. Vidare förberedde de för odlingsland, men när väl tomterna skulle iord-
ningställas fanns knappt något intresse för detta. Gräsmatta över hela tomten var nu vad de 
boende önskade. Kretsloppsanpassningen i Silverdal handlar idag främst om källsortering av 
avfall, eftersom kommunens sophämtning ger ekonomiska fördelar för just källsorterade so-
por. Det enda som tas om hand lokalt är dagvattnet som infiltreras ner i marken eller leds till 
Silverbäcken.305 Till en början fanns ambitiösa tankar om vattensystemet i området, men 
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dessa planer har fått ge vika p.g.a. för stora uppoffringar av t.ex. energi.306 Det ”vattenhus” 
som inledningsvis fanns med, är idag uteslutet ur planen p.g.a. för stora ekonomiska kostna-
der. Idén med att visa vattnets rening var att skapa medvetenhet om kretsloppets gång. Planen 
var god, men inte så effektiv som den borde.307 Områdets stora tillgångar på gröna ytor skapar 
goda förutsättningar för ett kretsloppsanpassat bostadsområde, men det krävs också ett enga-
gemang från de boende för att detta ska realiseras.308  
Bebyggelsens återanvändbarhet: Byggnaderna är i möjligaste mån utförda för att kunna åter-
användas. Naturmaterial har framhållits framför annat. Trä, kalksten, klinker, kakel och andra 
naturmaterial är väl använda i de bostäder som idag finns på platsen.309 
Värnandet om den biologiska mångfalden: Som tidigare nämnts har den biologiska mångfal-
den varit central för bebyggelsen av Silverdal. Ekologer har undersökt platsen och värderat 
vilka områden som varit rikast på mångfald. Dessa områden har man sedan undvikit att be-
bygga, eftersom att den biologiska mångfalden anses vara viktig för stadens liv.310  
Demokratin: Sollentuna kommun var mån om ett medborgligt deltagande i planen för Silver-
dal. De anser att delaktighet väcker intresse och engagemang för förändringen och plane-
ringen. Information om visionen och genomförandet lämnades därför flera gånger ut till all-
mänheten i försök att skapa öppenhet och möjlighet till deltagande.311 I Silverdals fall var det 
svårt att få till detta, eftersom det knappt fanns några boende på platsen i startskedet. Dock har 
grannar runt omkring området deltagit processen igenom. Deras röster har blivit hörda, och 
fått genomslag i planen. På deras begäran har exploateringens storlek och utbredning reduce-
rats, och därtill har områdets bebyggelse placerats längre ut i dalgången, närmare lågpunkten. 
Vilka tankar och åsikter som blir hörda i planeringen, avgörs genom politikernas sammanväg-
ningar av intressena.312 Nyinflyttade boende har tyvärr inte möjlighet att påverka, eftersom att 
detaljplanen redan är lagd och inte kan ändras efter sitt antagande.313 Emellertid kan de bo-
ende självfallet påverka områdets framtid, eftersom att de nu ansvarar för Silverdal.  
Estetiken och hälsan: Det är en individuell fråga, men ur allmänhetens mått mätt bör Silverdal 
uppfylla dessa krav. Trädgårdsstaden som bostadsform har under de senaste åren kommit att 
bli mycket populär, vilket betyder att också Silverdal borde vara av stort intresse. Bostäderna 
här har varit relativt lättsålda och idag anses området vara ett av Stockholms mest attraktiva 
bostadsområden. De grönskande oaserna som området innefattar bidrar till lugna och triv-
samma rum.314 Grönskan har positiv inverkan på dagens stressade människor, och förgyller 
därför hennes hälsa.315 
Materialvalen: Materialen har fått en central roll i utformningen av Silverdal. Fokus har legat 
på att finna tidlösa material som är vackra för ögat och sköna att nyttja i många år fram-
över.316 
Blandning av bebyggelse och upplåtelseformer: Här har trädgårdsstadens principer varit hjäl-
pande och gällande. Radhus, villor, kedjehus och flerfamiljshus växer upp vid sidan av var-
andra, och de arkitektoniskt skiftade uttrycken förstärker blandningen ytterligare.317 Det stora 
problem som uppstått berör upplåtelseformerna. Idag finns endast ägande- och bostadsrätter. 
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De hyresrätter som var inplanerade har det inte blivit något av. Exploatörerna anser att de 
ekonomiska förtjänsterna är alldeles för låga och ostadiga för att de ska våga satsa och göra 
affärer. Skulle hyresregleringen luckras upp och de ekonomiska förhållandena bli stabilare, 
skulle utvecklingen kunna bli annorlunda. Denna avsaknad har kommit att bli politiskt upp-
märksammad, och kommunen är besviken över att planens målsättning om social mångfald 
inte fullföljts. Skulle markupplåtelsen varit tydligare kanske detta problem hade kunnat und-
kommas, uttrycker Keski-Seppälä. Det är inte något de kan ändra nu, utan de får ta med sig 
den erfarenheten till nästkommande projekt.318 
Varierande stadsrum: Tack vare trädgårdsstadens principer har ett varierande stadsrum ska-
pats i Silverdal. Här blandas bostadskvarter med grönskande oaser. Det stora antalet arkitekter 
som anlitats förväntas skapa den arkitektoniska variation en trädgårdsstad bör stå för. Det är 
variationen som gör stadsrummet levande.319 
Funktionsblandningen: Det levande stadsrummet skulle ytterligare förstärkas genom en integ-
ration av bostäder, arbete och service. Den tilltänkta vetenskapsparken (Stockholm Environ-
mental Science Park) består än så länge endast av läkemedelsföretaget Pfizer. Kontorsverk-
samheter har hamnat i en lågkonjunktur som gjort att utvecklingen stannat av, och de lokaler 
och byggnader som var tänkta till kontor eller andra verksamheter, ritas idag om till bostäder. 
Kista vetenskapscentrum som är beläget endast tre kilometer bort från Silverdal, uppfyller 
idag kvoten av den efterfråga som finns. Ännu en vetenskapspark behövs helt enkelt inte.320 
De boende efterfrågar dock service av olika slag. Främst säger de sig sakna ett närköp och ett 
café.321 Byggbolagen menar att de har försökt integrera verksamheter, men dessa lokaler visa-
des aldrig något intresse och byggdes då om till bostäder.322 Kommunen anser att bristen lig-
ger i exploatörernas engagemang att skapa det sociala liv som planen förordar. Byggbolagen 
vet att lokaler och kontor just nu är svårsålda, och väljer därför istället att uppföra bostäder 
som är erkänt attraktiva på marknaden. Planen kunde inte ha utarbetats på något annat sätt. 
Den har gjort allt den kunnat för att främja en bättre integration, menar Keski-Seppälä.323 
Byggbolagen anses alltför ofta vara inriktade på det vinnande konceptet, vilket resulterar i att 
planens vision frångås.324 Både JM och Skanska framhåller att de inte kan tvinga fram ett 
socialt liv, utan att de endast kan skapa förutsättningar, vilket de anser sig ha försökt. För 
bättre uppnådda resultat krävs respons från de boende och från marknaden. En integration av 
verksamheter hade kunnat skapa ett större socialt liv i Silverdal, vilket också skulle ha gynnat 
byggherrarna, då området hade blivit mer attraktivt och därmed mer lättsålt.325 Denna avsak-
nad gör att hållbarheten genast sjunker, konstaterar Keski-Seppälä.326  

6.8 Sollentuna kommuns reflektioner kring resultatet 
Sollentuna kommun är, som vi sett i kapitel 6.3.1, mycket intresserad av den hållbara plane-
ringen och arbetar ambitiöst med denna i flera av sina planer. De är väl insatta i ämnet och 
lägger stor vikt vid det i planeringen. De anser dock själva att deras höga ambitioner under 
arbetets gång hinner försvagas, utan att de riktigt förstår varför. Att lyckas uppnå hållbarhet är 
svårt, och missuppfattningar är en del av utvecklingen. Kommunen anser sig ännu inte ha 
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funnit någon teori att stödja sitt arbete på, och eftersom vetenskapen inte ger några absoluta 
svar, har de istället tvingats arbeta utifrån hypoteser.  
 
Att formulera relevanta mål är av stor vikt för ett framgångsrikt genomförande av hållbarhe-
ten. En god och fullständig design kräver kunskap och gott om tid. Man har medvetet jobbat 
med en mycket hög målsättning, detta för att sätta extra press på exploatörerna. Den största 
utmaningen är att formulera mål som inte skapar frågetecken och missuppfattningar. Sollen-
tuna kommun ställer sig därför frågan om planerarna verkligen är kapabla att förstå politiker-
nas intentioner och viljor, och om andra deltagande aktörer därefter kan tolka dessa mål rätt. 
Exploatörerna har sina egna visioner om hur utvecklingen bör ske och dessa överensstämmer 
inte alltid med kommunens mål. Stora problem uppstår då aktörerna inte har tidigare erfaren-
het av liknande utföranden, vilket hämmar kommunikationen och resultatet. Hållbarheten 
kräver mål med tydligt höga ambitioner.327  
 
Sollentuna kommun anser sig arbeta aktivt för att ytterligare kunna utveckla den hållbara 
stadsplaneringen. De deltar på konferenser, följer GB-Tools utvecklingar och försöker utar-
beta nya modeller och teorier att luta sin hållbara planering mot. De ser på verktygen (model-
lerna och teorierna) som mycket viktiga för utvecklingen, dock har de insett att det är väldigt 
svårt att också få exploatörerna att anamma dessa, då de har egna policies att följa.328 Utan 
tydliga modeller blir det svårare att kommunicera målen och att vara säker på att alla parter 
har förstått. Kommunen har i Silverdals fall uppmärksammat att byggbolagen hellre refererar 
till sina egna ”policies”, än till de specifika mål som formulerats mellan kommunen och 
byggbolagen. Kommunen tror dock inte att det är den höga målsättningen som är problemet i 
detta fall, utan förmågan av samarbetet. Detta är något som de måste arbeta mer med.329  
 
Det holistiska synsättet som fokuserar på helheten är, enligt kommunen, mycket viktigt för 
den urbana planeringens resultat. Att se ur både tekniska, sociala och ekonomiska aspekter är 
ett måste, och dessa bör i planeringen balanseras jämlikt. De verktyg som finns idag betraktar 
dessa aspekter i en mycket begränsad utsträckning. Ofta får den tekniska aspekten mer ut-
rymme än de andra, viket måste ändras. Utvecklandet av nya modeller måste fokusera på fler 
än en aspekt. Andra verktyg bredvid dessa kan i vissa fall vara mer effektiva, vilket man i 
kommunen är medveten om. Det handlar om att ha ett öppet sinne och se verkligheten, och att 
utifrån det kunna planera utvecklingen. Man måste kunna se platsen framför sig, och därefter 
lyckas få modellen och aspekterna att balansera med denna. Planeringen måste också ta hän-
syn till markägare, invånare och andra som berörs av planen. Att låta dessa delta bredvid de 
andra aktörerna är högt prioriterat för hållbarheten. Planeringen sammanfaller dessutom med 
konkurrerande politiska intressen, marknaden, lagstiftningen och professionella krav, vilka 
påverkar utgången. Det är ur denna synvinkel som vi måste se förutsättningarna för den håll-
bara planeringen, menar Ekström och Keski-Seppälä.330 Det är samhället i stort (dess 
infrastruktur) som blir avgörande för planeringens utveckling. Samtidigt måste undersök-
ningar och resultat från andra hållbara planeringar begrundas och läggas till erfarenheterna.331 
 
Internationella överenskommelser, visioner från EU och nationella krav förordar att strategier 
och initiativ för planeringen ska komma till redan på den lokala nivån. Sollentuna kommun 
hade därför väntat sig att lagstiftningen skulle stödja de lokala initiativen för Silverdal, men 
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istället har regeringen kommit att ifrågasätta kommunens hållbara utveckling. Lagstiftningen 
främjar inte att planerare och kommuner försöker utföra ambitiösa, miljömässiga mål. Även 
exploatörerna kritiserade kommunens målsättning för en minskad energianvändning i Silver-
dal. För att kunna lösa intressekonflikter som dessa sker förhandlingar, vilka oftast resulterar i 
kompromisser. Beslut fattas ofta genom kompromissande förhandlingar under tidspress. Olika 
aktörers intressen vägs mot varandra, för att politikerna slutligen ska kunna utse det optimala 
förslaget. Dock anses inte alltid kompromisser vara bra för planeringen, men Keski-Seppälä 
menar att de är ett måste för att få alla aktörer att arbeta i samma riktning. Självklart finns det 
också gånger då kompromissandet för något gott med sig. I Silverdals fall ledde de lång-
dragna förhandlingarna exempelvis till att kvaliteten på energiutvecklingen höjdes. En större 
helhetssyn öppnades upp och flera infallsvinklar blev synliga, vilket ansågs utvecklande. Alla 
olika förhandlingar gör processen (som sagt) mycket långdragen. Under denna tid hinner po-
litiska trender, partier och allmänna opinioner att ändras flera gånger om. När planeringspro-
cesserna tar lång tid är det svårt att bedöma marknaden, och att veta vad man ska satsa på. 
Ekström och Keski-Seppälä tror att det är detta som har lett till att exploatörerna tvekar på att 
sätta upp höga ambitioner för miljön på ett tidigt stadium. Ska ett samhälle utvecklas hållbart 
måste dessa tankar och ambitioner finnas med från start. I Silverdal har detta avhjälpts genom 
att det ena byggbolaget varit med och tagit fram planen. Planeringen utfördes genom ett nära 
samarbete mellan flera olika aktörsgrupper som slutligen kunde kompromissa sig fram till ett 
beslut som de alla var nöjda med. 
 
Kommunen anser sig ha utfört ett gott arbete i Silverdal, och de har kommit en bra bit på vä-
gen mot det hållbara samhället. De har ur detta arbete vunnit många bra erfarenheter som de 
kommer att bära med sig även i kommande projekt. De är särskilt nöjda med energiarbetet 
som de prioriterat högt i planen. De har lyckats finna effektiva lösningar och arbetar fortfa-
rande med att förbättra området. Energisatsningarna anses nu i efterhand vara mycket lyck-
ade. Mindre lyckad anses dock funktionsblandningen ha blivit. Detaljplanens syfte att butiker, 
restauranger och verksamheter skulle blandas med bostäder, har inte blivit till verklighet. Frå-
gan om integreringen av service och verksamheter har dock flera gånger varit uppe för dis-
kussion mellan kommunen och byggherrarna. Förhoppningarna idag är att viss service kom-
mer att bli till vid det tänkta torget beläget nordväst i planen. Någon välsorterad livsmedels-
butik kommer dock inte att uppföras, enligt byggbolagen, detta fast att invånarna efterfrågar 
det. Det anses inte finnas underlag nog, även om området är ganska stort. Bara framtiden kan 
utvisa hur det blir, menar Keski-Seppälä.332 Kanske hade en tydligare markupplåtelse kunnat 
undvika dessa problem, förklarar han. Detta är inget som kan ändras nu, utan en erfarenhet 
som man får ta med sig i kommande projekt.  
 
Att bostadsområdet Silverdal inte marknadsfördes som ett hållbart område med miljömässiga 
profiler, berodde till stor del på att exploatörerna inte ansåg att det medförde några speciella 
marknadsfördelar. Byggherrarna bedömde att bostadsspekulanterna inte efterfrågade låg ener-
gianvändning eller hållbarhet.333 Konsumenterna verkar inte värdesätta hållbara och 
miljömässiga lösningar i den mån planerare hoppas på, men ser man istället till företagen fin-
ner man motsatsen. Silverdal var tänkt som en funktionsblandad stad, vilket den ännu inte är. 
Dock finns i området ett fåtal företag och dessa har visat sig ha större krav på hållbarhet. Det 
tros främst ber på att de har egna miljömål som måste uppfyllas.334 
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Sollentuna kommun och de som arbetat med projektet är mycket nöjda med resultatet. De an-
ser sig ha kommit en bra bit på vägen mot hållbarheten. De är medvetna om att alla mål inte 
uppfyllts, men de anser sig gjort vad de kunnat. Ett tätare samarbete och kontinuerliga rap-
porter kunde dock ha medfört ett resultat närmare målen. Kommunens uppsikt har varit be-
gränsad, vilket medges kan ha påverkat utvecklingen. De är nöjda med att så pass många, som 
hälften av de tillfrågade invånarna, visste om Silverdals hållbara intentioner. Det visar på att 
kommunen, trots byggherrarnas ovilja att marknadsföra området som hållbart, nått ut till all-
mänheten med sina mål. Det visar också på ett engagemang hos de boende.335 Ju mer färdig-
ställt Silverdal blir desto tydligare kommer dess hållbara kvaliteter fram, menar planarkitek-
ten.336 I det stora hela är ändå kommunen nöjd med resultatet. Det har varit givande och med-
fört värdefulla erfarenheter.337 

7 Slutdiskussion och slutsats 

7.1 Planeringen 
Planeringen för hållbar stadsutveckling är relativt ny. Försök att hitta former och modeller för 
en hållbar planering har dock pågått ända sedan världens problemsituation gällande miljö, 
resursfördelning och fattigdom framställdes som akut. Det generella problemet har bestått i att 
det inte går att finna en allmänt fungerande modell eller teori, eftersom varje plats har olika 
egenskaper och förutsättningar som planen för hållbarhetens skull måste ta hänsyn till.  

7.1.1 Planeringens svårigheter 
De gamla invanda och välanvända planeringsteorierna anses idag överlag, ha gjort sitt. Visst 
finns det delar i dem som fortfarande är bra, men de används bara i omarbetad form och till-
sammans med andra perspektiv. Stephen Wheelers har arbetat fram en teori innehållande fem 
olika perspektiv för en hållbar utveckling. Modellen kan passa till alla platser, men de fem 
perspektiven måste tillämpas tillsammans för att uppnå målet om en hållbar stadsutveckling. 
Att helheten fokuseras är essentiellt, endast ett fåtal delar kan inte uppnå hållbarhet. Jag tror 
att det är här det brister i många planeringar. Alltför många gånger verkar planerarna anse att 
de arbetar med hållbarhet, genom att endast anföra ett eller två perspektiv på planeringen. Det 
krävs mer än så, och jag tror inte att det har nått ut till alla aktörer. Dessutom bär aldrig en 
aktör ensam ansvaret för att målen uppfylls och efterlevs. Alla de deltagande måste bidra med 
sin del till utvecklingen. Jag kan dock tänka mig att för högt uppsatta mål kan skrämma aktö-
rerna, och att för många perspektiv kan orsaka förvirring. För en hållbar utveckling krävs att 
alla perspektiv också samarbetar mot samma mål. Dock är det vanligt är att ett perspektiv 
framhålls mer än de andra, vilket skapar obalans i utvecklingen. För att klara detta arbete och 
för att undslippa missuppfattningar och brister i utförande, tror jag att det krävs en tydligare 
reglering ovanifrån och ett tätare samarbete mellan aktörerna. Med tydligare reglering menar 
jag t.ex. mer distinkt markupplåtelse och mer kontroll från planerarna hela arbetet igenom. 
Där kommunikationen är god utvinns ofta mer lyckade resultat. Samarbete kan upplevas vara 
svårt, då spelreglerna att förhålla sig till är många. Respekterar man bara varandras roller och 
intressen blir det lättare. De maktrelationer som allmänt existerar i planeringen blir också av-
görande för utgången. Vilka intressen som blir rådande beror på de verkliga omständighe-
terna, ibland får medborgarna sina röster hörda, medan tjänstemännens intressen ibland vägs 
tyngre. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är planeringen som styr den hållbar ut-
vecklingen.  
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7.1.2 Medborgerligt deltagande 
I den hållbara planeringen förväntas medborgaren bjudas in till större deltagande. Hur väl 
fungerande detta i praktiken är, kan man dock fråga sig. Många av dagens hållbara projekt 
uppförs på oexploaterad mark, eller på gammal oanvänd hamn- och industrimark (s.k. brown-
fields). Detta innebär att det inte finns några boende på platsen som kan vara deltagande. Visst 
kan grannar och medborgare i stort tycka till, men det blir ändå inte av samma tyngd som om 
platsen haft invånare. Därför slipper många planeringar undan detta annars så ”besvärliga” 
deltagande. Min känsla är att de andra aktörerna upplever medborgardeltagandet som just nå-
got belastande, och inte som den hjälp det borde vara. Medborgarnas röster blir ytterligare en 
åsikt att ta fasta på och väva in i det redan problematiserade kompromissandet. Känslan av 
oförmåga att påverka i realiteten, kan vara grunden till invånarnas ointresse för det hållbara 
handlandet. Dessutom använder aktörerna ett språk som invånarna ofta finner alltför kompli-
cerat, vilket ytterligare begränsar insynen och förstärker utanförskapet.  

7.1.3 Den hållbara planeringens brister 
En av de största bristerna ser enligt mig därför ut att finnas på den lägsta möjliga nivån, näm-
ligen hos de enskilda hushållen. Invånarnas intresse och engagemang är inte så stort som det 
borde vara, vilket antagligen beror på den begränsade insynen och på känslan av oförmåga att 
påverka utvecklingen. I dagens ”hållbara städer” bor människor som inte reflekterar särskilt 
mycket över hållbarheten av sina samhällen. En stor skillnad kan vi se i jämförelsen med den 
s.k. ”Ekostaden” där invånarna är högst engagerade för sin stadsdels välbefinnande och håll-
barhet. Dessa människor har flyttat till sin bostad p.g.a. områdets ekologiska och hållbara 
förtecken. Människorna i t.ex. Silverdal inte lockats dit av hållbarhetsaspekterna, utan av när-
heten till naturen och staden, samt av den vackra arkitekturen. Antagligen ligger planerare och 
arkitekter idag långt före allmänheten i synen på hållbarhet, vilket orsakar en spricka dem 
emellan. Aktörerna är väl inbegripna med vad begreppet står för och arbetar dagligen med det 
i viss utsträckning. En bristande länk är alltså invånarna som ännu inte blivit fullt medvetna 
om att vi måste börja göra något för världens akuta problem. De anser sig inte ha tid och kun-
skap nog för att handla hållbart. Dock sker också vissa misstag och avvikelser redan i plane-
rings- och byggnationsfasen.  
 
Bristerna på planerarstadiet, tror jag precis som Nyström, främst rör kompetens och resurser. 
Detta är ett vanligt problem, eftersom planeringsverksamheterna skurits ner kraftigt i många 
kommuner de senaste åren. Att man låtit ett fåtal personer manövrera hela planeringen, har 
lett till att kompetensen inom vissa områden sviktat. Dessutom är planeringen ett ämne som 
ständigt påverkas av förändrade omständigheter, samhälleliga strömningar och nya utma-
ningar, vilket kräver oavbruten bevakning av forskning och utvecklandet. Det kräver i sin tur 
stora resurser att hålla sig uppdaterad och att vara en del av den hållbara utvecklingen. Bristen 
på resurser begränsar dock denna utveckling i många kommuner.  
 
De långdragna planeringsprocesserna orsakar ofta att planen blir inaktuell, särskilt i fråga om 
hållbarheten som alltså är under ständig utveckling. Nya, mer effektiva lösningar dyker hela 
tiden upp, men viktigt är att de överensstämmer med den specifika platsen. Idag ritas inte hu-
sen för platsen. Istället är det platsen som får anpassa sig till de byggnader som valts ut. 
Denna brist tror jag skulle kunna avlägsnas om aktörerna tillbringade mer tid ute i verklighe-
ten, istället för att endast arbeta från sina kontor. Planerarna skulle troligen tjäna mycket på att 
våga släppa och frångå gamla, invanda mönster och istället fokusera på platsen och dess po-
tential att utvecklas till en hållbar ”stad”. Att våga testa nya perspektiv och inte göra som alla 
andra, kan öppna upp för nya dimensioner. Eftersom det inte finns några allmängiltiga mo-
deller att förlita sig på för att uppnå hållbarhet, måste var plan hitta sin väg att gå. Att lyssna, 
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vara vaksam, engagerad och att tro på projektet, tror jag är viktiga förutsättningar för att 
lyckas med det hållbara. Det kanske inte bara är de gamla teorierna och mönstrena som behö-
ver omformuleras, utan hela processen. Dessutom bör kompetensen höjas. Planeringen är ett 
så pass viktigt instrument för framtidens utveckling, att den istället för att degraderas borde 
satsas mer på. Sollentuna kommun har dock lyckats väl, deras kompetens inom planeringen är 
hög och de är en del av den samtida utvecklingen. 
 
Dessutom måste byggherrarna ta större ansvar för hållbarheten och fokusera mer på de ge-
mensamma målen. Detta kan lättast uppfyllas genom ett närmare samarbete med uppdragsgi-
varen och planerarna. Uppstår det frågetecken måste dessa tillsammans med planerarna om-
gående redas ut, för att undvika missförstånd och att planen frångås. När planen väl är lagd 
och godkänd, är det byggherrarnas och arkitekternas ansvar att den sätts i verket. Många 
gånger låter byggbolagen marknadskrafterna styra, även om planen avser något annat. Så 
skedde i Silverdals fall, där man lät planera om kontorslokaler till bostäder p.g.a. att kontors-
marknaden inte ansågs vara på topp just då. Inte heller var byggherrarna intresserade av att 
försöka marknadsföra Silverdal som ett hållbart område. Istället valde de att gå för det säkra 
kortet, trädgårdsstaden, som de vet säljer. Detta trots att kommunen så väl betonat vikten av 
det hållbara i projektet. Dock anser jag att begrepp utan korrekt innebörd inte ska användas. 
Jag har fått uppfattningen att byggherrarna ofta är för vinstinriktade, för att de hållbara målen 
ska kunna tillfredsställas. Tar marknadskrafterna över, får ekonomin ett överslag gentemot de 
andra aspekterna, vilket inte är förmånligt för den hållbara utvecklingen.  
 
Arkitekterna arbetar alltid med hållbarhetsperspektiven och dessas utveckling. Visst varierar 
graden av prioritet, beroende på uppdragsgivaren, men arkitekterna har alltid sina egna mål 
som de strävar mot. Långsiktighet och hållbarhet är något som alltid är och måste vara cent-
ralt i deras arbete. Utifrån detta borde de arbeta närmare planarbetet och tydligare försöka föra 
fram sina idéer och intressen. De har stor kunskap och kompetens och bör därför få en påtag-
ligare plats i utvecklingen av det hållbara samhället. Arkitekterna sitter i en mycket svår sits 
då de ofta får direktiv från olika håll. Vem de ska rätta sig efter blir ett dilemma, och kanske 
är det just därför som vissa projekt spricker. 

7.1.4 Den hållbara planeringens måsten 
Planeringen är idag i stor utsträckning dominerad av män, vilket självklart påverkar utveck-
lingen. Ett större kvinnligt deltagande skulle antagligen ge ett annorlunda utfall. Mansdomine-
ringen visade sig även i Silverdal. Alla de jag träffat och intervjuat i undersökningen har varit 
män. Män och kvinnor uppmärksammar olika saker och ting i rummet, och ser det utifrån 
olika preferenser. Därför är det mycket viktigt att de ges lika utrymme i planeringsprocessen. 
Variation i ålder är också att föredra för att en god planering. 
 
Som jag tidigare nämnt tror på ett tätare samarbete mellan aktörerna under hela processens 
gång. Dock måste man vara medveten om att samarbeten också kan ha negativa inverkningar. 
När en plan läggs fram finns många olika intressen och idéer för dess utgång, och alla dessa 
kan inte genomföras bredvid varandra om de inte fungerar samman. Detta orsakar att kom-
promisser av intressena måste göras, vilket betyder att många intressen hålls åt sidan, för att 
ett enande ska kunna ske. Planen baseras därför ofta på en liten gemensam nämnare. Det är 
inte vanligt att intressena sammanfaller till allas belåtenhet, så oenigheter är normalt att be-
höva tampas med. Det handlar om ett ständigt givande och tagande, som arkitekten Eskil Ols-
son framställer det. Jag undrar om kompromissande planer verkligen är att föredra. Kan dessa 
utveckla hållbara städer med så bristande och otydliga intentioner. När kraven är otydliga och 
modeller saknas verkar hållbarheten vara svår att uppnå. Planerarna är vana vid att ha model-
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ler att stödja sitt arbete mot, och därför innebär en hållbar planering utan stöd, problem och 
svårigheter. Planeringen måste bli mer fri och självständig, för att överhuvudettaget kunna 
utveckla hållbara samhällen.  
 
Planeringstävlingar för att nå den optimala formen är, enligt mig, att förespråka. Det kan 
skapa ett större engagemang att utveckla sensationella och långsiktiga lösningar, som annars 
inte skulle ha kommit fram. I andra länder används planeringstävlingar i långt större utsträck-
ning än i Sverige. Det är ett bra sätt att även involvera exploatörerna på ett tidigt stadium, och 
att där låta dem visa sina förmågor och intressen. Utifrån detta kan plankontoret välja det bi-
drag som de anser stämmer bäst överens med deras egna intressen och förväntningar, samt 
med den aktuella platsens egenskaper och förutsättningar. På så vis kan kompromisserna för-
hoppningsvis minskas. 
 
Det är viktigt att alla aktörer verkligen är medvetna om vad som krävs för att en hållbar ut-
veckling ska kunna realiseras. Att frångå vissa intressen är ett måste för samarbetets välgång. 
Dock får inte de hållbara målen frångås, utan intressen som kan störa dessa måste hållas åt 
sidan. Viktigast av allt är det långsiktiga och holistiska tänkandet som skapar goda grunder för 
den hållbara utvecklingen. Planeringens aktörer och alla världens invånare måste se utveck-
lingen i ett längre perspektiv, och hur vårt handlande idag faktiskt kan påverka framtiden. Att 
tänka ett steg längre är ett måste för att hållbarheten ska uppnås. De kortsiktiga lösningarna 
som länge dominerat planeringen har redan kommit att riskera framtiden. Dessa mönster 
måste brytas. Dock är det nog människors vardagliga ohållbara handlanden som är de svåraste 
att bryta. Att lyckas omvända alla världens invånares konsumtionsmönster kommer att ta tid. 
Dessutom måste företagen som producerar varorna sätta gränser och bli mer hållbara. Utan 
dessa insatser kommer inte hållbarheten kunna utvecklas. En vändning är ett måste. 

7.2 Hållbarheten i Silverdal 
Silverdal som av Sollentuna kommun i mitten på 1990-talet började planeras till en hållbar 
stad. Stora delar av trädgårdsstaden är idag färdig och bebodd. Planprocessen har varit lång-
dragen och många år har hunnit förflyta sedan planen påbörjades. Ett stort antal människor 
har sedan 2001 etappvis kunnat flytta in i den grönskande trädgårdsstaden, som har närhet till 
både stad och natur. Dock anses Silverdal inte uppfylla de krav på hållbarhet som existerar. 
Inte heller de mål som kommunen satt upp är fullt ut uppnådda. Ett försök har gjorts men inte 
lyckats, vilket man i Sollentuna kommun är medveten om.  

7.2.1 Kommunens hållbara arbete i Silverdal 
Granskar man Sollentuna kommuns arbete med hållbarheten i Silverdal utifrån Wheelers te-
ori, får man ett relativt positivt utslag. Sollentuna kommun visar idag på ett holistiskt och 
långsiktigt tänkande där helheten fokuseras för framtidens hållbara utgång. Dock hade de un-
der planläggningen av Silverdal ännu inte kommit så långt med dessa perspektiv. Delarna fo-
kuserades då mer än helheten. Platsen ingick i en av de hypoteser de arbetade utifrån. Dock 
frångick de på ett tidigt stadium den hypotesen när de planlade på obebyggd mark och långt 
från kommunikationer. Även om inte detta fullt ut tillgodosetts har platsen varit central för 
utvecklingen. Stor hänsyn har visats till platsens historiska delar och naturen har bevarats. 
Aktörerna har respekterat dessa hållbara mål och det demokratiska deltagande har visats stor 
hänsyn. Grannarnas röster har blivit hörda så lång det varit möjligt. Aktörerna har visat enga-
gemang och samarbetet sägs ha fungerat mycket bra. Den stora avvikelsen finner jag i gräns-
sättningen. Kommunen eftersträvade att det hållbara Silverdal skulle medföra förändrade livs-
stilar, men några gränser för att åstadkomma detta sattes dock aldrig upp. Invånarna i Silver-
dal har inte valt att bosätta sig här p.g.a. hållbarheten, vilket innebär att deras insikt om för-
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ändrade livsformer är obefintlig. Den stora utmaningen för hållbarheten tror jag är att lyckas 
omvända världens invånares livsstilar. Detta kommer att ta tid, men är angeläget för att kunna 
åstadkomma en hållbar framtid. Sollentuna kommun visar en medvetenhet som jag anser vara 
positiv för deras kommande projekt.  

7.2.2 Silverdals positiva utveckling 
Precis som visades i kapitel 6.7, uppnår Silverdal en del av kraven som finns, men att be-
nämna området fullt ut hållbart är ur mitt perspektiv inte möjligt. Visserligen uppfylls en del 
av de mål som hållbarheten eftersträvar. Ingreppen i landskapet har varit försiktiga och ge-
nomtänkta både för att bevara landskapets struktur och för att undvika onödiga transporter av 
jord. Även platsens historiska minnen har sparats, och blivit en del av det nya området. De 
historiska byggnaderna och platserna är starkt framhållna i rummet, och ger området en speci-
ell karaktär. Jag tror att dessa byggnader och minnen från förr är mycket viktiga för denna, 
annars, helt nya stadsdels identitetsskapande. Känslan för platsen blir starkare om det finns 
något historiskt eller kulturellt att knyta an till. Hemkänslan bör vara stark för att invånarna 
ska känna engagemang och intresse för att värna och ta hand om sin stadsdel. Det finns ett 
uttalat engagemang för Silverdal hos invånarna, men tiden och kunskapen sätter stopp för 
agerandet. 

7.2.3 Silverdals brister 
Mycket mer än ovan nämnda principer anser jag inte uppfylls i Silverdal, om man ska granska 
området med hållbarhetsglasögonen på. Bristerna är i förhållande till vad som uppfyllts för 
många. Redan på ett tidigt stadium frångick planerarna sina hypoteser, om hur och var den 
hållbara planeringen borde äga rum. Silverdal planerades på obebyggd mark, utan närhet till 
goda kollektiva kommunikationer, vilket alltså helt motgick den föreställda idén. Läget anses 
dock tillfredställa de centrala krav som finns. Närhet till både Stockholm city, Arlanda och 
Kista anses förmånlig. Med tanke på de dåliga kommunikationerna, anser jag dock att dess 
läge inte är så förmånligt som aktörerna fått det att låta som. Det stora felet som planerarna 
för Silverdal gjorde var, enligt mig, att de endast fokuserade på ett fåtal perspektiv av hållbar-
heten. Ska målen uppnås måste helheten vara central för utgångspunkten. Även detta fel har 
kommunen uppmärksammat, och idag har de fokus riktat mot just helheten. Att planen för 
Silverdal kom till under 1990-talet, måste tas med i de beräkningar och värderingar jag gjort 
av dess efterlevelse av målen. Begreppet hållbar stadsutveckling var inte lika utvecklat då 
som det är idag. Många och snabba framsteg har skett inom ämnet, och jämföra Silverdal med 
moderna krav på hållbarhet, ger därför en relativt hård bedömning. Dock anser jag, precis som 
de flesta planerare och forskare som arbetar med och för den hållbara stadsutvecklingen, att 
höga krav är ett måste för lyckade resultat.  
 
Enligt mig har Silverdal egentligen utmärkta förutsättningar för att kretsloppsanpassas. Kom-
postering och odling har uppmuntrats, men invånarna har inte visat något intresse för detta. 
Silverdal ”stad” har god närhet till land att återföra utnyttjat material till. Att man inte tar till 
vara på det, beror på att det inte lönar sig (ekonomiskt) att genomföra det på lokal nivå. Lukt- 
och renlighetsproblem tros också sätta stopp för detta. Dessutom måste det finnas ett intresse 
för ett hållbart handlande hos de boende, vilket det uppenbarligen inte funnits i Silverdal. I 
denna fråga har i alla fall byggherrarna visat engagemang, då de i första etappen erbjudit alla 
hushåll både kompost och odlingsland. När inte detta visades något intresse valde man att 
frångå dessa erbjudanden i de följande etapperna. Byggherrarna anser sig inte kunna tvinga 
sina kunder till något, utan menar att de bara kan skapa förutsättningar och möjligheter. Dess-
utom ska medborgarnas röster i den hållbara utvecklingen vara starkare, och det innebär att 
planerarna måste lyssna till deras önskemål. Om de inte ska gå emot målen. Med andra ord är 
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det invånarnas syn på miljö och hushållning med resurser, som borde ändras radikalt. Att få 
var medborgare att ändra sina handlingsmönster är inte lätt, men något som måste genomföras 
för att det hållbara samhället ska kunna uppfyllas.  
 
Även beträffande funktionsintegreringen har marknadskrafterna blivit avgörande för utveck-
lingen. Byggherrarna har inte sett något intresse för kontorslokaler och har därför valt att 
vänta med dem. Lågkonjunkturen på kontorsmarknaden har orsakat stopp i byggnationen. Då 
byggherrarna är beroende av marknaden, har varken kretsloppsanpassningen, funktionsbland-
ningen eller blandningen av upplåtelseformer kommit att bli till verklighet. Intressenter som 
vågar ta risker är det ont om idag, och utan dessa kan byggbolagen inte tillfredställa dessa 
mål. Dessa tre hållbarhetsprinciper skulle jag vilja påstå är några av de mest centrala perspek-
tiven för en hållbar stadsutveckling. Utan dessa kan den sociala och hållbara stad som kom-
munen visionerat om inte skapas. Staden kan inte bli levande i rätt bemärkelse, utan en bland-
ning. Risken att Silverdal utvecklas till en sovstad är stor om inga förändringar sker. Dess-
utom leder detta lätt till utökad segregering, vilket vi idag borde förebyggas. Att de hållbara 
städerna uppförs för de välbärgade i samhället är inget nytt, men detta faktum gör att segrega-
tionen späds på ytterligare. För att en hållbar stad ska kunna bli till måste samhället vara blan-
dat och tillgängligt för alla, något som knappast uppfylls idag. 

7.2.4 Tankar kring Silverdals hållbarhet 
Bristerna i Silverdal finns på alla nivåer, detta även om samarbetet anses ha fungerat mycket 
bra. Någonstans når informationen ända inte fram till alla aktörerna, eller så är de skilda in-
tressena för starka. Ytterligare ett stort problem, tror jag är de så spridda definitionerna av 
begreppet hållbar stadsutveckling. Det är ett diffust begrepp med många förklaringar, vilket 
lätt kan förvirra och skapa missförstånd när aktörerna ska till att samråda. För planerarna på 
kommunen har hållbarheten varit utgångspunkten och trädgårdsstadens principer har ansetts 
utgöra goda möjligheter att kunna åstadkomma en hållbar stad. Exploatörerna har istället 
främst kommit att framhålla trädgårdsstadens principer. Hållbarhetsfaktorerna har för dem 
inte ansetts lika viktiga att betona, eftersom de alltid arbetar för långsiktighet och hållbarhet. 
Trots de olika aktörernas ganska lika intentioner har hållbarheten fortfarande varit svår att 
uppnå. Keski-Seppälä på Sollentuna kommun tror att en striktare markupplåtelse kunnat und-
vika vissa avsteg från planens mål. Något som jag håller fullständigt med om. Dessutom hade 
ett politiskt stöd varit underlättande, till skillnad från det ifrågasättande som Sollentuna kom-
mun mött. Kanske behöver Sveriges planering tydligare förhållningar för hållbarheten och 
förbättrade kontroller.  Samarbetet måste vara ”tight” från början till slut, och kontinuerliga 
”besiktningar” bör utföras för att hålla arbetet under uppsikt. I Silverdals fall har samarbetet 
fortgått under hela arbetsprocessen, även om det ibland varit mindre välfungerande. Jag tror 
att om ett hållbart projekt skulle startas idag, skulle utgången bli en annan, eftersom utveck-
lingen kommit längre och goda erfarenheter nu vunnits ur projektet Silverdal. Kanske måste 
också planerna vara mer öppna för förändringar om de vill slippa ifrån att, som nu vara så 
långdragna att de när de väl ska sättas i verket är inaktuella.  
 
Byggbolagen verkar känna viss rädsla för att de hållbara städerna ska utvecklas till s.k. ”Eko-
städer”, vilka anses attrahera en alltför smal kundgrupp. Istället vill man uppföra hållbara bo-
städer som i första anblicken ser ut som vanligt, men som i material och innehåll skiljer sig 
från mängden. Bostäderna får inte anses vara för specialiserade, utan bör locka till sig den 
stora allmänheten. Hållbar stadsutveckling måste som begrepp få ett större allmänt genom-
slag, innan det kan förväntas uppnås och kunna konkurrera på marknaden. Det handlar om att 
lyckas skapa intresse och engagemang för den hållbara framtiden. Planerarna, arkitekterna 
och byggherrarna måste arbeta mer aktivt med att få ut informationen till allmänheten. De 
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borde samarbeta mer med media, vilket anses vara ett av de mest effektiva medlen att nå ut 
till folket. Samarbetet mellan aktörerna måste förstärkas och bli mer långvarigt. Viktigt är att 
inte dubbla budskap ges, utan att alla samlat arbetar för samma mål. Byggherrarna kan inte, 
som i Silverdals fall, gå ifrån kommunens hållbara huvudmål, och istället framhålla att de vill 
ha attraktiva bostäder som kan konkurrera på marknaden. Dagens stadsbyggande styrs fortfa-
rande i för hög grad av ekonomiska flöden och konkurrensen om en säljbar stad. Detta möns-
ter måste brytas om hållbarheten någonsin ska uppnås. Många avstår hållbarhetsaspekterna 
p.g.a. att de för det mesta höjer priserna något. Det är pengarna som vi ändå kommer få till-
baka i slutänden. Det handlar om att se utvecklingen i ett längre perspektiv. De extra kostna-
derna grundas ur sanering av mark, tekniska utvecklingar och miljövänliga material. Dess-
utom behöver det inte kosta mer att bygga bra än att bygga dåligt. Det handlar bara om att 
frångå det kortsiktiga seendet. Vad som görs ordentligt idag, har man igen i framtiden. Det 
handlar om att anpassa utvecklingen till platsens egenskaper och se till vad utvecklingen 
kommer att betyda för framtiden.  

7.3 Hållbarheten i större perspektiv 
De hållbara målen verkar på senare tid ha blivit ett nytt sätt för städer att konkurrera på. Det 
pågår idag i Sverige en oavbruten konkurrens om vilken stad som attraherar flest människor 
och flest bolag. Malmö tog år 2001 genom Västra Hamnen och Turning Torso ett stort kliv 
fram för hållbarheten och utmanade de andra två storstäderna Stockholm och Göteborg. 
Stockholm fortsatte i samma spår mot hållbarheten med Hammarby sjöstad (2002). Likaså har 
Göteborg utfört hållbara projekt på gammal hamnmark. Denna kamp är ständigt närvarande 
och kan på ett sätt anses drivande för den hållbara stadsutvecklingen.  

7.3.1 Hållbarheten i ett internationellt perspektiv  
Jag har visserligen kritiserat den hållbara stadsutvecklingen i Sverige, men ser man det i ett 
större internationellt perspektiv visar sig Sverige kommit långt i utvecklingen. Även om vi har 
mycket kvar att lära. Den hållbara utvecklingen ser olika ut från land till land och från plats 
till plats, eftersom varje land individuellt sätter upp sina mål. Dock finns vissa övernationella 
förhållningar som de flesta förhåller sig efter, som t.ex. FN: s direktiv för hållbar stadsutveck-
ling (Habitat II). Olikheterna är ett måste med tanke på platsernas skilda egenskaper, men 
man kan ändå ta lärdom av varandra för att utvecklas ytterligare. Sverige har gott om mark 
och behöver inte vara tänka särskilt mycket över det, dock har markpriserna i storstäderna 
kommit att öka mycket de senaste decennierna. Dessutom är Sverige av naturen rikt på 
grönska, vilket är mycket viktigt för hållbarheten. Vi svenskar har svårt att leva utan grönska, 
vilket medför att kraven är mycket höga på att denna ska bevaras. Dock finns det alltid ting 
som går att förbättra, även om man som i Sveriges fall kommit långt redan nu. I den hållbara 
planeringen behövs drivande krafter som sporrar till att nå nya höjder. Personer som verkligen 
brinner för hållbarheten, de s.k. ”eldsjälarna”, är oerhört viktiga för ett lyckat resultat. Min 
uppfattning är att Silverdal saknar riktiga ”eldsjälar”. Visst finns där engagerade personer, 
vilket den positiva inställningen till mina intervjuer visar, men dessa är för få och anser sig ha 
för lite tid för att utveckla sina synpunkter och idéer till verkliga handlingar. Ytterligare möj-
ligheter att förstärka det hållbara arbetet finns i politiken. Skulle frågor om hållbarheten få 
större utrymme i den allmänna politiken, tror jag att ett större engagemang skulle skapas. I 
Tyskland t.ex., är miljön högt framlyft, vilket landets hållbara arbete är ett bevis på. Politiken 
är också där ett medel för att sprida informationen om den hållbara utvecklingen. 
 
Den tyska planeringsfilosofin vore kanske något att ta efter. Viktigt är att den tar fasta på både 
mångfalden och markupplåtandet. Två viktiga ting som Sverige ofta verkar ha svårt att till-
fredställa. Här upplåts inte marken till den som kan betala mest eller till stora exploatörer som 
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ser vinstintressen i platsen. En blandning av exploatörer från olika ekonomiska nivåer skulle 
kanske kunna avhjälpa många av Sveriges problem. Att låta de med den rätta inställningen få 
exploatera, är att föredra för det långsiktiga planerandet. Dessutom kan den hållbara plane-
ringen förstärkas genom att kompetenta aktörer får större utrymme. I bl.a. Danmark och Ne-
derländerna har arkitekterna en mer central plats i planeringsprocessen. Att dessa länder har 
striktare planeringar beror kanske på att de har mindre yta att röra sig med, än vad Sverige 
har. Sverige är ett glesbefolkat land där mark inte är en bristvara. En aktivare planering där 
strikta regler finns att tillgå vore kanske även något för Sverige att använda. Engagemang för 
långsiktighet borde få mer uppmärksamhet då det kan faktiskt kan rädda framtiden. 

7.3.2 Engagemang för hållbarhetsplaneringen 
Aktörerna måste arbeta mer med att försöka nå ut till den stora allmänheten. Medborgarna 
måste få stå som centrala i den hållbara utvecklingen, eftersom det ju är de som ska sköta och 
upprätthålla städerna när de väl färdigställts. Det här handlar inte bara om Sverige, utan om 
hela världens invånare. Vi alla måste tillsammans jobba för en bättre framtid. EU och andra 
överstatliga organisationer blir i detta avseende mycket viktiga. Att de sätter upp mål och krav 
för hållbarheten, ökar pressen på att nationerna måste ta med detta i planeringen. Ju högre upp 
kraven är satta, desto mer respekt. Dessas engagemang påverkar också lägre nivåers inställ-
ning och intresse för att ingripa, och blir därav oerhört viktigt för den hållbara utvecklingen. 
Viktigt är att också grannländerna arbetar med den hållbara stadsutvecklingen, så att vi hjälps 
åt att lösa problemen, istället för att förstöra vad den andra försöker åstadkomma. Miljöpro-
blem är inte lokala utan sprider sig över gränser och berör även på andra nivåer. Därför blir 
gemensamma mål och samarbeten över gränser högst nödvändiga, för att få bukt med pro-
blem som dessa. Länder fokuserar dock på olika perspektiv, vilket kan skapa problem. Det 
sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella konkurrerar om uppmärksamheten, även om 
hållbarheten förespråkar att de balanseras till en samarbetande helhet. Det holistiska tänkandet 
blir åter viktigt att prioritera. Hållbarheten berör inte endast samhällsplaneringen, utan flera 
olika områden arbetar med dessa mål. Design, inredning och bilindustrin är bara ett fåtal ex-
empel på andra områden som kommit att anamma de hållbara tankarna för en bättre framtid. 
Detta tyder på att hållbarhetsbegreppet är på väg att slå igenom på en mer allmän nivå, vilket 
kan öppna upp för nya möjligheter.  
  
Viktigt för en hållbar stadsutveckling är att planeringen vågar testa nya strukturer och former 
som tidigare ansetts oanvändbara. Att uppmuntra mångfald är essentiellt för en framtida håll-
barhet. Inom planeringen är det alltför lätt att bli hemmablind och endast fokusera på sitt när-
område, detta mönster måste brytas och större perspektiv måste öppnas upp för att gå en god 
framtid till mötes. För framtidens hållbarhet finns inga givna normer att förhålla sig till. Spel-
rummet är fritt och bör balanseras av platsens egenskaper och samtidens nya förutsättningar.  

7.4 Slutsats 
Min studie av den hållbara stadsutvecklingens möjligheter och problem har lett fram till föl-
jande slutsatser.  
 
Hur efterlevs de hållbara målen i dagens stadsutveckling och planering? 
Hur målen efterlevs beror till stor del på aktörernas engagemang och vilja till samarbete. 
Varje land och varje projekt har sina egna mål, eftersom det inte finns någon allmängiltig mall 
att stödja sig på. Det är därför som engagemanget blir så enormt viktigt, finns det människor 
som orkar driva på, kan de hållbara principerna komma att bli till verklighet. Dock brister 
idag de flesta hållbara projekt någonstans.  
Var uppstår bristerna i den hållbara stadsplaneringen? 
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Jag har kommit fram till att det största felet grundar sig i att de olika delmålen ges större ut-
rymme än den hållbara helheten. För att hållbarheten ska förverkligas måste helheten tillgodo-
ses. I verkligheten sker detta nästan aldrig, eftersom planeringen är alltför kortsiktig. Det 
långsiktiga och holistiska synsättet är ett måste. Att lyckas uppfylla alla de delmål som håll-
barheten eftersträvar är svårt och kräver stora insatser från flera nivåer. Samarbetet måste bli 
bättre och fortgå under hela projektets gång. Kontinuerliga rapporter kan hjälpa aktörerna att 
vara deltagande i den andres arbete. Övertydliga mål och intressen är essentiellt. Uppstår frå-
getecken måste det diskuteras med alla parterna, något som sällan görs idag. Sollentuna 
kommun har kommit till insikt om att det är svårt att kommunicera målen och att vara säker 
på att alla parter förstått dessa rätt. Det är med andra ord här som tyngdpunkten i arbetet bör 
läggas, det är mycket viktigt att alla parter från början är överens om vilka mål och riktlinjer 
som gäller. Därutöver är ett starkt engagemang betydande för den hållbara utvecklingens rea-
liserande. Dock sker avvikelser idag på alla nivåer, vilket betyder att aktörerna gemensamt 
försvårar den hållbara utvecklingen.  
Varför uppstår dessa brister i den hållbara stadsplaneringen? 
Jag har kommit fram till att bristerna uppstår när samarbetet fungerar mindre bra. Dessutom 
har aktörerna i grunden olika intressen och utsikter för projektet, därför måste de kompro-
missa sig fram till en och samma inriktning. Dock verkar dessa riktlinjer vara svåra att hålla 
fast vid, avvikelser från de gemensamma målen sker ständigt. Planerarnas högt uppsatta mål 
måste många gånger kompromissas med politikers och exploatörers intressen. Detta gör att 
ambitionerna och avsikter tvingas tonas ner för att passa alla deltagandes intressen. Hållbar-
hetsaspekterna går därför i viss utsträckning förlorade. Detta orsakar att endast vissa mål når 
igenom, då kompromisserna fått råda. Exploatörerna å sin sida anses många gånger vara för 
vinstinriktade för att de hållbara målen ska kunna uppnås. Deras intresse för ekonomi och 
teknik tillåts få överhand, vilket stör balansen mellan hållbarhetsperspektiven. Marknadskraf-
terna blir i för stor utsträckning styrande. Samarbetet mellan planerare och exploatörer måste 
tätas, för att undvika att arkitekterna ges olika direktiv, som så skedde i Silverdals fall. Inrikt-
ningen måste vara strikt fäst vid de gemensamma målen, och inga avvikelser få ske. Dagens 
medborgare är alltför omedvetna om hur deras handlande påverkar världens möjligheter till en 
framtid. Invånarna måste bli medvetna om sitt ansvar för hållbarhetens fortgång och få lärdom 
i vad de faktiskt kan göra. Alla världens invånare måste ändra sina livsformer, så att vi till-
sammans kan kämpa för en hållbar framtid. Att värdera och granska sitt och andras beteende 
och handlingsmönster är viktigt för framtiden. 
Hur förhåller sig planeringens deltagande aktörerna till begreppet hållbar stadsutveckling 
och planering? 
Efter att ha studerat Silverdal har jag kommit fram till följande: Sollentuna kommun har i Sil-
verdal arbetat engagerat med hållbarhetsmålen. Deras avsikt var att uppföra en levande och 
social miljö med långsiktiga och hållbara mål. För kommunen har det hållbara fokuserats, 
medan exploatörerna istället låtit trädgårdsstadens principer få störst koncentration. Byggher-
rarna anser sig, precis som arkitekterna, alltid arbeta med hållbarheten. De har egna policies 
för detta som ofta anses mer intressanta än gemensamt överenskomna mål. Dock anser både 
byggherrar och arkitekter att hållbarheten är mycket viktig, men hur den prioriteras beror till 
stor del på uppdragsgivaren. Sollentuna kommun anses vara en bra uppdragsgivare, eftersom 
att de haft höga ambitioner med tydliga mål. Därtill har de varit en bra samarbetspartner. 
Samarbetet mellan aktörerna måste dock förstärkas, så att samma mål prioriteras av dem alla. 
Det engagemang som invånarna i Sivlerdal säger sig ha, bör uppmuntras av de andra aktö-
rerna. Att lyckas inspirera och göra de boende medvetna om vikten av hållbarheten är just nu 
det viktigaste. Detta eftersom att det är dessa människor som i framtiden ska axla Silverdals 
hållbarhet mot nya mål.  
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För den hållbara utvecklingen ska lyckas krävs; Att samarbetet mellan aktörerna stärks och 
blir fortgående under hela processens gång. Deltagandet på alla nivåer måste bli mer engage-
rat och utbrett. Fokuseringen på helheten och är essentiell och arbetets riktlinjer måste vara 
tydliga och följas av alla. Tydlighet och fastare förhållningar uppifrån kan skapa bättre förut-
sättningar för hållbarheten att lyckas. Vinster och egna intressen måste åsidoses till förmån för 
de gemensamt uppsatta målen. Det långsiktiga tänkandet måste ersätta de kortsiktiga lösning-
arna, som idag riskerar världens framtid. Och sist men inte minst måste världens alla invånare 
ändra sina livsstilar. För att uppnå hållbarhet krävs stora insatser och ett gigantiskt världsvitt 
samarbete. 
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Figurförteckning 
Fig. 1  Silverdal trädgårdsstads geografiska placering. Området är markerat med en      

svart ring. 
 Källa: http://kartor.eniro.se    
             
Fig. 2 En visionär skiss av en byggnad i det grönskande Silverdal 
 Källa: www.nyahem.skanska.se  
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Fig. 3 ”Rådan” under det tidiga 1900-talet 
Källa:www.sollentuna.se/hemsidan/sajt.nsf/pictures/7875832b3d82c584c1256f5
50030dcdd/$file/radan-byggnad-mini.jpg  

 
Fig. 4 Planvisionen för Silverdal, norr är till vänster och söder är till höger 
 Källa: JM, Silverdal vision 2010, april 2006 
 
Fig. 5  Silverdal under byggnation 

Källa: Foto taget av Emilia Jensen 2006-05-28 
 
Fig. 6 Ett nytt och grönskande område (Silverdal) 
 Källa: www.nyahem.skanska.se 
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Bilagor 

Intervjufrågor till kommunen 
 

1. Vad betyder begreppet hållbar stadsutveckling för er/dig? 
 
2. Vad karaktäriserar ett hållbart stadsrum anser ni/du? 

 
3. Hur arbetar ni med hållbar stadsutveckling? 

 
4. Finns det några allmänna kriterier som ni arbetar efter? 

 
5. Hur har ni arbetat med hållbarhet i Silverdal trädgårdsstad? 

 
6. Anser ni att Silverdal uppfyller och efterlever de krav som finns uppsatta? 

 
7. Vad fanns på platsen innan bebyggelsen startade? 

 
8. Har stora ingrepp behövts göras? 

 
9. Anser ni att Silverdal uppfyller målet om kretsloppsanpassningen? 

 
10. Vad har ni för bakgrundskunskaper om hållbar stadsutveckling? 

 
11. Hur prioriterar ni hållbar stadsutveckling i era planeringar? 

 
12. Vad krävs det av er för att uppnå hållbarhet? 

 
13. Följer ni upp det arbete ni utfört? 

 
14. Hur anser ni att samarbetet med de andra aktörerna fungerar? 

 
15. Vems ansvar är det att detaljplanen efterlevs? 

 
16. För vilka grupper i samhället planerades Silverdal? 

 
17. Blev det som ni tänkt er? 

 
18. Nu är det ju så att det främst eller nästan uteslutande uppförts bostads- eller 

äganderätter, hyresrätterna har uteblivit. Vad tror ni att det kan komma att få för 
betydelse för området och kommunen? 

 
19. Har medborgarna varit deltagande i planeringen? 

 
20. Anser ni er uppfört ett hållbart område i Silverdal? 

 
21. Anser ni att livet i Silverdal trädgårdsstad fortskrider hållbart? 
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Intervjufrågor till byggherrarna 
 

1. Vad betyder/innebär begreppet hållbar stadsutveckling för er/dig? 
 
2. Vad karakteriserar ett hållbart stadsrum anser ni/du? 

 
3. Hur arbetar ni med hållbar stadsutveckling? 

 
4. Hur högt eller lågt prioriteras hållbarhetsperspektivet i planeringen eller byggandet? 

 
5. Hur har ni arbetat med hållbarheten i Silverdal trädgårdsstad? 

 
6. Anser ni att projekt Silverdal uppfyller och efterlever de krav som finns för hållbar 

stadsutveckling idag? 
 

7. Vad fanns på platsen innan bebyggelsen startade?  
 

8. Har bebyggelsen krävt stora ingrepp? 
 

9. Är husen i Silverdal energisnåla och hållbara ur andra synpunkter (materialval, 
komposteringsmöjligheter m.m.)? 

 
10. Enligt detaljplanen för Margreteborg (Silverdal), som Sollentuna kommun arbetat 

fram, ska området utvecklas till ett hållbart och socialt samhälle. Anser ni att 
detaljplanens mål blivit uppfyllda?  

 
11. Vems ansvar är det att detaljplanen efterlevs? 

 
12. Sollentuna kommun gick ut med att de skulle uppföra en hållbar stad. Hur kommer det 

sig att ni två byggherrar valt att inte använda er av detta uttryck?  
 

13. Jag har varit inne på er hemsida och vidare har jag läst tillgängligt material från er 
butik och knappt någonstans nämner ni hållbar stadsutveckling tillsammans med era 
projekt, hur kommer det sig? Anses inte hållbarhet vara attraktivt på marknaden? (Jag 
såg dock er miljösida där jag kunde läsa om ert arbete med hållbarhets perspektiv.)  

 
14. Detaljplanen förordar kretsloppsanpassning, är det uppfyllt i området? Hur i så fall?  

 
15. Det ”Vattenhus” som planerats in vid en av dammarna kunde inte jag finna vid mitt 

besök i området. Är det något som kommer att uppföras eller är det avfärdat från 
planen? Varför i så fall? 

 
16. Vem är det som bosätter sig i Silverdal?  

 
17. Varför är det just denna grupp tror ni/du? 

 
18. Vad har ni gjort för att underlätta ett hållbart handlande för de boende? (Jag menar 

t.ex. sånt som komposteringsmöjligheter m.m.) 
 

19. Vad erbjuder ni för bostadstyper och upplåtelseformer i området? 
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20. Vart ligger priset för en bostadsrätt? Respektive vad är hyran för en hyresrätt? 

 
21. Finns det någon/några bebyggelseformer som ni anser framhåller hållbarhet extra väl? 

 
22. Hur anser ni att samarbetet med de andra aktörerna har varit?  

 
23. Har medborgarna, invånarna fått vara deltagande i processen? På vilket sätt? 

 
24. Hur anser ni/du att begreppet hållbarhet kommit att utvecklas under åren?  

 
25. När blev begreppet känt för er och när började ni arbeta med det? 

 
26. Anser ni er ha uppfört ett hållbart område i Silverdal? 
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                         Intervjufrågor till arkitekterna 
 

1. Vad betyder/innebär begreppet hållbar stadsutveckling för dig? 
 
2. Vad karakteriserar ett hållbart stadsrum anser du? 

 
3. Hur arbetar ni med hållbar stadsutveckling? 

 
4. Hur har ni arbetat med hållbarheten i Silverdal trädgårdsstad? 

 
5. Vad för direktiv har ni fått från kommunen och byggherrarna? 

 
6. Anser du att Silverdal uppfyller och efterlever de krav som finns uppsatta? 

 
7. Vad har ni för bakgrundskunskaper om hållbara stadsutveckling? 

 
8. Vad anser ni att ni som arkitekter kan göra för att uppnå en hållbar stad? 

 
9. Hur anser du att samarbetet med de andra aktörerna har fungerat? 

 
10. Anser du att byggnaderna i Silverdal står för hållbarhet? 

 
11. Har materialvalet varit viktigt?  

 
12. Vad för material har använts? 

 
13. Blev det som du tänkt dig? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 74

Intervjufrågor till de boende 
 

1. Vad tycker ni/du om Silverdal trädgårdsstad? 
 
2. Vad var det som lockade er/dig till att bosätta er/dig i Silverdal? 

 
3. Uppfyller stadsdelen dina/era krav? 

 
4. Vet ni/du om att Silverdal förutsetts vara en hållbar stadsdel? 

 
5. Idag finns det allmänna krav på hållbar stadsutveckling. Vilket innebär att de resurser 

som finns bör användas med förnuft och att staden som boplats ska bli förbättrad. 
Anser du med tanke till detta att Silverdal är en hållbar ”stad”? 

 
6. Upplever ni/du Silverdal som en speciell stadsdel? På vilket sätt i så fall? 

 
7. Trivs ni/du i Silverdal? 

 
8. Vad gör du som invånare för att stödja den hållbara utvecklingen? Kompostering, 

utnyttjande av kollektivtrafik och odling. 
 

9. Utnyttjar eller kommer ni/du att utnyttja den service som finns i närområdet? 
 

10. Arbetar ni/du i Silverdal eller kan ni/du tänka er/dig det i framtiden? 
 

11. Vad för kommunikationsmedel använder ni/du främst? 
 

12. Känner ni/du att era tankar och tycken blivit hörda?  
 

13. Känner ni/de ett engagemang för er/din stadsdel? 
 

 
 


