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                  ”rivning av en centralt 
placerad, historiskt förankrad 
och välbevarad skolbyggnad 
kan vara destruktivt för en 
redan utsatt förort, och inte 
i linje med en socialt hållbar 
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        ”anläggningarna 
är lika mycket 
systemberoende av 
varandra och dess 
sociala omgivning 
som de utgör enskilda 
artefakter.”

             ”Prosumenttrenden [ ... ] 
innebär en demokratisering av 
hela energisystemet”, GD Erik 
Brandsma i artikel av Rebecka 
Marklund, Energimyndigheten”
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Aktuell plan – Brovaktenparken

Nu tändas tusen juleljus och med det går energiförbrukningen upp. 
Tiden för klappar, julgranar och mysbelysning är en intensiv period, 
inte minst för vårt energisystem. Men det är inte bara adventsljusen 
som lyser i änden av smällkaramellen, det syns även ljusningar i ener-
gipolitiken på ett globalt plan. USA och Kina sällar 
sig nu till EU och ställer upp relativt ambitiösa mål om att minska 
växthusgasutsläppen. Men en sådan omfattande global förändring 
kan inte bara luta sig mot ny teknik utan kräver också en samhällelig 
förändring i grunden, en omställning i hur vi konsumerar/producerar, 
reser, bor, arbetar och bygger. Kanske står vi inför ett paradigmskifte, 
eller åtminstone ett trendbrott? I detta nummer får vi ta del av en spaning 
som pekar på en sådan förändring, och den kommer från Energimyn-
digheten. De utgår från att vi inte bara går mot ett nytt energisystem utan 
också nya strukturella mönster, där exempelvis smarta nät blir till en 
teknikförutsättning för en ny form av ekonomi. Med detta kan en också 
ana framväxten av helt nya och spännande systemsamband mellan 
energi och samhälle framöver. Helt klart en ljuspunkt att se fram emot 
när nyårsskålandet går in i en drömfas. 

Det finns fler ljuspunkter utöver de aktuella temaartiklarna. På årets 
Arkitekturgala vanns Planpriset av Malmökommissionen. Kommissio-
nens arbete är ett vågat grepp som pekar på att framtidens utmaning 
för planeraren inte bara ligger i strukturen, gestaltningen och formen, 
utan lika mycket i den konkreta och långsiktiga processen. Utmaningen 
finns i resan mellan strategiska övergripande visioner ner till hand-
lingskraftigt genomförande i detaljerna. Här med fokus på hälsa och 
planering. Heja Malmö för att ni hjälper till att lyfta social hållbarhet in 
i 2015-talet!

På tal om processer; i vårt första nummer 2015 ska vi kika närmare 
på just detta ämne. Processer för medborgardialog, regionomvand-
ling, kulturhus och mycket mer. Och även om många av de tematiska 
artiklarna redan är under framtagande så finns det alltid plats för 
debattinlägg.Det ni har att säga är viktigt för PLAN och Föreningen för 
samhällsplanering, mer debatt synliggör vårt ämne och våra verksam-
heter och hjälper oss att gemensamt utveckla vår argumentation. Så 
snälla, hör av er med era frågor och åsikter i vardagen, oavsett om de 
dyker upp på stadsbyggnads- eller arkitektkontoret, inom forskarlaget 
eller vid köksbordet. Vi vill höra er röst!

Med det sagt så släcker jag julstjärnan för ikväll och ber att få önska en 
god jul och ett riktigt gott nytt år, vi ses i februari 2015!

Björn

LJUSEN I TUNNELN
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NYTT & NOTERAT
Andelsägare nytt grepp i Botkyrka
Botkyrkabyggen gav i juli i år 43 hyresgäster möjligheten 
att köpa loss sina hyresrätter. Vilket gjorde att de blev 
andelsägare, en ny typ av boendeform som provats av det 
kommunala bostadsbolaget. Botkyrkabyggen menar att 
försäljningen hade två syften. Dels att se vad som händer 
när vanliga hyresgäster blandas med andelsägare i ett 
trapphus, dels att få in pengar till upprustningen av mil-
jonprogrammet. Den som har köpt en andelsägarlägenhet 
bestämmer själv över sin lägenhet, men Botkyrkabyggen 
är förvaltare och sköter om trapphus, tvättstuga och 
andra allmänna utrymmen. 

”Det finns en risk att politikerna 
trycker igenom projekt som har ett 
politiskt värde men inget värde för 
landet som helhet. Vi är till exempel 

väldigt kritiska till Västlänken 
-tunneln under Göteborg. Den 

kostar jättemycket och har 
förhållandevis få resande. Men för 
Göteborgspolitikerna är det bra att 

visa handlingskraft.”

Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid 
VTI vädrar sitt politiker-missnöje i tidningen Dagens 

Samhälle.

Arkitekturgalan, om social hållbarhet och oväntade tillägg
På årets Arkitekturgala i slutet av november var fokus på politik, social 
hållbarhet och de oväntade tilläggen. Inbjudna politiker var alla 
överens om att fokus måste förflyttas från byggandet av bostäder 
till att istället handla om den kvalitativa stadsutvecklingen, med 
särskilt fokus på social hålbarhet. De inbjudna föreläsarna tog också 
upp detta med exempel från såväl Vancouver som Kina. Kvällens 
prisutdelning uppmanade också i dessa riktningar. Planpriset tillde-
lades Malmökommisionen för deras förmåga att arbeta i flera olika 
skalor, från övergripande till detaljerat genomförande, och tillsammans 
med forskare koppla samman hälsa och stadsmiljö. Sienapriset gick 
till Brovaktenparken, som är ett oväntat tillägg i stadsmiljön. Läs mer 
om Brovaktenparken i Aktuell plan. Och på tal om oväntat, Kasper 
Sahlin prisvinnare blev Väven i Umeå. Läs mer om Väven och den pro-
cess som legat bakom byggnaden i nästa nummer av PLAN, #1-2015.

Bild: ATCM

I grund och botten är urbanisering ökad 
koncentration av människor, dvs. ökad 

närhet mellan människor. Konsekvensen 
av detta kan bli fler möten och utbyten, 
fler innovationer och fler jobb, men bara 
om stadens livskvaliteter kan utvecklas 

samtidigt.

Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH
 i rapporten ”Kan hela Sverige leva?”

Riksbyggens jubileumsfond
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda 
Staden” delar årligen ut stipendier för att 
stödja forskning, utveckling och utbildning 
för bättre boendemiljö inom områden som 
arkitektur, byggnadsteknik, fastighets-
förvaltning, energiförsörjning, miljövård, 
samhälls- och trafikplanering. Riksbyggen 
utlyser nu 2015 års stipendier. Fonden kom-
mer 2015 att dela ut minst 600 000 kronor 
fördelat på minst 4 stipendier. Information 
om stipendierna och ansökningsförfarandet 
framgår av bifogat brev. Den 31 januari 2015 
är sista ansökningsdatum.

Rättelse från förra numret.
I samband med redigeringen av förra num-
ret av PLAN föll lite information bort. De 
artiklar som sorterades in under rubriken 
Sessions är skrivna av studenter från Kultu-
rentreprenörprogrammet och Stadsplanerar-
programmet vid Umeå Universitet.

Malmökommissionen, 
vinnare av Planpriset 

2014.

Umeå Europas grönaste stad? 
EU-kommisionen har de senaste 7 åren utsett Europas 
grönaste stad. Nyligen nominerades 12 kandidater till 
att bli Europas gröna huvudstad stad år 2017. Bland de 
nominerade återfinns Umeå. Städerna har nominerats 
på grundval av deras eko-vänliga framsteg, genom hur 
de arbetat med miljön på olika positiva sätt. I juni 2015 
kommer de nominerade städerna få presentera sig själva 
och sin stad inför en internationell jury, vinnaren utses 
senare den månaden. 

Påverkansplattform:
IQ Samhällsbyggnad har tillsammans med KTH, Mistra 
Urban Futures, SP, Sveriges Bygguniversitet, Umeå 
Kommun, Samhällsbyggnadslänken vid KTH och 
Arkitekturakademin gemensamt startat ”Built Environ-
ment Sweden Platform” ( BEST ). Projektet finansieras av 
VINNOVA. Målet med arbetet inom plattformen är att 
påverka innehållet i de utlysningar som är relevanta för 
samhällsbyggnadssektorn, inom EUs ramprogram för 
Horisont 2020. 

Kvinnlig chef i SBUF
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, bygg-
branschens egen organisation för forskning och utveckling. 
Har för första gången valt en kvinna till ordförande. 
Kristina Gabrielii, till vardags hållbarhetschef på PEAB 
har fått äran att bryta ny mark. Gabrielii ämnar fortsätta 
utvecklingen av organisationen och bidra till nya tänkesätt 
och projekt som även behandlar mjuka värden.

Ännu tryggare för kvällsekonomin 
Purple Flag är en internationell certifiering där den ”lila 
flaggan” är en symbol för en säker och attraktiv stad som 
håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Det 
bygger på att en ort eller stad arbetar med en vision och 
strategi med tillhörande åtgärdsprogram, där den lila 
flaggan har blivit symbolen för en säker stad som håller 
en hög kvalitet under de livliga nattliga timmarna. Purple 
Flag grundades 2006 och numera spridit sig till Irland, 
Skottland, Italien, Canada och är på intåg i Sverige och 
USA. Pilotstäder i Sverige är Stockholm, Malmö, Eskil-
stuna, Västerås, Jönköping, Karlstad, Borås, Kalmar och 
Västervik. För att få märkningen Purple Flag krävs stor 
samverkan från både affärsidkare, kommun samt per-
sonal från offentlig och privat sektor, för att säkerställa 
certifieringens syfte med att synliggöra de städer som 
på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och 
utveckla kvällsekonomin.
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AKTUELL PLAN 
BROVAKTENPARKEN
Stockholm
Arkitekter: NOD Combine genom Petter Hauffman, Landskapsarkitekt
Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, Landskapsarkitekter MSA
Magnus Schön, Eveliina Hafvenstein Säteri, arkitekter SAR/MSA
Konsulter: White arkitekter ( landskap projektering )
Albin Karlsson ( konst )
Stockholm konst ( projektledning konst ) 
Bjerking ( belysning ).

Aktuell Plan 

Juryns motivering: 
Med omhändertagandet av denna 
bortglömda plats har staden fått 
ett överraskande tillskott som med 
sin gestaltning lyckas bevara och 
förstärka det oväntade ögonblicket, 
känslan av att ha upptäckt något 
annorlunda. Det är en miljö som 
väcker nyfikenhet nog för att ta en 
omväg eller göra ett besök för att 
uppleva parkens växlingar i tid och 
rum. Illustration: NOD Combine

illustrationsplan

I hård konkurrens tilldelades årets Sienapris Brovakten-
parken i Stockholm. De övriga nominerade var Skellefteå 
stadspark, Strömparken i Norrköping och perennparken 
i Skärholmen. Det vinnande bidraget, Brovaktenparken 
av NOD Combine, ligger under Essingeleden i de nybyggda 
delarna av nordvästra Kungsholmen och är en spännande 
plats som i första hand utmanar frågan om vad en park 
är. Genom att detta i grunden är en plats som man inte ska 
vistas på så uppstår väldigt tydliga frågetecken om parkens 
definition. Och för att med den insikten återvända till 
kvällen för prisutdelningen så hade en därför önskat att  
juryns representant på scen hade haft ett rakare svar 
när kvällens konferencier Erik Haag ställde frågan om 
vad som definierar en bra park. Istället blev det en rätt 
märklig tystnad. En kan dock nöja sig med parkens 
eget språk. Med dess distinkta uttryck och överraskande 
vrår och riktningar har den gjort en markering både vad 
gäller parken som en plats men också vad gäller stads-
rummens behov av rakhet och grönska. Det raka och 
trivsamma är kanske inte nödvändigtvis alltid det bästa, 
en stad kräver emellanåt det sneda och ofullkomliga och 
det råa. Gestaltningen av Brovaktenparken blir nästan 
till ett sätt att tillgängliggöra det förbjudna såväl när det 
gäller idé som form. Och i det smakfulla ifrågasättandet 
av de annars så givna begreppen plats, park, riktning och 
vistelse så blir vinnaren fullt logisk.  
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TEMA
Världen är i förändring, i såväl den stora som lilla 
skalan. Den nyligen överenskomna uppgörelsen 
mellan USA och Kina innebär att USA ska minska 
sina växthusgasutsläpp med minst 26 % till 2025, 
jämfört med 2005. Kina ska ha en 20 % fossilfri en-
ergikonsumtion 2030 och lovar dessutom att nå ett 
maxutsläpp av växthusgaser runt 2030. Sedan ska 
det vända. Till detta har EU sina mer ambitiösa mål 
att minska utsläppen med 40 % jämfört med 1990-
års nivå. För västvärlden innebär denna kalkyl att 
vi ska vända en utveckling som pågått i ett drygt 
sekel, på bara ett fåtal årtionden. För Kinas del 
betyder att bryta en explosionsartad trend på bara 
15 år. En så pass omfattande global förändring som 
skisseras kan inte bara luta sig mot utvecklandet 
av smarta elnät, koldioxidlagring och minskandet 
av fluorerande gaser utan kräver också en sam- 
hällelig förändring i grunden. Det kommer innebära 
systemanpassningar av allt från gestaltningsinten-
tioner och stadsform till planprocesser och energi-
teknik för att vara möjligt. Och inte minst kommer 
det kräva en framsynt regering, riktade forsknings - 
satsningar och en kreativ praktik. Vår förhoppning 
är att detta tema ska hjälpa till i det arbetet. 

ENERGI

Illustration: Malin Bosaeus
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PROSUMENTERNAS TID

Redan år 1980 slog futurologen Alvin Toffler 
fast att i framtiden kommer gränsen mellan 
produktion och konsumtion att suddas ut. 35 
år senare har vi kommit ikapp framtiden, nu är 
prosumenternas tid här. Energimyndigheten, 
genom handläggare Rebecka Marklund, 
redogör för hur det kommer få effekter även 
på energisystemet. 

Rebecka Marklund är handläggare på Energimyndigheten 
och arbetar med bland annat kommunala planeringsfrågor

Arbetet för ett hållbart energisystem

Just nu arbetar Energimyndigheten med en egeni-
nitierad studie som ska försöka visa på vägval inom, 
och utmaningar för, energisystemet efter år 2020. Ut-
redningen siktar på att vara klar sommaren 2015. Den 
ska då redovisa flera framtidsscenarier som beskriver 
möjliga utvecklingsvägar för det svenska energisyste-
met. Studien är tänkt att vara ett kunskapsunderlag 
för politiska beslut men ska också bidra till en kon-
struktiv dialog i energisverige. I maj 2014 anordnade 
Energimyndigheten konferensen Energiutblick som 
också var ett viktigt steg i utredningen. En konferens 
där beslutsfattare och aktörer på energiområdet fick 
möjlighet att tillsammans diskutera hur man ska nå 
ett hållbart energisystem. De tre teman som lyftes var 
hållbara och smarta städer, hållbart ledarskap och 
producerande konsumenter. 

En utveckling mot hållbara städer blir allt vikti-
gare för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. 
Men för att komma dit behöver det ske både små 
och stora förändringar, exempelvis inom områden 
som rör våra värderingar och beteenden men också 
som rör ny teknik. Det krävs även mod för att bryta 

den fossila inlåsningen. Så vem ska ta initiativet till 
en mer hållbar livsstil? Vilken roll har eldsjälar och 
organisationer? Och hur kan det privata näringslivet 
och den offentliga sektorn vara föregångare? Det var 
några av frågorna som togs upp på temat hållbara och 
smarta städer och hållbart ledarskap. 

Allt mer konkurrenskraftiga förnybara ener-
gilösningar, växande miljöproblem och förändrade 
konsumentbehov driver förändringar i hur vi pro-
ducerar och konsumerar energi. På temat produce-
rande konsumenter diskuterades bland annat vad 
som händer när energikonsumenter även kommer 
vara energiproducenter i framtiden. Och producera 
energi på egen hand eller tillsammans med andra, 
för egen konsumtion men också för att sälja överskot-
tet. En förändring är på gång men vilka möjligheter 
och utmaningar finns i denna förändring? Vilken är 
prosumentens roll i samhället i framtiden? 

Den producerande konsumenten

Begreppet prosument, en sammanslagning av orden 
producent och konsument, myntades redan omkring 
år 1980 av futurologen Alvin Toffler. Han syftade på 

att vi i västvärlden gått från ett självförsörjande jord-
brukssamhälle till industrialismens konsumtions-
perspektiv och vidare till dagens utveckling då vi 
återgår till att producera för egen konsumtion, men 
på ett nytt sätt. Där gränsen mellan produktion och 
konsumtion har luckrats upp och där prosumtionen 
hamnar mitt emellan. 

Prosumtionen kan i sin tur kopplas samman med 
trenden i den välbeställda västvärlden, där allt fler i 
samhället vill göra saker från grunden. Surdegar som 
står hemma på diskbänken och bubblar, äppelmust 
som tillverkas av egna äppelodlingar, film och musik 
som skapas och distribueras från hemmet och semes-
terresor som sys ihop på egen hand – det blir en livsstil. 
En livsstil som grundar sig i postmaterialistiska 
värderingar, när vikten av upplevelser, självförverk-
ligande och personlig utveckling blir större än fler 
ägodelar och ökad materiell trygghet. Där individens 
frigörelse står över det kollektiva och där många själva 
vill styra över sitt arbete, kunna distansarbeta eller ta 
ledigt för att resa jorden runt. När allt fler också vill 
veta varifrån energin kommer, vill vara oberoende de 
stora aktörerna och börja producera sin egen el och 

värme, ja då kommer det förmodligen få en betydelse 
för planeringen av samhället och för energifrågorna 
framöver.

Ett energisystem under omvandling

Allt tyder på att hela energisystemet är under omvand-
ling och att mikroproduktion av el kommer att ha en 
betydelse i samhället i framtiden. Energimyndighetens 
generaldirektör Erik Brandsma lyfter ofta att en 
av de stora trenderna är just skiftet från storskalig 
till småskalig produktion och hur det innebär stora 
utmaningar för den traditionella energibranschen. 
Det hänger givetvis ihop med den snabba teknik- och 
kostnadsutveckling som sker inom solenergi och 
andra förnybara energikällor. 

Erik menar också att prosumenttrenden kan ha 
flera fördelar på energiområdet då det innebär en 
demokratisering av hela energisystemet. Och en ökad 
kunskap och medvetenhet kring energifrågor kan på 
sikt även medföra ytterligare energibesparingar och 
effektiviseringar.

Fyra delägare i Lunden2 vindkraftvärk, Trollhättan. 
Foto: Magnus Johansson
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Fysisk planering och nytt teknikintresse

Trots att klimat- och energifrågorna är ödesfrågor för 
vår framtid tycks de ännu inte alltid vara en naturlig 
del av den kommunala fysiska planeringen. Det 
konstateras i en rapport som Energimyndigheten och 
KTH har tagit fram Att integrera hållbarhets- och 
energifrågor i fysisk planering – metoder och verktyg 
etapp 2, Energimyndigheten rapport 2013:06. Energi-
frågor diskuteras ofta antingen på global och nationell 
nivå eller som en fråga för det enskilda hushållet. 
Energi ses också ofta av tradition som en renodlat 
teknisk och ekonomisk angelägenhet. Den fysiska 
planeringen däremot drivs av planerare med kunska-
per i rumslig organisation men med mindre inblick i 
tekniska frågeställningar. 

Men det finns goda exempel där teknik möjlig-
gjort prosumtionstrenden, ett sådant är solenergi. 
Även om solenergi stod för endast 0,03 procent av 
den totala elkonsumtionen i Sverige år 2013, så har 
den installerade solcellskapaciteten ökat kraftig de 
senaste tre åren. Allt fler svenska privatpersoner, 
företag och kommuner har börjat producera sin egen 
el eller äger andelar i anläggningar som producerar 
förnybar el. Intresset för solenergi är stort och år 2013 
installerades 19 MW solceller i Sverige, vilket är mer 
än dubbelt så mycket solcellskapacitet som året 
innan. Fortfarande dominerar företag och myndig-
heter men privatpersoner står för runt en tredjedel av 
nyinstallationerna. Inom de närmaste åren förväntas 
en omfattande nyetablering av solceller i Sverige, 
främst på grund av sjunkande priser för solcellssys-
temen men också för att intresset är stort bland all-
mänheten. Solceller är dessutom möjliga att integrera 
i byggnader och ger lokalt varken upphov till buller 
eller utsläpp. Men då behöver energifrågorna också 
finnas med tidigt i planeringsprocessen.

Prosumenten en del i helheten

Med framtidens nya tekniska lösningar utmanas 
den traditionella modellen med passiva användare 
av energi. Även om de idag är relativt få kan nya 
innovationer inom marknadsdesign och reglering 
öka möjligheterna för fler att bli prosumenter. 

Kommunala planerare och politiker har också 
en nyckelroll i omställningen. Både att i det dagliga 
arbetet vara lyhörda, visa mod, arbeta tvärsektoriellt 
och samverka med andra aktörer kring energifrågor 
i stort. Men också att ha en rumslig dimension i sam-
spelet med teknik, ekonomi, miljö och sociala frågor. 

Att underlätta en etablering av solceller och 
prosumenternas småskaliga energiproduktion är 
en väg mot mer förnybar energi. Det är också ett av 
flera steg på vägen mot en omställning till ett hållbart 
energisystem.

ENERGIFORM
ARKITEKTUR, KONST OCH 
ENERGI I UNIK KOMBINATION

LTU:s konstnärliga universitetsområde i Piteå är på väg att växa samman 
med andra, mer traditionella utvecklingsmiljöer i staden. Det nya 
campusområdet ska framöver bli en samlande plats för kultur, kreativa
näringar och energi-/miljöteknik. Forskare och praktiker visar här på 
hur arkitektur, konst och energi kan kombineras för att skapa en ge-
mensam identitet och ett lokalt deltagande i energiproduktionen.

Anna Mård är projektledare på Piteå Science Park 
Björn Ekelund är arkitekt MSA och forskare vid Luleå tekniska universitet
Jenny Bergström är designer på Dan Pearlman
August Wiklund är arkitekt SAR/MSA på Sweco Architects

Att sitta i samma båt

Piteå är idag en delad stad när det kommer till de två 
stora utbildnings- och utvecklingsområdena industri 
och konst. Åtminstone rent geografiskt. Å ena sidan 
har Piteå länge haft en framstående position inom 
energi-/miljöteknik och är ett historiskt viktigt centrum 
för skogsindustrin, med bland annat Europas största 
kraftlinerbruk, flera stora sågverk och en framväxande 
ny biobaserad industri. Här byggs och planeras även 
Europas största landbaserade vindkraftpark. En stor 
del av forskning och avknoppning från dessa industri-
framgångar är lokaliserade i de sydvästra delarna av 
staden, nära industrierna.

Å andra sidan finns Universitetsområdet i de 
nordvästra delarna av staden, som de senaste 15 åren 
har växt, både till innehåll, verksamheter och fysiska 
byggnader. Det som började med Telia och Musik-
högskolan är idag ett kreativt centrum med Luleå 
tekniska universitet, konserthuset Studio Acustiitcum, 
den svenska balettskolan, musikutbildningar, med-
ieutbildningar, den världsberömda Orgel Acusticum 
och ett starkt kluster av företag inom kulturella och 
kreativa näringar.

Vid årsskiftet flyttade Piteå fram positionerna 
i arbetet med att få dessa två, till synes åtskilda, 
världar att mötas. Piteå satsar nu på att etablera ett 

energicentrum på Universitetsområdet med utbild-
ningar, företag och verksamheter inom förnybar 
energi-/miljöteknik och nya produkter från skogen. 
Det görs genom bildandet av bolaget Piteå Science 
Park. Bolaget har i uppdrag att utveckla de båda 
branscherna i staden samt driva campusområdets två 
utvecklingsmiljöer; industri och konst.

Människors deltagande i produktionen av energi

Projektet EnergiForm är en av Piteå Science Parks 
första satsningar och är ett exempel på hur områdena 
industri och konst kan kombineras för att stärka 
varandra. EnergiForm har som mål att skapa en 
utemiljö som är helt självförsörjande på el och värme 
från förnybar energi samtidigt som all energi för detta 
ska produceras inom området. Utgångspunkten är 
att dessa energiproducerande miljöer ska generera 
tillräckligt med förnybar el och värme för att försörja 
behovet av belysning och uppvärmning av utemiljön 
på campusområdet och det ska göras med hjälp av 
konstnärligt och tekniskt innovativa lösningar. En 
viktig del i projektet är att anläggningarna ska vara 
tillgängliga och påverkbara för allmänheten. Det vill 
säga att projektet avser att vara ett storskaligt försök 
att ifrågasätta givna normer för urban energiproduk-
tion och på vilket sätt människor kan förväntas delta 

Rebecka Marklund

Om Energimyndighetens uppdrag
Energimyndigheten arbetar för att skapa 
förutsättningar för en ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbar utveckling. Vår 
uppgift är att arbeta för såväl en effektiv 
energianvändning som för en trygg och 
uthållig energitillförsel. Visionen är ett 
hållbart energisystem.
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i produktionen av energi. ( Eke-
lund, 2014, Bergström m.fl. 2009 ) 
Projektet är alltså ett tillämpat 
utforskande av energisystemets 
behov av rumslig legitimitet 
( Ekelund, 2010 ) genom social 
inkludering. Inkludering såväl 
i processen som i gestaltnings-
förslagen. På så sätt ska inte bara 
arkitekturen och det offentliga 
rummet påverkas, gestaltningen 
ska även bidra till att stärka med-
vetandet och idén om en hållbar 
utveckling hos de som vistas och 
är verksamma på området.

En inkluderande process

EnergiForm bygger på ett starkt 
engagemang och aktivt deltagande 
från campusområdets intressenter. 
För att underlätta detta har tre 
stycken workshops genomförts, 
som är fördelade över tid från 
början till slut. Deltagarna på dessa 
har varit fastighetsägare, energi-
bolag, kommunen, företag, 
studenter och forskare, som har 
analyserat området, gestaltat en-
ergianläggningarna och vidareut-
vecklat skisser och förslag. 

Vid den första workshopen 
medverkade representanter 
från LTU, Piteå kommun, Piteå 
näringsfastigheter, Pite Energi, 
Piteå Science Park, och Studio 
Acusticum. Vid detta tillfälle 
genomfördes en SWOT-analys 
för campusområdet, samt en 
matris för teknikpotentialer inom 
området.

På den andra workshopen 
medverkade företrädesvis 
studenter, men även andra 
verksamma, på området. Detta 
var ett tillfälle för modellbygge, 
idéskapande och materialtester. 
Tillsammans med de medverkan-
de togs en rad förslag och idéer 
fram både i form av modeller och 
skisser likväl som materialprover 
och text vilket sedan har legat till 
grund för allt övrigt gestaltnings-
arbete.

Ur de idéer och modeller 
som togs fram vid den andra 

Ovan, Deltagare från projektets andra workshop. Deltagarna arbetade med modeller, skisser, 
material och placering av förnybara energianläggningar. Nedan: Modell för bl.a. solcellstak och 
energiproducerande gym.

workshopen utvecklades ett koncept och skisser/för- 
slag för tre olika platser, inkluderandes nio olika 
anläggningar. Detta gjordes av Jenny Bergström, 
August Wiklund och Björn Ekelund.

På den tredje workshopen medverkade repre-
sentanter från LTU, Piteå kommun, Piteå Science 
Park, Studio Acusticum och Interactive Institute. De 
bearbetade skisserna presenterades och de medver-
kande fick utvärdera och komma med inspel, samt ge 
förslag till vidareutveckling.

Det är inspirerande att få vara med och försöka 
ge ny form åt begrepp som ”energi” och ”resursan-
vändning”. Utmaningen är att kombinera teknik 
och konstnärlig form, lekfullhet och nytta – inte 
bara uppnå det ena.
 
– Gudrun Åström, stadsarkitekt Piteå kommun

Deltagarna i samtliga workshops ville gärna se energi-
produktion som är platsspecifik och som tydligt 
kombineras med sociala funktioner, där människorna 
på området blir delaktiga genom aktivt val, nyfikenhet 
och leklust. Detta har legat till grund för det slutgiltiga 
förslaget.

Gestaltningsförslag för offentlig konst och  
energiproduktion

Grundtanken i förslaget är baserat på energi från vatten, 
sol och vind. Planeringsgrunden ligger i skapandet av 
ett tydligt gatustråk, ett utomhustorg och en mötesplats 
inomhus. Den konstnärliga idén hämtar inspiration 
från såväl gestaltningsprogrammets önskan om ett 
distinkt stadsrum likväl som Piteås nordliga placering 
i Sverige, med nära tillgång till hav, älv och skog.

I ovanstående illustrationsplan visas nio olika 
objekt för energiproduktion/konstnärlig gestaltning. 
I samtliga fall är anläggningarna lika mycket system-
beroende av varandra och dess sociala omgivning som 
de utgör enskilda artefakter. Vattenkraften regleras 
av förbipasserande, vindkraften reagerar på vinddrag 
och rörelse, solbollarna är flyttbara som en del av 
en dans i en konstruerad älv som flyter ( ibland som 
vatten, ibland som ljud ) genom området, solcellstaken 
fungerar som hållplats, cykelskydd, scen mm, vindor-
geln skapar musik både genom interaktion och passivt 
betraktande och solstolarna är bokstavstrogna. 
Inomhusdelen i förslaget försörjer både musiker och 
energinät genom att fungera som en öppningsbar 
scen, replokaler och gym där så många instrument, 

Överblick över hela projektet. Anläggningarna är lika mycket 
systemberoende av varandra och dess sociala omgivning som de 
utgör enskilda artefakter.
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maskiner och väggar som möjligt genererar energi.
För lagring av energi används vatten. Kraft-

verksdammarna samlar upp både dagvatten och 
snösmältning på det intilliggande Grisberget, vilket 
är platsen för ett av stadens vattentorn. Vattnet leds 
till dammarna genom den konstruerade älven som 
har samlokaliserats med fjärrvärmeledningar för 
att dra nytta av spillvärmen och därigenom hålla en 
längre säsong för rinnande vatten. Dessutom värms 
snön i älven upp av solbollarna som finns däri. På så 
vis finns ständigt ett visst tillskott av vatten. Vid av-
rinning via den fiktiva älven till kraftverksdammarna 
ges möjlighet till reglering av uttag, vilket görs meka-
niskt på plats. -Vem som bestämmer när det behövs 
energi? Det är upp till betraktaren/brukaren. Detta 
ska kunna regleras på plats och av de som vill utvinna 
energi. Eftersom tillflöde och utflöde inte är reglerat 
på annat sätt än genom social interaktion finns även 
breddningsmöjligheter genom avrinningsytor på 
sidan om dammarna.

Solcellstaken har en traditionell teknik men 
bidrar också till lagringen av vattenkraft, särskilt vid 
snösmältning och nederbörd eftersom taken är 
vinklade för att fungera som vattensamlare till dam-
marna. Solbollarna är till dels täckta med böjbara 
solceller och producerar i huvudsak värme för 
snösmältning. Solstolarna är gjutna i böjbara solceller 
och laddas på dagtid, för att sen ge ifrån sig värme till 
användaren. Graden av stolarnas ljussken kommer 
av tiden från användandet. Vindkraftverken drivs 
både genom piezoelektriska plattor i pinnarnas 
fundament likväl som med roterande kraft i vertikalt 
utformad vindkraftverk i mikroskala.

Sammantaget ger de olika energianläggningarna 
värme, trivselljus och belysning. Värme i solstolar, 
laddstolpar och markvärme, trivselljus i stjärnorna på 
marken och på pinnarna längs vägen samt belysning 
för gatan och entréer.

Det finns också anläggningar som producerar 
betydligt mindre antal kWh, men kanske desto mer 
positiv energi. Det gäller särskilt den storskaliga 
utomhusorgeln driven av vindkraft som är placerad i 
områdets norra del. Den rörkonstruktion som skymtar 
ger ifrån sig ljud. Ljud som kan förändras genom 
aktivt deltagande i konstverket. Musiken kan därmed 
skapas såväl av passivt som aktivt deltagande. Till-
sammans med en riktad ljudinstallation som löper 
hela vägen ner till de centrala delarna av Piteå, blir 
vind, ljud och konst en direkt länk mellan energipro-
duktion och områdets historia och samtid.

Ett hållbart 
Universitetsområde
Under början av 
2014 har en ny 
detaljplan och ett 
gestaltningsprogram 
för campusområdet 
tagits fram av Piteå 
kommun, i samarbete 
med MAF arkitekter. 
Ambitionerna är 
höga och kommunen 
har tydligt 
hållbarhetsfokus. 
Byggnader, 
energisystem och 
verksamheter ska 
vara klimatsmarta, 
involvera människorna 
på området och 
präglas av kreativitet 
och experimentlusta. 
Exempelvis blir 
detta platsen för 
Sveriges femte största 
solcellspark, anlagd 
av PiteEnergi på 
universitetets tak. 
2000 kvm solpaneler 
kommer att producera 
närmare 250 000 
kWh/år, vilket gör 
parken till den största 
campusanläggningen 
i landet.

Projektet EnergiForm
Projektet EnergiForm 
är en av Piteå 
Science Parks första 
satsningar och är 
ett exempel på hur 
områdena industri och 
konst kan kombineras 
för att stärka 
varandra. Syftet 
med projektet är att 
utforska det sociala 
och konstnärliga 
innehållet i småskalig 
energiproduktion och 
drivs tillsammans 
med Luleå Tekniska 
Universitet, Piteå 
Näringsfastigheter 
och PiteEnergi. 
Projektet, som 
löper under 2014, 
finansieras av 
Energimyndigheten 
inom ramen för 
forskningsprogrammet 
Uthållig kommun 
och LTU:s starka 
forskningsmiljö 
Gränsöverskridande 
konst och teknik.

Ekelund, B. ( 2014 ) Prosumption urbanism, i 
Access to resources: an urban agenda. Ed. 
Henrietta Palmer. Art & Architectural Design 
Research

Bergström, J., Mazé, R., Redström, J. & 
Vallgårda, A. ( 2009 ) Symbiots: conceptual 
interventions ino urban energy systems. 
Engaging artefacts, Oslo.

Ekelund ( 2010 ) Rumslig legitimitet: när 
hållbar utveckling medvetandegörs. Luleå 
tekniska universitet

Norra entrén: Kraftverksdammar som finns både i de norra delarna och 
på torget lagrar energi i form av vatten. Rörliga solbollar som förser 
dammen med rinnande vatten ligger längs med hela den konstruerade 
älven. I bakgrunden syns vindorgel och piezoelektriska vajrar. De 
sistnämnda drivs av både beröring och vinddrag.

Torget: Solcellstak på torget som är scen och golv för framtidens 
stjärnor på skolan. Solstolar som ger värme till användaren och  
kanske påverkar hur en placerar stolen efter användandet. 

Södra entrén: En mötesplats inomhus söder om kårhuset, en 
gemensam plats för konst- och energiproduktion. 

På väg mot realisering och kommersialisering

Resultatet av projektet visades upp på en vernissage 
den 5 december i Piteå. Flera av förslagen blev positivt 
bemötta och är nu i färd med att vidareutvecklas an-
tingen som utvecklings- och forskningsprojekt eller 
som direkta byggprojekt.

Några av förslagen blir verklighet inom de närmsta 
åren och kommer att integreras med planeringen för 
området. Andra kommer att kräva fördjupade studier 
och fortsatt forskning. Det finns även två intressanta 
produkter som man vill gå vidare med. Vilka det är 
kommer att avslöjas i sinom tid.

Anna Mård
Björn Ekelund
Jenny Bergström
August Wiklund
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SOLENERGI I 
STADSBYGGNADSSKALAN

Solenergi har potential att globalt bli den största energikällan år 2050. 
För att nå dit behöver kunskapen höjas och nya användarvänliga meto-
der och verktyg utvecklas för att underlätta integrering av solenergi i 
planeringsprocessen. Forskare och praktiker redogör för planerarens 
förutsättningar och verktyg i planeringen av solenergi.

Johan Dahlberg är Hållbarhetsstrateg White arkitekter och delprojektledare för FoU-projektet 
IEA SHC Task 51 – Solar Energy in Urban Planning
Jouri Kanters är arkitekt och doktorand på Energi och Byggnadsdesign på Lunds tekniska 
högskola samt medverkar i Task 51
Marja Lundgren är Arkitekt SAR/MSA White arkitekter och delprojektledare för Task 51
Maria Wall är arkitekt och föreståndare för avdelningen Energi och Byggnadsdesign vid 
Lunds tekniska högskola samt huvudprojektledare för Task 51

För att minska samhällets fossilberoende och klimat-
påverkan pekar politiska beslut och policy mot att 
byggnader, stadsdelar och till och med hela städer ska 
vara självförsörjande vad gäller energi och samtidigt 
vara koldioxidneutrala. En ökad användning av sol-
energi är en viktig del i denna omställning. 

Den största utmaningen och hindret för en ökad 
implementering av solenergi i svenska städer är en 
generell brist på kunskap vilket visas i de internatio-
nella forskningsprojekten POLIS och IEA SHC Task 41 
– Solar Energy and Architecture. Detta gäller både för 
kommuner, byggherrar såväl som konsulter. Det råder 
tveksamheter kring lönsamheten samt livslängd för 
solceller ( som ger el ) och solfångare ( som ger värme ) 
samt att det inte finns tillräckligt bra produkter på 
marknaden. Synen på detta är under förändring och 
det finns helt klart en större acceptans för solenergi 
idag än tidigare. Den kunskap som finns är dock till 
stor del begränsad till teknisk och ekonomisk kom-
petens för enskilda byggnader. Även om kunskapen 
om integration av solenergi i arkitektur har lyfts de 
senaste åren är den begränsad till ett antal individer. 
En annan begränsning är kunskapen om hur tidig 

planering påverkar framtida möjligheter till imple-
mentering av solenergi. Skuggstudier görs visserligen 
ofta men inte i syfte att utreda möjligheterna till sol-
energilösningar utan snarare för att utreda tillgången 
till soltimmar på uteplatser.

Planerare kan i sin roll fungera som möjliggörare 
för en högre grad av implementering av solenergi i 
våra städer. Förutsättningarna för aktiva solenergi-
system är starkt beroende av ekonomiska aspekter 
som planerare inte har rådighet över; t.ex. utformning 
av skatter, möjlighet att sälja överskott till elnätet eller 
närliggande fastigheter samt prisutvecklingen av 
solenergiprodukter. Det planerare har rådighet över 
påverkar dock möjligheter både idag och i framtiden 
att implementera solenergi eftersom byggnadsvoly-
mer, orientering, gatubredder, fasad- och takutform-
ning är avgörande för mängden solinstrålning på en 
byggnad. Om solenergi inte beaktas idag kan plane-
rares avväganden vara direkt hindrande för framtida 
implementering av solenergi när de ekonomiska 
förutsättningarna sannolikt är mer gynnsamma. Att 
planera för aktiv solenergi ökar samtidigt möjligheten 
för ökat dagsljusutnyttjande i våra byggnader.

Plats Optimal vinkel ( grader ) 
på årsbasis

Årlig solinstrålning på 
en optimalt vinklad yta  
( kWh/m2, år )

Stockholm
Göteborg
Malmö
Berlin
Wien
Lissabon

1330
1330
1400
1260
1410
2020

44°
42°
41°
37°
36°
34°

Solinstrålningen på olika platser i Europa ( PVGIS ©  
European Communities, 2001-2012 )

Utveckling av installationen av solceller i Sverige och prisutveckling av solceller i Sverige ( Johan Lindahl / IEA PVPS Task 1 )
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I ett pilotprojekt testades en metod att utvärdera solenergin i relation till andra stadsplaneringaspekter vid planeringen av Årstafältet i 
Stockholm. Med hjälp av GIS kunde solpotential, marknadspotential och arkitekturpotential visualiseras. Utvecklingsarbetet bedrevs av White 
och Spacescape i nära samarbete med Stockholms stads stadsbyggnadskontors projektgrupp för Årstafältet. 

Ovan visas överlagring av solpotential och uppskattad energianvändning för byggnader enligt strukturplan för Årstafältet. Mörkgröna byggnader 
är de som har potential att producera minst lika mycket energi som de använder. Syftet är att visa byggnaders olika förutsättningar för solenergi i 
ett stadsbyggnadsperspektiv och att miljömål bör anpassas efter de olika förutsättningarna. 

Solenergi i Sverige

Sverige har, till skillnad från vad många tror, goda 
förutsättningar för solenergi. Södra Sverige har 
ungefär lika hög årlig solinstrålning som stora delar 
av Tyskland, se tabell s.19. Den stora skillnaden är 
att länder som t.ex. Tyskland har en mer gynnsam 
lagstiftning och utvecklingen har därför gått mycket 
snabbare än i Sverige. 
Exempel på mer gynnsam lagstiftning i andra länder 
är feed-in-tariffsystem ( nätbolag tvingas betala ett 
bestämt belopp när el från solenergi matas in på 
elnätet ) eller nettodebitering ( den som producerar 
och säljer egen el får kvitta den mot den el som köps 
in vid en annan tidpunkt, utan att betala energiskatt 
och moms ). Solenergiproducenter som vill sälja sitt 
elöverskott till nätet tvingas idag sälja mycket billigare 
än vad den kostar att köpa.

Trots att Sverige inte har optimal lagstiftning ur 
ett solenergiperspektiv har det de senaste åren skett 
en positiv utveckling, framförallt för solceller. Särskilt 
nätanslutna anläggningar har ökat sedan 2007. Detta 
beror bland annat på att priserna för solceller har 
sjunkit med ungefär 80 procent de senaste 10 åren ( se 
figur nedan ). 

Nära-nollenergi, load-matching och prosumenter
I Sverige står byggnader idag för ca 40 procent av 
energianvändningen. För att minska beroendet av 
fossila energikällor och för att minska utsläpp av växt-
husgaser har EU antagit ett direktiv som säger att 
energianvändningen i nya byggnader ska vara nära 
noll i alla medlemsstater år 2020. Detta uppnås dels 
genom att skärpa kraven på energianvändningen i nya 
byggnader samt genom att ställa krav på produktio-
nen av lokal, förnyelsebar energi. Boverket arbetar 
med att utreda vad nära noll innebär i den svenska 
kontexten.

I framtidens energisystem kommer solenergi att 
spela en större roll än idag. I den nya energiförsörj-
ningssituationen kommer prosumenter att växa fram 
- konsumenter som även är sina egna producenter. 
Huvudsyftet med solenergisystem på byggnader är 
oftast att leverera energi till dessa byggnader och inte 
till el- eller fjärrvärmenätet. Energibehovet i en bygg-
nad såväl som energiproduktionen från en solener-
giinstallation varierar över dygnet och året, speciellt 
i nordliga länder som Sverige där antalet soltimmar 
varierar kraftigt mellan sommar och vinter. Att mäta 
solenergiproduktionen på årsbasis kan då bli missvis-
ande. Begreppet load-matching ämnar bemöta detta 
problem genom att solenergisystem utformas för att 
*i största mån möta det energibehov den specifika 
byggnaden har på månads-, dygns-, eller timbasis. 
Både ur prosumentens ekonomiska perspektiv och 

utifrån bästa samverkan mellan lokal och regional 
energiproduktion kommer någon form av load-match-
ing att eftersträvas.

Load-matching kan även användas i ett kvarter 
eller kluster av byggnader istället för den enskilda 
byggnaden. Exempelvis genom ett solenergisystem 
som är utformat för att möta det totala energibehovet 
för flera byggnader. Detta ger även argument för 
blandad användning av byggnader inom ett kvarter 
då energibehovet under en dag varierar om det t.ex. 
är kontor eller bostäder - kontor har störst energibehov 
under dagen medan bostäder har störst energibehov 
under morgon och kväll.

En konsekvens av load-matching är att vi inte 
bara installerar solceller och solfångare i 30-45 
graders vinkel mot söder - vilket ger mest energi på 
årsbasis med en övervägande del av produktionen 
under högsommaren ( då vi kanske är på semester ). 
Istället behöver vi planera och anpassa orientering 
och vinklar till när produktionen möter behovet.

Hjälpmedel

Lunds Tekniska Högskola och White deltar sedan 2013 
tillsammans med nio andra länder i forskningsprojek-
tet IEA SHC Task 51 – Solar Energy in Urban Planning. 
International Energy Agency ( IEA ) är OECD-ländernas 
samarbetsorgan för energifrågor och syftet med pro-
jektet är att beskriva nuläge, utveckla metoder, verktyg, 
processer, kunskap och riktlinjer för att skapa bättre 
förutsättningar att implementera solenergi i stads-
planeringen. Arbetet sker i samarbete med Malmö 
stad, Stockholms stad samt Lund. 

I arbetet har en utvärdering av kunskapsläget 
visat att det idag finns idag flera verktyg som endast 
ser till solinstrålningen. Dessa brukar även kallas 
solpotentialstudier och omfattar beräkningar och 

Visualisering  
efter simulering 
av solfaktorn. 
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visualiseringar av solinstrålning. Det saknas dock 
i hög grad verktyg som kan hjälpa arkitekter och 
planerare att värdera solenergiaspekter mot andra 
frågor som måste bemötas i planeringsprocessen. 
De flesta solpotentialverktyg som finns är heller inte 
tillräckligt användarvänliga och kräver en expert-
kompetens som ofta endast vissa ingenjörer besitter. 
Kunskapen om dessa verktyg är idag begränsad och 
de som används är inte integrerade i det traditionella 
planeringsarbetet. Flera verktyg och metoder är dock 
under utveckling med fokus på enkelhet och använ-
darvänlighet.

På senare tid har kommuner tagit fram s.k. 
solkartor. En solkarta är en typ av solpotentialstudie 
som är framtagen för befintlig bebyggelse och som 
ofta är allmänt tillgänglig via webben. I dagsläget har 
Göteborg, Stockholm, Lund och Örebro solkartor. 

Ett möjligt sätt att beakta solenergi vid nybygg-
nation är genom så kallad solfaktor Dvs. förhållandet 
mellan lämplig area för solenergi och golvarea i 
byggnaden. Genom en simulering ges inte bara 
numeriska svar men även visuell återkoppling genom 
olika färger som visar de areor som är mest lämpliga. 
Sovlfaktorn är lätt att beräkna och kan hjälpa till att 
jämföra förutsättningar för en byggnad i planerings-
processen samt möjliggöra jämförelser mellan olika 
byggnader.

Solenergi och planerarens framtida roll

Inom forskningsprojektet IEA SHC Task 51 ämnar vi 
bl.a. att ge riktlinjer för vilken detaljeringsgrad 
solpotentialstudier behöver ha i olika skeden av 
planeringsprocessen. I tidiga skeden kan det räcka 
med att frågan lyfts upp eller att enklare studier görs 
som ger en fingervisning för vilka byggnader och 
ytor som kan vara lämpliga. I senare skeden, speciellt 
när enskilda byggnader börjar utformas, behövs mer 
detaljerade studier som kan användas för att jämföra 
utformningsalternativ och där placering av solceller 
eller solfångare baseras på energiprofilen för byggna-
den samt ekonomiska förutsättningar. 

Solkartor för kommuner har visat sig vara en 
bidragande orsak till det ökade intresset för solenergi. 
På stadsnivå kan solkartorna överlagras mot andra 
aspekter som kulturhistoriska värden för att kunna 
användas mer strategiskt. Införandet av solkartor har 
också visat sig medföra att insatser krävs för att höja 
kunskapen hos bygglovsavdelningar då de får fler för-
frågningar kring solenergiinstallationer än tidigare.

I framtiden behövs det även utredas hur svensk 
lagstiftning förhåller sig till solrättigheter. Idag beak-
tas skuggning av omkringliggande fastigheter utifrån 
ett dagsljusperspektiv, framförallt på uteplatser. 

Vidare läsning
www.solarplanning.org Kunskapsplattform 
med allmän information om solenergi och hur 
stadsplanerare kan arbeta. Slutrapporten till 
Sunscape Index och Årstafältet finns även här. 

task51.iea-shc.org Länk till forskningsprojektet 
IEA SHC Task 51 – Solar Energy in Urban  
Planning

www.polis-solar.eu Avslutat EU-projekt om hur 
städer kan arbeta strategiskt med solenergi.

Arkitektur och Solenergi: Nyhetsbrev om det 
senaste inom solenergi riktat mot arkitekter 
och planerare. För gratis prenumeration, kon-
takta johan.dahlberg@white.se

När fler ytor på byggnader blir energiproducerande 
kommer nya konflikter uppstå. Frågor uppstår om 
lagstiftning kan skydda energiproducerande byggnader 
som aktivt bidrar till att uppnå Sveriges nationella 
miljömål. I andra länder, framförallt USA och Aus-
tralien har detta utretts i högre grad och regler har 
utformats för att skydda och eventuellt kompensera 
en fastighet som skuggas. 

Länder som t.ex. Tyskland, Österrike, Japan och 
USA ligger långt före Sverige när det gäller solener-
giimplementering men flera trender och politiska 
målsättningar pekar mot att solenergilösningar 
kommer att bli mer attraktiva även i Sverige och har 
potential att bidra väsentligt till att minska CO2-ut-
släppen och uppnå våra nationella miljömål. Solenergi 
har som teknik även potential att möta energibehovet 
lokalt och kommer att bidra till att energiproduktionen 
i högre grad decentraliseras. Detta medför att nya 
avväganden kommer behöva göras i stadsplaneringen. 
Strategier, riktlinjer och kunskap behövs från den 
stora skalan ned till enskilda kvarter och byggnader 
för att säkerställa att det vi bygger idag möjliggör för 
framtidens energisystem. Planerare kan redan idag 
lyfta frågan och använda de hjälpmedel som finns 
för att i framtiden få en mer intuitiv förståelse för hur 
deras beslut och avväganden påverkar möjligheten 
att implementera solenergi. 

Jouri Kanters 
Johan Dahlberg
Marja Lundgren 
Maria Wall

ARKITEKTUR FÖR 
LÅGENERGIHUS 

Energisnåla hus och arkitektur har tidigare betraktats som en svår 
kombination. Men när Hans Eek, en av förgrundsfigurerna i branschen, 
beskriver det så framstår kombinationen inte som någon konst.
Hans Eek är arkitekt SAR, konsult, verksam som 
expert på Passivhus-centrum Västra Götaland.

Nybyggt hyreshus i Innsbruck, Passivhus. Foto: Hans Eek
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En historia av energisnålt byggande

Det är en konst att formge ett hus. Att göra det ener-
gisnålt är dock ingen konst, men de senaste årens 
lättillgängliga och billiga energi har gjort att vi nästan 
glömt bort det. 

Människan bygger hus för att skydda sig för 
fiender och skydda sig för vädret. Vi bygger hus som 
ger ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. Vi 
vill ha värme och frisk luft. Vi bygger hus med fönster 
för att få en god kontakt mellan ute och inne och 
ett bra dagsljus. Husen skall vara funktionella och 
vackra. De skall ge god ekonomi och dessutom vara 
energisnåla!

Det vi bygger har lång livslängd. Vi bygger med 
material och metoder, som håller i tjugo – trettio år, 
kanske längre med tanke på att vi vill ha låga drifts- 
och underhållskostnader. Hundra år gamla hus är ju 
inte ovanliga. Då är det viktigt att försöka tänka sig 
in i hur samhället ser ut om femtio-hundra år, så att 
husen verkligen lever i det tidsperspektivet. 

I vårt land har vi en lång tradition att bygga 
energisnålt. Energikriser är inget nytt. På 1700 – talet 
utnyttjades skogen så kraftigt för brytning och föräd-
ling av järn och koppar, så stora delar av skogsbestån-
det avverka-des. Det utfärdades kungliga direktiv om 
att spara ved och att bygga hu-sen värmesnåla. Carl 
Johan Cronstedt och Fabian Wrede presenterade år 
1767 en kakelugnskonstruktion som sedan snabbt 
spreds i landet. Det utfärdades kungliga direktiv om 
att spara ved och att bygga husen värmesnåla. 

Sverige är det land i världen som haft de 
strängaste bestämmelserna när det gäller energian-
vändning i bebyggelsen. Redan på 1930-talet kunde 
man läsa om hur man skulle hushålla med värmen 
i Kungliga Byggnads-styrelsens anvisningar. Dåti-
dens ”Babs 67”, ”SBN 75”,”SBN 80”, och ”NR 90” har 
genom tiderna varit världens strängaste när det gäller 
hushållning med energi i byggnader. I ett interna-
tionellt perspektiv står vi oss fortfarande ganska bra 
men utvecklingen tyder på att mindre hänsyn tas 
till energihushållning och långsiktighet. I de senaste 
årens byggande råder andra ideal än att skapa rum 
och hus för funktion, att skydda för väder och vind 
samt att åstadkomma ett bra inomhusklimat för dem 
som är verksamma eller bor i byggnaden. Numera 
blir den yttre formen viktig för att manifestera upp-
hovsmännens smak och livsstil. Tack vare att vi har 
tillgång till billig energi kan vi värma byggnader på 
vintern och kyla dem på sommaren. 

Under 1950 och 1960–talet rådde en framtidsop-
timism i det svenska samhället. ”Miljonprogrammet” 
med välstuderade, funktionella bostäder och den 
bilburna staden skapades. Byggnaderna hade ventila-
tion, isolering och tvåglasfönster för att öka komforten 
och välbefinnandet. Centralvärme installerades, med 
värmeelement och panna i stället för eldstäder i varje 

rum. Fjärrvärmesystem byggdes ut. Energin var lät-
tillgänglig, olja och kol billigt. 

Under det tidiga 1970-talet kom oljeembargot 
eller ”oljekrisen”. Sverige fick ett stort handelsunder-
skott och det var nödvändigt att minska oljeim-porten. 
Staten skärpte byggbestämmelserna ( SBN 75 ) och 
satsade på bygg- och energiforskning samt subventio-
nerade renoveringar som minskade energibehovet. 
Kärnkraften utvecklades. Fokus var att effektivisera 
energitillförseln och fasa ut oljan, mindre möda ägna-
des åt att minska energiförlusterna från husen.

Dagens mest överhängande utmaning är hur vi 
skall minska på klimatpåverkan på grund av kol-
dioxidutsläppen. Bebyggelsen använder globalt sett 
två femtedelar av energitillförseln och står för 50 
procent av koldioxidutsläppen. I Sverige är siffrorna 
något mindre, beroende på att vi värmer många hus 
med el och biobränsle. Europeiska Unionen, EU, har 
kommit med ett direktiv om begränsning av bebyg-
gelsens energianvändning, ”Nearly zero-energy 
buildings”. Varje EU-land skall utforma sina egna 
byggregler som innebär ”nära nollenergi hus”. Om 
drygt trettiofem år, 2050, skall EU ha minskat sina 
klimatutsläpp med hälften. 

Konsten att formge ett energisnålt hus

Konsten att formge ett energisnålt hus är att först se 
till att huset är funktionellt och vackert och har små 
värmeförluster. Sedan utformar man tillförseln av 
värmen eller kylan i olika system. 

Värmeförlusterna är av tre olika slag: 

•  Först avloppsförlusterna, det är det varma 
vattnet man använder och släpper ut med av-
loppet. Det kan begränsas genom snålspolande 
arma-turer och man kan använda värmeväxlare 
för avloppsvattnet. 

•  Sedan är det ventilationsförlusterna. Man tar 
in frisk luft som man värmer upp ( eller kyler 
ned ) till rumstemperatur. För att minska ener-
giförlusterna använder man mekaniska värme-
växlare. Man kan också förvärma eller förkyla 
luften genom ledningar i marken, men detta är 
inte så vanligt i vårt land.

 
•  Sist transmissionsförlusterna, den värme som 
leds genom husets skal. Husets form har 
betydelse. Ett runt hus eller kvadratiskt hus med 
många våningar har en liten formfaktor, det 
vill säga att man får ut mycket användbar yta 
på liten omslutningsarea. Dessutom minskas 
köldbryggorna. Varje hörn bildar en köldbrygga. 
Tjock isolering och fönster med lågt vär-
megenomgångstal, U-värde, är självklarheter. 

Hotell Borgarfjäll 1948 – 1950. Arkitekt Ralf Erskine. ( Foto okänd, Statens centrum för arkitektur och designs samlingar )

Solvärmt hus i Lidköping, 1974 – 75 ( EFEM arkitektkontor )
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Lindås. Foto Hans Eek

När man formger huset kan man från början bestämma 
hur stora transmissionsförlusterna får vara och 
anpassa utseendet och konstruktionen till detta. Det 
finns enkla regler och beräkningshjälpmedel som 
man kan använda redan på skisstadiet. Datorn är här 
till stor hjälp.

Ett hus i vårt land skall ha bra inomhusklimat 
året om och därför skall man se till att få ordentlig 
solavskärmning, så att man slipper tillföra energi för 
luftkonditionering. I länder med varmt klimat är 
samma principer tillämpbara och resultatet är att man 
kan minska på den tillförda kylan. 

Energin är inte bara den värme eller kyla och 
energin för verksamheten som man behöver under 
husets drift, utan den måste också se i husets livs-
cykelperspektiv. Det går åt energi och ger utsläpp av 
växthusgaser när man tillverkar byggnadsmaterialen, 
bygger och senare river huset. Att välja material och 
metoder, som har liten påverkan är också en konst vid 
formgivningen. 

Att formge ett hus handlar också om renove-
ringar. I Sverige och i många andra Europeiska länder 
finns en stor bostadsbebyggelse som tillkom under det 
vi här kallar miljonprogramsåren. I vårt land byggdes 
husen relativt energieffektivt, för uppvärmning behö-
ver man 100 – 200 kilowattimmar per kvadratmeter 
och år medan man i Tyskland, Polen, Storbritannien 
och andra länder behöver minst det dubbla. Med EU 
–direktivet ”Nearly zero-energy buildings” skall man 
komma till passivhusnivåer efter 2021. 

Ett exempel, där detta har lyckats är Brogården 
i Alingsås, där Alingsås-hem renoverade cirka 300 lä-
genheter med en minskning av uppvärmningsenergin 
från 115 till 19 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 
Alingsåshem renoverade detta också med en tanke på 
att husen skall stå i minst femtio år till. Det finns ett 
mycket stort behov av renoveringar i hela omvärlden. 
Av den bebyggelse som finns år 2050 är kanske 80 
procent av husen byggda innan 2014.

Hur har konsten utvecklats?

Ralf Erskine var en banbrytande arkitekt som anpas-
sade arkitekturen till klimatet där husen skulle ligga. 
Ett exempel är Hotellet Borgafjäll som byggdes 1948 – 
1950. Ett reportage om Ralf Erskine finns i tidskriften 
PLAN nr 1 2014.

På 1970 talet var det många som forskade och ut-
vecklade teknik för energisnåla hus med medel från 
Byggforskningsrådet. Det handlade mest om tillförsel 
av energi, solvärme, värmepumpar och förnybar energi. 
Få arbetade med att begränsa byggnadernas energi-
förluster. Ett av mina egna forskningsprojekt var ett 
solvärmt hus i Lidköping, som byggdes 1974 - 75. Det 
hade luftsolfångare, stenmagasin, värmepump för 
varm-vatten, styrsystem för att kontrollera fläktar 

och pumpar. Det fungerade efter tredje ombyggnaden 
av värmesystemet. Visserligen var det väliso-lerat 
så att det inte behövde mycket energi, men det var 
alltför komplicerat, en ”ingenjörsjulgran”. 

I nästa solvärmeprojekt arbetade jag med passiv 
solvärme, vilket betyder att huset i sig är solfångare 
och värmelager. Förebilder fanns i New Mexico i USA 
och i Sydfrankrike. Sverige ligger på en annan latitud. 
Det visar sig att om man skall utnyttja den lilla 
solenergin som strålar in under vintern när man har 
värmebehov så är man tvungen att hålla energiförlus-
terna nere. Huset byggdes i Färgelanda och följdes 
av liknande projekt i Karlstad, Ingolstadt – Halmstad 
och Dresden i början av 1990 -talet. I Dresden, som 
har ungefär samma vinterklimat som Skövde behöver 
ett mittradhus åtta kilowattimmar per kvadratmeter 
och år för uppvärmning. 

I Lindås i Göteborg har Egnahemsbolaget uppfört 
radhus som Passivhus med lyckat resultat. Husen 
byggdes 2001 och har utvärderats av Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut ( SP ) dels efter bygget och dels 
efter tio år.

En förutsättning för att kunna åstadkomma 
dessa hus har varit en annorlunda planerings och 
projekteringsprocess med samarbete mellan olika 
discipliner i processen. Stor omsorg har ägnats åt att 
nå bra helhetslösningar, d.v.s. att husen inte består av 
summan av ett antal tekniska system utan är resultatet 
av samverkan mellan de olika systemen. Arbetena på 
byggplatsen genomsyrades av en kunskap om bygg-
nadsdelarnas funktioner och fysikaliska egenskaper. 
Samtidigt hade man viljan att åstadkomma hus av 
både hög funktionell och arkitektonisk kvalité.

Fortsatt utveckling

I alla EU – länder pågår en skärpning av byggreglerna. 
I Norge ( som inte är ett EU –land ) införs Passivhus-
standard som nybyggnadskrav under 2015, Storbri-
tannien och Tyskland 2016. Två delstater i Österrike 
har haft Passivhus som nybyggnadskrav sedan 2007. 
Om Sveriges framstående byggindustri skall behålla 
positionerna måste vi i vårt land också ställa höga krav 
och snabbt bygga energieffektivt. Kunskaper och erfa-
renheter finns. Från första dagen kostar det mindre att 
förvalta ett passivhus än ett konventionellt hus.

Att formge hus är en konst. 

Att göra dem vackra med stora ljusinsläpp och bra 
kontakt mellan ute och inne och socialt fungerande i 
samhället är en stor konst, men -
att formge energisnåla hus är ingen konst!

Hans Eek

Sektion Lindås. ( EFEM arkitkektkontor )



28 292014Nr. 6Energi

MOROT FÖR ENERGISNÅLA 
HUS I LERUM 

64 procent av alla enbostadshus som byggs i Lerum är lågenergihus. 
Räknar man enbart de som byggs utan tekniska särkrav är 38 procent 
av enbostadshusen lågenergihus. Peter Rosengren, Ann-Christin Wel-
lander och Pierre Bolvede på Lerums kommun beskriver receptet för 
framgång. 
Peter Rosengren är energi- och klimatrådgivare, Lerums kommun
Ann-Christin Wellander är planchef, Lerums kommun, Arkitekt SAR
Pierre Bolvede är mark- och projektchef, Lerums kommun

Visionen är att Lerum ska vara Sveriges ledande 
miljökommun 2025. Med visionen som grund har 
kommunen sedan 2004 stringent och alltmer aktivt 
arbetat för att öka energieffektivt byggande via sär-
krav, stimulerande taxa, offensiv energirådgivning 
och sedan ett år tillbaka via premier.

Detaljplaneprocessen öppnade dörrar

Detaljplaneinstrumentet i sig själv ger små möjligheter 
att reglera faktorer som ger energisnåla byggnader. 
Varje detaljplanebestämmelse innebär någon form av 
begränsning som ofta ger upphov till önskemål från 
byggherren om avsteg. Eftersom detaljplaner är väldigt 
långlivade och svåra att ändra kan det vara rent 
olämpligt att reglera för detaljerat i en detaljplan 
eftersom trender och tekniska lösningar utvecklas 
snabbt.

Detaljplaneprocessen har dock öppnat andra 
möjligheter. I de mark-, exploaterings- och köpeavtal 
som skrivs i en detaljplaneprocess har det varit 
möjligt att ta med villkor som exempelvis leder till 
energisnåla hus. Den möjligheten har Lerums kom-
mun utnyttjat sedan 2004. De första åren ställde 
Lerums kommun energikrav vid byggnation av egna 
lokaler men efterhand även i avtal med exploatörer. 
Med de förändringar som införs i Plan- och Bygglagen 

1 januari 2015 begränsas möjligheten att ta med 
tekniska särkrav via avtal med exploatörer. 

Ett avtal är en bekräftelse på att man är överens i 
olika frågor. Varför ska man inte få skriva ner det man 
är överens om, i de fall det handlar om energibehov, 
tillgänglighet, eller något annat område där kommunen 
har särskilda ambitioner? Lagen säger samtidigt att 
om kommunen ställer sådana egna krav så är dessa 
utan verkan. Är man överens så är man, annars blir 
avtalen inte undertecknade oavsett.  

Samtidigt som möjligheten till särkrav via avtal 
med exploatörer begränsas öppnas en ny dörr via den 
nya lagen om kommunala markanvisningar1. Enligt 
den nya lagen ska en kommun som genomför mark-
anvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Rikt-
linjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter 
och mål för överlåtelse och upplåtelse av mark för 
bebyggande samt grundläggande villkor för markan-
visningar. Här ges alltså nya möjligheter att torgföra 
kommunens ambitioner. Eftersom riktlinjerna bör 
vara generella, hållbara över tid och vara relevanta 
för alla typer av markanvisningar för att fungera som 
avsett behöver de formuleras med omsorg. Föränd-
ringar i riktlinjerna blir lättare att genomföra jämfört 
med en detaljplaneändring men kan inte anpassas på 
samma sätt som ett avtal kan anpassas utifrån förut-
sättningarna i det enskilda fallet. 

Rådgivning och morot ger energisnåla hus

Hur gör man då för att få över en tredjedel av enbo-
stadshusen i Lerum att bli lågenergihus – även utan 
särkrav?

I samband med förändringarna i Plan- och 
bygglagen i maj 2011 antog Lerum en ny Plan- och 
bygglovstaxa. Taxan stimulerar till energisnåla hus. 
Moroten är att byggherren kan få halverad kostnad 
för bygglov och startbesked. Villkoret är att byggher-
ren lämnar in en energiberäkning som visar att det 
planerade huset har ett förväntat behov av energi för 
värme och varmvatten på 40 procent under Bover-
kets norm. 

Kravet i Plan- och bygglagen är att en energi-
beräkning ska lämnas in i slutet av bygglovsprocessen, 
inför startbeskedet. I det skedet har byggherren i de 
flesta fall redan gjort alla energipåverkande val. Det 
är försent att i det här läget diskutera klimatskal och 
värmesystem. Genom att erbjuda halverad avgift 
även på bygglovskostnaden stimuleras byggherren 
att tänka energi och uppvärmning i ett tidigare skede, 
där det finns påverkansmöjlighet.

Energirådgivningen i Lerum tillhör bygglovs-
avdelningen. Sedan något år tillbaka tar en energi-
rådgivare alltid kontakt med byggherren så fort en 
ansökan om nybyggnation kommer in. Genom att 
i tidigt skede rådge i energifrågor och upplysa om 

moroten med sänkta avgifter blir möjligheterna till 
energisnåla lösningar bättre. Information, dialog och 
granskning av energiberäkningar görs uteslutande 
av energirådgivarna eftersom bygglovspersonalen 
egentligen bara kan kräva att Boverkets normer 
uppfylls.

Det är ok att sänka en avgift!

Är det möjligt att göra så här? 
Ja. Enligt kommunallagen får en kommun ta ut 

avgift motsvarande 100 procent av tjänstens kostnad. 
Ofta ligger kostnadstäckningsnivån runt 70 procent 
för en bygglovsavdelning eftersom all verksamhet inte 
är debiterbar, exempelvis utbildning och rådgivning i 
bygglovsprocessen. Kommunallagen ger inga hinder 
att i det enskilda fallet sänka en avgift. Möjligheterna 
att få sänkta avgifter i Lerum är inskrivna i taxan som 
är antagen av kommunfullmäktige. Med ett generellt 
erbjudande kopplat till villkoret att visa 40 procent 
lägre energibehov än Boverkets norm är det både 
teknikneutralt och likabehandlande utan att ställa 
något tekniskt särkrav. 

Miljöstyrande taxor är egentligen inget nytt i 
kommunal verksamhet. Prisbildens inverkan för 
att påverka är välkänt i all marknadsföring. Lerums 
kommun är dock relativt unika i att utnyttja den här 
vägen för att stimulera att fler bygger energieffektivt. 

Plusvärmehus Höjdenvändan, Solfångarna skymtar på taket. Sveriges första plusvärmehus i flerfamiljshus. Foto: Förbo AB.

Hus med beräknat energibehov 
25procent under Boverkets norm 
räknas som lågenergihus från och 
med BBR 19, 2012.
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Sedan införandet har uppmärksamheten varit stor 
med många frågor från andra kommuner, byggherrar 
och byggbranschen. Mottagandet har varit mycket 
positivt. 

Ekonomiskt sett innebär moroten en intäkts-
minskning för bygglovsverksamheten. Intäkts-
minskningen ryms i princip inom den naturliga 
årsvariationen av mängden ärenden även om 
bygglovsverksamheten i Lerum numera får viss kom-
pensation i budgetprocessen för intäktsbortfallet. 

Insatserna ger resultat

Offensiv energirådgivning och ett taxesystem som 
stimulerar energisnål byggnation har varit väldigt 
framgångsrikt och ger tydliga avtryck i statistiken. 
Visionen att bli Sveriges ledande miljökommun är 
samtidigt väl förankrad i både den politiska organisa-
tionen som i förvaltningen vilket underlättar, framför 
allt i större exploateringar.

Energirådgivningen i Lerum har data från runt 
360 energiberäkningar som lämnats in de senaste 
åren i bygglovsprocessen. 

•  Bland enbostadshusen, totalt sett, ville 50 
procent bygga energisnålt 2012. Nivån var den 
samma 2013, 51 procent, medan nivån stigit till 
hela 64 procent fram till och med augusti 2014. 

•  Bland enbostadshusen, som byggts utan 
särkrav, ville 37 procent bygga energisnålt 2012. 
Nivån var den samma 2013, 36 procent, och till 
och med augusti 2014 ville 38 procent bygga 
energisnålt. 

•  Andelen enbostadshus som fått sänkta avgifter 
tack vare att de beräknas ligga 40 procent under 
Boverkets norm har, totalt sett, gått från 16 pro-
cent 2012 till 37 procent 2014.

•  Andelen enbostadhus som får sänkta avgifter 
tack vare att de ligger 40 procent under Boverkets 
norm, utan särkrav, har gått från 10 procent 2012 
till 17 procent under 2014. 

•  Elva flerbostadshus har fått bygglov 2011-2014. 
Av dessa är nio lågenergihus, fem klarar även 
nivån för att få sänkta bygglovkostnader. 

•  Tre enbostadshus och ett flerbostadshus har 
lämnat in energiberäkningar som visar noll eller 
rent av ett energiöverskott. 

1. Lag ( 2014:899 ) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
2. Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige, LÅGAN, 
Rapport oktober 2013

Är läget i Lerum unikt?

I dagsläget är det svårt att få data på hur vanligt det är 
att bygga energisnålt. Vi har inte hittat några sam-
manställningar med data på nybyggnation där man 
jämför på kommunnivå. I en rapport från LÅGAN2 
anges att Kronobergs län har störst andel lågenergi-
byggnader i förhållande till det totala bostadsbyg-
gandet med 23 procent under perioden 2009-2012. I 
Västra Götaland, där Lerums kommun ingår, byggdes 
enligt samma statistik nio procent av bostäderna som 
lågenergibyggnader. Genomsnittet i Sverige under 
samma period var 5 procent. 

Under 2015 kommer Lerums kommun att utvär-
dera verktyget sänkta bygglovsavgifter för energisnåla 
hus. I planerna ingår bland annat att jämföra med 
grannkommuner och Chalmers Tekniska Högskola 
har visat intresse att delta i utvärderingarbetet.

I dagsläget kan vi få en indikation på hur utfallet 
blivit genom de energideklarationer som gjorts i de 
nybyggda husen. Så här långt visar energideklara-
tionerna att beräkningarna stämmer väl och inget 
hus av de energideklarerade har så att säga gått över 
gränsen från energisnålt till icke energisnålt. 

Även när man jämför kWh/kvm/år och genom-
snittlig värmegenomgångskoefficient ( U-medelvärdet 
för hela klimatskalet ) visar statistiken på sjunkande 
värden år för år. 

Det finns tydliga indikatorer på att energiråd-
givning i tidigt skede vid nybyggnation och sänkta 
bygglovsavgifter ger fler energisnåla bostäder men 
den mer utförliga utvärderingen får visa detaljerna.

Fler morötter

Två år efter införandet av möjligheten att få sänkta 
bygglovsavgifter ökade ambitionsnivån till att även 
få fram nybyggnationer som producerar egen energi 
för värme, varmvatten och även hushållsel. Ett 
premiesystem har införts för kommunal mark, både 
för större exploatörer och för villatomtsköpare. Den 
som bygger nytt och försörjer hela energibehovet 
för värme och varmvatten med egen energi kan få 
en premie på 50.000kr och den som försörjer även 
hushållsenergin med egen energi kan få 100.000kr i 
premie. Det har sedan mars 2013 resulterat i att vi har 
två enbostadshus som kan få premie om de visar att 
villkoren uppfylls. 

Peter Rosengren
Ann-Christin Wellander
Pierre Bolvede

Lerums kommun ligger med sina 
40.000 invånare ca 20 minuters 
pendeltågs- och bilresa öster om 
Göteborg. 

Boverkets norm i södra Sverige 
ligger på 55 kWh/kvm/år för 
elvärmda hus ( värmepumpar ) 
respektive 90 kWh/kvm/år för hus 
icke elvärmda hus ( fjärrvärme, 
pellets mm ). Det innebär att gränsen 
för att få sänkta avgifter i Lerum 
ligger på 33 ( 54 ) kWh/kvm/år. 

Lågenergihuset Höjdpunkten i Lerums kommun. Nordmark & Nordmark arkitekter, Foto: David Marques
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PROACTIVE QUALITY 
MANAGEMENT 
PROCESS FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

Energieffektivisering kan uppnås genom grannsamverkan och hänsyns-
tagande, tack vare metoden Proactive quality management. Päivi Kärnä, 
Jarmo Pitkänlemi och Pekka Seppälä redovisar ett fullskaleförsök i 
Uleåborg där samtalet har varit nyckeln till nya energisystemlösningar.

Päivi Kärnä, project coordinator, EcoMill project, Lahti University of Applied Sciences ( Lahti UAS )
Jarmo Pitkäniemi, project coordinator, EcoMill project, Lahti UAS 
Pekka Seppälä, quality manager in the supervision of construction, City of Oulu

This article has been written as a part of the EcoMill project ( 2010-2014 ). EcoMill was adminis-
trated by Lahti University of Applied Sciences ( Lahti UAS ) and funded by the European Social 
Fund ( EFS ), Lahti City and Lahti UAS. The goal of the project was to increase the environmental 
efficiency of Finnish SMEs. 

The first training events offer builders knowledge on the general aspects of an energyefficient, safe and healthy 
house. The following training sessions focus more on specific themes such as energy, moisture and indoor climate.
Picture: The city of Oulu, department of the Supervision of Building.

Proactive quality management in construction  
– what is it?

The Method of proactive quality management in 
construction is being used for systematically improving 
the energy efficiency of new housing in the city of 
Oulu. Using the method means giving and sharing 
information on the choices which citizens ( here: 
builders ) make when building a house. It also means 
increasing the understanding of the consequences of 
these choices. Proactive quality management gives 
the builders the opportunity to discuss and choose 
different possibil-ities of the structure of the house 
with professionals and neighbours in the planning 
and building phase. ( Seppälä, 2014 )

Proactive quality management in construction 
is one of the key elements in the Plan of Sustainable 
Energy Use by the city of Oulu ( City of Oulu 2014 ). The 
city adheres to reducing harmful emissions by at 
least 20 percent by the year 2020. Proactive quality 
management in construction is used as a municipal 
service, which is promoted to builders when they 
acquire their building permits. Each year the city of 
Oulu hands out several hundred parcels of land for 
citizens to build on. 

Proactive quality management works through 
discussing and sharing information 

The quality manager in the supervision of construc-
tion for the city of Oulu, Mr. Pekka Seppälä tells that 
although the method is continuous, it can be easily 
understood through three activities: training, planning 
and classifying. ( Seppälä, 2014 )

1. Training

For obtaining the required information on energy 
efficiency of a planned house, builders are recom-
mended to get familiar with the website where all 
the topic-related materials are collected. As for the 
training, there are eight events offered to citizens 
who plan to build a new house. In these events, con-
struction experts educate the citizens regarding the 
technical and architectural aspects of their houses. 
Construction service providers, such as principal 
designers and foremen, are also invited to introduce 
themselves and offer their services. 

The participation rate in the training events has been 
significant, with approximately 90 percent of the 
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builders attending. Even though proactive quality 
management is voluntary, there are 250-400 people 
participating in the process every year.

2. Planning through block guidance meetings

The city of Oulu organizes block guidance meetings 
for builders with their architects and other professio-
nals to examine the usage of space and cityscape in 
new blocks. In these meetings, the builders of three 
consecutive houses get to meet and discuss their 
plans and requests for their houses and yards. 

Each builder takes part in three meetings: as the nearest 
house, as the middle house and as the furthest away 
house. This way a unit of several houses will work more 
efficient as a whole. Among the discussed things are 
shading caused by trees and the location of the garage 
as well as the effects of the floor plan on the energy 
consumption. In these meetings, the requirements of 
efficient buildings are discussed once more. 

3. Classifying with star classification

As a consequence of using proactive quality manag-
ement, the standard of construction in Oulu has 
clearly improved. This can be examined through star 
classes assigned to different features of the building: 
tolerance for humidity, quality of indoor air, energy 
consumption and environmental effects. Classification 
is being done during all the stages of building: plan-
ning, constructing and adjusting. 

The definition of the class is performed by filling 
out a questionnaire via the web. The builder gets 
results of 1 to 5 stars. One star means that the building 
regulations are being fulfilled. Getting more stars 
means higher quality. ( Oulu supervision of building 
2014 ). Without training, the star class of the chosen 
solutions has been approximately one star. However, 
the training events have boosted the approximate 
star class up to four stars. This has ocurred due to the 
availability of more knowledge. 

Positive results have expanded to other cities in 
Finland

The experience gained in the city of Oulu has shown 
that proactive quality management is a good way to 
influence the quality of construction. As awareness of 
the issues grows, people are able to make better justified 
decisions according to their own needs. This way the 
city can greatly advance energy efficiency in its area 
and also act as an example to other municipalities. 

With the support of the Finnish Innovation 

City of Oulu. 2014. Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumus - 
“European Covenant of Mayors agreement” [referenced on 18.6.2014]. 
Available in Finnish: http://www.ouka.fi/oulu/ilmasto/euroopan-kau-
punginjohtajien-ilmastositoumus. 

Seppälä, P. 2014. Ennakoiva laadunohjaus rakentamiseen ja tulevaisuu-
den talot – “Proactive quality management to construction and the 
houses of the future”. A lecture organized by EcoMill project on 20 May 
2014.

Oulu supervision of building. 2014. Tähtiluokitus pientalon teknisiin 
valintoihin – “Star classification for the technical choices of one-family-
houses”. Brochure. 

Fund ( Sitra ), the Finnish Funding Agency for Innova-
tion ( Tekes ) and the Ministry of Environment, the 
quality management training program has been 
extended to other cities in different parts of Finland, 
such as Joensuu, Rovaniemi, Vaasa and Porvoo. 
When starting the program in a new city, the first thing 
to do is to educate the building supervision authorities. 
After this, the same authorities can become trainers 
themselves. 

Proactive quality management training requires 
from the trainers firm expertise and the knowledge 
on the operation of the modern houses. It is especially 
important to manage the risks. Houses with humidity 
and mold should not be allowed.

Financial advantage comes during the life-cycle

Using the method of proactive quality management 
in construction means that the efforts are invested in 
education instead of enforcement. The method has 
been well received among the citizens. An educated 
consumer is able to choose the most optimal solutions 
and does not settle for reduced performance, if 
tolerable quality.

The financial benefit is typically acquired over  
the decades-long life-cycle of the building. For ex-
ample, annual proactive quality management activity 
costs about 0.1 million euros to the city. Just the 
savings of energy efficiency gained using the method 
are over 20 million euros during the life-cycle of the 
50 year-old buildings.

Päivi Kärnä
Jarmo Pitkäniemi
Pekka Seppälä

Star classification strongly highlights decisions made already during the planning phase. Due to the training program, the builders have 
been interested to make more sustainable choices and have been able to demand better quality.
Picture: The city of Oulu, department of the Supervision of Building.
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KOMMUNAL PLANERING FÖR 
ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING  
– VERKAN AV ÄNDRINGAR I 
NORSK OCH SVENSK PLANLAG-
STIFTNING

Den omskrivna rapporten ”The New Climate Economy” från september 
2014 sätter fokus på klimatvänlig stadsplanering som ett avgörande 
instrument för att minska utsläppen. I den här artikeln jämför forskare 
från Sverige och Norge hur aktuell norsk och svensk planlagstiftning 
tar sig an klimat- och energiplaneringen, särskilt vilka förändringar 
detta fört med sig i kommunernas klimat- och energiarbete. 

Hege Westskog är forskningsledare vid CICERO-center för klimatforskning 
Sjur Kasa är forskare vid CICERO-center för klimatforskning Professor i sociologi Högskolan i Hedmark
Lennart J. Lundqvist är professor emeritus Statsvetenskapliga Institutionen Göteborgs universitet

Norge och Sverige införde 2008 resp. 2010 regler i plan- 
och bygglagstiftningen. Kommunerna måste ta 
hänsyn till klimataspekter i sin fysiska planering för 
kommunens utveckling. Kommunerna ska också i 
sin planering söka nå en effektiv och miljövänlig pro-
duktion och användning av energi ( Stokstad, 2014 ).
Vilket genomslag får dessa ändringar i kommunernas 
planering? Vad betyder eventuella skillnader i lagstift-
ningen i samspel med andra nationella styrmedel? 
( Leiren et al., 2009 )? Kan skillnader i kapacitet mellan 
kommunerna – storlek, tidigare erfarenhet av och 
deltagande i klimat- och energiprogram eller nätverk 
- förklara olikheter i kommunernas energi- och 
klimatarbete? Vi har sökt svar på dessa frågor genom 
en jämförande studie av och norska PBL:s effekter i 
sex svenska och sju norska kommuner.

Norsk och svensk PBL om klimat och energi

Norges PBL preciserar kommunernas planeringsansvar 
till att de ska ”ta klimahensyn gjennom løsninger for 
energiforsyning og transport”. Men de nationella målen 
uttrycks inte som bindande lagregler som innebär 
en plikt för kommunerna. Samtidigt ger Norges PBL 
regeringen rätt att utfärda särskilda planeringsrikt-
linjer, vilket skedde i en föreskrift 2009. Enligt dessa 
riktlinjer ska kommunen ”Gjennom planlegging og 
øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere 
og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging”. I sina översikts- och 
detaljplaner ( kommuneplan resp. kommunedelplan ) 
ska kommunerna inarbeta åtgärder och styrmedel för 
att reducera utsläpp av växthusgaser, säkra ett hållbart 
energibruk samt främja en miljövänlig omläggning 
av energisystemet. 

Den svenska PBL från 2010 säger att kommu-
nernas planering ”ska med hänsyn till natur- och kul-
turvärden, miljö- och klimataspekter samt mellan-
kommunala och regionala förhållanden främja.…en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 
och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt”. 
Bebyggelse och anläggningar ”som för sin funktion 
kräver tillförsel av energi skall lokaliseras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen 
och energihushållningen”. Men i själva PBL anges 
inga precisa mål för klimat- och energiplaneringen. 
Det är genom kravet att samordna ÖP med ”relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen” 
som riksintressen, miljökvalitetsnormer, samt 
nationella och regionala mål, planer och program blir 
en del av den legala styrningen av kommunernas 
planering.

Varken norsk eller svensk PBL formulerar alltså 
en konkret plikt för kommunerna som planeringsorgan 
att reducera utsläppen av växthusgaser eller omställ-

ningen till mer miljövänligt energibruk. De skillnader 
som finns gäller i vilken grad planlagstiftningarna i 
respektive land ålägger den kommunala planeringen 
att samordna med och genomföra nationell klimat- 
och energipolitik. Där går svensk lagstiftning något 
längre än den norska. Detta gäller speciellt för ener-
giplanering, där Sverige ända sedan 1970-talet krävt 
särskilda kommunala energiplaner. 

Får nationella regelskillnader genomslag i kommu-
nernas planering för klimat och energi?

Vi har jämfört svenska och norska kommuner för att 
se hur och i vilken grad styrningen av kommunernas 
planarbete via PBL faktiskt får ett genomslag. Kom-
munurvalet gjordes på följande sätt. Vi arbetade med 
tre storleksklasser där avgränsningen anpassades så 
att vi fick ungefär samma fördelning på tre grupper 
i vartdera landet. Vidare tog vi hänsyn till i vilken 
utsträckning kommunerna hade erfarenhet av delta-
gande i interkommunala nätverk rörande klimat och 
energi, liksom av olika nationella program för klimat 
och energiåtgärder i kommunerna. För Sveriges del 
frågade vi efter medverkan i nätverken Klimatkom-
munerna, Ekokommunerna, samt erfarenhet av LIP, 
Klimp, energimyndighetens program Uthållig kommun 
och stöd till Energieffektiviseringsstrategier i kom-
munerna. I det norska urvalet sökte vi särskilt få med 
kommuner som visat miljöengagemang genom 
deltagande i det interkommunala nätverket Grønne 
Energikommuner, eller genom ett på annat sätt uttalat 
engagemang i klimat- och energifrågor. I bägge 
länderna ställde vi sådana kommuner i motsats till 
kommuner utan erfarenhet av kommunala nätverk 
eller utan visat engagemang för klimat och energi.

Vi har funnit att PBL-bestämmelserna inte fått 
det genomslag man kunde förvänta sig. En orsak 
kan vara att lagt vi fokus på kommunal planering för 
utsläppsbegränsningar ( climate mitigation ) och 
energieffektivisering, och mindre på kommunernas 
arbete med klimatanpassning ( climate adaptation ), 
som är dominerande i åtminstone de svenska kom-
munernas arbete med översiktsplaner.

Vi finner också att den legala styrningen av 
svenska kommuners energiplanering inte har haft 
den genomslagskraft som lagstiftaren förmodligen 
hoppades på när lagen om kommunal energiplanering 
infördes 1977. Energimyndigheten redovisade 2011 
ett regeringsuppdrag där man konstaterade att lagen 
”inte tar hänsyn till den positiva utveckling som skett 
i kommunernas ambitionsnivå och sätt att hantera 
energi- och klimatfrågorna de senaste decennierna. I 
dagens läge är därför en energi- och klimatstrategi ett 
relevantare styrdokument än en energiplan.” Intervjuer 
tydde på att mindre än hälften av kommunerna 
saknade lagstadgad energiplan, och att 60 procent Foto: Dwight Nadig
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Slutsatser om PBL:s betydelse för kommunal 
klimat- och energiplanering

Det förefaller som om legal styrning via regler och 
riktlinjer inte har alltigenom effektiv genomslagskraft 
i de svenska kommunernas klimat- och energiplane-
ring. Detta gäller åtminstone för reduktion av växt-
husgasutsläpp och för energiplanering. Det är alltså 
främst genom ekonomiska styrmedel – subsidier och 
energi- och CO2-avgifter - som de svenska kommuner-
nas planering och strategier för energieffektivisering 
tagit fart. Stödet till kommunal energieffektivisering 
från 2010 måste ses som en succé: Bara 8 av Sveriges 
290 kommuner har valt att stå utanför. I Norge har 
subsidier och andra ”morötter” till kommunernas 
klimat- och energiplanering i stort sett saknats. Detta 
innebär att andra faktorer har haft betydelse för de 
kommuner som trots allt satsat på att göra något på 
dessa områden. Alldeles särskilt har kommunens 
möjligheter att utnyttja ”co-benefits” från andra sats-
ningar – lokal bioenergi och satsning på att bli sedd 
som en ”miljökommun” som ett varumärke - visat 
sig vara att viktigt motiv bland de norska kommuner 
som faktiskt gjort saker på området. Vi ser dessa kom-
muners respons som en illustration till vilken lokal 
potential som faktiskt kan frigöras genom en mer sys-
tematisk satsning på program för lokalt klimatarbete 
i Norge. Exemplet med energieffektiviseringsstöd i 
Sverige kan mana till efterföljd. Kommunenes Sen-
tralforbund har föreslagit en sådan satsning i form av 
ett KLOKT-program ( Klimakutt LOkalt gjennom 
Kommunale Tiltak ) utan att hittills få någon positiv 
respons från statliga myndigheter.

För att sammanfatta: När vi jämför norsk och 
svensk klimat- och energipolitik i kommunerna står 
det klart att summan av de förväntningar som uttrycks 
i ländernas planlagstiftning, de ekonomiska styr-
medel som energiavgifterna samt möjligheterna att 

av befintliga planer bedömdes som inaktuella, d.v.s. 
äldre än fem år. Energimyndigheten föreslog att  
”kravet på en energiplan bör ändras till ett krav på en 
energi- och klimatstrategi” och att dessa strategier 
borde ”inriktas på sådana åtgärder som kommunen 
kan genomföra beroende på sin rådighet i olika 
frågor”. Redan 2010 startades ett program där kom-
muner och landsting kan söka ett energieffektivi-
seringsstöd. Energimyndigheten ger kommunerna 
bidrag motsvarande en halvtidtjänst under fyra år. 
Genomslaget har varit stort jämfört med den tidigare 
lagstyrningen. 2013 hade 282 av Sveriges 290 kom-
muner sökt och fått sådant stöd för strategiskt arbete 
med energieffektivisering i den egna organisationen. 
Via intervjuer i våra sex svenska urvalskommuner 
fann vi att stödet varit mycket betydelsefullt för en 
större satsning på energieffektivisering, oavsett kom-
munstorlek eller tidigare engagemang. 

Den svenska situationen står i stark kontrast till 
förhållandena i Norge, där PBL inte suppleras med 
något särskild stöd till ökad kommunal kapacitet på 
klimat- och energiområdet. Det finns bara ett omsök-
bart stöd från energieffektiviseringsenheten Enova 
till delfinansiering av själva planarbetet. Varken PBL 
eller annan lagstiftning ställer krav på resultat, vilket 
leder till ett svagare klimat- och  i de norska kommu-
nerna. Frågan blir naturligtvis vad som sker med de 
svenska kommunernas aktivitet om stödprogrammet 
till kommunerna skulle försvinna. I en rapport om 
genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv 
föreslår därför Energimyndigheten att det s.k. 
”Paketet för den offentliga sektorn” ska innehålla en 
fortsättning på det befintliga energieffektiviserings-
stödet fram till 2020. Stödet villkoras så att mottagarna 
måste binda sig vid en lägsta målnivå för energief-
fektivisering. 

Vi ser att våra andra urvalskriterier spelar större 
roll än planlagstiftningen. De svenska kommuner 
som tidigare har sökt och fått bidrag via det Lokala 
Investeringsprogrammet ( LIP ) eller Klimatinveste-
ringsprogrammet ( Klimp ) uppvisar bredare och mer 
mångfacetterade program för klimat och energi än de 
urvalskommuner som inte deltagit i konkurrensen 
om att få sådana bidrag. Kommuner som deltagit i 
Energimyndighetens program ”Uthållig kommun” 
– ett program med stora resurser och flera faser - 
har också bredare och mer utmejslade energi- och 
klimatstrategier än andra kommuner. I den kompara-
tiva bilden av styrmedel för en lokal klimatpolitik är 
naturligtvis också de svenska energi- och CO2-avgif-
terna betydelsefulla, eftersom de är mycket högre än 
i Norge.

Inte heller i de undersökta norska kommunerna 
kan vi finna att den statliga ”planeringsriktlinjens” 
föreskrift rörande kommunala klimat- och energi-
planer haft särskilt stor betydelse för kommunernas 

få statligt stöd till regionala och lokala klimat- och 
energiåtgärder ställer Sverige i en uttalad ledarposi-
tion på den skandinaviska halvön. En viktig orsak till 
skillnaderna är nog de helt olikartade energiverklig-
heterna i de bägge länderna. Medan den kommunala 
klimat- och energipolitiken i Sverige kan ses som en 
långsiktig politik för att minska beroendet av fossila 
bränslen kan Norges mer begränsade aktivitet ses i 
ljuset av att landet är självförsörjande med förnybar 
vattenkraft och storexportör av olja och gas. Därför 
gör sig motivet energiknapphet inte lika gällande 
som i Sverige. Inte heller har Norge haft samma poten-
tial som det från början mer fossilberoende Sverige 
att göra rimliga utsläppsbegränsningar. Införandet 
av klimathänsyn i plan- och bygglagstiftningen har 
därmed skett i helt väsensskilda kontexter. 

Vad svenska kommuner gjort kan emellertid ge 
lärdomar av vikt för Norge, inte minst när vi vet att 
den norska ”planriktningslinjen” stolt inleds med at 
”kommunerna skal gå förut”. Sveriges långa sats-
ning på lokalt klimat- och energiarbete har inte bara 
lett till fler lokala åtgärder, utan också en djupare 
institutionalisering av klimat- och energihänsyn hos 
kommunala politiker och förvaltningar. 

Hege Westskog 
Sjur Kasa
Lennart J. Lundqvist

aktivitet utöver produktion av plandokument. Vi kan 
dock se att kommuner som tidigare inte varit särskilt 
aktiva i klimat- och energifrågor har gett sådana frågor 
större uppmärksamhet i sin planering, och kopplar 
dem till andra viktiga kommunala utvecklingsfrågor. 
Ett exempel på detta är ökad uppmärksamhet kring 
behovet av förtätning i centrumkärnan som ju har be-
tydelse för klimatet oavsett om det finns andra motiv 
för förtätningsåtgärder. Men det finns få tecken på  
att sådana tillfälliga kopplingar mellan kommunala 
utvecklingsfrågor och klimat- och energifrågor i någon 
större utsträckning leder till en djupare institutio-
nalisering av klimat- och energiarbetet i de norska 
kommunerna. 

Vi kan se att institutionaliseringen av klimat- och 
energiåtgärder är en viktig faktor för att kommu-
nerna ska ha framgång i sin klimat- och energipolitik. 
I de engagerade kommunerna i bägge länderna får 
institutionaliseringen sitt uttryck i att man t.ex. 
öronmärker tjänster med ansvar för de här frågorna 
eller skapar politiska och administrativa rutiner för 
att hantera lokala klimat- och energifrågor. Detta har 
lett till långsiktiga klimat- och energisatsningar och 
skapat synergier mellan klimat- och energifrågor och 
andra för kommunerna viktiga utvecklingsfrågor. 
Detta är ett särskilt utmärkande drag för de engagerade 
kommunerna. De försöker utnyttja gemensamma 
fördelar ( co-benefits ) genom att koppla klimat- och 
energifrågorna till exempelvis kommunala bioen-
ergisatsningar, eller genom att sätta ett miljöstarkt 
varumärke på kommunen. Därmed kan man få större 
genomslag och en bredare acceptans för de lokala 
klimat- och energiinsatserna i kommunen. I både 
norska och svenska kommuner ser vi att sådana 
faktorer spelar en klart större roll för kommunernas 
aktiviteter för minskade klimatutsläpp och ökad energi-
effektivisering än de ”mjuka” lagreglerna i ländernas 
PBL. En viktig skillnad är att de starkare svenska 
stimulanserna för lokalt klimat- och energiarbete - t.ex. 
bidragen till lokala miljö- och klimatinvesteringar, 
Energimyndighetens stöd till energitjänster i kom-
munerna samt de mycket högre energi- och CO2-
avgifterna – har underlättat institutionaliseringen av 
sådana aktiviteter i Sverige jämfört med Norge.

Leiren, M. D., Hepsø, M. og Kasa, S. 2009

Kommuner og klima - hva kan vi lære av Sverige?. 
Plan ( 3-4 ): 82–97.

Stokstad, S. ( 2014 ). Rettslige krav til kommunal 
klima-og energiplanlegging. NOTAT 2014:109. 
Oslo: NIBR.
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Föreningen för Samhällsplanering ( FFS ) är svensk 
partner inom EU-projektet SPECIAL, med syfte att 
öka planerares kunskap om kopplingen energi –  
bebyggelseutveckling och deras kompetens att inte-
grera energiperspektivet i den fysiska planeringen. 

Professioner med olika kultur och uppdrag

Planerarna ( samhällsplanerare, planarkitekter etc ) 
har vanligtvis en samhällsvetenskaplig eller arkitekt-
bakgrund och är vana att arbeta med kartan och rum-
met som utgångspunkt. Allt äger rum och det är den 
fysiska utvecklingen över tid och i rummet som står i 
fokus i den fysiska planeringen. Ofta ses planen som 
slutmålet. Detta kan resultera i att man snabbt börjar 
arbeta med fysiska/rumsliga lösningar innan man 
analyserat problem, mål och alternativa strategier. 
Man är van att arbeta med kvalitativa måttstockar 
och känner sig osäker när det kommer till kvantitati-
va bedömningar och analyser. Det finns en stor tilltro 
till rummets betydelse för att komma tillrätta med 
olika samhällsutmaningar. 

Trafikfrågorna har av hävd varit viktiga i den 
fysiska planeringen. Ett successivt närmande mellan 
fysiska planerare och trafikplanerare har skett, inte 
minst genom Trafikverkets och Boverkets satsningar 
på integrerad trafik- och bebyggelseplanering och 

särskilt inom FoU-projektet Den Goda Staden. Detta 
har institutionaliserats i gemensamma förvaltningar 
för samhällsbyggande inom många kommuner där 
frågorna bearbetas i nära samverkan mellan profes-
sionerna. 

Till skillnad från trafikfrågor diskuteras frågor 
rörande energitillförsel och energieffektiv bebyggelse 
sporadiskt i samhällsplanering och stadsbyggande. 
Lite tillspetsat uttryckt så ses dessa frågor som renod-
lade tekniskt-ekonomiska spörsmål som kan lösas av 
ingenjörerna i sent skede utan egentlig inblandning 
av planerarna. Med andra ord en fråga för bostads- 
och energibolagen. 

Energi ses inte som en planfråga

De som ansvarar för kommunernas energiplanering 
( energistrateger, hållbarhetsstrateger etc ) har oftast 
en teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund och är 
vana att arbeta kvantitativt och med rationella pla-
neringsmetoder vad gäller mål, analys/utvärdering, 
åtgärdsförslag och måluppföljning. Energiplanerna 
kompletteras ofta med åtgärder som ska följas upp 
mot utsatta mål. Föreslagna mål och åtgärder är van-
ligtvis inte kopplade till kommunens geografi utan 
mer generella i form av punktlistor med önskan om 
X och Y procents minskning/ökning av energislagen 

Utifrån en scenariematris med axlarna centraliserad-flerkärnig bebyggelsestruktur respektive småskaliga-storskaliga verksamheter 
tog man fram fyra scenarier för kommunens rumsliga och energimässiga utveckling. Scenarierna var ett verktyg för att undersöka 
alternativa utvecklingar och hitta nya lösningar.
Borås stad har varit en mycket aktiv deltagare i Uthållig kommun sedan starten 2004. Borås är även med i SPECIAL, för att inspirera 
andra kommuner men även för att själva delta i SPECIAL Basic och Advanced. 

Carl-Johan Engström Professor KTH
Mats Johan Lundström Doktorand KTH och planeringsarkitekt AQ Arkitekter 
Ulf Ranhagen Adjungerad professor KTH och arkitekt SWECO

SPECIAL
SAMHÄLLSPLANERING MED ENERGIPERSPEKTIV

Att effektivisera energianvändningen och fasa ut fossila bränslen är en 
grannlaga uppgift där samhällsplaneringen har en viktig roll att fylla. 
Men det kräver andra sätt att bedriva planering och det ställer krav på 
planerarna som behöver förbättra såväl sina sakkunskaper som pro-
cesskompetens. Energifrågorna behöver integreras i planeringen re-
dan i tidiga skeden. Om detta handlar EU-projektet SPECIAL där FFS är 
svensk projektpartner.  

Småskaliga verksamheter

Storskaliga verksamheter

Vi bygger tätt Vi bygger glest
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Småstaden Faenza 
( cirka 60 000 invå-
nare ) utanför Bologna 
vill utveckla sina äldre 
industriområden till 
mångfunktionella 
stadsdelar. Ett 
exempel är den öde 
destilleritomten strax 
utanför stadskärnan 
där kommunen 
målmedvetet arbetat 
med att få exploatören 
Conad ( livsmedels-
kedja ) att kombinera 
sin stora dagligvaru-
butik ( typ ICA Maxi ) 
och shoppingcenter 
med bostäder och 
kontor i samma 
byggnadskomplex 
och som är öppet för 
allmänheten. 

Foto: Alessandro Bucci Architetti Ett exempel från SPECIAL-projektets studieresa i Italien 2014. Anpassningen av stationer till den automatiska t-banan i Brescia till den historiska 
miljön var rätt imponerande. Likaså var kraftvärmeverket ovan genomarbetat och väl inpassat. De båda exemplen tjänar som en bas för hur inte-
grationen av energi i samhällsplanering kan föras längre i SPECIALs utvecklings/utbildningsaktiviteter – inte bara som rena studieobjekt. 
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Faktaruta: Utveckling av metoder och verktyg
Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling av praktiska metoder 
och verktyg för utvärdering och konsekvensbedömning. I SPECIAL 
introduceras olika verktyg för utvärdering: värderosor, effektprofiler för 
rangordning, multikriterieanalys och planindikatorer ( kombinerat med 
ovanstående verktyg ). I samtliga fall är det nödvändigt att lägga stor 
omsorg på vilka aspekter, indikatorer eller kriterier som väljs. Vilket verktyg 
som än används bör valet av aspekter föregås av en dialog mellan 
relevanta aktörer. Man bör vara försiktig med standardiserade modeller 
eftersom aspekterna varierar från plats till plats – och mellan olika  
planeringssituationer. 

om något ska hända i verkligheten. På så sätt kan 
kommunen aktivt bygga samarbete med energibolag, 
fastighetsägare och brukare för att i samverkan nå 
uppsatta mål.

Det innebär att man förutom hårdvaran ( den 
fysiska strukturen och tekniska lösningar ) även 
behöver inkludera mjukvaran ( människors kunskap, 
attityder och beteenden ) när det gäller energianvänd-
ning och klimatpåverkan. Låt oss kalla detta PBL+, 
där PBL-processens dialog- och samrådsformer 
används för medverkan, påverkan och informations-
verkan ( ge och ta ) från en rad olika aktörer. Några 
fördelar med denna planeringsfilosofi är att:

•  Alla berörda frågeägare kommer med på banan 
tidigt och är delaktiga i alla processkeden

•  Deltagandet blir brett vilket bidrar till en 
transparent planering

•  Rationella, strategiska och kommunikativa 
planeringsformer och planeringsverktyg kan 
kombineras och ge synergier

•  Ett genomförande- och uppföljningsperspektiv 
kommer in tidigt

•  Kommunens resurser utöver de fysiska pla-
nerarna får en aktivare roll. Energirådgivarna, 
upphandlingsexperter, pedagoger, fastighets-
experter, socialhandläggare blir ett stöd åt 
aktörerna.

SPECIAL – fysisk planering med energifokus

Förutom att bidra till kunskaps- och kompetensut-
veckling ska EU-projektet SPECIAL även bidra till att 
förändra kommunernas planering i riktning mot en 
mer hållbar energianvändning. Detta arbetar vi ( som 
ingår i FFS SPECIAL-grupp ) med på två sätt: SPECIAL 
Basic och Advanced. 

SPECIAL Basic är en kort utbildning där planerare 
och andra samhällsbyggnadsaktörer introduceras 
till de synsätt, arbetsmetodik och planeringsverktyg 
som beskrivits ovan. I våras genomfördes en fyra 
dagar lång utbildning i Göteborgsregionen och under 
hösten genomfördes tre tvådagarsutbildningar i de 
övriga delregionerna ( Boråsregionen, Fyrbodal och 
Skaraborg ) i Västra Götalands län. I november inleddes 
utbildningsserien i Stockholm-Mälardalen där vi en 
gång i månaden arrangerar ett fyratimmarssemina-
rium utifrån olika teman ( totalt 6 x 4 timmar ). 

I det efterföljande momentet SPECIAL Advanced 
erbjuds utvalda och intresserade kommuner stöd 
för att utveckla sina planeringsprocesser samt testa 
och implementera arbetssätt och verktyg som in-

troducerats på Basic. Diskussion och urval påbörjas i 
skrivande stund. Processtödet genomförs under 2015, 
då projektet ska slutredovisas våren 2016. 

Från flaggskepp till mainstream

SPECIAL visar behovet av att lyfta energifrågan in i 
den rumsliga planeringen och att detta kräver kom-
petenshöjning, statushöjning och resurser. Det är 
inte en fråga för retoriska visioner utan mer syste-
matiskt arbete från tidiga skeden fram till formella 
beslut och avtal om olika parters åtaganden.

När SPECIAL ’går i mål’ 2016 hoppas vi att det 
finns väl sammanställda och utvärdera exempel som 
alla kan lära av.

Men ska arbetet få tillräckligt genomslag måste 
staten i samverkan med akademi, kommuner och nä-
ringsliv på nytt få igång ett större, mer systematiskt 
utvecklingsarbete i fullskala. Det som Delegationen 
för hållbara städer så tydligt efterlyste och initierade 
under perioden 2008-2012. Men vi måste hitta bättre 
vägar att lära från spännande exempel i andra länder 
och städer som Genève, Hamburg( Wilhelmsburg ) 
och Cambridge. Vi måste bli mer experimentella i 
Sverige och mer nyfiket pröva en rad olika koncept 
för att integrera energifrågor i samhällsplaneringen. 
Och skaffa oss medvetna strategier att i nästa steg 
gå från pilot-/flaggskeppsprojekt till mainstreaming 
som genomsyrar vardagsplaneringen. Då kan vi på 
allvar börja tala om planering för energi- och klimats-
marta städer och samhällen.

Carl-Johan Engström
Mats Johan Lundström 
Ulf Ranhagen
Föreningen för Samhällsplanerings SPECIAL-grupp

A eller B. Energibolagen har andra krav, logiker och 
drivkrafter ( och tidshorisonter ) jämfört med kom-
munala förvaltningar. 

I FoU-projektet Uthållig kommun ( Energimyn-
digheten ) och det nu aktuella EU-projektet SPECIAL 
har vi i samverkan med ett trettiotal svenska kom-
muner uppmärksammat denna situation och funnit 
att den är ett hinder för att på ett mer genomgripande 
sätt få genomslag för energi- och klimatfrågor i 
samhällsbyggandet. Energifrågan i bred bemärkelse 
– energieffektivisering i befintlig och ny bebyggelse 
i kombination med förnybar energitillförsel, koppling 
till klimatanpassning och klimatförebyggande åt-
gärder liksom till trafikens energikonsekvenser – har 
stark koppling till rumslig struktur, bl a urban form, 
bebyggelsetäthet, funktionsmönster och funktions-
samband. För att kunna skapa en integration av 
energifrågorna i den fysiska planeringen behöver de 
tas upp i alla skeden av planeringen– som en bas och 
ett komplement till det mer traditionellt tekniskt 
angreppssätt. 

Vikten av kommunikativa processer…

Trots ovan beskrivna hinder för integrationen finns 
det goda möjligheter att få de olika planeringskultur-
erna att närma sig varandra. Nyckeln är samarbete 
i tidiga skeden och på strategisk nivå. Erfarenheter 
från Uthållig kommun visar att ett nära och långsiktigt 
samarbete över sektors- och professionsgränserna 
bidrar till ökad förståelse för samhällsutmaningarna, 
varandras uppdrag och ett gemensamt lärande. I den 
schweziska kantonen Genève har man framgångsrikt 
arbetat med att samordna energi- och fysisk plane-
ring, bland annat genom att utveckla gemensamma 
arbetsverktyg och gemensamma begrepp för att 
underlätta samarbetet. 

Lärdomar från både Uthållig Kommun och Den 
Goda Staden visar bland annat på vikten av tydlig 
kommunikation över sektorsgränserna. Tvärsek-
toriella arbetsgrupper, workshops, studiebesök och 
möten mellan aktörerna i ett projekt väver ihop reifi-
kation ( manifestation av planer med tydliga begrepp 
och symboler ) och deltagande genom att de skapar 
gemensamma referenser, bidrar till gemensamma 
tolkningar och synergier, tydliggör reella motsätt-
ningar och konflikter samt skapar medvetenhet om 
de olika aktörernas planeringsförutsättningar och 
bevekelsegrunder ( se bl a Patrik Tornbergs artikel i 
PLAN nr 5-6/2010 ). 

Dessa erfarenheter stämmer väl överens med 
forskningen inom den så kallade kommunikativa 
planeringsskolan. 

… kombinerat med rationella verktyg och ett  
strategiskt perspektiv

Alltför ofta kommer vi inom samhällsplaneringen fram 
med ett enda planförslag ( kombinerat med ett oenga-
gerat nollalternativ, som krävs enligt lagstiftningen ) 
utan att metodiskt testa och jämföra alternativa 
förslag. Dessutom baseras förslagen ofta på prognoser, 
trendframskrivningar av den historiska utvecklingen 
som får styra den framtida utvecklingen. Vi förordar 
istället back-casting-metodiken, där vi först skapar 
idéer om en önskad framtid och utifrån denna 
framtidsbild blickar bakåt mot nuet för att se vilka 
steg vi behöver/kan ta för att nå till denna önskade 
framtid.  Genom att arbeta med scenarier med olika 
inriktningar kan alternativa vägar att nå ett önskat 
tillstånd i framtiden testas i planeringen Efter analys 
och utvärdering kan man sedan genom att kombinera 
delar av olika alternativ forma en strategi som kan 
leda den fysiska samhällsutvecklingen i en energis-
mart riktning. 

För att nå fram till beslut som rör många intres-
senter arbetar den fysiska planeringen med tämligen 
luddigt uttryckta mål. Bristen på uppföljning av hur 
väl planeringen bidrar till de uppsatta målen gör att 
även kommande planer kan utgå från lika luddiga mål. 
Genom att använda kvantitativa planerings- och 
utvärderingsverktyg ökar möjligheterna att belysa 
styrkor/svagheter hos de olika scenarierna samt 
måluppfyllelse efter genomförande. Våra planerar-
kollegor i Storbritannien vittnar om att det blivit allt 
viktigare med s k evidensbaserad planering för att 
undvika subjektivt tyckande. Utvärderingar genom-
förs då i en tvärsektoriell arbetsgrupp med många 
olika kompetenser.

Orsakssamband är inte alltid självklara och det 
kan vara svårt att följa upp hur de fysiska planerna bi-
drar till måluppfyllelsen. Här kan man ha nytta av att 
använda sig av indikatorer som är kopplade till exem-
pelvis energi- och klimatpolitiska mål ( se faktarutan 
här intill ). Med väl utformade och utvalda indikatorer 
finns möjlighet att efter planens genomförande ana-
lysera måluppfyllelse. Det finns olika arbetsmetoder 
och verktyg att använda från relativt enkla ranking-
metoder till mer eller mindre avancerade multikrite-
rieanalyser ( MCA ) där olika frågor viktas.  

PBL+: Planering är mer än reglering

En vanlig syn på den fysiska planeringens uppdrag 
är att det handlar om att reglera mark- och vatten-
användningen. Planen är planeringens slutprodukt. 
Ett sådant synsätt bortser från att en plan nästan 
aldrig förverkligas av en part ( kommunen ). Erfaren-
heterna från de ovan nämnda FoU-projekten pekar 
på betydelsen av ett kommunikativt förhållningssätt 

Mer information om SPECIAL finns på:
www.planering.org/special

För frågor, kontakta FFS projektledare: 
Mats Johan Lundström 
mats.lundstrom@abe.kth.se
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Vad är urban ljudmiljöplanering- och design för 
dem som inte stött på begreppet tidigare?

Det är ett framväxande men ännu relativt oetablerat 
kunskapsområde som riktar sig mot arkitektur- och 
planerarprofessionerna men även till andra som är 
intresserade av eller deltar i utformning av vårt gemen-
samma ljudrum. En central fråga är hur vi kan förstå och 
hantera stadens ljud som en kvalitativ tillgång istället för 
att som idag framförallt se stadens ljud som ett problem 
som vi lärt oss hantera genom ett defensivt förhållnings-
sätt. Det finns för närvarande ingen gällande praxis för 
hur urbana ljudmiljöer kan hanteras utifrån ett mer 
holistiskt och socialt hållbart perspektiv utan vi förlitar 
oss i stort sett uteslutande på vad olika beräkningar, 
mätningar, gränsvärden och normer säger oss om vad 
som är rätt och fel i fråga om en ljudmiljös vara eller 
icke vara, våra lagar och regler är också baserade på 
dessa system. I takt med att städer förtätas, trafiken 
ökar och invånarna blir fler efterfrågas nu den här typen 
av tvärvetenskapliga kunskap alltmer – men tyvärr är 
både expertis så väl som praktikbaserad forskning inom 
fältet, fortfarande begränsad. 

Vad är det specifikt din forskning handlar om? 

Främst handlar den om att utveckla metoder för kvalitativ 
ljudanalys och kommunikation av komplexa ljudmiljöer 
för att på så sätt lyfta fram och diskutera dess betydelse 
för och påverkan på människor som lever och rör sig i 
täta urbana strukturer. Jag ställer mig också frågan på 
vilket sätt det är möjligt att jobba mer designorienterat 
med urbana ljudmiljöer i framtiden. Eftersom det rör sig 
om att studera ett fenomen som i sig är både svårfångat 
och komplext är det nödvändigt att angripa och förstå 
fenomenet ljud i urbana miljöer genom olika medium 
och utifrån olika perspektiv. 

Stadens ljud beskriver det liv som pågår där sam-
tidigt som de direkt beskriver miljön i vilken ljudvibra-
tionerna uppstår. Varje plats, varje punkt i staden har 
därför sina specifika förutsättningar att skapa sin unika 
ljudmiljö, något som även är föränderligt över dygnets 
timmar och årets gång. 

Nina Hällgren doktorerar under våren 2015 med 
avhandlingen Urban ljudmiljöplanering- och design – 
metodutveckling kring kvalitativ ljudanalys. Arbetet är 
praktikbaserat och bedrivs som ett samarbete mellan 
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH 
och Konstfack.

INTERVJU
NINA HÄLLGREN Det verkligt intressanta uppstår, enligt mig, när 

man börjar sätta olika platsers ljudmiljö i relation till 
varandra, sin omgivning och större geografiska kontext. 
Eftersom vi upplever vår omgivning som ett ständigt 
flöde av intryck som vi reagerar på på olika sätt blir det 
därför intressant att titta på hur stadens platser skiljer 
sig eller liknar varandra och var de är situerade. Det 
finns kopplingar och relationer mellan människa, ljud 
och miljö som är viktiga att försöka förstå, först då kan  
vi börja prata om ljudmiljöplanering på riktigt tror jag. 

Hur kan urban ljudmiljökunskap tillämpas 
inom arkitektur- och stadsplanering?

Framförallt är det viktigt att utveckla en praktiknära 
kunskap som är relevant och möjlig att ta till sig för de 
professioner som arbetar inom arkitektur, stadsplanering 
och miljösamordning eller som på annat sätt är med 
och påverkar hur våra livsmiljöer utformas. Eftersom 
ljudmiljöer är komplexa i sig och påverkar oss på flera 
olika nivåer samtidigt, behövs ett brett och tillåtande 
perspektiv på synen om vad detta framväxande kun-
skapsfält kan tänkas omfatta. Det är också viktigt att 
de användarstrategier och verktyg för planering och 
utformning av urbana ljudmiljöer som utvecklas framöver 
är generella till sin karaktär och därmed är möjliga att 
applicera på olika platser och områden, i olika städer 
eller kanske i helt andra sammanhang och kontexter. 
Men för att kunna vara generell i detta avseende behövs 
först en ingående och specifik kunskapsutveckling som 
är praktiknära och situerad till sin karaktär.

 
Din avhandling är ett samarbete mellan Konst-
fack och skolan för arkitektur och samhällsbygg-
nad på KTH. Hur samarbetar ni med arkitekter 
och planerare i arbetet? 

Jag är utbildad arkitekt på KTH Arkitekturskolan med 
inriktning mot urban forskning ( URL Urban Research 
Laboratory ) och det perspektivet är själva utgångspunkten 
för mitt arbete tillsammans med de kunskaper och 
erfarenheter jag erhållit som musiker och via studier i 
musikvetenskap och konst. I viss mån kan man definiera 
mitt arbete som grundforskning inom urban ljudmiljöp-
lanering- och design, så därför har undersökningar som 
involverat t.ex. externa arkitekter och planerare inte varit 
aktuellt inom ramen för avhandlingen, men däremot 
så tror jag att ett sådant samarbete skulle kunna vara 
mycket givande för senare forskningsutmaningar. Det är 
också viktigt att nämna betydelsen av att bedriva den är 
typen av tvärvetenskaplig forskning i en tillåtande och 
öppen forskarmiljö eftersom den förutsätter att man går 
utanför det traditionella tänkandet och metoderna och 
vågar trampa upp nya stigar. Därför ser jag samarbetet 
mellan KTH Arkitekturskolan och Konstfack som extra 
givande och tillåtande.

 

Intervju

Intervjuad av Malin BosaeusVad är en akustiskt hållbar stad? 

En akustiskt hållbar stad är en stad där det råder balans 
mellan kontrasterande ljudmiljöer av olika intensitet 
och karaktär; där stadens invånare och brukare upplever 
variationsrikedom i sin vardagliga utemiljö; det är en 
stad där det finns mycket goda möjligheter att uppsöka 
platser där man kan göra sin röst hörd och även har 
möjlighet att kunna höra och lyssna på andra; det är 
en plats där man välja att på nära håll ta de av och vara 
medskapare av den brusande, levande staden eller iaktta 
den från en lugnare plats. Jag tror att möjligheten att 
kunna välja olika platser att vistas på i staden allt efter 
individens unika men också basala behov, är ett viktigt 
kriterium att uppfylla i byggandet av en akustik hållbar 
stad. Vi kan aldrig bygga bort stadens ljud, de är ju en 
del av staden, men vi kan lära oss att hantera stadens liv 
och stadens ljud mer medvetet utifrån det urbana livets 
förutsättningar och människans behov. Ett sätt är att 
konkret skapa fler olika med tydligt definierade och au-
ditivt avskilda ljudrum på en plats, i ett område, utmed 
en sträcka eller i en stadsdel, platser vilka är tillgängliga 
och nåbara för stadens invånare oavsett ålder, socio-
ekonomisk tillhörighet eller rörelseförmåga. Kort kan 
man säga att det handlar om förekomsten av variation, 
valmöjlighet och tillgänglighet. I grunden är detta en 
demokratifråga.

 
Varför är ljudmiljöaspekten en viktig del av  
helhetsupplevelse i stadsmiljöer?

Upplevelsen och uppfattningen av ljud, av vibrationer 
kopplar intimt ihop oss människor med vår omvärld. 
En ljudmiljö skulle man kunna definiera som en syntes 
mellan en miljö i vilken ljudvågor uppstår och avklingar, 
det sociala livet och människans alla aktiviteter, djur 
och natur, rörelse och kommunikation och så självklart 
den upplevande individen som själv är med och påver-
kar ljudmiljön med sina rörelser, sitt tal, sin andning, 
sin gång. Det sker alltså en ständig växelverkan mellan 
dessa olika parameterar, man kan se det som ett samtal 
utan ord som aldrig upphör utan som pågår under hela 
vårt liv och ständigt påverkar oss på ett molekylärt så väl 
som ett socialt plan vare sig vi är medvetna om det, eller 
inte.

Kan det tillämpas även på landsbygdsmiljöer?

I mitt arbete utgår jag från en specifik stadsmiljös 
förutsättningar och specifika kvalitativa egenskaper, 
( Hornsgatan i Stockholm ), så just i detta fall är fokus på 
den täta stadens problematik. Men som jag sa tidigare är 
en viktig aspekt av ämnet urban ljudmiljöplanering- och 
design möjligheten att gemensamt kunna kommunicera 
kring dessa frågor och arbeta för utvecklandet av generella  
modeller för hur man kan gå tillväga i skapandet av 
hållbara ljudmiljöer. Med en sådan modell som diskus-
sionsunderlag är det absolut möjlig att arbeta med dessa 
frågor i staden såväl som på landsbygden. 

Bilder från Ninas pågående arbete. 

© Lantmäteriets medgivande I20110083
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Gentrifiering 
Redaktörer: Catharina Thörn & Helena Holgersson 
Förlag: Studentlitteratur
Recension av: Moa Tunström, fil. dr i Kulturgeografi, 
verksam vid Urbana och Regionala Studier, KTH

När jag är hemma i min förort befinner jag mig mitt i gentrifieringen. 
Den syns inte så tydligt, men sker inte heller utan ifrågasättanden. 
För de senaste åren har den svenska offentliga debatten om städers 
gentrifiering blivit allt livligare. 

Forskarantologin Gentrifiering består av teoretiska perspektiv, 
fallstudier och intervjuer på temat. Alla texter är förhållandevis 
nyskrivna och återspeglar hur den akademiska diskussionen om 
gentrifiering ser ut idag. Det är en viktig bok, inte bara för studenter 
med intresse för stadsutveckling, utan för alla som vill förstå dagens 
kritiska stadsdiskussion. Betydelsen av gentrifiering som en plane-
ringsstrategi snarare än som en naturgiven utveckling understryks 
och flera av texterna är starka angrepp på dagens strategier som i namn 
av social blandning och hållbarhet istället skapar ännu skarpare 
gränser mellan rika och fattiga, mellan god och dålig stad. Viktiga 
lärdomar för dagens och framtidens samhällsplanerare, men också 
nedslående för de som vill tro att stadsutveckling också kan bidra till 
skapandet av inkluderande och öppna städer. 

Göteborg är den svenska stad som särskilt står i fokus, utöver 
Glasgow, Köpenhamn, Berlin och Barcelona. Det hade varit intressant 
med någon form av inslag från fler svenska städer. Nu uppmanar 
redaktörerna i och för sig oss läsare att göra just detta själva – det vill 
säga att undersöka hur det som händer i våra städer och bostadsom-
råden kan ses på med hjälp av begreppet gentrifiering som en lins, en 
tolkningsram. Jag vill lägga till att det är viktigt att också söka efter 
och formulera alternativa strategier som inte handlar att skapa stads-
mässighet i betydelsen medelklassens urbana livsstil och form. 

Emergent Urbanism. Urban 
Planning and Design in Times 
of Structural and Systemic 
Change 
 
Redaktörer: Tigran Haas & Krister Olsson  
Förlag: Ashgate Publishing Limited. ( Farnham ) 
Bokanmälan av: Charlotta Fredriksson, 
samhällsplanerare och tekn.dr i planering & 
beslutsanalys, WSP Analys & Strategi.

Access to resources: an urban agenda  
 
Redaktör: Henrietta Palmer  
Förlag: Spurbuch Publisher 

Är planering och urban design effektiva verktyg 
för att hantera problem och skapa utvecklings-
möjligheter i dagens städer? Hur tar de sig an den 
komplexa hållbarhetsproblematiken? Kan de t.ex. 
hantera miljöeffekter från regionförstoringens 
allt större pendlingsmönster? Kan de hantera so-
ciala konsekvenser av pendling? Hur väl anpassat 
är planering och urban design till det faktum att 
befolkningsstrukturerna förändras i våra städer, 
orter och på landsbygden i olika delar av landet? 
Hur väl anpassade är de för den ökade konkurren-
sen mellan städer, mellan stad och land, mellan 
olika regioner? Är det rent av så att vi riskerar att 
förvärra problemen genom välmenade planer, 
insatser i infrastruktur, eller åtgärder som syftar 
till att stärka social hållbarhet? Dessa frågor vrids 
och vänds på i den nya antologin ”Emergent Ur-
banism. Urban Planning and Design in Times of 
Structural and Systemic Change” ( Ashgate, 2014 ). 
Redaktörerna Tigran Haas ( KTH ) och Krister Ols-
son ( Göteborgs Universitet ) håller ihop ett stort 
antal namnkunniga författare, däribland Douglas 
Kelbaugh, Ali Mandaniour, Saskia Sassen, Gregory 
Ashworth, Nan Elin och Emily Talen. Författarnas 
utgångspunkter skiljer sig, och likaså gör de teser 
de driver. Redaktörerna låter dem gärna spreta, i 
ambitionen att förstå förutsättningar, trender och 
ideal i dagens – och framtidens - planering och 
design.

Genom de många bidragen visar boken på 
stads- och samhällsutvecklingens komplexitet. 
Utveckling ( eller ibland avveckling ) är inte bara 
ett resultat av de medvetna insatser vi kallar 
stadsplanering, urban design, infrastrukturpla-
nering, platsmarknadsföring, hållbarhetsarbete, 
utan också sker också genom strukturomvand-
lingens många drivkrafter. Ur detta lanserar 
redaktörerna begreppet ’emergent urbanism’, 
som fångar att planeringens uppgift inte bara 
handlar om att förutse och lägga riktningar, utan 
också om att hantera och reagera, och kanske 
också acceptera.

Läs mer på: 
www.ashgate.com/isbn/9781409457275

Genom den ettåriga post-master utbildningen Resources på Mejan 
arkitekturskola har professor Henrietta Palmer samlat ett omfat-
tande material från studenter, lärare, gästföreläsare och inbjudna 
författare. I sin helhet är det en storartad reflektion kring stadens 
konstanta förändringsprocesser och behov av verktyg, metoder  
och visionära utblickar. I boken snuddas vid en ny framtid 
där utarmning av fossila bränslen och klimatförändringar kan 
komma att leda till alternativa stadsformer, -system och -proces-
ser. Och även om det är en komplex framtid som målas upp är 
det ändå en gemensam och hoppfull stadsutveckling som hägrar. 

Läs mer på:  
aadr.info/access-to-resources-an-urban-agenda/

Atlas of Cities 
 
Redaktör: Paul Knox  
Förlag: Princeton University Press

Med ett förord av Richard Florida sätter denna bok en ton av kreativitet 
och identitet för de nya globala städernas framväxt. Boken är en genom-
gång av olika stadsidentiteter och behandlar allt från the Rational city 
till the Intelligent city och ser på staden som en självständig entitet, med 
ett förflutet, en samtid och en framtid. Boken är en bra orientering i den 
begreppsflora som omgärdar stadsutvecklingen idag och ger i flera fall 
en spännande fördjupning. Men kanske blir boken emellanåt allt för 
generell och aningens kall i sin genomgång. 

Läs mer på:  
press.princeton.edu/titles/10307.html
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Statlig cykelpolitik 
– på papperet och i realiteten 
 
Författare: Krister Spolander 
Förlag: Naturskyddsföreningens 
Recension av: Järda Blix

Byggekologi: kunskaper för ett 
hållbart byggande ( tredje utgåvan ) 
 
Författare: Maria Block & Varis Bokalders ( 2014 )   
Förlag: Svensk Byggtjänst

Kan hela Sverige leva? 
 
Förlag: Svenskastadskarnor

Hur mycket slår en ökande cyklingstrend igenom i mera 
pengar till cykelinfrastruktur, och hur lång tid ska det ta 
att bygga bort den obalans mellan de aktiva transport-
sätten gång och cykel jämfört med bilen som många 
årtiondens fokusering på bilens framkomlighet har skapat 
i vårt offentliga rum?

Krister Spolander har på uppdrag av Naturskydds-
föreningen tagit fram en läsvärd rapport om hur mycket 
statliga pengar till cykelinfrastruktur som hittills har 
nått fram och vad som finns med i senaste infrastruk-
turbeslutet i juni 2014 ( avseende 2014–2025 ). Det är en 
knapp procent av den totala ramen, och en mindre andel 
än i föregående planeringsperiod ( 2010–2021 ).

I en avslutande diskussion visas på systemfel i pla-
neringsmodellen för statlig finansiering och förslag hur 
man ska komma till rätta med dessa.

Rapporten finns tillgänglig här: 
naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/rapporter/rapport-statlig-cykelpolitik.pdf

Denna klassiker av böcker finns nu i uppdaterad tappning. 
De erfarna författarna Varis Bokalders och Maria Block 
beskriver och redogör för förutsättningar, lösningarna och 
effekterna av ett hållbart byggande. Nästan som en manual 
för hållbar utveckling. Såklart kan man fundera över alla de 
sociala effekter som endast berörs marginellt, eller de ekono-
miska dito som inte heller är i fokus, men som manual är den 
ett utmärkt komplement till ex Arkitektens handbok.  
 
Läs mer på: byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/miljo-ener-
gi-och-tillganglighet/byggekologi.-utg-3/

En forskargrupp inom Svenska 
Stadskärnors forskarråd har gjort 
en trendspaning kring ämnet 
svensk urbanisering med syfte 
att ge en bild av vilka utmaningar 
våra svenska städer och orter står 
inför och hur de kan verka för 
att vara en så framgångsrik stad 
som möjligt efter dagens förut-
sättningar. Sammanfattningsvis 
är forskarnas uppfattning att det 
ytterst handlar om att vilja och att 
välja för att kunna nå framgång. 
Det krävs förankring, det krävs 
uthållighet och det krävs beslut. 
Är du nyfiken på att läsa mer om 
de olika forskarperspektiven, kan 
du ladda ner rapporten på: 
www.svenskastadskarnor.se

Stadens sopor: 
tillvaratagande, 
förbränning och 
tippning i Stockholm 
1900-1975 
 
Författare: Ylva S. Sjöstrand 
Förlag: Nordic Academic Press

Detta är bokversionen av en avhandling som 
framlades hösten 2014 vid Stockholms univer-
sitet, på ekonomisk-historiska institutionen. 
I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur 
metoderna för avfallshantering i Stockholm 
påverkats av avfallets sammansättning, den 
rådande praktiken samt de idéer kring teknik 
och miljö som dominerat under olika perioder. 
Författaren visar hur idé och praktik 
tillsammans skapat nya avfallsregimer för 
sophantering och hur metoder etableras och 
vidmakthålls – tills de slutligen blir inaktuella 
och ersätts av andra. 
 
Du hittar boken på: 
nordicacademicpress.com/bok/stadens-sopor

Kan 
hela 

Sverige 
leva?

TrendrapporT 2014
ForSKarrådeTS

Statlig cykelpolitik  
– på pappret och i realiteten

Rapport
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DEBATT
OM GENTRIFIERING

Karolina Embring är arkitekt SAR/MSA, verksam i Haninge kommun

Stadsplanerare drömmer ofta om att skapa en rik stadsmiljö. 
Vi försöker formulera vad en sådan är och hur vi med fysisk 
planering kan stödja den. I detta finns dock ett famlande efter 
frågor och svar. Karolina Embring ser därför behovet av utökad 
expertis i planering för social hållbarhet samtidigt som hon 
redovisar starkt stöd i PBL för att värna dessa frågor. 

Debatt

I samband med framtagande av ett planprogram för 
Jordbro centrum under våren 2014 har jag ställts inför 
en rad frågor kring våra möjligheter och vårt ansvar 
som planerare. Jordbro är ett miljonprogramsområde 
några kilometer söder om Handen i Haninge kommun, 
med ett relativt otillgängligt och slitet centrum. Platsen 
sprudlar av liv men tampas också med problem som hög 
arbetslöshet, låg medelinkomst bland invånarna, dåligt 
med mötesplatser, sysslolösa ungdomar och ett dåligt 
underhållet bostadsbestånd. Jordbros centrala torg 
inramas av en gammal högstadieskola som lades ner för 
några år sedan. 

Byggnaden rymmer sedan några år delar av 
Jordbros kultur- och föreningsliv och innehåller många 
av de kvaliteter och rum som krävs för ett fungerande 
kultur- och föreningshus. Trots snäva öppettider och 
med det begränsad tillgänglighet för allmänheten är det 
en inspirerande plats att vistas på. I huset samsas  
ungdomar, bibliotekarier, dansare, musiker, pianolärare, 
pensionärer och miljönissar. Byggnadens tåliga, ruffa 
lokaler i olika storlekar har anpassats och tagits i 
anspråktagna av verksamheterna efter behov och lust, 
med väggmålningar, hemmagjorda möbler, tavlor och 
draperier. Men kulturlivets vistelse i huset är temporär. I 
kommunens politiska vision för Jordbro står det att den 
f.d. Jordbromalmsskolan ska ge plats för mer ”stadslik-
nande kvarter”, beslut om rivning togs 2011. Samtidigt 
beslöt kommunen att ett nytt kultur- och föreningshus 
skulle uppföras. Efter hand har det blivit tydligt att 
byggnaden kommer att bli en tredjedel så stor som den 
f.d. skolbyggnaden och att det ska undersökas om det 
är möjligt att driva kulturhuset i annan regi än kommunal. 
För mig har skolbyggnaden i Jordbro kommit att 
symbolisera problematiken kring förståelsen av social 
hållbarhet när det gäller stadsbyggnad och stadsplane-
ring. Bevarandet av skolbyggnaden som kulturhus är na-
turligtvis inte svaret på alla problem, men diskussionen 
kring den belyser många av de viktiga frågeställningar 
som ligger på mitt och många andra planerares bord. 
Hur går vi vidare härifrån?

Öka vår kunskap om hur den fysiska strukturen kan – 
och inte kan – påverka en hållbar utveckling. 

Som planerare riskerar vi att i brist på insikt om sam-
hällets mekanismer ibland få rollen som sminkörer av 
en svårförståelig och destruktiv utveckling. Vi målar 
upp fina bilder på hur det ska bli i framtiden, men med-
verkar samtidigt till att en del av befolkningen margi-
naliseras och att det demokratiska utrymmet i form av 
kommunalt ( dvs. gemensamt ) ägd mark och byggnader 
begränsas. Hur ska vi komma åt detta? Det jag som 
tjänsteman har gjort i fallet med Jordbro är att gräva ett 
snäpp djupare, utifrån en aning om en kunskap vi som 
planerare i högre utsträckning bör skaffa oss – den om 
vad en hållbar ( stads- )utveckling egentligen innebär. 
Jag är inte sociolog eller historiker eller kulturvetare, 
inte heller ekolog eller ekonom, men jag kan som 
samhällsplanerare ana att, som i detta fall, eventuell 

utförsäljning av kommunägd central mark, byggandet 
av bostäder som inte alla har råd med och rivning av en 
centralt placerad, historiskt förankrad och välbevarad 
skolbyggnad kan vara destruktivt för en redan utsatt 
förort, och inte i linje med en socialt hållbar utveckling. 
Och jag vill därför föreslå att vi tar in expertis som gör 
lämplig utredning av konsekvenser och tillgångar på 
platsen innan man driver igenom, säkert välmenad, 
rivning och utförsäljning. Jag lutar mig mot PBL:s 
portalparagraf, som föreskriver en hållbar utveckling. 
Vi har ett lagligt reglerat ansvar som planerare att inte 
motverka, eller till och med främja, en hållbar utveckling, 
genom att veta hur vi planerar och styr markanvändning-
en. Formulerat såhär så blir vår uppgift i det närmaste 
radikal, i synnerhet i en värld alltmer styrd av ekono-
miska intressen.

Formulera frågorna och söka svaren. 

I alla våra planer redovisar vi de mål och strategier, kom-
munala såväl som statliga, som planen tas fram utifrån, 
och förklarar hur planen ska verkar i den riktning som 
målen pekar ut. Samtidigt ser vi en motsatt utveckling 
i mångt och mycket. Detta är frustrerande och något som 
jag upplever att vi ofta hanterar med uppgivenhet och 
osäkerhet. Men jag funderar på om det inte också borde 
kunna fungera som en kraftfull språngbräda för oss 
planerare. Vi borde kunna beskriva vad som skiljer de 
fina orden från verkligheten och hjälpa våra folkvalda 
genom att påvisa detta mycket konkret, det borde ligga 
inom räckhåll för oss med vår kompetens. Klarar vi det 
så kan vi med gott samvete säga att vi dragit vårt strå till 
stacken för att åstadkomma den så omtalade hållbara 
utvecklingen.

Karolina Embring

•  PBL 1 kap 2§: 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning.
 
•  PBL 1 kap 3§: 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala 
och regionala förhållanden främja:

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och kommunika-
tionsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
 
•  PBL 4 kap 2§: 
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vat-
tenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk […]
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Eftersom berörda hyresgäster enligt PBL ( 5 kap 11§ 2 ) 
redan ingår i samrådskretsen och har rätt att överklaga 
beslut enligt PBL kan det ifrågasättas varför hyresgäst-
organisationer, som väl får anses representera hyresgäs-
terna, ska ha samma möjlighet. En sådan redundans är 
uppenbart onödig. Naturligtvis står det berörda hyres-
gäster fritt att kontakta och få stöd från hyresgästorga-
nisationer. Men att en hyresgästorganisation som sådan 
ska ingå i samrådskretsen är högst tveksamt.

PBL-Överklagandeutredningen skriver:

Eftersom hyresgäster har möjlighet att överklaga 
beslut om lov och förhandsbesked kan det ifråga-
sättas varför hyresgästorganisationer, som anses 
representera hyresgästerna, ska ha samma möjlighet. 
Hyresgästorganisationer anses dock representera 
kollektivet hyresgäster och får därmed även anses 
föra talan för framtida boende. Det finns inget som 
tyder på att hyresgästorganisationer överklagar 
beslut om lov och förhandsbesked i någon större 
omfattning. Vi anser mot denna bakgrund att det 
inte heller finns skäl att begränsa hyresgästorgani-
sationers talerätt.

- Effektiv och rättssäker PBL-överprövning 
SOU 2014:14

Jag anser att utredningen gjorde fel när den inte vågade 
sig på att begränsa varken samrådskretsen eller vilka 
beslut som får överklagas. Utredningen anför två skäl till 
att inte våga röra hyresgästorganisationernas talerätt.

Hyresgästorganisationer anses dock representera 
kollektivet hyresgäster och får därmed även anses 
föra talan för framtida boende. 
( Utredningen refererar här till den s.k. Plankando-
meni MMÖD )

Jag menar att MMÖD dock gjorde sig skyldiga till ett 
felresonemang när man i domen skrev:

Hyresgästföreningen Södermalm och Lokala Hyres-
gästföreningen Plankan, vilka får anses kunna föra 
talan för framtida boende i de nya bostäderna.

PBL 5 kap 11§ 3 säger att kommunen ska samråda med 
”de kända organisationer av hyresgäster som har avtal 
om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om 
någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna 
till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde 
en berörd fastighet är belägen”

Enligt ”plankandomen” ingår alltså hyresgästorga-
nisationen i samrådskretsen i egenskap av att man före-
träder framtida boende i de fastigheter som ska byggas. 
Men är verkligen” berörd fastighet” enligt PBL, under ett 
samrådsskede, detsamma som de fastigheter som ska 
byggas? Tveksamt. 

Vidare, hur kan en hyresgästorganisation represen-
tera framtida boende i de nya bostäderna när en detaljplan 
inte anger upplåtelseform? Det kan ju bli bostadsrätter 
som byggs.

I de flesta fall hyresgästorganisationer överklagar är 
det dessutom tydligt att hyresgästorganisationen främst 
anser sig företräda hyresgäster i existerande berörda 
fastigheter, dvs. inte framtida boende. I ett fall i Borås 
var det inte ens nya bostäder som överklagades, hur kan 
då hyresgästorganisationer anses ”föra talan för framtida 
boende i de nya bostäderna”?

Det finns inget som tyder på att hyresgästorganisa-
tioner överklagar beslut om lov och förhandsbesked i 
någon större omfattning.

Att hyresgästorganisationer överklagar planer och 
lov, och därmed aktivt hindrar tillkomst av bostäder, 
finns flera exempel på från exempelvisi Stockholm, 
Helsingborg och Borås. I Helsingborg tyckte hyresgäst-
organisationen t.o.m. att det var ”häftigt” nya bostäder 
stoppades.

Vill vi öka bostadsbyggandet måste antalet över-
klaganden minska. De två skälen som utredningen förde 
fram håller bevisligen inte. Att ha både hyresgäster och 
hyresgästorganisationer i samrådskrets är onödigt, tids-
krävande och stoppar bostadsbyggen. Begränsa hyres-
gästorganisationers talerätt genom att stryka 5 kap 11§ 3, 
samt hänvisningen till 5 kap 11§ 3 i 9 kap 25, § ur PBL.

Rikard Silverfur

DEBATT
SKA HYRESGÄSTORGANISATIONER 
HA RÄTT ATT ÖVERKLAGA 
DETALJPLANER OCH BYGGLOV?

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige

Ingen ifrågasätter att berörda hyresgäster och boende ska ingå i en 
samrådskrets. Men är det rätt att även hyresgästorganisationer ges rätt  
att överklaga detaljplaner och bygglov? Riksdagen bör stryka 5 kap 11§ 3, 
samt hänvisningen till 5 kap 11§ 3 i 9 kap 25 §, ur PBL.

Debatt

Foto av Nicola Evans, WSP



Kort rapport från arrangemang av FFS sydost:

Den 2 oktober samlades c:a 50 personer i en sal på  
Blekinge tekniska högskola för att gemensamt se på  
en intervjufilm och diskutera under rubriken:
VILKET ÄR JANE JACOBS ARV och vad har det för 
relevans för planeringen i Sverige?

Flimen ( c:a 45 min ) visade intervjuer med en åldrad 
Jane Jacobs, och filmer av henne ute i gatuvimlet, 
på föreläsningspodiet och i livligt samspråk med 
studenter. Hon berättade om de bärande idéerna i sitt 
tänkande om livet i amerikanska storstäder, redovisat i 
The Death and life of Great American Cities. Tankarna 
utvecklades och breddades i The Economy of Cities, 
Cities and the Wealth  
f Nations och The Nature of Economies. 

Erik Marcus och David Gillanders från FFS Sydost 
inledde och diskussionen leddes av Gösta Blücher. 

Intrycket från den livliga diskussionen är att Jacobs 
tankar visst har relevans för oss i Sverige även nu. 
Sverige hade under 1900-talet en omfattande stads-
omvandling i både små och stora orter, ”Domusvågen” 
sa någon. I arvet från Jacobs ligger insikten att inför 
förändringar måste man faktiskt ta reda på hur en 
plats fungerar och används. Gösta påminde att den 
nyligen bortgångne engelske stadsplaneringsnestorn 
Peter Hall ansåg att Jane Jacobs ”The Death and 
Life…” är en av 1900-talets viktigaste arbeten. 

Några tips och länkar som togs upp:
Monica Andersson: ”Politik och Stadsbyggande:  
modernismen och byggnadslagstiftningen”, 2009

”Project for Public Spaces”, www.pps.org, startad 
1975 och inblandad i många platsutvecklingsprojekt.

Eva Sundin och Järda Blix

VILKET ÄR JANE JACOBS ARV 
och vad har det för relevans  för planeringen i Sverige?

Välkommen till seminarium!
Visning av intervjuvfilm och diskussion den 2:a oktober kl 17 på BTH, sal C413A
Ingen kostnad, vi bjuder på kaffe och macka till föranmälda.
 

 Anmäl dig senast den 25:e september till susana@gisprocess.com
  

Samtalsledare: Gösta Blücher
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