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Abstract 
The concept of sustainable development has in recent decades been a topical 
subject. Sustainable development includes ecological, economic, social and cultural 
dimensions. Materials and buildings have for long been able to get 
environmentally certified. Today certification systems are developed that allows 
entire urban districts to get a sustainability certification. This could be a step 
towards sustainable cities.  

In year 2010 the development project HCS - Sustainability Certification of urban 
districts was started. It aims to investigate how sustainability certification for 
urban districts can be used in Sweden. Certification of districts handles a broader 
perspective and complements the environmental certification of buildings. Instead 
of focusing solely on the environmental conditions the social, economic and 
cultural conditions are also managed. 

The thesis aims at a holistic approach to contribute to a more sustainable urban 
planning. By answering the three questions, 

• What does sustainable development from an urban planning perspective 
entail? 

• How can a sustainability certification system for urban districts be applied 
in the work towards sustainable cities? 

• How can an urban district be designed to be sustainable? 

the goal is to show proposals for how an urban district can be designed and 
planned, from a sustainability certification system, to contribute to a more 
sustainable urban planning. 

The methods used in this thesis are literature study, document analysis, a case 
study, interviews and illustration work. The case study is conducted in 
collaboration with the Municipality of Skövde. The basis for the case study has 
been the Arenaområdet in Skövde. 

The results of this thesis show that sustainable development from an urban 
planning perspective, involves working cross-sectionally with questions 
concerning sustainability of a city. Sustainability dimensions must be treated 
equally and given equal space in the planning of cities and urban districts. 
Characteristics of a sustainable city often have its origins in a local context. 
Consideration needs to be given to the geographical location and its prerequisites. 
The thesis also shows that to be applied in the work for sustainable cities the 
sustainability certification for urban districts must make a difference, be useful, 
reliable, and adaptable. Sustainability certification systems also work as guidelines 
for the design of urban districts. Basic principles in the design of sustainable urban 
districts are that they should be flexible in time and contain assorted places to 
meet and have mixed functions. 
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Sammanfattning 
Begreppet hållbar utveckling har de senaste årtiondena varit ett aktuellt ämne. En 
hållbar utveckling utgörs av ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
dimensioner. Länge har material och byggnader kunnat miljöcertifieras. Idag 
utvecklas certifieringssystem som gör att hela stadsdelar kan hållbarhetscertifieras, 
vilket kan vara ett led mot hållbara städer.  

År 2010 startades utvecklingsprojektet HCS – Hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar. Det har som syfte att utreda hur hållbarhetscertifieringssystem för 
stadsdelar kan användas i Sverige. Certifiering av stadsdelar hanterar ett bredare 
perspektiv och kompletterar miljöcertifieringen av byggnader. Istället för att 
enbart fokusera på miljömässiga förhållanden behandlas även sociala, ekonomiska 
och kulturella förhållanden. 

Examensarbetet syftar till att ur ett helhetsperspektiv bidra till ett mer hållbart 
stadsbyggande. Genom att besvara de tre frågeställningarna, 

• Vad innebär hållbar utveckling ur ett stadsplaneringsperspektiv? 
• Hur kan ett hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar tillämpas i arbetet 

för hållbara städer? 
• Hur kan en stadsdel utformas för att vara hållbar? 

är målet att visa förslag till hur en stadsdel kan utformas och planeras, utifrån ett 
hållbarhetscertifieringssystem, för att bidra till ett mer hållbart stadsbyggande. 

De metoder som använts i arbetet är litteraturstudie, dokumentanalys, fallstudie, 
intervjuer och skissarbete. Fallstudien är gjord i samarbete med Skövde kommun. 
Utgångspunkt för fallstudien har varit Arenaområdet i Skövde. 

Resultatet av arbetet visar på att en hållbar utveckling, ur ett 
stadsplaneringsperspektiv, innebär att arbeta tvärsektoriellt med hållbarhetsfrågor 
för en stad. Hållbarhetsdimensionerna måste behandlas likvärdigt och ges lika 
utrymme vid planering av städer och stadsdelar för att de ska bli hållbara. 
Egenskaper hos en hållbar stad har ofta sitt ursprung i ett lokalt sammanhang. 
Hänsyn behöver därför tas till den geografiska platsen och dess förutsättningar.  

Rapporten visar även att om hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar ska 
tillämpas i arbetet för hållbara städer måste det göra skillnad, vara användbart, 
trovärdigt och anpassningsbart. Hållbarhetscertifieringssystemet fungerar vidare 
som riktlinjer vid utformning av stadsdelar. Grundprinciper vid utformning av 
hållbara stadsdelar är att de ska vara flexibla i tiden samt innehålla blandade 
mötesplatser och funktioner. 

Nyckelord 
Hållbar utveckling, hållbar stadsutveckling, hållbarhetscertifiering av stadsdelar, 
BREEAM Communities, Masthusen, MediaCityUK och Arenaområdet. 
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1 Inledning 
Examensarbetet är ett led i vår treåriga högskoleingenjörsutbildning inom 
Byggnadsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet är ett samarbete med 
Stadsbyggnadskontoret på Skövde kommun. 

Begreppet hållbar utveckling har de senaste årtiondena varit ett aktuellt ämne. En 
hållbar utveckling utgörs av ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
dimensioner. Länge har material och byggnader kunnat miljöcertifieras. Idag, år 
2013, utvecklas certifieringssystem som gör att hela stadsdelar kan hållbarhets-
certifieras, vilket kan vara ett led mot hållbara städer. Ännu har ingen stadsdel i 
Sverige hållbarhetscertifierats men Masthusen, ett stort projekt i Malmö, förväntas 
bli landets första hållbarhetscertifierade stadsdel. Det finns inga entydiga modeller 
för hur en hållbar stadsdel ser ut men det finns vägledande principer. Ett av dessa 
klassnings- och certifieringssystem för hållbar stadsutveckling är BREEAM 
Communities. 
 

1.1 Problembeskrivning 
Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland, år 1987, är hållbar 
utveckling en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. De tre dimensionerna 
av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska 
samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra.1 På senare tid har även faktorn 
kultur kommit att spela en roll i den hållbara utvecklingen.  

Faktorerna för hållbar utveckling har bearbetats mycket var för sig och därmed 
har helhetsperspektivet av en hållbar stad kommit i skymundan. Begreppet hållbar 
stad behöver därför belysas ytterligare, där alla dimensioner samspelar. Problemet 
är relevant att studera för att visa på helheten och samspelet istället för att enbart 
fokusera på delarna. Det är också viktigt att peka på hur de olika aktörerna i 
samhället samverkar. 

För många aktörer inom byggbranschen har intresset för att miljöcertifiera 
byggnader varit stort. Utvecklingen är på väg mot att utöver miljöcertifiering av 
material och byggnader även kunna hållbarhetscertifiera hela stadsdelar. I och med 
att hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar är så pass nytt finns det anledning 
att studera hur ett sådant system kan tillämpas. BREEAM Communities är ett 
klassnings- och certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Systemet omfattar 
faktorer för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som delas in i sex 
kategorier.  

År 2010 startades utvecklingsprojektet HCS – Hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar. Det är ett samarbete mellan WSP, NCC, Stockholms stad och IVL 
Svenska Miljöinstitutet som syftar till att utvärdera hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar. Vidare är syftet att få fram hur hållbarhetscertifiering av stadsdelar kan 
användas i Sverige. Första steget var att utvärdera systemet BREEAM 
                                                
1 Regeringskansliet. www.regeringen.se/sb/d/1591. (Hämtad: 2013-01-30) 
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Communities. Planer finns på att utvärdera LEED Neighborhood Development, 
för att sedan göra en jämförelse mellan de båda systemen.2 
 
Tidigare arbeten som gjorts inom området är Lena Froms Forskningsöversikt Hållbar 
stadsutveckling och Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitektmuseet, 
Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö-och kulturmyndigheter om samverkan för att främja 
en hållbar stadsutveckling. Froms rapport syftar till att ge en bild av hur det svenska 
forskningslandskapet inom hållbar stadsutveckling ser ut och att visa på framtida 
forskningsbehov. Forskningsöversikten fokuserar främst på forskning inom den 
sociala och den kulturella dimensionen och deras kopplingar till angränsande 
forskningsområden. Rapporten betonar även vikten av ett helhetsseende på 
hållbar stadsutveckling. 
 
Slutrapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag till de fyra myndigheterna, 
Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitektmuseet. Den behandlar 
olika perspektiv på hållbar stadsutveckling, behovet av en nationell stadspolitik 
och att de sociala och kulturella hållbarhetsaspekterna behöver lyftas fram 
ytterligare. Även arkitekturens samlande och innovativa roll och att se kulturarvet 
som en urban framtidsresurs behandlas. 

1.1.1 Fallstudie 

I examensarbetet ingår ett samarbete med Skövde kommun. Skövde kommun 
ligger i Västra Götaland och har ca 52 000 invånare. Staden är från början en 
regementsstad med planer på att utvecklas till regioncentrum för det tidigare kallat 
Skaraborg. Staden har starka anknytningar till sport och kultur. Arenaområdet är 
ett centrumnära område i Skövde som nyligen fått ett tillskott i form av en stor 
idrottsanläggning med ett äventyrsbad kallad Arena Skövde. Detta var en viktig 
framtidssatsning med avsikt att sätta Skövde på kartan och att skapa en attraktiv 
mötesplats. Arenaområdet är en stor del av centrala Skövde som i dagsläget till 
större del används som parkering. Skövde kommun ser möjligheter i att utveckla 
användandet av platsen och därför att exploatera området ytterligare. De vill ha 
förslag på hur denna utveckling kan se ut ur ett hållbarhetsperspektiv. 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att ur ett helhetsperspektiv bidra till ett mer hållbart 
stadsbyggande. 

1.2.2 Mål 

Målet är att visa förslag till hur en stadsdel kan utformas och planeras, utifrån ett 
hållbarhetscertifieringssystem, för att bidra till ett mer hållbart stadsbyggande. 

                                                
2 Hållplatsen. http://media.hallplatsen.nu/2011/03/H%C3%A5llbarhetscertifiering.pdf. (Hämtad:2013-02-06) 
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1.2.3 Frågeställningar 

1. Vad innebär hållbar utveckling ur ett stadsplaneringsperspektiv? 
2. Hur kan ett hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar tillämpas i arbetet 

för hållbara städer? 
3. Hur kan en stadsdel utformas för att vara hållbar? 

1.3 Metod 
De metoder som använts i arbetet är litteraturstudie, dokumentanalys, fallstudie, 
intervjuer och skissarbete. För samtliga frågeställningar har litteraturstudier och 
dokumentanalyser genomförts. Boken Forskningshandboken – för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, skriven av Martyn Denscombe, har 
använts för att få information om hur olika vetenskapliga metoder kan användas.3  

1.3.1 Vad innebär hållbar utveckling ur ett stadsplaneringsperspektiv? 

I litteraturstudie och dokumentanalys har vetenskapliga texter från litteratur, 
artiklar och databaser studerats. Detta för att få en bild av hur mycket forskning 
som gjorts tidigare kring frågeställningen samt för att få fram information för 
fortsatt arbete. 

1.3.2 Hur kan ett hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar 
tillämpas i arbetet för hållbara städer? 

Litteraturstudie och dokumentanalys4 - vetenskapliga texter från litteratur, artiklar 
och databaser har studerats. Referensobjekt har studerats för att se hur ett 
hållbarhetscertifieringssystem kan tillämpas samt hur stadsdelar kan utformas och 
planeras för att vara hållbara.  

1.3.3 Hur kan en stadsdel utformas för att vara hållbar? 

Dokumentanalys har genomförts. En fallstudie av Arenaområdet i Skövde har 
gjorts. Den mynnar ut i ett skissarbete baserat på riktlinjer från ett 
hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar och intervjuer med anställda på 
Skövde kommun. Skisserna har gjorts i SketchUp. 

1.4 Avgränsningar 
Det finns flera olika hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar. I rapporten har 
det system valts som bearbetats mest i Sverige. I skissarbetet kommer byggnaders 
fasadutformning inte behandlas utan endast volymer, höjder och ungefärliga 
placeringar.  

                                                
3 Denscombe, Martyn.  Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur, 2009. 
4 Ibid. 
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1.5 Disposition 
Rapporten inleds med ett avsnitt om teoretisk bakgrund där förutsättningar för 
fortsatt arbete med rapporten presenteras. Följande kapitel, Genomförande, 
beskriver hur arbetet har utförts och de metoder som har använts för att besvara 
frågeställningarna. Kapitlet börjar med en omfattande litteraturstudie som sedan 
följs av referensobjekt och fallstudie. Fallstudien består av en beskrivning av 
området, en intervjudel och skissarbete. I nästkommande kapitel, Resultat och 
analys, beskrivs och analyseras resultatet och frågeställningarna besvaras. 
Rapporten avslutas med en resultat- och metoddiskussion samt med slutsatser och 
rekommendationer för framtida arbete inom ämnet. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
Nedan presenteras vad som ligger till grund för arbetet och arbetets förutsättningar. 

2.1 Stadsplanering och hållbar utveckling 

Begreppet stadsplanering handlar om att utforma och skapa den framtida staden. 
Att planera innebär att skapa goda förutsättningar för framtiden och att samtidigt 
vara medveten om att andra tänkbara alternativ hindras. Behovet av bra 
stadsplanering finns inom såväl kommunal, regional, nationell som global nivå 
både inom privat och inom offentlig sektor. 

Framgångsrika städer behöver ha en bra balans mellan sociala funktioner, handel 
och ekonomi samt liten påverkan på miljön. En bra stadsplanering kan bidra till en 
hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling etablerades i 
Brundtlandsrapporten, år 1987, där kommissionen ledd av Gro Harlem 
Brundtland uttryckte att: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”5 

Stadsplaneringen har sedan Brundtlandsrapporten influerats av de tre 
dimensionerna som hållbar utveckling bygger på, ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt. Tyngdpunkten låg i början på den ekologiska dimensionen. Sedan Rio-
konferensen, år 1992, där Agenda 21 framställdes, har även de andra två 
dimensionerna hamnat i fokus6. På senare tid har dimensionen kultur kommit att 
spela en roll i den hållbara utvecklingen.  
 
2.2 Möjligheter och hinder för hållbar stadsutveckling 
Begreppet hållbar stadsutveckling är komplext. En stad kan upplevas som diffus 
till sitt innehåll men till sin form konkret med bebyggelse och fysiska strukturer. 
Stadsutveckling handlar om stadens förändring och utveckling och vad det 
innebär för människors livsvillkor och miljön7.  

Den ökande befolkningsmängden i städerna kan ses som en stor utmaning. Den 
ställer krav på snabb omställning av städernas strukturer, funktioner och innehåll. 
Den traditionella stadsstrukturen måste kunna anpassas och utvecklas till goda 
livsmiljöer och innehålla merparten av framtidens arbetstillfällen.8 Utmaningen 
skapar nya förutsättningar att förbättra staden samt att se den i ett större 
sammanhang där dess innehåll kan analyseras utifrån hållbarhetskriterier. Det 
finns många hinder för att uppnå en hållbar stadsutveckling.  

                                                
5 FN. http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/. (Hämtad 
2013-03-13) 
6 Björned, Magnus. Hållbar stadsutveckling- en studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Masterprogrammet för fysisk planering, BTH, 2012 
7 Engström Carl – Johan. Hållbar stadsutveckling- hinder och möjligheter. Delegationen för hållbara städer, 2012 
8 Ibid. 
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De livsmönster som utvecklas inom trender i stadsutvecklingen kan ses som både 
hinder och möjligheter.9 Städerna i sig utgör både hinder och möjligheter. Hinder i 
form av att de har stora ekologiska fotavtryck och att det oftast är i städerna de 
sociala problemen finns.10 Städernas uppbyggnad möjliggör förtätning, effektiva 
energisystem samt främjande av gång- och cykeltrafik. Den stora 
befolkningsmängden skapar också goda förutsättningar för kollektivtrafik och 
mindre biltrafik. En del av den hållbara utvecklingen av staden är omvandlingen 
från den funktionsseparerade staden till den funktionsblandade staden. En stad 
med sammanvävda funktioner, i en tät och blandad bebyggelse, är hållbar. Bristen 
på helhetssyn och förståelse för staden som en föränderlig och komplex struktur 
är hinder som måste övervinnas för att kunna möjliggöra hållbara städer.11 

”Stuprörstänket” vid planering, icke sektorsövergripande planering, måste 
elimineras för att hållbara städer ska kunna utvecklas. Alla berörda aktörer måste 
samverka gemensamt över sektorsgränserna. Forskare ser även problematik i 
betydelsen av begreppet hållbarhet. Begreppet är brett och lätt att använda men 
ses ofta som otydligt. Det finns ett behov av att förtydliga att hållbarhet handlar 
om ett helhetsperspektiv och systemtänkande, vilket inte bara inrymmer den 
ekologiska dimensionen utan också i hög grad den ekonomiska och sociala 
dimensionen.12 
 
2.3 Miljö- och hållbarhetscertifiering - en tillbakablick 
Byggindustrin står för många av de miljöproblem som finns i vårt samhälle. 
Byggnader i sig svarar för totalt ca 40 % av Sveriges energianvändning.13 
Miljöcertifiering kan ses som ett verktyg för att uppnå hållbart byggande. Arbetet 
med miljöcertifiering har pågått sedan början av 1990-talet. Till en början gjordes 
försök att skapa en internationellt gemensam standard för certifieringar. Detta 
misslyckades och istället har flera modeller utvecklats av olika aktörer. Det är 
viktigt, att miljöcertifieringssystem är otvetydiga och enkla samt baseras på 
vetenskapliga grunder.14 Under år 2005 utvecklades Miljöbyggnad som är ett 
svenskt system för miljöklassning av byggnader. Skapandet av Miljöbyggnad och 
bildandet av Sweden Green Building Council (SGBC) är orsaken till att 
certifieringsprocessen tog fart i Sverige.15   

                                                
9 Ibid 
10 Fredriksson, Charlotta. System och strukturer som hindrar hållbar stadsutveckling. Forskargruppen för 
stadsregioner och utvecklingskraft 2012:1, KTH 
11 Ibid 
12 Engström Carl – Johan. Hållbar stadsutveckling- hinder och möjligheter. Delegationen för hållbara städer, 2012 
13 Toller, Susanna et al. Bygg-och fastighetssektorns miljöpåverkan, s.59-60.Boverket. 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Bygg_och_fastighetssektorns_miljopaverkan.pdf 
14 Sundqvist, Åsa et al. Miljöklassning av byggnader – inventering av metoder och intressenters behov. KTH, 
Samhällsplanering och miljö 2006. 
15 Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS). Miljöklassning i praktiken – Miljöbyggnad, 
BREEAM, LEED och GreenBuilding i offentliga byggnader. LTAB 2012. 
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För många aktörer inom byggbranschen har intresset för att miljöcertifiera 
byggnader varit stort. Idag är utvecklingen på väg mot att utöver miljöcertifiering 
av material och byggnader även kunna hållbarhetscertifiera hela stadsdelar. 
Certifiering av stadsdelar hanterar andra sakområden och kompletterar 
miljöcertifieringen av byggnader.16  Istället för att enbart fokusera på miljömässiga 
förhållanden behandlas även sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden. Det 
är av stor vikt att certifieringssystemen för stadsdelar kan appliceras på både 
befintliga och nyexploaterade områden.  
 
2.4 Hållbarhetscertifiering av stadsdelar 
I dagsläget, våren år 2013, finns flera olika certifieringssystem för stadsdelar, vilka 
används i världen. Dessa är bland annat BREEAM Communities (Storbritannien), 
CASBEE (Japan/Asien), Urban Districts (Tyskland), LEED Neighborhood 
Development (USA), Living Building Challenge (Kanada) och Green Star 
Communities (Australien).  

År 2010 startades utvecklingsprojektet HCS – Hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar. Syftet är att få fram hur hållbarhetscertifiering av stadsdelar kan 
användas i Sverige. Första steget var att utvärdera systemet BREEAM 
Communities. BREEAM Communities är därigenom det certifieringssystem som 
bearbetats mest för att anpassas till svenska förhållanden. Planer finns också på att 
utvärdera LEED Neighborhood Development, för att sedan göra en jämförelse 
mellan de båda systemen.17

                                                
16 Tyréns. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/tyrens/pressrelease/view/haallbarhetscertifiering-av-
stadsdelar-en-ny-tjaenst-fraan-tyrens-839249. (Hämtad 2013-04-04)  
17Hållplatsen. http://media.hallplatsen.nu/2011/03/H%C3%A5llbarhetscertifiering.pdf. (Hämtad: 2013-02-06) 
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3 Genomförande 
Nedan presenteras hur arbetet har genomförts. Resultatet baseras på det som 
framkommer i detta kapitel. 

3.1 Litteraturstudie/dokumentanalys  
I litteraturstudien har ett antal forskningspublikationer studerats och ett urval har 
sedan gjorts för vidare läsning. Dessa har använts för att definiera vad hållbar 
utveckling innebär ur ett stadsplaneringsperspektiv. Dokumentanalys har gjorts 
främst från elektroniska källor, där hemsidor och artiklar har behandlats. Detta för 
att ta reda på hur ett hållbarhetscertifieringssystem kan användas för att skapa 
hållbara stadsdelar samt för att få en nulägesbeskrivning av området i fallstudien.  

Sökning på DiVA18, Digitala vetenskapliga arkivet, har gjorts med sökorden hållbar 
utveckling, hållbar stadsutveckling och hållbarhetscertifiering. Forskningsarbeten har valts 
ut från sex studerade examensarbetens referenslistor, se bilaga 1, och från de 
dokument som analyserats. Google Scholar19 har också använts. 

3.1.1 Hållbar utveckling på olika nivåer 

Den hållbara utvecklingen ligger i många fall i händerna på världens politiker. 
Hållbar utveckling måste tillämpas på flera olika nivåer i samhället samtidigt. Det 
innebär att politikerna utgör en stor del i hur och om samhället kan utvecklas på 
ett hållbart sätt.20 FN, EU, regering, riksdag och kommunens beslutandeorgan är 
viktiga organisationer där många politiker arbetar och många beslut tas. Här stiftas 
lagar och beslutas om standarder och styrdokument, vilket är en viktig insats i 
arbetet för hållbar utveckling.  

Hur staden utvecklas och byggs har inverkan på många områden såsom hälsa, 
ekonomin, sociala interaktioner och den övergripande produktiviteten. Offentlig 
samhällsplanering ses i många politiska handlingar och planer som ett sätt att 
påverka utvecklingen av ett hållbart samhälle.21 

Lokal och kommunal nivå 

Kommunerna i Sverige ansvarar för en stor del av de samhällsfunktioner som 
finns omkring oss i vardagen.22 Kommunerna har ett omfattande ansvar för den 
fysiska planeringen i Sverige och de har därmed stor möjlighet att påverka den 
bebyggda miljön. I och med detta bidrar de också till hur och om samhället 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. I enlighet med Plan- och bygglagen 

                                                
18 DiVA. http://hj.se/bibl/publicering/diva.html (Hämtad 2013-04-08) 
19 Google Scholar. http://scholar.google.se/ (Hämtad 2013-04-08) 
20 Gulliksson, Håkan, Holmgren, Ulf. Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende och teknik. Studentlitteratur 2011 
21 Nolmark, Henrik, forskningsrådet Formas. Sammanfattning av ett samverkansprojekt Hållbar 
bebyggelseutveckling – teori, politik och praktik. 2005, 
http://www.teknik.uu.se/ftf/education/effektiv_energi_byggn/bredvid/pdf_filer/Formas_bebyggelse.pdf (Hämtad: 
2013-03-28) 
22 Sveriges Kommuner och Landsting. http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner. (Hämtad:  
2013-03-28) 
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upprättar kommunen översikts- och detaljplaner.23 Kommunens 
översiktsplanering är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att omsätta 
hållbarhetssträvanden i fysisk form24.  

För att nå hållbar stadsutveckling krävs fokus på den lokala nivån. I en rapport 
från Forskningsrådet Formas25 beskrivs den lokala arenan och dess betydelse för 
hållbar utveckling. Egenskaper hos en hållbar stad eller stadsdel har ofta sitt 
ursprung ur ett aktuellt lokalt sammanhang. Hänsyn behöver tas till den 
geografiska platsen och till förutsättningarna för lokala aktörer. Detta gör att 
hållbar utveckling ser olika ut i olika kommuner, städer och stadsdelar. Vad som är 
hållbart behöver alltså redas ut var plats för sig. 

Regional nivå 

I Sverige saknas en samordnad lagstiftning om regional utvecklingsplanering. Det 
anges dock i förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713) att en 
samordning med kommunernas översiktsplanering ska eftersträvas.26 I regional 
planering sammanförs de fysiska aspekterna av ekonomisk utveckling, 
infrastrukturutbyggnad, hushållning med mark och vatten, social sammanhållning 
samt bevarande av värdefull natur och kulturarv. Alla dessa utgör viktiga delar av 
en hållbar utveckling. Behovet av en regional planering i Sverige har ökat. Län och 
regioner har fått ett större ansvar gällande den regionala hållbarhetsutvecklingen i 
Sverige.27  

Nationell nivå 

På nationell nivå arbetar regeringen och riksdagen för den hållbara utvecklingen i 
Sverige.28 Regeringen har utarbetat en nationell strategi för hållbar utveckling där 
de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet behandlas. Det 
sociala innefattar den kulturella dimensionen.  

Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen år 2008-2012 för att utgöra 
en nationell arena för utveckling av hållbara städer och för att skapa bättre 
förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Delegationens uppdrag har varit att 
främja dialog och samråd mellan olika sektorer och kompetenser, underlätta 
samverkan mellan offentlig-privat och bidra till kunskapsutveckling.29 Under 
uppdraget har Delegationen samarbetat med kommuner och olika aktörer för att 
få ett erfarenhetsutbyte mellan de olika parterna. Delegationen har också delat ut 
statligt stöd till olika projekt för hållbar stadsutveckling. 
                                                
23 Boverket. http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/. (Hämtad:  2013-03-28) 
24 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas, Arkitektmuseet. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och 
kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling. Regeringen 2011, s 25. 
25 Formas. Den uthålliga staden - en kunskapsöversikt över ett sexårigt forsknings- och utvecklingsprogram. Edita 
Västra Aros 2008 
26 Boverket. http://www.boverket.se/Planera/Reional-planering/Regional-utvecklingsplanering/ (Hämtad: 2013-03-
28) 
27 Ibid 
28 Regeringen. En svensk strategi för hållbar utveckling- ekonomisk, social och miljömässig. 2003/04:129. 
29 Delegationen för hållbara städer. Delegationens uppdrag. (Hämtad:  2008-2010) 
http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/uppdraget.aspx . (Hämtad: 2013-03-29) 
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EU påverkar i stor utsträckning den nationella samhällsplaneringen, där 
politikområdena Miljö- och Regionalpolitik ger förutsättningarna för den fysiska 
planeringen och byggandet i Sverige. Olika så kallade EG-direktiv styr den svenska 
plan- och byggstiftningen exempelvis genom miljöbedömningar av planer och 
program, Natura 2000, miljökvalitetsnormer och regler om vatten.30  

Global nivå 

På global nivå är det främst FN:s UN-habitat och Unesco som inverkar på 
svenska myndigheters arbete med hållbar stadsutveckling. UN-habitat är FN:s 
boende- och bebyggelseprogram och syftar till att verka för hållbara tätorter och 
urbana miljöer samt allas tillgång till drägliga bostäder.31 Syftet med UN-habitat är 
också att öka samarbete, handel och offentlig-privat samverkan inom miljöteknik 
och samhällsplanering. Vartannat år hålls World Urban Forum (WUF) som syftar 
till att ge utrymme för internationell debatt och kunskapsförmedling om boende 
och bebyggelse. Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. 
De arbetar med frågor som rör hållbar stadsutveckling.32  

Samverkan mellan de olika nivåerna 

Staden är en viktig arena för kultur, arbete och bebyggelse såväl som att fungera 
som vardagsmiljö för en stor andel av jordens befolkning. Därmed behöver 
stadsbyggandet få en central roll i politiken och i den allmänna debatten. För att få 
en hållbar stadsutveckling krävs att tänka globalt men agera lokalt. Här är 
medborgardialogen en viktig del i den hållbara stadsutvecklingen, som behöver 
börja hos människan och hennes behov.33  

Det krävs helhetssyn och samverkan mellan de olika dimensionerna inom hållbar 
utveckling och mellan de olika politiska nivåerna inom stadsplaneringen. Det är 
viktigt att väga in sektorpolitikens inverkan och att försöka utveckla en 
stadsplanering som går över sektorsgränserna. Alltså en tvärsektoriell planering 
mellan den kommunala, regionala och nationella nivån. Vidare pekar många 
forskare och andra aktörer på att det finns ett behov av en nationell stadspolitik i 
Sverige, som överbygger de glapp som finns i dagens stadsplanering.34 I och med 
att det är kommunen som ytterst behandlar stadsplaneringen gäller det att 
stadspolitiken är lyhörd för kommunernas utmaningar. Samtidigt måste 
kommunerna vara lyhörda och ta hänsyn till invånarnas behov.  

En slutsats i det nationella projektet Den goda staden är att det behövs en 
samordnad stadsutvecklingspolitik som ser till att olika politikområden inte 

                                                
30 Boverket. http://www.boverket.se/Planera/Nationell-planering/ (Hämtad:  2013-03-28) 
31 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas, Arkitektmuseet. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och 
kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling. Regeringen 2011. 
32 Unesco. http://www.unesco.se/Bazment/Unesco/sv/Om-Unesco/Om-Unesco.aspx  (Hämtad: 2013-04-01) 
33 Ruben Nyström et al. Att skapa urbana livsmiljöer. I Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och 
rättvisa, Ola Broms Wessel, Moa Tunström och Karin Bradley (red.),s 118-128. Grafisk form Sweden, 2005. 
34 Ibid. 
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motverkar varandra.35 Den nationella stadspolitiken behöver vidare förhålla sig till 
det globala perspektivet och dess utmaningar. Den globala nivån kopplas samman 
med den lokala genom frågor om behov av ökad social, kulturell och ekonomisk 
rättvisa i städerna samt genom ökad medborgardelaktighet i stadsplaneringen.  

Kunskapsöverföring och kommunikation är två medel som är viktiga i arbetet 
med hållbar utveckling. Dessa behöver användas mellan tjänstemän från olika 
myndigheter och förvaltningar men även mellan tjänstemän och politiker, boende 
och andra verksamma. Det är av stor vikt att en gemensam syn på hållbar 
utveckling framarbetas och att hänsyn tas till de lokala förhållanden som finns i 
staden.36  

3.1.2 Hållbar utveckling inom olika dimensioner 

Ofta talas det om en tredelad modell för hållbar utveckling, med en social, 
ekologisk och ekonomisk dimension. Modellen har senare kompletterats med den 
kulturella dimensionen.  

Ekologisk hållbarhet 

”Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och 
biologiska mångfald och att minska påverkan på naturens och människans hälsa.”37 

Begreppet ekologi har sedan slutet av 60-talet varit förankrat hos allmänheten.38 
En av de främsta ekologiska utmaningarna är att minska människors negativa 
påverkan på klimatet utan att riskera stadens energiförsörjning. Staden måste 
anpassas till förväntade klimatförändringar och kommunens fysiska planering 
måste ske i samråd med dess invånare och aktörer.39 

En av de större ekologiska utmaningarna i en hållbar stad är att bygga tätare städer 
samt att planera och bygga stadsstrukturen för samverkan och samordning mellan 
bebyggelse och trafik. Trafiken är en förutsättning för tillgänglighet men påverkar 
staden ogynnsamt i och med buller, luftföroreningar och risk för trafikolyckor. 
Den miljöstörning som berör flest människor i Sverige är buller. I bilfria kvarter är 
främst buller från fläktar, nöjeslokaler och kollektivtrafik (spårvagn, tunnelbana 
och busstrafik) problematiskt.40 

Stadens grönytor exploateras ofta vid förtätning av stadskärnan.41 Betydelsen av 
natur och andra grönområden i städer ökar i en långsiktigt hållbar stad. 
Grönstrukturen bidrar till ett stabilt lokalt klimat och bättre luftmiljö. En stads 
                                                
35 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas, Arkitektmuseet. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och 
kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling. Regeringen 2011. 
36 Formas. Den uthålliga staden - en kunskapsöversikt över ett sexårigt forsknings- och utvecklingsprogram. Edita 
Västra Aros 2008 
37 SKL. Hållbar stadsutveckling –Positionspapper, s 13. 2010	  
38 NE. http://www.ne.se/ekologi. (Hämtad: 2013-03-16) 
39 SKL. Hållbar stadsutveckling –Positionspapper. 2010 
40 Ibid. 
41 Hedblom, Marcus et al. Grönytor i tätorter – metoder att följa utvecklingen av upplevelsevärden och biologisk 
mångfald. Naturvårdsverket s.6.   
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parker och grönytor fungerar som informella mötesplatser och ger möjlighet till 
upplevelser, avkoppling och olika aktiviteter. För att kunna hantera effekterna av 
klimatförändringarna är stadens mellanrum (parker, torg, grönytor) viktiga. De 
bidrar med skugga, minskar kylbehovet av byggnader och sänker temperaturen 
lokalt vid värmebölja. Grönytorna fungerar också som fördröjare av dagvattnet.42 

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål, upprättade av riksdagen.43 
Målstrukturen utgörs av generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Syftet 
med miljökvalitetsmålen är att tydliggöra den ekologiska dimensionen i 
definitionen av hållbar utveckling.44 För att en stad ska vara hållbar bör 
planeringen av staden inrymma miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. 
Riksdagen definierar målet som: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 45 

Boverket är ansvarande myndighet för miljökvalitetsmålet.46 De har gjort 
bedömningen att målet är svårt att nå inom utsatt tid, år 2020, med idag 
beslutande och planerade styrmedel. Planeringsunderlagen och översiktsplanerna 
hos kommunerna måste uppdateras för att målet ska uppnås.47 

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är komplext och konflikter med andra 
samhällsmål kan uppstå. En konflikt är att åtgärder för energieffektivisering av 
byggnader kan försämra byggnaders inomhusmiljö eller kulturvärde, om det inte 
utförs varsamt.48 Tio preciseringar49 av målet har fastställts av regeringen för att 
konkret kunna arbeta med det. Preciseringarna ska kunna fungera som kriterier 
när miljömålen följs upp och ska ange dess innebörd. År 2012 beslutade 
regeringen om nya preciseringar för ”God bebyggd miljö”.50  

Ekonomisk hållbarhet 

Regionförstoring och koncentration till städernas inre är en trend inom 
stadsutveckling som kommer till följd av en globaliserad ekonomi.51 
Urbaniseringen är ett faktum och allt fler väljer att bosätta sig i staden. Staden är 
en ekonomisk motor i den globaliserade ekonomin. En pådrivande kraft hos 
staden är att den har ett rikt utbud på arbetstillfällen, utbildning, service och 
                                                
42 Boverket. http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Gronstruktur/. (Hämtad: 2013-04-05) 
43 Miljömålen. http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/. (Hämtad: 2013-03-16)	  
44 Ibid 
45 Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-bebyggd-miljo/. (Hämtad: 2013-04-15) 
46 Boverket. God bebyggd miljö- fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. 2007  
47 Naturvårdsverket. Steg på vägen- fördjupad utvärdering av miljömålen. 2012 
48 Ibid. 
49 Miljömålen. http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/Preciseringar-av-God-bebyggd-
miljo/. (Hämtad: 2013-03-16) 
50 Boverket. http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/God-bebyggd-miljo/Preciseringar-av-God-bebyggd-
miljo/. (Hämtad: 2013-04-05) 
51 Global Utmaning . Urbaniserad värld – nya steg mot hållbara städer, 2011 
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kultur. Det är också i städerna som företag och andra verksamheter har lättast att 
etablera sig och hitta nya medarbetare. Ekonomisk hållbarhet i en stad är bland 
annat beroende av sysselsättning och arbete, näringsliv, boendeförhållanden, 
omgivning och transporter.52 
	  
”En utgångspunkt för det hållbara samhället är att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt 
ur ett ekologiskt, ekonomiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. En förutsättning för att 
uppnå hållbarhet är också att den långsiktiga kostnaden för att förbruka ändliga resurser vägs 
in i de ekonomiska kalkylerna. Kortsiktiga ekonomiska överväganden står ofta i vägen för 
långsiktigt hållbar utveckling.” 53 

Ekonomi handlar om att hushålla med knappa resurser.54 Nicholas Stern, brittisk 
ekonom, var den förste att formulera miljöhotet i ekonomiska termer. Stern menar 
att ekonomisk hållbarhet betyder att hushålla med mänskliga och materiella 
resurser på lång sikt. Hans budskap var att det är långsiktigt lönsamt att investera i 
att bekämpa klimatförändringarna.55 Det gäller att göra stora investeringar på rätt 
sätt då dessa har stor påverkan på den långsiktiga hållbarheten i en stad. Detta 
gäller framförallt trafikstrukturen och det samlade bostadsbeståndet.56 

Urbaniseringen ställer höga krav på städernas ekonomiska konkurrenskraft och 
det blir en tävlan om att locka företag och andra intressenter att investera i staden. 
Företagen bidrar till ekonomisk tillväxt och till att stärka stadens ekonomi.57 
Konkurrensen mellan kommuner och regioner hårdnar och många mindre städer 
och orter kämpar för sin existens. En kamp mellan de mindre stadsregionerna och 
storstadsregionerna, om att etablera nya arbetsplatser och motverka arbetslöshet 
och utflyttning, har uppstått.58  

Ur ett stadsplaneringsperspektiv handlar ekonomisk hållbarhet om att planera 
staden på ett samordnat sätt. En attraktiv stad med blandade funktioner gynnar ett 
kunskapsintensivt näringsliv och ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt.59 För 
att få ekonomisk hållbarhet krävs också samverkan mellan olika aktörer i ett tidigt 
skede i planeringsprocessen. Detta för att undvika höga utredningskostnader och 
ta vara på möjligheterna att påverka utkomsten av det som ska byggas. 
Kostnaderna för att ändra på sådant som redan är gjort kan bli mycket höga. En 
strategi för ekonomisk tillväxt är att integrera olika funktioner inom ett område 
och på så vis främja verksamhetsetableringar.60 Ur ett stadsplaneringsperspektiv 
kan detta medges genom att i t.ex. detaljplaner ställa krav på att det ska finnas 
verksamheter i bottenvåningen i olika byggnader.61  
                                                
52 Ibid. 
53 Olsson, Bengt. Formas satsning på forskning om ekonomi för hållbar utveckling. Miljöforskning 2/2006 
54 Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren ”Hållbar utveckling – Livskvalitet, beteende, teknik”, Studentlitteratur 2011 
55 Stern, Nicholas. Stern Review on the Economics of Climate Change. 2006 
56 Ståhle, Alexander. Marknaden vet inte sitt eget bästa. Arkitekten 10/2011 s.74-75 
57 Boverket. Hållbara städer och tätorter i Sverige - förslag till strategi. Karlskrona: Boverket 2004. 
58 Lundberg, Kerstin och Hjorth, Christina. Att fånga platsens själ – Handbok i Cultural planning. SKL 
Kommenturs Media och Sveriges Kommuner och Landsting 2011. 
59 Delegationen för hållbara städer. Delegationen för hållbara städer – erfarenheter hittills. Delegationen för 
hållbara städer 2011  
60 Ibid.  
61 Strömgren, Andreaz. Samordning, hyfs och reda: Stabilitet och förändringar i svensk planpolitik 1945-2005. 
Diss. Uppsala: Uppsala universitet. 
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Social hållbarhet 

”Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjlighet till 
en god livsmiljö utifrån skilda behov och förutsättningar samt att behov och rörelsemönster 
beaktas ur ett vardagsperspektiv genom en välplanerad, integrerad stadsstruktur.” 62 

Definitionen av begreppet hållbar social stadsutveckling kan vara både bred och 
smal. Det kan ha olika betydelse beroende på vilken roll det har i sammanhanget. 
Det är av stor vikt att förtydliga vad den socialt hållbara utvecklingen innebär för 
att tydliggöra dess utgångspunkt i den hållbara utvecklingen av staden.63 Social 
hållbarhet har fokus på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och livsstilar.  

I dokument från Rio-konferensen (år 1972) och konferensen i Johannesburg (år 
2002) pekas främst tre faktorer ut som centrala grundpelare för social hållbar 
utveckling. Dessa är den sociodemografiska utvecklingen, ekonomiska system 
samt makt och inflytande.64 De essentiella faktorerna inom sociodemografisk 
utveckling är befolkningsstrukturer och befolkningsutveckling. Faktorerna 
påverkar utvecklingen och förändringen i många sociala dimensioner. Näringsliv, 
arbetsmarknad och konsumtionsmönster sammanfattas i begreppet ekonomiska 
system. Planering, inflytande samt engagemang sammanfattas i begreppet makt 
och inflytande. 

En socialt hållbar utveckling ska i sammanhanget för stadsplaneringen omfatta 
många olika aktörer på olika nivåer. Den kan ses både som en process och ett 
tillstånd. På lång sikt handlar det om de processer som formar framtida 
generationers sociala villkor och som tillstånd handlar det om de konsekvenser 
som blir av de sociala och ekonomiska villkoren idag. För såväl kommuner, 
landsting och regioner är det centrala uppgifter att skapa förutsättningar för ett bra 
vardagsliv.65 

Idag utgör städer och tätorter livsmiljön för mer är 85 % av världens befolkning. 
Det innebär stora utmaningar för städerna att anpassa sig till den växande 
befolkningen.66 Staden måste kunna möta sina invånare med mötesplatser som 
möjliggör sociala kontakter, utbud av varor, service och kulturaktiviteter. I den 
hållbara staden är segregationen mellan människor en stor utmaning. Den yttrar 
sig i form av mentala och fysiska barriärer mellan olika stadsdelar och deras 
befolkning. Det uppstår en otrygghet i uppdelningen mellan olika sociala och 
etniska grupper och mellan människor i olika skeden i livet. En socialt hållbar stad 
bygger på jämställdhet som gynnar mångfald och nyttjar sina tillgångar optimalt. 
Att skapa rörelsemönster och miljöer för vardagslivet, vilka främjar både kvinnor 
och män, är en av de större utmaningarna i den fysiska miljön.67  

                                                
62 SKL. Hållbar stadsutveckling- Positionspapper, s.7. 2010 
63 Boverket. Socialt hållbar stadsutveckling- en kunskapsöversikt. Boverket 2010  
64 Lindén, Anna-Lisa. Sociala dimensioner i hållbar samhällsplanering. Sociologiska institutionen Lunds 
universitet 2007 
65 Boverket. Socialt hållbar stadsutveckling- en kunskapsöversikt. Boverket 2010 
66 SKL. Hållbar stadsutveckling- Positionspapper. 2010 
67 Ibid. 
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Kulturell hållbarhet 

De kulturella tillgångarna i en stad är såväl immateriella som materiella, där de 
immateriella resurserna är kreativitet, tradition, religion samt framtidstro. De 
materiella inbegriper kultursektorn och dess konst, kulturella näringar samt 
kreativa näringar med exempelvis design och arkitektur.68 

”Staden behöver kultur för att vara en intressant plats och kulturen behöver fysisk planering för 
att kunna ta form”69 

Det kulturella inkluderas ofta i den sociala dimensionen och det talas då om en 
sociokulturell dimension. I en rapport från Boverket70 lyfts ett antal utmaningar 
gällande den sociala och kulturella dimensionen och hur dessa ska integreras i 
stadspolitiken. Utmaningarna gällande kultur handlar om att se betydelsen av 
kulturarvet som en urban framtidsresurs.71 Statliga myndigheter och institutioner 
ska enligt den svenska kulturpropositionen72 arbeta för att kulturell kompetens 
och kreativitet ska användas för att bidra till socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar utveckling.73 

Den tredelade modellen med de olika hållbarhetsdimensionerna har internationellt 
sett blivit kompletterad med den kulturella dimensionen av hållbarhet. Både 
Unesco och UN-habitat lyfter fram kulturens betydelse. I en rapport angående 
kultur och hållbar utveckling framhålls att den kulturella dimensionen behöver 
integreras i samhällsplaneringen för att få ett effektivt hållbarhetsarbete.74 
Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet anser att det finns 
anledning att även i den svenska hållbarhetspolitiken lyfta fram den kulturella 
dimensionen. Forskningen kring kulturella dimensioner är mycket eftersatt och 
kunskap ur ett hållbarhetsperspektiv saknas nästan helt. Den kulturella 
dimensionen beskrivs i Formas Forskningsöversikt Hållbar stadsutveckling. 75 Här finns 
benämningen av kulturen som ”kittet som förenar människor”. Kultur kan dock 
samtidigt skapa utanförskap och avstånd människor emellan.  

Agenda 21 för kultur är det första dokumentet i världen som syftar till att skapa 
grund för kulturell utveckling på lokal nivå samt i städer.76 Dokumentet syftar 
vidare till att bland annat fastställa städers och den lokala nivåns kulturella 
mångfald, hållbarhet, engagemang i mänskliga rättigheter och deltagardemokrati.  
                                                
68 SKL. Att fånga platsens själ – Handbok i Cultural planning. SKL Kommentus Media och Sveriges Kommuner 
och Landsting 2011 
69 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Forskningsrådet Formas och Arkitekturmuseet. Bilaga 1. Hållbar 
stadsutveckling – den kulturella dimensionen. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter 
om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling, s 6. 2013  
70 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Forskningsrådet Formas och Arkitekturmuseet. Slutrapport av 
regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling. 
Regeringen 2011 
71 Ibid. 
72 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur. 2009  
73 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Forskningsrådet Formas och Arkitekturmuseet. Slutrapport av 
regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling. 
Regeringen 2011 
74 Ibid. 
75 Forskningsrådet Formas. Forskningsöversikt Hållbar stadsutveckling. Rapport 2:2011, Stockholm 2011 
76 United Cities and Local Governments kulturkommitté. Agenda 21 för kultur.2004 
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En bra stadsplanering tar avstamp i platsen och dess invånare samt tar vara på hur 
platsen upplevs. Det är viktigt att inhämta medborgarnas idéer, tankar och 
kunskap. Genom att skapa kreativa och kulturella aktiviteter/verksamheter kan 
eftersatta områden byggas upp.77 

I samtal under ett seminarium78 diskuterades den kulturella dimensionen av 
hållbarhet. Seminariet hade till syfte att tydliggöra den kulturella dimensionen, vad 
den innefattar, hur den knyter an till de övriga hållbarhetsdimensionerna samt att 
se hur den skulle kunna integreras i det dagliga arbetet med hållbar 
stadsutveckling.79 De deltagande menar att kulturen är innehållsrik och 
mångfacetterad. Den är kreativitet, engagemang, innovation samt tradition. Det är 
nödvändigt att se till det mänskliga livet och platsers identitet då samhällen och 
städer planeras. Den kulturella dimensionen har en viktig roll då den vare sig är 
teknisk, social eller ekonomisk, utan alla dessa saker samtidigt.80 Enligt de 
deltagande finns det både risker och fördelar med att skapa en fjärde dimension av 
hållbarhet. Det är viktigt att påtala kulturen, definiera vad den är samt att visa på 
att den bör genomsyra de övriga dimensionerna. Samtidigt kan det finnas en risk 
med att lägga till ytterligare dimensioner, då det kan göra att faktorer ur andra 
dimensioner försvinner.  

Samspelet mellan dimensionerna och behovet av helhetssyn 

Helhetssyn på hållbar utveckling innebär ett samspel mellan dimensionerna och att 
kunna urskilja och ta hänsyn till det gemensamt mest fördelaktiga. Sambanden 
mellan vad miljön tål, det sociala kräver och ekonomin klarar av är komplexa. För 
att uppnå en långsiktigt hållbar stad krävs att alla dimensioner behandlas likvärdigt. 
Det är viktigt att planeringsprocesserna är transparenta och att stadens invånare 
ges möjlighet att delta. Alla dimensioner av hållbar stadsutveckling måste lyftas 
fram och knytas samman. Detta synsätt måste i sin tur delas av alla aktörer för att 
ge goda resultat.81 Samtidigt som det är viktigt att dimensionerna samspelar står de 
ofta i konflikt med varandra. Det går inte alltid att förena 
hållbarhetsdimensionerna utan ibland kan någon dimension behöva 
bortprioriteras. Det gäller då att motivera på vilka grunder detta görs och hur det 
kan kompenseras.82  

Ekonomisk hållbarhet är starkt sammankopplad med den sociala hållbarheten. En 
bra ekonomi är enligt Lars Reuterswärd, ledamot i Delegationen för hållbara 
städer, en förutsättning för social hållbarhet.83 Staden behöver byggas och 

                                                
77 SKL. Att fånga platsens själ – Handbok i Cultural planning. SKL Kommentus Media och Sveriges Kommuner 
och Landsting 2011. 
78 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Forskningsrådet Formas och Arkitekturmuseet. Bilaga Hållbar stadsutveckling 
- den kulturella dimensionen. Samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg 2011. Rapport 2013:10 
REGERINGSUPPDRAG Främjande av hållbar stadsutveckling Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till 
Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Forskningsrådet Formas och Arkitektmuseet. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- 
och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling. Regeringen 2011 
82 Cars, Göran. Hållbar stad- vad är det? KTH. Hållbar stad 2012 
83 Delegationen för hållbara städer. Delegationen för hållbara städer – erfarenheter hittills. 2011  
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utvecklas på ett sätt som medger alla, oavsett ekonomisk situation, förutsättningar 
för ett bättre liv. En problematik i detta är att den ekonomiska hållbarheten 
påverkar bostadsbyggandet. Dagens marknad gör att lägenheter i attraktiva lägen i 
städerna upplåts i majoritet till bostadsrätter, vilket gör att det finns få hyresrätter 
kvar i stadskärnorna. Detta ökar i sin tur boendesegregationen.84  

Det går inte att ha ekonomin som enda grund för beslut i skapandet av en hållbar 
stad och det är viktigt att få med helhetsperspektivet. I Formas rapport 
Forskningsöversikt Hållbar stadsutveckling beskrivs att ekonomisk forskning har fått stå 
framför forskning kring dimensionerna angående det sociala och kulturella.85 Även 
miljömässiga värden blir underordnade ekonomiska och räknas först när de går att 
uttrycka i ekonomiska termer.86 Ekonomiska dimensioner motarbetar ofta de 
andra dimensionerna även utanför forskningen. Ett exempel är externhandeln 
som i sig ger ökad ekonomisk tillväxt men som samtidigt ökar transportbehovet 
och därmed påverkar miljön negativt. Den påverkar också handeln i stadskärnan 
genom att konkurrera med denna.87  
 
Den kulturella dimensionens existens är omdiskuterad. Enligt Jordi Pascual, 
forskare från Open University of Catalonia och koordinator för Agenda 21 för 
Kultur, tas ingen hänsyn till kulturen alls eller så används den som ett verktyg för 
att uppnå andra mål. Kulturen kan användas som ett verktyg för att uppnå 
ekonomisk tillväxt, att skapa social sammanhållning i en stad eller att väcka 
medvetenhet om ansvar för miljön.88  

3.1.3 Hållbarhetscertifiering av stadsdelar 

Varför hållbarhetscertifiera stadsdelar? 

Ett gemensamt ramverk, såsom BREEAM Communities, ger ökad samverkan, 
dialog och bättre samsyn. Certifieringen kan förenkla kommunikationen, öka 
tydligheten och visa den byggda miljöns hållbarhet för hela staden. En tredje part 
genomför granskningen vilket gör att bedömningen blir objektiv och trovärdig.  
Ett certifikat kan bidra till ett ökat marknadsföringsvärde och andra ekonomiska 
fördelar såsom kostnadsbesparingar.89 Hållbarhetscertifieringen är ett verktyg som 
ger mätbara resultat för hållbarhet på stadsdelsnivå.90 

Att arbeta utifrån ett certifieringssystem gör att hållbarhetsfrågor kommer fram 
tidigt i processen vilket leder till medvetna val, beslut och integrerade lösningar. 
Det kan också ge ökat inflytande för aktörer och medborgare samt gemensam 
kunskapsuppbyggnad.91 Certifieringssystem för stadsdelar kan fungera som ett 
                                                
84 Ståhle, Alexander. Marknaden vet inte sitt eget bästa. Arkitekten 10/2011 s.74-75 
85 From, Lena Forskningsrådet Formas. Rapport 2:2011 Forskningsöversikt Hållbar stadsutveckling. Edita 2011.  
86 Ibid. 
87 Ullstad, Erland. Hållbar stadsutveckling – en politisk handbok från Sveriges Arkitekter. 2008 
88 Boverket, Riksantikvarieämbetet, Forskningsrådet Formas och Arkitekturmuseet. Bilaga 1. Hållbar 
stadsutveckling – den kulturella dimensionen. Slutrapport av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter 
om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling. 2013 
89 Anteckningar från webmöte HCS, bilaga 6 
90 Maria Milton. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar- ur planarkitektens perspektiv. White Arkitekter. 2013 
91 Anteckningar från webmöte HCS, bilaga 6 
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stöd för samarbetet mellan de olika aktörer som deltar i utvecklingen av 
stadsdelen. För att uppnå önskad certifieringsnivå går det inte att bortprioritera 
aspekter utan allt måste beaktas.92  

Projektet HCS 

Projektet HCS - Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, startades år 2010 på initiativ 
av WSP, NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm stad. Projektet blev 
mycket uppmärksammat och fler aktörer anslöt sig. En styrgrupp och en 
referensgrupp bildades. Styrgruppen består av initiativtagarna och av Malmö stad, 
Norrköping kommun, Umeå kommun, PEAB och Diligentia. Referensgruppen 
består av statliga verk, kommuner, organisationer, energibolag, byggherrar, 
arkitekter, forskare, fastighetsägare m.fl. Visionen för projektet är att ha en 
gemensam arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. 
Visionen i sig är inte att ta fram ett certifieringssystem utan det är målet, verktyget. 
Projektet innefattar en studie av internationella system för hållbarhetscertifiering 
av stadsdelar.93  

Projektet genomförs stegvis och det första steget utfördes mellan maj år 2010 till 
oktober år 2011. I steg ett genomfördes flera workshops med syfte att utvärdera 
om ett internationellt certifieringssystem kan användas i Sverige som ett verktyg 
för att starta dialog och samverkan mellan olika aktörer. De såg två alternativ, det 
ena att anpassa BREEAM Communities till svenska förhållanden och det andra 
att utveckla ett svenskt eller ett nordiskt system. Att skapa en svensk version av 
BREEAM Communities diskuterades sedan vidare under resterande workshops.  

Efter steg ett sammanställdes branschens olika önskemål, som framkommit under 
workshops, möten och enkäter, i en specifikation som kallas för GATA:n. 
Hållbarhetscertifieringssystem måste Göra skillnad i arbetet med hållbar 
stadsutveckling. Alla tre hållbarhetsdimensionerna ska behandlas likvärdigt och 
integrerat med varandra. Det måste hålla hög ambitionsnivå för att inte bli ett green 
wash-system som gör att utvecklingen inom hållbart byggande vattnas ur. Det ska 
vara Användbart, pedagogiskt uppbyggt och enkelt att använda. 
Certifieringssystemet ska vara Trovärdigt och det ska ha grund i svensk 
lagstiftning, etablerad kunskap och erkända forskningsresultat.94 Det måste också 
vara Anpassningsbart så att det kan användas för befintliga och nya områden. Det 
ska kunna användas för små och stora projekt och för små och stora städer i norr 
som i söder. Det ska dessutom kunna utvecklas över tiden. Ett nationellt ramverk 
för hållbar stadsutveckling, utifrån branschens önskemål, ska tas fram.95  

I oktober år 2012 tog deltagaren Sweden Green Building Council (SGBC) över 
projektet HCS. SGBC är en ideell förening som är öppen för alla företag och 
organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Deras vision är att 
skapa förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och 

                                                
92 Ecoprofile. http://www.ecoprofile.se/thread-2421-Vad-ar-en-hallbar-stadsdel.html. (Hämtad: 2013-04-08) 
93 Styrgruppen för HCS, HCS steg 1, Slutrapport. 2011 
94 Styrgruppen för HCS. HCS- så här går vi vidare. 2013  
95 Ibid. 
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premieras. Föreningen ägs av medlemmarna och arbetar med marknaden som 
drivkraft. Det är viktigt att få med många kommuner då de har stor påverkan på 
hur stadsmiljöer utvecklas och byggs.96  

I steg två kommer svenskanpassningen av BREEAM Communities att fortsätta. 
LEED Neighborhood Development kommer utvärderas för att sedan jämföras 
med BREEAM Communities. För att möjliggöra en svenskanpassning behöver 
tyngdpunkten ligga i den svenska planprocessen och lagar kopplade till denna.97 
Önskvärt vid en anpassning är att utgå från ett systemperspektiv och funktion 
snarare än att föreslå en specifikt styrande lösning. Systemperspektivet är en 
framgångsfaktor för hållbar stadsutveckling i Sverige. Vidare behöver ett 
uppföljningssystem utvecklas som visar på hur certifierade stadsdelar är hållbara 
på lång sikt.98   

BREEAM Communities 
BRE, Building Research Establishment, är en opartisk och oberoende 
forskningsbaserad utbildningsorganisation som erbjuder expertis inom alla 
aspekter av den byggda miljön.99 Organisationen är verksam i Storbritannien.  
BRE Global, som är en del av BRE, skapade det första miljöcertifieringssystemet 
för byggnader i världen, BREEAM Commercial. BREEAM står för Building 
Research Establishment’s Environmental Assessment Method.100 Med 
utgångspunkt i BREEAM Commercial skapades BREEAM Communities som 
behandlar hållbarhetsplanering för hela stadsdelar. Syftet med BREEAM 
Communities är att vara en bedömningsmetod. Den hjälper berörda aktörer att 
planera och utforma bra platser som människor trivs på och som samtidigt är bra 
för miljön samt ekonomiskt framgångsrika.  

Den senaste versionen (år 2012) av BREEAM Communities är indelad i fem 
kategorier och en extrapoängskategori. Kategorierna är Governance, Social and 
economic wellbeing, Transport and movement, Resources and energy, Land use and ecology och 
Innovation. För kategoristruktur, se bilaga 2. Kategorierna innehåller flera frågor 
som vardera kan ge 1-11 poäng. Beroende på vilken poäng frågan uppnår fås en 
procentsats, exempelvis 50% om två av fyra möjliga poäng uppnås. För varje fråga 
finns även en viktad poäng, som BREEAM Comminities tagit fram. Den 
procentsats som uppnåtts multipliceras med den viktade poängen och ger då en 
slutpoäng för frågan, se figur 1. Slutpoängen för alla frågor adderas och ger en 
totalpoäng för projektet. Det går max att uppnå 100 poäng.  Klassningssystemet 
för BREEAM Communities är indelat i sex poängnivåer101 som anger en 
procentsats av den totala poängen. Poängnivåerna är Outstanding (≥ 85), Excellent 
(≥ 70), Very good (≥ 55), Good (≥ 45), Pass (≥ 30) och Unclassified (<30). BREEAM 
Communities är, likt andra certifieringssystem inte, särskilt transparant gällande 

                                                
96 Ibid. 
97 Styrgruppen för HCS, HCS steg 1, Slutrapport. 2011 
98 Ibid. 
99 BRE. http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1710. (Hämtad: 2013-03-14) 
100 BREEAM. http://www.breeam.org/page.jsp?id=372. (Hämtad: 2013-03-14) 
101 BREEAM Communities. www.breeam.org/communitiesmanual/. (Hämtad: 2013-03-18) 
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redovisningen av enskilda poäng för varje fråga.102 Det är byggherren eller 
exploatören som beslutar om klassningsdokumenten ska bli offentliga.  

Figur 1. Poängberäkning enligt BREEAM Communities.103 

Kategorin Governance handlar om kommunikation med de olika aktörerna som är 
med i stadsutvecklingsprojektet och med invånarna. Social and economic wellbeing är 
den största kategorin. Här behandlas hälsofrågor och frågor om hur en stadsdel 
byggs och utvecklas med invånare som har olika ekonomiska förutsättningar. 
Kategorin behandlar även hur investerare och näringsliv ska lockas till stadsdelen. 
Resources and energy handlar om hur ekologiska landmärken förstärks och hur 
marken används samt hur kopplingar till angränsande områden ser ut. Transport 
and movement premierar hållbart resande. I Innovation tilldelas poäng för kreativa och 
smarta lösningar som bidrar till områdets hållbarhet. 

I certifieringsprocessen genomgår projekten tre steg. Det första steget, Establishing 
the principle of development, börjar på en övergripande nivå med utredningar, strategier 
och kopplingar till angränsande områden. I det första steget är alla kategorier 
obligatoriska då de utgör en grund för beslut om hur utvecklingen ska se ut för 
platsen. Det är viktigt att börja tidigt med att etablera principerna och få upp alla 
frågor på bordet samt att införskaffa kunskap om området. Detaljerade 
undersökningar angående översvämningsrisk, ekologi samt ekonomi görs och 
energistrategier för området tas fram. Det undersöks även hur investerare ska 
kunna lockas till området samt vad det finns för behov av olika bostäder, kontor 
och arbetsplatser. BREEAM Communities kan användas både vid nyetablering 
och vid ombyggnation av befintliga områden. Därför utreds i steg ett också 
befintliga byggnader och vilken infrastruktur som finns inom området. Steg ett 
mynnar ut i preliminära förslagshandlingar och planer som sedan bearbetas vidare 
under steg två och tre. 

I nästa steg, Determining the layout of the development, används informationen från steg 
ett och fördjupning görs för att finna den mest hållbara lösningen för området. 
Här är nivån mer detaljerad men håller sig fortfarande på områdesnivå. Den enda 

                                                
102 Hållbar stad. http://www.hallbarstad.se/blogs/19-nyhetsbloggen?tag=MediaCityUK. (Hämtad: 2013-04-06) 
103 BREEAM Communities. www.breeam.org/communitiesmanual/. (Hämtad: 2013-05-09) 
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obligatoriska frågan i steg två handlar om kommunikation mellan involverade 
aktörer och invånare. De berörda aktörerna och invånarna ges möjlighet att 
bedöma alternativen och komma med förbättringsförslag. Detta för att försäkra 
sig om att behoven, idéerna och kunskapen hos staden beaktas i designprocessen. 
Granskning görs och förslag tas fram för104 
 

• Biologisk mångfald samt skydd och förbättring av livsmiljöer i området 
• Fotgängares, cyklisters och fordonstrafiks rörelsemönster 
• Kollektivtrafik 
• Användning och orientering av byggnader och gator 
• Tillhandahållande och plats för olika bostadstyper 
• Tillhandahållande av allmännyttiga tjänster och infrastruktur 
• Offentliga mötesplatser och grönområden 

 
I steg tre, Designing the details, ligger fokus på detaljutformning av området. 
Information från tidigare steg inkorporeras för att ta fram mer detaljerade planer. 
Alla frågor som tas upp här är frivilliga. Beroende på områdets storlek kan steg två 
och tre flyta in i varandra. Berörda aktörer och invånare är fortsatt involverade 
och har möjlighet att påverka utformningsalternativen allteftersom 
arbetsprocessen fortskrider. Granskning görs och förslag tas fram för105 
 

• Landskapsarkitektur 
• Byggnadsmaterial 
• Långsiktig fastighets- och tjänsteförvaltning 
• Byggnadskonstruktion 
• Helhetsgrepp för utformningen av området 
• Resurseffektivitet under och efter byggandet 
• Användning av lokal arbetskraft under byggtiden 

 
Efter att ett projekt har genomgått alla obligatoriska moment i steg ett tilldelas det 
ett Interim certificate vilket är den första godkännandenivån. När sedan steg två och 
tre är slutförda får projektet ett Final certificate och tilldelas ett slutomdöme med en 
placering i någon av poängnivåerna.106 Versionen från år 2012 är enklare och mer 
användarvänlig än tidigare års version. Skillnaden mellan 2009 och 2012 års 
version är främst att systemet utökats från två till tre steg och stegen har bytt 
namn. Utöver detta har antalet kategorier minskat från åtta till sex stycken.  

Hur hållbarhetscertifiera stadsdelar? 

Figur 2 visar hur arbetsprocessen kan se ut för att uppnå certifiering av en stadsdel 
enligt BREEAM Communities. 

                                                
104 BREEAM Communities. www.breeam.org/communitiesmanual/. (Hämtad: 2013-03-18) 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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Figur 2. Exempel på arbetsprocess vid hållbarhetscertifiering av stadsdelar.107 

Först tas en manual, specifik för stadsdelen, fram av exploatör, kommun och 
sakkunnig inom hållbarhetscertifieringssystemet. Manualen blir en lokal 
anpassning av BREEAM Communities. Därefter ges medborgare insyn i 
projektet. När planerna är klara granskas de av en utbildad assessor. Certifieringen 
av stadsdelen görs sedan av BRE Global och därefter påbörjas genomförandet.108 

3.2 Referensobjekt 
Referensobjekten visar på hur hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar kan 
tillämpas. De visar även på hur stadsdelar kan utformas och planeras för att vara 
hållbara. De har valts utifrån systemet BREEAM Communities. Masthusen i 
Malmö och MediaCityUK i Manchester behandlas. 

3.2.1 Masthusen, Malmö 

Masthusen i Västra Hamnen i Malmö är ett elva hektar stort hamn- och 
industriområde som köptes år 1990 av fastighetsbolaget Diligentia.109 Området ska 
ge plats för 18 nya stadskvarter med blandad bebyggelse och utgöra en länk mellan 
Västra hamnens yttre delar och den gamla staden. Cirka 1350 lägenheter och 
52 000 kvm lokaler med kontor, handel och service ska byggas på området. 
Stadsdelen blir Nordens första att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM 
Communities och siktar på att uppnå betyget Excellent. Även de enskilda 
byggnaderna i stadsdelen ska certifieras, detta utifrån BREEAM Commercial.110 
Masthusen certifieras enligt 2009 års version av BREEAM Communities och har 
under två år arbetat med steget Outline Planning Stage. De har nått första 
godkännandenivån, Interim Stage Certificate, där de fick 73,11 % och därmed betyget 
Excellent.111 Idag, år 2013, pågår nästa steg inom certifieringssystemet, Detailed 
Planning Stage, som förväntas ta ett år. Efter det kommer stadsdelen att slutgiltigt 
certifieras.112  

Visionen för området är att det ska bli ett multifunktionellt nav som knyter 
samman de olika delarna i Västra hamnen genom att skapa kopplingar och 

                                                
107 Maria Milton. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar- ur planarkitektens perspektiv. White Arkitekter. 2013 
108 Ibid. 
109 Diligentia. Hållbarhetsprogram för Masthusen, Malmö. 2012 
110 Diligentia- Masthusen. http://www.diligentia.se/NyheterPress/Nyhetsarkiv/Masthusen-forst-i-Norden-med-
certifikat-enligt-BREEAM-Communities/ (Hämtad 2013-04-06) 
111 BREEAM- Masthusen. http://www.breeam.org/page.jsp?id=537 (Hämtad: 2013-04-15) 
112 Diligentia- Masthusen. http://www.diligentia.se/NyheterPress/Nyhetsarkiv/Masthusen-forst-i-Norden-med-
certifikat-enligt-BREEAM-Communities/ (Hämtad 2013-04-06) 
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mötesplatser centralt i stadsdelen. Masthusen ska vara hållbart såväl ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt samt vara dynamiskt och flexibelt i tiden.113  

BREEAM Communities har varit ett verktyg för att föra diskussioner och 
framarbeta krav för Masthusen. Malmö stad är i hög grad medverkande i 
utvecklingen av Masthusen. Ett hållbarhetsprogram har upprättats för området av 
Diligentia. Hållbarhetsprogrammet har utgångspunkt i Malmö stads övergripande 
mål. Det presenterar de ambitionsnivåer och hållbarhetskrav som gäller för att 
Masthusen ska följa Malmö stads miljömål samt uppnå certifieringsnivån 
Excellent.114 Hållbarhetsprogrammet upprättades i slutet av Outline Planning Stage 
och en slutgiltig version av programmet ska tas fram i slutet av Detailed Planning 
Stage. Kraven i programmet ska följas under alla skeden i utvecklingen av 
området.115 Varje aktör ska se till att åtaganden som görs verkligen uppfylls i bygg- 
och förvaltningsprocessen. 
 
I hållbarhetsprogrammet finns krav som är obligatoriska enligt 
certifieringssystemet BREEAM Communities men också krav ställda av 
Diligentia.116 För att se till att alla krav uppfylls, genomför Diligentia revisioner av 
varje byggnadsprojekt. För att ytterligare förtydliga de krav som finns i 
hållbarhetsprogrammet finns ett antal stödjande dokument att tillgå för de olika 
aktörerna. Bedömningen av området görs av White Arkitekter som har certifierade 
specialister inom BREEAM Communities. 
 
Eftersom BREEAM Communities är ett utländskt certifieringssystem har 
systemet anpassats för att ta hänsyn till lokala omständigheter och prioriteringar i 
området.117 Erfarenheter från tidigare byggnation av Västra hamnen har tagits 
tillvara, såsom att ge plats åt nya småföretag samt att stödja befintliga företag. 
Utöver detta finns ytterligare kriterier att uppfylla, såsom att ge plats för odling, 
öka sociala mötesplatser, minska buller och att göra livscykelkostnadsanalyser. Att 
använda BREEAM Communities har enligt Anna Barosen, projektledare på 
Diligentia, hjälpt till att föra in hållbarhetsfrågor redan tidigt i utvecklingsfasen av 
projektet, medan det fortfarande går att ändra på utformningen av området.118 I 
figuren nedan visas Diligentias vision för området.   

                                                
113 Diligentia. Hållbarhetsprogram för Masthusen, Malmö. 2012 
114 Diligentia- Masthusen. http://www.diligentia.se/NyheterPress/Nyhetsarkiv/Masthusen-forst-i-Norden-med-
certifikat-enligt-BREEAM-Communities/ (Hämtad 2013-04-06) 
115 Diligentia. Hållbarhetsprogram för Masthusen, Malmö. 2012 
116 Ibid, s.4 
117 BREEAM- Masthusen. http://www.breeam.org/page.jsp?id=537 (Hämtad: 2013-04-15) 
118 Ibid. 
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Figur 3. Översiktsvy Masthusen. 119 

3.2.2 MediaCityUK, Manchester  

MediaCityUK är en stadsdel i Salford Quays vid kanten av Manchester Ship Canal 
i England. Stadsdelen tar upp en yta av 81 hektar och är ett av de första 
stadsdelsprojekten som använder BREEAM Communities (2009 års version) 
riktlinjer för hållbarhetscertifiering.120 Bakgrunden till stadsdelsprojektet var att 
mediaföretaget BBC beslutade om att flytta hela eller delar av sin Tv-kanal från 
London till Manchester. Flytten skulle innebära 1800 nya arbetstillfällen och 
platsen i Salford Quays valdes år 2006 som lämplig.121 Den valda platsen var den 
sista obebyggda tomten på Manchester Docks, ett område som varit föremål för 
betydande investeringar och som var på väg att bli ett bostads- och kommersiellt 
centrum. Salford Citys kommunfullmäktige beviljade bygglov för en 
multifunktionell stadsdel innehållandes bostäder, detaljhandel och kontorslokaler. 
Projektet projekterades av det privata fastighetsföretaget Peel Holdings och Bovis 
Lend Lease var entreprenör.122 
 
MediaCityUK byggs i två etapper. Den första etappen, med en storlek på 15 ha, 
färdigställdes år 2011. Beslut om huruvida den andra etappen ska byggas eller inte 
ska baseras på den första etappens framgång. Visionen för MediaCityUK är att bli 
en internationellt ledande knutpunkt för mediabranschen och en dynamisk 
stadsdel att arbeta, bo och leva i.123 
 
MediaCityUK är världsledande inom så kallade gröna stadsdelar. Det är världens 
första hållbarhetsklassade stadsdel enligt systemet BREEAM Communities. Frank 
Mills, projektchef för utvecklingen av projektet, och Stuart Rimmer, ansvarig för 
klassningsarbetet i egenskap av hållbarhetskonsult, bestämde att 
sammanställningen över enskilda miljöpoäng skulle offentliggöras för 
MediaCityUK. En sådan sammanställning är intressant för att visa på hur 
BREEAM Communities fokuserar på olika miljöaspekter och bedömer de olika 
indikatorerna, då alla miljöklassningssystem har olika fokus.  
                                                
119 http://www.masthusen.se/Galleri/. (Hämtad 2013-04-06) 
120 BRE- MediaCityUK. http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1810. (Hämtad: 2013-04-05) 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 MediaCityUK. http://www.mediacityuk.co.uk/. (Hämtad: 2013-04-06) 
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MediaCityUK uppnådde 78,94% av totala möjliga poäng, vilket innebär att de 
åstadkom betygsnivån Excellent124. Publiceringen av klassningsdokumenten är ett 
unikt tillfälle för intresserade att konkret kunna ta del av vad Excellent innebär i 
praktiken för hållbarhetscertifiering av stadsdelar enligt BREEAM Communities 
bedömningssystem.  

MediaCityUK:s främsta tillgång är vattnet från Manchester Ship Canal vilket 
brukas som energikälla för att värma och kyla alla byggnader i stadsdelen. Flera av 
de större byggnaderna drar fördel av användningen genom ett kombinerat värme- 
och elenergisystem känt som Tri-Gen. Systemet bidrar bland annat med att 
reducera stadsdelens koldioxidutsläpp.125 Det är mer än dubbelt så effektivt än det 
normala elnätet och det hjälper stadsdelen att tjäna in poäng för 
hållbarhetscertifieringen.126 Alla byggnader i stadsdelen ska certifieras enligt 
BREEAMs system för hållbara byggnader, BREEAM Commercial.127 

År 2010 öppnades en tunnelbanestation i MediaCityUK som ansluter stadsdelen 
med övriga Manchester. Fordonstrafik når stadsdelen via utbyggnaden av 
Broadway Link Road som förbinder området till motorvägen M602. Ett stort 
parkeringshus, med ca 2100 parkeringsplatser, etablerades år 2009. Diligens 
Manchester erbjuder högfrekventa bussförbindelser som sammanlänkar stadsdelen 
med East Didsbury, Manchester centrum, Salford Central, Salford järnvägsstation 
och Salford Shopping Center. Det finns flera gång- och cykelvägar till Manchester 
centrum och över 300 cykelställ som uppmuntrar till miljövänliga sätt att ta sig till 
platsen.128  

Gatorna i stadsdelen har inte traditionella gatunamn.129 Huvudgatorna är istället 
utformade i blått, vitt, rosa, rött, grönt respektive orange, se figur 4 nedan. 
Gatumöbler och gatubelysning är färgkodade så att de matchar huvudgatan. Den 
landskapsarkitektoniska tyngdpunkten i stadsdelen är det multifunktionella 
offentliga rummet Piazzan.130 Piazzan har en radiell geometri och består av två 
olika områden, The Stage och The Green, där evenemang för upp till 6500 personer 
kan hållas.  På natten lyser över 350 datorstyrda LED-lampor upp utrymmet vilket 
ger stadsdelen en tydlig nattlig identitet. The Green är en anlagd park med gröna 
områden och promenadstråk.131  

                                                
124 Ibid. 
125 MediaCityUK- sustainability. http://www.mediacityuk.co.uk/our-community/sustainability. (Hämtad: 2013-04-
06) 
126 Place North West. http://www.placenorthwest.co.uk/news/archive/6749-site-visit-inside-media-city-uk.html. 
(Hämtade: 2013-04-07) 
127 BRE- MediaCityUK. http://www.bre.co.uk/page.jsp?id=1810. (Hämtad: 2013-04-07) 
128 Manchester Evening News. http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/local-news/metrolink-trams-pull-
in-to-mediacityuk-station-899202. (Hämtad: 2013-04-07) 
129 BBC. http://news.bbc.co.uk/local/manchester/hi/people_and_places/newsid_9032000/9032134.stm. (Hämtad: 
2013-04-07) 
130 Landscape Institute. http://www.landscapeinstitute.org/casestudies/casestudy.php?id=119. (Hämtad: 2013-04-
07) 
131 Ibid. 
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Figur 4. Karta över MediaCityUK. 132 

3.3  Fallstudie  
Fallstudien är gjord med material från Skövde kommun. Det har kompletterats 
med besök på Arenaområdet samt med intervjuer och information ur 
Hållbarhetsprogrammet för Masthusen. Fallstudien mynnar ut i skisser över 
området vilka visar exempel på tillämpning av BREEAM Communities. 

3.3.1 Nulägesbeskrivning Skövde 

Skövde kommun är en del av Västra Götalandsregionen och ligger mellan Vänern 
och Vättern. Det är en kommun med ca 52 000 (december år 2011) invånare med 
en yta på 683 km2.133 Centralorten för Skövde kommun är staden Skövde med ca 
35 000 invånare. Inom en radie på fem mil bor en kvarts miljon människor. 
Staden är en viktig regional knutpunkt för kommunikationer inom kollektivtrafik 
och tåg i och med sitt läge i mitten av Västra Stambanan. Skövdes goda 
kommunikationsmöjligheter till kringliggande orter och städer skapar möjligheter 
för inpendling till staden. I kommunen finns även en flygplats som ger tillgång för 
flygtransporter för företag och offentliga myndigheter inom regionen.  

Skövde har en positiv befolkningsutveckling som beror på ett positivt flyttsaldo av 
studenter, invandrare samt ett födelseöverskott. Stadens fördelar är framför allt 
det stora utbudet av handel, berget Billingen med sina naturområden, möjlighet till 
sport och fritidsaktiviteter samt högskolan.134 

                                                
132 http://www.mediacityuk.co.uk/_assets/userfiles/files/Document-
downloads/MCUK_Welcome_Map_Download_2012.pdf. (Hämtad 2013-04-07) 
133 Skövde kommun, ÖP 2025. 
134 Ibid. 
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I en nulägesanalys av varumärket Skövde, gjord år 2010, associeras staden 
nationellt med antingen inget alls eller med sitt sport- och fritidsliv, militären, 
dialekten eller högskolan. Staden upplevs som liten, trygg och traditionell. Lokalt 
uppfattas Skövde som en växande stad med framtidstro. Saker som lyfts fram är 
shoppingen, handboll, fritidsaktiviteter, kultur, vackra naturområden, berget 
Billingen, högskolan och Volvo. Kommunen nämner i Vision 2025 att de 
prioriterade utvecklingsområdena i staden är:135  

• Att stärka deras roll som attraktiv centralort för hela Skövderegionen 
•  Att skapa attraktiva boendemiljöer och stimulera intressenter att investera i 

Skövde 
• Att utveckla utbildningsmöjligheterna och skapa förutsättningar för ett 

varierat och blomstrande näringsliv 
• Att värna om den vackra naturen i Skövderegionen och öka 

miljömedvetenheten hos såväl organisationer och individer 
• Att utveckla former för att mötas och samverka. Skövderegionen ska 

präglas av mångfald, tolerans och nyfikenhet 
• Att skapa ett starkt och tydligt varumärke för Skövde 

Målet är att Skövde kommun ska växa till 60 000 invånare till år 2025. 

Arenaområdet 
Arenaområdet är beläget ca 900 m från Resecentrum och 300 m från centrum, se 
bilaga 3. Med Arenaområdet avses hela området innanför Vadsbovägen, Norra 
Bergvägen, Badhusgatan och Majorsgatan, inklusive kvarteren Motorn 1 och 5 
öster om Badhusgatan, se bilaga 3. Figuren nedan är ett flygfoto över 
Arenaområdet taget år 2012. 

 
Bild 1. Foto över Arenaområdet i Skövde.136 

Den befintliga bebyggelsen består av: 

• Arena Skövde med bland annat idrottshallar, motionsanläggning och bad 
(kv. Flamman 4) 

                                                
135 Skövde kommun, Vision Skövde 2025. 
136 Foto över Arenaområdet i Skövde, hämtad från Skövde kommun. 
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• Brandstation (kv. Flamman 2) 
• Restaurang och gatukök, mödravård, sjukgymnastik och rehabilitering (kv. 

Flamman 3) 
• Radio Skaraborgs Radiohus (SR) (kv. Fyren 4) 
• Skövde kommuns arbetsmarknadsenhet (kv. Motorn 5) 
• Ställverk Vattenfall Eldistribution AB (kv. Motorn 1) 
• Bostäder (kv. Vallen 1 och Skövde 4:322) 

För kvartersbenämning se bilaga 3. Övriga ytor på området består av ca 850 
stycken parkeringsplatser. Både brandstation och ställverk kan komma att flyttas 
från området.137 

Kommunens framtidsplaner för Arenaområdet 
Målbeskrivning för Arenaområdet, enligt kommunen, är att det ska utformas på 
ett sätt som inbjuder och lockar till besök. Det ska vara en plats med varierad 
bebyggelse och verksamheter som möjliggör möten mellan människor. 
Arenaområdet ska utgöra en fortsättning av centrumkärnan. Målbilden för 
området är att: 

• Arenaområdet är en plats för händelser och upplevelser under dygnets alla 
vakna timmar, alla dagar 

• Arenaområdet förknippas med ”liv och rörelse” 
• Arenaområdet inbjuder och lockar till besök 
• Arenaområdet binds ihop med Skövde centrum 
• Arenaområdet ger platser för möten 
• Arenaområdet innehåller en avvägd blandning av olika etableringar 
• Arenaområdet försörjer Skövde centrum med parkeringsplatser 

Med denna målbeskrivning skulle Arenaområdet, enligt Skövde kommun, kunna 
inrymma bland annat caféer, restauranger och matställen. Det kan utgöra plats för 
handel i form av småbutiker, nischade specialbutiker och ett stråk av 
verksamheter. Det ska också finnas kontor och platser för upplevelser och 
underhållning i stor och liten skala. Mötesplatser utomhus och inomhus ska även 
inrymmas. Kommunen vill i sin vision av området, att det inte ska vara en plats 
för ren bostadsbebyggelse, undantaget Vallen 1 och Skövde 4:322. Markplan och 
våning 1 bör avsättas för verksamheter. Bostäder kan i viss mån placeras i övre 
våningsplan.138 Se bilaga 4. 

För kommunen är det viktigt att Arenaområdet innehåller parkeringsmöjligheter 
även vid vidare exploatering. Detta för att området försörjer stadskärnan med 
parkeringsplatser och att staden förväntas växa. Ett parkeringshus planeras uppta 
en del av Skövde 4:305, se bilaga 3. Parkeringshuset ska inrymma de 
parkeringsplatser som finns på kv. Fyren (ca 400 stycken) och det ska kunna växa 

                                                
137 Näring- och Samhällsbyggnadsenheten	  Skövde kommun. Målbild för Arenaområdet – idéskiss. Upprättad 
2008-08-11, reviderad 2008-09-03 
138 Ibid. 
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successivt. För att kunna bygga övriga kvarter är det viktigt att tidigt låta bygga 
parkeringshuset.  

Trafiksiffror för kringliggande vägar, se bilaga 3, är 14 500 bilar/dygn för 
Vadsboleden, 13 700 bilar/dygn för Majorsgatan, 8 100 bilar/dygn för 
Badhusgatan, 3 400 bilar/dygn för Norra Bergvägen och 2000 bilar/dygn för 
Egnells väg. Det finns två hållplatser för kollektivtrafik anslutna till området. Den 
ena finns på Norra Bergvägen. Den andra ligger på Badhusgatan och den 
trafikeras av både lokal- och landsbygdsbussar.139 

Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Inom området finns det el- 
och teleledningar men elförsörjningen till området ska förstärkas. Arenan är 
ansluten till fjärrvärmenätet som finns utbyggt i området. Ny teknik, bland annat 
återvinning, värmepumpar och avancerad reglerutrustning ska installeras för att 
minimera energiförbrukningen. Det finns inga kända miljöstörningar eller 
områden med förorenad mark på området.  

I enlighet med kommunens vision ska utformningen av området ge ett 
arkitektoniskt och gestaltningsmässigt intressant tillskott till stadsbilden. Det är 
viktigt att placering och utformning av byggnader bevarar utblickar mot berget 
Billingen. Utformningen bör skapa platser för spontana möten och aktiviteter. 
Våningshöjder och fasadutformning ska vara varierande. Det är viktigt att 
gångstråket från torget framför Arenan till korsningen Badhusgatan/Staketgatan 
bevaras. Det ska vara ett naturligt gångstråk mellan Arena Skövde, centrumkärnan 
och Resecentrum.  

3.3.2 Intervjuer  

Intervjuer har genomförts med näringslivschef Kristina Eklöf, miljöstrateg Sari 
Strömblad, konstchef Ingemar Arnesson samt med socialchef Saeed Ardane på 
Skövde kommun. Detta för att få en bild av vad Skövde kommun anser vara 
hållbart för staden utifrån de olika hållbarhetsdimensionerna. Intervjuer har också 
hållits med stadsarkitekt Claes Clausen, planarkitekt Ingemar Frid och arkitekt 
Nazdar Ghalali för att få aspekter ur ett stadsplaneringsperspektiv. Intervjuerna 
genomfördes via telefon och personligen. 

Sammanställning av intervjuerna 

Av intervjuerna, se bilaga 5, framgick att ur den ekonomiska dimensionen behöver 
hållbarhet och tillväxt gå hand i hand. Inom det sociala finns det två områden som 
är viktiga, arbete och bostad. Grunden till arbete är yrkeskunnighet och utbildning, 
därför är det viktigt att högskolan utvecklas. Det behövs bostäder i centrum och i 
centrumnära områden för att locka folk till Skövde kommun. Bostäderna behöver 
vara av varierande storlek och vara tillgängliga för mindre ekonomiskt bemedlade. 
 

                                                
139 Plan-, Bygg- och Lantmäterikontoret Skövde kommun. Planprogram för Arenaområdet. 2007 
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Den ekologiska dimensionen inbegriper att ekosystemtjänster och naturtillgångar 
som finns i staden samt att de livsmiljöer och livskvaliteter de skapar, bevaras. 
Staden har inget eget kretslopp utan är beroende av sin omgivning. Därmed gäller 
det att staden växer på ett sådant sätt att naturtillgångar inte förstörs. Kulturen i 
Skövde kommun har stor betydelse i och med att den för in det humanistiska 
perspektivet, vilket är viktigt att ha med i stadsplaneringsfrågor. Skövde är unikt ur 
den kulturella dimensionen i och med Skövde Kulturhus och det kulturarv som 
finns. 

Ur ett stadsplaneringsperspektiv handlar det om att planera mer för gång- och 
cykelvägar än för bil. Staden behöver byggas mer centrumnära och förtätas. 
Transporter behöver reduceras och stadkärnan ges stöd för att upprätthålla livet i 
den. 

Viktiga mötesplatser, i och utanför centrala Skövde, är enligt de intervjuade 
Portalen på högskolans Campus, Skövde Kulturhus, Arena Skövde och berget 
Billingen. Andra viktiga platser att mötas på är torget i centrala Skövde samt 
”Aspö Gård och Gårdscafé”. I frågan om det saknas mötesplatser i centrala 
Skövde råder det delad mening. Det finns många olika former av mötesplatser 
men inte tillräckligt många för blandade åldersgrupper. Det finns ett behov av 
både större och mindre mötesplatser. Det behövs mötesplatser för större 
evenemang och fler grönområden som erbjuder möjligheter för barn och 
ungdomar att vara aktiva. Det saknas plats för indirekta möten i det offentliga 
rummet och ytor där det är naturligt att träffa andra människor och utveckla 
relationer. De intervjuade tycker i stort att de mötesplatser som finns bör 
utvecklas och göras mer tillgängliga och trygga. 

De intervjuade tycker att Arenaområdet borde nyttjas för en blandning av 
verksamheter, mötesplatser och bostäder samt aktiva gaturum. I och med sitt 
centrala läge och att det är lättåtkomligt borde Arenaområdet innehållsmässigt 
bjuda på mötesplatser. Det är viktigt att behålla utsikten från staden mot berget 
Billingen, vilket är betydelsefullt för Skövde. Det behöver eventuellt inte finnas 
mer handel på området utan mer aktiviteter, arbetsplatser och bostäder. Handeln 
bör koncentreras till stadskärnan. Området har en viktig funktion för parkering så 
länge bilen är dominerande transportmedel.  

Området har potential att få Skövde att sticka ut. En utveckling behöver vara 
genuin och grundlig, inte bara spektakulär. Det är viktigt att tänka långsiktigt, 
ekologiskt hållbart och tydligt kommunicera att Skövde tänker framtid. Området 
behöver fyllas med aktiviteter som är inkluderande och tilltalar många människor. 
Skövde behöver satsa på att kunna ta emot olika typer av arrangemang. En 
konsertsal kan vara en möjlig utveckling på Arenaområdet. 
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3.3.3 Skissarbete  

Skissarbetet påbörjades med att göra en situationsplan, se figur 5, i 3D-
programmet SketchUp, vilken visar hur området ser ut idag, år 2013. Bilderna 2-
5140 visar områdets omgivning. Därefter gjordes ett hållbarhetsprogram för 
Arenaområdet, se tabell 1. Skisserna som gjordes efter detta baseras på riktlinjerna 
från hållbarhetsprogrammet, intervjuer med anställda på Skövde kommun samt 
kommunens målbild för området. Dessa skisser gjordes också i SketchUp. 

Förutsättningarna för Arenaområdet är sammanfattningsvis: 

• Bevarande av parkeringsmöjlighet samt att Arena Skövde ska finnas kvar. 

• Siffrorna 2-4 i figur 5 markerar infarterna för bilar till området. Siffrorna 
1,2 och 4 visar GC-väg in till området.  

• Brandstation, Ställverk, Radio Skaraborg och kommunens verksamheter 
behöver inte finnas med vid exploatering av området. 

• Områdets bebyggelse ska inte blockera utsikten mot berget Billingen.   

 
Figur 5. Situationsplan över Arenaområdet i dagsläget, år 2013. 

 

                                                
140 Google Maps. www.google.se/maps. Sökord Skövde (Hämtad 2013-04-24) 
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Bild 2. Vy mot Skövde centrum (1).    Bild 3. Vy mot berget Billingen (2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Vy mot väster (3).     Bild 5. Vy mot norr (4). 

Hållbarhetsprogram för Arenaområdet  

Hållbarhetsprogrammet141 för Masthusen, upprättat utifrån BREEAM 
Communities, är utgångspunkt för hållbarhetsprogrammet för Arenaområdet som 
gjorts av författarna. Både skisser och hållbarhetsprogrammet för Arenaområdet 
har anpassats till Skövde kommuns målbild samt efter det som framkom under 
intervjuerna. Allt som behandlas i programmet måste beaktas för att området ska 
kunna certifieras. 

Tabell 1. Hållbarhetsprogram för Arenaområdet, Skövde. 
KLIMAT OCH ENERGI (Climate and Energy) 

Energiplan:	   En energiplan för Arenaområdet behöver tas fram där det 
redovisas hur energianvändningen samt behovet av icke 
förnybara resurser kan minskas. 

Energianvändning: För bostadsenheter och övriga byggnader får den specifika 
energianvändningen inte överstiga 55 resp. 50 kWh/m2 

Översvämningsrisk:	   Det ska finnas en utredning som visar hur stor risken är för att 
området översvämmas. Utredningen ska visa förslag på 
åtgärder för att undvika översvämning.  

Behagligt klimat:	   Skuggande och vindskyddande grönytor och trädplanteringar 
med plats för vila ska finnas. Det ska även finnas gröna tak och 
bevuxna väggar samt vattenfunktioner såsom öppna vatten och 
fontäner.	  

RESURSER (Resources)	  
Lokala förnybara Minimikravet för det totala nettobehovet av förnybar energi 

                                                
141 Diligentia. Hållbarhetsprogram för Masthusen, Malmö. 2012 

1. 2. 

3. 4. 
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energikällor:	   (kWh/m2, Atemp) som produceras på plats ska vara 10 %. 
Detta gäller energi som används i byggnader för belysning, 
värme, varmvatten, luftkonditionering och ventilation. Den 
förnybara energin kan levereras från källor utanför området via 
det nationella/regionala nätet. Byggnader ska kunna kopplas till 
aktiva solenergisystem. På taket till Arena Skövde finns det 
solfångare. 

Dagvattenhantering:	   Dräneringsanordningar på området måste, vid kraftigt regn, ge 
ifrån sig hälften av sin volymkapacitet inom 24-48 timmar för 
att undvika översvämning. Regnvattnet som samlas upp ska 
användas till t.ex. bevattning av landskapet eller som gråvatten. 
Minst 50 % av total area hårda ytor (tak och hårt underlag) 
måste utformas för uppsamling av regnvatten för 
återanvändning och/eller att taken är täckta med grönska.	  

Vattenföroreningar:	   Det ska finnas en dagvattenstrategi för området där alla system 
som används för att förhindra vattenföroreningar har utformats 
och detaljerats enligt svenska miljökvalitetsnormer. 
Lokalgatorna ska ha avrinning till träd och buskar med ett 
inbyggt övervattningsskydd för att ta tillvara regnvattnet. 
Allmänna förebyggande åtgärder mot vattenföroreningar ska 
inrättas för att undvika negativa effekter på lokala vattenkällor 
både under byggnation och efter inflyttning.  

Hänsynsfull 
produktion:	  

Samtliga aktörer ska följa Considerate Constructors Scheme (CCS-
listan). Huvudentreprenören och underleverantörer ska 
använda sig av ett miljöledningssystem och ska ha en policy 
angående miljömaterial. Det ska finnas en avfallshanteringsplan. 
Minst 75 % av det ofarliga byggnadsavfallet som genereras ska 
återanvändas eller återvinnas. 

Närproducerad mat:	   Lämpliga tak- eller markytor ska tillhandahållas inom området 
för odling av mat. Odlingsplatsen ska placeras på en bra och 
lämplig yta i området. Marken ska vara sanerad och jorddjupet 
tillräckligt för odling. Om odlingsytan är på tak ska 
entreprenören ansvara för att överlämningen till brukare blir 
genomförd. 

PLATSENS UTFORMNING (Place Shaping)	  
Utformning av 
allmänna platser:	  

Det ska finnas en utformningsstrategi för området. Aktörer 
som utformar allmänna platser ska följa en utformningsstrategi 
som beaktar tillgänglighet för alla människor oavsett ålder, kön, 
etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.  

Landskapsutform- 
ningsplan: 

Det ska finnas en landskapsutformningsplan som alla 
landskapsutformningsaktörer ska följa med avseende på hur 
området kan ges en lämplig mix av hårda och mjuka landskap. 	  

Gångfartsområden:	   Alla gator på Arenaområdet ska utformas som 
gångfartsområden. Beskrivningen av gångfartsområden i Gcm-
handboken, utgiven av SKL & Trafikverket, ska följas. De ska 
utformas så att det tydligt framgår att gående nyttjar hela ytan. 
Fordonsförare har väjningsplikt mot fotgängare och 
hastigheterna får inte överstiga gångfart. Hastighetsbegränsning 
för cykel och moped bör finnas där det är lämpligt. Ytan på 
gångfartsområdet ska inte upplevas som en vanlig gata och 
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detta med hjälp av mönster och strukturer. Det ska finnas 
hastighetsåtgärder (entréer och portar, skiftande beläggningar, 
planteringar och grönytor samt möblering och belysning) som 
bidrar till bättre gatumiljö. Gångfartsgatan ska möbleras med 
sittplatser och lek som ska vara anpassade för 
funktionsnedsatta. På gångfartsområdena ska det finnas 
strategiska målpunkter, mötesplatser och platser för uppehåll 
och vila.	  

Ljusföroreningar: Det ska finnas en strategi för utformningen av belysningen eller 
en ljusplan för området. Följande åtgärder ska vidtas för att 
reducera negativa effekter från ljus: 
• Uppåtriktat ljus från armaturer får inte förekomma. 
• Begränsning av att fönster blir bländade från gatu- och 
byggnadsbelysning. 
• Begränsning av ljus och bländning över tomtgränserna. 
• Begränsning av onödig belysning från byggnader och utemiljö. 
• Belysningen där folk förflyttar sig bör ej vara bländande samt 
vara jämn och anordnad för att synsvaga och personer med 
nedsatt rörelseförmåga ska kunna uppfatta hur underlaget ser 
ut, och hörselskadade eller döva ska kunna uppfatta 
teckenspråk och läsa läppar. 
• De mest frekventa stråken och miljöerna ska identifieras och 
ljussättas på ett optimalt sätt för att de ska kännas trygga. 
Samtidigt ska antalet ljuspunkter begränsas ur energisynpunkt. 
• Arbeta med effektbelysning av parker och torg.  
All belysning i den yttre miljön ska vara försedd med 
dagsljussensorer och tidsstyrning.	  

TRANSPORT (Transport)	  
Kollektivtrafik:	   Kollektivtrafikhållplatserna på områdena ska vara placerade på 

säkra gångbanor. Det ska vara minst 1,8 m från busskur till 
vägbana för förbipasserande. Belysning vid hållplatserna ska 
utföras enligt Vägar och gators utformning (2004), Trafikverket. Vid 
högtrafik/lågtrafik ska ett kollektivtrafikfordon avgå var 10/15 
minut mellan 08:00-19:00 från området till en central plats. 

Parkering: Alla boende och brukare ska erbjudas möjligheten att utnyttja en 
bilpool och tillräckligt med parkeringsytor för detta ska finnas 
på området. Projektutvecklarna ska ha kontrakt med 
bilpoolsleverantör och betala medlemsavgiften för samtliga 
hyresgäster under minst de tre första åren. Hyresgästerna ska ha 
nära till bilpoolsparkeringsytorna och kollektivtrafikhållplats ska 
finnas inom 500 m från dessa. Parkeringsåtgärder införs i 
området för att maximalt uppnå p-normens minimumnivå. 
Garage och uppfarter ska reduceras, det ska finnas system för 
uthyrning av p-platser och även p-platser som kräver tillstånd. 
Cykelytor ska ökas och bilparkering under byggnader eller i p-
hus ska placeras nära större gator. 

Gång- och 
cykeltrafik: 

Gångvägarna från samtliga byggnadsentréer till 
kollektivtrafikhållplatser ska vara säkra. För att uppfylla detta 
ska gång- och cykelvägars belysning utföras enligt Trafikverkets 
Vägar och gators utformning (2004). Det ska finnas säkra 
korsningar, skyltning till kollektivtrafiknoder och tydligt skyltade 
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och säkra cykelvägar. Cykelparkering ska finnas för korta snabba 
besök, arbetande i området samt boende i området. En 
utredning av mängden cykelparkering som behövs på området 
ska finnas. Cykelpumpar ska placeras ut på viktiga platser i 
området och en underhållsplan ska finnas för dessa. En strategi 
för hur behovet av cykelparkeringsplatser ska finnas och ska 
följas av projektutvecklare.	  

Varutransport: En utredning för vilka vägar varutransporterna ska ta i området 
för att minimera störningar samt försäkra att området blir tryggt 
och säkert för allmänheten ska finnas. Åtgärder ska vidtas i 
korsningspunkter där varutransporter korsar gång- och 
cykelstråk, exempelvis hastighetsdämpning och siktförhållanden. 
Varumottagning ska utformas på lämpligt sätt.	  

Buller: Bullerreducerande åtgärder ska vidtas som bygger på resultat 
och rekommendationer från en utredning utförd av en 
akustikexpert med riktvärdena för buller från Naturvårdsverket 
och Boverket. Åtgärder för att uppfylla riktvärdena innefattar att 
placering av byggnader och dess planlösningar ska utgöra en del 
av de bullerdämpande funktionerna. Uteplatser ska placeras så 
att riktvärdet klaras. Fönster och uteluftsdon ska dimensioneras 
så att trafikbullernivån inte överskrider riktvärdet inomhus. 
Installationer i byggnaderna bör följa ljudkrav för att inte 
riktvärden ska överskridas.	  

SAMHÄLLET (Community) 
Bostadsbehov: Vid utredning av bostadsbehov ska nedanstående punkter 

beaktas: 
• Typ av bostad, t.ex. studentboende, äldreboende, vårdboende, 
flerfamiljshus m.m. 
• Upplåtelseformer, t.ex. bostads- eller hyresrätt 
• Storlek, antal kvm eller antal rum och kök 

Säkerhet och 
trygghet: 

Byggnaders läge och orientering bejakar säkerhetsfrågan genom 
att alla gator och öppna ytor är väl synliga från minst 10 fönster 
eller dörrar.  Alla vägkorsningar (för alla fordonsslag inkl. 
gångtrafikanter) ska vara välbelysta och synliga från 
omgivningen. Det ska finnas en tydlig gräns mellan allmänna, 
semi-allmänna, och privata utrymmen. Alla entréer till gårdar 
och byggnader ska upplevas trygga och vara välbelysta och 
synliga från vistelserum från åtminstone två lägenheter. 

Gemensamma 
anläggningar: 

Samtliga gemensamma anläggningar (exempelvis energisystem, 
dräneringssystem, gemensamma lokaler etc.) ska underhållas 
under byggnationsskedet av projektutvecklaren/entreprenören 
för att senare lämnas över till en gemenskapsledd 
organisation/samfällighet när den är färdig. Det ska vara tydligt 
vem som är mottagaren av anläggningen när den är färdigställd. 
Det ligger på projektutvecklaren att stödfunktioner tas fram för 
att underlätta uppstarten av förvaltningen. 

MÅNGFALD (Biodiversity)	  
Biologisk mångfald:	   Det ska upprättas ett dokument med krav för biologisk 

mångfald. I dokumentet ska det redovisas lämpliga plantor för 
området med hänsyn till klimatet. I området ska det förekomma 
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minst en art, som av en ekolog identifierats som viktig, känslig 
eller värdefull. För Arenaområdet kan Vårflenörten142, som växer 
på vallen vid Vadsbovägen, vara en sådan art. Takytor på 
området ska vara växtbeklädda. Minst 90 % av de växter som 
planteras i området ska antingen vara lokalt förekommande eller 
har ett värde för vilda växter och djur. Det kan t.ex. vara 
ängsfröblandning istället för gräsfröblandning. De inplanterade 
träden och buskarna ska vara av sådana arter att de är robusta 
mot rådande mikroklimat och förutspådda förändringar i klimat. 
Variationen av arter ska vara så stor som möjligt då fler arter 
träd och buskar i sin tur lockar till sig fler arter insekter, fåglar 
och andra typer av organismer. 

Grönska på 
byggnader: 

Minst 35 % av den totala takytan på Arenaområdet ska vara 
beklädda med grönska. Vila och häckningsfunktioner ska 
integreras i byggnaderna enligt en ekologs rekommendationer. 
Dessa kan vara anpassade för antingen fåglar eller fladdermöss 
och vara placerade på sådan plats att de inte störs av mänsklig 
aktivitet eller annat djurliv. Bon som är integrerade i fasaderna 
föredras framför holkar som fästs på fasaden. 

NÄRINGSLIV (Business) 
Jobb och 
verksamheter: 

En strategi för att få ett ekonomiskt hållbart näringsliv i området 
ska tas fram. Workshops ska genomföras med 
områdesintressenter som visar vilka anläggningar och tjänster 
som behövs för att stödja interaktion för olika målgrupper, t.ex. 
ungdomar, barn, pensionärer eller personer med 
funktionsnedsättning.	  

BYGGNADER (Buildings)	  
Miljöcertifiering av 
byggnader:	  

Alla bostadsenheter ska nå betyg Good eller Very Good enligt 
Breeam International Bespoke. Alla övriga byggnader utöver 
bostäder ska nå betyg Excellent eller Outstanding enligt 
BREEAM International. Om ett annat likvärdigt klassningssystem 
ska användas ska det först godkännas av BRE Global. Certifiering 
ska erhållas för varje enskild byggnad. 
Byggnaderna i området ska vara flexibla för att kunna anpassa 
användningsområdet över tid och möta framtida behov. Exempel 
på flexibilitet kan vara våningshöjder för att över tid låta bostäder 
bli kontor. Flexibilitet kan även vara byggnadsform, djup och 
orientering för att anpassa tekniska installationer. Placering av 
byggnadsentréer, logistik och skala kan utvärderas för att 
möjliggöra framtida förändringar.	  

Byggnadsmaterial: Minst 75 % av allt material som används vid konstruktion av 
hårda landskap ska uppnå betyg A eller A+ och minst 50 % av 
materialet som används till byggnaderna ska uppnå minst betyg B 
enligt riktlinjerna i Green Guide143. Exempel på hårda landskap är 
parkeringsytor, uppfarter, anslutningsvägar och vändplatser. 
Minst 10 % av materialet (per volymenhet) ska komma från lokala 

                                                
142 DP- Skövde kommun 
http://www.skovde.se/upload/ByggaBo/BilderPBLK/Planutstallningar/Lagakraftvunna_detaljplaner/2007/591_FLa
mman_4_m_m.pdf. (Hämtad 2013-04-18) 
143 The Green Guide. www.thegreenguide.org.uk. (Hämtad: 2013-04-18) 



Genomförande 

41 

resurser. Där fyllnadsmassor behövs ska minst 30 % av dessa vara 
av återvunnet material. Detta gäller för byggnadernas 
grundläggning och bygge av gator. Virke eller trämaterial till gator 
och allmänna platser (broar, smyckningar, landskap mm), och 
som används tillfälligt under byggnation av infrastrukturen 
(gjutformar, skyltar mm) ska vara certifierat enligt FSC eller CSA. 
Emballage från virke ska tas omhand av ett företag med ett 
miljöledningssystem.  

Informationspaketet: Ett populärvetenskapligt informationspaket ska distribueras till 
varje hyresgäst. Det ska minst beskriva: 
• Energieffektivitet – energimätare, termostater etc. 
• Vattenanvändning – system för läckage, legionella, 
översvämningsrisk, underhåll etc. 
• Miljöteknologi – solpaneler, fönsterluckor, LOD etc. 
• Lokala transportmöjligheter – kollektivtrafik, bilpool, 
cykelmöjligheter, promenadstråk, p-platser etc. 
• Serviceleverantörer – elektricitet, uppvärmning, vatten etc. 
• Lokala tjänster – bankomat, brevlåda, mataffär, lekpark etc. 
• Avfallshantering – placering, fraktioner 
• Återvinningsstationer 
• Lokala organisationer, verksamheter, religiösa grupper och 
lokala myndigheter 
• Information om nödsituation eller om något går sönder 
Informationspaketet ska även finnas tillgängligt för: 
• Synskadade (t.ex. via ljuduppläsning) 
• Personer med kognitiv nedsättning (använd ett enkelt språk) 
• Döva 
• Personer med svårighet att röra sig (tänk på var informationen 
finns tillgänglig)	  

Energimätare: Energi- och mediamätare ska installeras för övervakning av 
slutanvändning av energi för individuell mätning för både 
bostäder och lokaler. För bostäder krävs endast mätning av 
uppvärmning, tappvarmvatten och elanvändning. För lokaler 
krävs mätning för fjärrvärme, fjärrkyla, el och tappvarmvatten. 
För kontor mäts tappvarmvatten och värme för uppvärmning 
individuellt per våningsplan. I de fall mer än en hyresgäst 
förekommer per våningsplan fördelas användningen per ytenhet. 

 
 
Skisser över Arenaområdet 
Skissen nedan är förslag som visar på en möjlig hållbar utveckling av 
Arenaområdet. Detta med hänsyn till utformningsaspekterna 
hållbarhetsprogrammet för Arenaområdet. Alla utformningsaspekter syns inte i 
förslaget då de är svåra att visa i en situationsplan. Detta är t.ex. vila och 
häckningsfunktioner för fåglar i fasaderna. BREEAM Communities föreskriver 
inte hur området ska utformas. Däremot ska platsens förutsättningar hanteras och 
bearbetas för att ge en hållbar utformning. Alltså kan samma poängnivå uppnås 
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med olika utformning av stadsdelarna.144 I figurerna som följer beskrivs förslaget 
utförligare. 
 

 
Figur 6. Utvecklingsförslag för Arenaområdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
144 BREEAM. BREEAM Communities 2012- An Introduction for master planners. 2012   

I figur 7 visas områdets sydvästra del. I 
anslutning till Arena Skövde finns ett 
konsert/kongresshus som möjliggör andra 
typer av evenemang än vad Arena Skövde 
erbjuder. På ytan bakom 
konsert/kongresshuset finns plats för 
odling. Ett parkeringshus (lila), i sex 
våningar, är tänkt att inrymmas i det 
sydvästra hörnet på området. I anslutning 
till detta finns ett hotell (ljusgrönt) i åtta 
våningar. Bredvid hotellet ligger tre 
byggnader med plats för kontor i fyra 
våningar. En busshållsplats (blå) är belägen 
framför kontorsbyggnaderna. 
 
 

Figur 7. Arenaområdets sydvästra del 
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I figur 8 visas områdets östra del. I norr finns ett 
byggnadskomplex tänkt att innehålla kontor, 
bostäder och olika typer av verksamheter. 
Byggnaderna i komplexet har olika höjder för att 
skapa variation. Här finns bland annat Skövde 
kommuns arbetsmarknadsenhet vars lokaler har 
ersatts med bostadshus (röda). Bostadshusen är i sju 
våningar. Restaurang och gatukök, mödravård, 
sjukgymnastik och rehabilitering är kvar på sin 
ursprungliga plats i området. Bilpoolen har sin plats 
mellan de två busshållsplatserna (blåa). Detta för att 
ligga inom 500 m från bostäderna på området. 
Parkområden och vatten har integrerats på området.  

I figur 9 visas områdets södra del. 
Gångstråket fram till Arena Skövde har 
kompletterats med ett vattenstråk för att 
bidra till variation i området. Bebyggelsen 
längs gångstråket har verksamheter i 
bottenplan och bostäder i övre våningar. 
Radio Skaraborgs lokal har ersatts med 
bostadshus och verksamheten har 
integrerats med dessa. Byggnaderna har 
lägre höjder för att bevara utsikten mot 
berget Billingen.  
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I figur 10 visas orientering över var 
vyerna på området är tagna, se 
figurer 11-14. 

1. 
2. 

3. 4. 

Figur 8. Arenaområdets östra del. 
 

Figur 9. Arenaområdets södra del. 

Figur 10. Orienteringsfigur för vyer över Arenaområdet. 
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Figur 11. Vy från korsningen Norra Bergvägen/Badhusgatan (1). 

 
Figur 12. Vy från Norra Bergvägen in mot Egnells väg (2). 
 

 
Figur 13. Vy från rondellen på Vadsboleden (3). 
 

 
Figur 14. Vy över sydvästra delen av Arenaområdet (4). 
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4 Resultat och analys 
Nedan redovisas resultatet för frågeställningarna. 

4.1 Vad innebär hållbar utveckling ur ett 
stadsplaneringsperspektiv? 
För att uppnå en hållbar stadsutveckling krävs det att tänka globalt men agera 
lokalt. Det krävs helhetssyn och samverkan mellan de olika dimensionerna (social, 
ekonomisk, ekologisk och kulturell) och mellan de olika politiska nivåerna inom 
stadsplaneringen. Det är viktigt att arbeta bort sektorpolitik och skapa en 
tvärsektoriell stadsplanering såväl inom som mellan kommunal, regional och 
nationell nivå. Det finns ett behov av nationell stadspolitik och denna behöver 
förhålla sig till den globala nivån. Den globala nivån kopplas samman med den 
lokala genom frågor om behov av ökad social, kulturell och ekonomisk rättvisa i 
städerna samt genom ökad medborgardelaktighet i stadsplaneringen. 

Efter genomförda litteraturstudier och dokumentanalyser är resultatet av denna 
frågeställning att egenskaper hos en hållbar stad ofta har sitt ursprung i ett lokalt 
sammanhang.  Hänsyn behöver tas till den geografiska platsen och till 
förutsättningarna för lokala aktörer. Detta gör att hållbar utveckling ser olika ut i 
olika kommuner, städer och stadsdelar. Vad som är hållbart behöver alltså redas ut 
på var plats för sig. 

Hållbar stadsplanering inom den ekologiska dimensionen innebär att bygga tätare 
städer samt att planera och bygga stadsstrukturen för samverkan och samordning 
mellan bebyggelse och trafik. För att nå en långsiktigt hållbar stad är förekomsten 
av grönområden betydelsefull. Det är därför viktigt att planera för grönstrukturer 
som bidrar till bättre lokalklimat, renare luft och möjlighet att hantera 
klimatförändringar. Grönytor medger mötesplatser, upplevelser och aktiviteter för 
stadens invånare vilket är viktigt för social hållbarhet. En socialt hållbar stad 
nyttjar sina tillgångar optimalt och bygger på jämställdhet som gynnar mångfald. 
Fysiska och mentala barriärer mellan invånare, i form av segregation, måste 
motarbetas.  

I en ekonomiskt hållbar stad behövs blandade funktioner, vilket gynnar 
kunskapsintensivt näringsliv och ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Ur 
stadsplaneringssynpunkt innebär det att integrera olika verksamhetsformer, göra 
stora investeringar på rätt sätt och att samverkan sker tidigt i planeringsprocessen. 
Detta görs för att undvika höga kostnader i ett senare skede. 

Den kulturella dimensionen inkluderas ofta i den sociala. Den kulturella 
dimensionens existens och betydelse för hållbar stadsutveckling är omdiskuterad. 
Det råder delad mening om huruvida den ska utgöra en egen dimension eller inte. 
Kulturen kan användas som ett verktyg för att uppnå ekonomisk tillväxt, att skapa 
social sammanhållning i en stad eller att väcka medvetenhet om ansvar för miljön. 
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En viktig aspekt för att besvara frågeställningen är att det inte alltid går att förena 
hållbarhetsdimensionerna utan ibland kan någon dimension behöva 
bortprioriteras. Det gäller då att motivera på vilka grunder detta görs och hur det 
kan kompenseras. 

4.2 Hur kan ett hållbarhetscertifieringssystem för 
stadsdelar tillämpas i arbetet för hållbara städer? 
Genomförda litteraturstudier och dokumentanalyser har visat att om ett 
hållbarhetscertifieringssystem ska kunna tillämpas i arbetet för hållbara städer 
måste det göra skillnad, vara användbart, trovärdigt och anpassningsbart. 
Hållbarhetsdimensionerna ska behandlas likvärdigt och integrerat med varandra 
vid planeringen av en stadsdel.   

Slutsatser som dragits i projektet HCS är att ett gemensamt ramverk, såsom 
BREEAM Communities, ger ökad samverkan, dialog och bättre samsyn. 
Certifieringen kan förenkla kommunikationen, öka tydligheten och visa den 
byggda miljöns hållbarhet för hela staden. Bedömningen blir objektiv och 
trovärdig eftersom en tredje part genomför granskningen av planerna för 
stadsdelen. Ett certifikat kan bidra till ett ökat marknadsföringsvärde och andra 
ekonomiska fördelar såsom kostnadsbesparingar. Hållbarhetscertifieringen är ett 
verktyg som ger mätbara resultat för hållbarhet på stadsdelsnivå. För att ett 
hållbarhetscertifieringssystem ska kunna användas i Sverige måste det anpassas till 
svenska förhållanden och följa regler och lagar i svensk stadsplanering. 
 
Att arbeta utifrån ett certifieringssystem gör att hållbarhetsfrågor kommer fram 
tidigt i processen vilket leder till medvetna val, beslut och integrerade lösningar. 
Det kan också ge ökat inflytande för aktörer och medborgare samt gemensam 
kunskapsuppbyggnad. Certifieringssystem för stadsdelar kan fungera som ett stöd 
för samarbetet mellan de olika aktörer som deltar i utvecklingen av stadsdelen. För 
att uppnå önskad certifieringsnivå går det inte att bortprioritera aspekter utan allt 
måste beaktas. 

Studien av referensobjekten, där BREEAM Communities använts som 
certifieringssystem, visar att hållbarhetscertifieringssystem är möjligt att använda 
som riktlinjer vid planering av stadsdelar. Studien visar även att BREEAM 
Communities går att anpassa till lokala förhållanden i länder utanför 
ursprungslandet Storbritannien.  Referensobjekten visar att det krävs blandade 
funktioner i en hållbar stadsdel, såsom möjlighet till arbete, boende, service och 
handel.  

4.3 Hur kan en stadsdel utformas för att vara hållbar? 
För att en stadsdel ska vara hållbar kan den utformas efter riktlinjer i ett 
hållbarhetscertifieringssystem, som BREEAM Communities. BREEAM 
Communities föreskriver inte hur området ska utformas. Däremot ska platsens 
förutsättningar hanteras och bearbetas för att ge en hållbar utformning.  
Fallstudien visar att det är viktigt att utgå från lokala förutsättningar vid 
utformning av hållbara stadsdelar. De hållbarhetsaspekter som under studierna av 
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hållbarhetsprogrammet för Masthusen och skissarbetet visats vara viktiga för den 
fysiska utformningen av en hållbar stadsdel är: 

• Skuggande och vindskyddande grönytor samt trädplanteringar. Gröna tak, 
bevuxna väggar och vattenfunktioner. 

• Solceller och solfångare integrerade i området på exempelvis tak. 
• Hårdgjorda ytor utformade för uppsamling av regnvatten som kan 

återanvändas. 
• Lokalgator med avrinning till träd eller buskar. 
• Lämpliga tak- eller markytor tillhandahålls inom området för odling av mat. 
• Att alla gator är utformade som gångfartsområden. Gångfartsgatan ska 

möbleras med sittplatser och lek. På gångfartsområdena ska det finnas 
strategiska målpunkter, mötesplatser och platser för uppehåll och vila. Ytan 
på gångfartsområdet ska inte upplevas som en vanlig gata och detta med 
hjälp av mönster och strukturer.  

• Belysning utformad på vägledande sätt som inte bidrar med negativa 
effekter såsom bländning. Effektbelysning i parker och på torg. 

• Kollektivtrafikhållplatserna på området är placerade på säkra gångbanor.  
• Bilpoolsparkeringsytor och kollektivtrafikhållplats finns inom 500 m från 

bostad. 
• Att det finns cykelparkering och cykelpumpar. 
• Att det finns bullerdämpande åtgärder.  
• Att det finns en tydlig gräns mellan allmänna, semi-allmänna, och privata 

utrymmen. Alla entréer till gårdar och byggnader ska vara välbelysta och 
synliga från vistelserum från åtminstone två lägenheter. Alla gator och 
öppna ytor är väl synliga från minst 10 fönster eller dörrar. 

• Att det i området ska det förekomma minst en art, som av en ekolog 
identifierats som viktig, känslig eller värdefull. 

• Vila och häckningsfunktioner integreras i byggnaderna. 
• Att byggnaderna i området är flexibla för att kunna anpassa 

användningsområdet över tid och möta framtida behov 
 
Av fallstudien framgick även att det behöver finnas blandade funktioner för att få 
ett levande område som lockar till besök. En hållbar stadsdel behöver fyllas med 
aktiviteter som är inkluderande och tilltalar många människor. Bostäder behöver 
vara av varierande storlek och vara tillgängliga för mindre ekonomiskt bemedlade. 
Det behövs mötesplatser av varierande storlek. Det offentliga rummet ska ge plats 
för indirekta möten och ytor där det är naturligt att träffa andra människor och 
utveckla relationer. Intervjuerna gav en bild av vad området i fallstudien behöver 
innehålla för att vara hållbart utifrån de lokala förhållandena. 
 
En bedömning huruvida området i fallstudien kan certifieras eller inte är inte 
möjligt att göra. Detta för att det framtagna förslaget enbart visar utformningen av 
området och inte behandlar de övriga aspekterna i hållbarhetsprogrammet, såsom 
styrdokument och strategier.  
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5 Diskussion 
Nedan förs en diskussion om resultatet, frågeställningarna, hur arbetet har gått 
samt hur metoderna som använts har fungerat. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet har varit att ur ett helhetsperspektiv bidra till ett mer 
hållbart stadsbyggande. För att nå detta har målet varit att visa förslag till hur en 
stadsdel kan utformas och planeras, utifrån ett hållbarhetscertifieringssystem. Vi 
anser att målet är uppfyllt i och med det framtagna förslaget för Arenaområdet 
som baseras på riktlinjerna från hållbarhetsprogrammet för Masthusen.  

5.1.1 Vad innebär hållbar utveckling ur ett stadsplaneringsperspektiv? 

För att uppnå hållbar stadsutveckling i Sverige krävs det en nationell stadspolitik 
som förhåller sig till både lokal och global nivå. Helhetsperspektivet på hållbar 
stadsutveckling ska genomsyra alla dimensioner och planeringsnivåer i staden. 
Rådande sektorpolitik anser vi utgör ett hinder för detta. Alla aktörer som är 
inblandade i stadsplanering måste arbeta tvärsektoriellt för att en stad ska bli 
hållbar. 

Vid planering av en stad är det viktigt att utgå från de lokala förhållandena och 
betrakta dessa ur de fyra hållbarhetsdimensionerna. Vad som är hållbart för en 
stad på västkusten behöver inte vara hållbart för en stad i Norrland. 
Förutsättningarna kan även variera efter stadens storlek.  

Vi anser att det är viktigt att skapa förståelse för att de olika dimensionerna 
faktiskt samspelar och påverkar varandra. Exempelvis är grönytor inte bara bra för 
klimatet i staden utan även för sociala aktiviteter. Sociala aktiviteter är i sin tur ofta 
sammankopplade med invånarnas kultur. I slutänden handlar hållbar 
stadsutveckling om att hushålla med resurser. Resurser som omvandlas till olika 
ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden för staden.  

Social och kulturell hållbarhet behandlar mjuka faktorer vilket vi tror kan vara en 
orsak till att de ofta slås ihop. Det råder delad mening om den kulturella 
dimensionens existens. Vi anser att den tillför ytterligare delar av det humanistiska 
perspektivet i stadsplaneringen. Detta är något vi tycker är viktigt då människan 
bör utgöra kärnan i stadsplaneringen. Genom att bygga blandat tror vi att fysiska 
och mentala barriärer mellan invånare i städer kan förebyggas. 

I resultatet framkom att det inte alltid går att förena alla dimensioner. Det kan då 
behöva göras prioriteringar avseende vad som är viktigast för att den aktuella 
staden ska bli hållbar. Vi anser att om en dimension bortprioriteras i något 
avseende har hållbar utveckling inte uppnåtts och helhetsperspektivet går förlorat.  
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5.1.2 Hur kan ett hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar 
tillämpas i arbetet för hållbara städer? 

För att en hel stad ska vara hållbar behöver alla delar som bygger staden vara 
hållbara. För att en stadsdel ska vara hållbar måste den ses ur ett 
helhetsperspektiv. Ett hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar tror vi kan vara 
ett verktyg som möjliggör ett tvärsektoriellt arbete. Det kan även vara ett sätt att 
inkludera alla berörda aktörer såsom kommuner, privata fastighetsföretag samt 
medborgare. 

I och med att hållbarhetscertifieringssystem ger grunderna för hållbar utveckling 
av stadsdelar behöver inte ”hjulet uppfinnas på nytt”. Endast lokala anpassningar 
behöver göras. Det är ett styrmedel där alla dimensioner behandlas likvärdigt och 
ett genomtänkt system där helhetsperspektivet är i fokus. En stadsdel är en stor 
del av en stad och vi tror att hållbarhetscertifiering av stadsdelar är ett steg för att 
nå hållbara städer.  

Ett hållbarhetscertifieringssystem är som en checklista med krav som gör att alla 
dimensioner beaktas utifrån platsens förutsättningar. Det ger ett gemensamt 
konkret mål som i sin tur ger ökad samverkan. Ett hållbarhetscertifieringssystem 
underlättar att bygga hållbart och förtydliga vad hållbar utveckling innebär för en 
stadsdel. Referensobjekten visar på att det faktiskt går att tillämpa 
hållbarhetscertifieringssystem i praktiken. Det ska bli intressant att se om 
certifieringen gör att en stadsdel verkligen blir hållbar över tiden och vilka 
uppföljningssystem som kan utvecklas. 

5.1.3 Hur kan en stadsdel utformas för att vara hållbar? 

De hållbarhetsaspekter som framkommit vara viktiga för utformningen av en 
hållbar stadsdel tycker vi är bra riktlinjer som ger utrymme för lokala anpassningar. 
I arbetet redovisas endast ett förslag för hur området i fallstudien kan utformas. 
Alternativa förslag har inte bearbetats då de lokala förhållandena inte medger stor 
variation i var olika funktioner kan placeras. Exempelvis behöver parkerings-
möjligheter ligga nära stadskärnan och verksamheter finnas längst med gång- och 
cykelstråket på området i fallstudien. 

I resultatet framkom att en hållbar stadsdel behöver innehålla blandad bebyggelse 
där olika funktioner integreras med varandra. Vi tycker att detta är viktigt men tror 
att det kan vara problematiskt att hitta en balans mellan de olika funktionerna. 
Vidare behöver bebyggelsen vara flexibel över tiden och kunna förändras efter 
behov. Kontorslokaler ska exempelvis kunna göras om till bostäder och tvärtom.  

Vi tycker att mötesplatser där människor kan träffas och utveckla relationer är av 
stor vikt i en hållbar stadsdel. En mötesplats kan vara allt ifrån en lekplats till stora 
kongresslokaler. Vi tror att de små mötesplatserna längs stråk där människor rör 
sig, såsom viloplatser utmed gångfartsområden, är av betydelse för att skapa livliga 
gaturum. Det offentliga rummet behöver nyttjas för att skapa trygghet och rörelse. 
Utformningen av en stadsdel behöver vara mer inkluderande och ge plats för alla 
stadens invånare. En lösning på detta tror vi kan vara att utforma stadsdelen 
utifrån ett program, med utgångspunkt i ett hållbarhetscertifieringssystem.  
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5.2 Metoddiskussion 
Följande kapitel diskuterar de metoder som använts i genomförandet. De metoder 
som använts har gett svar på frågeställningarna. 

5.2.1 Litteraturstudie/dokumentanalys 

Litteraturstudier och dokumentanalyser har varit relevant att göra för alla 
frågeställningar. Detta för att få ett bra grundmaterial för att kunna uppfylla 
arbetets syfte och mål. Det finns väldigt mycket information om hållbar utveckling 
vilket har gjort det svårt att sålla fram väsentlig information för arbetet. I och med 
inriktningen mot stadsplaneringsperspektivet begränsades dock 
informationsmaterialet något. Ett annat problem har varit att ämnet är så pass 
aktuellt att informationen ständigt uppdateras. Gällande hållbarhetscertifiering av 
stadsdelar finns det inte mycket litteratur utan där har metoden dokumentanalys 
använts. Information har hittats på internet i form av hemsidor och digitala 
artiklar. 

Från början hade vi inte tänkt ta med några referensobjekt. Vi insåg dock att dessa 
på ett bra sätt visade på tillämpningen av hållbarhetscertifieringssystemet 
BREEAM Communities. De gav också en bild av hur en hållbar stadsdel kunde 
utformas och planeras. 

5.2.2 Fallstudie 

Frågeställning tre var från början tänkt att bara besvaras med hjälp av en fallstudie 
av Arenaområdet. Ganska snart insåg vi att fallstudien behövde kompletteras med 
intervjuer för att få det lokala perspektivet på området. Intervjufrågorna kunde ha 
riktats mer mot hållbar stadsutveckling istället för bara hållbar utveckling. De gav 
dock ändå en bild av vad som är en hållbar stadsutveckling för Skövde kommun. 
För att få en djupare bild hade en enkätundersökning kunnat genomföras där 
medborgarnas synpunkter fått ge en handvisning över vad Arenaområdet kunnat 
innehålla.   

Skissarbetet har haft en övervägande konceptuell inriktning. SketchUp har varit ett 
lämpligt verktyg för att visa ett enkelt förslag på hur Arenaområdet skulle kunna 
utvecklas.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatserna som vi drar efter genomfört arbete är att en hållbar utveckling ur ett 
stadsplaneringsperspektiv innebär att arbeta tvärsektoriellt med hållbarhetsfrågor 
för staden. Hållbarhetsdimensionerna, ekologisk, social, ekonomisk och kulturell, 
måste behandlas likvärdigt och ges lika utrymme vid planering av städer och 
stadsdelar. Egenskaper hos en hållbar stad har ofta sitt ursprung i ett lokalt 
sammanhang. Hänsyn behöver därför tas till den geografiska platsen och dess 
förutsättningar.  

Rapporten visar att om hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar ska tillämpas i 
arbetet för hållbara städer måste det göra skillnad, vara användbart, trovärdigt och 
anpassningsbart. Ett gemensamt ramverk, såsom BREEAM Communities, kan ge 
ökad samverkan, dialog och bättre samsyn vid planering av hållbara stadsdelar. 
Hållbarhetscertifieringssystemet fungerar vidare som riktlinjer vid utformning av 
stadsdelar. Grundprinciper vid utformning av hållbara stadsdelar är att de ska vara 
flexibla i tiden samt innehålla blandade mötesplatser och funktioner.    

För ett fortsatt arbete rekommenderar vi att uppföljning görs av stadsdelar som 
använt sig av hållbarhetscertifieringssystem. Detta för att se om de är långsiktigt 
hållbara och flexibla i tiden. Ett annat alternativ till fortsatt utveckling av detta 
arbete är att se vad olika hållbarhetscertifieringssystem kan ge för konsekvenser i 
utformningen av en stadsdel.  
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Figur 6. Utvecklingsförslag för Arenaområdet. Figuren är gjord av författarna. 

Figur 7. Arenaområdets sydvästra del. Figuren är gjord av författarna. 

Figur 8. Arenaområdets östra del. Figuren är gjord av författarna. 

Figur 9. Arenaområdets södra del. Figuren är gjord av författarna.  

Figur 10. Orienteringsfigur för vyer över Arenaområdet. Figuren är gjord av 
författarna. 

Figur 11. Vy över södra delen av Arenaområdet. Figuren är gjord av författarna. 

Figur 12. Vy över sydöstra delen av Arenaområdet. Figuren är gjord av 
författarna. 

Figur 13. Vy över västra delen av Arenaområdet. Figuren är gjord av författarna. 

Figur 14. Vy över sydvästra delen av Arenaområdet. Figuren är gjord av 
författarna. 
 

7.7 Tabeller 
Tabell 1: Hållbarhetsprogram för Arenaområdet i Skövde. Tabellen är gjord av 
författarna.
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Luleå tekniska universitet, 2012 
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Stockholms universitet, 2011 
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Bilaga 2. Kategoristuktur BREEAM Communities, version år 2012 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREEAM Communities 2012 steps, categories and assessment issues.  
 



Bilagor 

62 

Bilaga 3. Karta Arenaområdet 
 

 
Centrala Skövde 
Resecentrum i Skövde  

 

 
Fastighetsbeteckningar på Arenaområdet. 

200 m 
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Bilaga 4. Målbild Arenaområdet 
 

 
 
Målbild enligt Skövde kommun för Arenaområdet 
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Bilaga 5. Intervjuer  
 
Intervju med Kristina Eklöf – näringslivschef, Skövde kommun 
 
Fråga 1: Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
Hållbar utveckling för mig det innebär att man, när man gör förändringar tänker 
på helhet och får med perspektiv som handlar om människan och miljön. Inte 
bara om huset och verksamheten eller vad det nu är som ska byggas.  

Fråga 2: Hur arbetar ni på Närings- och samhällsbyggnadseneheten med hållbar utveckling? 
Hur ser arbetsprocesserna ut? 
Hos oss så har vi tre ansvarsområden. De är strategiska miljöfrågor, strategiska 
näringslivsfrågor och strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Vi har tagit fram en 
vision som handlar om tillväxt från 2025 som är beslutat av fullmäktige. Visionen 
innehåller 6 stycken utvecklingsområden och två av dem är direkt kopplade till 
samhällsbyggnad. De är energi och klimat och attraktiva boendemiljöer. Där har vi tagit 
fram strategiska åtgärdsplaner och handlingsplaner kring hur vi ska nå våra mål 
om tillväxt. De försöker vi att integrera i allt vi gör och vi försöker ha med så 
många perspektiv i professionerna som möjligt när vi gör våra planeringar.  

 
Fråga 3: Vad innebär hållbar utveckling, ur ett ekonomiskt perspektiv, för Skövde kommun? 
Min uppfattning är att vi inte kommer kunna växa kontinuerligt om vi inte tänker 
hållbart. Hållbarhet och tillväxt måste för mig gå hand i hand. Man får inte tänka 
på bara hållbarhet utan att ha med tillväxtperspektiv. Och man får inte tänka 
tillväxt utan att ha med hållbarhetsperspektivet. Det är det som blir lite klurigt 
ibland. Det är därför det är så bra att vi kan blanda kompetenserna när vi 
diskuterar utveckling. När vi planerar hur vår mark ska användas och vad vi vill ha 
för etableringar på olika ställen tar vi hänsyn till, om vi tänker på handeln, eller 
lägger oss i att nu får det inte finnas någon mer butik som säljer trävaror eller 
någon mer skobutik. Det avgör marknaden. Det vi avgör är vad som blir bäst för 
platsen Skövde. Är det bäst för platsen Skövde att vi har områden som är 
blandade med olika sorters handel? Eller är det bäst för Skövde att vi områden 
med storhandel, bilhandel? Vi försöker styra till att vi klustrar handeln istället. Vi 
styr inte hur många butiker av vare slag eller så utan mer vilken målgrupp som 
butiken har.     
 
Fråga 4: Vilka är mötesplatserna i Skövde kommun? 
Ja det finns det (informella och formella mötesplatser). Det beror lite på 
målgrupper igen. Vi har en mötesplats som vi är särskilt stolta över och det är den 
mötesplatsen som finns på portalen som ligger på campus. Där företag inom IT 
och teknik på Gothia Science Park och högskolan möts. Det är också öppet för 
allmänheten i bottenvåningen med restaurang och så vidare. Det är en mötesplats 
som vi har skapat som vi är väldigt stolta över. Sedan har vi kulturhuset som också 
är en mötesplats. Alldeles nu i helgen öppnar ett ungdomens hus som kommer att 
bli en väldigt bra mötesplats för ungdomar.   
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Bilaga 5. Intervjuer  
Fråga 5: Saknas det mötesplatser i centrala Skövde? 
Man saknar egentligen alltid mötesplatser. Jag tror att det är det som driver på 
utvecklingen. Människor träffas och det blir ett levande samhälle. Vi jobbar ganska 
mycket med att tänka på hur vi kan skapa mötesplatser. Jag tror aldrig att det blir 
klart. Utan att det är ett ständigt pågående arbete. 

 
Tycker du att det finns mötesplatser för blandade åldersgrupper? 
Inte tillräckligt. Det tycker jag inte.  

 
Vad skulle du tycka kunna behövas? 
Jag tycker att centrum och city borde vara en mötesplats i betydligt större och 
högre grad än vad det är idag. När vi tittar på utvecklingen hur vi ser centrum så 
tänker vi mycket utifrån mötesplatser. Att man möjliggör att människor träffas.  

  
Fråga 6: Vad tycker du skulle kunna vara en hållbar utveckling av Arenaområdet? 
Där har vi tagit fram en målbild för Arenaområdet och den tycker jag är ganska 
bra. Jag tror att man ska använda det området till att göra en blandning, så att det 
blir en rörelse och mötesplatser. Jag ser både verksamheter och jag ser bostäder. 
Jag ser caféer och restauranger.  

Det var på tal om att de skulle bygga ett konserthus där. Är det någonting du ser vara möjligt? 
Ja, möjligtvis. Det är en fråga som vi har diskuterat och som diskuteras med jämna 
mellanrum. Den stora diskussionen är just finansieringen av en sådan byggnad. 
Ska det offentliga gå in och finansiera så blir det en väldigt tung del för oss. Finns 
det någon privat som vill gå in och finansiera det så tror jag absolut på det. Men 
det är inte så många sådana hus i Sverige som inte kräver offentlig finansiering.  

 
Tror du det finns underlag och intresse för att kunna skapa ett sådant hus? 
Det beror på om man tittar på att man ska ha kongresser, så är det inte så många 
kongresser som går av stapeln per år. Men om man tittar på det utifrån en 
mötesplats, som jag sa förut så behöver man mötesplatser av alla former hela 
tiden. Då får man vara väldigt noggrann med hur man utformar det och att man är 
noga med sin målgruppsdefinition.  
 
 
Intervju med Saaed Ardane – socialchef, Skövde kommun 
 
Fråga 1: Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
När det gäller hållbar utveckling för mig som yrkesman så finns det två delar, 
behålla tillväxten i Skövde och utveckla den. Med tanke på materiella tillväxten, 
behålla och utveckla den och samtidigt att behålla på den nivån där man också 
utvecklar välfärdstjänster som vi tillhandahåller i samhället. Det kan vara som en 
grund för själva hållbara utvecklingen och behåller vi de tankarna kring 
välfärdstjänster som vi har idag, då talar vi om den mänskliga tillväxten (humana), 
som glider in i tillväxtfrågan samtidigt. Går hand i hand. Och då pratar vi om en 
hållbar utveckling där olika underrubriker som är viktiga. Det är miljöfrågor, 
boendefrågor, större perspektiv i världen - fattigdom, integration, krig och allt  
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detta som finns i världen etc. När samhället är i detta, ha ett samhälle som inte 
bidrar till grund för sådana problem. Kort och långsiktigt. Parera och planera. Det 
ger att båda två måste vara med om man ska få hållbar utveckling. Så tänker jag.  

Fråga 2: Hur arbetar ni på Socialförvaltningen med hållbar utveckling? Hur ser 
arbetsprocesserna ut? 
När det gäller socialförvaltningen, vi är en myndighet, det innebär att vi är till för 
att se till att verkställa de beslut som fattas på riksnivå. Det är en del av vårt arbete, 
det går ut på att se till att samhället fungerar på så sätt som vi kommit överens. 
När det gäller på individnivå har vi även att vi försöker påverka 
samhällsvetenskapliga frågor, ungdomars och barns situation, kort- och långsiktigt. 
Arbetsmarknadsfrågor också. Vi har varierande påverkansmöjlighet i dessa frågor. 
De individer som har kontakt med oss kan vi direkt ta ett beslut som påverkar 
dem, här och nu. I de övriga frågorna är vi en aktör bland andra aktörer som i 
vissa läge har en större roll än vad vi har. Ta näringslivsfrågor t.ex. Jätteviktiga 
frågor att det finns arbete och näringsliv som fungerar så slipper vi människor 
som drabbas av arbetslöshet och andra bekymmer. Det sättet som vi kan bidra på 
är mindre än egenföretagare har. Vi är lite mer här och där men vi har en 
grunduppgift som är ett myndighetsutförandearbete som vi bedriver.  

Fråga 3: Vad innebär hållbar utveckling, ur ett socialt perspektiv, för Skövde kommun? 
Där har vi två delar, arbete och bostad – går hand i hand och är viktiga. 
Underrubriken till arbetet är utbildning och kunnighet. Behovet att underhålla det 
arbetet vi har bedrivit med högskolan. Det är jätteviktigt att högskolan utvecklas 
och att den här resursen finns i Skaraborg. Då pratar vi om arbete och grunden till 
arbetet är faktiskt att ha yrkeskunnighet och utbildning. Det är jätteviktigt för 
Skövde att inte tappa mark för högskolan, för småföretag och medelstora företag 
också. Det som är viktigast är att vi måste ha en källa som producerar nya 
kunskaper och ny arbetskraft och där spelar högskolan en central roll. I övrigt när 
det gäller boendefrågor så har Skövde lyckats bra med att inte ha så starka 
segregerade områden. Det bekymmer som Skövde har idag är att upplever jag är 
bekymmer som vi inte har monopol på, fler har det problemet. Det är unga vuxna 
som ska börja stå på egna ben och skaffa egen bostad. Det som byggs idag är inte 
till för dem och det är tragiskt. Hyrorna är på en nivå som antyder att man måste 
ha ganska bra inkomst och ett bra arbete för att kunna hyra egen lägenhet och ta 
ett större lån. Det är beklagligt att Skövde inte har lyckats riktigt med den frågan, 
det är en svaghet. Förvaltningen har gått ut med att det framförallt är två områden 
som behöver förbättras i Skövde. Det behöver byggas mer varierat boende och 
boende för mindre ekonomiskt bemedlade. Det finns familjer som behöver en 
fyra eller femma, det räcker inte med en tvåa eller trea. 

I Skövde finns en vilja att alla vill bo i centrum. Vi har inte hittat rätt definition på 
vad centrum är. Vad är centrum i Skövde? Det finns lite olika uppfattning hos 
gemene man i samhället och vad kommunen försöker förmedla. Den bilden 
behöver bli någorlunda samstämmig så att vi får fram vad som är centrum.  
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Centrum behöver inte alltid vara vid torget. Det finns en bostadsbrist i Skövde, 
det finns folk som vill bygga men samtidigt finns det få tomter som är till salu och  
det innebär då att efterfrågan matchar inte det som idag erbjuds på marknaden. 
Den matchningen behöver vi arbeta med också om vi vill växa till visionens mål 
på 60 000 invånare. Vi behöver kunna matcha olika grupper och kategorier, 
ungdomar, de som är mindre bemedlade. Det behövs lite billigare boenden, lite 
större boenden och samtidigt hitta en form där vi kan erbjuda boende i centrum 
eller i centrumnära områden som kan locka folk att flytta hit. Högskolan har en 
jätteviktig uppgift också när det gäller arbete och det är viktigt även om 10-15 år 
eftersom då vi går mot ett informations- och kunskapssamhälle. Högskolan 
symboliserar detta. 
 
Fråga 4: Vilka är mötesplatserna i Skövde kommun?  
Det finns behov för olika former av möten. Arenan är en bra mötesplats för 
möten och idrott inomhus. Ur mitt perspektiv som socialchef så finns ett behov 
av både större och mindre mötesplatser i Skövde. För större evenemang på 
riksnivå har vi inte några mötesplatser i dagsläget, såsom det finns i större 
kommuner. Så småningom behöver vi kunna mäta oss med de större måtten. Om 
man pratar om de andra storlekarna på mötesplatser så är det klart att det behövs 
lite mer grönområden och möjligheter för barn och ungdomar att enkelt kunna ta 
sig ut och vara fysiskt aktiva, att röra sig och komma åt att göra annat. Där har 
Skövde inte så mycket att erbjuda i centrum. Det saknas också biten med att 
kunna färdas med buss inom en fem kilometers radie och kunna ta sig ut i det fria.  

Fråga 5: Saknas det mötesplatser i centrala Skövde? 
Se föregående fråga.  
 
Fråga 6: Vad tycker du skulle kunna vara en hållbar utveckling av Arenaområdet?  
Tänker ni på parkeringen runt om arenan? Det är bästa platsen att bygga på om 
man tänker på mötesplatser och konferenser ja. Det ligger väldigt centralt och då 
borde man innehållsmässigt bjuda på mötesplatser. Om man ska ta aspekten på 
själva öppenheten kring Arena Skövde så bjuder den på en annan känsla av staden, 
med berget och så vidare. Byggs det kring arenan så tror jag att utsikten kommer 
att försvinna om man går från ”stan”. Där förstår jag dem som hävdar att vi borde 
ha detta kvar, det har en viss betydelse för platsen. Men Skövde behöver en större 
mötesplats ja och jag tror att man kan utveckla det kring arenan. Den är väldigt 
åtkomlig och det är lätt att komma till platsen, det är inte heller långt från centrum 
och samtidigt finns det redan lite aktiviteter runt omkring. 

 
Ser du att det finns möjlighet att bygga bostäder och flytta handel till Arenaområdet också? 
Ja det tror jag kan vara positivt. Börjar man bygga behöver man självklart det 
också. Då tror jag att det är naturligt att det krävs att vi inte bara ska bygga ett hus 
som vi ska ha möten i. Det måste finnas liv kring det och då kan det bestå av de 
bitar som du nämnde nyss, att det måste finnas annat också. Då blir det naturligt  
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att komma dit och vara där lite längre eller kunna leva i närheten. Det är klart att 
bostäder är alltid för området i hög grad.  
 
Intervju med stadsarkitekt Claes Clausen, planarkitekt Ingemar Frid och 
Nazdar Ghalali  – Skövde kommun 
 
Fråga 1: Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
Claes Clausen: Stöttepelarna i hållbarutveckling för mig är att byggnader och 
miljöer ska hålla över lång tid naturligtvis och ser man på de som har fungerat 
över lång tid, över flera generationer så har de en robusthet på många sätt som 
man kan vilja lyfta med in i ett hållbarhetsperspektiv framöver. Det är väl en av 
stöttepelarna i all fall. Sedan vet jag att det kostar pengar att bygga man måste 
alltid se till att få med sig ekonomin in i det hela. Nya miljöer bygger på att man 
har ett annat sätt att hantera ekonomin på. Man har inte samma timkostnader att 
producera på arbetstimmar och material. Man rationaliserar processer istället och 
det har betydelser för hur man upplever en miljö. För att vara hållbar som en 
öppen miljö så måste man lägga vikt vid detaljer. Ha en mångfald av upplevelser. 
Att det finns en variation i saker och ting. Det tror jag också är en av 
stöttepelarna. Att man kan uppleva miljön som intressant över en lång tid. 
Ingemar Frid: Ja lite övergripande, att man skapar en struktur av bebyggelsen 
som är omvandlingsbar över tiden. Hållbarhet, då är det över tiden per definition. 
Att det är flexibelt, omvandlingsbart, förnybart. Att man använder sig av befintliga 
strukturer och byggnader så långt som möjligt för att få det ekonomiskt hållbart. 
Vi bygger alldeles för många miljöer för ett enda ändamål under en viss begränsad 
tidsrymd.  
Malin Karlsson: Det är ”snabba” lösningar? 
Ingemar Frid: Ja och då gäller det att hitta strukturen på ett område. 
Arenaområdet är ett sådant område som skulle kunna vara hållbart om man hittar 
rätt struktur. Innehållsmässigt så ska det också kunna variera med tiden. Man får 
inte låsa fast i exempelvis för mycket bad. Ett badhus är ett badhus med övriga 
funktioner runt omkring. För det här badet har sin pik nu i några år, men sedan 
går det ner i intresse och engagemang och förfaller lite grand och så gör man ett 
upplyft om 30 år. Men då krävs det att det går. Så att man inte har byggt fast/bort 
sig och det är svårt naturligtvis.  
Nazdar Ghalali: Hållbarhet är på olika nivåer. Du måste först titta på de stora 
aspekterna. Då handlar det om att man har olika kompetenser. Det är den 
samverkan som man måste ha på den nivån. Jag brukar säga makro och att man 
går ner hela vägen till mikronivå. Man måste tänka att staden är stor. På arenan så 
är det relationen mellan byggnaderna. Allt måste man ta hänsyn till. Sist går man 
ner på människan. Hur du upplever. Vad är det du behöver i det nya området. 
Sedan måste det vara flexibelt och hållbart. Det finns inte en specifik manual för 
hur man ska jobba med hållbarheten. Det blir olika beroende på vart du är och det 
är olika aspekter som du måste ta hänsyn till beroende på vilken plats du arbetar 
med. Det är kontexten som är viktigast och det långsiktiga perspektivet. Och 
helhetsperspektivet. 
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Ingemar Frid: Sedan kan man fundera på att området måste vara demokratiskt 
hållbart och finnas till för många annars så kanske det inte håller över tiden heller. 
Fokuserat på idrott säger vi här och företrädesvis handboll. Då är det en 
begränsad klick här. Oerhört beroende av att det går bra för Skövde 
fortsättningsvis (handboll). Då är det inte särskilt flexibelt. Det ska vara en 
mångfald. Det ska kunna fungera för många människor från första början. Det ska 
inte byggas för ett enda ändamål.  
Claes Clausen: Men allt hållbart behöver inte vara flexibelt i för sig. Utan man 
kan se det också som att… 
Ingemar Frid: Nej men är det flexibelt så är det hållbart. Det är min bild. 
Claes Clausen: Ja flexibelt i viss omfattning. Det är exempelvis viktigt att man 
inte bygger på torget. För att då tappar det sin flexibilitet. Men som 
användningssätt så är det ganska begränsat. Vi ska inte ha några byggnader på 
torget för att det ska vara öppet. En samlingslokal går alltid att använda på flera 
sätt naturligtvis. Det finns lyckade exempel där man har bevarat befintlig 
stadsbebyggelse. T. ex Hagabadet.   

 
Fråga 2: Hur arbetar ni på Plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen med hållbar utveckling? 
Claes Clausen: Vi har inget formellt skede. Eller någonting där vi jobbar med 
det. Eller någon detalj eller del av en process. Vi försöker allmänt att tillämpa det. 
Hur tillskriver man sig ett kunskapsunderlag för de här processerna? Om man ska 
sträva efter ett mål, att någonting är hållbart, så måste man skapa sig en möjlig bild 
av vad som är hållbart. Och då måste man naturligtvis få in input. Det här är 
målet. Den diskussionen tror jag vi har men när vi väl fastnar i detaljplaner eller 
bygglov då är vi inne i en väldigt optimerad process för en produktion. Och då 
anser jag att där har vi inte så mycket tid att ge över till att sätta oss ner och 
reflektera. Men det är kunskapsuppbyggnaden innan den här operativa processen 
startar. Det är det som man kan ha med sig in i de här processerna. Det är en 
tanke på hur man ska kunna jobba med ett mer övergripande skede och det är väl 
där vi kan resonera och stöta och blöta och ha olika åsikter. Belysa vad vi har för 
någon bild av detta.  
Ingemar Frid: När vi kommer till sista skedet är det mer frågan om 
konsekvensanalyser utifrån hållbarhet. Miljökonsekvenser, sociala konsekvenser, 
barnperspektiv och sådana saker. Vi gör mer eller mindre bra modeller för det kan 
vi säga. Vi använder dem olika ofta naturligtvis. Vi har en översiktplan naturligtvis. 
Som pekar ut en inriktning på det här men vi har alldeles för lite av styrdokument 
med inriktning på en hållbar utveckling mellan översiktsplanen och projekt och 
detaljplaner. Det är det man skulle önska fanns. Vi är lite dåliga på det. Sådant är 
på gång. Både med fördjupning av centrum och övriga delar av staden. Men det är 
en resursfråga. Det har varit stort fokus på detaljplanöverläggning och få fram en 
bra beredskap för bostäder och verksamhetsområden utan ha överblicken. 
Emma Lantz: Vem är det som jobbar med det? 
Ingemar Frid: Vi har en översiktsplansida som egentligen bara är en person idag. 
Men den ska förstärkas. Översiktplaneringen och planeringen ska jobba närmre 
varandra och man ska även bidra med resurser. Vi kan bli mycket bättre, helt klart.  
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Emma Lantz: Men ni har hållbar utveckling i åtanke? 
Ingemar Frid: Ja om vi tänker på kommunikationen som en del av del hållbara 
utvecklingen så har vi en trafikplan som är ett halvår gammal. Där man tydligt 
säger att man ska prioritera gång och cykeltrafik framför biltrafik. Sedan hur det i 
realiteten, vad som händer när det börjar bli projekt. Det kan man fundera över. 
Vi lägger mycket pengar på infrastrukturer.   

 
Fråga 3: Vad innebär hållbar utveckling, ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, för Skövde 
kommun? 
Ingemar Frid: Att planera mer för gång och cykelväg än för bil. Det har vi alla 
fall en strategi för.  
Claes Clausen: De målbilder som vi har idag bygger på den kunskap som vi har 
tagit till oss. Vi kan tolka de målbilderna utefter den kunskapsbas som vi har 
därför sitter vi idag med den idén om att det är mer hållbart att i frågan om cykel 
och annat. Sedan att implementera det. Räcker det med att göra en cykelbana? 
Eller måste man ändra beteende hos folk? Är det samhällsplanering vi pratar om 
när vi ska ändra beteenden hos folk? Det måste till en beteendeförändring. Man 
kan inte bara tvinga genom att gräva upp asfalten för bilarna och göra cykelbanor. 
Det måste finnas annat också. Om det ingår i begreppen samhällsplanering, så har 
vi ett vidgat begrepp att jobba med. Ska vi ändra på det här inom en överskådlig 
framtid måste man uppmuntra alla möjligheter att jobba på annat sätt. Titta på 
miljön på ett helt annat vis. Det går inte att säga att nu räcker det, för att det kör 
7000 bilar på denna gata istället för 14000 bilar så vi har blivit hållbara. För att om 
gatan ska bli trivsam att flanera längst med så får det inte vara mer än kanske 300 
bilar. Eller överhuvudtaget några bilar. Det är där vår kunskap inte finns. 
Ingemar Frid: När det gäller den bebyggda miljön så har vi en målsättning, 
fastslagen i boende strategiskt program, om att vi ska bygga mera centrumnära 
bostäder. Alltså en förtätning snarare än en utglesning. Det är kopplat till flera 
frågor. Både att vi ska reducera transporterna men framför allt att vi ska ge stöd åt 
stadskärnan och hitta livet i den och hitta attraktiva bostäder. Men det är också ett 
hållbarhetsperspektiv.  

Fråga 4: Vilka är mötesplatserna i Skövde kommun? Formella, informella? 
Claes Clausen: Ja alltså mötesplatser i Skövde är ju alla de träffpunkter vi har. 
Alltifrån förskola till Maxi där du handlar mjölken. Kyrkan på söndagar, torget. 
Det finns en oerhörd massa mötesplatser egentligen. 
Nazdar Ghalali: Jag skulle vilja säga att det viktigaste är, vad jag tycker är 
viktigast är torget. Det är inte att du går till Commerce, dit går man för att handla. 
Där kan man vara utan att du behöver ha en anledning att stanna. Du kan stanna 
på torget för att det är fint väder, du kan sitta på bänkar och det är den typen av 
mötesplatser som är viktiga. Att man kan gå där utan att behöva göra något. 
Malin Karlsson: Tycker du det om torget? Om man tänker caféerna som är där, 
det kanske inte riktigt är en sådan mötesplats man tänker på utan mer 
grönområden. Någon park någonstans, finns det här i Skövde? Där man träffas, 
Boulognerskogen kanske är en sådan? 
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Ingemar Frid: Det är ju målsättningen att det ska bli det mer än vad den är 
snarare. Mötesplatser i Skövde är ju mycket kopplade till sportaktiviteter. Skövde 
är ju en stor bruksort, säger jag ibland och det är en del som inte tycker om det. 
Och därmed mycket fokus på idrott. Har man egna barn så vet man att det är 
idrott som gäller. Vi har Arenan och det är Billingehov och alla de här. Billingens 
naturligtvis, Billingens idrottsområde det är en jättebra mötesplats som är unik för 
Skövde i och med att det är så. De lokala förutsättningarna finns det ju här, det är 
ju liksom ingen byggd anläggning, anlagd anläggning. Den har ju Billingen som en 
förutsättning för sin existens, berget och naturområdet liksom. Så det är ju en 
mötesplats. 
Emma Lantz: Om man inte håller på med sport då? Vad kan man göra då? 
Ingemar Frid: Ja men det är ju mycket även för natur och rekreation. Det är inte 
exklusivt att man är med i en klubb eller något sådant där. Utan det är ju en 
mötesplats för många.  
Claes Clausen: Sedan är det ju kulturhuset naturligtvis, där vi har mycket 
aktiviteter och kultur. Vi har tror jag ungefär 200 föreningar som inte är 
idrottsföreningar. Typ körer, konstverkstad och allt sådant där. Det är klart att 
föreningsliv och så där är ju också viktigt som mötesplats naturligtvis, förutom att 
det är idrottsaktiviteter. Men fysiska platser, om det var det du var inne på, så är ju 
naturligtvis Arenan en av de här viktiga. 
Ingemar Frid: Men då är det bad, bowling, gym eller handboll och en och en 
annan konsert. Så det är ju ett ganska begränsat, den riktar ju sig till ett begränsat 
antal personer eller med begränsade intressen i alla fall.  
Nazdar Ghalali: Det är därför jag tycker att torget har en viktig funktion och 
man kan stärka den som… 
Ingemar Frid: Om man talar där det passerar många olika typer av människor, 
med olika intressen i Skövde, då är det ju stationen. I och med att det är många 
som reser in och ut ur Skövde. 
Claes Clausen: Men du uppehåller dig ju där en väldigt liten tid. 
Ingemar Frid: Ja det gör man ju. Men det skulle ju kunna vara ett ställe som man 
uppehåller sig länge, som man knöt funktioner till på ett annat sätt. Jag vet inte om 
det är en 12-14 000, eller hur många är det som passerar? 
Claes Clausen: Är det inte 60 000? 
Ingemar Frid: Nej, dagligen passerar?  
Claes Clausen: Det är hutlöst många i alla fall.  
Ingemar Frid: Det är många som passerar i alla fall. Det är en topp tio i landet, 
stationsbyggnader alltså. Men det vet Stig på sin högra hand, hur många som 
passerar.  

 
Fråga 5: Saknas det mötesplatser i centrala Skövde? Om man tänker grönstråk och så där? 
Malin Karlsson: För jag tänker torget, jag ser inte det som en mötesplats riktigt. 
Jo på caféet, uteplatserna på caféet kanske. Men inte så där sitta och prata vid 
fontänen. 
Nazdar Ghalali: Det beror på vad du definierar som en mötesplats eller som ett 
möte. Att du går på en kulturell verksamhet, är det då du är på en mötesplats?  
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Eller om du sitter på torget. Du möter din vän samtidigt som du möter andra som 
är runtomkring. Det är inte en direkt interaktion med de andra som du möter men 
du är där du är ung du är där och du tar din plats. Sedan finns det andra 
människor runt omkring dig som du inte möter. Det är inte ett direkt möte. Det är 
väldigt viktigt för staden med de indirekta mötena också. Att man lägger 
förutsättningar för det. Det offentliga rummet är så viktigt, du möts där utan att vi 
har ett direkt möte på samma sätt som vi möts nu. 
Ingemar Frid: Man har ingen avtalad tid. 

 
Nazdar Ghalali: Man tittar och hör på avstånd. Man läser varandra. 
Claes Clausen: Man pratar om att flanera i staden. Då möter man ju människor 
när man flanerar. En del nickar man till och en del tycker man att man inte vill 
nicka till. Det är ett sätt också att ha möten, också knutet till stan eller en 
samlingsplats. Men annars är kyrkparken knuten till torget också. Där har vi en 
lunga som fungerar som ett alternativ då. Om det är en väldigt solig dag så är det 
ju folk som sitter runt fontänen. Sen har vi bänkar i söderläge som också väldigt 
snabbt är fulla med människor som vill ta vara på solen. Vi är soltörstande och 
solbelysta ytor är viktiga på något sätt. Skuggiga ytor är inte så intressanta. 
Ingemar Frid: Saknas det mötesplatser? Det är ju egentligen det som är frågan. 
Det är kanske svårt att säga. Har man bott här ett tag så vet man kanske inte 
riktigt vad man saknar. Nazdar som kommer lite utifrån, du kan ju säga vad du 
saknar. 
Nazdar Ghalali: Alltså det jag tycker, personligen, det är att det offentliga 
rummet det är hjärtat i staden och det är där jag tycker att man kan stärka Skövde. 
När du går på gator och torg här så finns det inte det mer sammanhängande 
stadsrummet. Det är där jag tror att man kan arbeta mycket mer, att du placerar en 
funktion någonstans som lockar en viss typ av människor. Vi behöver en plats där 
vi kan mötas på lika villkor. Du går till caféet t.ex. och jag går till Commerce och 
handlar och vi kommer ut och möts men ändå inte riktigt. Förstår du hur jag 
menar? Det finns folk och rörelse. 
Ingemar Frid: Den fysiska platsen finns ju. Torget och kyrkparken t.ex. Men 
frågan är saknas det någon plats? Att man ska uppgradera de här platserna, större 
dignitet och utforma dem mer tillgängliga för alla osv. Det är ju en sak, men 
saknas det platser? 
Claes Clausen: Alltså, ska Skövde växa till 60 000 då så kanske man behöver vara 
mer fundersam på vad man ska använda platserna till. Men saknas det något så där 
rätt upp och ner, det tror jag inte riktigt. Man kan förfina dem och försöka 
aktivera dem eller styra lite. Det finns Garpaparken. Man kan satsa på väldigt 
mycket blommor osv i en park. Man kan få att man går dit, sätter sig och tar del av 
detta. Kvaliteter som blommande parker, då blir det ju en ingrediens i 
mötesplatsen att man har en blommande park omkring sig. Fortfarande även i 
stadsrummet som del att man använder det som en del. Att man ka fortfarande 
planera och möta folk och sätta sig ner och äta en glass osv. Men annars är det så 
att man ska plötsligt såga ner fyra träd och fixa en beachvolleybollplan för att göra  

 



Bilagor 

73 

Bilaga 5. Intervjuer  
 
platsen aktiv. Blir en plats bättre bara för att man gör den aktiv? Ska alla springa 
som en galning? Eller kan det vara en lugn plats som gör att den får kvalitet? Att 
det finns tid till reflektion, att man kan sätta sig ner utan att man behöver jagas 
upp av en massa skrik och gap och annat. Sätter du igång att aktivera en plats med 
mycket liv så blir det att du höjer ljudnivån och det är frågan hur du upplever det. 
Ljud är också en rätt central fråga. 
Nazdar Ghalali: Fast det är viktigt att man har variation, att man har både den 
tysta och att man får välja vad man vill.  

Fråga 6: Vad tycker du skulle kunna vara en hållbar utveckling av Arenaområdet? 
Ingemar Frid: Jag är lite kluven till innehållet där så därför ska det bli intressant 
och se vad ni kommer fram till där sedan. Men kanske inte mer kommers utan 
mera aktiviteter och bostäder kanske. Och arbetsplatser för den delen också. Men 
kommers just, handel då, det tror jag man ska vara rädd om det, det tror jag man 
ska koncentrera till den stadskärnan som vi har nu då. Att man inte ska dra ut det 
mer. Handeln lider ju lite av de halvexterna etableringarna vi har och det blir ju 
ytterligare en då. Jag tror att inom en överskådlig framtid finns det ju egentligen 
lokaler inne i stadskärnan för handel. Det är snarare så att andra verksamheter kan 
flytta ut kanske till arenan. 
Emma Lantz: Det blir lite som ett aktivitetscentrum där ute då snarare? 
Ingemar Frid: Ja och kanske bostäder och arbetsplatser också då. 
Nazdar Ghalali: Att man har blandade funktioner tror jag är viktigt. Att man 
försöker både se i vertikal, att funktionerna ändras. Att du har kanske funktioner 
på bottenvåning och att man blandar så att först är det kanske arbetsplatser och 
sedan bostäder, att man blandar på det sättet. Sedan att funktionerna ändras på 
horisontell nivå också så att du får en ändrad fasad. Jag tror det är väldigt viktigt. 
Att man skapar gaturum som är aktiva, jag tycker att det saknas lite i Skövde.  
Ingemar Frid: Och så under en överskådlig framtid medan vi lever i det här 
bilsamhället trots allt så tror jag att det har en viktig funktion för parkering och ev. 
parkeringshus då företrädesvis för att koncentrera det. För det är ju, om det inte 
får breda ut sig alltför mycket och med rätt struktur så är det ju omvandlingsbart. 
Så om 50 år kan man knacka ner parkeringshuset och göra något annat av det 
istället för att det får breda ut sig som det gör idag. För det ligger ju bra till 
naturligtvis, med närheten ut på lederna och centralt nära.  
Nazdar Ghalali: Det är ju utformning där också. Hur integrerar man då de här 
parkeringsplatserna i det här nya området utan att det tar så jättestor plats och att 
man skapar utrymmen runt omkring. Det är väldigt viktigt. Men det är självklart 
att bilen alltid. 
Ingemar Frid: Ja det är ju den verkligheten vi lever i. Sedan får man ju ha en 
målsättning om något annat på sikt.  
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Intervju med miljöstrateg Sari Strömblad – Skövde kommun 
 
Fråga 1: Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
Hållbar utveckling för mig personligen, så är det väldigt viktigt att hållbar 
utveckling innehåller alla dimensionerna som man brukar prata om utifrån 
Bruntlandskomissionen. Det ska vara social hållbarhet. Det ska vara ekologisk 
hållbarhet och det ska vara ekonomisk hållbarhet. Jag tycker inte att vi har nått dit 
idag. Vi har pratat ganska mycket om miljöfrågor. De är väldigt komplexa och det 
är väldigt svårt att få in både den sociala aspekten och den ekonomiska aspekten. 
För att nå dit så tror jag att man skulle behöva jobba mycket mer tvärvetenskapligt 
idag än vad man gör. Jag ser också ett behov av att naturvetare blir kompletterade 
med beteendevetare, humanister, tekniker och kommunikatörer. För att annars så 
kommer man inte att nå hållbar utveckling. Utan man kommer att jobba i olika 
boxar och man kommer göra bra saker men det finns så mycket mer kunskap som 
skulle kunna vara mer integrerad i samhället än vad den är idag. Problemet är att 
den kunskapen inte kommer ut och den får inte prövas på riktigt. Då utvecklas 
den inte vidare. Det här med hållbar utveckling är en stor orsak till att det inte 
hände mer och sker fortare trots att vi har de problem som vi faktiskt har idag. Då 
tänker jag globalt. Det är ju mycket för att ekonomin är uppstyrd på ett sådant sätt 
att det här med hållbarhetstanken har väldigt svårt att bryta sig in i de ekonomiska 
strukturerna. Att det blir väldigt mycket dyrare att göra något som är långsiktigt 
mer hållbart kortsiktigt. Hela tiden får man höra det här.  

Vi i kommunerna  gör väldigt mycket bra saker tycker jag. I varje kommun finns 
det någonting att plocka fram. Men fortfarande är den ekonomiska strukturen ett 
väldigt stort hinder tycker jag. Sedan är det så att miljöfrågor skapar mycket dåligt 
samvete hos människor och det tycker jag också är en otroligt viktig fråga. Därför 
tycker jag att vi som jobbar med stadsplanering och vi som jobbar i kommunen oh 
naturligtvis även alla andra måste planera för att det ska bli enkelt för den enskilda 
att agera miljörätt. Alltså ekologist hållbart. Och då blir det också socialt hållbart. 
Då kommer man att känna sig stärkt av det. Det ska till exempel vara lätt att ta 
kollektivtrafiken. Lätt att vägledas i affärerna att köpa klimatsmart. Det är lätt att 
välja elleverantör för att man ser att man väljer förnyelsebar energi istället för olja.  

Det där skulle jag vilja vidareutveckla mycket mer för i det finns det en kraft som 
kan lösgöra den kraften som finns på varje enskild nivå. Idag blir det så att man 
säger att ”äsch det spelar ingen roll det är mycket mer besvärligt för mig att välja 
det miljöriktiga”. Då kan man istället känna en skuld istället för en kraft för att 
bygga vidare på. Och då blir det lite såhär att ”äh jag orkar inte det här”. Men 
skulle man istället känna att ”ah titta nu väljer jag miljörätt och det var rätt enkelt. 
Jag väljer det som jag tror på”. Då blir det mycket lättare att ta nästa steg till nästa 
valmöjlighet. Då blir man stärkt. Det är inte så svårt att leva miljöriktigt. Det 
inkräktar inte så mycket på min livsstil som jag kanske trodde. Eller på min 
livskvalitet. 
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Fråga 2: Hur arbetar ni på Närings- och samhällsbyggnadsenheten med hållbar utveckling? 
Hur ser arbetsprocesserna ut? 
Vi har flera olika strategiska funktioner i Skövde kommun men det är jag som 
jobbar med hållbar utveckling. Det är en person på Närings- och 
samhällsbyggnadsenheten. Vi jobbar på många olika sätt. Vi har precis jobbat med 
energi genom att ta fram en energi-och klimatplan som har varit en väldigt stor 
process. Det är väldigt övergripande planering som då är tänkt att kommunens 
egna verksamheter ska jobba efter. Någon slags strategi eller riktlinjer som vi 
sedan följer upp. Sedan finns det många områden som vi inte hinner med att 
jobba så genomgripande på. Här tar vi fram policys och tar fram planprogram 
som ska inbegripa hela kommunen/organisationen och sedan ska vi försöka få ut 
den i samhället också. Det är en jättestor uppgift. Jag jobbar på övergripande nivå. 
Sedan tycker jag att vi skulle kunna jobba ännu bättre för att man kan titta på det 
här med tvärsektoriellt. Det finns många ingångar idag gentemot kommunen, 
näringslivet och mot allmänheten. Naturliga ingångar som man skulle kunna 
arbeta med hållbar utveckling men det ser tyvärr inte alla. Man vill gärna lägga 
miljön på ett ställe fastän miljö egentligen är allting. Hållbar utveckling är 
egentligen allting. Det ska in överallt. Jobbar man med skolan så ska det vara 
hållbar utveckling, inte bara två timmar om dagen, utan när du kommer till skolan 
så ska du ta dig fram på ett sätt som är hållbart. När du är i skolan så ska maten du 
får, undervisningen du får, förståelsen du får, bemötandet mellan individerna. Allt 
detta ska bli integrerat. Det är ett mycket större begrepp. Tyvärr blir det allt för 
ofta ett avsmalnande fack. ”Vi källsorterar ju så vi jobbar med miljön”.  

Fråga 3: Vad innebär hållbar utveckling, ur ett ekologist perspektiv, för Skövde kommun? 
Alla ekosystemtjänsterna som vi har. Luften renas, vi får rent vatten, det 
produceras virke och energi, mat. De livskvaliteter som vi får av natur, skog och 
ängar, sjöar och så vidare. De livsmiljöer och de livskvaliteter som de skapar. Vi 
ska bibehålla deras förutsättningar att finnas kvar. Ur ett ekologiskt perspektiv. Att 
vi använder dem men utan att förstöra dem. Att vi jobbar med att lyfta fram dem 
också. Det är väldigt viktigt. För att idag bo de flesta människorna i städerna. Då 
tappar man den röda tråden som beskriver det vi lever av. Vad som egentligen är 
förutsättningarna för att leva i en stad. Staden har inget eget kretslopp utan man är 
beroende av omgivande land. Vi är beroende utav alla de här tjänsterna som 
ekosystemen producerar för. Vi är beroende av att bina pollinerar växter osv för 
att vi ska få grödor och bär osv. Då gäller det att ha den förståelsen att städerna 
inte kan växa på ett sådant sätt så att vi förstör kapitalet. Utan vi måste hela tiden 
leva på en ränta och ha ett friskt kapital. Nu pratar jag lite filosofiskt men ni 
förstår vad jag menar?  

Fråga 4: Vilka är mötesplatserna i Skövde kommun?  
Det tycker jag var en svår fråga. Torget är väl en mötesplats men det är inte en 
mötesplats där man träffar nya människor. Då ha man stämt träff med någon. 
Samma sak med grönytorna. Aspö kanske är en sådan samlingsplats. Kan jag 
tycka. På Valborg. De brukar ha bondens marknad och naturdagar. Det är ett 
ställe dit familjer gärna kommer. Det är väldigt trevligt. Sedan finns det massor  
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med formella mötesplatser i forma av Billingehus och konferensställen. Stadshuset 
är ett sådant ställe där det är mycket formella möten. Arenan kanske är en 
mötesplats.  

Fråga 5: Saknas det mötesplatser i centrala Skövde?  
Jag tycker rent generellt att det borde finnas ytor i en stadsmiljö och naturligtvis 
även i Skövde där människor tycker att det är naturligt att gå och där man träffar 
andra människor. Man blir stimulerad på olika sätt. Där man får mänskliga behov 
tillgodosedda. Inte bara att man träffar dem som man känner utan att man har 
någonting att samlas kring. Där kan jag tänka mig att kulturhusen funkar lite så. 
Sedan tänker jag på Billinges fritidsområde. Det är ju också en mötesplats på något 
sätt. För sådana som tyckerom att vara ute i naturen, idrotta och motionera. Jag 
tycker det saknas mötesplatser i centrala Skövde som skulle kunna utveckla 
relationer. Mötesplatser som skulle kunna bli viktiga för människor. Man känner 
att det här vill jag inte vara utan. Att det här är en mötesplats som skapar mening 
för mig.  
 
Fråga 6: Vad tycker du skulle kunna vara en hållbar utveckling av Arenaområdet? 
Jag vill börja lite generellt. Ska man utveckla Arenaområdet över huvud taget som 
någonstans, i och med att man har byggt äventyrsbadet ska det vara lite som ett 
avstamp för Skövde. Det ska få Skövde att sticka ut lite grand. Då tycker jag att 
det är väldigt viktigt att man gör det genuint, lite grundligt och inte bara 
spektakulärt. Utan att man också gör det långsiktigt. I en sådan 
satsning/utveckling av Arenaområdet då tycker jag att det ska vara självklart att 
man gör det ekologiskt hållbart. Att man är väldigt tydlig med att man 
kommunicerar det. Att man ska satsa på det senaste och man ska tala om att det 
här gör vi för att det är viktigt för framtiden. Man ska vara väldigt tydlig med att 
kommunicera det till besökarna fast det ska inte ske på något överdådigt sätt. Som 
besökare ska man insupas av den atmosfären att Skövde tänker framtid. De tänker 
ekologisk hållbarhet. Här har de verkligen tänkt till och det är äkta vara.  

Det är inte bara kosmetika och puts som kommer ramla av om ett par år. Sedan 
ska det naturligtvis fyllas med aktiviteter som tilltalar många människor tycker jag. 
Som gör att det blir ett område som är inkluderande. Som inkluderar många 
människor i samhället och som gör att många Skövdebor känner att det här är 
mitt. Hit får jag gå tillsammans med mina kompisar och jag är stolt över det här 
området. Det ska inte vara exkluderande. Man ska inte känna att det här bara är till 
för herrarna i kostym och de som fattar viktiga beslut. Sedan kan det fyllas med 
väldigt mycket. Sedan tycker jag också uttrycket av utformningen av 
Arenaområdet är väldigt viktigt.  Jag tycker att när man närmar sig Arenaområdet, 
oavsett om man går, kommer med cykel, med kollektivtrafik eller med bil, så ska 
man få en känsla av vad det här området vill förmedla en. Då vill jag att det ska 
var ekologisk hållbarhet, här är du inkluderad, det ingjuter hopp och här händer 
det massvis med spännande saker. Inte bara spektakulärt på grund av sin egen 
orsak. Utan spektakulärt för att någon verkligen har tänkt till på allvar.  
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Intervju med konstchef Ingemar Arnesson – Skövde kommun 
 
Fråga 1: Vad innebär hållbar utveckling för dig? 
Det finns mycket att säga kring det givetvis. Vårt sammanhäng här är ju 
naturligtvis att vi arbetar med myndighetsbegreppet utifrån att vi vill att både det 
material man väljer för en byggnation, till scenografi till hur brukarna kan använda 
de lokaliteter och de sammanhang som vi bygger upp här. Hållbart är ju också att 
det ska betyda, inte bara materiella behov utan också hållbart i både, vad ska jag 
säga, känslomässigt. 

Fråga 2: Hur arbetar ni på konstenheten med hållbar utveckling? Hur ser arbetsprocesserna ut? 
Ja alltså för att fylla på den första frågan där så handlar det om att vara 
målmedveten i, att vara medveten om att, den miljö man skapar för vår 
verksamhet och i kulturella sammanhang, alltså att det har en sådan standard, en 
sådan kvalitet att det ger och har en betydelse för en framtid helt enkelt. Man 
måste ju titta på framtidsperspektivet här.  

När vi jobbar med konstenheten här och vår utställningsverksamhet i Skövde 
kulturhus så innebär ju det att vi tittar ju på, ett exempel vår ombyggnad här, att vi 
tittar på alltifrån hur konstverk placeras för att då hålla i meningen av kvalitet, när 
det gäller ljusförhållanden. Placering alltså för ljus. Det är klimatanläggning och allt 
det här. Vi jobbar ju med att försöka få fram sådan acceptabel nivå, vi tar ett 
exempel klimat. Klimatanläggningen är ju sådan att det byggde man aldrig in här i 
konstverksamheten. Varken 1964 eller 1995 och det har vi nu önskat om i fem års 
tid och ja än så länge har det inte hänt. Där finns en sådan sak som vi är väl 
medvetna om. Att konstverk förstörs ju helt enkelt om man inte har en avancerad 
klimatanläggning, så är det bara.  

Sedan jobbar vi medvetet med detta i vår egen, i det sättet vi tittar på hur vi kan 
använda våra lokaler och yrkesverksamhet och allt detta. Vi är ju även inblandade i 
den stora ombyggnaden här, som handlar om ett helt nytt plan som byggs ut på 
Skövde kulturhus. Där har vi då, även jag som varit projektledare då, drivit 
frågorna om design och omtanke vilket hållbarheten ingår i då. Så att 
funktionalitet, hållbarhet och miljöaspekten i så att säga alla de här perspektiven 
då. Att välja möbler, välja material, välja färger, välja tyger ja allt det här liksom 
som ligger i en sådan här process då. Det har ju med tillgänglighet att göra också. 
Att tillgängligheten för små som stora, de som har funktionshinder och så vidare. 

Fråga 3: Vad innebär hållbar utveckling, ur ett kulturellt perspektiv, för Skövde kommun? 
Ja förhoppningsvis så betyder det väldigt mycket för Skövde kommun. Om man 
då vill något med en hållbarhet, så att säga tanke. Om man nu skriver de här 
processerna och väver in det i styrkort och i visioner om att Skövde ska vara en 
miljötänkande kommun. Då innefattar ju detta också en hållbarhetstanke och det 
betyder ju också att man ska tänka på standarden och kvaliteten som man väljer i 
byggnationer och i samhällsperspektiv, stadsplanering. Allt detta ingår ju i detta 
och hur man gör saker tillgängliga på ett hållbart sätt. Det viktiga är att, ett 
exempel här då att, man byggt något som heter Trädgårdsstaden där man försöker  
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egentligen göra någon sorts, vad ska man säga, tanke med att det är en variation 
och mån av huskvalitet så att säga. Och att man också bygger någon form av 
trästad, eller trähus så att säga. Det är ganska populärt nu att man liksom går in på 
den linjen. Där innebär det ju också att man också använder nya energimedel, 
vatten- och solenergi, värme från marken osv. Jag kan ju se det här som en helhet. 
Man kan ju inte bara gå på ytan. Man måste gå in i djupet på saker och ting. Det 
tycker jag då att Skövde kommun har ju en vision, och det antar jag att ni tagit del 
av, har ni gjort det? Där finns ju nu och det finns ju en väldigt medveten och bra 
miljötänkande person, heter hon inte Sari? Kulturellt betyder ju, alltså kultur 
betyder ju väldigt mycket att vi är delaktiga i detta naturligtvis. För kulturen har ju 
det humanistiska perspektivet i ett samhälle. Där är det ju viktigt att vi har det 
tänket med oss och för in det i exempelvis stadsplaneringsfrågor och så.  
 
Fråga 4: Vilka är mötesplatserna i Skövde kommun? 
Skövde kulturhus har ju mellan, lite svårt att beräkna, men vi gör ju 
uppskattningar här varje år och det handlar om mellan 300 – 350 000 besök per år. 
Det är ju en av de större besöksplatserna i, ja i faktiskt hela Västra 
Götalandsregionen, om man inte räknar in Liseberg och alla de här stora 
mötesplatserna, besöksplatserna i regionen. Men alltså i den här delen av regionen, 
i kvalitet då med och det man kan säga i Arena Skövde då i badet och 
äventyrsbadet och det här i Skövde. Det finns inget motsvarande, kulturell 
mötesplats i den här delen av regionen och därav så är vi ju väldigt viktiga för 
utveckling och det här väldigt slitna ordet tillväxt, för Skövde och den här delen av 
regionen. Det är ju en formell sak, det är formellt sett. 
 
Det informella är naturligtvis att man kan använda mötesplatser vi får av gaturum 
alltså och stadsrum och stadstorg och liknande. Här använder ju vi till exempel 
parker och torgen som när vi gör kulturella aktiviteter. Jag vet inte om man kan 
säga att det är informella. Man kan ju också se var människor trivs och vill mötas i 
så att säga och där är det ju sådana platser oftast. Sedan är det ju olika beroende på 
generationer. Ungdomens hus, också kallat Möjligheternas hus, har ju en 
förhoppning om att det ska bli en mötesplats för, egentligen som de uttrycker det 
för alla. Men den har ju utgångspunkt i ungdomar då naturligtvis och där kan man 
ju säga att det är lite skillnader mellan vad unga människor och lite äldre 
människor ser som informellt, eller vad man kan kalla för informella mötesplatser. 
En informell mötesplats kan ju tom vara resecentrum här, på ett sätt.  

 
Fråga 5: Saknas det mötesplatser i centrala Skövde? 
Jag kan väl tycka att man ska ju i första hand satsa på de defaktum som finns och 
som man kan fortfarande utveckla. Det är ju Skövde kulturhus som kan förbättras 
på många sätt. Det är en sak. Sedan kan man ju alltså göra förbättringar på 
torgmiljöer, att man ändrar så att det inte känns som att de är kala och otrygga. 
Eller tanken nu i Boulognerskogen, som jag själv varit med och delaktig i att göra 
ett handlingsprogram för, där man ska se till att det finns bättre förutsättningar för 
alla då att våga gå in där men också att använda det på ett aktivt sätt. Nu är det ju  
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på gång små steg i detta och i den planeringen. Ett sätt som vi gör med, från 
konstenheten här, det är ju att vi jobbar med offentliga gestaltningar av med hjälp 
av konstverk då i offentlig miljö. Det vill vi ju utveckla och att gå in i det offentliga 
rummet och göra det mer tillgängligt och mer känslan för att här kan man mötas 
och samlas kring.  

Cultural planning 
Cultural planning har vi ju inte använt här i Skövde på något sätt hittills men det 
har varit uppe inom kulturområdet och där har vi ju diskuterat det och varit på 
kanten av det då så att säga. Nu så är man ju inne i en ny process här, det man 
kallar kulturens kraftkällor och det är ett nytt projekt som ska sättas i fas här nu 
inom Skaraborg. Där Skaraborg ska alltså få en genomlysning av 
kulturekonomiska aspekter och jag vet inte om ni känner till professorer som Saco 
(?), den italienska kulturekonomen Saco och liknande. Det kan ni ta reda på för att 
han har varit delaktig i Hallands region omkring detta och den som nu är igång 
kring detta det är ju. Det borde vara någon på kommunledningen här som känner 
till detta. Men om inte annat så är det Sveriges Kommuner och Landsting, på 
Skaraborgsavdelningen här som känner till det. Avdelningen för Skaraborg i 
Sveriges Kommuner och Landsting, alltså SKL. Det är ju lite intressant tycker jag 
för det är precis det som man kan lyfta fram i ett kulturellt perspektiv, vilken 
betydelse det då har. Jag själv har deltagit i att bilda ett nätverk utifrån det här, vad 
samtidskonst kan betyda i samhällsutveckling och där finns också den här 
bakgrunden i Sacos tankar och idéer. Och likaså en engelsk forskare som heter så 
mycket som Thellwalls, Common practice och Pierre Luigi på universitetet i 
Milano IULM.  

Vad gör Skövde unikt ur ett kulturellt perspektiv? 
Skövde är ju unikt i det kulturella perspektivet i och med att vi har Skövde 
kulturhus som är Sveriges första kulturhus. Det är en stor angelägenhet som jag 
hoppas att kommunen fortsätter att utveckla. Sedan finns det så klart kulturarvet 
runt omkring här i staden. Nu försöker man ju lyfta fram också en bakgrund, det 
här historiska perspektivet med till exempel sankta Elin som ni kanske har hört 
talas om? Där finns det naturligtvis ett arv i den meningen, även om man slåss 
med Götene kommun var hon hade sin hemvist och så vidare. Alltså 
helgonförklarade Elin. Jag vet inte om ni känner till det? Men det är alltså två 
aspekter som jag kan lägga till här hastigt.  

Fråga 6: Vad tycker du skulle kunna vara en hållbar utveckling av Arenaområdet? 
Utvecklingen av Arenaområdet. Det har jag väl kanske inte så stor ingång i direkt 
men det är ju personligt tyckande egentligen. För att jag kan tycka att man har 
gjort en väldigt, väldigt stor satsning där. Den känns lite avbruten på ett sätt 
genom att det är stort flackt område kring den här stora arenan, äventyrsbadet och 
handbollsplanen. Men det är ju ett sätt naturligtvis att placera Skövde i ett större 
sammanhang så att säga. Att man kan ta emot olika typer av arrangemang och så 
vidare och ett äventyrsbad håller hög klass som naturligtvis gör att det blir en 
dragningskraft till Skövde och Skövde kommun. Men sedan finns det ju massor av  
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de här tankegångarna som jag kanske inte har varit så engagerad i. Att man måste 
bygga vidare i sammanhanget med hotell och konferensanläggningar och så vidare. 
Det är sådant som försiggår här i den här staden men det är inget unikt för den 
här staden utan det gör ju varenda medelstor stad idag. Att man skapar sina 
melodifestivalbyggnader och sådant där då. Det betyder ju naturligtvis en del i 
kortsiktigt kan man ju dels tycka och en del tycker att det är långsiktigt. Jag kan väl 
tycka att det som man behöver satsa på är en utveckling för att som jag känner till 
mer väl, det är ju att man inte har en konsertsal som är av klass här. Man har ju 
liksom inga möjligheter i den här staden att ta emot i sådana här sammanhang 
både klassisk och samtida musik. Stadsteatern här i Skövde är inte byggt för musik 
men vi ändå provar att ha musik i så att. Alternativet då är handbollsplanen inne i 
Arena Skövde och det är ju liksom inte bästa akustiken på något sätt när det gäller 
klassisk musik eller liknande då. Det kan man väl tycka att om man ska ta upp 
konkurrensen med Vara konserthus så blir det väl det som saknas i den här delen 
helt enkelt av större mått.  
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Sweden Green Building Council: skapar förutsättningar för samhällsbyggande där 
hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Arbetar med marknaden som 
drivkraft. Certifieringar för ökat värde. Stort intresse för städer att delta, Malmö 
och Stockholm var med och grundade. Idag 196 medlemmar i SGBC målet är 240 
medlemmar. Huvudsakliga medlemmar är fastighetsbolag, tekniska konsulter och 
arkitektbolag. Spännande att få med fler kommuner, då de har mycket påverkan på 
hur miljön utvecklas. Certifieringssystem som SGBC arbetar med är BREEAM, 
LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding. Miljöbyggnad går väldigt bra. Olika 
kostnader att använd de olika systemen. Bra att ha olika system för de olika 
kunderna, byggnaderna. Tydliga verktyg, entydiga bedömningar. De utbildar 
branschen i att bygga energisnålt och miljövänligt med god innemiljö. De 
kontrollerar ansökningar som kommer in. De håller konferenser varje år och 
ekobyggmässa vart annat år. Där de delar ut awards. Förut har de bara haft awards 
för byggnader men i år (2013) ska de börja dela ut awards för stadsdelar och 
städer, men även för personer och ledarskap.  Bra sporre.  
Certifieringssystem för stadsdelar får man med även de sociala aspekterna som 
man inte får med när byggnader certifieras. Viktigt att lyfta till en ny dimension. 
Helhetstänket, hållbarhetstänket.  
 
Ann-Kristin Karlsson.  Vid certifiering av stadsdelar är det samhället, kommunen 
och invånarna som premieras. Hållbarhetscertifiering ska kunna göras i befintliga 
områden och det ska inte leda till att folk måste flytta där ifrån i och med höjda 
hyror utan man måste tänka på den samhällsekonomiska nyttan också.  
Vad innebär hållbarhetscertifiering av stadsdelar? BREEAM Comminuties är 
indelad i tre steg där man börjar på en övergripande nivå med utredningar , 
strategier, kopplingar till angränsande områden.  Nästa nivå, lite mer i detalj men 
ändå på områdesnivå. Där tittar man på platsmarken och kollektivtrafik . Steg tre 
mer detaljerad nivå, materiaval, byggnader osv. Man får först ett interim certificate 
och sedan ett final certificate. BREEAM Comminuties är ett verktyg för 
planskedet, på sikt i Sverige vill man att det ska vara ett hållbarhetssystem för 
planskedet, byggskedet och användningsskedet. Diligentia (Masthusen) har fått ett 
interim cetificate. BREEAM Comminuties består av 6 olika kategorier. 
Governance handlar om kommunikation med de olika aktörerna som är med i 
stadsutvecklingsprojektet och invånarna.  Social and economic wellbeeing är 
största kategorin där man tar upp hälsofrågor, hur man bygger och utvecklar en 
stadsdel med invånare med olika ekonomiska inkomster och hur man lockar 
investerare och näringsliv till stadsdelar. Resurser och energi är en viktig del. 
Bevarar och förstärker ekologiska landmärken och hur man använder marken och 
kopplingar till angränsande områden. Transport and movement premierar hållbart 
resande. Innovationspoäng. 
 
Steg 1. Etablera principen för utveckling. Börja tidigt. Utredningar, få upp alla 
frågor på bordet, kunskap om området och hur det bör utvecklas. Tittar på 
ekonomin och hur man lockar investerar till området, viken demografi och vad 
det finns för behov av olika bostäder och kontor och arbetsplatser osv. Man kollar  
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på översvärmningsrisker, buller, tar fram en energistrategi för hela området. Vilka 
byggnader som finns och vilken infrastruktur det finns inom området redan. Tar 
fram en vattenstrategi, ekologistrategi, hur man använder marken och gör en 
transportbedömning.  
 
I nästa steg så är en fråga obligatorisk och det är frågan kring kommunikation och 
här så ser man också till. Det handlar inte bara om att ha kommunikation och 
dialog och ta emot synpunkter från allmänheten och så utan också om hur kan de 
påverka planen och att man ger feedback till de som är med och tycker till. Här 
går man ner lite mer i detalj kring mikroklimat, allmän platsmark. Hur skapar man 
en blandad stadsdel med människor med olika inkomstmöjligheter osv. Kollar mer 
på landskap, cykelnätverk och kollektivtrafik.  
 
I sista steget går man ner mer på detalj kring hållbara byggnader, man kanske går 
vidare då och miljöcertifierar byggnaderna. Kollar t. ex på kollektivtrafiken, 
trafiken vid hållplatserna och cykelställ, parkeringslösningar osv. Materialval. Och 
de här andra frågorna då i steg två och tre är valbara dvs inte obligatoriska. 
Vad är nyttan då kan man fråga sig? Ja det är det som vi har vridit och vänt på, på 
olika workshops med statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsbolag, 
arkitekter, forskare, konsulter m.fl. Vi har försökt att sammanställa vad vi har tyckt 
vad nyttan är vi som varit med i projektet hitintills. Och framför allt så tycker vi 
att det är ett väldigt bra dialogverktyg. Ett verktyg för att skapa samverkan mellan 
alla de olika aktörer som medverkar i platsutvecklingsprojekt. Det kan vara olika 
förvaltningar från kommunen, olika byggherrar, arkitekter, energibolag m.fl. som 
medverkar och då gäller det att hitta en tydlighet i det man menar och en 
gemensam målbild och det tror vi att man kan åstadkomma genom att 
hållbarhetscertifiera. Det blir inte bara några signaturer av VD:ar och direktörer i 
början av ett projekt som sedan vattnas ut, utan det blir mer konkret. Det är det 
här vi vill och vi tror också att det ger ett bättre inflytande både för alla de aktörer 
som är med i projektet men också för invånarna som bor i angränsande områden 
och till de tilltänkta nya invånarna i stadsdelen eftersom det är ett sådan stort 
fokus på kommunikation.  
 
Vi ser också en väldigt stor nytta i att alla frågor kommer upp på bordet tidigt och 
framföra allt också de mer mjuka frågorna kring social hållbarhet. Även 
ekonomiskt hållbarhet  lyfts på ett väldigt bra sätt och det kommer fortsättningsvis 
också finnas målkonflikter och så men genom att man får fram alla frågor på 
bordet tidigt så kan man i alla fall göra mer medvetna val och beslut och alla är 
med i diskussionen från början. Många kommer ju kanske in alldeles för sent t. ex 
frågor kring vart man placerar skolan och förskolan skulle kunna komma in 
mycket tidigare i processen.  Hållbarhetscertifiering av stadsdelar leder också till 
mer integrerade lösningar med hela området och det kan ge kostnadsbesparingar 
också så man ska inte tänka sig att det är bara är en kostnad utan snarare minskar 
kostnaderna.  
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Vi tror absolut att hållbarhetscertifiering leder till mer attraktiva områden för de 
som ska bo och är verksamma där och de som ska besöka området och att det 
kommer skapa en större efterfrågan och ett högre marknadsvärde på hela området 
och på fastigheterna. Vi ser också att det är viktigt att det är objektivt, att det är 
någon annan som uttalar sig om området är i världsklass eller hur det nu bedöms. 
Vi tror att det här kommer gynna seriösa aktörer på marknaden, de som verkligen 
vill fokusera på hållbar stadsutveckling. Det kommer att ske en 
kunskapsuppbyggnad hos de aktörerna som är med, både kommuner och 
fastighetsägare, byggherrar konsluter m.fl.  Och vi tror att genom att vi gör det här 
projektet tillsammans med de här aktörerna så kommer det driva på utvecklingen 
inom hållbarhet i Sverige. Vi tror också att det här kan minska tiden för både 
planskede och byggskedet och det kan minska ”bruset” egentligen i alla 
överklaganden och så som kan ske. Om man får till en bra dialog och man får upp 
alla frågor tidigt på bordet, då så kommer inte de senare och man undviker att fel 
görs som man får åtgärda i ett senare skede. Det är bättre att ta dialogen så tidigt 
som möjligt och det kan påskynda hela processen.  
 
Vad har vi gjort inom projektet HCS? Projektets vision är att vi har en gemensam 
arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. Visionen i sig är 
inte att ta fram ett certifieringssystem utan det är målet, verktyget. Vi tror att 
genom att utveckla det tillsammans med olika aktörer och sedan använda det så 
skapar det den här arbetsprocessen som engagerar och det leder till hållbar 
stadsutveckling. Vi har i det första steget genomför tio workshops med 120 
personer från de olika aktörerna som har medverkat. Vi det tillfället fanns det inte 
något beslut från Sweden Green Building Council att vi skulle ansvara för ett 
certifieringssystem för stadsdelar utan vi var med precis som alla andra och 
funderade över om det kan vara ett verktyg som kan fungera. Det kom vi fram till 
att det absolut kan vara. Vi tog fram en enkel hemsida som heter ”hallplatsen.nu” . 
Där vi spelade in och visade upp filmer med intervjuer med olika aktörer som 
medverkade. Lade upp projektresultat och så vidare.  
 
I slutet av det första steget så genomförde vi 6 seminarier på 5 orter med totalt 
800 personer. Det sista seminariet var en internationell konferens som lockade 
deltagare från väldigt många länder. Det är roligt att det har varit ett så stort 
intresse för det här projektet. En mindre projektgrupp har gått vidare och 
undersökt  vilka alternativ som finns för SGBC att ansvara för ett 
certifieringssystem för stadsdelar och vi har då kontaktar olika 
certifieringssystemägare runt om i världen. Frågat dem om man kan göra 
anpassningar till svenska förhållanden? På vilket sätt? Hur skulle processen se ut? 
Vad skulle det kosta? Vi att det i dagsläget finns två alternativ för SGBC och det 
ena är att anpassa BREEAM Communities till svenska förhållanden och det andra 
är att utveckla ett svenskt system eller ett nordiskt system.  
 
Vi sammanställde också branschens önskemål från alla dessa olika workshops, 
möten och även genom en webenkät i något som vi kallar för GATA:n . Den  
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hållbara GATA:n. Såhär ser vi på det på sikt. När vi tycker att vi har bra 
certifieringssystem för stadsdelar så ska de fungera såhär. (Det kommer läggas upp 
på hållplatsen).  Vi sammansatte det i fyra olika värderingar som. Dels måste 
hållbarhetscertifieringssystem göra skillnad, måste verkligen avspegla hållbarhet, 
inte bara miljö utan stort fokus på social och ekonomisk hållbarhet också. Det 
måste verkligen leda till hållbar stadsutveckling. Det får inte vara något green 
watch – system. Det måste vara användbart och pedagogiskt uppbyggt så att det är 
lätt att förstå hur det ska användas. Det måste vara trovärdigt. Att det vilar på 
forskning och att det är transparant. Att man kan se att siffran 2,3 kommer här 
ifrån. Det måste också vara anpassningsbart så att det kan användas både för 
befintliga områden, nya områden, för små och stora projekt och för små och stora 
städer. Skapa regelverk för hållbarhetscertifiering i Sverige.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


