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Abstract
During the recent decades the conditions for how our cities are developed has gained
a more significant role in society, resulting in an increasing need to plan cities that
promote sustainable development. This entails challenges in changing the direction
of today’s spatial planning into amore sustainable one, a challenge that requires that
all stakeholders work together to create attractive cities.

The purpose of the study is to illustrate the problems in Swedish spatial planning
from a sustainability perspective. The study also aims to identify how the United
Nations sustainable development goals are implemented in the planning process.
The theoretical background is based on a literature review regarding general
information about Swedish urban and spatial planning, as well as on planning
principles and information regarding relevant stakeholders in urban planning. The
empirical study consists of qualitative analysis implemented on Brunnshög, which
is located in the northern part of the city of Lund (Southern Sweden). Other
methods implemented in the study are interviews and analysis of municipal
documents has also been implemented in the study to get a deeper understanding
about the studied subject.

The result of the study shows that the sustainable development goals can be met
with spatial planning but not independently without taking other aspects into
account. Involved stakeholders have different methods on how to apply the
United Nations goals in the planning process. Difficulties have been identified
mainly concerning the municipality’s ability to set legally binding requirements
regarding sustainability in planning documents. This makes it difficult to control
how the goals are implemented in urban development projects.

Key words: urban planning, spatial planning, stakeholders in society,
urbanization, sustainable development, sustainability goals, Agenda 2030.





Förord
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Sammanfattning
Städer har historiskt sett utgjort den centrala delen för politiska beslut, ekonomisk
tillväxt och bidragit till revolutionerande forskning. På senare år har städerna fått en
mer betydande roll i samhället, vilket har lett till att behovet att planera städer som
främjar hållbar utveckling har ökat. Detta medför stora utmaningar för den fysiska
planeringen av städer och inom Sveriges gränser ställer det stora krav på landets
samhällsplanerare. En utmaning som kräver att alla aktörer inom fysisk planering
arbetar tillsammans för att planera och bygga attraktiva städer som främjar hållbar
utveckling.

Syftet med studien var att identifiera svårigheter, utifrån ett hållbarhetsperspektiv,
inom fysisk planering i Sverige. Studien syftade även till att undersöka hur FN:s
mål för hållbar utveckling implementerats i planeringsprocessen. Den teoretiska
bakgrunden bygger på en litteraturstudie avseende allmän information kring
svensk samhällsplanering. Men även globala och nationella hållbarhetsmål,
verksamma aktörer i planeringen och genomgång av planeringsprinciper
redovisas i bakgrunden. Den empiriska studien består av en kvalitativ analys
baserad på stadsbyggnadsprojektet Brunnshög, som är beläget i norra Lund.
Andra metoder som använts i studien är en intervjustudie och en analys av
kommunala dokument.

Resultatet är uppdelat i olika avsnitt utifrån de tre forskningsmetoder som användes,
där samtliga avsnitt tillsammans eller var för sig besvarar studiens frågeställningar,
vilket bidrar till en djupare förståelse inom studiens problemformuleringar.

Studien visar att hållbarhetsmålen kan uppfyllas med fysisk planering, dock inte
självständigt utan att ta hänsyn till andra aspekter. Inblandade intressenter har
olika metoder för att tillämpa FN:s mål i planeringsprocessen. Svårigheter har
identifierats främst när det gäller kommunens möjlighet att ställa juridiskt
bindande krav gällande hållbarhet på planhandlingar, vilket bidrar till att det blir
svårare att fastställa att hållbarhetskraven efterföljs inom stadsutvecklingsprojekt.
Ytterligare svårigheter som identifierades var att samhällets aktörer inom fysisk
planering är många och samordning av alla för att uppnå de globala
hållbarhetsmålen är komplex. Den avslutande svårigheten som konstaterats
utifrån studien var att avsaknaden av standarder inom planeringsprocessen kan
leda till att hållbarhetsmålen tolkas på olika sätt.

Nyckelord: samhällsplanering, fysisk planering, samhällets aktörer, urbanisering,
hållbar utveckling, hållbarhetsmål, Agenda 2030.





Innehåll

1 Introduktion 15
1.1 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Syfte & Frågeställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3 Avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4 Infallsvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5 Disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Metodik 19
2.1 Litteraturstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Fallstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Analys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 Bakgrund 25
3.1 Hållbar utveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Regelverk för fysisk planering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3 Samhällets aktörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4 Maktförhållanden inom fysisk planering . . . . . . . . . . . . 36
3.5 Planeringsprinciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4 Referensområdet Brunnshög 47
4.1 Lunds kommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2 Projektet Brunnshög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5 Teoretiskt ramverk 63
5.1 Vad bör undersökas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6 Resultat 67
6.1 Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.2 Identifierade svårigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.3 Utfall avseende teoretiskt ramverk . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.4 Referensområdets implementering av Agenda 2030 . . . . . 78

7 Diskussion 85
7.1 Metodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.2 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.3 Förslag till fortsatt forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

8 Slutsatser 93



Referenser 95

Bilaga 1 - Intervjustruktur i

Bilaga 2 - Hållbarhetsbedömning iii







Hållbar framtid - Implementering av de globala målen inom fysisk planering

1 Introduktion

Kapitlet syftar till att ge en introduktion till ämnesområdet. Vidare presenteras syfte
och frågeställningar, avgränsningar och infallsvinkel för studien. Avslutningsvis
redovisas en disposition av arbetes upplägg.

1.1 Inledning

Historiskt sett har städer utgjort den centrala platsen för politiska beslut,
ekonomisk tillväxt och bidragit till revolutionerande forskning. På senare år har
städernas betydelse i samhället blivit ännu större (Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien ([IVA] 2017). Städernas växande roll i samhället
beror främst på urbaniseringen och att Sveriges befolkning har vuxit snabbt de
senaste åren. I Sverige har urbaniseringen bidragit till att 85 procent av
befolkningen bor på 1,3 procent av landets totala yta (Boverket 2019).
Urbaniseringen bidrar till både positiva och negativa effekter. När uppemot 80
procent av världens befolkning är bosatta i städer kommer urbaniseringen gynna
en hållbar utveckling. En anledning till detta är att länken mellan landanvändning
och transport blir mer effektiv vid den fördelningen (Banister 2007).

I takt med att städerna växer ställs även högre krav på deras utformning, vilket
kan ses som en negativ följdeffekt. De ställda kraven som måste hanteras innebär
utmaningar i form av att möta människans framtidsutmaningar, som hållbar
ekonomisk utveckling, ett hållbart resursutnyttjande, minska miljö- och
klimatpåverkan samt hantering av globala frågor som migration, demografiska
förändringar, folkhälsa, fattigdom och växande sociala klyftor (IVA 2017). När
befolkningen i städer växer ökar klimatpåverkan, trycket på infrastrukturen och de
utmaningarna som samhällen står inför kommer vara både konkret
väderrelaterade och mer diffusa effekter som förändrade klimathot och riskbilder
(Bodland & Granberg 2019).

Det finns stora samband mellan fysisk struktur och miljö, exempelvis grönstruktur
i städer samt utbytet mellan stad och kringliggande landskap. Genom fysisk
planering kan förutsättningar skapas för en hållbar livsstil men det är inte
tillräckligt för det faktiskt sker. Miljömedveten fysisk planering behöver i regel
följas upp med kompletterande beteendepåverkande åtgärder för att få genomslag.
Riksdagens införande av nationella miljömål var startskottet för en hållbarare
planering, görs inte de rätta åtgärderna för att uppmuntra miljövänligt beteende
idag blir det ännu svårare att implementera förändringar i framtiden. Fysisk
planering inriktad på utveckling av stadsstrukturen har möjlighet att uppfylla mål
kring ekologisk och social hållbarhet. Utvecklingen av en entydig struktur som
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främjar den mest fördelaktiga planeringen ur miljösynpunkt är svår att definiera.
Anledningen är att alla platser har sina unika rumsliga förutsättningar som måste
beaktas, alternativen för att nå hållbarhet genom fysisk planering är därmed
många (Boverket & Naturvårdsverket 2000).

Regeringens politik för en hållbar stadsutveckling har utgångspunkt i utformning
av den fysiska miljön för att påverka den sociala hållbarheten, såsom att minska
segregation, öka social inkludering och ge förutsättningar för att nå de nationella
klimat- och miljömålen. Synen på den fysiska planeringens inverkan på den
sociala hållbarheten har uppmärksammats utifrån nya perspektiv vilket har
bidragit till att synsättet på omställningen till en grön ekonomi och hållbara städer
har förändrats. Något som resulterat i att den sociala hållbarheten börjat bli
alltmer avgörande, då den anses central för att lyckas med resterande förändringar
som krävs (Försvarsdepartementet 2021). Städernas ökade inflytande och
påverkan medför stora utmaningar för den fysiska planeringen. Inom Sveriges
gränser medför detta stora krav på landets samhällsplanerare. Det är en utmaning
som gör det nödvändigt att alla aktörer inom fysisk planering arbetar tillsammans
för att planera och bygga attraktiva städer som främjar hållbar utveckling.

1.2 Syfte & Frågeställningar

Syftet med arbetet är att belysa hur dagens fysiska planering implementerar
hållbarhetsperspektiv i arbetsprocessen samt undersöka förutsättningarna. Genom
studerad litteratur och genomförd fallstudie på stadsutvecklingsprojektet
Brunnshög i norra Lund är syftet att identifiera potentiella svårigheter vid
implementering av hållbarhetsaspekter inom fysisk planering.

Frågeställningarna är:

• Kan man med fysisk planering uppnå Agenda 2030?

• Hur arbetar samhällets aktörer för att uppnå de globala hållbarhetsmålen?

• Vad finns det för svårigheter för att genomföra hållbar fysisk planering?

1.3 Avgränsningar

Ämnet är komplext och kräver en tydlig avgränsning kring vad som ska studeras
för att hålla den satta tidsramen för studien. Valet av fallstudie bottnar i dessa
förutsättningar och det analyserade referensområdet har avgränsats geografiskt till
Skåne, Lund och stadsutvecklingsprojektet Brunnshög. I undersökningen kring
implementering av de globala hållbarhetsmålen inom fysisk planering har den
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geografiska avgränsningen i fallstudien varit betydande. Urvalet har behövts
begränsas då mängden involverade aktörer annars hade varit överväldigande att
undersöka. Även inom referensområdet har mängden studerade aktörer behövts
begränsas ytterligare, enbart de som varit involverade under tidigt planeringsskede
har inkluderats. Inga skeden av bygg- eller förvaltningsprocessen har beaktats och
därav har samtliga byggföretag och aktörer verksamma under dessa skeden
exkluderats från undersökningen. Aktörer som inkluderats i studien har begränsats
till myndigheter, kommuner och konsulter som varit verksamma inom det berörda
området och som arbetat med fysisk planering i tidigt skede.

Fysik planering syftar till hur mark och vattenområden bör användas samt var
bebyggelse och infrastruktur ska placeras och utformas. I studien syftar begreppet
infrastruktur på strukturer av transportnät samt bebyggelse och service inom ett
område. Transportnät för järnvägstrafik, sjö och luftfart utesluts. Inom ramarna
för arbetet syftar fysisk planering och samhällsplanering till samma sak.
Begreppet stadsplanerare syftar till en person som arbetar med planering kring
utförandet av en stad, vilket kan innebära byggnader, gator och torg. Begreppet
trafikplanerare syftar till en person som arbetar med planering som berör vägnätet
samt trafiken i och utanför staden.

1.4 Infallsvinkel

Den analyserade problematiken och de ställda frågeställningarna som berör fysisk
planering gentemot hållbar utveckling beaktas utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv
där strukturen inom stadsplanering har studerats. Ämnet har avgränsats för att
göra det möjligt att hålla oss inom våra kompetensområden. Infallsvinkeln till det
studerade ämnet är utifrån ett civilingenjörsperspektiv inom väg- och
vattenbyggnad med bakgrund inom väg- och trafikplanering. Detta har tydligt
präglat inriktningen på arbetet.

1.5 Disposition

Rapporten inleds med en historisk tillbakablick kring städers roll samt hur de har
förändrats över tid och influerat samhället på olika sätt. Utifrån ämnesområdet
definieras tre frågeställningar som presenterar problematiken som vidare ska
undersökas. I det andra kapitlet beskrivs metoden som frågeställningarna har
undersökts utifrån.

Bakgrundskapitlet hanterar allmän information om bland annat hållbar utveckling,
inblandade aktörer inom fysisk planering och aktuellt regelverk. Denna
information är nödvändig för att ge ämnet kontext och grundläggande för att
förstå studiens kommande avsnitt. I kapitel fyra presenteras referensområdet
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Brunnshög där en allmän sammanfattning av projektet samt av de styrdokument
som granskats i dokumentanalysen redovisas. I det femte kapitlet presenteras det
teoretiska ramverket, som utmynnat till sex komponenter från den tidigare
genomförda litteraturstudien. I ramverket presenteras frågor som ställts under
intervjuerna och dessa är även grunden till en del av det presenterade
resultatet.

Resultatet presenteras i det sjätte kapitlet och är uppdelat i tre avsnitt som
tillsammans eller var för sig besvarar studiens frågeställningar. I första avsnittet
identifieras svårigheter gällande fysisk planering som belysts utifrån studiens
bakgrund. Det andra avsnittet av resultatet är baserat på genomförda intervjuer
med personer som arbetar med fysisk planering. Sista avsnittet presenterar hur de
globala hållbarhetsmålen implementeras vid fysisk planering av referensområdet
Brunnshög. Det sjunde kapitlet innehåller diskussion där en kritisk genomgång av
metod och resultat presenteras. Rapporten avslutas med en slutsats där en kortare
sammanfattning av svaren på frågeställningarna presenteras.

Rapporten innehåller även två bilagor, en där intervjustrukturen presenteras samt
en fullständig rapport om hur hållbarhetsbedömningen har genomförts för det
studerande referensområdet. Syftet med bilagorna är att tillgängliggöra allt
material som använts vid framtagning av arbetets resultat utan att rapportens
läsbarhet påverkas.
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2 Metodik

I följande kapitel beskrivs hur studien gått till väga. Den övergripande
forskningsmetoden förklaras och vilka metoder som använts, tillsammans med hur
information behandlats inför analysen.

Den valda metodiken satte upp ramar för rapportens grundläggande arbetssätt.
Metodiken kan inte användas som en mall för att komma fram till samma
slutsatser i en annan undersökning utan snarare ett hjälpmedel att från den
övergripande målsättningen nå ökad kunskap kring de ställda frågorna (Höst,
Regnell & Runeson 2006, s 29). Syftet med arbetet var av explorativ karaktär, då
kunskapsluckor inom ämnet önskade besvaras. Undersökningen var av
utforskande karaktär där så mycket kunskap som möjligt kring problemområdet
önskade inhämtas. I explorativa undersökningar är det fördelaktigt att använda sig
av varierande tekniker vid insamling av information eftersom målet är att öka
tillförlitligheten genom triangulering (Patel & Davidson 2011, s. 12).

Den insamlade informationen var av kvalitativ karaktär vilket innebar att den till
stor del utgjordes av ord och beskrivningar rika på detaljer och olika nyanser.
Därför krävdes att de valda analysmetoderna var uppbyggda på sortering och
kategorisering för att få fram ett resultat (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 30).
De verktyg som användes för datainsamlingen var litteraturstudie, fallstudie,
intervjustudie, dokumentanalys och observationer. Samtliga tillvägagångssätt för
metoderna redovisas ingående nedan.

2.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien la grunden för datainsamlingen genom att presentera tidigare
genomförd forskning, på så sätt möjliggjordes att bygga vidare på befintliga
upptäckter och vunnen kunskap. Studien bidrog även till skapandet av en
helhetsuppfattning kring nuläget inom ämnet, en bred kunskapsfront är av stor
vikt och fungerade som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Datainsamling från
befintlig litteratur var en iterativ process av olika aktiviteter, såsom
nyckelordsbestämning, sökning, urval, bedömning och sammanställning. I
arbetsprocessens startskede var litteraturen avgörande för att skapa en djupare
förståelse för ämnet, men i takt med att frågeställningarna blev mer specifika blev
även sökningen på relevant litteratur smalare (Höst, Regnell & Runeson 2006, s.
59).

Det första steget i litteratursökningen bestod av att söka brett genom identifierade
nyckelord. Dessa användes enskilt och i kombination, både på svenska och
engelska. Nyckelorden som användes var samhällsplanering, fysisk planering,
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samhällets aktörer, urbanisering, hållbar utveckling, hållbarhetsmål, Agenda
2030. Termerna användes i sökmotorerna Lunds Universitetsbiblioteks databas,
LUBsearch samt Google Scholar. Nästa steg var att välja ut relevanta källor
utifrån att översiktligt läsa igenom sökresultaten, de artiklar som valdes ut ligger
till grund för den djupare litteraturstudien. Denna genomfördes genom att vidare
analysera referenslistan för dem valda artiklarna och hitta författare som varit
särskilt aktiva inom området eller vidare studier. På så sätt identifierades nya
nyckelord som användes i samma sökmotorer som tidigare för att eventuellt hitta
litteratur som förbisetts i första steget (Höst, Regnell & Runeson 2006, ss.
67-68).

Tryckt litteratur har erhållits från Lunds Tekniska Högskola via Biblioteket för
arkitektur och design, V-husets bibliotek, samt från handledare Laura Liuke vid
institutionen för arkitektur och byggd miljö och Till Koglin vid institutionen för
trafik och väg. Syftet med litteraturstudien var att skapa en teoretisk bakgrund till
kommande kapitel i rapporten genom att skapa förståelse för hur Agenda 2030
implementerats i dagens fysiska planering i Sverige, vilka av samhällets aktörer
som kan styra och påverka besluten samt presentera olika planeringsprinciper.

2.2 Fallstudie

Fallstudie användes för att studera fenomen som var svåra att särskilja från sin
omgivning och beskriver specifika situationer. Utförandet av en fallstudie kan
vara flexibelt, vilket också innebär att frågor och inriktning kan förändras under
studiens gång (Höst, Regnell & Runeson 2006, ss. 33-34). Metoden användes när
ett helhetsperspektiv önskades med information som var så täckande som möjligt,
vilket gjorde att den var särskilt lämpad att använda för att studera processer och
förändringar. I en fallstudien var intervjuer, dokumentanalys och observationer
särskilt lämpliga tekniker för datainsamling för att få information av olika
karaktär. Detta innebär att det i huvudsak var kvalitativ data som samlats in (Patel
& Davidson 2006, ss. 56-57).

Det området som valdes var Brunnshög i norra Lund, eftersom det är ett
omfattande stadsutvecklingsprojekt där fokus på hållbar utveckling ska
genomsyra karaktären för området. Intervjuer, dokumentanalys och observationer
har valts att genomföras för att samla in så mycket information kring området och
fysisk planering som möjligt, dessa beskrivs mer ingående var för sig nedan.
Syftet med fallstudien var att identifiera hur aktörer som varit delaktiga i den
fysiska planeringen i Brunnshög arbetar mot Agenda 2030 och vilka
maktstrukturer som kunde identifieras i arbetet.
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2.2.1 Intervjustudie

Intervjustudien var en del av informationsinsamlingen till fallstudien.
Intervjufrågorna utgick från det teoretiska ramverket som grundades på
information från litteratur- och fallstudien. Frågorna kategoriserades efter
huvudteman för att lättare kunna strukturera och hitta samband mellan
respondenternas svar, men även för att se till att likvärdiga frågor ställdes till
samtliga kandidater. De teman som användes var syftet, maktstruktur,
planeringsprocess, utformning, hållbarhet och utvärdering.

I studien har intervjuer genomförts med sju respondenter med blandad
arbetslivserfarenhet men där alla har arbetat eller arbetar med fysisk planering,
antingen mer allmänt eller specifikt involverade i planeringen av Brunnshög.
Respondenterna som inkluderades i studien var två arkitekter och en
trafikplanerare från Lunds kommun, en samhällsplanerare från Trafikverket samt
Region Skåne och från Sweco en arkitekt och en trafikplanerare. Vid urvalet av
respondenter låg fokus på att få en spridning mellan tjänstemän på en nationell,
regional, kommunal nivå samt från konsultsidan. Respondenternas utbildning,
tjänst eller specialitet hade ingen påverkan vid urvalet. De genomförda
samtalsintervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, målet med denna
struktur är att fånga individens upplevelser med syfte att vara av beskrivande eller
förklarande karaktär. Upplägget på denna typ av intervjuer är att blanda fasta
frågor med mer bundna svar med öppna frågor (Höst, Regnell & Runeson 2006,
ss. 89-92). Anledningen att detta tillvägagångssätt valdes var för att samla in
information men även få en insikt och kunskap kring planeringen av
området.

Intervjuerna genomfördes från mars till april 2022, till största del digitalt genom
videosamtal men några genomfördes även på plats med respondenterna. Samtliga
intervjuerna har varit mellan 30-60 minuter långa. Eftersom alla kandidater inte
har erfarenhet inom samma områden, utan syftet med urvalet var att skapa en så
bred bild av det studerade ämnet som möjligt har inte exakt samma frågor ställts
till samtliga. Däremot har någon av frågorna under varje huvudtema i det
teoretiska ramverket ställts till samtliga respondenter, på så sätt blev det möjligt
analysera informationen. Eftersom informationens sammanhang var väsentlig i
intervjustudien spelades intervjuerna in. Inspelningarna har därefter transkriberats
och det var det transkriberade materialet som användes vid den djupgående
analysen av materialet.
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2.2.2 Observationer

Observationer var en del av informationsinsamlingen till fallstudien. Metoden
användes vid beskrivning av en specifik situation, tillvägagångssättet för
genomförandet kan variera. I studien har perspektivet fullständig observatör valts,
det innebär att observatören inte deltar i det som ska observeras utan enbart
noterar och beskriver. Perspektivet är fördelaktigt när distans till det studerade
området önskas (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 93). Inventering av den
fysiska miljön genomfördes i samband med dokumentanalysen för att skapa en
förståelse för området i sitt sammanhang samt att öka den allmänna kunskapen.

2.2.3 Dokumentanalys

Dokumentanalysen var en del av informationsinsamlingen till fallstudien. Metoden
gick ut på att analysera dokumentation kopplat till ämnet men som tagits fram i
annat syfte än till den aktuella undersökningen. Det var viktigt att valet av dokument
gjordes på ett sätt så att bilden av ämnet blev så fullständig som möjligt och att det
som undersöks belyses från olika synvinklar. Att vara kritisk mot vem som har
skrivit det analyserade underlaget och för vilka omständigheter de tagits fram var
viktigt, då budskapen med en text kan variera beroende på situation (Höst, Regnell
& Runeson 2006, s. 35). Metoden kan användas för att besvara frågeställningar
kring faktiska förhållanden, det gäller därför att kunna fastställa att den presenterade
faktan är tillförlitlig och sannolik (Patel & Davidson 2006, s. 68).

De dokument som analyserats var Lunds kommuns översiktsplan, fördjupade
översiktsplanen för Brunnshög, detaljplaner för området och hållbarhetsprogram.
Största delen av informationen var tillgänglig på kommunens hemsida men i
andra fall har materialet tillhandahållits av kommunala tjänstepersoner. Syftet
med genomförandet av dokumentanalysen var att jämföra om data avviker från
varandra och på så sätt identifiera potentiella skillnader eller avvikelser i
planeringen.

2.3 Analys

Vid analys av kvalitativ information var datainsamlingen och analysen en
integrerad process som kan ske iterativt. Det handlade till stor del om att skapa en
struktur på det insamlade materialet. Detta genomfördes genom användandet av
matriser i Excel där intervjufrågorna kategoriserats efter teman. I en kvalitativ
studie är det dock meningslöst att dra slutsatser om hur många respondenter som
varit positiva mot en fråga kontra hur många som varit negativa, då urvalsgruppen
var för liten. Det kan däremot vara intressant ifall att personerna tillhör samma
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kategori, exempelvis yrkesroll (Höst, Regnell & Runeson 2006). Intervjuerna har
därav analyserats utifrån strukturen på det teoretiska ramverket för att kunna
besvara frågeställningarna.

Syftet med en kvalitativ studie var att skapa ett djup och bredd i resultatet, i vissa fall
bidrar det till att det blir utmanande att tolka. Därför är det inom forskningen vanligt
att ta fram egna varianter och tolkningar för bearbetning av kvalitativa metoder.
Varje metod är unik vilket gör att det inte finns några strikta procedurer eller mallar
som ska efterföljas. Det ställer krav på forskaren att ha god överblick över ämnet
och ständigt har kontinuerlig reflektion kring att granska sin egen partiskhet (Patel
& Davidson 2006, ss. 119-120).

Den sammanställda informationen från metodens alla steg, litteratur, intervjuer,
dokument och observationer har bland annat analyserats med hjälp av Swecos
hållbarhetsverktyg, Swecos Hållbarhetssol ™. Verktyget grundar sig i att
information kring den fysiska planeringen i Brunnshög används som indata, sedan
analyseras hur väl planeringen är i enlighet med Agenda 2030. Den relevanta
informationen har tagits fram genom ovan nämnda metoder och har därefter
värderats på en skala, konflikter och synergier mellan mål identifieras som en del
av analysen. Verktyget skapade ett överskådligt och tydligt resultat som har
använts för att besvara arbetets frågeställningar. Arbetet för att ta fram relevant
information som verktyget kräver har genomförts med hjälp av en expert från
Sweco. Involverade aktörer i Brunnshög har inte deltagit i förarbetet och
framtagningen av Hållbarhetssolen. Anledningen till att de inte blivit tillfrågade
att delta beror på att analysen ska utgå utifrån den insamlade informationen och
egna bedömningar grundade utifrån studien.
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3 Bakgrund

Kapitlet inleds med en beskrivning av regelverk på global och nationell nivå och
vilken roll olika aktörer har inom fysiska planering i samhället. Vidare beskrivs
hur samhället planeras utifrån planeringsprinciper samt hur maktförhållanden och
styrmedel i Sverige påverkar planeringen.

3.1 Hållbar utveckling

Tanken om hållbar utveckling och den moderna miljörörelsen föddes enligt
Hedenus, Persson & Sprei (2016) från publikationen av boken Tyst vår av Rachel
Carson år 1962. Boken uppmärksammar att det finns begränsningar i naturens
förmåga att absorbera samhällets utsläpp vilket medför att den industriella
utvecklingen inte enbart fört med sig positiva konsekvenser. Som följd av boken
blev miljörörelsen större och ledde till att en rad miljöorganisationer grundades
samt internationella samarbeten startades. Definitionen av hållbar utveckling
beskrevs år 1987 enligt Brundtlandkommissionen som:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
- Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling,
1987.

För att bidra till en hållbar utveckling behövs en kompromiss mellan miljö- och
utvecklingsrörelsen som varit vägledande i det internationella samarbetet inom
Förenta nationerna (Hedenus, Persson & Sprei 2016). Brundtlandrapporten var
startskottet för rörelsen och ligger till grund till flera av FN:s agendor.
Milleniemålen togs fram år 2000 och innehöll åtta mål som skulle uppnås innan
2015, där mål sju benämndes som att säkra en hållbar utveckling. Den senaste av
FN:s agendor, Agenda 2030, innehåller nya globala mål som togs fram under
FN-konferensen i Rio de Janeiro 2012. De ansvariga för att se till att de globala
målen efterföljs är regeringen i landet, där alla FN-länder ingår i kontraktet
(United Nations development programme [UNDP] 2015).
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3.1.1 Global nivå

FN:s hållbarhetsmål knyter an till den fysiska planeringen i samhället och består
av 17 huvudmål och 169 delmål, huvudmålen är illustrerade i figur 1 nedan. De
är en del av skapandet av en hållbar framtid och stod klara 2015 och planeras vara
uppfyllda till 2030. Anledningen till att dessa belys är för att de är sammankopplade
med fysisk planering och därav betydande i undersökningen kring hur samhällets
aktörer beaktar målen i sin planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt
i Sverige (UNDP 2015).

Det är det mest ambitiösa planerade arbetet för att nå en hållbar utveckling
någonsin. Genom att alla 17 mål genomförs är förhoppningen att avskaffa
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa
samt att lösa klimatkrisen. Genom Agenda 2030 är målsättningen att en hållbar
utveckling ska bli verklighet (UNDP 2015).

Figur 1: Samtliga 17 mål som är inkluderade i Agenda 2030 (UNDP 2015).

De globala målen är integrerade och balanserade utifrån tre dimensioner,
ekologisk, ekonomisk och social (Regeringskansliet u.å.a). De tre perspektiv av
hållbar utveckling presenteras vanligtvis grafiskt i ett Venn-diagram eller ett
hierarkisk-diagram, se figur 2. Venn-diagram illustrerar dimensionerna i tre
sammankopplade cirklar och överlappningen ska representera helheten av
hållbarhet. I modellen har de olika dimensionerna lika värde och tyngd. Det
hierarkiska diagrammet illustreras av tre koncentriska cirklar där dimensionen på
vikten skiljer sig åt, där den ekologiska dimensionen väger tyngst (Lozano 2008).
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Figur 2: Venn-diagrammet illustreras till vänster och det hierarkiska-diagrammet
till höger (Egen illustration utifrån Lazano 2008).

Den ekologiska dimensionen handlar om att ta vara på jordens naturliga
ekosystem och att långsiktigt behålla dess viktiga funktion. Dimensionen kan
delas upp i naturens produktionsförmåga såsom förnybara resurser likt produktion
av mat och energi, till tillhandahållning av rent vatten och naturens
assimilationsförmåga det vill säga naturens förmåga att kunna ta hand om olika
typer av utsläpp och miljöpåverkan (Hedenus, Persson & Sprei 2016).

Ekonomisk hållbarhet handlar om att ta hand om våra resurser och kan delas upp i
tre kategorier, ändligt naturkapital, ekonomisk kapital och ekonomisk stabilitet.
Ämnen som utvinns ur jorden, såsom fossila bränslen, metaller och fosfor, som
inte är förnybara, är ändliga naturresurser. Ekonomisk hållbarhet handlar om att
förvalta den infrastruktur som finns idag och benämns som ett ekonomiskt kapital.
Stabil ekonomi är en viktig komponent för att uppnå hållbar utveckling och
mänskligt välbefinnande. Begreppet innebär att balansera offentliga budgetar
såsom stabil ränta och inflation (Hedenus, Persson & Sprei 2016). Hållbar
ekonomisk utveckling kan enligt Göran Finnveden definieras som en ekonomi
som är hållbar över tid och som stödjer möjligheterna att nå andra hållbarhetsmål
som uttrycks i Agenda 2030 (Finnveden 2021).

Den sociala dimensionen av hållbarhet handlar om att människor ska känna tillit
och förtroende till varandra och skapar förutsättning för välmående hos varje
enskild individ. Social hållbarhet kan handla om fungerande demokrati eller ett
välfungerande internationellt samarbete som FN (Hedenus, Persson & Sprei
2016). Inom dimensionen finns även Happy Planet Index, HPI som är ett
socio-ekologiskt index som bygger på statistik på förväntad livslängd, upplevt
välmående och ekologiskt fotavtryck i världens olika länder. Uttrycket “Good

27



Hållbar framtid - Implementering av de globala målen inom fysisk planering

lives shouldn’t cost the earth” är enligt Nic Marks grunden till varför han startade
Happy Planet Index och varför begreppet är så viktigt i dagens samhälle (Happy
Planet index u.å.).

3.1.2 Nationell nivå

I Sveriges arbete att uppnå de globala målen på nationell nivå har ett
miljömålssystem införts. Systemet består av ett Generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt ett dussin etappmål inom olika områden för att lättare
uppnå de mål som ställts upp. Riksdagens definition av Generationsmålet är att:
“Det övergripande målet för miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att ökade miljö- och
hälsoproblem orsakas utanför Sveriges gränser”. De fem miljömål som är
relevanta för hållbar samhällsplanering är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv och redovisas i figur
3 (SKR 2017/18:230).

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan innebär att en stabilisering av
växthusgashalter i atmosfären så att människans påverkan på klimatsystemet
minskar. Målet med Frisk luft är att luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att skydda den biologiska
mångfalden och människors hälsa behövs spridningen av farliga ämnen
förebyggas och minskas vilket är grunden till miljömålet Giftfri miljö. MåletGod
bebyggd miljö som: “Städer, tätorterna 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 så att en
långsiktigt god hushållning av mark, vatten och andra resurser främjas”. Målet Ett
rikt växt- och djurliv är till för att den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt både för nuvarande och framtida generationer (Sveriges
miljömål 2021).

3.2 Regelverk för fysisk planering

För att bygga och underhålla ett hållbart samhälle behövs planering. För att den
fysiska planeringen ska vara enhetlig i Sverige finns det lagar, miljömål, strategier
och politiska förordningar att förhålla sig till. Lagar finns för att reglera hur mark-
och vattenområden bör användas inom Sverige och för att skapa ett så hållbart
samhälle som möjligt. Förordningarna är till för att planeringen ska innefatta
beaktning av konsekvenser på både kort och lång sikt som medkommer vid
förändring av mark- och vattenanvändning vid byggnationer (Boverket
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2021b).

I Sverige regleras den fysiska planeringen av tre lagar: Miljöbalken, Plan och
bygglagen och Väglagen. Grunden till Miljöbalken (SFS 1998:808) är att främja
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska
försäkras om en hälsosam och god miljö likt Generationsmålet. Väglagen (SFS
1971:948) reglerar planering av allmänna vägar och enligt lagen är Trafikverket
ansvarig för väghållningen för statens räkning. Plan- och bygglagen (SFS
2010:900) behandlar bestämmelser om planläggning av mark, vatten och om
byggande.

3.2.1 Plan - och bygglagen

Plan- och bygglagen är utformad med hänsyn till den enskilda människans frihet,
för att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden samt för att skapa en långsiktigt hållbar levnadsmiljö. Enligt
plan- och bygglagen utgörs det svenska planeringssystemet utav regionplan,
översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Regional fysisk planering ska enligt plan- och bygglagen ske i Stockholms län
och i Skånes län och i övriga län är de frivilligt med regional planering.
Planeringen i en region omfattar den fysiska miljön gällande dess användning,
utformning, utveckling och bevarande (Boverket 2020b).

Enligt plan- och bygglagen är kommunerna ansvariga för den fysiska planeringen
inom kommunen. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Syftet med
planen är att den ska ange vald inriktning på den långsiktiga utvecklingen för den
fysiska miljön. Den innehåller även vägledning i beslut kring användning av
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen behandlar hela kommunens yta och är inte juridiskt
bindande enligt plan- och bygglagen. Planen ska innehålla användning av mark-
och vatten, hur riksintressen tillgodoses, hur miljöbalken ska följas samt
väsentliga konsekvenser som planeringen innebär. Vid upprättning av ett förslag
till en översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen och regionen.
Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Utöver
översiktsplanen kan en kommun använda sig av ett planinstrument och upprätta
en fördjupad översiktsplan. En fördjupad översiktsplan, eller ett planprogram ska
enligt 5 kap. 10 § av Plan- och bygglagen upprättas vid större nybyggnads- eller
omvandlingsområden. Dokumentet är likt översiktsplanen inte juridisk bindande
men innehåller viktiga strategier och kan användas som underlag vid framtagande
av detaljplaner inom området (Boverket 2022a).
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Detaljplanen, likt översiktsplanen, tas fram och antas av kommunen. En detaljplan
reglerar hur användning av mark, vatten och bebyggelse ska se ut inom ett visst
område. Planen upprättas i oftast när det ska byggas mycket nytt inom tätorten
och reglerar vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt
hur dessa ska användas och utformas. Detaljplanen reglerar exploateringen i mer
detalj i jämförelse med översiktsplanen och innehåller information om var nya
byggnader ska placeras, deras storlek, höjd och avståndet till närliggande
byggnader. Om ett område inte har en detaljplan kan man upprätta en
områdesbestämmelse. En områdesbestämmelse kan upprättas av kommunen om
man vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändning för att säkerställa
syftet i översiktsplanen. Detaljplaner och områdesbestämmelser är de planer inom
fysisk planering som är juridiskt bindande (Boverket 2021a). I en detaljplan finns
det ingen möjlighet att reglera vilken upplåtelseform det blandade bostäder ska ha
och det går inte heller att styra vem som har rätt att köpa eller äga inom
planområdet (Boverket 2021a). I samband med framtagning av en detaljplan tas
en planbeskrivning fram. Planbeskrivningen är en handling som ska innehålla
syftet med detaljplanen, bidra till en djupare förståelse och hur detaljplanen ska
genomföras. För intressenter, sakägare och myndigheter är planbeskrivningen ett
verktyg för att skapa en bild kring vad detaljplanen innebär. Planbeskrivning kan
fungera som underlag inför politiska beslut för att anta detaljplaner (Boverket
2021a).

3.3 Samhällets aktörer

Det övergripande styrande organet i Sverige är politiken som är uppdelad i olika
nivåer för att fastställa att den demokratiska processen efterföljs i alla plan i
samhället. Riksdagen fattar de nationella besluten som gäller för hela landet och
är det organet som stiftar Sveriges lagar. Regeringen består av 349 ledamöter som
är framröstade av folket och som får en plats i riksdagen. Skillnaden mellan de två
är att regeringen föreslår medan riksdagen beslutar. På regional nivå beslutar en
folkvald regionfullmäktige kring beslut som rör hela regionen. Kommunerna har
det politiska ansvaret för all samhällsservice och är beslutsfattande för de val som
gäller för just den kommunen. Kommunpolitikerna är folkvalda, beroende på
vilket politiskt styre som är framröstat kan det påverka hur stort fokus som läggs
på olika frågor i olika hög grad (Sveriges Riksdag 2022).

3.3.1 Aktörer på nationell nivå

Aktörer på nationell nivå är främst de två styrande myndigheterna, Trafikverket
och Boverket. Ytterligare en aktör är Transportstyrelsen som tillsammans med
Trafikverket är specialiserade på planering som berör vägnätet. Boverket är en
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rådgivande myndighet inom fysisk planering och ansvarar för att regioner och
kommuner följer regelverket för den byggda miljön. Rådet för hållbara städer har
fått uppdrag av regeringen att fastställa strategier för hur Sverige ska nå mål 11,
hållbara städer och samhällen. I följande avsnitt redovisas nämnda aktörer och hur
de arbetar inom fysisk planering.

3.3.1.1 Trafikverket
Trafikverket är en myndighet som har det övergripande ansvaret för långsiktig
planering, drift och underhåll av alla statliga vägar samt byggande och
investeringar i vägnätet. Arbetet baseras på samhällsekonomisk lönsamhet,
konkurrenskraftighet och målet kring att ett hållbart transportsystem ska
uppfyllas. Myndigheten har en stor mängd uppgifter och arbetsområden av
varierande karaktär (Trafikverket 2020). Planeringsarbetet som utförs av
Trafikverket berör hela transportsystemet men främst statlig infrastruktur. Den
består övergripande av en nationell planering som behandlar transportsystemets
utveckling i hela landet ur ett långsiktigt perspektiv, samt av den fysiska
planläggningen som behandlar nya infrastrukturprojekt och ombyggnad av
infrastruktur, både statligt och regionalt. I de regionala processerna är
Trafikverket en viktig aktör som säkerställer samverkan mellan regionala
planaktörer och den nationella planeringen (Trafikverket 2021b).

Myndigheten är väghållare över allmänna statliga vägar vilket medför att de har
vägrätt. Vägrätten ger Trafikverket rätt att nyttja mark för vägändamål eller
utnyttja markens användning på andra sätt. Vägrätten står över intresset för
potentiella andra aktörer som har intresse eller äger fastigheter på marken.
Trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö är faktorer som väghållaren
är ansvarig för att bibehålla. Störningar i miljön och omgivningen som
uppkommer av järnvägs- eller vägtrafiken är Trafikverket som
verksamhetsutövare ansvarig för (Trafikverket 2020).

Myndigheten har ambition om att vara engagerad i tidiga skeden av den fysiska
planeringen då möjligheterna att påverka förslagen är större än vid granskning av
redan färdigställda projekt (Trafikverket 2020). En metodik för att möjliggöra
samverkan i tidiga skeden har utvecklats av myndigheten som benämns som
åtgärdsvalsstudier. Genom implementering av denna process är tanken att
effektivisera den formaliserade planeringen genom att samla planeringsaktörer
och näringslivsaktörer i tidigt skede för att diskutera utmaningar, åtgärder och
mål. Arbetssättet ger ökade möjligheter för regeringen att ompröva nationella
planer i senare skede. Projekteringsarbetet genomförs generellt parallellt med den
fysiska planeringen enligt Väglagen och koordinering med de kommunala
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planerna enligt plan- och bygglagen, som ska bedömas enligt Miljöbalken (Winter
2021).

De transportpolitiska målen
Transportpolitiska målen är grunden i Trafikverkets arbete och är den ansvariga
myndigheten till att de uppnås. Det övergripande transportpolitiska målet:
“Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomisk
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet”.Ett funktionsmål som syftar till tillgänglighet och ett
hänsynsmål som syftar till säkerhet, miljö och hälsa är också en del av de
transportpolitiska målen. Båda konkretiseras med preciseringar för hur de bör
efterföljas.

Funktionsmålet berör utformning, funktion och användning av transportsystemet
för att bidra till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet. Målet ska bidra till en utvecklingskraft i hela landet och till ett
jämställt transportsystem. Hänsynsmålet innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt utifrån transportsystemets utformning, funktion och användning. Målet
ska bidra till ökad hälsa samt att generationsmålet och miljökvalitetsmålen uppnås
(Regeringskansliet u.å.a).

Tillgänglighet är en viktig del av de transportpolitiska målen, förutsättningsvis att
det utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. Trafikverket har specificerat 10
aspekter där transportsystemet kan knytas an till de globalamålen, dessa presenteras
nedan i punktform.

• Tillgänglighet i hela landet • Klimatpåverkan

• Tillgänglighet för alla • Biologisk mångfald

• Tillgänglighet och enkelhet • Luftkvalitet

• Trygghet • Buller

• Trafiksäkerhet • Aktiv mobilitet

Trafikverket är skyldig att följa miljökvalitetsmålen och se till att de uppfylls,
detta görs genom att tydligt koppla vilka miljömål som myndigheten kan påverka
i sin genomförandeplan. Transporter bidrar till utsläpp av växthusgaser i hög grad
och går därför att koppla till majoriteten av miljömålen. Då Trafikverkets arbete är
kopplat till transporter blir deras efterföljande av målen avgörande för att de ska
kunna uppnås (Trafikverket 2020).
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3.3.1.2 Boverket
Boverket är den ansvarande och rådgivande myndighet till Sveriges regioner och
kommuner gällande fysisk planering. Detta innebär att arbetsområdena är många,
de ansvarar för frågor inom byggd miljö, hushållning med mark- och
vattenområden, fysisk planering, byggande, förvaltning av bebyggelse, boende
och bostadsfinansiering. Plan och bygglagen är ryggraden i Boverkets arbete men
även delar av Miljöbalken och bostadsförsörjningslagen (Boverket 2012).

Boverket har skapat en vision för Sverige 2025 där kommande megatrender
analyserats och kopplats till hur de kommer inverka på bebyggelsen, ekonomin,
infrastrukturen samt natur, landskap och miljö. Trender som nämns är ett ändrat
klimat, urbanisering och en digitaliserad värld. Vilken inverkan dessa kommer ha
på de olika kategorierna analyseras och utmaningar samt möjligheter identifieras
(Boverket 2012).

En identifierad utmaning under bebyggelse som kommer belysas i takt med att
trenderna utvecklas är vikten av att skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden.
Boverkets vision för att detta ska uppnås är genom förtätning av städerna,
minskad biltrafik som ger större möjligheter för gång och cykling i staden
samtidigt som mer plats frigörs till mötesplatser. Bostäder och exploatering ska
inte enbart fokuseras runt de större städerna utan också i mindre orter med
stationsnära läge. Mängden bostäder måste även utvecklas så att alla invånare har
möjlighet att välja bostadsform och ort enligt deras specifika behov, vilket har stor
betydelse för den sociala hållbarheten i samhället (Boverket 2012).

På uppdrag av regeringen har Boverket granskat åtta europeiska länders
statspolitik för att skapa en samlad strategi för hållbar stadsutveckling i Sverige.
Regeringens målsättning för uppdraget var att uppnå attraktiva tätortsmiljöer som
stimulerar företag och verksamheter, inkluderar medborgarna, skapar god
sysselsättning och jämlika levnadsvillkor. Utvecklingen ska ske med fokus på
kvalitet och miljöhänsyn samtidigt som lokala förutsättningar beaktas, då alla
städer och tätorter har sin egen unika identitet och karaktär. För att uppnå
uppdragets målsättningar listar Boverket utmaningar som Sverige står inför och
presenterar lösningar. Utmaningarna som listas i rapporten är indelade i fyra
huvudgrupper:

1. Utmaningar i hur vi samverkar i helhet

2. Utmaningar i hur vi formar våra städers struktur
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3. Utmaningar i stadsmiljöns utformning, stadslivets utbud och den urbana
livskvaliteten

4. Utmaningar för ett robustare samhälle

Utmaningarna är en sammanfattning av vad som identifierats i tidigare gjord
forskning inom hållbar utveckling av Boverket samt FN och Världsnaturfonden.
Inom varje huvudgrupp finns det mer specifikt formulerade utmaningar och för
dem redovisas i sin tur förslag på lösningar för hur varje utmaning kan hanteras
för att nå regeringens målsättning (Boverket 2004).

3.3.1.3 Transportstyrelsen
Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet, målet med deras arbete är att uppnå en
god tillgänglighet, hög kvalitet samt säkra miljöanpassade transporter inom hela
transportsystemet, järnvägstrafik, vägtrafik, luftfart och sjöfart. De arbetar med att
ta fram regler och ge ut tillstånd för körkort och certifikat, samt se till att reglerna
efterföljs. Transportstyrelsen översätter och anpassar internationella regelverk till
svenska standarder samt är ansvariga för skatt och registreringsbevis på fordon. I
uppdrag av riksdagen har Transportstyrelsen fått ansvar att skapa en samlad och
täckande databas med landets trafikföreskrifter (Transportstyrelsen 2021).

3.3.1.4 Rådet för hållbara städer
I Sveriges arbete att uppnå mål 11, Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030
inrättade regeringen i december 2017 Rådet för hållbara städer. Syftet med rådet
är att driva regeringens politik för hållbar stadsutveckling i praktiken. Forumet
ska vara en samverkande organisation för de myndigheter som är strategiskt
viktiga inom långsiktigt hållbar stadsutveckling. Uppdraget från regeringen ska
verka fram till maj 2022 och under deras verksamhet redovisas årligen en
åtgärdslista av genomförda och planerade insatser som bidragit till hållbar
utveckling (Hållbara stad, 2022).

3.3.2 Aktörer på regional nivå

Sverige är indelat i 21 län och 20 regioner, i varje län finns en statlig regional
myndighet, Länsstyrelsen, som representerar statens förvaltning i länet
(Regeringskansliet u.å.b). Regioner arbetar med fysisk planering för att avlasta
och lägga grunden för den kommunala planeringen (Trafikverket 2020).
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3.3.2.1 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens huvuduppgift är att ha en samordnande roll mellan kommuner och
statens intressen inom översikts- och detaljplanering. Länsstyrelsen arbetar
exempelvis i nära samarbete med myndigheter som Trafikverket för att ge en
sammanfattande redogörelse för hur kommunerna arbetar för att tillgodose de
statliga intressena. Exempelvis när granskning av översiktsplaner och detaljplaner
sker är samverkan mellan aktörerna stor eftersom det är av stor betydelse att
säkerhetsställa de statliga intressena tillgodoses. Det är angeläget att samverkan
sker kontinuerligt eftersom statliga intressen för kommunikation, människors
hälsa och säkerhet är intressen som ska uppnås och som är av betydande vikt. För
att samspelet mellan myndigheter och Länsstyrelsen ska vara väl fungerande och
förväntningarna tydliga kan överenskommelser mellan aktörer vara till hjälp
(Trafikverket 2020).

3.3.2.2 Region Skåne
Som nämnt i avsnitt 3.3.2 är Skåne en av de två regioner i landet som enligt plan-
och bygglagen ska genomföra regional fysisk planering. Lagen ger Region Skåne
ansvar för den regionala fysiska planeringen och är en formell remissinstans för
kommunernas översiktsplanering. Tillsammans med de 33 kommuner som ingår i
länet har Region Skåne tagit fram fem strategier för den fysiska planeringen inom
regionen:

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den
flerkärniga ortstrukturen

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

• Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning

• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög
livskvalitet

• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra
Östersjön

I Skåne finns det åtta regionala kärnor, dessa är Malmö, Lund, Helsingborg,
Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg. Enligt regionens
första strategi ska fortsatt arbete genomföras för att stärka de regionala kärnorna
för att skapa fler tillväxtmotorer inom regionen, där både befolkning och
sysselsättning ska öka. Genom att binda samman Skåne är målsättningen att
tillgängligheten inom regionen stärks och bidrar till bättre förbindelse mellan
jobb, skola, kultur och bostad. Regionen planerar att möta den ökade
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befolkningsmängden genom förtätningåtgärder i städer samt utveckling av
kollektivtrafik för att tillgängliggöra ett hållbart färdmedelsalternativ till alla.
Genom att utveckla regionens tätorter för att skapa attraktivare städer där
människor trivs och företag vill etableras sig skapas förutsättningar för ett socialt
hållbart samhälle (Region Skåne 2021).

3.3.3 Aktörer på kommunal nivå

Kommunerna i Sverige är en viktig del av det maskineri som leder mot ett
välfungerande samhälle. De bygger upp, driver och underhåller den fysiska,
sociala, miljömässiga och ekonomiska infrastrukturen (Bodland & Granberg
2019). I hela landet finns det totalt 290 kommuner (Regeringskansliet u.å.b).
Arbetet som kommunerna bedriver styrs av kommunallagen (2017:725) där det
högsta beslutande organet är kommunfullmäktige i respektive kommun. Som
nämnts är det kommunerna som är ansvariga, enligt plan- och bygglagen för att ta
fram översiktsplaner och detaljplaner inom kommungränsen. I varje kommun ska
de finnas en byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämndens
förvaltning kan också benämnas som stadsbyggnadskontor eller
samhällsbyggnadsförvaltning. Deras uppgift är att ha sakkunskap gällande
lagstiftning, regler och normer samt byggnadsgestaltning, byggnadsfunktion,
arkitekturhistoria, byggnadsteknik, installationsteknik och tillgänglighetskrav.
Kriterierna på stadsbyggnadskontoret är att det ska finnas minst en anställd person
med arkitektutbildning enligt plan- och bygglagen (Boverket 2018). Den
kommunala förvaltning som sköter drift och underhåll av gator och vägar är
Gatukontoret i respektive kommun. Kommunen har planmonopol vid planering
vilket innebär de har den lagliga rätten att bestämma om en detaljplaneläggning
ska ske samt om en detaljplan ska antas. Antingen genomförs handlingarna av
kommunens plankontor eller av en annan aktör men på kommunens uppdrag. Det
som regleras i planen är bland annat markens byggrätt, storleken på lägenheterna i
flerbostadshus, samt andel lägenheter av ett visst slag (Boverket 2020a).

3.4 Maktförhållanden inom fysisk planering

Samtliga benämnda aktörer har mer eller mindre makt när det kommer till den
fysiska planeringen. Maktförhållandet i svensk planering har förändrats och blivit
mer komplex under de senaste decennier enligt Koglin och Pettersson (2017).
Planeringen anses ha utvecklats åt två håll, genom en marknadsorienterad
planering som författarna främst referera till som “nyliberalism” samt genom
större fokus på planering som ska ske med samverkan mellan intressenter.
Utvecklingen har bidragit till att privata aktörer har större inflytande över
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planeringsprocessen i Sverige. Samtidigt har det inneburit att planerarens arbete
har förändrats till en samordnande roll mellan inblandade aktörer. Den
marknadsorienterade planeringen samt fokus på samverkan mellan olika aktörer
har gjort det svårare för planerare att påverka besluten kring projektens
utformning, vilket leder till att arbetet mot en hållbar samhällsplanering blir
lidande (Koglin & Pettersson 2017).

Den fysiska planeringen av städer är en komplex process som omfattar många
olika samhällsproblem som alla är sammankopplade, exempelvis
tillhandahållande av bostäder, design av offentliga platser, stadens struktur samt
planering av transportsystem. Beroende på hur staden planeras kan det påverka
segregation, välfärd och resmönster. Den fysiska planeringen har därmed en stor
inverkan på utvecklingen av hållbara transporter samt skapandet av hållbara
städer. Bilens framfart har haft stor påverkan på människors resmönster och även
på utformningen och planeringen av städer. Utveckling av infrastruktur för bilen
har varit och är fortfarande prioriterad, vilket leder det till att hållbara
transportmedel som cykel, gång och kollektivtrafik kommer i andra hand (Koglin
& Pettersson 2017).

Koglin och Petterson menar att ingen makt kan existera utan sociala relationer.
Det är mänskligt att bli påverkad av sociala normer och andras åsikter, vilket leder
till att planerare omedvetet kan ta beslut som gynnar bilen i stället för hållbara
färdmedelalternativ. Maktförhållanden i marknadsorienterad planering kan vara
svåra att identifiera men ändå influera planerares synsätt. Utmaningarna i en
planering som grundar sig i samverkan är att det blir många perspektiv från
många olika aktörer som alla har en åsikt på vad som måste ske. Aktörerna kan ha
olika agendor bakom vad de tycker är viktigast att genomföra och det är inte
säkert att de överensstämmer med samhällets bästa. Inblandade aktörer som är
aktiva i diskussioner är företag, politiker, stadsplaneringskontor eller icke-statliga
verksamheter som har intresse i frågorna som exempelvis världsnaturfonden.
Problem som kan uppstå när alla intressenter involveras i planeringen är att en
stad eller kommun kan presentera ett projekt med ett planerat bostadsområde men
om inte projektet anses vara tillräckligt lönsamt kommer entreprenörerna utöva
sin makt och inte vara villiga att genomföra projektet. Detta kan vara aktuellt om
företaget anser att det finns risk för att marknaden inte är tillräckligt stor för att
alla lägenheter ska bli sålda eller att vinstmarginalerna inte är tillräckliga. I en
sådan situation kan kommunen bli tvungen att anpassa eller helt förändra sina
planer för att locka entreprenörer till att bygga projektet. Processer av detta slag är
inte ovanliga och i dessa fall är det en av parterna som utövat sin makt över en
annan (Koglin & Pettersson 2017).
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I teorin ska makten över planering och beslut kring vad och var saker ska byggas
enbart ligga hos kommunerna. Detta är motsägande eftersom kommuner sällan
kan ta beslut självständigt utan att en kontinuerlig dialog med intressenter
genomförs. Exempelvis måste Länsstyrelsen och andra intressenter vara
inblandade när det gäller kommunala planer som riskerar få en betydande
inverkan på miljön. Det är även vanligt med politisk inblandning i
planeringsprocessen när det gäller parkeringsnormer eller design av gaturum där
det kan handla om hur gaturummet ska fördelas på olika färdmedel. En förklaring
till varför fysisk planering har börjat få mycket politiskt intresse kan vara för att
frågor kring hållbarhet, trafik och segregation som planeringen kan påverka
belyses alltmer i dagens politik. Dessutom har politiken ett stort inflytande över
kommunal planering genom makt över budget som styr vilka projekt som är
möjliga att genomföra (Koglin & Pettersson 2017).

En aspekt av kommunal planering som främjar behovet av samverkan i planering
är att mindre kommuner ofta saknar resurser eller kompetens för att självständigt
genomföra infrastrukturprojekt av större storlek. Många kommuner använder därav
konsulter för att genomföra delar av uppdraget, i fall där resurser saknas kan det leda
till att konsulterna presenterar idéer som kommunerna inte har tillräcklig kunskap
kring och därmed inte kan granska förslagen ordentligt. Detta leder till att makten
förflyttas till konsulten som får störremöjlighet att få igenom sina idéer än planerare
på stadsbyggnadskontoret (Koglin & Pettersson 2017).

3.5 Planeringsprinciper

Vid planering av en ny stadsdel används en rad olika planeringsprinciper för att
skapa ett attraktivt område. Hur man planerar har ändrats och kommer fortsätta
förändras över tid då människans synsätt och prioriteringar förändras.

Planeringsverktyget SCAFT präglades av modernismen och funktionalismen med
målet om att organisera trafikmiljöer och städer för att skapa rätt förutsättningar
för att uppnå säkra miljöer. Tanken kring separering av trafikslag var att skapa en
anpassning av trafikmiljöer efter människan för att främja korrekt
trafikantbeteende. Det var under 80-talet som nya riktlinjer för fysisk planering
togs fram och sammanfattades i TRÅD. Skillnaden mellan TRÅD och SCAFT var
egentligen inte så stora utan gick ut på mer eller mindre samma
planeringsprinciper, den största skillnaden var att uppföljaren var mer anpassad
till befintliga miljöer samt att en förändrad syn på biltrafikens roll började växa
fram som ledde till att planeringen började skifta en aning i riktning (Wahl &
Jonsson 2008).

Idéen om den hållbara staden och att världen måste ställa om till hållbar
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utveckling för att börja komma till rätta med miljöproblematiken
uppmärksammades för första gången globalt av Världskommissionen för miljö
och utveckling, mer känd som Brundtlandkommissionen. Transportsektorn har
stor betydelse i att nå en hållbar utveckling, då den bidrar med stor andel
luftföroreningar. Trängsel och tidsförluster började bli mer påtagliga i städerna
och de oskyddade trafikanterna trycktes ut mer och mer som en följd av
biltrafiken. Aspekterna som behöver beaktas och problemen för att nå en hållbar
utveckling är många och svåra att lösa. Det handlar hela tiden om en avvägning
mellan individens frihet, samhällets ekonomiska utveckling och kvalitén på
stadsmiljön (Wahl & Jonsson 2008).

Det förändrade synsättet för fysisk planering i Sverige ledde till att den första
versionen av TRAST, Trafik för en attraktiv stad färdigställdes 2004 som
handledning för Sveriges kommunala planerare och beslutsfattare.
Planeringsverktyget skulle kunna tillämpas både i befintliga miljöer och
exploatering av städer (Wahl & Jonsson 2008). Som komplement till handboken
TRAST utvecklades Kol-TRAST, där innehållet till stor del var detsamma
förutom att ett större fokus på utveckling av kollektivtrafik inkluderades, samt
utbildningsmaterial. Kol-TRAST kan användas som ett planeringsverktyg i små
och medelstora städer med fokus på planering av kollektivtrafik (Trafikverket
2012). I kommande avsnitt presenteras en rad olika principer som kan appliceras
vid fysisk planering som gynnar hållbarhet och skapar de bäst tänkbara
förutsättningar för människan i samhället.

3.5.1 Fyrstegsprincipen

Brundtlandkommissionen uppmärksammade miljöproblematiken som påverkade
styrdokumenten inom dåvarande Vägverket som 2002 implementerade en ny
princip för att säkerställa god hushållning av resurser. Styrdokumentet benämndes
som fyrstegsprincipen vars mål var att bidra till en hållbar samhällsutveckling och
är ett vägledande princip även i Trafikverkets arbete idag med målsättning om att
arbeta mot mer effektiva och hållbara lösningar av infrastruktur. Det är en
arbetsstrategi där de olika stegen ska beaktas i turordning vid utveckling av
transportsystemet. Målet med strategin är att tänka efter i varje enskilt fall vad
som är nödvändigt för att förbättra trafiksituationen och inte direkt gå till beslut
om att bygga nytt som oftast är den enklaste utvägen. Genom att följa alla steg
och använda bygga om och nytt som sista möjliga utväg kan en bättre hushållning
av naturresurser uppnås (Trafikverket 2021a). Alla steg i principen illustreras i
figur 3 och förklaras ingående i nästa stycke.

39



Hållbar framtid - Implementering av de globala målen inom fysisk planering

Figur 3: Fyrstegsprincipen, Trafikverkets arbetsstrategi för att uppnå hushållning
med naturresurser (Egen illustration utifrån Trafikverket 2021a).

Det första steget i fyrstegsprincipen är Tänk om och handlar om att först beakta
åtgärder som kan påverka transporter och resor i samhället. Exempel på sådana
åtgärder kan vara lokalisering, skatter och hastighetsgränser. Optimera handlar
om att planera om och försöka nyttja befintlig infrastruktur på ett mer effektivt
sätt. Sådana åtgärder kan vara busskörfält, och signalprioritering. Bygga om som
är det tredje steget ska enbart användas vid behov och innebär att begränsade
ombyggnationer är nödvändiga. Sådana åtgärder kan vara förstärkningar,
breddning och planskilda korsningar. Bygga nytt det sista steget i
fyrstegsprincipen och ska implementeras när föregående tre steg inte är aktuella
och inte kan tillgodose behovet på platsen. Denna åtgärd innebär oftast
investeringar i infrastruktur eller större ombyggnadsåtgärder. Åtgärder av detta
slag kan exempelvis vara dubbelspår, ny motorväg och förbifarter (Trafikverket
2021a).

3.5.2 Lokaliseringsprinciper

Hur bebyggelsestrukturen i kommuner och regioner är planerad påverkar vilka
färdmedel som gynnas. Den glesa strukturen som är dominerade i dagsläget
gynnar främst bilen som primärt transportmedel. I en stad med tätare struktur och
högre befolkningsmängd gynnas gång-, cykel, och kollektivtrafik, eftersom
konkurrenskraften mot bilen ökar på korta avstånd. Anledningen till att en gles
bebyggelsestruktur främst gynnar bilen är för att restiden blir betydligt kortare i
jämförelse med andra färdmedel (Trafikverket 2020).

Lokaliseringsmönster av tjänster, arbetstillfällen och bostäder tillsammans med
utvecklingen av transportsektorn leder till att människor flyttar längre ifrån sitt
arbete. Enligt “Zahavis lag” är en människas genomsnittliga restidsbudget
omkring 70-80 minuter per dygn oberoende av vilken hastighet de färdas med.
Det anmärkningsvärda är att restiden varit konstant under många år trots att
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transporterna utvecklats och hela tiden färdas med högre hastigheter. Det innebär
att de ökade restiderna inte bidragit till kortare resor, i stället har människor börjat
färdas längre sträckor. Anledningen till att bilen oftast är det dominerande
färdmedlet på majoriteten av genomförda resor beror på att den upplevda
hastigheten man färdas med upplevs som snabbare, dock är skillnaden mellan
andra transportmedel mindre än vad många tror (Svensson 2008).

De resor där bilen ärmest effektiv är på korta resor därmöjlighet finns att färdas dörr
till dörr utan att trängselproblem uppstår längs vägen. Kollektivtrafik är på längre
sträckor oftast mer tidseffektivt men trots det faktumet är bilen ändå dominerande
på sträckorna på grund av faktorer som reskvalité och komfort. Genom förbättringar
av dessa aspekter på kollektivtrafik främst bussar och tåg, hade kunnat leda till att
människor börjar tänka om. I stället för att fortsätta trenden att bosätta sig längre
ifrån arbetsplatsen och spendera hela restidsbudgeten i bil kan en ny trend skapas.
Där man i stället väljer att spendera restiden på färdmedel som kollektivtrafik där
det dessutom är möjligt att lägga sin tid på annat medan man reser, som exempelvis
arbeta eller läsa en bok (Wahl & Jonsson 2008).

Synen på staden och hur den bör utformas för att på bästa sätt uppfylla
människans behov har ständigt förändrats, se figur 4 på nästa sida. Under det
förindustriella samhället blandades olika aktiviteter inom samma område arbete,
service och fritid var alla lokaliserade i närheten av människors bostäder. I takt
med att samhället utvecklades drastiskt under industrialismen började arbetet
lokaliseras i stadens periferi, isolerat från resterande målpunkter vilket ställde
krav på transporter för människor att kunna förflytta sig effektivt till och från
arbetet. Denna utveckling har sedan fortsatt och i dagsläget är de flesta
målpunkter separerade vilket innebär att färdmedel av något slag är nödvändiga
för alla människor i samhället för att uträtta sina dagliga ärenden. Bostäder
lokaliseras ofta i bostadsområden, service i större anläggningar som
shoppingcenter och arbete och fritid för sig själva i separata anläggningar. För att
uppnå hållbara städer har förståelsen kring att transporter måste minska för att
uppnå målet, vilket ställer krav på stadens utformning så att mängden genomförda
resor främst med bil per person minskar. Lösningen på problemet är att
blandstaden är något som börjar eftersträvas mer och mer i dagens planering, då
det möjliggör för ett effektivt transportsystem. Med andra ord har samma typ av
planering som under det förindustriella samhället börjat eftersträvas återigen
(Wahl & Jonsson 2008).
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Figur 4: Illustration över hur lokalisering av arbete, bostad, service och fritid har
förändrats över tid (Egen illustration utifrån Wahl, C., Jonsson, L. 2008).

För att skapa mer hållbara städer är första steget att lokalisera bostäder och
arbetsplatser på gång- och cykelavstånd till målpunkter och stora kollektiva
bytespunkter. Beroende på stadens storlek bör lokaliseringen prioriteras
annorlunda. I större städer bör etablering fokuseras i centrum medan i mindre
orter är en effektiv markanvändning i centrala eller stationsnära lägen optimal.
Förtätning av stadsdelscentrum leder till en högre koncentration av målpunkter
vilket är bra utifrån transportperspektiv. Koncentrationen av service leder till en
mer levande stadsmiljö samt ökar attraktiviteten att uträtta ärenden inom sin
stadsdel, vilket leder till minskat resbehov. Möjligheterna att förtäta centrala lägen
i staden är såklart beroende av vilka verksamheter och bostäder som planeras samt
deras inverkan på kringliggande miljö. Som exempelvis buller, luftföroreningar,
transporter och behov av parkeringsmöjligheter, alla dessa aspekter kan vara svåra
att tillgodose i centrala lägen (Trafikverket 2020).

Ett viktigt perspektiv i planeringen av hållbara städer är lokalisering av bostäder,
det krävs tydliga strategier i planeringen för att undvika att en stor mängd
genererade transporter uppstår. På grund av det anser Trafikverket att anläggandet
av nya bostäder bör undvikas i städers periferier där tillgång till god
kollektivtrafik saknas. I stället anser myndigheten att etablering av ny bebyggelse
bör koncentreras i städers centrala delar genom förtätningsåtgärder. Förtätning är
ett bra alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv men det finns utmaningar med
tillvägagångssättet. De områden som inte är bebyggda i storstadsområden är oftast
utsatta för buller eller sämre luftkvalitet, vilket gör det utmanande att bebygga
platserna (Trafikverket 2020).

Vid förtätning av områden skapas förbättrade möjligheter att uppnå hållbarhet,
genom att variera funktionerna i området som service, arbetstillfällen och
grönområden. Lokalisering av verksamheter och handel är en viktig del av arbetet
i översiktsplanen. Eftersom de ofta även är stora målpunkter kan resbehovet
minimeras om de är lättillgängliga med kollektivtrafik. Beroende på
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verksamhetens syn på frågor gällande bilanvändning kan det påverka hur de
arbetar med parkering och avgifter. Kommunen har möjlighet att påverka
verksamhetens arbete med dessa frågor genom att ställa krav vid exploatering.
Exempel på åtgärder som minskar bilanvändningen är maxtak på antal
bilparkeringar, tillgång till bilpool, väderskyddad cykelparkering,
omklädningsrum och dusch. Arbetet med frågor av denna karaktär har visat att det
går att påverka framtidens transportbehov och minska biltrafiken (Trafikverket
2020).

3.5.3 Gehls trafikplaneringprinciper

Fokus på människans behov har börjat spela en mer central roll inom fysisk
planering vilket har förändrat synen på genomförandet. Det är inte enbart
tillräckligt att planera för bilen utan även gator, torg, gång- och cykelvägar ska
vara tilltalande, tillgängliga och transporteffektivta. Den fysiska planeringen
handlar om att planera ett offentligt rum utifrån att skapa väl fungerande och
hållbara städer där människor vill leva och vistas. Den danska arkitekten och
professorn i stadsplanering, Gehl är en av de större namnen inom nutidens
stadsplanering och har under sin yrkeskarriär tagit fram en rad olika
planeringsprinciper för att skapa tilltalande offentliga rum med fokus på den
mänskliga skalan. Han belyser fyra trafikplaneringprinciper i sin bok Cities for
people med fyra typexempel, där planeringen är ett exempel på maktförhållande
mellan bilen och människan i den byggda miljön, se figur 5 (Gehl 2010).

Figur 5: Olika planeringsprinciper där maktförhållandet mellan bilen och
människan illustreras. I bilden till vänster är bilen dominerande och till höger
är människan prioriterad. Rörelsemönster är markerade med tunna grå linjer och
bilvägarna illustreras med tjocka svarta linjer (Egen illustration utifrån Gehl, J.
2010).
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3.5.4 Strategier för transportsystem

Enligt Banister (2007) i rapporten “The sustainable mobility paradigm” föreslås
ett alternativt tillvägagångssätt för transportplanering där transport ses som en
önskvärd aktivitet i stället för en efterfrågan som krävs. Tankesystemet som
presenterats och problem som analyseras är trafikstockning, utsläpp och
resekostnader, såsom restid. Bilberoendet och splittringen av städer som leder till
längre geografiska avstånd mellan målpunkter är processer som är svåra att
omvända.

I rapporten presenterar Banister fyra olika tillvägagångssätt att beakta som
påverkar planeringen av transportsystemet. Ett sätt att minska behovet av resor är
genom substitution, vilket betyder att resor uteblir, antingen genom att aktiviteten
inte kräver förflyttning eller att den ersätts med teknologi, exempelvis e-handel.
Införandet av policys är ett annat styrmedel som kan uppnå ett skifte kring val av
färdmedel och vara ett effektivt verktyg för att minska bilanvändandet. Detta
försöker främst uppnås genom att främja gång- och cykel och på så sätt uppnå en
ny transporthierarki med bilen längst ner i triangeln i stället för högt upp.
Principen illustreras nedan i figur 6.

Figur 6: Strategi för att uppnå ett hållbart transportsystem, med bilen längst ner i
hierarkin (Egen illustration).

Implementering av policy som inverkar på färdmedelsfördelning är ett annat sätt
att påverka planeringen av transportsystemet. Detta kan uppnås genom att
exempelvis sänka hastighetsgränsen för bilar i staden, dedikera en större del av
stadens yta till kollektivtrafik samt införa eller öka parkeringsavgifter och
vägskatter. Åtgärder som införs för att uppmuntra byte av färdmedel måste
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kombineras med strategier för hur den frigjorda ytan i staden ska användas för att
uppnå en total nettominskning av trafiken (Banister 2007).

Policys kan även implementeras på krav kring markanvändning för att uppnå
minskat avstånd mellan målpunkter. Målsättningen med införandet är att uppnå
täta stadsstrukturer och på så sätt hållbarare transportsystem. Detta kan uppnås
genom lokalisering av bostäder, design av stråk och kollektivtrafik. Ett annat
tillvägagångssätt är genom teknologiska innovationer, genom en kombination av
teknologisk effektivitet och förändring av beteenden, exempelvis genom
eco-körning och hålla hastighetsgränser. Andra parametrar ingår även som
effektivare motorer med lägre bränsleförbrukning. De fyra olika
tillvägagångssätten som diskuterats handlar till stor del om en förändring i
tankesätt kring design av offentliga platser. Transportplanering måste involvera
invånarna, lyckas en förståelse skapas för införda policys är chanserna betydligt
högre att de efterföljs. Allmän acceptans är nyckeln till att skapa förutsättningar
till att policys efterföljs och att människor förändrar sitt beteende (Banister
2007).
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4 Referensområdet Brunnshög

I följande kapitel presenteras referensområdet Brunnshög som ingår i fallstudien.
Dokumentanalys har genomförts på översiktsplan, fördjupade översiktsplan,
detaljplan och observationer har gjorts på området.

4.1 Lunds kommun

Referensområdet Brunnshög är beläget i Lunds kommun och tillhör Skåne län.
Lunds kommun är till ytan 400 kvadratkilometer och hade i slutet av 2021 ett
invånarantal på drygt 127 000 människor. Inom kommungränsen är nio större
tätorter belägna, år 2020 bodde 96 procent av kommunens invånare i någon av
dessa. Centralorten i kommunen är staden Lund som har en folkmängd på 94 000
människor. Största delen av kommunens yta består av skog- och jordbruksmark
och år 2015 var enbart 11,1 procent av marken bebyggd (SCB u.å). Kommunen
ingår geografiskt i MalmöLundregionen, StorMalmö och Öresundsregionen.
Tätorten Lund är belägen på slänten av Romeleåsen och avgränsar Lundaslätten i
nordöst, se figur 7.

Figur 7: Lunds kommuns geografiska läge i regionen (Egen illustration utifrån
Lantmäteriet u.å).

47



Hållbar framtid - Implementering av de globala målen inom fysisk planering

Lunds geografiska läge ger tillgång till en bred arbetsmarknad och ett stort
befolkningsunderlag. Regionens expansion leder till nya målpunkter som ställer
krav på hållbara transportlösningar som behöver hanteras mellan
kommungränserna (Lunds kommun 2018).

Orten är en tillväxtmotor i regionen vilket ställer krav på strategier för en hållbar
utveckling, detta ska uppnås genom att Lund växer inifrån och ut genom
förtätning. Strategin möjliggör bevarande av bördig jordbruksmark men även ett
resurseffektivare samhälle med hjälp av tätare bebyggelse. För att skapa hållbara
miljöer inom samtliga tätorter i kommunen är det viktigt att skapa boendemiljöer
som tillgodoser livets olika behov. Det finns ett underskott av bostäder för
studenter, nyanlända samt för äldre. Det är därav viktigt att tillgodose boende för
dessa grupper samt en variation av upplåtelseformer som möter olika önskemål
och behov är viktig för att kommunen ska anses vara attraktiv för alla (Lunds
kommun 2018).

4.1.1 Planstrategi

I kommunens framtagna översiktsplan hittas planstrategier som hanterar hela
kommunen. En översiktsplan tas fram i syfte om att göra avvägningar mellan
olika intressen, vilket är speciellt viktigt när kommunen växer och konkurrensen
om marken ökar. I följande avsnitt är all information hämtad från Lunds kommuns
översiktsplan som togs fram 2018. Enligt Lunds kommun är deras vision “Lund
skapar framtiden - genom kunskap, innovation och öppenhet”. Visionen ska bidra
med att uppnå målet om hållbar utveckling samt stärka Lunds position som en
framåtsträvande kommun gällande innovation och hållbarhet.

Inom kommunen finns en målsättning att minska klimatpåverkan, till år 2050 ska
utsläppen av växthusgaser vara nära noll och till år 2030 ska de ha minskat med
80 procent. En stor utmaning för kommunen är att förverkliga klimatmålen
samtidigt som samtliga tätorter växer, vilket ställer stora krav på planeringen av
staden samt nyttjande av resurser. Det finns för och nackdelar med de existerande
alternativen som det ska genomföras på. En tät stadsstruktur gynnar hållbarhet
och minskar klimatpåverkan men samtidigt leder det till mer hårdgjorda ytor i
staden och minskade grönområden vilket är negativt. Fler hårdgjorda ytor är inte
positivt ur klimatanpassningssynpunkt eftersom klimatförändringarna kan
medföra ökade nederbördsmängder. En stor andel hårdgjorda ytor försvårar
vattnets naturliga avrinning och filtrering genom marken, vilket kan leda till
problem med rening av dagvatten.

Lund är en av Nordens största studentorter och är ett centrum för högre utbildning

48



Hållbar framtid - Implementering av de globala målen inom fysisk planering

och forskning. Lunds universitetet bidrar till att studenter och näringsliv attraheras
till staden samt stärker stadens internationella kontakter. Universitetet utgör en
central målpunkt som är viktig att tillgodose med god stads- och trafikplanering.
Genom att skapa bostäder med bra kommunikation som tillgodoser studenternas
och universitetens behov ökar chanserna att upprätthålla samma höga status även i
framtiden. Inom Lund finns det ett flertal nya stadsutvecklingsprojekt som
kommer utgöra viktiga komponenter i framtidens Lund. Ett av projekten är,
fallstudiens referensområde, Brunnshög, som kommer ha en stor roll i staden samt
i hela regionens utveckling.

Prognoser visar att antalet invånare i Lund kommer öka med 2 procent per år och
den årliga ökningen antas vara densamma de nästkommande 10 åren. Därmed har
ett antagande gjorts att resandet kommer öka i samma takt som invånarantalet och
målet är att försöka tillgodose det ökande resandet främst med aktiva och hållbara
transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Det är ett ambitiöst mål som
skulle minska de negativa trafikeffekter som en ökad befolkningsmängd generellt
har på klimatet. För att skapa förutsättningarna till att förverkliga målen vill
kommunen investera i och förbättra gång- och cykelnätet genom satsningar på
snabbcykelstråk och cykelvägar. Detta är viktigt för att förbättra helheten och
attraktiviteten i systemet. Satsningar på busstrafik är också nödvändiga genom en
ökad turtäthet och prioritering av kollektivtrafik i trafiken, exempelvis med hjälp
av egna körfält som prioriteras högre än resterande i korsningar. På linjer där
flödet av resenärer är högt har kommunen en positiv inställning till att förbättra de
rutter som i dagsläget trafikeras av stadsbussar och ersätta dem med spårväg.
Tågtrafiken bör också förbättras genom tätare avgångar och uppfräschning av
stationsmiljöer, för att öka tryggheten för de människor som vistas där. Alla
nämnda åtgärder är viktiga i att förbättra och skapa ett mer konkurrenskraftigt
hållbart transportnät i Lund.
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4.2 Projektet Brunnshög

Brunnshög blir en ny stadsdel i Lunds tätort och är belägen i nordöstra Lund.
Majoriteten av marken som Brunnshög ianspråktar är bördig åkermark.
Brunnshög avgränsas i norr och väster av europavägen E22 och i söder av
befintlig bebyggelse, stadsdelen Östra Torn. Sydväst om området är Ideon beläget
och i öster avgränsas Brunnshög av Kungsmarkens naturreservat, se figur 8
(Lunds kommun 2013).

Figur 8: Brunnshögs geografiska läge i förhållande till Lund centrum (Egen
illustration utifrån Lantmäteriet u.å).

Brunnshög började planeras redan på 1990-talet och år 2006 antogs
ramprogrammet. Det togs ett beslut på nationell och global nivå kring att anlägga
två forskningsanläggningar i området, med planerad byggstart 2010. Först senare,
år 2017 påbörjades byggnationen av södra Brunnshög samt anläggningen av
spårvägen. Till 2030 ska centrala Brunnshög vara färdigställt och enligt tidplanen
beräknas samtliga byggnader i stadsdelen stå klara år 2050. Projekten innefattar
225 hektar mark som ska förvandlas från åkermark till en levande stadsdel, varav
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minst 25 hektar blir parkområden (Lunds kommun 2021b).

4.2.1 Vision

Ambitionen för Brunnshög är hög, stadsdelen ska visa vägen mot en hållbar värld
och vara ett skyltfönster för svensk hållbarhetsplanering i världsklass. Visionen
för Brunnshög sammanfattat i en mening är “Världens främsta forskning- och
innovationsmiljö, innovationsstaden”. Visionen för Brunnshög byggs upp av tre
grundpelare: världens främsta forskningsanläggningar, ett internationellt
föredöme för hållbart stadsbyggande och ett regionalt utflyktsmål för vetenskap,
kultur och rekreation (Lunds kommun 2021a).

För att uppnå visionen för Brunnshög ska området innehålla
forskningsanläggningar och laboratorium av världsklass samt erbjuda möjligheten
för 40 000 människor att bo och arbeta på platsen. Visionen ska uppnås med hjälp
av planförslaget där de viktigaste övergripande och strategiska frågorna behandlas
såsom sammanhanget kring forskningsanläggningarna, riskintresset, den
övergripande trafikstrukturen, etablering av spårväg, skapandet av sammanhållen
grön- och blåstruktur och bebyggelsestruktur (Lunds kommun 2021a).

Etableringen av den nya stadsdelen förväntas stärka kopplingen till näringslivet
både inom kommunen och regionalt samt bidra positivt till invånarnas livsmiljö,
där forskningsanläggningarna kommer ha en stor bidragande effekt och ökad
attraktionskraft på regional, nationell och internationell nivå. Om visionerna för
Brunnshög realiseras kommer hela regionens attraktionskraft stärkas när de gäller
forskning, innovation, upplevelser samt hållbar stadsutveckling (Lunds kommun
2013).

4.2.2 Delområdesbeskrivning

Enligt Lunds kommun är det inte beslutat när sista etappen av Brunnshög kommer
vara färdigställd. Idealet och kraven för hur en attraktiv stad ska utformas är under
ständig förändring. För att målsättningarna ska kunna uppnås om att vara i
framkant av hållbarhet och innovation kommer stadsdelen aldrig kunna räknas
som helt klar. Brunnshög kommer formas steg för steg och fortsätta att utvecklas
även som färdigställt (Lunds kommun 2021b). Under planeringsskedet har ett
planområde respektive visionsområde tagits fram med ett 20-års respektive 30-40
års perspektiv, se figur 9 (Lunds kommun 2013). De delområden som ingår i
planområdet fram till 2030 förklaras nedan i bild och text.
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Figur 9: Planområdet är markerat med svart och visionsområdet med vitt. Samtliga
delområden är markerade (Egen illustration utifrån Lantmäteriet u.å).

Södra Brunnshög är entrén till stadsdelen och en del av första byggnadsetappen.
Idag år 2022, är flera hus färdigställda och bebodda samtidigt som byggaktiviteten
i resterande delar av området fortfarande är hög. Inom området ska ungefär 700
bostäder anläggas och bestå av en blandning av hyresrätter, studentlägenheter och
radhus, även kontor, hotell och två parkeringshus är planerade i delområdet (Lunds
kommun 2021b).

Centrala Brunnshög präglas av kompakta kvarter med en spännande variation av
grönområden, stadsradhus och lägenheter. Ett stort torg ska anläggas där ett
attraktivt läge skapas för butiker och service. Centrala Brunnshög ska erbjuda
matbutik, systembolag, apotek och annan nödvändig service. Inom området ska en
skola, två parkeringshus och en park, Nobelparken, anläggas. Ett landmärke, i
form av ett 36 våningar högt bostadshus, ska även etableras för att utnyttja
markanvändningen i området på ett effektivt sätt (Lunds kommun 2021b).

Delområdet Västra Brunnshög, som ligger mellan E22 och Odarslövsvägen, är ett
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område med kontor, verksamheter och skola i fokus. Områdets placering bidrar till
ett bra läge med god tillgänglighet för företagsetableringar, där planerar företag
som Saab, Kockums och Axis att etablera sin verksamhet. Det är i detta delområde
forskningsanläggningarna är etablerade och bidrar i stor utsträckning till områdets
karaktär. Inom området finns anläggningen ESS, som är världens mest kraftfulla
neutronkälla och MAX IV som är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning
som producerar röntgenstrålar. Tillsammans beräknas de två anläggningarna när de
är vid fullt bruk locka 4000-5000 forskare om året (Lunds kommun 2021b).

Området mellan de två forskningsanläggningarna kallas Science Village och ägs
av bolaget Science Village Scandinavia AB. Bolaget ägs gemensamt av Lunds
universitet, Lunds kommun och Region Skåne. Området ska vara en brygga
mellan allmänheten och den bedrivna forskningen. Science Village ska vara en
mötesplats för forskare, filialer från olika universitet och högskolor samt kontor
till forskare. I området ska en botanisk skog med namnet Vindarnas park anläggas
som ska innehålla växter från hela världen (Lunds kommun 2021b).

I nordöstra Brunnshögs planeras området Råängen, som ska präglas av en
stadskaraktär och ta vara på områdets goda förbindelser till kollektivtrafik. Därav
ska bebyggelsen vara varierande, olika typer av bostäder ska upprättas men även
service i form av verksamheter och skolor. Allmänna platser där människor kan
stanna upp ska prioriteras och ett mobilitetshus är också planerat (Lunds kommun
2021b).

Bygatorna ingår i visionsområde och är därav inte planlagda ännu. Om beslut tas att
förverkliga området ska de stå klara 2030 och ska vara belägna i östra Brunnshög.
Området ska bestå av sex smala gator som leder rakt ut i odlingslandskapet och
Kunskapsparken. Bebyggelsen ska ha lantlig karaktär i form av radhus, parhus och
friliggande byggnader och det ska finnas tillgång till odlingsmark, plats för djur
och mindre verksamheter. Målet med området är att skapa möjlighet att leva ett
“lantligt liv” utan att behöva ha tillgång till bil då all service ska vara tillgänglig
inom cykelavstånd (Lunds kommun 2021b).
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4.2.3 Målpunkter och rörelsemönster

I området planeras tillgång till service av stor variation som ska möjliggöra för
invånarna att hantera alla sina vardagliga ärenden inom området. Även fast
ambitionen är att Brunnshög ska kunna tillgodose de boende med allt de behöver
kommer det även finnas andra målpunkter som invånarna kommer vilja ha
tillgång till. Dessa illustreras i figur 10 nedan.

Figur 10:Viktigamålpunkter i förhållande till lokalisering av stadsdelen Brunnshög
(Egen illustration utifrån Lantmäteriet u.å).

Utifrån observationer inom området har, nuvarande samt potentiella
rörelsemönster identifieras, se figur 11. På grund av att Brunnshög fortfarande
bebyggs i stor utsträckning är det svårt att identifiera hur rörelsemönster i området
kommer se ut när området är helt färdigställt. Spårvägens sträckning utgör det
mest dominerade rörelsemönstret inom stadsdelen i dagsläget, där rörelsen till och
från hållplatserna har identifierats.
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Figur 11: Observerade rörelsemönster i södra Brunnshög, Svart dragning
motsvarar spårvägen, vit biltrafik, orange cykeltrafik och brunt gåendes rörelse
till och från hållplatserna (Egen illustration utifrån Lantmäteriet u.å).

4.2.4 Struktur och utformning

Hur planeringen av stadsdelen har påverkat dess utformning är av stor betydelse
och har därav analyserats närmare. Följande avsnitt hanterar på detaljnivå
kommunens redogörelse för hur områdets infrastruktur ska planeras samt vilka
strategier och strukturer som ska appliceras.

4.2.4.1 Kvartersstruktur och strategier
Huvudstrukturen på gatunätet i Brunnshög ska fläta ihop det gröna lantliga
landskapet med den tätbebyggda stadsmiljön. Det finns olika metoder för hur
detta kan implementeras i stadsplaneringen. Enligt modellen för den klassiska
kvartersstaden ska den bestå av gator, kvarter och mötesplatser. Parker placeras
som enskilda områden i staden som i vissa fall förbinds med gator som innehåller
grönska såsom trädplanteringar. I funktionalismens stadsplanering ser indelningen
annorlunda ut och bygger på en stark idé av zonering av bostadskvarter,
verksamhetsområden, centrumanläggningar och rekreationsområden. Det gröna i
staden utgörs ofta av planteringar längs gång- och cykelstråk. Strukturen i
Brunnshög har utgått från båda modellerna och har flätat ihop dem till en ny
helhet, se figur 12. På så sätt är förhoppningen att skapa en stadsdel där det alltid
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finns närhet till grönska. Bostäder och verksamheter ska blandas inom samma
områden och den bebyggda marken ska ha många olika användningsområden
(Lunds kommun 2013).

Figur 12: Vänster - Struktur över klassisk kvartersstad. Mitten - Struktur över
funktionalismens stadsplanering. Höger - Struktur över den sammankopplade
staden.(Egen illustration utifrån Lunds kommun 2013)

I Brunnshög har storleken på kvarteren bestämts till 60 gånger 60 meter och de
ska rymmas mellan huvudgatorna i området. Mellan varje kvarter ska gator dras
med gröna stråk, målet är att strukturen ska möjliggöra flexibilitet för framtiden.
Den valda modellen gör det möjligt att applicera olika stadsbyggnadsprinciper,
både kvartersstaden och den öppna lamell- och punkthusstrukturen. Detta är
positivt för en stadsdel som hela tiden önskas förbättras, även framtida
planeringsmodeller kan också implementeras i strukturen (Lunds kommun
2013).

Enligt kommunen måste markanvändningen inom planområdet effektiviseras och
bebyggelsen fokuseras till lägen med goda kollektiva förbindelser. Anläggandet
av spårvägen som binder ihop Brunnshög med centrala Lund är därav betydande
och bebyggelsen kommer att främst fokuseras i 300-meters zoner runt
spårvagnshållplatserna. Enligt planområdet ska enbart 60 procent av den totala
planerade utbyggnaden vara slutförd efter 20 år. För det fortsatta planerandet av
området och etableringen av Brunnshög har riktlinjer tagits fram. Dessa redovisas
nedan i punktform:

• Skapa en tät, grön och levande stadsmiljö i mänsklig skala med bra
förutsättningar för god bebyggd miljö, verksamheter och service.

• Skapa en rumsligt attraktiv spårvägsgata och hållplatslägen med goda
förutsättningar för centrumbildning.
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• Skapa en urban struktur av platsbildningar, stråk och gator som sammanflätas
med den gröna strukturen.

• Skapa en grönstruktur av parkrum med sammanlänkande gröna passager.

• Att tydligt koppla Brunnshög till omgivande stadsområden.

• Att koppla Brunnshög till grönområden i nord-väst, norr och öster.

Vilken takt området kommer etableras i är beroende av ekonomiska låg eller hög
konjunkturer. Utbyggnaden av Brunnshög är strukturerad efter tre komponenter,
bebyggelse som beskrivs som områdets muskler, trafik som Brunnshögs skelett
och den grön-blå infrastrukturen som områdets lungor (Lunds kommun 2013).

4.2.4.2 Bebyggelse
Den planerade stadsdelen tar jordbruksmark i anspråk och därav är karaktären på
bebyggelsen av stor betydelse för att åstadkomma hållbar utveckling. I Brunnshög
planeras en blandstad vilket innebär att funktionell, social och estetisk variation
försöker uppnås. Målet med bebyggelse av denna typ är att minimera behovet av
transporter genom att staden erbjuder blandad service inom korta avstånd.
Stadsdelen ska upplevas som trygg och livfull under alla tider på dygnet. I vissa
delområden kommer inslagen av bostäder vara större än i andra där exempelvis
forskningsanläggningarna och bebyggelse av annorlunda karaktär i stället
dominerar. För att uppnå social hållbarhet är variationen av upplåtelseformer på
bostäder avgörande, det görs på bästa sätt genom att blanda bostads- och
hyresrätter i samma kvarter eller samma byggnad. På så sätt skapas en spännande
och sammanhållen stadsdel med större möjlighet till gränsöverskridande möten
(Lunds kommun 2013).

Stadsdelar som ianspråktar oexploaterad mark har högre ställda krav på
bebyggelsens täthet. Exploateringstal används ofta som riktlinje för hur tätt ett
område är och beräknas genom att den bebyggda ytan, bruttoarean divideras med
det avgränsade områdets totala area. Riktvärdet för exploateringstalet i Brunnshög
har satts till över 1,0. På grund av de speciella krav forkningsanläggningarna
ställer på markanvändningen kommer bebyggelsens täthet och våningshöjd att
variera i hög uträckning inom området. Runt spårvagnshållplatserna är tätheten
hög medan i etapper i nära anslutning till MAX IV och ESS kommer den vara
lägre. Den planerade blandstaden måste anpassas utifrån de ställda kraven och
därav lokaliseras fler bostäder i östra delen av Brunnshög (Lunds kommun 2013).
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4.2.4.3 Transportsystemet
En trafikstrategi togs fram tidigt i planeringen av Brunnshög och används som
utgångspunkt för trafikplaneringen i området. I strategin har ett planeringsmål
upprättats som innebär att en balanserad bilism ska eftersträvas. Tredjedelsmålet
med målsättningen om att en tredjedel av alla resor till och från området ska göras
med cykel en tredjedel med spårväg och en med bil, implementerades för att nå
målsättningen.

För att denna målsättning ska kunna uppnås måste normen förändras så att bilen
upphör att vara i fokus. I stället ska planeringen kretsa kring att upprätthålla gena,
bekväma och intressanta huvudstråk genom stadsdelen för gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Utformningen av transportsystem som gynnar dessa transportslag
måste utföras så att de är attraktiva för användaren. Syftet med planeringsmålet är
att fungera som ett vägledande verktyg för alla aktörer i planerings- och
byggprocessen. Kommunen håller på att utveckla specifika mätprogram som
kommer ge möjlighet att följa upp hur målen efterföljts (Lunds kommun
2013).

Att uppnå ett hållbart transportsystem krävs andra åtgärder än enbart fysiska och
tekniska. För att en förändring ska ske är det viktigt att användarna, alltså
människan förändras. Åtgärder som är beteendepåverkande såsom information,
kommunikation, marknadsföring och samarbete kallas mobility management och
kan i hög grad påverka hur framgångsrika de fysiska och tekniska lösningarna i
den byggda miljön blir. Det benämns ofta som en mjuk åtgärd och handlar om att
påverka resan innan det faktiska resandet påbörjats. För att kunna uppnå
tredjedelsmålet behöver större satsningar på mobility management genomföras
och en större samverkan mellan aktörer. Att minska bilberoendet har positiva
fördelar både för samhället och näringslivet. Mindre bilar hade gynnat samhället
genom minskade utsläpp, investeringsbehov i infrastruktur och trängsel samtidigt
som arbetsgivare hade kunnat spara in pengar på parkering. Exempel på åtgärder
som näringslivet kan implementera för att påverka sina anställda genom mjuka
åtgärder är implementering av bilpooler, realtidsinformation för kollektivtrafik,
satsningar på cykel och gröna resplaner (Lunds kommun 2013).

Cykel
För att öka mängden resor som genomförs med gång och cykel har särskild
beaktning tagits till dessa trafikanter i trafikplaneringen av området. I figur 13
nedan visas en karta över cykelvägnätet. Centrala begrepp i utformningen är
genhet, tillgänglighet och utformning av gaturummet där stort fokus på variation
eftersträvas för att göra stadsdelen mer intressant att röra sig i för gående och
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cyklister. Brunnshög ska sammankopplas med resterande Lund genom tre
anslutningar över Solbjersvägen som ska vara tillgängliga för gående och
cyklister, en korsning ska anläggas i plan medan de andra två ska vara planskilda
(Lunds kommun 2013).

Figur 13: Cykelvägnätet och lokalgatorna i området, den samlade infrastrukturen
där cyklisterna kan färdas på sina villkor (Egen illustration utifrån Lunds kommun
2013).

Kollektivtrafik
Spårvägen är som nämnts skelettet för hela Brunnshög och ska tillgodose området
med ett kapacitetsstarkt och hållbart transportmedel. I planförslaget föreslås
förutom spårvägen Lund C - ESS även vidare spårvägskoppling till Dalby och
Simrishamnsbanan. I planförslaget föreslås även att Brunnshög kopplas samman
med regionbusstrafik främst mot Malmö men dörren lämnas även öppen för andra
linjer med stort reseunderlag. Primärt kommer linjerna att dras på Odarslövsvägen
och Solbjersvägen som är de största vägarna i området. Figur 14 visar ett förslag
på hur kollektivtrafiken kan komma att utvecklas i området. Krav på turtäthet,
pålitlighet, enkelhet, styv tidtabell och hög komfort ställs på kollektivtrafiken som
trafikerar området. För att skapa ett system som lockar fler resenärer är tillgång
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till olika tjänster som skapar ett mervärde för den resande viktig. Exempelvis
tillgång till internet kan ge människor möjlighet att bättre utnyttja sin restid och på
sätt öka kollektivtrafikens attraktivitet (Lunds kommun 2013).

Figur 14: Den planerade kollektivtrafiken i området illustreras, de gula linjerna
illustrerar regionbuss-linjer och den gröna spårvägen (Egen illustration utifrån
Lunds kommun 2013).

Bil
Förslag på åtgärder för att tredjedelsmålet ska realiseras är parkeringslösningar
som uppmuntrar till att minska bilanvändandet. Parkeringsnormen i Brunnshög
har sänkts i jämförelse med andra områden och parkeringsavgifterna är högre
vilket är exempel på åtgärder som ska minska bilanvändandet. Införandet av
bilpooler är en faktor som kan ha stor påverkan, i detta fall är det viktigt att få med
byggherrar och fastighetsutvecklare på förslaget då användandet av tjänsten ökar
om den redan är inkluderad i en fast avgift som hyra. Trots att målet är att minska
bilresorna måste vägnätet i området dimensioneras för de förväntade trafikflöden
som kan uppstå. Utbyggnaden av Brunnshög beräknas trots tredjedelsmålet
ytterligare belasta de redan belastade avfarterna längs E22:an. Utredningar har
därmed genomförts av Trafikverket där behovet av nya trafikplatser på
europavägen har tagits fram och analyserats. Figur 15 nedan illustrerar vägnätet
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för bilar i området. Beslutet om att fortsätta att investera i vägnätet har tagits då
det inte anses trovärdigt att etablering av nya kontor och bostäder kommer sluta
generera biltrafik inom överskådlig framtid (Lunds kommun 2013).

Figur 15: Bilvägnätet för hela visionsområdet, de tjocka markeringarna illustrerar
huvudgator där bilar prioriteras. De tunnare linjerna är vägar som bilar får vistas
på men utifrån de oskyddade trafikanternas villkor. (Egen illustration utifrån Lunds
kommun 2013).

4.2.4.4 Grön- och blåstruktur
För att hantera framtida klimatförändringar har ett komplext dagvattensystem
utvecklats i Brunnshög. Fördröjningsdammar av varierande storlek planeras att
anläggas där de flesta förbinds med dagvattenstråk, på så sätt skapas
förutsättningar för att kunna hantera ökade mängder dagvatten. Sammanhängande
gröna rum med olika karaktär har prioriterats i stadsdelen, allt från stadsdelspark,
kvarterspark och närparker. Målet är att skapa områden med särskiljande karaktär
och identitet. Den större parken som planeras i området ska ha samma funktion
som Botaniska trädgården och Stadsparken i centrala Lund. Parken ska både ha
funktion som rekreationsområde och mötesplats. Närparkerna har en avgörande
roll i hur området uppfattas och gestaltas. En tydlig grön koppling önskas i
området och planeras uppnås genom att använda gröna material som plank, murar
och häckar som skiljelinjer mellan de offentliga och privata rummen. Genom att
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varje mindre park får ett eget innehåll såsom lekplatser eller liknande ökar
förutsättningarna för att mötesplatser utvecklas i dessa gröna rum (Lunds
kommun 2013).

I östra delen av Brunnshög planeras ett rekreationsområde av större karaktär som
ska stärka hela tätortens tillgång på grönområden. Skrylle är i dagsläget ett väldigt
attraktivt rekreationsområde i hela kommunen och även i regionen, dock är det
mer lättillgängligt för befolkningen som har tillgång till bil. Målet med
rekreationsområdet i Brunnshög är att det ska vara tillgängligt för alla då det är
beläget i närheten av en spårvagnsstation och därmed lätt att nå med
kollektivtrafik. Tätortsnära rekreation är viktig både för att stärka invånarnas
välbefinnande och minska miljöbelastningen då det möjliggör för fler att nå
området på ett hållbart sätt genom kollektivtrafik. Rekreationsområdet har även
som syfte att fungera som buffert mot Kungsmarken för att bland annat förhindra
spridningen av invasiva arter, men även för att avlasta och skydda den känsliga
vegetationen och betesdjuren i området som kan påverkas negativt av en stor
mängd besökare (Lunds kommun 2013).
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5 Teoretiskt ramverk

Kapitlet syftar till att binda ihop föregående teoriavsnitt och referensområde
Brunnshög. Detta görs genom ett ramverk identifiera gemensamma komponenter
som vidare ska undersökas i intervjustudien.

5.1 Vad bör undersökas?

Från ovanstående bakgrundsavsnitt, dokumentanalys och observationer som
genomförts för Brunnshög har sex komponenter utkristalliserats som utmynnat i
ett ramverk. Dessa komponenter har identifierats som avgörande i arbetet för att
genom fysisk planering nå de globala hållbarhetsmålen. Komponenterna utgör
även grunden för utformningen av intervjuerna, då samma rubriker används som
tema för frågorna.

Från litteraturen har antalet aktörer som är delaktiga i den fysiska planeringen
redovisats, det är många som är involverade och planeringsprocessen kan vara
lång och invecklad. Att skapa tydliga visioner och målbilder i tidigt skede är en
sak, men att sedan kommunicera dessa till alla inblandade aktörer och faktiskt
säkerhetsställa att de efterföljs under hela byggprocessen är en annan utmaning.
Följande sex komponenter behöver besvaras på en mer detaljerad och djupare
nivå än genom litteratur, då målsättningen är att få en förståelse för hur den
fysiska planeringen går till i praktiken.

• Syftet; vad vill man uppnå?

• Maktstruktur; vem initierar och driver?

• Planeringsprocess; vilka verktyg har använts?

• Utformning; vem är området gestaltat för?

• Hållbarhet; arbetssätt?

• Utvärdering; hur lyckat är området?

De frågorna som är markerade med fetstil i nedanstående avsnitt ligger till grund
för resultatet av intervjustudien och även analysen. Det är även de frågorna som
ställts till respondenterna, mallen för intervjuerna återfinns i Bilaga 1.

5.1.1 Syftet; vad vill man uppnå?

På Lunds kommuns hemsida benämns Brunnshög som ett europeiskt föredöme
som ska ligga i framkant gällande hållbar utveckling. Kommunen uttrycker
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explicit flertalet gånger att området ska vara hållbart “på riktigt”, vilket antyder att
påståenden kring att nya stadsdelar ska vara hållbara ofta görs i teorin men att
detta inte alltid implementeras praktiskt.

Anledningen till att Brunnshög är ett intressant område att analysera är för att se
om det utvecklas enligt den hållbara karaktär som genomsyrat de initiala planerna
för projektet. Stadsdelen skiljer sig från andra etableringar i Lund eftersom
utvecklingens fokus är på forskningsanläggningarna och på arbetstillfällena som
dessa ger. Därav är syftet med visionerna för området av intresse i denna
undersökning.

Frågorna som ställts:Vad var målsättningen med Brunnshög? Genom fysisk
planering hur nås målsättningen? Kan man med fysisk planering uppnå
hållbarhet ”på riktigt”?

5.1.2 Maktstruktur; vem initierar och driver?

I bakgrunden belyses att maktförhållanden i svensk planering har blivit mer
komplexa och förändrats under de senaste decennierna. Detta har bidragit till att
det har blivit mer komplicerat att genomföra den fysiska planeringen vilket har
lett till att arbetet mot en hållbar stadsutveckling har blivit lidande. Det finns en
potentiell risk med många involverade aktörer och intressenter som kan leda till
att olika perspektiv och agendor implementeras i projektet som inte alltid stämmer
överens med samhällets bästa. Därav är det av intresse att undersöka hur
markstrukturen mellan aktörer påverkar den fysiska planeringen.

Maktstrukturen har undersökts genom frågorna:Varifrån kom idén och vem
initierade projektet? Hur har beslutsprocessen sett ut? Vilka aktörer är med
och påverkar besluten? Vem ansvarar för områdets innehåll? Vem ansvarar
för områdets utformning? Hur involverade är medborgarna i planeringen
och utformning?

5.1.3 Planeringsprocess; vilka verktyg har använts?

Som nämnts ska Brunnshög vara en modern stadsdel med hållbar utveckling i
centrum. För att möjliggöra att stadsdelen uppfyller de kriterierna som ställts och
för att skilja sig från andra områden i Sverige och Europa krävs att nya
planeringsverktyg och förhållningssätt till hållbar utveckling implementerats.
Eftersom Brunnshög haft höga mål om att uppnå hållbarhet är det intressant att
veta hur processerna gått till vid planering av området. Det är även intressant att
studera hur planeringsprocessen inom Lunds Kommun och region Skåne har
påverkat Brunnshög.
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För att ta reda på vilka styrmedel och planeringsprocesser som ligger till grund
vid planering av Brunnshög ställs följande frågor:Skiljer sig planeringen
gentemot andra områden? Vilka verktyg har använts vid planering av
Brunnshög? Har ni arbetat med styrmedel, som skatter eller
parkeringsnormer? Hur beaktar de använda verktygen hårda respektive
mjuka parametrar av planeringen?

5.1.4 Utformning; vem är området gestaltat för?

Att hållbarhetstänk varit viktigt i planeringen av Brunnshög har framgått i
kommunens handlingar men för att det ska fungera i praktiken är det viktigt att
beakta för vem man bygger. Stadsdelens utveckling kommer i hög grad speglas av
invånarna som bosätter sig i området. Detta är ett perspektiv som kan vara svårt
att påverka utifrån planerarens roll. Något som däremot är lättare att påverka är att
skapa rätt förutsättningar för människor att leva hållbart i Brunnshög, där spelar
områdets tillgänglighet en avgörande roll. Beroende på om bostads- och
upplåtelseformer specificerats av kommunen spelar det en betydande roll för vilka
socioekonomiska grupper som har möjlighet att bosätta sig i området.

Följande frågor har ställts för att ta reda på vilka aspekter som tagits i beaktning
vid gestaltningen av området:För vilken socioekonomisk grupp har områdets
utformats för? Hur skapas de rätta förutsättningarna för invånarna att leva
hållbart i Brunnshög?

5.1.5 Hållbarhet; arbetssätt?

Planeringen av Brunnshög påbörjades som nämnts redan på 1990-talet. Från
startskedet av planeringen till att första spadtaget togs har mycket hänt kring
synen på hållbarhet. Det är därmed intressant att analysera hur Agenda 2030
influerat arbetsprocessen utifrån de globala mål som implementerades 2015.
Funderingar kring vilka mål som kommer eftersträvas efter 2030 i Brunnshög då
de globala målen ska ha uppnåtts är även av intresse. Planeringsprocessen för
etablering av nya stadsdelar är väldigt tidskrävande och behöver därmed ligga i
framkant för att dagens planering av Brunnshög fortfarande ska vara lika
innovativ om tjugo år.

För att få svar på hur arbetssättet tillämpar hållbar utveckling inom fysisk
planering i Brunnshög ställs följande frågor:Har arbetsprocessen influerats av
Agenda 2030? Vad görs för att Brunnshög ska ligga i framkant även om
tjugo år? Hur har de tre dimensionerna (ekologisk, ekonomisk, social) av
hållbarhet viktats i planeringen?
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5.1.6 Utvärdering; hur lyckat är området?

Brunnshög har planerats under de senaste tre decennierna och bebyggts sedan 2017.
Enligt Lunds kommun kommer stadsdelen aldrig bli färdig på grund av att området
eftersträvar att ligga i framkant gällande hållbarhet, vilket innebär att Brunnshög
ständigt behöver utvecklas. Det medför att det är svårt att fastställa vilka resultat
planeringen bidragit till samt om den nya stadsdelen anses lyckad eller inte. Det är
därav av intresse undersöka om aktörer och myndigheter som arbetar med fysisk
planering har några utvärderingsmetoder för att utvärdera om de uppnår visionen
som fastställdes i tidigt skede.

Följande frågor ställs: Ses området som ett pilotprojekt som kommer anses
vara eftersträvansvärt i utvecklingen av framtida stadsdelar? Har ni
etablerade metoder för att utvärdera att ni uppnår eran vision och
mål?
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6 Resultat

I detta kapitel redovisas studiens resultat som grundar sig på litteraturstudie,
fallstudie och dialoger med experter. Kapitlet inleds med avsnitt som beskriver
resultatets struktur.

6.1 Struktur

Resultatet är uppdelat i olika avsnitt utifrån de tre forskningsmetoder som
använts, där samtliga avsnitt tillsammans eller var för sig besvarar studiens
frågeställningar. Syftet med avsnittet Identifierade svårigheter är att besvara
frågeställningarna utifrån litteraturen. I det andra avsnittet presenteras resultatet
från intervjustudien utifrån det teoretiska ramverket och syftar till att koppla ihop
praktiken med teorin. Detta avsnitt benämns som Utfall avseende teoretiskt
ramverk och syftar till att besvara frågeställningarna på en djupare nivå, eftersom
ramverket baseras på identifierade luckor i informationen som inte besvarats
genom litteraturstudien eller fallstudien. Det tredje resultat avsnittet benämns som
Referensområdets implementering av Agenda 2030, det grundar sig i Swecos
Hållbarhetssol ™ där den indata som krävs hämtats från de två tidigare avsnitten.
Syftet med avsnittet är att få ett konkret resultat på hur Agenda 2030 uppnås inom
Brunnshög.

6.2 Identifierade svårigheter

Från studiens bakgrund har identifierade svårigheter uppmärksammats gällande
den fysiska planeringen som belyses nedan. I det första avsnittet hanteras
svårigheterna kring maktförhållanden och samverkan mellan involverade aktörer.
Andra avsnittet belyser den variation som finns inom planeringsprinciper. Det
tredje avsnittet hanterar begränsningar i planeringsprocessen som skapar
svårigheter att ställa juridiskt bindande krav på implementering av Agenda 2030 i
den fysiska planeringen.

6.2.1 Maktförhållanden och samverkan

Den fysiska planeringen av städer är en komplex process som påverkas av
samhällsproblem som alla är sammankopplade. Beroende på hur staden planeras
kan det påverka segregation, välfärd och resmönster. Processens komplexitet får
ytterligare en dimension när alla inblandade aktörer i planeringsskedet beaktas.
Kommunen har stor makt i planeringen men litteraturen har visat att det i många
fall inte är den linjära beslutsprocessen kring upprättande av handlingar som
implementeras. I de flesta stadsutvecklingsprojekt är det inte så enkelt att
kommuner kan använda sitt planmonopol utan att beakta andra aktörers åsikter
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eller förslag. Om inte kommunen är lyhörd kan det leda till att byggentreprenörer
inte vill exploatera marken om den ekonomiska vinningen av det som är planerat
inte anses vara lönsamt. Maktförhållanden aktörer emellan kan påverka vilka
infrastruktursatsningar som prioriteras, vilket är en förklaring till att åtgärder
riktade mot biltrafik prioriteras högre än för hållbara transportmedel som cykel,
gång och kollektivtrafik.

Politiken genomsyrar den fysiska planeringen från nationell till kommunal nivå.
Regeringen och riksdagen hanterar beslut som påverkar hela landet och
kommunalpolitikerna är beslutfattande för kommunen. Sverige är ett demokratiskt
land vilket innebär att landets styre förändras var fjärde år. Detta innebär att de
valda partiernas synsätt och åsikter har en stor inverkan på den fysiska
planeringen. Alla politiska partier har hjärtefrågor som deras politik grundas i,
beroende på hur högt prioriterade hållbara städer och mobilitet är på listan spelar
det en avgörande roll för vad som planeras och hur genomförandet bedrivs.
Stadsutvecklingsprojekt är oftast väldigt tidskrävande från att planeringen
påbörjats till upprättande av detaljplaner har genomförts. Detta kan medföra att
det nationella och kommunala styret har förändrats flertalet gånger under
processen och då även målsättningen. En annan aspekt av tidsperspektivet är att
utbytet av personal kan ha varit stort under projektets gång och att saker som lyfts
som prioritet i tidigt skede kan ha “fallit mellan stolarna” och bortprioriteras
senare i processen.

6.2.2 Variation av planeringsprinciper

Som benämnts i bakgrunden finns det stor variation av planeringsprinciper och
tillvägagångssätt vid planläggning av en ny stadsdel. Den fyrstegsprincip som
Trafikverket arbetar utifrån är lagstadgad vilket medför att den implementeras vid
planering av det regionala trafiknätet i Sverige. Övriga planeringsprinciper som
benämns under avsnittet 3.5 Planeringsprinciper är rekommendationer eller olika
teorier för hur man kan analysera ett område för att det ska bli så attraktiv som
möjligt. Detta innebär att de som arbetar med stadsplanering har en stor frihet
kring vilka planeringsprinciper som ska användas och hitta en optimal lösning för
varje unikt projekt.

6.2.3 Begränsningar i planering

Enligt lagstiftning styrs den fysiska planeringen i Sverige i dagsläget av plan- och
bygglagen, där det fastställs att översiktsplaner och detaljplaner ska tas fram av
kommunen. Dokumenten ska innehålla information kring en kommuns vision
samt strategier hur användningen av mark- och vattenområden ska fördelas, hur
allmänna intressen och riksintressen tas hänsyn till samt hur miljökvalitetsnormer
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ska tillgodoses. Översiktsplanen ska fungera som riktlinjer inom arbetet för att
utveckla kommunen. Efter genomförd analys av Lunds kommuns översiktsplan
konstateras att planen ger ett intryck av att ett stort fokus läggs på
hållbarhet.

Den plan som är juridisk bindande är detaljplanen som tas fram för ett specifikt
område inom en kommun. Aktuella detaljplaner för referensområdet har
analyserats och ställda krav på användning av allmän platsmark samt
kvartersmark, maximal ljudnivå, andel yta som ska planteras, maximal
byggnadshöjd och exploatering samt val av fasadmaterial kan styras genom
planen. Även ritningar i form av sektioner över gaturum kan hittas i detaljplanen.
Inom planen finns det i dagsläget inget utrymme att ställa krav på
hållbarhetsaspekter såsom att fastslå specifika energikrav, miljöklasser eller vilket
byggnadsmaterial som ska användas. Det finns heller inga möjligheter att ställa
krav på social hållbarhet i form av att styra vilken upplåtelseform som ska finnas
inom specifika områden.

Problematiken kring att uppnå en hållbar planering, ligger i att översiktsplanen
inte är juridisk bindande och att detaljplanen inte anger några villkor eller krav
inom hållbarhet. Detta gör det svårt att säkerställa att kommunens visioner enligt
översiktsplanen uppnås och genomförs i praktiken.

6.2.4 Sammanfattning

De identifierade svårigheterna kan sammanfattas till att fysisk planering är
komplext där många inblandade aktörer är aktuella inom ett projekt. Processen
ställer därmed krav på att det finns juridiskt bindande dokument som fastställer att
visionen som presenteras i planeringsskedet faktiskt genomförs i praktiken.
Dagens översiktsplaner och detaljplaner innebär svårigheter i att se till att
kommunens visioner genomförs samtidigt som en hållbar planering eftersträvas.
Alla stadsutvecklingsprojekt är av unik karaktär, eftersom varje plats innebär
specifika förutsättningar och utmaningar. Att skapa samordnade nationella
planeringsprinciper som används inom projekt för att säkerhetsställa en hållbar
utveckling är därmed en stor utmaning. Enbart för att en princip anses vara lyckad
i ett projekt innebär det inte att det kommer vara framgångsrikt i ett annat.

6.3 Utfall avseende teoretiskt ramverk

Nedan presenteras resultatet från intervjustudien, det är framtaget utifrån det
teoretiska ramverkets sex komponenter som grundar sig i en sammanställning av
bakgrunden och referensområdet Brunnshög. De framtagna komponenterna anses
vara centrala i arbetet för att implementera Agenda 2030 i den fysiska
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planeringen. Resultatet är baserat på sju genomförda intervjuer med personer som
arbetar med fysisk planering utifrån olika aspekter. De som medverkat i studien
tillhör yrkesrollerna arkitekt, trafikplanerare och samhällsplanerare från olika
organisationer som Lunds kommun, Region Skåne, Trafikverket och konsulter
från Sweco. Intervjupersonerna benämns enbart utifrån yrkesroll vid de tillfällen
som det anses vara relevant. Den fysiska planeringen är en komplicerad process
och syftet med genomförandet av intervjuerna har varit att koppla samman
erfarenhet med teori. Tillvägagångssättet kommer möjliggöra att besvara
frågeställningarna på en djupare nivå än om enbart litteratur använts. I Bilaga 1
finns intervjustrukturen som använts, utifrån det dokumentet framgår vilka
specifika frågor som ställts under respektive komponent.

6.3.1 Syftet; vad vill man uppnå?

Utifrån granskning av kommunens planer i dokumentanalysen kunde den initiala
visionen och målsättningen för Brunnshög fastställas. Samtliga respondenter har
varit överens om att målsättningen med Brunnshög har varit att skapa en hållbar
stadsdel på riktigt, vilket är i enlighet med visionen för området. Beroende på
vilken yrkesroll respondenterna har benämner de målsättningen annorlunda.
Arkitekter lyfter att målsättningen är att skapa en hållbar stadsdel på strukturell
nivå genom infrastruktur samt innovativa lösningar och inte enbart skapa en
stadsdel som “ser” hållbar ut. Trafikplanerare lyfter tredjedelsmålet som en viktig
och utmanande målsättning i Brunnshög för att kunna skapa de rätta
förutsättningarna för en hållbar stadsdel som motverkar effekten av den
lättillgängliga motorvägen i områdets periferi. De anser att arbetssättet är så väl
implementerat att det i dagsläget anses vara en självklarhet för de involverade
aktörerna att arbeta mot tredjedelsmålet.

I tidigt skede av planeringsprocessen var visionen för området tydlig, att skapa en
stadsdel där enbart en tredjedel av transporterna sker med bil. Dessvärre anser en
respondent att kommunen har börjat förändra ställningen gentemot
tredjedelsmålet i etableringsskedet som området befinner sig i dagsläget. Därav
var åsikten att stramare mål borde implementerats i startskedet för att målsättning
om att ständigt vara i framkant ska kunna möjliggöras.

För att verkställa visionen för ett område handlar det alltid om, både på regional
och nationell nivå att väga för och nackdelarna mot varandra och hitta
avvägningar där emellan menar respondenterna. För att möjliggöra ett attraktivt
område krävs det att en projektgrupp redan är framtagen när strukturplanen
fastställs, genom att tjänstemän med olika expertområden arbetar tillsammans är
möjligheterna större att hitta en balans. Stadsutvecklingsprojekt kan ta lång tid
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och det är inte ovanligt att det under processens gång tillkommer nya perspektiv
som behövs ta i beaktning när man planerar. Vid fysisk planering på nationell nivå
är tillgängligheten och arbetet för att säkerställa att samtliga resor genomförs
säkert, tryggt och hållbart viktigt. Myndigheter har på lokal nivå inga mål för
stadsutvecklingsområden menar en respondent. För att uppnå de nationella målen
samt tredjedelsmålet i Brunnshög har man enligt trafikplanerare arbetat med tidig
etablering av spårvägen och strategisk placering av mobilitetshus för att nå
målsättningen. I planeringen har man velat försvåra bilens tillgänglighet genom
att placera mobiletetshus i utkanten, för öka distansen från bostaden och på så sätt
minska användningen.

Att det är möjligt att uppnå hållbarhet på riktigt genom fysisk planering har
samtliga respondenter varit eniga om, dock kan det inte uppnås självständigt.
Aspekter som attraktivitet och om området är möjligt att bebygga är viktiga att
beakta för att skapa en hållbar stadsdel. En respondent belyser svårigheter med att
ställa juridiskt bindande krav på hållbarhet under planering och även senare i
byggskedet. Detta grundar sig i brister vid utformning av detaljplaner och vad de
får innehålla. I dagsläget är det inte möjligt att fastställa specifika energikrav och
miljöklasser på byggnader vilket minskar kommunens möjlighet att påverka den
slutgiltiga hållbarheten i stadsdelen. I Brunnshög har det därmed varit fördelaktigt
att kommunen ägt marken då det gett större möjlighet att påverka
hållbarhetsaspekterna. För att kunna skapa en hållbar stadsdel måste bra
hållbarhetslösningar för området presenteras i ett tidigt skede, detta anser flera
respondenter vara möjligt genom bland annat markanvisningstävlingar. Detta
arbetssätt möjliggör att innovativa lösningar presenteras och chanserna till att de
förverkligas ökar. En annan respondent påpekar att hela processen måste vara
samordnad annars är det svårt att uppnå visionerna kring dessa frågor.

6.3.2 Maktstruktur; vem initierar och driver?

Inom ett stadsutvecklingsprojekt är det många olika aktörer som är med och
påverkar samt tar beslut om vad som ska byggas och hur. Vilka som har
inflytande, hur beslutprocessen ser ut samt vem som kan påverka områdets
innehåll och utformning redovisas nedan. Samtliga respondenter instämmer att det
är en demokratisk beslutprocess och att den styrande aktören som påverkar
besluten gällande fysisk planering i störst utsträckning är politiker. Staten,
myndigheter och kommunerna är de aktörer som har störst inverkan att påverka
beslutsfattandet. Vid förtätning eller etablering av nya områden är det
kommunalpolitiker som bestämmer. Det är kommunen som är huvudansvarig för
att ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och strukturplaner för
området, vilket görs av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och tekniska
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förvaltningen. Detta medför att tjänstemän som ingår i Brunnshögsprojektet har
stora möjlighet att påverka områdets innehåll och utformning.

De konsulter som är involverade i projektet har stort inflytande och enligt en
involverad konsult har man stor möjlighet att lyfta sina egna tankar och åsikter.
Aktörer som vill vara delaktiga i besluten är entreprenörer och leverantörer, men
det som är problematiskt enligt intervjupersonen är att de oftast har bristande
kunskap gällande frågan, beslut grundas därav ofta efter vilket alternativ som
skapar störst ekonomisk vinning. En respondent lyfter att det är viktigt att tänka
på att planeringen av området ska vara genomförbart i alla skeden av
byggprocessen när beslut tas. Beslutsprocessen i Brunnshög är i enlighet med den
rådande politiska styrningen som finns idag, där invånare kan påverka beslut med
sin röstsedel och i enlighet med plan- och bygglagen genom bland annat
samråd.

Enligt en respondent är det svårt att säga hur stor inverkan som invånare har inom
stadsbyggnadsprojekt. Inom Lunds kommun har försök gjorts för att öka
invånarnas maktposition. En bostadsrättsförening fick uppdraget att utforma ett
område utifrån den budget som Lunds kommun skulle använt. Problematiken
uppstår enligt den intervjuade att bostadsrättsföreningen förslag innebär ökad
standard inom det specifika området. Likställighetsprincipen applicerades
eftersom förslaget inte såg till hela kommunens bästa och medförde att
kommunen inte kunde acceptera förslaget utan att tvingas höja standarden i hela
Lund. Satsningen att öka standarden i hela Lund skulle bli för omfattande och
därav ansåg respondenten att försöket inte var lyckat.

Beslutsprocessen följer sällan den förutbestämda och mest optimala
tillvägagångssättet som är att först ta fram översiktsplanen för hela kommunen
och därefter fördjupad översiktsplan för stadsutvecklingsområdet. Där sista steget
är framtagandet av detaljplaner. Allt oftare är processen inte linjär förklarar en
respondent. För Brunnshög togs exempelvis detaljplanerna fram för södra
Brunnshög samtidigt som den fördjupade översiktsplanen. Processen är ständigt
föränderlig och aktörer kan komma in i skede där detaljplanerna redan står klara
och presentera nya idéer för området som inte initialt ingått i beställarens vision.
Politikers godkännande krävs alltid och kan vara speciellt avgörande om
förändringar i beslutsprocessens senare skede föreslås.

6.3.3 Planeringsprocess; vilka verktyg har använts?

Brunnshög ska enligt visionen vara en stadsdel som ligger i framkant gällande
hållbarhet och innovation. Nedan redovisas hur processen, planeringsverktyg och
styrmedel skiljer sig gentemot andra områden.
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På regional nivå skiljer sig planeringen av Brunnshög gentemot andra regioner då
området ingår i Skånes regionplan som Region Skåne tagit fram. Respondenterna
har meningsskiljaktigheter om huruvida planeringen för Brunnshög är unik eller
inte för att uppnå den framåtsträvande målsättningen. Några respondenter tycker
att planeringen skiljer sig baserat på att kommunen gjort ett ambitiöst arbete i
planeringen men uttrycker osäkerhet kring om det kommer genomsyra resultatet.
Den täthet som planeras i Brunnshög är ovanligt hög för ett område som är
lokaliserat i utkanten av en tätort. Uppdaterad parkeringsnorm erbjuder större
flexibilitet kring parkering och satsningen på hållbar kollektivtrafik till och från
området är två andra aspekter som utmärker planeringen av Brunnshög gentemot
andra stadsutvecklingsprojekt i kommunen. Motsägande respondenter menar att
trots genomförda satsningar på kollektivtrafik så har det inte påverkat planeringen
av gatunätet, då det har genomförts på samma sätt som på andra platser som
saknar god anslutning till kollektivtrafik. En respondent belyser att det i dagsläget
inte finns någon planerad satsning på fler kollektivtrafiklinjer inom
referensområdet, baserat på att det inte anses vara ekonomiskt lönsamt att
tillgodose området med flera linjer då mängden resenärer anses för små.
Ordningen på stadens expansion ifrågasätts också, åsikten är att kommunen i
första hand bör ha försökt växa genom förtätning och därefter exploatera på
åkermark.

För att uppnå tredjedelsmålet i Brunnshög har trafiksystemet utformats utifrån en
grundstomme som ska möjliggöra att målsättningen för transporterna i området
uppfylls. Idéen grundas i att spårvägen ska vara i centrum, huvudgatorna placeras
i områdets utkanter och inom området ska trafiken vara på de oskyddade
trafikanternas villkor. Genom att utforma området enligt följande princip har bilen
pressats ut till områdets utkant och majoriteten av resorna inom området
genomförs med gång och cykel, enligt flera respondenter. Spårvägens placering
igenom hela området ger invånarna goda kollektiva förbindelser och går i enlighet
med Region Skånes strategier att prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.
Markanvisningstävlingar har anordnats av kommunen där de byggaktörerna med
de bästa och mest innovativa hållbarhetslösningar har vunnit.
Markanvisningstävlingar har använts som ett planeringsverktyg av kommunen för
att försöka se till att målsättningen kring områdets hållbarhetsprofil efterföljs i
byggskedet.

I arbetet för att gynna hållbara transporter och minska bilens tillgänglighet har
styrmedel som parkeringsnormer och dyrare parkering implementerats samtidigt
som kvaliteten och tillgängligheten till cykel- och kollektivtrafik förbättras. Det
ökade fokuset på dessa aspekter har bland annat bidragit till att cyklisten fått
samma standard som bilföraren inom området, exempelvis genom cykelgarage
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som öppnas med automatiska portar, nämner en respondent som positiva
funktioner. En annan respondent lyfter aspekten av den ekonomiska vinningen hos
beställaren ofta kan användas som ett styrmedel vid planering. Implementering av
för strama styrmedel kan få bakslag, minskar man tillgängligheten till
parkeringsplatser vid skolor så finns en ökad risk till att lämningen av barn blir
mer osäkra ur trafiksynpunkt, då det kan leda till att dessa sker på olämpliga
platser i trafiken. Åtgärden kan leda till att en farligare trafiksituation i stället för
att lösa grundproblemet som är att minimera mängden fordon i närheten av skolor.
Återigen gäller det att hitta en balansgång menar respondenten, vilket i detta fall
är att applicera en lägre parkeringsnorm som minskar bilanvändningen men som
inte skapar en trafikfara någon annanstans i systemet.

Vid planering bör både hårda respektive mjuka parametrar beaktas enligt flera
respondenter. Hur väl använda planeringsverktyg implementerar respektive
parametrar skiljer sig svaren åt beroende på vilken yrkesroll och bakgrund
personen har samt hur viktig respektive parameter anses vara. Enligt vissa likställs
den fysiska planeringen med hårda parametrar. Införandet av en mer flexibel
parkeringsnorm i kommunen där reduktion på antal parkeringsplatser erbjuds till
byggaktörer om de exempelvis ansluter byggnaden till bilpooler är en mjuk
parameter som används i stor uträckning. Presenteras reduktions möjligheterna i
parkeringsnorm som något som gynnar byggaktören ekonomiskt, en hård
parameter, är de i många fall samarbetsvilliga att ansluta sig till olika
mobilitetslösningar tillägger en respondent till. Mjuka parametrar beaktas som
viktigare och viktas mer jämlikt mot de hårda av arkitekter. En respondent anser
dock att trafikplaneringen har tagit stora steg i rätt riktning och börjat bortse från
hårda parametrar som fordonsflöden och köbildning och i stället prioritera de
mjuka i högre utsträckning, något som ses som positivt.

6.3.4 Utformning; vem är området gestaltat för?

För att skapa en hållbar stadsdel är det viktigt att inte enbart implementera
lösningar som bidrar till ekologisk- eller ekonomisk- utan även social hållbarhet.
Gällande frågan angående vilken socioekonomiskgrupp området utformats för är
samtliga respondenter överens om att området utformats och planerats för alla
socioekonomiska grupper. Den blandstad som planerats i Brunnshög samt
fördelningen mellan olika upplåtelseformer och prioritering av student- och
seniorbostäder är det som medför att området är till för alla. Det finns dock en
osäkerhet bland några av respondenterna kring vilka som är alla. En respondent
belyser att frågan kring vilka alla är har olika sidor, vid utformning av ett område
är det viktigt att tänka på vem som ska nå målpunkter och vilka behov som måste
tillgodoses för att platsen ska vara tillgänglig. Motsägande för Brunnshög är att
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det inte funnits fokus på att erbjuda billiga bostäder, då även nybyggda hyresrätter
är relativt dyra. Detta bidrar till att vissa grupper i samhället exkluderats från
området.

Att planera ett område som ska vara hållbart är en sak, men att skapa de rätta
förutsättningarna för invånarna att leva hållbart inom området är en annan. Utifrån
hur den fysiska planeringen är uppbyggd med transportsystem som koncentrerar
bilen till områdets periferier och bostäder placeras i närhet till cykelparkering,
cykelpooler och kollektivtrafik av hög klass anser en respondent att de rätta
förutsättningarna delvis har skapats. Brunnshögs geografiska läge bidrar också till
att skapa goda förutsättningar för invånarna att leva hållbart, eftersom
tillgängligheten är god till service, grönområden och arbetstillfällen. I
planeringsskedet av området anses att hänsyn tagits till invånarnas behov men det
återstår att se om allting som planerats också förverkligas i verkligheten betonar
flera respondenter. Det tekniska systemet som upprättats i området med
spårvägen, avfallshantering, solceller och gröna tak ska enligt kommunens
förhoppningar tydligt visa områdets hållbara karaktär och inspirera invånarna till
att ta egna initiativ för att skapa en hållbarare vardag. Enligt en respondent är
kommunens ansvar enbart att försöka erbjuda de nödvändiga vardags-lösningarna
men att resten är upp till privatpersonerna.

6.3.5 Hållbarhet; arbetssätt?

För ett område som Brunnshög där målsättningen är att hållbarhet ska genomsyra
projektet är det intressant att undersöka om de globala och nationella
hållbarhetsmålen har implementerats i arbetsprocessen. Flertalet respondenter
anser att Agenda 2030 har präglat deras arbetssätt, men inte alltid direkt utan i
vissa fall indirekt. Kommunen och myndigheter förlitar sig ofta på interna eller
nationella mål eller internt framtagna miljöprogram, antagningar görs då att dessa
är framtagna i linje med Agenda 2030. Dessa respondenter har en positiv syn på
implementeringen av verktyget i arbetsprocessen, dock kan det ibland vara svårt
att veta hur mycket av det som implementeras på strategisk nivå som genomsyras
hela vägen ner till exempelvis arbetsledare. Att det är möjligt för Brunnshög att
uppnå sin vision om att ligga i framkant över tid anses vara möjligt, en respondent
tror att den struktur och grund läggs idag kommer vara motståndskraftig och
robust även i framtiden. Genom att hela tiden följa utvecklingen och därefter höja
målen kommer Brunnshög kunna vara ett område som ligger i framkant för
hållbar planering under kommande två decennium.

Speciellt för Brunnshög är att de södra delarna påbörjades innan Agenda 2030
infördes 2015, dock anser en respondent att området efterföljer målen till stor del.
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Exempelvis har en variation av dyrare radhus och billigare hyresrätter upprättats,
dock är det svårt att bygga för alla eftersom nybyggda hyresrätter ofta inte är
billiga. En annan respondent hade dock en motsägande åsikt och ansåg inte att
Agenda 2030 genomsyrat arbetet i Brunnshög på något tydligt sätt, vilket är
ovanligt då det brukar vara involverat i de flesta andra projekt som personen varit
aktiv i. Vid frågan hur ianspråktagandet av oexploaterad åkermark går i linje med
Agenda 2030 samt kommunens översiktsplan att växa inifrån och ut svarar en
annan respondent att marken där Brunnshög etableras på kan ses som reservmark
inom Lund stads stadsgräns. Kommunen har planerat för att kompensera för
åkermarken, dock presenterades inga konkreta förslag för hur det skulle
genomföras.

Agenda 2030 utgår från de tre dimensionerna av hållbarhet och samtliga
respondenter nämner att de tror att de tre har viktats lika vid planering men har
inga konkreta svar eller exempel på hur de har viktats. Vid planering av
Brunnshög anser en respondent att ekonomin är den dimensionen som viktats
högst. På nationell nivå är den ekonomiska och ekologiska dimensionen av
hållbarhet viktig och en respondent anser att betraktningen av det sociala
perspektivet främst ska ske på kommunal nivå.

6.3.6 Utvärdering; hur lyckat är området?

Flera respondenter anser att Brunnshög är starten på något nytt och kan ses som
inspiration vid planering av liknande stadsdelar där fokus på hållbarhet ska vara
stort. Dock anser en respondent att det inte är ett område som ska kopieras rakt
av eftersom det finns stora potentiella utvecklingsmöjligheter inom området för
framtida projekt att ta i beaktning.

Om området kommer uppnå visionen är något som inte går att besvara i dagsläget.
För att möjliggöra att det går att genomföra i framtiden krävs det att involverade
aktörer utvärderar sina strategier och mål. Utifrån detta har samtliga besvarat hur
de inom sitt arbete och organisation utvärderar det som idag planeras. Inom
regionen utvärderas deras vision och strategier årligen. Respondenten belyser att
det är viktigt att utvärderingen sker regelbundet för att ständigt ha kontroll på
utvecklingen. Inom Lunds kommun uppfattas det som att det i dagsläget inte finns
någon etablerad utvärderingsmetod där de analyserar hur väl deras visioner och
mål uppnås. För utvärderingen av Brunnshög nämner en respondent att det är på
gång i form av enkäter och att de ska mäta trafik till och från området med hjälp
sensorer. Involverade konsulter utvärderar inte vanligtvis sina uppdrag inom ett
projekt, dock är det något som beställare normalt förlitar sig på att konsulterna ska
eller bör göra.
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6.3.7 Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av respondenterna har varit
väldigt eniga kring vissa av komponenterna medan på andra har svaren varit
motstridande. I vissa fall har även svaren i hög grad speglat personens yrkesroll
och arbetslivserfarenhet. Den första komponenten handlar om syftet och vad som
önskas uppnås, där har respondenterna i stor utsträckning varit eniga om att
målsättningen med Brunnshög har varit att skapa en hållbar stadsdel på riktigt.
Men samtidigt belyses svårigheter med att ställa juridiskt bindande krav på
hållbarhet i planeringen och även byggprocessen.

Kring maktstrukturer och vem som initierar och driver stadsutvecklingsprojekt är
svaren koncentrerade på enbart hur det funkat i Brunnshög. Alla respondenter är
eniga om att det är politikerna som är den styrande aktören inom fysisk planering.
Tjänstemän och konsulter har givetvis också en stor påverkan som experter och
möjlighet att lyfta sina egna tankar och erfarenheter. Beslutsprocessen är ständigt
föränderlig och även efter detaljplaner färdigställts är det möjligt för aktörer att
presentera nya idéer. Politikers godkännande är alltid nödvändig men kan bli
speciellt avgörande när förändringar i senare skede föreslås. Invånare har i
dagsläget störst påverkan genom sin röstsedel. Beställare och byggentreprenörer
har stort fokus på ekonomisk vinning, anses inte det bestämda projektet
tillräckligt lönsamt kan de utöva sin makt att inte genomföra projektet om inte
förändringar i detaljplanen genomförs.

Respondenternas svar kring planeringsprocess och vilka verktyg som använts
speglar i hög grad deras yrkesroll. Vilka styrmedel som använts vid planeringen
nämns transportnätets uppbyggnad, införda parkeringsnormer och dyrare
parkeringsavgifter som åtgärder för att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Beställarens styrmedel är oftast den ekonomiska vinningen. En process som
ifrågasätts är att kommunen påbörjat exploateringen av åkermark utan att först se
till att förtäta den redan bebyggda marken, något som flertalet respondenter ser
som negativt. Synen på mjuka och hårda parametrar skiljer sig även från de olika
yrkesrollerna. En respondent menar dock att de mjuka parametrarna börjar ses
som alltmer likvärdiga mot de hårda av allt fler professioner i branschen, något
som anses vara positivt. Gällande utformning och vem området är gestaltat för
skiljer sig svaren respondenterna emellan. Några anser att Brunnshög har
planerats för alla och att blandstaden som ska uppnås kommer främja detta samt
att en jämn fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter önskas. Medan andra
respondenter menar att införandet av krav på hyreslägenheter inte är tillräckligt
för att området ska passa alla socioekonomiska grupper, då även dessa kommer ha
höga avgifter varje månad.
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Respondenterna anser att Agenda 2030 har präglat deras arbetssätt, men inte alltid
direkt utan i vissa fall indirekt. Kommunen och myndigheter förlitar sig ofta på
interna eller nationella mål eller internt framtagna miljöprogram vid planering,
antaganden görs då av tjänstemän att dessa är framtagna i linje med Agenda 2030.
En respondent ansåg dock inte att Agenda 2030 genomsyrat arbetet i Brunnshög
på något tydligt sätt, vilket är ovanligt då det brukar vara involverat i de flesta
andra projekt som personen varit aktiv i. Vid frågan hur ianspråktagandet av
oexploaterad åkermark går i linje med Agenda 2030 samt kommunens
översiktsplan att växa inifrån och ut svarar en annan respondent att marken där
Brunnshög etablerats på kan ses som reservmark inom Lund stads stadsgräns.
Kommunen har planerat för att kompensera för åkermarken, dock presenterades
inga konkreta förslag för hur detta planeras att genomföras.

En respondent menar att Brunnshög är ett steg i rätt riktning för att öka fokuset på
hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt, dock finns många förbättringsmöjligheter som
nästa projekt kan lära av och på så sätt ta ännu ett steg i rätt riktning. För att kunna
påverka framtiden är det viktigt att ha etablerade utvärderingsmetoder för att följa
upp och se hur verkligheten överensstämmer med planeringen, i dagsläget verkar
Lunds kommun sakna sådana. Det är viktigt att alla aktörer utvärderar sina mål och
strategier.

6.4 Referensområdets implementering av Agenda 2030

För att undersöka hur de globala hållbarhetsmålen implementeras vid fysisk
planering av referensområdet Brunnshög har Swecos Hållbarhetssol ™ använts
som verktyg. Urvalet av relevanta delmål är grundat utifrån kunskap från den
studerade litteraturen och referensområdet samt resultaten från det teoretiska
ramverket. Av de 169 delmålen som ingår i Agenda 2030 har 52 delmål valts ut
som är relevanta för den fysiska planeringen i Brunnshög, samt för arbetet för att
uppnå en hållbar utveckling i området. I tabellerna nedan presenteras de utvalda
delmålen under respektive huvudmål samt hur de har värderats utifrån en skala
från -2 till 3. Har planeringsprocessen i Brunnshög gått i linje med FN:s delmål
värderas de med maximal poäng, det vill säga tre poäng. Om ett delmål värderas
till noll innebär det att planeringsprocessen i Brunnshög varken har arbetar för
eller emot delmålet, men att det ändå anses vara relevant för området. Om
planeringsprocessen inte har gått i linje med Agenda 2030 värderas delmålet till
ett negativt värde, där -2 är den lägsta möjliga poängen. I analysen tas även
synergier eller konflikter till andra mål och delmål i beaktning samt om delmålet
har någon fördröjd effekt.
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6.4.1 Hållbarhetssol

Motivering och värdering av respektive delmål grundar sig på egna analyser av
referensområdet Brunnshög samt på kunskap som studien har medfört. I tabell 1
redovisas värderingen av delmålen samt den avgörande faktorn som har påverkat
den slutgiltiga värderingen i störst utsträckning. En fullständig rapport med
detaljerade motiveringar till hur respektive delmål är relevant och vad
värderingarna grundas i hittas under Bilaga 2.

Tabell 1: Samtliga relevanta delmål som ingår i hållbarhetsbedömningen.

Delmål Värdering Synergi
Konflikt

Avgörande faktor

Mål 1.0 Ingen fattigdom
1.4 Lika rätt till grundläggande tjänster,
teknologi och ekonomiska resurser

1 K:11.0
S:10.0

Inte lika rätt till
ekonomiska resurser

Mål 2.0 Ingen Hunger
2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat
för alla

-2 Ianspråktagande
av åkermark

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedels-
producenters produktivitet och intäkter

-1 Ianspråktagande
av åkermark

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga jordbruksmetoder

0 Etablering av
stadsdelen

Mål 3.0 God Hälsa och Välbefinnande
3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar -1 K:9.1 Sårbar kollektivtrafik
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av
icke smittsamma sjukdomar och främja
mental hälsa

2 Inslag av grönska

3.6 Minska antalet dödsfall och skador i
vägtrafiken

2 Tredjedelsmålet

3.8 Tillgängliggöra sjukvård för alla 1 Sårbar tillgänglighet
till sjukhus

3.9Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till
följd av skadliga kemikalier och föroreningar

0 E22 motverkar
tredjedelsmålet

Mål 4.0 God Utbildning För Alla
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och
gymnasieutbildning av god kvalitet

1 Prioritering av läge

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet 2 Prioritering av läge
4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och
högre utbildning av god kvalitet

2 Kunskapsstråket
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Mål 5.0 Jämställdhet
5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av
kvinnor och flickor

2 S:11.0 Blandstad

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och
främja delat ansvar i hushållet

1 Bristande
kollektivtrafik

Mål 6.0 Rent Vatten och Sanitet För Alla
6.3 Förbättra vattenkvalitet och
avloppsrening samt öka återanvändning

-1 Etablering av
stadsdelen

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 2 Fördröjningsdammar
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade
ekosystem

-1 Etablering av
stadsdelen

Mål 7.0 Hållbar Energi För Alla
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen 2 Innovativa

energilösningar
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet 2 Innovativa

energilösningar
Mål 8.0 Anständiga Arbetsvillkor och Ekonomisk Tillväxt

8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt -2 Ianspråktagande av
åkermark

8.2 Främja ekonomisk produktivitet
genom diversifiering, teknisk innovation
och uppgradering

2 Attraktivt läge

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i
konsumtion och produktion

1 Hållbarhets-PM

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism 0 Saknar hållbarhets-
lösningar

Mål 9.0 Hållbar Industri, Innovation och Infrastruktur
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och
inkluderande infrastrukturer

1 Bristande
kollektivtrafik

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur
för ökad hållbarhet

1 Större potential

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk
kapacitet inom industrisektorn

2 Forskningsanläggning

Mål 10.0 Minskad Ojämlikhet
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk
inkludering

-2 Inte inkluderande

10.3 Säkerhetsställ lika rättigheter för alla
och utrota diskriminering

-2 Höga bostadspriser

Mål 11.0 Hållbara Städer och Samhällen
11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad -1 Höga bostadspriser
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem
för alla

2 Inte inkluderande

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering -2 Ianspråktagande av
åkermark

11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 0 Uppfyllt lagen
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11.5 Mildra de negativa effekterna av
naturkatastrofer

1 Fördröjningsdammar

11.6 Minska städers miljöpåverkan 2 S:3.4 Innovativ planering
11.7 Skapa säkra och inkluderande
grönområden för alla

0 Går i linje med andra
områden

Mål 12.0 Hållbar Konsumtion och Produktion
12.2 Hållbar förvaltning och användning
av naturresurser

-2 Ianspråktagande av
åkermark

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier
och avfall

2 Innovativ
avfallshantering

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa
hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

2 Hållbarhets-PM

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig
upphandling

2 Hållbarhets-PM

12.8 Öka allmänhetens kunskap om
hållbara livsstilar

0 Avsaknad av social
hållbarhet

Mål 13.0 Bekämpa Klimatförändringarna
13.1 Stärk motståndskraften mot och
anpassningsförmågan till klimatrelaterade
katastrofer

0 S:6.5 Går i linje med andra
områden

13.2 Integrera åtgärder mot
klimatförändringar i politik och planering

1 Integrerade
klimatåtgärder

Mål 14.0 Hav och marina resurser
14.3 Minska havsförsurningen 0 Fördröjd

effekt
Småskalig inverkan

Mål 15.0 Ekosystem och Biologisk Mångfald
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ
hållbart nyttjande av ekosystem på land
och i sötvatten

-2 Ianspråktagande av
åkermark

15.3 Stoppa ökenspridning och återställ
förstörd mark

-2 Ianspråktagande av
åkermark

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och
naturliga livsmiljöer

2 Inslag av grönska

15.8 Förhindra invasiva främmande arter i
land- och vattenekosystem

1 Belyst problemet

15.9 Integrera ekosystem och biologisk
mångfald i nationell och lokal förvaltning

1 Större potential

Mål 16.0 Fredliga och Inkluderande Samhällen
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och
representativt beslutfattande

0 Uppfyllt lagen

Mål 17.0 Genomförande och Globalt Partnerskap
17.6 Samarbeta och dela kunskap kring
vetenskap, teknik och innovation

2 Forskningsanläggning

17.14 Stärk politisk samstämmighet för
hållbar utveckling

2 Nationell planering

17.16 Stärk det globala partnerskapet för
hållbar utveckling

2 Engagerade aktörer
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Delmålens värdering från ovanstående tabeller sammanställs med hjälp av
verktyget och illustreras i figur 16 nedan. Illustrationen redovisar huruvida
Brunnshög bidrar till eller motverkar respektive mål. I tabellen illustreras de mål
som medför synergier, konflikt och fördröj effekt. Ett hjärta betecknar en synergi,
ett brustet hjärta en konflikt och en klocka symboliserar en fördröjd effekt.

Figur 16: Framtagen Hållbarhetssol samt tabell med synergi, konflikt och fördröjd
effekt för Brunnshög (Egen illustration utifrån hållbarhetsbedömning).

6.4.1.1 Förklaring
En stadsdel som arbetar i enlighet med alla mål i Agenda 2030 hade medfört att
samtliga staplar i solen hade varit utåtriktade med tre steg, för Brunnshög är detta
inte fallet. De målen inom Agenda 2030 som planeringen av Brunnshög bidrar
positivt till är mål 1, 4, 5, 7, 9,13 och 17. Mål 1 utgörs av delmål 1.4 där lika rätt
till ekonomiska resurser påverkar hur väl Brunnshög bidrar till att uppnå målet.
Genom att lokaliseringen av utbildning inom området har prioriterats vid
planeringen samt att tillgängligheten till kunskapsstråket är god bidrar det till att
Brunnshög tar ett och ett halvt steg i rätt riktning mot mål 4. Planeringen av
området tar även ett halvt steg i rätt riktning mot mål 5 där det positiva som
blandstaden medför dras ner av den bristande kollektivtrafiken i området.
Anledningen till att kollektivtrafiken värderats som bristfällig beror på att
spårvägen är den enda linje som trafikerar sträckan och att avgångarna är få.
Eftersom kvinnor åker mer kollektivt än män är detta en aspekt som påverkar
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värderingen av mål 5, främja jämställdhet. Mål 7 är ett av de mål som Brunnshög
bidrar väldigt positivt till och är i stor utsträckning i enlighet med de globala
hållbarhetsmålen. Det beror främst på de innovativa energilösningar som
implementerats i området. För att Brunnshög skulle bidragit maximalt till mål 7
skulle det behövas större variation på lösningar som kan tillgodose området med
förnybar energi, för att uppnå ett mer motståndskraftigt system.

Mål 9 viktas som ett steg i rätt riktning där värdet har dragits ner, likt mål 5, på
grund av den bristande variationen av kollektivtrafik i området. För att bidra till
större uppfyllande av mål 9 skulle det krävas att planeringen av Brunnshög haft
högre ambitioner än de som finns i dagsläget. Stadsdelen anläggs på oexploaterad
mark och den problematiken som det medför har inte beaktats och kompenserats
för tillräckligt. De integrerade klimatåtgärder, i from av tredjedelmålet samt
implementering av solceller och grönska, som har gjort i Brunnshög bidrar till att
området bidrar till mål 13 med små steg i rätt riktning. Mål 17 gynnas av
forskningsanläggningarna och att aktörerna inom projektet är engagerade och
tagit egna initiativ till samverkan.

Utifrån avläsningar från figur 16 visualiseras att mål 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 och 15
har grå staplar inåt i hållbarhetssolen. Detta betyder att medelvärdet för de
gällande delmålen har gett ett negativt utslag, vilket motsvarar att de inte är i
enlighet med Agenda 2030. Verktyget är utformat på ett sådant sätt att negativa
värden alltid ger utslag, vilket medför att även om de andra delmålen inom ett mål
är positivt värderade kommer det negativa värdet alltid ge utslag då det viktas
högre av verktyget. Anledningen till att verktyget fungerar på detta sätt är för att
de negativt värderade delmålen inte ska gå obemärkt förbi i granskningen, då det
är dessa som främst måste förbättras. Mål 2 har maximalt negativt utslag, vilket
innebär att planeringen av Brunnshög går emot Agenda 2030. Den avgörande
faktorn för den negativa viktningen är att Brunnshög är beläget på bördig
åkermark. För mål 3 är förklaringen till den negativa viktningen att
kollektivtrafiken till och från området är sårbar, vilket leder till ökad sårbarhet för
de grupper i samhället som är beroende av färdmedlet. För mål 6 har den
avgörande faktorn i viktningen varit etableringen av stadsdelen, det leder till att en
större andel hårdgjord yta anläggs som påverkar infiltrationsförmågan i marken
och vattnets naturliga rening. Den aspekten i kombination med att det naturliga
ekosystemet påverkas är anledningen till att Brunnshög anses motarbeta
målet.

Mål 8, 10, 11 och 12 har alla viktats som maximalt negativa. De avgörande
faktorerna för att delmålen under respektive mål fått låga världen beror på samma
aspekter, ianspråktagande av åkermark och höga bostads- och hyrespriser som

83



Hållbar framtid - Implementering av de globala målen inom fysisk planering

inte skapar ett inkluderande område. Mål 15 har också fått ett stort negativt värde
på grund av ianspråktagande av bördig åkermark. Positiva åtgärder har också
vidtagits som gynnar den biologiska mångfalden, dock anses ianspråktagandet av
åkermarken väga tyngre och därav varit den avgörande faktorn vid
bedömningen.

I hållbarhetssolen har mål 14 och 16 varken ett positivt eller negativt värde, vilket
innebär att målen anses vara relevanta för Brunnshög men att området och
planeringen av området inte tar steg för eller emot att de uppnås. För mål 14 har
enbart ett relevant delmål valts ut som värderas till noll, effekterna som området
bidrar till har bedömts ha småskalig inverkan på helheten och Agenda 2030. Även
för mål 16 har enbart ett relevant delmål valts ut som värderas till noll,
anledningen till det är Brunnshög enbart nått upp till ställd lagstiftning, något som
alla måste göra. Därav anses inte området påverka delmålet med små steg i rätt
eller fel riktning.

6.4.2 Sammanfattning

Utifrån det analyserade resultatet identifieras avgörande faktorer som återkommer
i många mål och på så sätt påverkar Hållbarhetssolens utseende i stor
utsträckning. Ianspråktagande av åkermark och etablering av stadsdelen är
faktorer som påverkat många av delmålen. Detta ses som negativt då bördig
åkermark enbart finns i begränsade mängder och när stadsdelen etablerats är
inverkan på marken irreversibel. Denna aspekt är avgörande under många mål och
är en stor anledning till att många staplar i Brunnshögs Hållbarhetssol går inåt.
Andra faktorer som nämnts systematiskt i bedömningen är att området inte är
inkluderande och att bostadspriserna är höga. Dessa två hör ofta ihop då höga
bostadspriser innebär att alla socioekonomiska grupper inte har möjlighet att
bosätta sig i området, vilket bidrar till ökad segregation i samhället. Därav har
delmål där dessa avgörande faktorer nämnts värderas negativt då de anses arbeta
emot hållbarhetsmålen.

I de mål som värderas positivt har också frekvent nämnda faktorer identifierats.
Innovativ planering är ett sådant exempel, genom bland annat energilösningar och
annan service. Forskningsanläggningarna nämns också som en avgörande faktor
under många delmål som har en positiv inverkan på uppfyllandet av
hållbarhetsmålen. Implementering av hållbarhets-PM i området har också nämnts
under många mål och värderas positivt. Det som slutligen identifierats som en
faktor som nämns frekvent är att kollektivtrafiken till och från Brunnshög är
bristande eller sårbar. Detta har inte värderats med negativt värde utan ofta dragit
ner snittet på mål, vilket medför att faktorerna haft en avgörande roll.
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7 Diskussion

Följande kapitel syftar till att diskutera studiens metod, samt utvärdera det
framtagna resultatet. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.

7.1 Metodik

Den valda metodiken har givetvis präglat studiens resultat, där de största
osäkerheterna finns i intervjustudiens genomförande. På grund av att den till stor
del grundar sig på respondenternas åsikter och påståenden, aspekter som är
väldigt svåra att eliminera vid intervjuer. För att kompensera för detta har stor vikt
lagts på kritiskt tänkande av det givna resultatet där det teoretiska ramverket haft
en viktig funktion i att återkoppla till tidigare forskning. Genom att i tidigt skede
identifiera viktiga komponenter som önskas undersökas vidare och systematiskt
kunna referera tillbaka till ramverket under arbetets gång, har varit en effektiv
metod för att hantera resultatet från intervjuerna. Det insamlade materialet är ofta
präglat av egna åsikter och partiskhet vilket gör att strukturen som ramverket
bidrar till är en stor hjälp vid bearbetning av informationen. Det mesta av
materialet till fallstudien har samlats in från kommunens hemsida och deras
tillgängliga tjänster för att ta del av planhandlingar. I vissa fall när dokumentation
saknats har material specifikt skickats till oss och ibland har vi fått information
om dokument som kan komplettera undersökningen i samband med genomförda
intervjuer.

Totalt genomfördes sju intervjuer med personer som har olika kompetens,
yrkesroller och arbetsuppgifter men samtliga har varit eller är involverade i
referensområdet. En stor andel av respondenterna arbetade på kommunen så det är
viktigt att ha i åtanke att resultatet av intervjustudien i högre grad är präglat av
kommunens utsagor och syn på området. Detta har tagits i beaktning genom
kritiskt tänkande samt assistans av en opartisk tredje part vid bedömning och
värdering av relevanta delmål vid framtagning av Hållbarhetssolen.

Genomförandet av semistrukturerade intervjuer där frågorna främst styrdes av
huvudteman från det teoretiska ramverket var en bra metod för att samla olika
erfarenheter och kunskaper kring projektet. Samtidigt förenklade strukturen
tillvägagångssättet och genomförandet då det var lättare att säkerställa att samma
teman berördes av samtliga kandidater. Intervjuerna har även till viss del bidragit
till verifiering av resultat som uppdagats från dokumentanalysen. Det hade varit
intressant att inkludera en större mängd kandidater i studien för att få ett resultat
som speglar verkligheten i större utsträckning. Antalet kandidater begränsades
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utifrån studiens tidsram, på grund av att arbetet med bearbetning och analys av
intervjustudien är omfattande och tidskrävande hade inte fler intervjuer kunnat
genomföras.

Det studerade området som fallstudien bygger på är i dagsläget till stor del inte
färdigställt vilket innebär att observationer av området enbart kunnat genomföras i
begränsad utsträckning. Undersökningen av området har därav till stor del
grundats i kommunens plandokument. Denna aspekt av undersökningens
genomförande har troligtvis haft en påverkan på resultatet. Ytterligare har
resultatet influerats av infallsvinkeln som styrt studiens tillvägagångssätt. Det
valda ämnet för arbetet är stort och komplext vilket innebär att det finns oändligt
med underlag och litteratur som hade kunnat inkluderas och presenterats i
rapporten. För att arbetet ska vara genomförbart har avgränsningar varit
nödvändiga som i sin tur inneburit att all existerande forskning och information
inte har kunnat beaktas, vilket är en brist i den genomförda litteraturstudien.

7.2 Resultat

Aktörer som styr och medverkar i den fysiska planeringen är många, det är därav
lätt hänt att information missförstås eller försvinner mellan leden. Hela
planeringsprocessen är dessutom väldigt lång och tidskrävande, vilket leder till att
nya regler och riktlinjer som arbetet ska förhålla sig till ständigt uppstår. En annan
problematisk aspekt med de långa tidsramarna för stadsutvecklingsprojekt är att
personer som initialt hade en viss vision eller idé med projektet slutar. Detta kan
leda till ökade risker för att information gås miste om eller att idéer som
föreslagits i tidiga skeden faller i glömska. Invånarna har i dagsläget störst makt
att genom sina röstsedlar påverka och styra över vem som har makten i
kommunen. Fysisk planering är inte en hjärtefråga för många väljare och kanske
inte det man utgår ifrån när man väljer vilket parti som får ens röst i
kommunalvalet. Många invånare har aldrig funderat på politikernas makt inom
fysisk planering och förstår därmed inte den existerande möjligheten att genom
sin röst påverka i vilken riktning staden och kommunen ska utvecklas mot.

Likställighetsprincipen benämns som något som har hindrat invånarnas möjlighet
att påverka den fysiska planeringen. Principen har ett bra syfte men det kan i sin
tur sätta stopp för en potentiell utveckling. Saknas möjlighet att höja standarden i
hela kommunen kan inte standarden för ett enskilt område förbättras enligt
principen, vilket innebär att stadens attraktivitet och människors levnadsstandard
inte höjs i den utsträckning som är maximalt möjlig. Att avslå ett förslag som
främjar utveckling av stadens infrastruktur har troligen förklaring i att ekonomiska

86



Hållbar framtid - Implementering av de globala målen inom fysisk planering

resurser begränsar utförandet. Hur ska Lunds kommun nå målsättningen att öka
genomförda resor med gång- och cykel om inte investeringar som förbättrar
standarden i ett område prioriteras. För att gynna en hållbar utveckling krävs det
att man vågar satsa på projekt med innovativa lösningar som med tiden hade
inneburit att standarden i kommunen hade kunnat förbättras.

En utmaning inom fysisk planering är den stora variation av planeringsprinciper
som finns i dagsläget som medför att det saknas tydliga rätt eller fel vid planering.
I större stadsbyggnadsprojekt är det vanligt att fastställa planeringsprinciper i
tidigt skede. Dessa brukar dock alltid skilja sig projekt emellan, vilket leder till att
principerna inte är beprövade utan varje projekt blir ett pilotprojekt. Genom att
fastställa beprövade nationella planeringsprinciper kan det leda till att
uppfyllandsgraden för ställda visioner och mål för projekt ökar. Om planeringen
följer tydliga principer och regler kan slutresultatet som önskas garanteras på ett
tydligare sätt än i dagsläget.

En annan svårighet som fastställts i dagens fysiska planering är bristen på
möjlighet för kommunen att ställa juridiskt bindande krav på hållbarhet i
detaljplaner. Detta bidrar till att det är svårare att fastställa specifika energikrav
och miljöklasser på byggnader vilket leder till minskade möjligheter att påverka
det slutgiltiga resultatet av hållbarhet i staden. I dagsläget gynnas ett projekt
utifrån hållbarhetsaspekt om marken ägs av kommunen. Eftersom
markanvisningstävlingar kan anordnas av kommunen i dessa fall och användas
som ett verktyg för att uppnå de önskade hållbarhetsstandarderna. Det som är
negativt med detta tillvägagångssätt är att markanvisningstävlingar inte är
juridiskt bindande, saknar kommunen verktyg att följa upp och säkerhetsställa att
de lösningar som presenteras i tävlingsförslagen genomförs försvinner ambitionen
med det som var målsättningen för området. För att uppnå hållbarhet och
implementering av Agenda 2030 i fysisk planering krävs att fler av kommunens
framtagna plandokument är juridiskt bindande, alternativt att möjlighet skapas att
implementera krav på specifika hållbarhetslösningar i detaljplanen. Att i en
översiktsplan belysa vikten av hållbarhet inom kommunen blir inte slagkraftigt
om det saknas krav på samtliga inblandade aktörer att uppnå de ställda
ambitionerna.

Utifrån genomförda intervjuer baserade på det teoretiska ramverket är en aspekt
som belyses i resultatet av den genomförda studien av stadsutvecklingsprojektet
Brunnshög är ordningen på utbyggnaden. Lund stad borde först och främst vuxit
genom förtätning och först därefter ianspråkta oexploaterad åkermark för
stadsutvecklingsprojekt. Problematiken uppstår i första hand kring att Lund är en
tillväxtmotor i regionen och att kommunen givetvis vill växa för att uppnå
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ekonomisk tillväxt. När beslutet fastställdes att forskningsanläggningarna skulle
lokaliseras i Lunds kommun borde det tagits i beaktning att dessa inte kan
anläggas i en tätort, utan kräver ianspråktagande av obebyggd mark. Ur ett
ekonomiskt perspektiv bidrar anläggningarna positivt till kommunen, men på
nationell nivå borde det ifrågasättas om bördig åkermark är den bästa
lokaliseringen för dessa anläggningar.

I diskussionen kring att Brunnshög är en stadsdel för alla finns både respondenter
som är för och emot påståendet. Att det inom området planeras varierande
upplåtelseformer där det ska finnas lika andel bostads- och hyresrätter går i linje
med påståendet. Motsägande parter säger att trots variation av upplåtelseformer
kan inte området anses vara för alla, baserat på de höga hyres- och
bostadspriserna. Problematiken grundar sig i att det generellt är svårt att bygga
nya och billiga hyresrätter, men även kring hela områdets utformning. Konceptet
som området utformas utifrån bidrar till att de människor som utgör de välbärgade
i samhället kommer dras till och ha ärenden i området.

Bristen på motståndskraftig kollektivtrafik till och från området bidrar bland annat
till att området blir en mindre attraktiv bostadsort för människor som exempelvis
arbetar på annan ort och som saknar tillgång till bil. Hela systemet är uppbyggt
kring spårvägen som kopplar ihop området med Lund central och därifrån
möjliggör byten till andra destinationer. Det leder till att resor som utförs
kollektivt blir mer tidskrävande vilket främjar ojämlikhet då fler kvinnor åker
kollektivt i jämförelse med män som åker generellt mer bil.

Enligt Lunds kommun finns goda förutsättningar för att leva hållbart inom
området. Något som tillgängligheten till vardaglig service och upprättandet av
innovativa tekniska system såsom avfallshantering, spårväg och solceller bidrar
positivt till. Byggherrar uppmuntras av kommunen att ansluta flerbostadshus till
bil- och cykelpooler vilket minskar invånarnas behov att själva äga bil eller cykel.
Dessvärre finns det inga tydliga åtgärder för att bidra till att människor som väljer
att bosätta sig i området är kompatibla med en hållbar livsstil. Den
socioekonomiska grupp som har den ekonomiska möjligheten att bosätta sig i
området har troligtvis en mindre hållbar livsstil än andra med tanke på
konsumtionsvanor och krav på levnadsstandard.

I tidiga skeden av den fysiska planeringsprocessen är det oftast vanligt och enkelt
att få igenom förslag på åtgärder och lösningar som har ett stort fokus på
hållbarhet. Det är däremot svårt att uppskatta hur mycket av det som
implementeras på strategisk nivå som faktiskt genomsyrar projektet hela vägen till
att det genomförs. Under planeringen styr ekonomin i betydligt mindre uträckning
än under genomförandet. De åtgärder som är billigast eller skapar störst
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ekonomisk vinning är oftast de som utförs i praktiken. Hållbarhetslösningar har
därmed störst chans att implementeras om de presenteras för beställaren som
åtgärder som är hållbara men samtidigt genererar eller sparar pengar. Denna
aspekt är en utmaning i planeringen och genomförandet av hållbara
stadsdelar.

För att uppnå en hållbar stadsdel krävs det mer än att planera för hållbara resor
och god levnadsstandard inom stadsgränsen. För att uppnå lokal hållbarhet behövs
det att ett regionalt och globalt perspektiv implementeras. Ska resorna till och från
Brunnshög vara hållbara krävs det att de internationella forskarna är medvetna om
de goda kollektiva förbindelserna till forskningsanläggningarna. Ska detta ha ett
genomslag gäller det att tänka strategiskt kring parkeringsmöjligheter i anslutning
till målpunkter för denna grupp, exempelvis leder placeringen av ett
parkeringshus i anslutning till konferenssalen till att hållbara transporter
missgynnas och att användningen av bil gynnas.

I dagsläget väljer majoriteten av invånarna bilen framför cykeln för smidighetens
skull och för att få ihop livspusslet. Det bilen medför enligt många är att det blir mer
effektivt att ta sig från hemmet till arbetet i samband med att lämna barnen på dagis
och handla till middagen. För att gynna hållbara transporter krävs en välplanerad
stadsdel där förskolan, mataffären och annan service placeras i strategiska lägen i
närhet till bra kollektivtrafik och cykelstråk. För att uppnå detta har studien visat
att implementering av tredjedelsmålet präglat trafikplaneringen i Brunnshög. Det
upplevs dessvärre att fokus legat på att bilen inte ska användas mer än att man
vill uppnå att en tredjedel ska cykla. Att fokus i första hand har varit att begränsa
biltrafiken snarare än att tillgodose cyklister med ett högklassigt och gent cykelnät
anses som problematiskt.

Resultatet från studien kring hur väl referensområdets planeringsprocess
implementerat de globala hållbarhetsmålen i arbetet har påverkats utifrån en rad
olika faktorer. Vid gallringen av alla delmål som ingår i Agenda 2030s 17
huvudmål har enbart de som är relevanta utifrån den fysiska planeringsprocessen
tagits i beaktning. Denna avgränsningen har påverkat resultatet. Antalet delmål
som ansetts vara relevanta under varje huvudmål har varierat, ju färre delmål som
tas med i beaktningen desto mer påverkas värderingen och staplarnas utformning.
Är enbart ett delmål relevant under ett mål avgör det solens utseende i större
utsträckning jämförelse med om många delmål är relevanta då medelvärdet för
den sammanlagda värderingen beräknas. En annan viktig aspekt att belysa i
verktygets funktion är att delmål som är negativt värderade alltid slår igenom i
solens staplar. Verktyget är utformat på detta sätt för att belysa de delmål som
referensområdet inte uppfyller vilket medför en större chans att bristerna
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uppmärksammas om stapeln är negativt riktad än om enbart medelvärdet dras ner.
Ovan nämnda aspekter kan påverka solens utseende på ett missvisande sätt, därav
är det av stor betydelse att granska rapporten som ligger till grund för
Hållbarhetssolens framtagning mer ingående i dessa fall. I rapporten redovisas
resonemang kring värderingar och hur många delmål som ligger till grund för
bedömningen av varje mål tydligare. Hållbarhetsbedömningen har genomförts
internt och Lunds kommun har inte blivit tillfrågade att delta vid värderingen av
delmålen som ingått i Hållbarhetssolen. Detta är en aspekt som speglat resultatet i
stor omfattning. Anledningen till att bedömningen genomförts på detta sätt är för
att resultatet enbart ska grundas utifrån studiens informationsinsamling. Hade
kommunen deltagit vid bedömningen hade resultatet från Swecos Hållbarhetssol
™ troligtvis varit helt annorlunda.

Hållbarhetssolen är ett visuellt resultat för hur väl Brunnshög efterföljer Agenda
2030 i den fysiska planeringen. Det är främst några aspekter som dragit ner
områdets resultat och om dessa hade förbättrats hade Hållbarhetssolens utseende
förändrats drastiskt. I följande avsnitt föreslås förbättringar för vilka aspekter som
hade kunnat förbättras i planeringen av området. Att Brunnshög exploateras på
bördig åkermark är en aspekt som kontinuerligt tas upp som negativt utifrån
uppfyllnaden av de globala målen. Om kommunen hade framfört tydliga åtgärder
för hur detta ska kompenseras för i den fördjupade översiktsplanen för området
hade denna aspekten varit mindre avgörande i värdering av delmålen i
hållbarhetsbedömningen. En förklaring till att problematiken kring
ianspråktagande av åkermark inte är så framträdande i kommunens plandokument
kan grunda sig i att det finns så mycket av denna markkvalité i Skåne. Det upplevs
inte som lika känsligt att bebygga delar av den då det finns så mycket att tillgå, det
övergripande perspektivet kring markbrist med goda odlingsförhållande nationellt
bortprioriteras för att gynna kommunens tillväxtmöjligheter.

Andra aspekter som hade kunnat förbättras för att uppnå hållbarhetsmålen på ett
bättre sätt, som tidigare nämnts, är att tillgodose området med bättre och
motståndskraftig kollektivtrafik. I dagsläget är den bristfällig med en
spårvägslinje som sammankopplar området med centrala Lund. I granskningen av
plandokument framgick planer på att fler linjer ska trafikera sträckan men efter
diskussion med en respondent har det framgått att detta inte kommer genomföras.
Den främsta anledningen till beslutet är för att det inte anses vara ekonomiskt
lönsamt, vilket visar att den ekonomiska dimensionen av hållbarhet har viktats
högt även gällande denna frågan. För att på ett tydligare sätt uppnå hållbarhetsmål
kring minskad ojämlikhet saknas tydliga åtgärder från kommunens sida för att
säkerhetsställa att området är till för alla, att tillgodose behovet av billigare
bostäder hade kunnat förbättra denna aspekt. Ett större fokus på implementering
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av hållbarhet i bebyggelsen är också en aspekt som saknas för att området ska
bedömas ha ett tydligt hållbarhetsfokus. Det hade varit intressant för områdets
karaktär om implementering av självförsörjande hus och fokus på naturliga
byggnadsmaterial hade haft en större del i utformningen.

7.3 Förslag till fortsatt forskning

Studier av fler stadsutvecklingsprojekt hade varit intressant, men detta har inte
rymts inom arbetets tidsramar och avgränsningar. Det hade möjliggjort en
jämförelse mellan projekt och även hur väl Agenda 2030 implementeras. En
studie där fler referensområden inkluderas möjliggör för en djupare analys samt
undersökning av vilka planeringsprinciper som beaktar hållbarhetsperspektivet
bäst. Det hade även möjliggjort att identifiera nationella potentiella för- eller
nackdelar med planeringsverktyg som påverkar hållbarhetsaspekter av fysisk
planering.

Inom studien har det identifierats att det är svårt att implementera hållbarhet inom
plandokument. Det hade därför varit intressant att studera hur man konkret kan
implementera hållbarhetskrav i dagens detaljplaner. Införande av standardiserade
planeringsprinciper är något som troligtvis hade gynnat implementering av
hållbarhet inom fysisk planering. Likt plandokumenten hade det varit intressant
att mer ingående studera hur nationella planeringsverktyg kan tas fram samt
implementeras för att gynna en hållbar utveckling av samhällen.
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8 Slutsatser

Kapitlet presenterar gjorda slutsatser för examensarbetet och syftar till att
besvara samtliga ställda frågeställningar.

Inledningsvis i studien ställdes frågeställningar angående om man med fysisk
planering kan uppnå Agenda 2030, hur samhällets aktörer arbetar för att uppnå de
globala hållbarhetsmålen och vad för svårigheter det finns vid hållbar planering.
Samtliga frågor har undersökts utifrån studiens forskningsmetod, vilket har givit
en djupare förståelse kring det studerade ämnet.

Studien har visat att det till en viss grad går att uppnå Agenda 2030 med hjälp av
fysisk planering, dock krävs även beaktning av andra aspekter för att kunna
tillgodose alla mål. Det som undersökningen har uppmärksammat är att det är
svårt att uppnå hållbarhetsmålen om de inte har tagits i beaktning och präglat
planeringen i tidigt skede. I den genomförda studien analyserades aktuell
uppfyllnadsgrad av Agenda 2030 på ett referensområde vars planeringsprocess
redan var avslutad. Detta påverkar resultatet genom att det inte är möjligt jämföra
med hur det skulle ha sett ut efter införandet av föreslagna förbättringar. Enligt
analysen av hur väl referensområdet implementerat Agenda 2030 visar resultatet
att mål 7 och 17 uppfylls väl, samt att mål 4 och 5 är på god väg att uppfyllas.
Genom fysisk planering kan man bidra till ett samhälle som är mer jämställt, har
goda utbildningsmöjligheter och hållbar energiförsörjning för alla samt bidra till
det globala partnerskapet för att uppnå hållbar utveckling i hela världen. För att
uppnå Agenda 2030 med fysisk planering i framtida stadsplaneringsprojekt
belyses två aspekter som anses vara av särskild betydelse. Att beakta kvalitén på
marken som etableringen ianspråktar och tydligt kompensera för de konsekvenser
som det medför, samt att minska ojämlikheten är viktiga aspekter som bör ha
större slagkraft inom framtidens planering.

Samhällets aktörer inom fysisk planering är många och samordning av alla för att
uppnå de globala hållbarhetsmålen är komplex. För att gynna en hållbar
utveckling är det nödvändigt att prioritering skiftar från fokus på ekonomi till
hållbarhet. Satsningar på projekt där nya innovativa lösningar tas fram och prövas
är vad som krävs för att påbörja förändringen som hela samhället står inför på
vägen mot en hållbar utveckling. En aspekt som den genomförda studien belyser
är att det oftast är enklare att i tidiga skeden planera för hållbarhet i fokus. Det är
sedan svårare för dessa intentioner att genomsyra hela projektet fram till
färdigställande. Förklaringen är att den ekonomiska aspekten inte är avgörande i
tidiga skeden, ju längre projektet fortlöper desto mer avgörande roll spelar den.
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När störst vikt läggs på ekonomisk lönsamhet är det oftast de lösningar som
fokuserar på ökad hållbarhet som “ryker” först. I dagsläget förlitar sig tjänstemän
på att hållbarhetsmålen redan är implementerade i företagets eller organisationens
arbetsprocess. Det finns sällan en djupare förståelse för hur arbetet för att uppnå
dessa ser ut. Aktörerna som medverkat i studien har alla varit överens om att
Agenda 2030 är relevant, men att det i dagsläget saknas nationella och globala
standarder för hur den kan implementeras i planeringsprocessen. Avsaknaden av
standarder kan leda till att hållbarhetsmålen tolkas på olika sätt, samt att
meningsskiljaktigheter aktörer emellan uppstår kring vad som krävs av
arbetsprocessen för att målen ska uppfyllas.

Bristen på möjlighet för kommunen att ställa juridiskt bindande krav på hållbarhet
i detaljplaner är en av de svårigheter som studien har identifierat. Ytterligare en är
att det inte finns något rätt eller fel inom fysisk planering gällande vilken
planeringsprincip som appliceras vid framtagning av en ny stadsdel. Ett förslag
om att fastställa beprövade nationella planeringsprinciper kan leda till att visioner
och mål uppnås i högre grad. Att den fysiska planeringen i slutändan styrs av
politikerna inom en kommunen och på nationell nivå av regeringen är ännu en
svårighet. Som tjänsteman är man ofta en mellanhand, har man goda idéer för hur
hållbarhet ska främjas krävs det alltid ett godkännande för politikerna för att det
ska genomföras. Detta kan ses problematiskt utifrån tjänstemannens perspektiv,
eftersom det kan försvåra genomförandet av kommunens vision om politikerna
har en annan åsikt gällande frågan. Samtidigt kan det vara en fördel eftersom
politikernas syfte är att tillgodose alla behov inom samhället och på så sätt besluta
om det bästa för befolkningen som stort.
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Bilaga 1 - Intervjustruktur

Intervjustrukturen grundar sig i det teoretiska ramverket där frågorna är grupperade
utifrån de sex komponenter som utarbetats. Nedan listade frågor har använts som en
bas i intervjuernamen alla frågor har inte ställts till samtliga respondenter. Beroende
på vilken erfarenhet eller yrkesroll personen haft har frågorna anpassats. På så sätt
har möjlighet skapats att variera frågor efter situation men samtidigt tillgodose att
varje komponent är representerad genom någon fråga i samtliga intervjuer.

Syftet; vad vill man uppnå?

• Vad var målsättningen med Brunnshög?

• Genom fysisk planering hur nås målsättningen?

• Kan man med fysisk planering uppnå hållbarhet ”på riktigt”?

Maktstruktur; vem initierar och driver?

• Varifrån kom idén och vem initierade projektet?

• Hur har beslutsprocessen sett ut?

• Vilka aktörer är med och påverkar besluten?

• Vem ansvarar för områdets innehåll?

• Vem ansvarar för områdets utformning?

• Hur involverade är medborgarna i planeringen och utformningen?

Planeringsprocess; vilka verktyg har använts?

• Skiljer sig planeringen gentemot andra områden?

• Vilka verktyg har använts vid planering av Brunnshög?

• Har ni arbetat med styrmedel, som skatter eller parkeringsnormer?

• Hur beaktar de använda verktygen hårda respektive mjuka parametrar av
planeringen?

Utformning; vem är området gestaltat för?

• För vilken socioekonomisk grupp har området utformats för?

• Hur skapas de rätta förutsättningarna för invånarna att leva hållbart i
Brunnshög?

i



Hållbarhet; arbetssätt?

• Har arbetsprocessen influerats av Agenda 2030?

• Vad görs för att Brunnshög ska ligga i framkant även om tjugo år?

• Hur har de tre dimensionerna (ekologisk, ekonomisk, social) av hållbarhet
viktats i planeringen?

Utvärdering; hur lyckat är området?

• Ses området som ett pilotprojekt som kommer att ses som eftersträvansvärd
i utvecklingen av framtida städer?

• Har ni etablerade metoder för att utvärdera att ni uppnår eran vision och mål?
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Bilaga 2 - Hållbarhetsbedömning
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