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Abstrakt  

 

Examensarbetet syftar till att undersöka hur man kan använda markanvisningar som ett 

verktyg för hållbar stadsplanering. Vidare syftar examensarbetet till att samla in lärande 

exempel på hur man nått hållbarhetsmålen genom markanvisningar. Avslutningsvis 

sammanfattas studien med att analysera framgångsfaktorer och hinder för genomförande 

av hållbarhetsmål genom markanvisningar.  

Studien i examensarbetet är uppdelad i tre delar; litteraturstudie, intervjuer samt 

projektstudier. Litteraturstudien syftar till att få en bredare förståelse om 

markanvändningen i Sverige samt hållbarhetsarbetet inom samhällsplaneringen. 

Intervjuerna har gjorts med sakkunniga inom ett utvalda kommuner i Stockholm samt 

byggherre och grundar sig på att få en fördjupning i ämnet på en mer lokal nivå. I 

projektstudierna har jag valt ut lovande exempel på hur man arbetat med markanvisningar 

för att nå hållbarhetsmålen. Projekten som jag valt att studera är: Norra Djurgårdsstaden 

i Stockholm, Fyrklövern i Upplands Väsby, Fullriggaren i Malmö och Vallastaden i 

Linköping.  

Resultatet av examensarbetet visar att det finns både stora möjligheter samt svårigheter 

med markanvisningar som verktyg för hållbar stadsplanering. I och med lagförändringen 

som förbjuder kommunen att ställa tekniska särkrav på byggherren vid markanvisningar 

förlorar kommunen ett kraftfullt verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart 

samhälle. På grund av detta krävs det andra metoder och tillvägagångssätt för att 

fortfarande nå de uppsatta hållbarhetsmålen. Väsentligt är att det finns en god dialog och 

samverkan mellan byggherre och kommun. Vidare har det visat sig viktigt med pilotprojekt 

där man sätter stor vikt på hållbarhet för att driva innovationen och utvecklingen framåt. I 

dessa pilotprojekt har man provat på olika metoder hur man kan använda 

markanvisningar för en ökad hållbarhet i samhällsplaneringen.  
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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine how land allocations can be used as a tool for 

sustainable urban planning. Moreover, the purpose is to study construction projects and 

on how land allocations have been used in them to reach sustainability goals as well as 

to analyze these projects. The study concludes with the analyzing of success factors and 

obstacles in executing sustainability goals through land allocations. 

The thesis is divided into three parts; literature study, interviews and project studies. In 

the literature study the purpose is to get a greater understanding of land use in Sweden 

and on sustainable urban planning. Municipalities in the Stockholm region and a 

developer are interviewed to deepen the knowledge of the theme of the thesis on a more 

local level. In the project studies I have chosen a few examples on how land allocations 

in projects can be used to reach sustainability goals. The projects are: Stockholm Royal 

Seaport in Stockholm, Fyrklövern in Upplands Väsby, Fullriggaren in Malmö and 

Vallastaden in Linköping.  

The result of this study shows that there are both many possibilities as well as difficulties 

in using land allocations as a tool for sustainable urban planning. Due to the law reform 

that forbids municipalities to pose technical requirements on the developer in land 

allocations agreements the municipality loses a powerful tool to drive the development 

for a more sustainable society. Because of this, new methods are needed to reach the 

set sustainability goals. Of great importance is that there is a well working dialogue and 

collaboration between developer and municipality. Furthermore, pilot projects where 

sustainability is in the forefront has been identified as of great importance to drive the 

development forward. In these pilot projects different methods have been used to see 

how land allocations can be used for sustainable urban planning.  
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Förord 

 

Detta examensarbetet utförs som ett sista moment inom Mastersprogrammet hållbar 

samhällsplanering och stadsutformning på KTH. Jag vill framföra ett stort tack till ISSUE-

projektgruppen för möjligheten att få skriva detta examensarbete. Tack också för att jag 

fick delta i projektgruppens möten och diskussioner, det har varit till stor hjälp för min 

studie. Jag vill också tacka mina handledare på KTH, Peter Brokking och Johan 

Högström, för deras engagemang och stöttning i mitt arbete. Sist men inte minst vill jag 

tacka de kommuner och byggherre som ställt upp för intervjuer och bidragit med sin 

kunskap och erfarenhet.  



  

 

Förkortningar och centrala begrepp 

 

Byggherre:   Den som utför ett byggarbete vid markexploatering. 

 

Detaljplan: Plan på hur ett område ska bebyggas samt hur dess mark- 

och vattenområden får användas. 

 

Exploateringsavtal: Ett avtal mellan kommun och byggherre för genomförande av 

bebyggelse i en detaljplan där kommunen inte är markägare. 

   

Gestaltningsprogram: Ett komplement till en detaljplan som beskriver områdets samt 

bebyggelsens utseende och utformning.  

 

Kvalitetsprogram: Ett komplement till en detaljplan med en fördjupad beskrivning 

och riktlinjer för hur området ska utformas.  

 

Köpöverlåtelseavtal: Ett avtal mellan en kommun och en byggherre om köp av 

mark.  

 

Markanvisning: En överenskommelse mellan en kommun och en byggherre 

där byggherren har under en begränsad tid och under vissa 

villkor rätt att förhandla med kommunen om bebyggelse och 

överlåtelse av kommunägd mark. 

 

Markanvisningspolicy: Riktlinjer som innehåller kommunens utgångspunkter samt 

mål för markanvisningar. 

 

Områdesbestämmelser: Bestämmelser för ett specifikt område som inte omfattas av 

en detaljplan. 

  

PBL:    Plan och bygglagen i Sverige. 

 

Regionplan:   Plan på regionnivå som berör kommunöverskridande frågor. 

 

Tekniska särkrav: Krav som ställs av kommunen på bebyggelse vid 

markexploatering. 

    



  

 

Översiktsplan: Övergripande plan som omfattar kommunens riktning och långsiktiga 

utveckling.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Idag kan man se hur människan påverkar klimatet på jorden. Urbaniseringen står för en 

stor del av orsaken till att den miljö vi lever i förändras så mycket. Nu bor hälften av 

jordens befolkning i städer eller urbana miljöer och det sätter stor press på städerna 

(Delegationen för hållbara städer, 2011). Man vill bygga mycket på grund av den ökande 

befolkningen och urbaniseringen i städer men det är av stor vikt att det görs på ett hållbart 

sätt. Vid ökat behov vill man bygga snabbt och effektivt vilket kan orsaka att 

hållbarhetsaspekterna faller bort i processen. All byggnation behöver ha samtliga tre 

dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i åtanke. För att det ska lyckas 

krävs det nytänkande, nya arbetssätt och metoder (ibid.). I Sverige är det kommunen som 

ansvarar för samhällsplaneringen och de ställs inför stora utmaningar men likväl har de 

också förutsättningarna för att fungera som förebild och driva utvecklingen framåt (ibid.). 

Dock är det är inte bara kommunen som bär hela ansvaret utan den privata sektorn har 

också ett ansvar och mycket av arbetet för hållbarhet drivs på den privata marknaden. 

För att möta dessa utmaningar och driva utvecklingen framåt krävs det därför en väl 

fungerande samverkan mellan den privata och den offentliga sektorn.  

 

När kommunal mark ska användas för stadsutveckling har kommunen en större möjlighet 

att styra samhället i en mer hållbar riktning. Byggherrar som markexploatörer har med sin 

kompetens också stora möjligheter att vara med och påverka. Inom samhällsplaneringen 

har det redan gjorts många framsteg när det kommer till hållbarhet men det kan göras 

mer. Markanvisningar är kommunens starkaste verktyg när det kommer till 

markexploatering och genom dessa har kommunen stora möjligheter att styra mot 
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hållbarhetsmålen. Men hållbarhetsarbetet genom markanvisningar är inte bara fyllda med 

möjligheter utan de har sina svårigheter. Frågor som: Hur får man med alla tre 

dimensioner av hållbarhet vid markplaneringen och hur väljer man de kvaliteter man vill 

fokusera på? uppkommer. Vidare så ska hållbarhetsarbetet göras inom ramarna av 

dagens lagstiftningar och regelverk. Denna studie diskuterar på just detta tema, hur man 

kan genom markanvisningar styra samhället mot en mer hållbar riktning. 

 

1.2 Syfte 

 

Det övergripandet syfte är att undersöka hur markanvisningar används idag och hur de 

kan användas för att genomföra hållbarhetsmål i Sverige. Det vill säga hur kan man styra 

hållbarhetsarbete i rätt riktning i kommunen genom markanvisningar och hur kan de vara 

till hjälp för att nå uppsatta hållbarhetsmål. I studiens sista kapitel analyseras 

framgångsfaktorer och hinder för genomförande av hållbarhetsmål genom 

markanvisningar både ur kommunal samt byggherre perspektiv.  

 

Examensarbetet görs inom ramen av ett forskningsprojekt på KTH som kallas ISSUE, 

som står för Integrating Sustainable Strategies in Urban Environments. Huvudsyftet med 

forskningsprojektet är att utveckla innovativa strategier för att främja hållbar utveckling i 

urbana miljöer. Vidare är projektet ett sätt att bidra med kunskap ur både från privat och 

offentligt perspektiv och därmed driva utvecklingen inom hållbarhet framåt. 

Forskningsgruppen består av representanter från flera kommuner och byggherrar samt 

akademiker från KTH. I projektet finns flera idégrupper som fokuserar på olika punkter 

inom forskningsområdet. Idéer diskuteras sedan med hela projektgruppen under 

regelbundna möten.  
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För att få svar på syftet har jag sammanställt följande frågeställningar: 

 

Hur kan man bidra till att uppnå hållbarhetsmål inom den kommunala planprocessen med 

hjälp av markanvisningar? 

Hur har man i projekt arbetat med markanvisningar för att nå hållbarhetsmålen? Vilka 

resultat har man haft? 

Vilka hinder/svårigheter finns det för att implementera hållbarhetsmål genom 

markanvisningar? 
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1.3 Metod 

 

För att besvara dessa frågor har en kvalitativ studie utförts och olika metoder har använts 

i examensarbetet. Vetenskaplig forskning, enligt Bhattacherjee (2012), kan endera vara 

kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ forskning grundar sig i empiri och icke numerisk data, 

till exempel från intervjuer, medan kvantitativ utgår från statistik och numerisk data. 

Kvantitativ forskning är mer oberoende av forskaren medan vid kvalitativ forskning läggs 

stor vikt på bland annat forskarens analytiska och integrativa förmåga. Vidare så är idén 

med kvalitativ analys den att man vill förstå ett fenomen medan kvantitativ analys går ut 

på att förutse och förklara det man forskar om. Studien faller inom ramen av explorativ 

fallstudie. Explorativa studier görs då ämnet man studerar är relativ nytt och man vill veta 

mer om ämnet. Explorativa studier görs då man vill utreda magnituden eller storleken på 

företeelsen, för att genera idéer om den eller om man vill utreda möjligheter för fortsatta 

och mer omfattande studier angående problemet (Bhattacherjee, 2012). Explorativa 

studier är därmed typiskt kvalitativ och sätter en bas för fortsatta studier (Silva et al., 

2015). Denna studiens syfte att utforska hur man kan använda sig av markanvisningar 

som verktyg för hållbar stadsplanering infaller inom ramarna av explorativ forskning i och 

med att det är ett relativt nytt ämne. Vidare så syftar studien att undersöka i hur stor 

omfattning samt hur hållbarhetsmål nås via markanvisningar genom att studera projekt. 

Därmed anses explorativ forskning som lämplig metod. 

 

Metoderna jag använt mig av är litteraturstudier, intervjuer och projektstudier. I detta 

kapitel kommer jag att beskriva dessa lite mer ingående och förklara vilken roll de har i 

min studie. Frågeställningarna kommer att följa med genom de olika metoderna och 

medför olika perspektiv och vara kunskapsbyggande till examensarbetet. 

Litteraturstudien har behandlat mer generellt markpolitiken och hållbarhetsarbetet i 

Sverige medan intervjuerna och projektstudierna har varit mer specifika och på kommunal 

nivå. Jag har bekantat mig med flera kommuner främst i Stockholmsregionen men även 
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på andra ställen i Sverige. Orsaken till det är delvis att Stockholmsregionen växer mycket 

men också därför att man i många av regionens kommuner arbetar mycket med 

hållbarhetsfrågor samt anvisar mycket mark. Därmed är dessa intressanta att ha med. 

Vidare anser jag det väsentligt att ha med andra kommuner i Sverige för att ge 

examensarbetet en ökad bredd och för att bekanta mig med liknelser och skiljaktigheter 

mellan kommuner. Kommunerna jag har valt att ta med har utmärkt sig i sitt 

hållbarhetsarbete just kring markanvändningen. 

 

1.3.1 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien sätter grunden till forskningen i detta examensarbete och fungerar som 

kunskapsunderlag för den fortsatta studien. Enligt Bhattacherjee (2012) är syftet med en 

litteraturstudie tredelad. För det första utför man en litteraturstudie för att få information 

om ämnet samt om vad som tidigare har blivit forskat om forskningsämnet. För det andra 

gäller det att identifiera vad tidigare forskare kommit fram till inom området. Det tredje går 

ut på att hitta områden i forskningsämnet som inte har forskats tidigare på.     

 

Inledningsvis har jag valt att studera den svenska markpolitiken och hur 

samhällsplaneringen i Sverige går till. Fokus här har legat på kommunal markanvändning. 

Fortsättningsvis har jag studerat hur man använder begreppet hållbarhet samt hur man 

arbetar med hållbarhetsfrågor i kommunerna vid markanvändningen och 

samhällsplaneringen. Detta har gjorts för att få en fördjupad inblick och förståelse om 

markanvändningen samt om hur arbetet med hållbarhet bedrivs i kommunal kontext. 

Utöver det här har jag även tagit del av debatter och artiklar för att få en bredare förståelse 

av hur dagens diskussioner ser ut när det gäller hållbarhetsarbetet i kommunal 

markplaneringsprocessen. Jag har också fokuserat på olika former av samverkan mellan 

kommun och byggherre. Dessa processer har jag skrivit om och lyft fram det som kan 
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vara intressant och viktigt att ta med då man ska bygga ett bättre och mer hållbart 

samhälle. Litteraturstudien är en viktig del och stöd för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Den ger inte bara en fördjupad inblick i hur samhällsplaneringen fungerar 

idag i Sverige men också grund för att kunna analysera eventuella svårigheter i den samt 

vad som kunde förbättras.  

 

1.3.2 Intervjuer  

 

Andra delen av examensarbetet består av intervjuer. I fallstudier är intervjuer en vanlig 

metod för att samla in data för forskningen (Bhattacherjee, 2012). Intervjuer fungerar 

också som komplement till andra former av kvalitativa metoder (ibid.) I denna studie har 

intervjuer ansetts som en lämplig metod för att få mer information om planprocesser och 

hållbarhet samt platsspecifikt arbetssätt. Genom intervjuer får forskaren genom väl 

uttänkta ställda frågor ta del av den intervjuades kunskap i ämnet (Kvale, 1997). 

Intervjuaren definierar ämnet och styr därmed intervjun därigenom (ibid.)  Intervjuerna 

har varit semi strukturerade för att öppna upp för ett mer friare diskussion och möjlighet 

till följdfrågor (ibid.). Genom en inledande fråga kan intervjuaren styra diskussion i önskad 

riktning och kan sedan följa upp med frågor utifrån svaret. För intervjuerna har jag varit i 

kontakt med representanter på stadsbyggnadskontoret i diverse kommuner och med 

representant från byggherre. Personerna jag har intervjuat har haft olika yrkesroller som 

består av projektledare, projektutvecklare, miljöplanerare och hållbarhetsstrateger. 

Dessa representanter arbetar med hållbarhetsfrågor inom markanvändningen i sitt 

dagliga arbete. Jag har utfört 4 intervjuer; tre kommuner och en byggherre. Intervjuerna 

kompletterar litteraturstudierna i det att de ger mer information ur ett mer praktiskt 

perspektiv. Valet av vilka som intervjuats har gjorts på basis av i vilken utsträckning de 

arbetat med markanvisningar samt hållbarhetsfrågor. Intervjuade kommunerna är alla i 

Stockholmsregionen och byggherren är också bland annat verksam i Stockholm. 
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Intervjufrågorna har varit sådana som lämnar rum också för fördjupning och bli mer 

fokuserat inom en viss fråga eller ämne. De ger också en mer fördjupad inblick i 

stadsbyggnadsprocessen i Sverige. Med de kommuner och byggherrar jag har intervjuat 

har jag haft kontakt via mejl och telefon i de fall jag behövde kompletterande information 

eller få något förtydligat. 
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1.3.3 Projektstudier 

 

I examensarbetets tredje del har jag studerat projekt. Jag har fördjupat mig i projekt där 

man har arbetat mycket med hållbarhetsfrågor i anknytning till markanvisningar. Dessa 

projekt har jag använt som lärande exempel och analyserat hur väl de har fungerat i 

praktiken och med tanke på hållbarhet. Projekten jag valt att studera finns på olika håll i 

Sverige. De har också varit projekt med höga hållbarhetsambitioner. Valet av projekt har 

givit examensarbetet en större bredd då man studerar projekt vid olika kommuner och 

man kan hitta kommunala skillnader och likheter.  

 

1.4 Avgränsningar 

Hållbarhet är ett mycket väl använt ord i dagens samhälle och inte minst inom 

stadsplaneringen. Det är också ett mycket komplex begrepp. I mitt examensarbete är 

hållbarhet för stort och brett och man måste förtydliga och begränsa i vilken mening man 

kommer att använda det. I mitt arbete kommer fokus främst ligga på den ekologiska 

dimensionen på grund av att i den finns det ett något mer etablerat arbetssätt och en 

utvecklad uppsättning av mål. Examensarbete kommer dock att beröra de andra 

hållbarhetsdimensionerna där det inte finns en direkt koppling till den ekologiska 

dimensionen. Detta val gör att man får ett tydligare fokus på sitt arbete. På andra sidan 

kan man tycka att resultatet blir en annan eftersom man begränsar och man får därmed 

inte med hela omfattningen av hållbarhet.  

 

Vad gäller vilka kommuner som jag valt att intervjua och studerat i examensarbetet är det 

främst de som ingår i ISSUE projektet. Kommunerna finns alla inom Stockholmsregionen 

och är kommuner där det sker mycket just nu inom samhällsbyggandet och det var 

därmed intressant att studera just de i examensarbetet. I dessa kommuner jobbar man 
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dessutom mycket med hållbarhetsfrågor och hur man får med dessa vid 

markanvisningarna. Byggherren är också bland de största i landet och bygger mycket i 

dessa kommuner samt har ett väl etablerat hållbarhetsarbete. 

 

När jag har studerat projekt och dess processer har jag utökat med kommuner i andra 

delar i Sverige. Detta delvis för att det finns mycket projekt och processer som har 

fungerat bra och har därmed fungerat som goda exempel men också för att ge ett annat 

perspektiv och utgångspunkt än Stockholm. Detta anser jag ger examensarbetet ett 

djupare plan.  

 

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras studiens syfte, metod samt avgränsningar. I kapitel 2 

kommer jag att göra en litteraturstudie. Där kommer jag att beskriva hur 

markexploateringsprocessen och markanvisningar ser ut i svensk kommunal kontext. I 

kapitlet kommer jag också att studera hållbarhetsbegreppet samt hur hållbarhetsarbetet 

i kommunal kontext fungerar idag. Kapitel 3 kommer att handla om de intervjuer jag har 

gjort med kommuner och byggherrar. I kapitel 2 och 3 kommer avslutas med en analysdel 

där jag analyserar framgångsfaktorer och hinder för genomförande av hållbarhetsmål 

genom markanvisningar. Studiens fjärde kapitel är ämnat åt projektstudier. Här kommer 

jag att belysa projekt och processer som har fungerat och kan fungera bra som lärande 

exempel på hållbarhetsarbete genom markanvisningar. I kapitel 2 och 3 kommer avslutas 

med en analysdel där jag analyserar framgångsfaktorer och hinder för genomförande av 

hållbarhetsmål genom markanvisningar. Följande kapitel, kapitel 5, är en diskussionsdel 

där jag kommer att knyta ihop det som har kommit fram i examensarbetet. Kapitel 6 

sammanfattar studien och avslutningsvis kommer jag i kapitel 7 diskutera framtida 

forskningsmöjligheter. 
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2. Litteraturstudie 

2.1 Markanvändning och planering 

Marken har en klar betydande del i stadsbyggandet och stadsplaneringen går ut på att 

bestämma hur marken ska användas och till vilket syfte. Planeringen av markanvändning 

är reglerad i lag, Plan och bygglagen (PBL) (Boverket, 2016). Planeringen kan delas upp 

i regionplanering, översiktsplanering, områdesbestämmelser samt detaljplanering (ibid.). 

Plan och bygglagen styr de olika planprocesserna.  Markplaneringen sker inte på nationell 

nivå utan staten sätter riktlinjer för den regionala och kommunala markplaneringen (ibid.) 

På regional nivå sker planeringen av kommunöverskridande åtgärder som till exempel 

infrastruktur och då är det frågan om att flera kommuner berörs av planeringen (ibid.).  

Det är på kommunal nivå som det mesta av markanvändningsplaneringen görs och 

kommunerna ansvarar för stora delar av planering kring markanvändningen i Sverige.  Av 

de fyra sorters planering är det tre stycken som finns med i den kommunala 

markplaneringen; översiktsplanering, områdesbestämmelser samt detaljplanering.  

 

Översiktsplaneringen är den övergripande planen för kommunen. I den beskrivs i vilken 

riktning kommunen vill utvecklas och vilka områden som bedöms lämpliga för 

exploatering (Boverket, 2015a). Översiktsplanen är en obligatorisk plan men den är inte 

juridiskt bindande utan fungerar som en vision och riktlinje för framtida detaljplaner. 

Planen ska täcka hela kommunen och vara vägledande för kommunens markplanering.  

En detaljplan tas fram när ett nytt område i kommunen ska byggas (ibid.). Detaljplanen 

är bindande och i den bestäms det mer vad som får byggas i det område som den tas 

fram för (ibid.). Detaljplanen består av en plankarta samt planbestämmelser för det 

kommande exploateringsområdet. I detaljplanen regleras markområdet och kan även 

innehålla icke bindande men kompletterande handlingar såsom kvalitets- och 

gestaltningsprogram. Kvalitetsprogrammet innehåller principer och riktlinjer för hur 
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område ska utformas. Den är mer övergripande och handlar om vilka stadskvaliteter som 

kommunen önskar. Gestaltningsprogrammet är däremot mer i detalj och riktar sig mer på 

områdets samt bebyggelsen utseende och utformning.  

Den tredje kommunala markplaneringsformen områdesbestämmelser ligger mitt i mellan 

översiktsplan och detaljplan. I dem kan man reglera vissa saker som ska gälla för ett visst 

område. Figur 1 nedan visar hur en stadsbyggnadsprocess kan se ut och vilka skeden 

den kan innehålla. 

 

 

Figur 1: Stadsbyggnadsprocess 

 

2.1.1 Markexploatering 

 

Det finns en stor variation mellan kommunerna i Sverige i hur mycket mark de äger som 

kan exploateras. Kommunen har en stor makt när det gäller allt vad som ska byggas, och 

detta i synnerhet när kommunen äger marken. Markexploatering går ut på att 

markanvändningen förändras på något sätt och ny bebyggelse blir till i ett område (Kalbro 

& Lindgren, 2010). Markexploateringen är hela processen; från idé till färdig bebyggelse 

och är därmed en komplex och omfattande process där flera aspekter spelar stor roll. En 

del av markexploateringen är att få det bästa möjliga resultatet av markanvändningen 

med den minsta negativa påverkan. Vidare omfattar markexploateringen många aktörer 
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och samspelet mellan alla parter är mycket viktig (ibid.). Det finns 4 typfall om hur plan 

och genomförandeprocessen går till. Se Figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2: Olika typfall av genomförandet (Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

● I Typfall 1 äger byggherren marken som ska exploateras men denne är själv inte 

aktiv i framtagandet av detaljplan. 

● I Typfall 2 äger också byggherren marken men vad som skiljer den från Typfall 1 

är att byggherren och kommunen tar tillsammans fram detaljplanen. 

● I Typfall 3 är det kommunen som äger marken. Här är byggherren dock inte aktiv 

i framtagandet av detaljplan. 

● I Typfall 4 likaså äger kommunen marken men här tas detaljplanen fram 

gemensamt av byggherre och kommun. 
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2.1.2 Markanvisningsprocessen 

 

Då kommunen äger en stor del mark kan den överlåta mark till intressenter som vill bygga 

på den genom markanvisningar. En definitiv definition på begreppet markanvisningar 

finns inte och alla kommuner använder sig lite av sin egen definition, dock är alla relativt 

lika. Stockholm Stad (2016) definierar den så här: ”En markanvisning är en option att 

under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna 

för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst 

markområde som staden äger.”. Markanvisningen sker ofta i tidigt skede i framtagandet 

av en ny detaljplan (Statskontoret, 2012). Detta innebär att byggherren kan också komma 

med i ett tidigt skede av detaljplaneringen, vilket ofta är fallet (ibid.). Det händer dock att 

markanvisningen blir av senare i processen eller till och med när detaljplanen är klar 

(ibid.). När det gäller markanvisningar är det Typfall 3 och 4 enligt Figur 2 som är aktuella 

(Caesar et. al.). Då är det frågan om kommunen ensam tar fram detaljplanen eller om det 

görs tillsammans med byggherren.  

Markanvisningen ger också byggherren ett incitament för att lägga ner tid och pengar för 

projektering av bygget (ibid.). Markanvisningen är tidsbegränsad och om denna tidsfrist 

går ut kan kommunen ge markanvisningen till en annan byggherre (ibid.).  

 

Markanvisningsprocessen dras igång genom ett initiativtagande för att exploatera mark 

och initiativet kan tas av kommunen eller av en byggherre. Här kan det vara kommunen 

som vill bygga i ett område och söker därmed byggherrar som är intresserade att vara 

med i projektet. Det kan också vara en byggherre som visar intresse att exploatera i ett 

område och hör av sig då till kommunen. Därefter sker en beredning av kommunen där 

det kontrolleras om det föreslagna exploateringen eller projekt är lämpligt att genomföra. 

Ifall kommunen anser det lämpligt ska man då utse en byggherre för projektet, en så 

kallad anvisning. Efter att kommunen har valt byggherre skrivs ett markanvisningsavtal 

med denne och kommunen. Ifall markanvisningen sker i ett tidigt skede kompletteras 
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sedan markanvisningsavtalet med ett köpöverlåtelseavtal. I Figur 3 nedan visas en 

illustration av markanvisningsprocessen. Till följande kommer jag att gå in på delar av 

markanvisningsprocessen. 

 

Figur 3: Illustration av markanvisningsprocessen 

 

2.1.3 Markanvisningsmetoder 

 

Det finns olika markanvisningsmetoder som används av kommunen när de anvisar mark: 

 

● Direktanvisning 

● Anbudsförfarande 

● Markanvisningstävling 

 

Direktanvisning är den vanligaste metoden och förekommer i de flesta fallen 

(Statskontoret, 2012). Tillvägagångssättet för en direktanvisning kan gå till på flera olika 

sätt. En metod går ut på att byggherren väljs direkt baserad på att byggherren lämnar en 

intresseanmälan (Caesar et. al.). Byggherren har då självt hittat ett markområde och har 

utformat ett förslag (ibid.). Kommunen går igenom förslaget och ifall den godkänns skrivs 

 SEQ Bild \* ARABIC 1Figur 3: Markanvisningsprocessen 
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ett markanvisningsavtal mellan kommunen och byggherren. En annan variation är att 

kommunen har markområden i översiktsplanen som lämpliga för exploatering som de gör 

möjliga för byggherrar att ansöka om (ibid.). Ett tredje alternativ går ut på att kommunen 

själv kontaktar byggherrar för att kolla om intresse finns av dem för bebyggelse av ett 

markområde (ibid.). 

 

Anbudsförfarande grundar sig på att flera byggherrar är intresserade av ett markområde 

(ibid.). Den går ut på att intresserade byggherrar lämnar ett anbud om mark till kommunen 

som sedan bedöms av kommunen. Markanvisningen går till den byggherre som bjuder 

högst pris för marken (ibid.).  

 

Markanvisningstävling arrangeras ifall kommunen har flera kriterier som måste tas i 

beaktande. Det är ofta då frågan om vissa områden och där man har vissa förutsättningar 

och man eftersträvar efter särskilda kriterier. Då är föreslagen från byggherrarna mer 

ingående och detaljerade. Markanvisningstävlingar kan vara resurskrävande och 

används därför inte så mycket, utan prioriteras oftast då man vill komma fram till några 

kreativa lösningar (Statskontoret, 2012). 

 

2.1.4 Markanvisningsavtal 

 

Då kommunen har valt en byggherre skrivs generellt ett markanvisningsavtal. Ett 

markanvisningsavtal är en bekräftelse mellan parterna och att byggherren godkänner de 

villkor som ställts av kommunen. Villkoren är presenterade i kommunens 

markanvisningspolicy. Dessa villkor är delvis generella men också mer specifika för det 

enskilda projektet. Exploateringsavtal till skillnad från markanvisningsavtal skrivs när 

exploatering sker på mark som ägs av en byggherre eller annan men inte av kommunen. 

Kommunens förhandlingsposition vid markanvisningsavtal är baserad på markägandet 
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och inte som det kommunala planmonopolet som vid exploateringsavtal. Alltså de krav 

som kommunen har rätt att ställa på byggherren har inte samma begränsningar som vid 

ett exploateringsavtal (Kalbro & Lindgren 2010). Markanvisningen är mer av en 

förhandling och överenskommelse mellan kommun och byggherre till skillnad från 

exploateringsavtalet. I exploateringsavtalet har kommunen i egenskap av planmyndighet 

rätt att ställa krav. Vad man ska hålla i minnet är att markanvisningsavtalet inte är juridiskt 

bindande när det gäller att kommunen måste välja just denne byggherre och dennes 

förslag (och andra vägen) utan avtalet kan rivas upp av båda parterna ifall någondera 

anser sig inte nöjda med det. Dock med tanke på att det är kommunen som bestämmer 

byggherre så är byggherren oftast villiga att gå med. Likaså föredrar kommunen att arbeta 

med en byggherre som har tidigare erfarenheter gällande markanvisningar. 

 

En ny lag i PBL som trädde i kraft 1 januari 2015 innebär att kommuner som anvisar mark 

för bebyggelse ska ha föreskrivna riktlinjer för markanvisningar. En kommun ska ha 

riktlinjer för markanvisningar som ska innehålla kommunens mål för överlåtelse av mark 

för markanvisningen (Boverket, 2015b). Vad allt som ska ingå i den är inte lagstadgat 

vilket har medfört att kommuner har alla sin egen tolkning och riktlinjer. De flesta 

kommuner har en markanvisningspolicy som har riktlinjer i hur en byggherre ska utses. 

Vidare får inte kommunen ställa tekniska särkrav som går längre än vad som regleras i 

plan- och bygglagen samt i Boverkets byggregler. Detta gäller då kommunen verkar som 

planmyndighet vilket är fallet vid markanvisningsprocessen. Viktigt att påpeka här är att 

under markanvisningsprocessen förhandlas det mellan kommunen och byggherre och de 

kan därmed komma fram till ett avtal som fungerar för båda parterna. Vidare är parterna 

vanligtvis intresserade av att få fler överenskommelser i fortsättningen och är därmed 

samarbetsvillig.  Huvudorsaken till den nya lagen var att göra plan- och 

bygglovsprocessen mer effektivare och enklare samt mer transparent. Vidare skulle det 

utöka möjligheten att kunna bygga mer industriellt (ibid.), det vill säga standardisera 

byggkomponenter för massproduktion och byggprocessen. 
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2.2 Hållbar utveckling 

 

Vad är hållbar utveckling? På KTH:s hemsida finns en intressant syn på begreppet: 

”Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till. Trots detta är det ofta frustrerande 

svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär. Hållbar utveckling är ett 

begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.” (KTH, 2017). 

Begreppet hållbar utveckling kom till i samband med Brundtlandkommissionens rapport 

1987. Brundtlands definition på hållbar utveckling lyder: Att främja välbefinnande för 

samhället utan att hindra lika förutsättningar för kommande generationer. Brundtlands 

definition är vag och mycket bred samt lämnar rum för tolkning och en svårighet som har 

visat sig är hur man utifrån den definitionen kan ta fram åtgärder som verkligen kan bära. 

Fastän hållbar utveckling och hållbarhet används mycket i dagens samhälle finns det inte 

en klar definition om vad begreppet hållbar betyder. För att konkretisera det mer har man 

delat upp hållbarhet i tre dimensioner: social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet. Då 

blir hållbarhet mer begripligt men samtidigt gör det begreppet mindre användbart för ett 

integrerat angreppssätt där alla tre dimensioner är inkluderade (Nilsson, 2006). Dock så 

är gränserna mellan de tre dimensionerna inte alltid klara eller definierade och de går ofta 

in i varandra (Hedenus et. al., 2016). Dimensionerna kan också hamna i vägen eller 

konflikt med varandra och ofta kan fokus sättas på en dimension (ibid.) I Det förflutna i 

framtidens stad (2014) är ett argument den att hållbar utveckling används i en mycket 

bred omfattning och kan därmed omfatta allt eller inget. Här menar författarna att istället 

att på det här sättet göra begreppet obegripligt ska det definieras för den specifika 

situationen. Vidare så då begreppet är så stort kan det tolkas på många sätt och 

diskussioner mellan människor kan hållbar utveckling uppfattas och förstås på olika sätt. 

Hur man tolkar definitionen på begreppet återspeglar hur man uppfattar problemet. 

“Strävan efter hållbar utveckling kan ses som en ambition att i en ständigt pågående 
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process förbättra förutsättningarna för ett mer demokratiskt, integrerat och välmående 

samhälle med minsta möjliga påfrestningar på miljön.” (Olsson & Nilsson, 2014).  Många 

faktorer spelar in när man definierar hållbar utveckling och olika definitioner uppkommer 

när man lägger fokus på olika specifika saker (Hedenus et. al., 2016).  

 

Waas et. al. (2011) delar upp begreppet hållbar utveckling i fyra olika principer: normativ, 

rättvisa, integration och dynamik. Den normativa principen utgår från att begreppet hållbar 

utveckling är normativ. Det vill säga det som hållbar utveckling betyder är baserat på vad 

människans synsätt på världen är och hur hon vill leva i den samt hur hon vill efterlämna 

den för framtida generationer. Människan syn är baserad på de värderingar hon har. Den 

rättvisa principen har att göra med det långsiktiga vad gäller hållbarhet. Då vi tänker 

hållbarhet så är det inte endast den nuvarande generationen som planeras för utan också 

kommande generationer. Alltså vi ska tillgodose dagens samhälle utan att försvåra 

möjligheten för framtida samhälle att göra det samma. Integration principen betyder det 

att hållbar utveckling ska utgå från en helhetssyn där alla delar av hållbarhet ska vara 

integrerade och komplettera varandra. Detta är viktigt eftersom ifall man inte lyckas nå 

ett hållbarhetsmål försvårar det att nå andra. Dynamik principen lyfter fram att hållbar 

utveckling är en process och inte ett slutligt mål. Samhället och världen förändras 

konstant vilket medför att hållbar utveckling också ändrar.  

 

Hållbarhet används mycket i och styr den kommunala samhällsplanering visioner och i 

synnerhet i översiktsplaneringen. Det hela faller dock ofta bort när det kommer till hur det 

ska göras i praktiken (Nilsson, 2007). Många kommuner behandlar olika problem med 

olika planer, det vill säga man tar enskilda ärenden eller problem var för sig och inte som 

en helhet. Då man fokuserar endast på en del av hållbarhet eliminerar man motsägelser 

som skulle uppkomma ifall man skulle behandla alla tre samtidigt. Då behövs inte några 

beslut tas som gäller helhetsbilden. Nilsson (2007) påpekar att det är möjligt att ha högre 

hållbarhetsambitioner när det är miljömässiga aspekter som man arbetar mot än då man 
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gör det tillsammans med ekonomiska och sociala aspekter. Ifall man eftersträvar endast 

en dimension av hållbarhet och inte alla tre förminskar man samtidigt problemets 

komplexitet (ibid.). Då nya sociala förändringar uppkommer krävs det att nya metoder 

utvecklas för att möta de nya behoven i samhällsplaneringen. I många av fallen är det 

dock så att planering fortsätter på samma gamla vis för det uppfattas som den lättaste 

vägen. Regeringens beskrivning av hållbar stadsutveckling (enligt Boverket, 2017); en 

process som förändras hela tiden och att man försöker uppnå social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. All planering och utförandet måste anpassas till den enskilda platsen 

och det krävs att man beaktar multipla aspekter som påverkar platsen och 

planeringsprocessen.  

 

Med dagens urbanisering ligger fokus på städerna att ta sig an de utmaningar som 

kommer med den. Regeringen tillsatte 2008 en delegation kallad Delegationen för 

hållbara städer vars uppdrag gick ut på att genomföra olika åtgärder som främjar 

utvecklingen att bygga hållbara städer (Delegationen för hållbara städer, 2011). I en 

rapport lyfte delegationen fram 15 hinder för hållbar stadsutveckling i Sverige (ibid.). Här 

har jag lyft fram de hinder som jag anser vara viktigast och har en direkt anknytning till 

temat i examensarbetet.  

Till att börja med saknas det i politiken en heltäckande strategi hur man implementerar 

hållbar stadsutveckling vilket gör att regioner och kommuner arbetar på sitt egna sätt. 

Stadsutformningen kräver en hållbarhetssyn med alla de tre dimensionerna av hållbarhet 

(ibid.). I många fall i stadsplaneringen lägger man fokus på bara en dimension vilket 

försvårar saken då man ska bygga med helhetssyn. Samordningen och samverkan 

mellan olika nivåer har brister. Staden omfattas av det offentliga, näringslivet och 

individen och när man bygger stad är det också att alla parter får och bör vara med och 

medverka och påverka. Med bättre samverkan kan man hitta bättre helhetslösningar 

långsiktigt. Det finns också en tendens att tänka kortsiktigt och inte långsiktigt. Här 

förespråkar delegationen också vikten med pilotprojekt och att med hjälp av dessa kan 
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man driva hållbar stadsutvecklingen framåt. Vidare finns det lite incitament för att bygga 

hållbart. Andra intressen och faktorer väger tyngre när det verkligen gäller. Det finns ett 

glapp mellan den vision man har för projektet och det som blir verklighet. Dessa hinder 

återspeglar de svårigheter samhället har idag när man ska bygga hållbart. 

Markanvisningen har en stor betydelse här och är kommunens mest kraftfulla verktyg för 

att styra hållbarhetsarbetet i rätt riktning.  

2.3 Analys av litteraturstudien 

 

Det finns inget etablerat sätt i hur man arbetar med hållbarhetsfrågor i kommunala 

markplanering. Inget nationellt tillvägagångssätt finns inte heller och det är mycket upp 

till kommunen att bestämma hur man gör. Här är det också viktigt att fundera på vilken 

fokus hållbarhet har i byggprocessen. I vanliga fall prioriteras hållbarhetsfrågorna minst 

och det är andra aspekter som styr projektet. Här kan det generella argumentet den att 

hållbarhetsfrågor tar mycket tid och pengar och det är därmed de inte alltid kommer med 

i planprocessen. Det här är inte minst sant när det är frågan om bostadsbrist. Då 

bostadsbrist lyder ligger fokus på att bygga mycket och snabbt vilket kan medföra att 

hållbarhetsfrågorna lämnas bort. Det är först under de senaste åren som hållbarhet 

integreras tidigt i planprocessen. Nu händer det i många fall att hållbarhetsfrågorna får 

stor fokus och det andra som tidigare hade högst fokus kommer senare. Nu då vi drabbas 

av bostadsbrist så har vi en ny chans och då måste vi tänka också på att bygga hållbart, 

så att inte miljonprogrammet upprepar sig.  

 

I en granskning av kommunala markanvisningsprocesser som Statskontoret gjort visar 

att många byggherrar är relativt missnöjda med processen (Statskontoret, 2016). Många 

byggherrar upplever att kommunen ställer för höga och detaljerade krav vid försäljningen 

av mark och att det bromsar in byggprocessen. De är av den uppfattningen att 

byggherrarna borde få mer frihet och kunna planera mer själv och planprocessen skulle 
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då bli mer flexibelt.  Speciellt klimatkrav anses av flera byggherrar att vara för höga och 

detaljerade. Vissa kommuner har även högre krav än vad som är lagstadgat i Boverket 

(ibid.). Det finns även den synpunkten att hård styrda krav bromsar in 

innovationsmöjligheter som skulle gynna bostadsbyggandet och utveckla branschen 

(ibid.). Fastän dessa krav inte är juridiskt bindande uppfattar byggherrarna att det är 

vettigt att uppfylla kommunens krav och önskemål med tanke på annars kan det försämra 

dess chanser för flera markanvisningar. Flera byggherrar säger också att kommunen inte 

alltid följer upp om dessa krav har uppfyllts (ibid.). Enligt denna undersökning har inga av 

kommunerna någon sort av systematisk uppföljning av genomförda byggprojekt (ibid.). 

Ett missnöje från byggherrarnas sida angående processen hindrar klart byggandet.  

 

När det kommer till försäljning av mark till byggherrar har kommunerna sedan tidigare ett 

etablerat arbetssätt. Då markanvisningsprocessen har en etablerad arbetsgång i den 

kommunala markplaneringen är det också svårt att bryta detta mönster och börja göra 

saker på ett annat sätt. Detta är högst relevant i kommunens kriterier när de väljer 

byggherre. Som tidigare nämnt har markpriset varit den avgörande faktorn i valet, alltså 

att marken har tilldelats den byggherre som betalar mest för den. I det här skedet finns 

det stora möjligheter att tänka om och utveckla andra kriterier vid val av byggherre. Här 

har också arbetet i hur man kan styra mot ett mer hållbart byggande framskridit långt. 

Många projekt som nu utförs har man fokuserat på fast markpris och låtit andra kriterier 

varit avgörande när man väljer byggherre för en markanvisning. Hållbarhet måste ses ur 

ett kvalitetsmässigt perspektiv och man har börjat fokuserat mer på detta.  En intressant 

idé presenterades i tidskriften Fastighetsnytt (2017) på vilket kommuner kan främja 

hållbart byggande. Det går ut på att reglera markpris på vilket sätt man vill uppnå krav. 

Om projektets mål är att uppnå de krav som ställs av kommunen enligt Boverkets 

byggregler sätter man ett högre markpris. Och på andra sidan om projektet eftersträvar 

bättre energieffektivitet eller andra miljömässiga mål får man ett lägre markpris 

(Fastighetsnytt, 2017).  
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Begreppet hållbarhet medför också sina svårigheter och det finns olika synpunkter om 

vad som är hållbarhet. Då en klar definition för begreppet hållbarhet saknas lämnar det 

också utrymme för tolkning. Hur man tolkar hållbarhet är avgörande hur man arbetar mot 

det. Likaså är tidshorisonten en viktig del som måste beaktas. Till när planerar man 

hållbarhet och det som planeras hållbart idag anses det hållbart om till exempel 50 år. 

Dessa saker är något som man inte kanske har klart på vilket medför svårigheter när man 

bygger stad. 
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3. Intervjuer 

 

I examensarbetet har jag intervjuat både kommuner och byggherrar för att få en djupare 

förståelse och en inblick i hur de ser på markanvisningar med en hållbarhets kontext och 

hur de arbetat med det i praktiken. Vidare har jag haft samtal samt mailkontakt för att få 

mer information och förtydliganden som uppkommit vid arbetets gång. För studien har 

jag utfört fyra intervjuer; tre kommuner och en byggherre. Personerna jag har intervjuat 

har haft olika yrkesroller som består av projektledare, projektutvecklare, miljöplanerare 

och hållbarhetsstrateger. 

 

I intervjuerna har jag haft en mall av frågor som jag presenterar nedan. Dessa har jag 

använt som grund under intervjuerna men i och med det har varit frågan om 

semistrukturerade intervjuer har jag också lämnat rum för kompletterande frågor samt 

diskussion.  

 

Hur kan man styra hållbarhetsmål med markanvisningar? 

Vilka krav kan ställas på byggherre/kommun? Är det rimliga krav? 

Anser ni att hållbarhetsaspekterna som kommunen vill ha med begränsar 

handlingsutrymmet? 

Finns de hinder för att implementera hållbarhet i planeringsprocessen? Vad har gått 

bra/dåligt i projekt? 

Hur kan man se till att kraven följer med hela processen? Från markanvisningssavtalet - 

bygglov - genomförandet. 

 

Jag har sedan fokuserat på några specifika teman utifrån svaren jag fått samt diskussion 

som uppstått under intervjuerna. Dessa teman anser jag viktiga att studera mera och som 

spelar en central roll i hur man ska bygga hållbart genom markanvisningar. Dessa delar 



  

24 

 

är ordnade i separata stycken men de går dock i vissa aspekter inpå samt kompletterar 

varandra.  Indelningen är följande: processen, tekniska särkrav och samverkan.  

 

Här nedan har jag sammansatt dessa utifrån intervjuerna med kommunerna och 

byggherrar. Jag har namngett de olika kommunerna samt byggherre som Kommun 1, 

Kommun 2, Kommun 3 samt Byggherre 1. 

 

3.1 Teman från intervjuer  

3.1.1 Processen 

 

Inledningsvis framgår att politiken har en betydande roll med tanke på hållbarhet. Enligt 

Kommun 1 är hållbarhet ett relativt nytt koncept som ännu inte har integrerats fullständigt 

i politiken och man har inte ett klart program eller arbetssätt i hur man ska bygga hållbart. 

Här är det mycket upp till kommunerna att driva utvecklingen framåt. Ett hinder som togs 

upp av Kommun 1 är tiden; man vill bygga mycket och man vill göra det snabbt. Då är det 

lätt att hållbarhetsaspekterna faller bort då man prioriterar att försnabba byggprocessen.  

“Man kan inte tänka på hållbarhet i ett produktionstänk utan det ska vara i ett 

kvalitetstänk.” (Kommun 1).  

 

En viktig punkt som kommit fram i intervjuerna är hur ser man till att de 

hållbarhetsaspekterna man vill ha följer med från markanvisningsavtalet till färdigt bygge. 

Enligt Kommun 2 spelar bygglov här en stor roll i och med att det är där som det avgörs 

vad som får byggas inom detaljplanen som tagits fram. Hur man ska få det att fungera 

här finns det en viss osäkerhet vilket kom fram i intervjuerna. En sak som är viktig här är 

att bygglov inte tar hänsyn till civilrättsliga avtal (vilket markanvisningsavtalet är) som 

finns mellan kommunen och byggherren. Kommunen måste då hitta andra lösningar för 
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att de kraven följs upp i bygglov (Kommun 3). Detta följer med också vidare i processen 

då under själva genomförandet. Hur man implementerar hållbarhetsaspekter i 

markanvisningen är relativt nytt och det medför svårigheter i hur man får det att fungera i 

praktiken. Enligt Kommun 2 är det viktigt att få med bygglov i markanvisningsprocessen 

för att i tidigt skede kunna avgöra om vissa krav klarar sig igenom bygglovet. Här är det 

förstås både en tid och resursfråga. Också en viktig fråga här är hur får man det integrerat 

i processen så att det fungerar väl. En viss omställning i planeringsprocessen kanske 

krävs. 

 

En annan aspekt som kommit fram i intervjuerna är den långa planprocessen. Byggherre 

1 poängterade att hela processen, från planeringsstadiet till genomförandet och färdigt 

bygge tar lång tid och under denna process kan det hända mycket. Ett exempel som kan 

hända är att de hållbarhetsambitioner eller hållbarhetskrav som kommunen ställer kan 

komma att ändras under denna tid vilket orsakar dilemman för andra delar och i 

processen. Detsamma gäller ifall det kommer kompletterande krav i en senare tid så blir 

det svårt att implementera dessa i processen. I och med att man då redan börjat 

byggprocessen utifrån de hållbarhetskrav som var med då man skrev 

markanvisningsavtalet kan det vara svårt att ställa om till nya eller kompletterande krav. 

Därmed måste det sägas att tiden och tidshorisonten har en stor roll i det hela. Detta går 

också ihop med kraven som kommunen ställer. Byggherre 1 lyfter fram energikraven som 

ett exempel. Dessa ändras över tiden och de krav som ställs för en byggnad i början i 

processen uppfyller knappast de energikraven som finns när den är färdigbyggt. 

 

Själva uppföljningen av hållbarhetskraven som ställdes i markanvisningsprocessen 

medför också sina svårigheter. I flera av intervjuerna kom det fram att med de 

miljömässiga kraven som ställs i markanvisningen (t.ex. dagvattensystemets kapacitet, 

energieffektivitet) kan mätas först efter att byggnaden har varit i drift en viss tid. Därmed 

är tiden en stor faktor som försvårar uppföljningen. Först efter en tid som gått kan man 
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fastställa om kraven uppfylls och därmed om kravet ledde till att projektet blev hållbart i 

den bemärkelsen. Här betonar igen Kommun 2 att det är också viktigt att få med bygglov 

tidigt i processen för att säkerställa uppföljningen. 
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3.1.2 Tekniska särkrav 

 

En mycket debatterad del är hur kommunen kan ställa krav på byggherren för att bygga 

på ett sätt. Det kom en ny lag i januari 2015 som förbjuder kommunen att sätta tekniska 

särkrav på byggherren. Vad framgår från intervjuerna och i synnerhet med kommunerna 

är att kommunerna fortfarande ställer tekniska särkrav på byggherren i de avtal som 

skrivs mellan parterna. Detta händer till exempel i de avtal som skrivs mellan kommunens 

fastighetsbolag och byggherren. Detta medför att byggherre känner sig tvungen att följa 

dessa krav för att säkerställa att de får markanvisningar från kommunen igen i framtiden. 

Att kommuner fortfarande ställer tekniska särkrav framgår i flera kommuner.  

 

Vidare så delar Kommun 1 och 3 den åsikten att kraven som kommunen ställer ska 

endast vara resultatinriktade och inte fokuserad på själva genomförandet. Detta kommer 

också fram i intervjun med Byggherre 1 där denne förespråkar att de krav som kommunen 

ställer inte ska vara för specifika och ska inte fokusera på hur eller på vilket sätt man 

åstadkommer det “värde” man eftersträvar utan istället ska kraven vara fokuserat på 

resultatet och hur väl man har presterat. Det vill säga kommunen ska inte lägga sig i hur 

man når dit utan mer i att säkerställa att man gör det. Är man för specifik tar man ifrån 

byggherrens frihet och kompetens för att lösa det på sitt egna sätt. Att låta byggherren 

använda sig av sin kunskap kan också hjälpa att alternativa lösningar hittas som fungera 

även bättre. Vidare kan man också framhäva att det också hämmar nya innovativa 

lösningar. 

 

Det är mycket viktigt att dessa krav kommer med i markanvisningsavtalet som skrivs och 

likaså betona varför de krävs. Det ska vara klart för både kommun och byggherre vilka 

mål man eftersträvar. De krav som ställs av kommunen har också konsekvenser på andra 

delar och det måste beaktas. Byggherre 1 menar att så är det inte alltid och det kan 

komma krav på en sak och som orsakar att ett annat krav inte kan uppfyllas. Det kan till 
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exempel vara ett krav på dagsljusfaktor vilket har konsekvenser för u-värdet på 

byggnaden. Det ligger i kommunens intresse att kravställningen inte orsakar svårigheter 

kring andra aspekter av projektet.  

 

En viktig sak som kom upp i flera intervjuer är att hållbarhetsarbetet inte är något som 

bara kommunen jobbar med. Byggherrar har redan klart deras hållbarhetsarbete och 

processer och det bör nämnas att byggherrarna gör visst arbete utan krav ställs av 

kommunen eller att de alls lägger sig i. Många byggherrar är med eller jobbar mot diverse 

miljöcertifieringssystem (till exempel Svanen och BREEAM) och därmed är de bundna att 

jobba på det sättet.  

 

En annan viktig sak är att redan innan markanvisningsprocessen kan kommunen ha ett 

stort hållbarhetsambitioner på området och därmed är det lättare att jobba med 

hållbarhet. I det här fallet kan byggherrar ta ställning till redan i tidiga skeden av 

processen. Norra Djurgårdsstaden är det mest tydliga exemplet på var man har gjort så 

här (Detta kommer jag att prata mer om i projektdelen).  

 

Byggherre 1 lyfte fram att då man pratar om hållbarhetskrav så finns det en skillnad i 

vilken dimension av hållbarhet man jobbar mot i den bemärkelsen att det är till exempel 

lättare att ställa miljömässiga krav och följa upp dessa än det är med sociala krav. 

Miljömässiga krav kan man beskriva ingenjörsmässigt och är därmed ‘lättare’ att arbeta 

mot och eftersträva.  

 

I samband med kravställningen måste man även prata om tid. I dagens städer, och i 

synnerhet Stockholm finns det stora behov av nya bostäder på grund av den pågående 

bostadsbristen. Man vill bygga mycket och man vill bygga snabbt. Plan- och 

byggprocessen är en relativt långsam process och man vill på många håll snabba upp 

den. Med tanken på det är tiden ett hinder och de krav som ställs kan ses som om det 
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försvårar och saktar upp processen. Delvis på grund av det här kom den nya lagen om 

tekniska särkrav till.  

 

3.1.3 Samverkan 

 

Vad som också kom fram i intervjuerna var hur viktigt det är med bra kommunikation 

mellan alla parter i tidiga skeden men också genom hela processen. Samverkan mellan 

kommun och byggherre spelar stor roll i byggprocessen och inte minst när man har att 

göra med hållbarhetsarbeten. Det här är inte bara viktigt mellan den offentliga processen 

utan kommuner har mycket att lära sig av varandra. Byggherre 1 förespråka bättre dialog 

i tidiga skeden är ett mycket viktigt medel. Detta kom också fram i intervjuerna med 

kommunerna. Här handlar det inte bara om de enskilda projekten eller ens 

projektrelaterat utan det vore bra med tillfällen för dialog för att diskutera strategi och mål. 

Det är inte bara kommuner emellan som kan ta lärdom av varandra utan samverkan 

byggherrar emellan är minst lika viktig. Likaså har byggherrar emellan mycket att lära sig 

av varandra.  

 

3.2 Analys av intervjuerna 

I detta delkapitel kommer jag att analysera det som kom fram i intervjuerna. De teman 

som jag har valt att fokusera på i intervjuerna medföljer också i analysdelen.  

  

Det svåra är att det inte finns ett “program” eller tillvägagångssätt i hur man arbetar med 

hållbarhetsfrågorna. Då kan det hända att planering och processen går till på ett sätt vid 

ett projekt och på ett annat sätt vid annat, alltså att det finns ett projektspecifikt arbetssätt. 

Man löser det hela projektvis istället för att ha en klar bild i hur man gör. Vidare kan det 
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bli att projektet drivs av enskilda kompetenser och sätt och det kan också då bli en 

variation i projekten.  

 

Uppföljningen bär en stor roll i hur man ska ta åt sig resultatet och ta lärdom av den. Utan 

uppföljningen vet vi inte vad som gick bra och vad som gick dåligt och vi kan inte heller 

då bygga vidare på det eller implementera det i andra projekt och processer. Ekonomisk 

uppföljning kan man säga att alltid följs upp men det är ofta tyvärr så att de ekologiska 

målen ofta glöms bort att följa upp.  

 

Vid val av byggherre krävs det av kommunen att det görs utifrån hållbarhetsaspekter och 

att inte låta endast markpris vara den avgörande faktor. Flera kommuner jobbar redan så 

här, de har ett fast markpris och har andra faktorer som de går utifrån då de väljer 

byggherre för en markanvisning. Fastän kommunen inte kan ställa tekniska särkrav så 

finns saker man kan kravställ och därigenom driva utvecklingen framåt. Det kan också 

vara viktigt av kommunen att ha klara hållbarhetsambitioner redan från början för då kan 

man redan i tidigt skede bestämma mål och hur man vill att slutprodukten ska se ut. Detta 

kan vara av betydande del när det kommer till kommunens “förmåga” att påverka i 

egenskap av planmonopolet.  

 

Det kom fram i intervjuerna att byggherredialog är viktigt. Samverkan mellan byggherre 

och kommun är viktig genom hela processen men inte minst i början. Redan i tidiga 

skeden är det viktigt att alla parter är med så att man får en gemensam målbild och 

förståelse. Tidiga möten är också viktiga därför att det skapar tillfälle för informations- 

samt kunskapsutbyte. Från kommunens sida får man ta del av byggherrens kompetens 

och redan i planeringsskedet får reda på om saker och ting går att göra. För att det ska 

lyckas är det viktigt att det finns medel och kanaler för det. Båda kommuner och byggherre 

förstår vikten av detta. I processen är det viktigt att bygglov är med i tidiga skeden av 
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planeringsdialogen. Bygglov ger en försäkran att det går att göra på det här viset samt att 

ser till att det blir som det var planerat.  

 

4. Projektstudier 

 

I detta kapitel kommer jag att ta upp projekt som presterar eller har presterat bra när det 

kommer till hållbarhetsfrågor. Jag kommer att analysera i vilken utsträckning de har 

bidragit till hållbarhet genom markanvisningar. Projekten jag har valt att analysera har alla 

haft en hög hållbarhetsprofil och de befinner sig runtom i Sverige. Dessa är Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm, Fyrklövern i Upplands Väsby, Fullriggaren i Malmö och 

Vallastaden i Linköping.  
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4.1 Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 

 

 

Bild 1: Norra Djurgårdsstaden 

 

När det pratas om hållbara samhällsbyggnadsprojekt är det svårt att undvika Norra 

Djurgårdsstaden och projektet har också profilerat sig som förebild när det kommer till 

hållbarhet. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt och 

här planeras för 12 000 nya bostäder samt 35 000 nya arbetsplatser. Området är ett 

miljöprofilerat område med syfte att prova på vad man kan göra idag och vad man 

åstadkomma när det kommer till hållbar stadsplanering (Stockholm stad, 2017a).   

I Norra Djurgårdsstaden arbetar man mot alla tre dimensioner av hållbarhet och har högt 

uppsatta mål. Stockholm stad (2017b) definierar de olika dimensionerna enligt följande: 

Ekonomisk hållbarhet är en möjlig och eftersträvansvärd konsekvens av de satsningar 

man gör på både social och miljömässig hållbarhet. Ekologisk hållbarhet gäller ett 
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samhälle med slutna kretslopp, där man tar tillvara på naturresurser och energi samt där 

man bevarar den biologiska mångfalden. Social hållbarhet beskrivs som “ett jämställt och 

jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga 

skillnader” (Stockholm stad, 2017b).  

Stor fokus ligger också på att arbeta mot ett bättre klimat. I Norra Djurgårdsstaden har 

man högt uppsatta mål för de olika dimensionerna. Som grund gäller att stadsdelen ska 

ha en positiv inverkan på klimatet. För att uppnå det arbetar man bland annat med att 

göra den fossilbränslefri samt minska koldioxidutsläppen. När det gäller ekologisk 

hållbarhet vill man begränsa miljö- och hälsopåverkan. Vidare så vill man ha en låg 

användning av energi, material, vatten samt andra naturresurser. Fokus ligger också på 

att minska energianvändningen samt miljöpåverkan när det gäller transporter och 

byggnader. Man ser också vikten med ekosystemet och den biologiska mångfalden och 

arbetar för att bevara och utveckla den. Social hållbarhet arbetas för med bland annat att 

skapa förutsättningar och möjligheter så att det är enkelt att leva ett hållbart liv. De som 

bor i stadsdelen samt dess näringsliv ska kunna själva skapa trivsel och en hög 

livskvalitet. Vidare så ska Norra Djurgårdsstaden främja social integration och samverkan 

genom blandade boendeformer, bostäder i olika storlekar samt integrering med befintlig 

bebyggelse. Möjligheter till rekreation och kultur ska också finnas i stadsdelen. I Norra 

Djurgårdsstaden arbetar man med ekonomisk hållbarhet på många olika sätt. Marken ska 

återanvändas på ett effektivt sätt och det ska finnas en bra blandning av befintlig och ny 

bebyggelse. Stadsdelen ska vara en ekonomisk viktig stadsdel där det finns en stor 

blandning bostäder, service och kommersiella verksamheter. Vidare så ska området bidra 

till svensk miljöteknik och kunskaper inom hållbar stadsplanering genom innovation, 

utveckling och marknadsföring (Insyn Sverige, 2010)   

 

I hållbarhetsarbetet har man utgått från fem strategier (Stockholm stad, 2017c): 

- Levande stad - Fokus ligger på formandet av den fysiska miljön med tanke på 

människan och hur den ska främja en levande och attraktiv stadsmiljö. 
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- Tillgängligt och nära - En tät och tillgänglig stad som ligger nära till allt och som i 

sin tur främjar hållbara transporter. 

- Resurshushållning och klimatansvar - Staden ska ge flexibla och robusta lösningar 

som håller i framtiden som ändrar. 

- Naturen göra jobbet - Ekosystemet ska användas för att hjälpa människans hälsa 

samt främja naturen.  

- Engagemang och inflytande - I Norra Djurgårdsstaden ska bidra med att skapa 

motivation och sprida kunskap och erfarenheter.  

 

Det har inneburit att en rad hållbarhetskrav har ställts på markanvisningar inom området. 

Kraven som finns i PBL angående markanvisningar fungerar som en grund men då Norra 

Djurgårdsstaden är miljöprofilerat ställs additionella krav på byggprojekt. Vidare görs 

regelbundna uppföljningar på att dessa krav och mål följs av byggherrar och exploatörer 

(Stockholm stad, 2017d).  

I Norra Djurgårdsstaden har man övergripande hållbarhetsmål som gäller för hela 

projektet. Dessa kompletteras etappvis med områdesspecifika handlingsprogram. De här 

målen och handlingsprogram sätter grunden för markanvisningarna och är bindande för 

byggherren (Stockholm stad, 2017e). För att klargöra för byggherren kraven som ställs 

samt dess motiv ordnar Stockholm stad ett forum för dialog. Det är också en dialog för 

kunskapsutbyte samt för att öka intresset. Det som utmärker sig i Norra Djurgårdsstaden 

är att satsar mycket på en kontinuerlig erfarenhetsåterföring och uppföljning av 

hållbarhetsmålen och de krav man ställer vid markanvisningar. Detta sker på regelbunden 

basis och man tar hjälp av den för att förbättra och vidareutveckla projektet. Vidare då 

Norra Djurgårdsstaden är ett så stort projekt inom hållbar stadsutveckling tar man lärdom 

från det för att implementera också i andra projekt. 
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4.2 Poängsystemet i Fyrklövern, Upplands Väsby 

 

 

Bild 2: Fyrklövern 

 

Fyrklövern är Upplands Väsby största bostadsprojekt på 30 år. När det står klart ska det 

finnas plats för mellan 3000–4000 invånare och man vill bygga 1000–1500 nya bostäder. 

Byggnationen sker av 14 olika byggföretag, alla med sina egna idéer om hur området ska 

bebyggas (Fyrklövern, 2017). Fyrklövern utgår från kommunens översiktsplan där 

Upplands Väsby ska formas till “den moderna småstaden” (Upplands Väsby, 2012). 

Fyrklövern ska också vara en hållbar stadsdel. Upplands Väsby definierar hållbar 

utveckling baserat på de tre dimensionerna av hållbarhet där ekologisk hållbarhet handlar 

om hur vi tar hand om naturen och miljön, social hållbarhet gäller rättigheter, välfärd och 

välbefinnande och ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomisk tillväxt (Upplands Väsby, 

2017). Hållbar utveckling nås då alla delar ingår och samspelar med varandra och de ska 
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heller inte separeras (ibid.). Enligt kommunens översiktsplan är ambitionen den att det 

ska finnas en levande stadskärna i Fyrklövern. Detta ska ske med hjälp av fyra strategier 

(Upplands Väsby, 2012). I dessa strategier implementeras hållbarhet på olika sätt.  

1. Förstärka de nord-sydliga och de öst-västliga stråken och knyta samman stadsdelarna. 

Genom att bygga om gatunätet vill man gen mera valmöjligheter att röra sig i området 

och samtidigt stärka attraktiviteten för verksamheter och service. Här är idén den att man 

vill erbjuda mer trygghetskänsla samt rikare upplevelser. 

2. En levande gata. Gatorna och det offentliga rummet ska vara välfungerande som 

skapar trygghet samt så att de levandegörs. Det offentliga rummet ska vara väl gestaltat 

och ha en hög kvalitet samt vara varierat, upplevelserikt och sammanhängande.  

3. Mångfald i utbudet. Det ska finnas flera olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 

Vidare så vill man ha ett småskaligt markägande för att öka mångfalden samt variation i 

urval av boende.  

4. Ekologisk hållbarhet. Upplands Väsby vill bli ett av Sveriges ledande kommuner i miljö- 

och klimatfrågor. Man har stora krav på områden som gäller energianvändning, 

transporter, klimatanpassning samt kretslopp för att minska miljöpåverkan. 

 

Projektet Fyrklövern i Upplands Väsby använder sig av en flexibel markprissättning i 

markanvisningsprocessen (Upplands Väsby, 2016). Tanken är att kommunen gör det 

möjligt för byggherrar att påverka priset på den mark de vill köpa. Detta gör genom att 

låta byggherren bidra med nya lösningar och innovationer i projekt (ibid.). Poängsystemet 

går ut på att tilldela olika poäng beroende på hur väl byggherren möter de krav som ställs 

av kommunen. Byggherren presenteras med en 54 olika förslag eller krav som den kan 

eftersträva till (Förening för samhällsplanering, 2016). Byggherren väljer själv vilka och 

hur många av dessa som eftersträvas i projektet (ibid.). Poängsystemet går ut på att desto 

fler av dessa krav/förslag som väljs desto mer “rabatt” fås på markpriset (ibid.). 

Poängsystemet klassificeras sedan och det finns 3 klasser; guld, silver och brons. Guld 

är den som eftersträvas och brons är det minimum som måste uppfyllas. Dessa klasser 
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motsvarar sedan hur mycket avdrag i byggrättspriset som tillfaller byggherren. 

Poängsystem kan ses som ett sätt för kommunen genom incitament få deras krav mötta 

i plangenomförandet (Upplands Väsby, 2016). I poängsystemet i Fyrklövern ligger fokus 

på fem olika aspekter som undersöks; stadsmässighet, samarbete, innovation, parkering 

och lokaler.  

Fyrklövern är ännu i byggskedet men redan nu har det visat sig att Poängsystemet är ett 

lyckat system. Kommunen håller i skrivande stund på med att utvärdera systemet. Man 

har också ambitioner på att vidareutveckla systemet. 
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4.3 Fullriggaren i Västra Hamnen, Malmö 

 

 

Bild 4: Fullriggaren 

 

Västra Hamnen i Malmö är ett projekt där man har haft en stor fokus på hållbarhet och 

där man har använt sig av metoder och program som har visat sig vara av stor vikt för att 

ha uppnått det resultat man fått. Fullriggaren är en etapp i projektet Västra hamnen i 

Malmö som påbörjades 2009 och var klart 2013 (Malmö stad, 2016). Projektet omfattar 

630 bostäder och området består även av bland annat kontor, förskola samt parker. 

Sveriges största samling passiv- och minienergihus finns i Fullriggaren och projektet har 

även varit i framkanten i Sverige vad gäller andra hållbarhetsåtgärder i boendemiljö. 

Västra hamnen har under de sista decennier förvandlats från industrimark till ett område 

med stora hållbarhetsambitioner (ibid.). Detta har uppnåtts genom att Malmö stad har satt 

stort fokus på arbetsmetoden byggherredialogen samt programmet Miljöbyggprogram 

Syd. I Västra hamnen sätter man fokus på alla tre delar av hållbarhet. Enligt Malmö stad 

(2007) definieras de olika dimensionerna enligt följande. Social hållbarhet i samhället 

skapar förutsättningarna för stadens invånare, både nuvarande samt framtidens, att 

skapa sig ett gott liv. Den ekonomiska delen beskrivs att staden och dess invånare kan 
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utvecklas långsiktigt ekonomiskt samt skapa värden för invånarna. Ekologisk hållbarhet 

innebär att invånarnas grundläggande behov kan säkerhetsställas samt tillfredsställas 

med åtanke på naturen och klimatet.  

För Västra hamnen har Malmö hållbarhetsmål som gäller alla de tre dimensioner av 

hållbarhet (Malmö stad, 2007). När det gäller det sociala ska Västra hamnen vara en 

blandad stad med ett stadsliv som erbjuder möjligheter till upplevelser och möten mellan 

invånarna. Stadsdelen ska erbjuda varierade upplåtelseformer och byggnadstyper. 

Vidare så ska stadsplanen ge ökat trygghet i område, detta genom bland annat skapa 

förutsättningar för olika verksamheter och upplevelser i det offentliga rummet. Västra 

hamnen ska vara en attraktiv stadsdel tillgänglig för alla. De ekologiska målen är 

exempelvis låg energianvändning, öka användandet av förnybar energi och resurser samt 

reducera mängden avfall och föroreningar. Vidare så ska biologisk mångfald främjas 

genom att säkerställa grönytor i stadsdelen. Stadsdelen ska ha ett miljöanpassat 

transportsystem. Ekologisk hållbarhet präglas bland annat av mångfald. Stadsdelen ska 

ha ett varierat utbud av bostadstyper samt för andra verksamheter. Bebyggelse samt 

infrastruktur ska planeras långsiktigt för att minska resursanvändningen och låga drift- 

och underhållskostnader ska eftersträvas. Planeringen i det hela ska bidra till ekonomisk 

tillväxt och därmed hållbarhet (Malmö stad, 2007). 

 

För att bygga mer hållbart använder sig Malmö av en metod som kallas byggherredialog. 

Byggherredialogen går ut på att då kommunen skall bygga och därmed sälja mark håller 

de en dialog med byggherrar. Gruppen bildar ett forum för kunskapsutbyte där byggherrar 

står för ena sidan och på andra sidan kommunen som representerar de allmänna 

intressena. För byggherrar är det här en obligatorisk del eftersom kommunen överväger 

att ge markanvisning endast till de byggherrar som varit med i byggherredialogen.  

 

I Malmö tas byggherredialogen in planeringsprocessen där det finns speciella orsaker till 

det. Ett sådant tillfälle är i projekt där hållbarhetsambitioner är höga. Kommunen sätter 
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grunden för vilka krav och ambitioner som eftersträvas i det enskilda projektet och 

därefter sker diskussion mellan kommun och byggherre. Byggherrens påverkan är 

beroende av i vilket skede av planeringsprocessen som de kommer med. Ifall 

byggherredialogen sker innan en detaljplan är gjord har byggherren mer plats att påverka 

och vise versa. I markanvisningen ska det framgå att byggherre måste delta i 

byggherredialogen. Uppföljning av projektet samt utvärdering kring processen ingår 

också i byggherredialogen. 

 

Miljöprogrammet Syd (2017) är ett program vars syfte är att främja hållbart byggande. 

Programmet används som verktyg av kommunen för att ställa krav på byggherren vid 

markanvisningen. Det innehåller specifika fokusområdet där man kollar på olika faktorer 

i vid markområdet. Dessa fokusområden delas sedan in i olika klasser. Fokusområdena 

är energi, fuktsäkerhet, innemiljö, urban biologisk mångfald, byggnadsakustik och 

trafikbuller. Det finns miljöklass A, B och C. Miljöprogrammet Syd ingår i 

markanvisningsavtalet som skrivs mellan kommun och byggherre och då det är klart 

väljer byggherren vilken miljöklass ska gälla för diverse fokusområde. Resultatet visas 

sedan under uppföljningsskedet.  

 

I markanvisningsavtalet som skrivs med byggherre i projektet ingår 

hållbarhetsöverenskommelser och Miljöbyggprogram Syd men det skall även anlitas en 

hållbarhetssamordnare. Hållbarhetssamordnarens uppgift är att fungerar som ett 

stödjande organ för byggherren när det kommer till hållbarhetsfrågorna samt vara en länk 

mellan byggherre och kommunen (Malmö stad, 2014). Fullriggaren var det första 

projektet med hållbarhetssamordnare.  

 

Ett examensarbete är skrivet angående hur bra byggherredialogen ur ett 

hållbarhetsperspektiv är (Strand, 2010). Examensarbetets analyser är på ett enskilt 

projekt och resultatet kan därmed inte vara fullt applicerat på alla projekt. Ur ett långsiktigt 
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perspektiv har byggherredialogen lett till ett ökat kunskapsutbyte och samarbete mellan 

byggherre och kommun som inte kunnat bli av på annat sätt. 

Hållbarhetsöverenskommelsen mellan byggherre och kommun har tagits fram 

gemensamt av båda parterna. Detta medför en ökad förståelse och ett säkerställande att 

åtgärder verkligen realiseras. Vidare är dialogen en lärande process där kunskapen kan 

tas med i framtida projekt och arbeten. I resultatet är det den ekologiska dimensionen av 

hållbarhet som kommer upp mest och där uppföljningen har spelat en central roll. När det 

kommer till uppföljningen är den inte ännu fullständigt klar men man kan redan tyda att 

många hållbarhetsambitioner kommer att uppnås.  
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4.4 Vallastaden, Linköping 

 

 

Bild 5: Vallastaden 

 

Vallastaden i Linköping är ett projekt där man vill tillföra nytänkande i samhällsbyggandet. 

Visionen med Vallastaden är en mångfaldig, varierad och social hållbar stadsdel 

(Vallastaden2017, 2017a). Det är en vision för ett bättre samhälle och här ställer man sig 

frågan: Hur vill vi ha den världen vi lever i samt hur vi vill vi lämna den efter oss. I projektet 

har man använt sig av slagord som kunskap, social hållbarhet och kreativitet. Idén är att 

knyta samman universitetet med staden och därigenom skapa en blandad och levande 

stadsdel. Fokus på kunskap kommer från att det är den som driver samhällsutvecklingen 

framåt och Vallastaden ska här skapa förutsättningar för nya lösningar samt samarbete. 

I Vallastaden grundar sig hållbarhetsperspektivet på att människan står i centrum. Fokus 

ligger på den sociala dimensionen av hållbarhet, där man ser socialt hållbarhet som att 

människans grundläggande behov kan uppfyllas samt att alla människor inkluderas i 

samhället. Man ser att alla tre dimensionerna är lika viktiga men anser att de ekonomiska 

samt ekologiska dimensionerna är lättare att hantera varför man valt att fokusera på det 

sociala. Vidare vill man att kreativiteten ska blomstra och man uppmuntrar att tänka 

annorlunda och från andra synvinklar. Orsaken är att man vill främja innovationer 
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(Vallastaden2017, 2012). Linköping definierar hållbar utveckling som en process och “en 

utveckling som säkerställer god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa 

för både dagens och kommande generationer” (Linköping, 2010). Hållbar utveckling är 

beroende av de tre dimensionerna av hållbarhet och om någon del saknas går det inte 

att uppnå hållbar utveckling (ibid.).  

 

I Vallastaden vill man bygga en stor variation av typer av hus. Vallastaden är en ny 

stadsdel med bostäder, kontor och andra verksamheter. I Vallastaden har man under 5 

års tid planerat för och byggt 1000 bostäder. Visionen för staden beskrivs i 

Vallastaden2017 (2017b). Markanvändningen har delats in i små areor eller “tegar” där 

en fastighet kan innehålla flera delar. Syftet med detta är att kommunen vill skapa 

förutsättningar att så många som möjliga aktörer kan vara med och bygga staden. Det 

gör inte plats för bara de stora utan även mindre företag har chansen att medverka. De 

markområden som tilldelas är av varierande storlekar och blir därmed också en variation 

och blandning av olika bostadstyper. Här går man enligt idén att det är människan som 

bygger staden och det är den sociala delen av hållbarhet som man lägger mest fokus på. 

Man vill åstadkomma mångfald i bostadsområdet. Här har man också efterlyst de 

boendes input och har därmed gjort det möjligt på en del tomtar för boende att medverka 

i utformningen och byggandet av byggnaden. Integration är en till sak som Vallastaden 

satsat mycket på och tack vare de små fastigheterna har gjorts möjligt att alla, oberoende 

av ekonomisk förutsättning eller familjeförhållande att flytta in. 

  

I frågan om försäljningen av marken går det till så att detaljplanen tas fram innan 

markförsäljningen sker. Detta görs för att säkerställa att det värderingar och visioner som 

man har för Vallastaden följer med i hela byggskedet. Markanvisningarna utgångspunkt 

är fast markpris och man utgår från kvalitet istället för högsta bud. Anbuden från 

byggherrar har poängsatts baserat på 19 kvalitetskriterier. Dessa kvalitetskriterier 

innehåller bland annat högre miljökrav samt variation i lägenhetsstorlekar. Då byggherren 
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är tvungen att skapa något unikt för att sticka ut bland mängden skapar detta sätt vid 

markanvisningarna bättre förutsättningar för innovation. Här är också tanken den att man 

vill få med visionen om Vallastaden hela vägen igenom processen. Kvalitetsprogrammet 

reglerar det stadskvaliteter som önskas av staden och här finns miljö- samt energikraven 

som byggherrarna måste efterfölja. I kvalitetsprogrammet är det tydligt angivet att den 

följer befintliga regelverk. Däremot finns det inget gestaltningsprogram utan det är i 

princip byggherren som bestämmer hur en byggnad kommer att se ut. Hur många plan 

som får finnas i byggnaden är dock reglerat. Idén här är att främja nytänkande och ge 

utrymme för innovation. För en enskild kvarter kommer exploateringen ske av flera 

byggherrar och det är upp till dem att samordna allt.  

Vallastaden är ett nytt projekt som har vid skrivandes stund slutför första etappen av ett 

område som kommer binda samman Linköping. Då det är nybyggt kan man ännu inte 

säga specifikt i tillräcklig stor omfattning som man har nått de mål man haft. Dock kan 

man se att på många vis att Vallastaden är ett lyckat projekt och man har inom ramarna 

av dagens regelverk skapat ett nytt arbetssätt och stadsutformning. 
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5. Diskussion 

 

Målet med denna studie var att forska kring markanvisningar och hur man kan med hjälp 

av dessa styra stadsutvecklingen mot ett mer hållbart håll. Studien har utgått från följande 

frågeställningar: 

 

Hur kan man bidra till att uppnå hållbarhetsmål inom den kommunala planprocessen med 

hjälp av markanvisningar? 

Hur har man arbetat med hållbarhetsfrågor genom markanvisningar i projekt? Vilka 

resultat har man fått? 

Vilka hinder/svårigheter finns det för att implementera hållbarhetsmål genom 

markanvisningar? 

 

Studien har varit uppdelad i tre sektioner där jag har med hjälp av olika metoder besvarat 

dessa frågor. I detta kapitel kommer jag att sammanfatta mina resultat samt analysera 

framgångsfaktorer och hinder för genomförande av hållbarhetsmål genom 

markanvisningar.  

 

Inledningsvis hur man arbetar mot ett mer hållbart samhälle är grundat i hur man 

definierar begreppet hållbar utveckling samt vad man avser med de tre dimensionerna av 

hållbarhet. I arbetet med hållbarhet är det väsentligt att man har en tydlig och klar bild 

och uppfattning av vad det betyder. Tolkningen av begreppet är av betydande i hur man 

formulerar angreppssätt i arbetet för olika former av hållbarhet. Hållbarhet bör tolkas för 

det specifika fallet och utifrån vad som eftersträvas just i det fallet. Detta leder till att man 

får ett mer koncentrerat angreppssätt som också då förhoppningsvis leder till ett bättre 

resultat.  
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Samverkan mellan kommunen och byggherren är av stor vikt när det kommer till 

markexploateringen. Båda parterna är med i samma process och är beroende av 

varandra och måste därmed kunna arbeta ihop. Ur byggherrens perspektiv är det viktigt 

att denne är bekant med hållbarhetsarbetet i kommunen den verkar och vilken riktning 

och vilka mål kommunen har. Detta hjälper byggherren att veta vad som önskas av denne 

och vad som eftersträvas. Det är av betydelse också andra vägen, viktigt att kommunen 

vet byggherrens hållbarhetsambitioner och hållbarhetsmål. Detta kan resultera i 

parternas visioner sammanfaller och i med det har man en bra grund för vidare 

samarbete. I många fall eftersträvar man samma mål men då behövs det bra samordning 

och kommunikation parterna emellan för att uppnå dessa. Här är det viktigt att från 

kommunens sida att verkligen ta tillvara den kompetens och kunskap som byggherren 

besitter. En sak som Byggherre 1 poängterade stort under intervjun. Med 

markanvisningen, som är en överenskommelse mellan kommun och byggherre, finns det 

stora möjligheter till det här. Kommunen vinner mycket med att ha en god kommunikation 

med byggherren i hela markanvisningsprocessen. Detta kommer tydligt fram i 

byggherredialogen som är integrerad i processen, och speciellt då projektet har höga 

hållbarhetsambitioner. Fullriggaren i Malmö är bara ett exempel på där man tagit till nytta 

denna form av arbetssätt. Genom att skapa en kontinuerlig kontakt forum med 

kunskapsutbyte samt dialog förstärker det processen och projektet får ett bättre 

slutresultat. I Norra Djurgårdsstaden har man också ett tätt arbete med byggherrarna 

vilket återspeglar sig i dess hållbarhetsarbete. Hur stora möjligheter byggherren har att 

påverka markexploateringen är beroende av i vilket skede denne kommer med i 

detaljplaneringen men oberoende har byggherren en klar fördel här i jämförelse att inte 

alls vara med. Här kan också tilläggas att ifall byggherren är med och formar detaljplanen 

är denne troligen mer villig och driven att genomföra den. I intervjuerna lyftes det fram 

och det önskades även bättre samverkan mellan parterna i planeringsprocessen. Även 

Delegationen för hållbara städer delar den uppfattningen och förespråkar en bättre 
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samverkan mellan den offentliga sektorn, näringslivet och individen. Markanvisningar 

skapar en förutsättning för bättre samverkan och ett forum för dialog. 

 

Med den nya lagändringen där kommunen inte längre får ställa tekniska särkrav på 

byggherren finns det en möjlighet från byggherrens sida att fungera som 

innovationsdrivande när det kommer till dessa delar. Detta skulle kräva då förstås en vilja 

och driv av byggherre att arbeta mot ett mer hållbart samhälle. Lagändringen medför att 

kommunen förlorar ett kraftigt verktyg med att driva utvecklingen. Likaså spelar det på en 

samarbetsvilja mellan parterna. I frågan om hållbarhetsåtgärder i själva byggnaden 

arbetas det mycket redan med både av byggherren och kommunen. I detta fall finns det 

möjlighet för byggherren att ta en även större roll. Här kommer vi tillbaka till vikten av 

samverkan. I och med att kommunen inte längre får enligt lagen ställa tekniska särkrav 

vid markanvisningar behövs det andra vägar för att driva fram de ekologiska delarna av 

hållbarhet. Här kan av stor vikt vara bättre kommunikation mellan byggherre och kommun 

där man istället för kravställning skapar överenskommelser parterna emellan. Bättre 

kommunikation och dialog lyftes fram som viktiga delar i processen i intervjuerna. I och 

med markanvisningsprocessen finns det möjligheter och förutsättningar för bättre dialog 

mellan parterna. Markanvisningen kan här fungera som ett verktyg för att skapa en bättre 

samverkan mellan kommunen och byggherren. Här är Poängsystemet i Fyrklövern ett 

mycket bra exempel på där kommunen har skapat vid markanvisningarna ett sätt att få 

igenom sina hållbarhetsmål genom att skapa incitament till byggherren. Genom att sänka 

priset på marken om man uppfyller vissa kriterier har visat sig fungerat väl i att driva 

utvecklingen mot ett mer hållbart hål. I Vallastaden har man även arbetat med sin egen 

version av poängsättning. Båda dessa projekt och arbetssätt har visat att man kan bygga 

mer hållbart inom ramarna av dagens regelverk. Det gäller bara att vara innovativ och 

tänka i nya banor. Norra Djurgårdsstaden har utmärkt sig som en drivare inom hållbar 

stadsutveckling och arbetar därmed med innovationer och att driva utvecklingen framåt. 

I skrivandes stund har man i Norra Djurgårdsstaden för första gången i markanvisningen 
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använt sig av fast markpris och utgått från hållbarhetskriterier vid valet av byggherre. 

Denna markanvisningsmetod kan anses komma rätt sent i ett projekt med den status 

Norra Djurgårdsstaden har därför att man har redan i många andra projekt kört med 

denna metod vid val av byggherre. Till exempel i Vallastaden har alla markanvisningar 

skett utifrån fast markpris. Vidare så har Norra Djurgårdsstaden med sin hållbarhetsprofil 

många hållbarhetskrav i dess markanvisningar. Intressant blir här att se hur dess 

hållbarhetsarbete ändras i och med lagändringen gällande tekniska särkrav.  

 

Nilsson (2007) påpekar att det finns en tendens att i projekt fokusera på endast en 

dimension av hållbarhet och inte alla tre. Här är det oftast den ekologiska delen som är i 

framkanten och detta kan ha att göra med att man med ekologiska aspekter har lättare 

att sätta ett värde på som man kan sedan följa upp. Den sociala delen är mer 

svårdefinierad men det har börjat arbeta mycket mer mot den också. Men på andra sidan 

är det inte bra att eftersträva “extra allt”, alltså att man fokuserar på allt för mycket istället 

för att fokusera på något specifikt. Detta är något som poängterades i intervjuerna. Istället 

måste man specificera i varje projekt vad som är viktigt att uppnå på den här platsen och 

vilka kvaliteter eftersträvar man här. Här kan markanvisningarna ha en betydande del och 

i de behövs specificera vilka mål och kvaliteter man vill uppnå i just det specifika projektet. 

 

Att ha höga hållbarhetsambitioner för ett projekt kan kännas ganska avgörande när man 

ska styra det åt rätt håll. Att utse ett miljöprofilerat område skapar goda förutsättningar för 

hållbart byggandet. Det är precis vad man gjort i Norra Djurgårdsstaden som tidigare 

berättats om. Med hjälp av miljöprofileringen har området blivit ett dragplåster och med 

det har man kunnat driva utvecklingen framåt samt utökat innovations möjligheterna.  

Byggherrens intresse för området ger därmed stora möjligheter till markexploateringen. 

Flera projekt är också pilotprojekt i och med att man har i dessa provat på olika 

tillvägagångssätt när det gäller markförsäljning och hållbarhet. I denna studie har jag 

nämnt endast en liten del. Då man vill bygga mer hållbart så är det viktigt att dessa projekt 
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lyfts fram och man tar lärdom av dem. Denna uppfattning delas av Delegationen för 

hållbara städer som poängterar att pilotprojekt är en viktig del för att driva utvecklingen 

framåt.  

 

Sammanfattningsvis så ska sägas att markanvisningen är ett kraftfullt verktyg när man 

ska bygga hållbart. Kommunen som planmyndighet har ett stort ansvar när det gäller 

hållbarhetsarbetet och att vid försäljningen av kommunal mark har de stora möjligheter 

att påverka. Dock krävs det en kollaboration med andra aktörer för att nå det önskade 

resultatet.  
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6. Slutsats 

 

 

Hur kan man genom markanvisningar bygga mer hållbart? Studien har visat att 

markanvisningar är ett kraftfullt verktyg för kommunen för att arbeta mot hållbarhetsmål. 

Det som förhindrar hur väl det används eller kan användas är dagens regelverk men 

också hur väl kommunen och byggherren kan samverka och förhandla med varandra.  

Kommunens planmonopol är av stor betydelse såklart men kommunen kan inte ensam 

driva utveckling mot hållbarhet. I och med lagändringen som förhindrar kommunen att 

ställa tekniska särkrav försvåras det hela ännu mer för kommunens sida. På samma gång 

öppnar det upp för mer möjligheter för byggherren att ta en större roll men också att arbeta 

närmare kommunen i hållbarhetsfrågor. Markanvisningar kan vara ett sätt att skapa ett 

forum för dialog och förhandlingar mellan kommun och byggherre. 

Att ha höga hållbarhetsambitioner i projekt samt satsa på pilotprojekt där man också 

satsar på innovationer är två viktiga delar som är av stor betydelse för att nå 

hållbarhetsmålen. Kommunen har stora möjligheter att skapa sådana projekt och där kan 

markanvisningar spela en avgörande roll. Projektstudierna har påvisat att man kan med 

innovation och med dagen regelverk uppnå hållbarhetsmål genom markanvisningar. 

Projektstudierna har på varsitt sätt visat hur man som exempel kan göra.  

  

En viktig slutsats är också hur man ser på hållbarhet. Hållbarhetsbegreppets bredd gör 

att man kan arbeta mot ett hållbart samhälle på det vis man tolkar begreppet. Hur man 

tolkar begreppets definition visar sig i det resultat man får. Man måste vara tydlig vad 

man menar med hållbarhet och de olika dimensionerna av hållbarhet. 

 

7. Förslag på fortsatta studier 
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Studien har utgått från en relativt generell utgångspunkt vad beträffar hållbarhet. Som 

fortsatt studie skulle därmed vara intressant att studera hur markanvisningar kan 

användas för hållbar stadsplanering utgående från de tre dimensionerna av hållbarhet 

var för sig. 

 

En annan intressant studie skulle vara angående tekniska särkrav och hur förbudet av 

kravställningen har påverkat kommunens arbetssätt samt hur de fortfarande kan ställa 

krav. Vidare skulle det vara intressant att höra byggherrens perspektiv angående 

kravställningen och deras ambitioner att ha en större roll för att göra stadsplaneringen 

mer hållbar.  

 

 

 

 

  



  

52 

 

8. Referenser 

 

Bhattacherjee, A., 2012. Social science research: Principles, methods, and practice. 2nd 

ed. Tampa, Florida, USA: Global Text Project. 

 

Boverket. 2015a. Kommunal fysisk planering 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/  

(Hämtad 2017-7-16) 

 

Boverket. 2015b. Lagändringar, ikraftträdande 1 och 2 januari 2015 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pbl-

kunskapsbanken/andringar-i-pbl-ikrafttradande-1-och-2-januari-2015/  

(Hämtad 2017-3-22) 

 

Boverket. 2016. Så planeras Sverige 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/   

(Hämtad 2017-7-16) 

 

Boverket. 2017. Samarbete för ett bättre liv i staden! 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/plattform-for-hallbar-

stadsutveckling/  

(Hämtad 2017-5-17) 

 

Caesar, C., Kalbro, T. & Lind, H. Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om 

bostadsbyggande och kommunala markanvisningar  

 

Delegationen för hållbara städer. 2011.  Femton hinder för hållbar stadsutveckling. 

file:///home/chronos/u-

16ecb134caba5360a2a4c4bf012312c27c356965/Downloads/Thesis/Literatur/femtonhin

dermomslag.pdf   

(Hämtad 2017-7-23) 

 

Fastighets Nytt. 2017. Låt föregångskommuner ta täten för det hållbara byggandet. 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pbl-kunskapsbanken/andringar-i-pbl-ikrafttradande-1-och-2-januari-2015/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pbl-kunskapsbanken/andringar-i-pbl-ikrafttradande-1-och-2-januari-2015/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/plattform-for-hallbar-stadsutveckling/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/plattform-for-hallbar-stadsutveckling/


  

53 

 

http://fastighetsnytt.se/2017/03/lat-foregangskommuner-ta-taten-for-det-hallbara-

byggandet/?hilite=%22markanvisning%22  

(Hämtad 2017-6-12) 

 

Förening för samhällsplanering. 2016. Mer stadskvalitéer till lägre pris. 

http://www.planering.org/plan-blog/2016/5/17/mer-stadskvaliter-till-lgre-pris  

(Hämtad 2017-8-9) 

 

Hedenus, F., Persson, M. & Sprei, F. 2016. Hållbar utveckling: Historia, definition & 

ingenjörens roll 

 

Insyn Sverige. 2010. Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1852671 

(Hämtad 2017-12-12) 

 

Kalbro, T. & Lindgren, E. 2010 Markexploatering IBAN: 978-91-39-20560-9 Norstedts 

Juridik AB 

 

KTH. 2017. Hållbar utveckling 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579 

(Hämtad 2017-12-9) 

 

Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun  

IBAN 91-44-00185-1 Studentlitteratur 

 

Linköping. 2010. Översiktsplan för staden Linköping. 

http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/oversiktsplanering/oversiktsplaner---

antagna/  

(Hämtad 2017-12-9) 

 

Malmö stad. 2007. Mål och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen 

http://malmo.se/download/18.24a63bbe13e8ea7a3c69759/1491305496643/M%C3%A5l

+och+Gestaltningsprinciper+%282007%29+2013+ersatt+av+V%C3%A4stra+Hamnen+

2031+.pdf 

http://fastighetsnytt.se/2017/03/lat-foregangskommuner-ta-taten-for-det-hallbara-byggandet/?hilite=%22markanvisning%22
http://fastighetsnytt.se/2017/03/lat-foregangskommuner-ta-taten-for-det-hallbara-byggandet/?hilite=%22markanvisning%22
http://www.planering.org/plan-blog/2016/5/17/mer-stadskvaliter-till-lgre-pris
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1852671
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/oversiktsplanering/oversiktsplaner---antagna/
http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/oversiktsplanering/oversiktsplaner---antagna/
http://malmo.se/download/18.24a63bbe13e8ea7a3c69759/1491305496643/M%C3%A5l+och+Gestaltningsprinciper+%282007%29+2013+ersatt+av+V%C3%A4stra+Hamnen+2031+.pdf
http://malmo.se/download/18.24a63bbe13e8ea7a3c69759/1491305496643/M%C3%A5l+och+Gestaltningsprinciper+%282007%29+2013+ersatt+av+V%C3%A4stra+Hamnen+2031+.pdf
http://malmo.se/download/18.24a63bbe13e8ea7a3c69759/1491305496643/M%C3%A5l+och+Gestaltningsprinciper+%282007%29+2013+ersatt+av+V%C3%A4stra+Hamnen+2031+.pdf


  

54 

 

(Hämtad 2017-12-9) 

 

Malmö stad. 2014. Byggherredialog 

http://malmo.se/download/18.16ac037b154961d02874c89e/1467897622376/Byggherre

dialog_SV_150113.pdf  

(Hämtad 2017-3-29) 

 

Malmö stad. 2016. Fullriggaren 

http://malmo.se/fullriggaren 

(Hämtad 2017-03-10) 

 

Miljöprogram Syd. 2017. Om programmet 

http://www.miljobyggprogramsyd.se/Om-programmet/  

(Hämtad 2017-03-10) 

 

Nilsson, K. 2007. Managing Complex Spatial Planning Processes. Planning Theory & 

Practice, 8:4, 431-447 

 

Olsson, K. & Nilsson, D. 2014. Det förflutna i framtidens stad. Nordic Academic Press 

 

Silva, E., Healey, P. Harris, N. & Van den Broeck, P. 2015. The Routledge handbook of 

planning research methods 

London: Routledge 

 

Statskontoret.  2012. Statskontoret: Mark, bostadsbyggande och konkurrens. En 

granskning av den kommunala markanvisningsprocessen.  

 

Stockholm stad. 2016. Markanvisningspolicy 2015. 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/Mark-

inom-kommungransen/Markanvisningar/  

(Hämtad 2017-7-23) 

 

Stockholm stad. 2017a. Norra Djurgårdsstaden 

http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/  

(Hämtad 2017-10-7) 

 

http://malmo.se/download/18.16ac037b154961d02874c89e/1467897622376/Byggherredialog_SV_150113.pdf
http://malmo.se/download/18.16ac037b154961d02874c89e/1467897622376/Byggherredialog_SV_150113.pdf
http://malmo.se/fullriggaren
http://www.miljobyggprogramsyd.se/Om-programmet/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/Mark-inom-kommungransen/Markanvisningar/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/Mark-inom-kommungransen/Markanvisningar/
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/


  

55 

 

Stockholm stad. 2017b Översiktsplan för Stockholm stad 

http://vaxer.stockholm.se/globalassets/tema/oversiktsplanen/uppdatering-av-

op/godkannade-op/oversiktsplan_for_stockholms_stad_godkannandehandling_05.pdf 

(Hämtad 2017-12-9) 

 

Stockholm stad. 2017c. Vårt sätt att arbeta 

http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/sa-har-

arbetar-vi/ 

(Hämtad 2017-12-1) 

 

Stockholm stad. 2017d. Hållbar stadsutveckling 

http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/?page-

21-8928=2#page-21-8928   

(Hämtad 2017-7-23) 

 

Stockholm stad. 2017e. Program för hållbar stadsutveckling 

http://vaxer.stockholm.se/globalassets/omraden/programomraden/ostermalm-norra-

djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-

dokument/program_for_hallbar_stadsutveckling_uppslag.pdf   

(Hämtad 2017-10-17) 

 

Strand, M. 2010. Leder Byggherredialog till ett mer hållbart byggande? 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2343106&fileOId=234

3107  

(Hämtad 2017-3-31) 

 

Fyrklövern. 2017. Snabbfakta.  

http://www.upplandsvasby.se/minisajter/fyrklovern/snabbfakta.html 

(Hämtad 2017-12-6) 

 

Upplands Väsby. 2012. Planprogram för Fyrklövern 

http://www.vasbyfyrklovern.se/download/18.4a3462da15f4d86bb80e58/1509359406461

/Planprogram.pdf 

(Hämtad 2017-12-9) 

 

Upplands Väsby. 2016. Poängsystem för Fyrklövern. 

http://vaxer.stockholm.se/globalassets/tema/oversiktsplanen/uppdatering-av-op/godkannade-op/oversiktsplan_for_stockholms_stad_godkannandehandling_05.pdf
http://vaxer.stockholm.se/globalassets/tema/oversiktsplanen/uppdatering-av-op/godkannade-op/oversiktsplan_for_stockholms_stad_godkannandehandling_05.pdf
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/sa-har-arbetar-vi/
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/sa-har-arbetar-vi/
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/?page-21-8928=2#page-21-8928
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/?page-21-8928=2#page-21-8928
http://vaxer.stockholm.se/globalassets/omraden/programomraden/ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-dokument/program_for_hallbar_stadsutveckling_uppslag.pdf
http://vaxer.stockholm.se/globalassets/omraden/programomraden/ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-dokument/program_for_hallbar_stadsutveckling_uppslag.pdf
http://vaxer.stockholm.se/globalassets/omraden/programomraden/ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-dokument/program_for_hallbar_stadsutveckling_uppslag.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2343106&fileOId=2343107
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2343106&fileOId=2343107
http://www.upplandsvasby.se/minisajter/fyrklovern/snabbfakta.html
http://www.vasbyfyrklovern.se/download/18.4a3462da15f4d86bb80e58/1509359406461/Planprogram.pdf
http://www.vasbyfyrklovern.se/download/18.4a3462da15f4d86bb80e58/1509359406461/Planprogram.pdf


  

56 

 

http://www.upplandsvasby.se/download/18.7cd8d1dd154dd41812bef750/14658219012

03/Fyrklovern_poangsystem_2016_DIGITAL.pdf   

(Hämtad 2017-8-9) 

 

Upplands Väsby. 2017. Hållbarhet 

http://www.upplandsvasby.se/bygga-bo-och-miljo/projekt/kommande-oversiktsplan---

vasby-stad-2040/hallbarhet.html  

(Hämtad 2017-12-9) 

 

Vallastaden2017. 2017a. Vision 

https://www.vallastaden2017.se/samhallsbyggnad/vision/ 

(Hämtad 2017-12-9) 

 

Vallastaden2017. 2012. Allmän arkitekttävling Vallastaden 

https://www.vallastaden2017.se/custom/uploads/2017/05/vallastaden2017_tavlingsprog

ram.pdf  

(Hämtad 2017-11-28) 

 

Vallastaden2017. 2017b. Vallastadsmodellen. 

https://www.vallastaden2017.se/samhallsbyggnad/vallastadsmodellen/  

(Hämtad 2017-8-1) 

 

Waas, T., Hugé, J, Verbruggen, A & Wright, T. 2011. Sustainable Development: A Bird’s 

Eye View 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579 

(Hämtad 2017-12-9) 

 

 

Bildkällor: 

 

Bild 1, Stockholm. 2017. Hållbar stadsutveckling 

http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/?page-

21-8928=2#page-21-8928  

(Hämtad 2017-10-7) 

 

http://www.upplandsvasby.se/download/18.7cd8d1dd154dd41812bef750/1465821901203/Fyrklovern_poangsystem_2016_DIGITAL.pdf
http://www.upplandsvasby.se/download/18.7cd8d1dd154dd41812bef750/1465821901203/Fyrklovern_poangsystem_2016_DIGITAL.pdf
http://www.upplandsvasby.se/bygga-bo-och-miljo/projekt/kommande-oversiktsplan---vasby-stad-2040/hallbarhet.html
http://www.upplandsvasby.se/bygga-bo-och-miljo/projekt/kommande-oversiktsplan---vasby-stad-2040/hallbarhet.html
https://www.vallastaden2017.se/samhallsbyggnad/vision/
https://www.vallastaden2017.se/custom/uploads/2017/05/vallastaden2017_tavlingsprogram.pdf
https://www.vallastaden2017.se/custom/uploads/2017/05/vallastaden2017_tavlingsprogram.pdf
https://www.vallastaden2017.se/samhallsbyggnad/vallastadsmodellen/
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/?page-21-8928=2#page-21-8928
http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/hallbarstadsutveckling/?page-21-8928=2#page-21-8928


  

57 

 

Bild 2, Fyrklövern. 2017. Snabbfakta 

http://www.vasbyfyrklovern.se/minisajter/fyrklovern/snabbfakta.html  

(Hämtad 2017-10-2) 

 

Bild 3, Malmö stad. 2016.  Om Västra Hamnen 

http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen-/Om-Vastra-Hamnen.html  

(Hämtad 2017-10-2) 

 

Bild 4, Vallastaden 2017. 2017.  Stadsdelen. 

https://www.vallastaden2017.se/stadsdelen/  

(Hämtad 2017-10-2)

http://www.vasbyfyrklovern.se/minisajter/fyrklovern/snabbfakta.html
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen-/Om-Vastra-Hamnen.html
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen-/Om-Vastra-Hamnen.html
https://www.vallastaden2017.se/stadsdelen/


  

 

 www.kth.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

www.kth.se 

TRITA SoM EX 2017-44 

www.kth.se 


