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ABSTRAKT
Mihaylov, M. 2014. Urban förtätning och hållbar stadsutveckling – en analys av förtätning som planeringsideal
för hållbar stadsutveckling och dess påverkan på exploaterande/bevarande av jordbruksmark. Kulturgeografiska
institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.
I takt med de senaste decenniernas eskalerande globala urbanisering, har antalet människor som bosätter sig i
urbana områden, ökat. Denna ökning har resulterat i att antalet samt storleken på dessa geografiska områden
växt. Samtidigt har behovet av en förändring i den mänskliga samhällsutvecklingen uppstått, främst i dess
konsumtion av naturresurser och de utsläpp denna bidrar till, med andra ord hållbar utveckling. För närvarande
lever mer än hälften av jordens befolkning i urbana områden vilket medför att hållbara förändringar i dessa
geografiska rum kan leda till globala förändringar. Ett tillvägagångssätt, att åstadkomma hållbar stadsutveckling,
är genom planerade förändringar i urbana områdens utformning och funktion genom förtätning. Således är syftet
med denna uppsats att genomföra en kritisk analys av förtätning som planeringsideal för hållbar stadsutveckling
och hur detta påverkar bevarandet/exploaterandet av jordbruksmark i sex av Uppsala läns åtta kommuner. För att
besvara detta syfte är uppsatsen baserad på en kvalitativ metod bestående av litteraturstudier samt
genomförandet av semi-strukturerade intervjuer med tjänstemän från de utvalda kommunerna. Uppsatsens
resultat påvisar att förtätning som planeringsideal kan medföra såväl positiva som negativa konsekvenser för
hållbar stadsutveckling. Vidare kan idealet påverka exploateringen av jordbruksmark, i synnerhet jordbruksmark
som är lokaliserad i urbana områdens yttre gränser, för att på detta vis bevara en tät urban struktur.
Nyckelord: Urbana områden, hållbar stadsutveckling, förtätning, jordbruksmark och Miljöbalk.
Handledare: Daniel Bergquist.
Extern handledare: Madeleine Granvik.
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1. INLEDNING
Drygt trehundra år tillbaka i tiden var majoriteten av alla europeiska samhällen agrara, där
befolkningen ägnade större delen av sin tid åt jordbruksverksamhet. Denna verksamhet var
oerhört känslig för missväxt vilket medförde att dåliga skördar kunde resultera i svält bland
en stor del av befolkningen (Kragh, 2012, s. 103). Även i de städer, som existerade vid
denna tidpunkt, sysselsatte sig majoriten av befolkningen med jordbruk ofta på odlingsbar
mark i städernas omkringliggande landskap. Ett skäl till detta var bristande infrastrukturnät
som försvårade transport av resurser över stora geografiska avstånd. Vid slutet av 1700talet inleddes däremot en förändring som innebar en övergång från agrarsamhällen till
industrisamhällen. Innovationer inom transportsektorn, inledningsvis ångdrivna och
sedermera fordon drivna med fossila bränslen, innebar att insatsvaror till jordbruket, dess
produkter och andra resurser kunde transporteras över större geografiska avstånd på relativt
kort tid. Således började städers behov av närliggande jordbruksmark att reduceras då de
resurser som behövdes kunde härstamma från andra platser. Dessutom medförde
industrialiseringsperioden ett nytt fenomen; urbaniseringen.
Människor som väljer att flytta från landsbygden till städer eller tätorter (urbanisering)
är ett fenomen som existerat i tusentals år. Genom att erbjuda möjligheter till handel,
interaktion med andra, skydd mot yttre hot samt tillgång till resurser, var städer attraktiva
platser dit människor sökte sig. Som tidigare nämnts, var städers tillgång till resurser innan
industrialiseringen begränsad vilket innebar att befolkningstillväxten skedde i en långsam
takt (Gullberg et al, 2007, s. 16). Då detta ”hinder” började reduceras i och med
industrialiseringen, resulterade detta i en eskalering av urbaniseringsprocessen som innebar
att urbana områdens befolkningstillväxt ökade. Denna ökning fortskred och under början av
1900-talet upplevde många europeiska städer att de behövde expandera för att kunna
hantera de befintliga samt framtida invånarantalen. Dessutom upplevde många urbana
områden en försämring av invånarnas hälsa då befolkningstäthet samt utsläpp av
föroreningar från olika produktionsverksamheter hade ökat (Gullberg et al, 2007, s.16).
Expansionen av dessa områden skedde på bekostnad av omkringliggande landskap,
däribland jordbruksmark samt skog. Således reducerades urbana områdens möjligheter att
erhålla resurser från sin direkta närmiljö. Sedan år 2006 är mer än hälften av planetens
befolkning, cirka 3,3 miljarder människor, bosatta i urbana områden. Trots denna
utveckling, fortsätter urbaniseringsprocessen att eskalera i takt med den globala
befolkningsökningen och år 2030 förväntas mer än 60 % av jordens befolkning att leva i
städer. Detta medför att ytterligare 949 500 km² av jordens yta kommer att urbaniseras
(Merrifield, 2013, s. 910).
För att hantera såväl själva urbaniseringsprocessen samt städers befolkningstillväxt,
försöker globala, regionala och lokala myndigheter utveckla strategier som ska kunna
främja urban befolkningstillväxt och samtidigt reducera eller hindra urbana områdens
expansionsbehov. Utöver svårigheten att skapa dessa strategier, måste såväl globala som
lokala myndigheter beakta ytterligare en aspekt; hållbar utveckling. Sedan publiceringen av
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Förenta Nationernas (FN) rapport Our Common Future, mer känd som Brundtland
rapporten, (1987) har behovet av en global förändring beträffande reduceringen av socioekonomiska gap, skadliga utsläpp, svält, med mera, belysts. Detta har medfört att begreppet
hållbar utveckling myntats som ett samlingsnamn för alla förändringar som ämnar förbättra
det mänskliga samhället och reducera dess påverkan på naturen. Europeiska Unionen (EU)
har, sedan början av 1990-talet, försökt implementera en strategi bland sina medlemsländer
som ämnar motverka expansionen av urbana områden genom förtätning av befintliga städer
eller tätorter (Morrison, 1998, ss. 157-158). Denna strategi erbjuder dessa områden en
möjlighet att hantera en ökad befolkningstillväxt utan att behöva expandera sina ytor mot
den kringliggande naturen, samtidigt som den kan bidra till skapandet av hållbar
stadsutveckling som gynnar både nuvarande och framtida generationer.
Däremot är de ytor som kan förtätas, inom urbana områden, begränsade vilket innebär
att när de bebyggts kommer ett behov av nya markområden för framtida bebyggelse,
uppstå. Således medför detta att jordbruksmark, skogsmark och andra grönområden inom
städers gränser löper en risk att bebyggas vid förtätning av urbana områden. I Sverige kan
denna utveckling ske då kommuner väljer att exploatera jord- eller skogsbruksmark för att
bygga ny bebyggelse på dessa områden. Vid ett sådant scenario kan detta ske genom
implementeringen av lagarna i Miljöbalken (MB) (1998:808), specifikt 3 kapitlet § 4 där
följande står: [brukningsvärd] jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk. Trots att det existerar en lag där bebyggelsen av jordbruksmark
tillåts om det bidrar till att gynna samhället i stort, medför bebyggelse på denna typ av
mark- eller andra naturområden en annan problematik som till olika stor utsträckning
strider mot principer inom såväl förtätningskonceptet som hållbar stadsutvecklings
principer. Dessutom innebär en reducering av jordbruksmark ett ökat behov av resurser
som antigen importeras eller odlas och transporteras från andra geografiska områden.
Utöver detta kan tolkningen av denna lag vara komplicerad, mer specifikt tolkningen av
vad som anses vara väsentliga samhällsintressen eller vad som utgör brukningsvärd
jordbruksmark då dessa kan vara relativt svår definierade.
Svenska kommuner och deras planerare står inför ett komplext dilemma i deras strävan
mot skapandet av hållbar stadsutveckling, genom förtätning av urbana områden, då
bebyggelse av jordbruksmark samt annan natur kan vara en konsekvens av denna strävan.

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens huvudsyfte är att genomföra en kritisk analys av förtätning som planeringsideal
för hållbar stadsutveckling och hur detta påverkar bevarandet/exploaterandet av
jordbruksmark i sex av Uppsala läns åtta kommuner. Syftet kan konkretiseras i tre
frågeställningar:
• Hur beskrivs hållbar stadsutveckling teoretiskt?
7

•
•

Hur implementeras hållbara stadsutvecklingsteorier i praktiken av de utvalda
kommunerna?
Hur kan tolkningen av lagtexten 3 kap. § 4 MB påverka kommuners
planeringsbeslut?

1.2 Avgränsning
För att kunna genomföra en mer djupgående undersökning och sedermera även diskussion
av lagtexten i 3 kap. 4 § MB har endast den del av lagen som berör exploatering av
jordbruksmark använts i denna uppsats. I sin helhet berör lagen även skogsbruk, men
användningen av hela lagtexten skulle med största sannolikhet resultera i en större uppsats
än de utsatta begräsningarna som existerar för denna uppsats. Avgränsning medför att mer
djupgående empiriska resultat om tolkningen, av lagtextens jordbruksmarksdel, kunde
erhållas. Vidare har uppsatsen avgränsats till att endast behandla sex av Uppsala läns åtta
kommuner. Initialt var syftet att behandla alla kommuner, men då Knivsta kommun samt
Älvkarleby kommun inte kunde medverka, avgränsades uppsatsen till att enbart behandla
Enköping kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierp kommun, Uppsala kommun
samt Östhammar kommun. Fördelen med denna, ofrivilliga, avgränsning var att mer
insamlad data från respektive kommun kunde presenteras och således bidra till mer
ingående resultat och diskussion. Nackdelen är att två kommuner inte behandlas i
uppsatsen, vilket medför att det är svårare att framföra konkreta resultat beträffande hela
Uppsala län. Ytterligare avgränsningar genomfördes vid genomgången av kommunernas
planhandlingar, där endast översiktsplaner samt fördjupade översiktsplaner studerades.
Skälet till detta är att dessa planhandlingar erbjuder en översiktlig genomgång av respektive
kommuns riktlinjer och målsättningar över en längre tidsperiod samt att dessa påverkar
andra kommunala planhandlingar.

1.3 Disposition
Uppsatsens första kapitel innefattar dess inledning, syfte och frågeställningar samt de
avgränsningar som genomförts. Nästföljande kapitel redovisar en genomgång av de
vetenskapliga metoder som implementerats vid undersökningsprocessen samt varför dessa
metoder föredragits framför andra. Uppsatsens tredje redovisar en kort historisk bakgrund
av svenska städers utveckling samt några av de första teorierna rörande urbana områdens
utformning. Nästföljande kapitel innefattar den teoretiska bakgrund som undersökningen
baserats på.
De tre nästföljande kapitlen redovisar de empiriska resultat som erhållits genom
implementeringen av de utvalda metoderna. Uppsatsens femte kapitel redovisar hur
hållbara stadsutvecklingsteorier implementeras i praktiken av internationella, nationella
samt regionala myndigheter. Vidare innefattar detta kapitel även en redovisning av de sex
utvalda kommunernas implementering av dessa teorier. Det sjätte kapitlet redovisar de
utvalda kommunernas arbete med samt implementering av planeringsidealet förtätning. Det
8

sjunde kapitlet redovisar de utvalda kommunernas arbete med jordbruksmark samt deras
respektive tolkningar av lagtexten 3 kap. 4 § MB. I uppsatsens åttonde kapitel genomförs
en diskussion samt analys av det empiriska material som redovisats i de tre föregående
kapitlen samt att förslag för vidare forskning presenteras. Vid genomförandet av
diskussionen och analysen förekommer även de vetenskapliga teorier som redovisas i
uppsatsen fjärde kapitel. Det avslutande kapitlet presenterar de slutsatser som erhållits vid
genomförandet av denna undersökning.

2. METOD OCH MATERIAL
2.1 Metodval och objektivitet
Denna uppsats baseras, huvudsakligen, på en kvalitativ metodologi som innefattar
litteraturstudier samt genomförandet av semi-strukturerade intervjuer. Då uppsatsens syfte
är att genomföra en kritisk analys av förtätning som planeringsideal för
hållbarstadsutveckling samt hur detta påverkar bevarande/exploaterande av jordbruksmark,
bedömdes kvalitativ metodologi vara mer lämplig än kvantitativ. Dessutom analyseras sex
olika kommuners arbete med dessa frågor, vilket medför ytterligare svårigheter att
applicera kvantitativa metoder eftersom deras arbete då hade behövt kvantifieras på något
vis, för att sedan analyserar. En sådan åtgärd hade, med största sannolikhet, blivit
missvisande eftersom kommunerna har olika yt- och befolkningsstorlekar samt olika
ekonomiska förutsättningar. Dessutom hade detta inneburit att kommunernas åtgärder och
målsättningar värderats mot varandra, något som kunde medföra att vissa kommunerna
framstod som sämre än andra inom något/några områden och detta är inte meningen eller
syftet med denna uppsats. Således valdes en kvalitativ metod eftersom de teorier som
presenteras i uppsatsens teoretiskabakgrund kunde på ett tydligare vis implementeras vid
analysen samt diskussionen av den erhållna empirin. En aspekt som är viktig att beakta vid
skrivandet av en uppsats eller annan vetenskaplig text där kvalitativa metoder använts vid
forskningsprocessen, är objektivitet. Givetvis är objektivitet en viktig faktor i all
vetenskaplig forskning, även vid forskning som baseras på kvantitativa metoder, men
Thomas Haskell (1990) menar att objektivitet är i synnerhet viktigt i samhällsvetenskapliga
discipliner då de slutsatser som erhålls, härstammar från tidigare argument eller forskning.
Samtidigt menar Haskell (1990) att objektivitet är svårt att uppnå då forskare på ett eller
annat vis gör ett urval kring vilka teorier eller argument de väljer att använda vilket medför
att somliga forskare kan tolka detta urval som objektivit medan andra inte tolkar det på
samma vis. Däremot menar John Gaddis (2002) att ett sådant urval är nödvändigt då ett
specifikt ämne kan utgöras av lika många relevanta variabler som en forskare kan utveckla
eller läsa om. Vidare, menar Gaddis (2002) att valet av variabler bör beaktas utifrån deras
relevans samt inflytande på syftet för att underlätta vid urvalet av det material som
presenteras respektive det som inte presenteras. Utöver detta menar Max Weber (2011) att
forskning som behandlar mer ”generella” problem inte bör baseras på endast ett argument
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utan bör inkorporera fler argument för att åstadkomma objektivitet. Däremot fortsätter
Weber (2011) beskriva att objektivitet är en komplicerad term som kan ha olika innebörd
beroende på vem som läser forskningen.

2.2 Litteraturstudie och urvalsprocesser
Den teoretiska bakgrundsdelen baseras på en litteraturstudie där en rad olika artiklar och
böcker presenteras från olika författare. Problematiken med denna metod är att urvalet av
det material som presenteras behövde begränsas för att främst behandla relevant forskning
utifrån uppsatsen syfte och målsättning. Eftersom denna uppsats behandlar hållbar
stadsutveckling, ett begrepp som härstammar från hållbar utveckling, existerar det en stor
mängd forskning som behandlar begreppet hållbar utveckling, något som försvårar
urvalsprocessen ytterligare. Däremot behandlas snarlika problem i majoriteten av den
existerande forskningen då själva begreppet hållbar utveckling syftar till en förändring av
det mänskliga samhället för att reducera dess påverkan på den globala miljön och för att
göra ett urval av denna forskning, behövdes ett specifikt kriterium. För denna uppsats var
detta; den forskning som ansågs vara relevant behövde behandla hållbar utveckling i urbana
områden, de facto hållbar stadsutveckling. Trots detta urval existerade det fortfarande en
stor mängd forskning som berörde detta ämne, men i likhet med forskningen beträffande
hållbar utveckling, behandlade många vetenskapliga texter snarlika eller samma problem.
För att minimera upprepning i den teoretiska bakgrunden rörande hållbar stadsutveckling,
valdes texter vars forskning kompletterade varandra eller presenterade nya teorier. Då
denna uppsats även behandlar förtätning som planeringsideal, användes även detta som ett
kriterium vid urvalet av vetenskaplig forskning för den teoretiska bakgrunden. Trots detta
urval, behövdes ytterligare material rörande förtätning för den del av bakgrunden som
enbart behandlar detta område. För att komplettera den forskning som redan erhållits,
användes ytterligare en urvalsprocess där vetenskapliga texter som, främst, behandlade
förtätningskonceptet valdes ut. Fördelen med denna urvalsprocess var att den underlättade
vid sökandet av forskning som kunde inkorporeras i uppsatsen. Ytterligare en fördel var att
den forskning som sedermera användes i uppsatsens teoretiska bakgrund är relevant till
uppsatsen syfte. Däremot fanns det även nackdelar med denna urvalsprocess. Då urvalet
blev relativt begränsat finns det möjligheter att forskning som kunnat bidra med ytterligare
material, inte hittats. Dessutom kan den forskning som presenteras i uppsatsen anses vara
daterad då majoriteten av forskningen publicerats mellan år 1987-2006 och endast en liten
andel av den forskning som presenteras är skriven efter år 2010. Trots detta, påverkas inte
forskningens relevans av dess ålder, eftersom de problem som behandlas i dessa texter är
relevanta än idag. För den teoretiska bakgrundens sista del var urvalet av teorier en mer
komplicerad process då olika typer av texter behövde inkorporeras. Då
bevarandet/exploaterandet av jordbruksmark är reglerat av svensk lagstiftning, behövdes en
gnomgång av lagen samt dess ursprung. Denna del av urvalsprocessen var relativt enkel
eftersom det endast finns en specifik lag beträffande detta område i den svenska
10

lagstiftningen. För att beskriva vilka svårigheter som kan existera vid implementering av
somliga lagar, användes vetenskapliga texter där forskare genomfört olika studier för att
förstå hur olika delar av en lagtext kan tolkas. Det faktum att dessa texter inte behandlar
svensk lagstiftning specifikt beaktades vid valet av dessa, men eftersom de behandlar olika
termer som förekommer även i den svenska lagstiftningen, ansågs de vara relevanta för
denna uppsats. Utöver detta, användes material som beskriver vilka ansvarsområden
offentliga myndigheter i Sverige har samt utvecklingen av den svenska
jordbruksmarksarealen de senaste åren.

2.3 Insamling av empiriskt material
I likhet med metodvalet för den teoretiska bakgrundsdelen, som presenteras i ovanstående
stycke, baserades en del av insamlingen av uppsatsens empiriska material på en
litteraturstudie av de utvalda kommunernas översiktsplanhandlingar. Då kommunala
översiktsplaner presenterar framtida visioner och målsättningar för kommunal utveckling
och således ansågs dessa planhandlingar tillhandahålla den information som söktes för
denna uppsats. Andra kommunala planhandlingar, exempelvis detaljplaner, tenderar att
presentera platsspecifika åtgärder och deras antal varierar bland kommunerna eftersom de
är beroende av andra faktorer. Användningen av dessa hade inneburit att endast specifika
delar av respektive kommuns planeringsarbete hade presenterats och kunde således inte
erbjuda en överskådlig redovisning av deras totala planeringsarbete. Som tidigare nämnts,
behandlar denna uppsats sex kommuner som alla tillhör Uppsala län, men där det initiala
syftat var att genomföra en länsstudie av alla åtta kommuner. Valet av just Uppsala läns
kommuner skedde på grund av två anledningar. För det första, har länet en relativt stor
jordbruksmarksareal vilket medför att planeringsåtgärder rörande denna markyta kan
förekomma. För det andra, upplever länet en relativt snabb befolkningsökning vilket
medför att områdets urbana områden kan uppleva ett expansionsbehov. Vidare skiljer sig
befolkningsökningen bland de utvalda kommunerna, där somliga kommuner upplever en
snabb befolkningsökning medan andra kommuner upplever en långsam ökning eller till och
med befolkningsminskning. Dessa olika befolkningsförutsättningar medför att de utvalda
kommunerna behöver anpassa förtätningsidealet utifrån sina egna förutsättningar och detta
kan medföra att en mer nyanserad redovisning av planeringsidealet kan presenteras.
För att erhålla ytterligare empiriskt material, utöver det som erhölls från de utvalda
kommunernas planhandlingar, genomfördes sex intervjuer med tjänstemän från respektive
kommun. Som tidigare nämnts, var utformningen av de intervjuer som genomfördes semistrukturerad. Skälet till valet av intervjuer som metod för denna uppsats är att intervjuer i
allmänhet, oavsett deras struktur, kan erbjuda en mer djupgående inblick i det studerade
ämnet. Dessutom menar Martyn Hammersley och Paul Atkinson (2007) att intervjuer som
forskningsmetod kan medföra att viktigt empiriskt material kan insamlas för att förbättra
forskningen ytterligare. Däremot beskriver Pål Repstad (2007) att det existerar kritik mot
användandet av intervjuer, som metodologi, vid vetenskaplig forskning då de kan fokusera
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i alltför hög grad på individuella personers åsikter. För att undvika detta, ombads varje
respondent besvara intervjufrågorna utifrån deras respektive kommuns arbete och inte
utifrån deras egna tankar eller preferenser rörande detta arbete. På detta vis kunde
intervjuerna komplettera materialet som återfanns i översiktsplanerna. Inför genomförandet
av intervjuerna, skapades en intervjumall med åtta olika frågor som berörde hållbar
stadsutveckling, förtätning samt lagtexten 3 kap. 4 § MB. Användningen av en mall
tenderar att tolkas som genomförandet av strukturerade intervjuer, men då följdfrågor
ställdes utifrån de svar som erhölls under intervjuernas gång, övergick intervjuerna från att
vara strukturerade till att vara semistrukturerade. Dessutom menar James Holstein och
Jaber Gubrium (1995) att en intervjumall erbjuder forskare möjligheten att inleda en
konversation samt att återgå till någon fråga om intervjun stagnerar. Holstein och Gubrium
fortsätter med att beskriva vikten av att forskare har bakgrundskunskap berörande det ämne
de behandlar i sina intervjuer för att detta erbjuder möjligheter att ställa konkreta frågor
som är relevanta till ämnet. Av denna anledning genomförde intervjuerna efter att
materialet för den teoretiska bakgrunden hade valts ut och lästs. För att maximera antalet
respondenter, erbjöds de möjligheten att genomföra intervjun via e-post, telefon eller på
plats. Resultatet blev att två telefonintervjuer (Tierps kommun och Uppsala kommun), tre
platsintervjuer (Östhammars kommun, Heby kommun och Håbo kommun) samt en e-post
intervju (Enköpings kommun) genomfördes. Enligt Repstad (2007) bör forskare inte
kategorisk avvisa alternativa lösningar till platsintervjuer, men det faktum att icke-verbala
budskap inte kan tolkas via telefon- eller e-postintervjuer bör beaktas (s. 108). Däremot
innebar dessa tre valmöjligheter att respondenterna själva kunde välja hur de ville bli
intervjuade utifrån sina arbestscheman samt möjligheter och kan vara en anledning att sex
av åtta kommuner valde att delta. Samtidigt innebar telefonintervjuerna samt epostintervjun att vissa svårigheter uppstod vid genomförandet av dessa. Vid
telefonintervjuerna var det problematiskt att föra anteckningar av respondenternas svar då
det var svårare för respondenterna att uppfatta att anteckningar fördes. Vid e-postintervjun
var det problematiskt att ställa följdfrågor och erhålla en spontan respons då det kunde ta
längre tid för respondenten att besvara dessa frågor. Vid genomförandet av alla intervjuer,
utom vid e-postintervjun, antecknades respondenternas svar. Initialt skulle intervjuerna
spelas in med hjälp av en bandspelare, men då en av respondenterna inte ville genomföra
en sådan intervju fördes enbart anteckningar. Efter intervjuerna sammanställdes
respondenternas svar i ett dokument som sedan skickades till dem via e-post. Detta erbjöd
dem möjligheterna att läsa igenom det som hade antecknats och lägga till eller ta bort vissa
delar som eventuellt missats eller uppfattats felaktigt. Det material som erhållits från
intervjuerna och som presenteras i uppsatsen är från den slutgiltiga sammanfattningen av
intervjuerna och som lästs igenom samt ändrats av respondenterna. På respondenternas
begäran, skickades intervjumallen på förhand så att de kunde läsa igenom frågorna och
förbereda sina svar. Detta innebar att en del av den spontanitet som intervjumetoden
erbjuder försvann, men då möjligheten att ställa ytterligare frågor utifrån de svar som
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erhölls kvarstod, bibehölls en del av denna spontanitet. Dessutom innebar möjligheten för
respondenterna att förbereda sina svar, innan genomförande av intervjun, att de svar som
erhölls var mer detaljerade än de kunde ha varit om intervjumallen inte skickats på förhand,
något som gynnar uppsatsen. Genom att genomföra alla intervjuer, oavsett form, på samma
vis, där respondenterna erbjöds möjligheter att på förhand erhålla intervjumallen samt i
efterhand även läsa intervjusammanfattningen, gavs alla respondenter lika förutsättningar.
Detta ansågs viktigt för att erhålla bästa möjliga resultat från varje intervju samt för att
skapa transparens i uppsatsens empiriska del.

2.4 Statistisk data och internetsidor
Trots att majoriteten av allt empiriskt material erhölls genom kvalitativa metoder,
förekommer det även material av mer kvantitativ deskriptiv karaktär. Målsättningen var att
erhålla statistisk data som kunde redovisa respektive kommuns befolkningsmängd, markoch jordbruksmarksyta samt åkermarkarealsutveckling, ansågs kvantitativ metodologi vara
mer lämplig. Detta gjorde det möjligt att bearbeta det insamlade materialet, genom olika
uträkningar, vilket gjorde att presentationen av data kunde ske på ett tydligare vis i tre olika
tabeller. Det statistiska materialet erhölls från Statistiska Centralbyråns samt
Jordbruksverkets respektive internethemsidor. Dessa olika myndigheter presenterar
statistiks data på olika vis där Jordbruksverket presenterar markareler i måttet hektar medan
Statistiska Centralbyrån presenterar markarealer i kvadratkilometer. För att presentera all
data med ett arealmått, omvandlades statistik som presenterades i hektar till
kvadratkilometer. Detta för att på ett enklare vis kunna presentera de insamlade data
rörande markarealer. I de fall då hänvisningar till internetsidor förekommer i uppsatsen, har
deras autenticitet beaktats noga för att undvika felaktigt eller falskt material genom att
endast hänvisa till nationella eller internationell myndigheters internetsidor. Givetvis kan
det förekomma felaktigheter även vid dessa myndigheter, men chanserna för att detta skulle
förekomma bedömdes vara relativt minimala då de är myndigheter som ämnar redovisa
statistisk data av nationell betydelse.

3. HISTORISK BAKGRUND
3.1 Stadens historia och utveckling
Städer har i flera tusen år erbjudit mäniskor säkerhet mot yttre hot, interaktion med andra,
handelsmöjligheter samt tillgång till olika varor. Många städer byggde murar vars främsta
uppgift var att erbjuda invånarna säkerhet samt skydd mot yttre fiender. Utöver detta bidrog
murar till konstruktionen av artificiella gränser mellan städerna och den omkringliggande
landsbygden (Christaller, 1966, ss. 14-15). Städer eller större urbana samhällen
lokaliserades i geografiska rum som hade förutsättningar som ansågs vara avgörande.
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Däremot har deras planering, utformning och utseende förändrats i takt med det mänskliga
samhällets utveckling.
I Sverige kan den tidigaste, relativt organiserade, stadsplaneringen spåras till början av
1100-talet. I takt med att landets befolkning började övergå från asagudarna till
kristendomen, började kyrkor att byggas i många städer. Dessa byggnader byggdes oftast i
städernas centrum och all annan bebyggelse byggdes runt dem så att deras utseende likande
ett hjul med kyrkan som navet och med gränder som ekrar (Björk et al, 2008, s. 15). I
landsbygden utanför städerna fanns det gårdar som ägnade sig åt jordbruk samt
boskapsodling, vars resurser transporterades till städerna och deras invånare. Andra
europeiska städer upplevde en mer organiserad planering där städerna utformades utifrån
regelbundna rutmönster med raka gator och olika kvarter (Söderqvist, 2005, s. 98). Under
1600-talet började allt fler svenska städer, såväl befintliga som nya, att utformas utefter en
organiserad planering där rutnätsstaden var det efterföljda idealet. I mottsatts till tidigare
svensk stadsplanering, eller brist därav, erbjöd rutnätsstaden en möjlighet att organisera
staden på ett bättre vis. I de städer som redan existerade och hade en befintlig bebyggelse,
applicerades rutnätsmodellen på all ny stadsexpansion framöver. Ett tydligt exempel på
denna utveckling är Gamla Stan i Stockholm. Det var inte enbart städerna som expanderade
under denna period utan även landsbygden kring dem. I takt med att städernas befolkning
ökade, ökade även behovet av resurser i städerna. Detta medförde att stora delar av all
odlingsbar mark i landsbygden kring städerna hade någon form av jordbruksverksamhet vid
mitten av 1800-talet (Björk et al, 2008, s. 17).
I början av 1800-talet hade industrialiseringens tidsålder påbörjats och en rad olika
innovationer hade uppfunnits. En av dessa var tåget, ett nytt transportmedel som innebar att
varor och resurser kunde transporteras över större geografiska avstånd. Dessa
transportmedel färdades på räls vilket innebar att många europeiska städer, däribland även
svenska städer, började bygga ett nytt infrastrukturnät där tågrälsen var den viktigaste
komponenten. I svenska städer samt tätorter byggdes tågrälser samt tågstationer i deras
yttre delar och blev som en gräns för deras expansion, en expansion som fortfarande skedde
utifrån rutnätsmönstret (Björk et al, 2008, s. 19). Dessutom medförde industrialiseringen
andra innovationer som bidrog till skapandet av industrier och fabriker som ägnade sig åt
storskalig produktion av varor (Kragh, 2012, s. 102). I många svenska städer började
fabriker byggas och sammankopplas med det växande tågrälsnätet. Många städer upplevde
en tilltagande urbanisering, med en ökad befolkningsmängd som följd, då allt fler
människor från landsbygden började söka sig till städerna för att erhålla avlönad
sysselsättning i fabrikerna. Befolkningsökningen i städer medförde ett behov att expandera
städernas ytor ytterligare och under perioden 1900-1950 skedde denna expansion i form av
förorter. Dessa byggdes i anknytning till städerna, på bekostnad av geografiska rum som
tidigare hade varit odlingsmark eller haft annan jordbruksverksamhet (Björk et al, 2008, s.
21). Under denna tidsperiod började även användningen av fordon drivna med fossila
bränslen öka vilket medförde dels att städer kunde expandera sina ytor utan att avstånden
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mellan de centrala delarna och förorterna blev stora (utifrån den tid som det tog att
transporteras mellan dem), dels en utökning av infrastrukturnätverken genom
konstruktionen av vägar. Trots dessa åtgärder, medförde bilismens konstanta expansion att
befintliga vägnät i många städer blev belastade. För att åtgärda detta, byggdes motorvägar
som placerades i utkanten av städerna och bidrog således till att reducera trafiken i
stadskärnan.
Vid slutet av 1970-talet började många städers fabriker och annan industriell
verksamhet i centrala lägen att upphöra då dessa valde att omlokalisera sin verksamhet till
andra geografiska områden. Detta medförde att många städer och tätorter valde att bygga
nya bostäder i dessa områden för att förtäta sina stadskärnor och på detta vis reducera sin
expansion (Björk et al, 2008, s. 25). För närvarande, försöker många svenska kommuner att
förtäta sina befintliga städer och urbana rum för att motverka expansionsbehovet som en
ökande urbaniseringsprocess medfört. Dessutom är detta ett försök att sammankoppla
städernas kärnor med de förorter som byggdes under de första 50 åren av förgående sekel.

3.2 Howard och Le Corbusier
Ovanstående del redogör, främst, för svenska urbana områdens utveckling, men i många av
kontinentens resterande länder skedde utvecklingen av dess områden på ett liknande vis,
men under olika tidsepoker. Vidare uppstod ett behov för förändring i dessa geografiska
områden under slutet av 1800-talet samt början av 1900-talet för att motverka de urbana
förändringar som industrialiseringen orsakat. De första teorierna beträffande utförliga
förändringar av urbana områdens utseenden och miljö började skapas i perioden mellan
åren 1890-1930. Under denna period var det främst två män som var framstående i deras
strävan att förändra städerna i deras hemländer; Ebenezer Howard och Le Corbusier. Deras
främsta målsättning var utformandet av nya urbana områden som på bästa möjliga vis
kunde representera makten och skönheten av modern teknologi samt de mest upplysta idéer
kring samhällelig rättvisa (Fishman, 2004, s. 21). Med andra ord försökte dessa män skapa
städer och tätorter som kunde reflektera den utveckling och transformation som deras
samhällen hade genomgått under det senaste århundradet. Trots att begreppen hållbar
utveckling eller hållbar stadsutveckling inte existerade under denna tidsperiod, kan deras
tankar och teorier kring städers utseenden och funktionalitet tolkas som en förgångare till
dagens teorier beträffande hållbar utveckling i allmänhet samt hållbar stadsutveckling i
synnerhet. Deras tankar motsatte sig den tidens normer och riktlinjer där samhällsplanerare
behövde anpassa sin verksamhet utifrån det rådande systemet (Fishman, 2004, ss. 22-23).
Trots dessa restriktioner ägnade båda män stora delar av sina liv för att uppnå och bygga
städer som kunde reflektera deras tankar.
Den som först inledde sin strävan och arbete med förändringen av urbana områden var
Howard, främst eftersom han var 37 år äldre än Le Corbusier. Hans vision av dessa
områdens utseenden och utformning har erhållit namnet ”trädgårdsstaden” (the Garden
City), men hans främsta strävan var skapandet av samhällen som var uppbyggda av
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samarbete och kunde fungera som fristående ekonomisk enheter (March, 2004, s. 411).
Dessa samhällen skulle bestå av ett urbant centrum med högst 30000 invånare och skulle
vara omringade av ett ”grönbälte” som utgjordes av jordbruksgårdar och parker. Inom det
urbana centrumet skulle det finnas faciliteter för kommersiella, industriella och kulturella
aktiviteter samt lugna bostadsområden. Howard ansåg att dessa samhällen inte skulle vara
”satellitstäder” för befintliga metropoler, utan snarare som städer vars befolkning skulle
öka med invånare från metropolerna och på detta vis kunde hela landskapet utgöras av
mindre urbana samhällen som separerades med grönbälten (Fishman, 2004, s. 39). Denna
vision var ett tydligt steg bort från den tidens snabbt växande urbana områden med
arbetslöshet, fattigdom samt skadliga luftföroreningar och kunde erbjuda människor en
lugnare tillvaro, sysselsättning samt bättre hälsa.
I motsatts till Howards vision av mindre urbana samhällen utsprida över hela landet för
att motverka de framväxande metropolerna, strävade Le Corbusier mot att förbättra livet för
invånarna i dessa områden genom att planera städer som han kallade för ”den strålande
staden” (the Radiant City). Hans planer var att bygga kvarter med höghus varav varje
byggnad skulle utgöra ett eget kvarter med 2700 invånare. Målsättningen med höghusen
var att reducera både antalet lyxbostäder för de mer välbärgade invånarna såväl som
arbetsklassens bostäder vars utformning endast tillgodosåg det som han kallade för
”existensminimum”, det vill säga den tidens lägst tillåtna hygien krav (Fishman, 2004, s.
55). För att åstadkomma detta, försökte Le Corbusier utforma bostäder som skulle passa
alla invånare genom att vara tillräckligt stora för att inte uppfatas som trånga, men
samtidigt tillräckligt små för att reducera slösandet av bostadsutrymmen. I höghusen skulle
det existera olika tjänster, exempelvis kaféer, restauranger och affärer, som alla invånare
kunde ha tillgång till. På detta vis kunde dessa höghus bidra till att reducera de socioekonomiska klyftorna som existerade bland städernas invånare.
Dessa två planerares visioner och planer skiljer sig markant från varandra. Där Howard
strävade efter skapandet av mindre, men kompakta, urbana områden som var omringade av
natur och kunde vara ekonomiskt självförsörjande för att på detta vis reducera existensen av
metropoler, försökte Le Corbusier utveckla och förbättra livet för invånarna i metropolerna.
Trots dessa markanta skillnader fanns det även likheter i deras planer. Båda planerare
strävade efter att skapa mer socio-ekonomiskt jämställda urbana områden där människor
kunde trivas. I Howards ”trädgårdsstäder” skulle detta uppnås genom att invånarna
samarbetade, medan i Le Corbusiers ”strålande städer” skulle detta ske genom interaktion
mellan människor med olika ekonomiska förutsättningar. Dessutom strävade båda efter att
förändra urbana områdens dåvarande utveckling för att åstadkomma en balans mellan
mänsklighetens teknologiska utveckling och naturen (Fishman, 2004, s. 30). Trots att deras
planeringsarbete skedde i förgående sekels början, kan spår av deras teorier rörande urbana
områdens utveckling ses än idag, även om dagens implementering skiljer sig från deras
visioner. I Howards fall är det genom beaktandet av grönaområdens betydelse i urbana
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områden medan i Le Corbusiers fall är det genom ökad bebyggelse inom urbana områdens
ytor, de facto, förtätning av dessa områden.

4. TEORETISK BAKGRUND
4.1 Den hållbara staden
De förändringar av urbana områden som Howard och Le Corbusier ämnade genomföra var
baserade på den samhälleliga utveckling som rådde under deras livstid. Samhällets
utveckling är en löpande process och dagens samhälle skiljer sig från det samhälle som
Howard och Le Corbusier levde i, men behovet av förändring i urbana områden kvarstår än
idag. Sedan publiceringen av FN:s Brundtlandsrapport (1987) har behovet att förändra det
mänskliga samhällets negativa påverkan på miljön uppmärksammats av såväl
internationella som nationella myndigheter. I rapporten förekommer termen hållbar
utveckling, en term som för närvarande brukas dagligen av media och politiker i alla
nationella instanser. Termens initiala syfte ämnade främjandet av en global
samhällsutveckling som kunde tillgodose den rådande efterfrågan av varor och resurser,
utan att reducera framtida generationers möjligheter att tillgodose sin efterfråga (Report of
the World Commission on Environment and Development, 1987, s. 24). En av de främsta
orsakerna som bidrog till publiceringen av denna rapport var den globalt ökande efterfrågan
samt konsumtion av naturresurser för olika mänskliga aktiviteter. Både processerna som
brukas vid exploateringen av vissa naturresurser samt deras användning bidrog med
utsläpp, skövling och andra konsekvenser som påverkade den globala miljön negativt.
Genom att publicera denna rapport strävade FN efter att belysa behovet av en global
förändring av det mänskliga samhällets negativa påverkan på miljön. Denna förändring
skulle kunna uppnås genom att reducera exploateringen av naturresurser till en måttlig
gräns. Med denna förändring kunde den globala konsumtionen av produkter bli reducerad
och samtidigt erbjuda naturen en möjlighet att ersätta de resurser som exploaterats (Report
of the World Commission on Environment and Development, 1987, s. 38.) För att
åstadkomma målsättningen med FN:s rapport bör förändringar inom konsumtionsvanor ske
i de geografiska rum där stora antal människor är bosatta på relativt små geografiska
utrymmen, nämligen urbana områden.
Den globalt eskalerande urbaniseringen, under de senaste seklen, har resulterat i att allt
fler människor lever i städer eller andra tätorter. Sedan år 2006 lever mer än hälften av
jordens befolkning i dessa urbana områden, men även innan denna övergång huserade
dessa områden stora proportioner av världens befolkning. Breheny (1992) menar att jordens
städer, utöver att vara de geografiska rum som konsumerar störst andel naturresurser, även
är de rum som producerar mest utsläpp samt avfall och bidrar sedermera till den negativa
påverkan på miljön som det mänskliga samhället orsakar. För att motverka denna
utveckling, bör urbana områden utformas och styras utifrån en målsättning som ämnar
reducera såväl resurs konsumtion, som de utsläpp som detta orsakar, för att på detta vis
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bidra till lösningen av denna globala problematik (Breheny, 1992, s. 2). Genom att
implementera olika åtgärder som reducerar urbana områdens konsumtionsbehov, således
även deras utsläpp, kan dessa bidra till skapandet av mer hållbara urbana områden. Utöver
detta kan åtgärder som bidrar till förändringar i dessa områden, även bidra till en total
förändring av det mänskliga samhället då stora delar av all mänsklig verksamhet sker i eller
för dessa geografiska rum (Breheny, 1992, s. 2). Implementeringen av olika åtgärder som
kan leda till mer hållbara förändringar i urbana rum är en komplicerad process, men det är
även en process som, om den lyckas, kan bidra till skapandet av hållbar utveckling
generellt och hållbar stadsutveckling i synnerhet.
Urbana områden är, generellt, geografiska rum där en blandning av såväl mänsklig
som kommersiell verksamhet sker dagligen, samtidigt är dessa områden unika då de kan ha
olika geografiska förutsättningar, variera i såväl invånarantal samt storlek och erbjuda olika
kommersiella verksamheter. Således bör myndigheter och beslutsfattare i urbana områden
sträva efter att skapa förändringar utifrån en lokal kontext för att åstadkomma hållbar
stadsutveckling. Enligt Forbes Davidson (1996) bör stadsplanering beakta den lokala
kontexten eftersom den påverkas av vad som invånarna anser utgöra lokalt viktiga frågor.
Genom att beakta dessa frågor, kan lokala myndigheter anpassa olika åtgärder utifrån den
rådande lokala kontexten. Däremot är dessa åtgärder beroende kommunens ekonomiska
förutsättningar samt möjligheter att genomföra olika förändringar (Davidson, 1996, s. 447).
Dessa två aspekter blir, oftast, starkt påverkade av olika politiska förändringar då olika
nationella och lokala politiska partier inte alltid bedriver samma politik vilket kan leda till
att vissa lokala frågor, som tidigare ansågs vara viktiga, ersätts av andra frågor efter ett
politiskt val (Davidson, 1996, s. 448). Även Petter Næss (2001) anser att hållbar
stadsutveckling kan uppnås om myndigheter anpassar olika åtgärder utifrån deras lokala
förutsättning framför implementeringen av specifika modeller. Genom att applicera en
sådan strategi, kan lokala myndigheter ha bättre möjligheter att skapa hållbar
stadsutveckling. Dessutom minimerar detta möjligheterna för att konceptet hållbar
utveckling, således även hållbar stadsutveckling, ska förlora sitt värde då det blivit en
vardagligt förekommande term (Næss, 2001, s. 504). För att undvika detta samt
åstadkomma hållbar stadsutveckling, genom åtgärder anpassade utifrån lokala
förutsättningar, bör myndigheter skapa planeringsmål som är genomförbara utifrån hållbara
stadsutvecklingskriterier (Næss, 2001, s. 513). Trots att både Davidson (1996) och Næss
(2001) framhäver behovet och vikten av lokalt anpassade lösningar för att åstadkomma
hållbar stadsutveckling, bör dessa förändringar inte enbart bidra till att främja lokal eller
regional hållbar utveckling, utan även en global sådan. Cirka 80 % av alla invånare, i länder
med relativt höga socio-ekonomiska förutsättningar, lever i städer eller urbana områden.
Dessa invånare konsumerar majoriteten av världens resurser och bidrar således med mest
utsläpp och avfall som påverkar miljön negativt. Samtidigt är det invånarna, i dessa
geografiska rum, de som blir mest påverkade av de negativa konsekvenser som orsakas av
miljöförändringar (Kennedy et al, 2012, s. 775). I länder som har bättre ekonomiska
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förutsättningar bör planerings åtgärder mot skapandet av hållbar stadsutveckling främst
sträva mot att reducera konsumtionen av naturresurser/invånare (Næss, 2001, s. 505).
Enligt Scott Campbell (1996) utgörs hållbar stadsutveckling av tre olika aspekter vars
betydelse är likvärdig. Aspekterna är: hållbar ekonomisk utveckling, hållbar
miljöutveckling samt hållbar social utveckling (Campbell, 1996, s. 298). Forskaren menar
att dessa oftast är i konflikt med varandra vilket medför svårigheter att uppnå hållbar
stadsutveckling utifrån alla tre aspekter. Detta kan exemplifieras genom det som Campbell
(1996) benämner egendomskonflikten. Denna utgörs av problematiken mellan intresset att
bibehålla eller öka ekonomisk tillväxt gentemot ekonomisk jämställdhet för urbana
områdens invånare. Ett exempel på detta är privata hyresvärdar vars målsättning är att
maximera sin ekonomiska tillväxt genom att erhålla en högre ekonomisk vinst, i detta fall
genom hyror från hyresgäster. Genom att sätta höga hyror, som oftast regleras av
bostädernas lokalisering samt attraktivitet, begränsar hyresvärden möjligheten för
potentiella hyresvärdar, med sämre socio-ekonomiska förutsättningar, att erhålla bostäder i
deras byggnad. Genom att begränsa somliga samhällsgruppers möjligheter att erhålla en
bostad, i förmån till ekonomisk tillväxt, uppstår det en konflikt mellan ekonomisk
respektive social hållbarhet i urbana rum (Campbell, 1996, s. 298). Denna typ av konflikter
mellan de tre olika aspekterna försvårar arbetet för myndigheter och stadsplanerare då
åtgärder som ämnar främja, exempelvis, hållbar social utveckling kan försvåra framtida
åtgärder inom hållbar ekonomisk eller miljöutveckling. Trots de uppenbara svårigheterna
med dessa tre aspekter får Campbell (1996) medhåll från Mark Roseland (1997). Han
menar att stadsplanerare samt lokala, nationella och internationella myndigheter bör
implementera en holistisk syn vid utvecklandet av såväl befintliga som framtida urbana
områden för att åstadkomma hållbar stadsutveckling i dessa (Roseland, 1997, s. 199).
Även med de svårigheter som potentiella konflikter mellan de tre olika aspekterna
medför, har myndigheter fortfarande möjligheten att implementera olika förändringar som
kan främja hållbar stadsutveckling. En förändring som flera forskare belyser är städers
energikonsumtion (Jabareen, 2006; Mörtberg et al, 2012; Næss, 2001; Owens, 1992). För
närvarande sker cirka 75 % av den globala energikonsumtionen i städer och urbana rum,
där majoriteten av konsumtionen utgörs av transporter (Mörtberg et al, 2012, s. 764).
Mörtberg et al (2012) menar att urbana områden som är mer kompakta, och således inte
täcker stora geografiska ytor, kan bidra till att reducera behovet av långa resor med fordon
drivna med fossila bränslen. Næss (2001) menar att städers energikonsumtion kan
reduceras genom förbättrad återvinning av avfall samt att delar av det återvunna avfallet
bör användas som material vid konstruktionen av nya byggnader eftersom det inte kräver
långa transportsträckor. För att reducera byggnaders behov av energi föreslår Jabareen
(2006) en stadsutformningsmodell som kallas för passiv sol-design. Genom att utforma och
placera byggnader tätare kan de utnyttja sol och vind för uppvärmning respektive kylning
av bostäder. Owens (1992) utvecklar detta ytterligare genom att beskriva att mindre
bostadshus är mer energieffektiva än större, men att detta är svårt att implementera i större
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städer då de generellt har fler invånare som behöver bostäder (Owens, 1992, s. 82). En
annan förändring som kan bidra mot skapandet av hållbar stadsutveckling är konstruktionen
av bostäder med beblandad upplåtelseform och som är tillgängliga för invånare med olika
socio-ekonomiska förutsättningar (Roseland, 1997, s. 198). Jabareen (2006) utvecklar detta
ytterligare genom att beskriva fördelarna med blandad markanvändning vid konstruktionen
av nya bostadsområden. Genom att bygga bostäder och olika kommersiella tjänster i
närheten av varandra reduceras behovet för invånarna att färdas med fordon drivna med
fossila bränslen till och från dessa platser (Jabareen, 2006, ss. 41-42). Ytterligare en
förändring som kan bidra till hållbar stadsutveckling är främjandet av alternativa
transportmedel i städer eller urbana områden. Genom att förbättra och utveckla
kollektivtrafiken, kan städer invånare ersätta sina privata fordon med bussar, spårvagnar
samt tunnelbanor när de ska färdas inom staden (Kennedy et al, 2012, s. 775). Detta skulle
kunna minska skadliga utsläpp från fordon drivna med fossila bränslen i urbana områden
till en nivå som kan absorberas av miljön (Jabareen, 2006, s. 40). Ännu en förändring som
bör främjas i urbana områdens utveckling är tillgången till grönområden. Næss (2001)
påpekar att dessa områden erbjuder både en mer hälsosam urban miljö samt minskade
föroreningar. Dessutom kan fler grönområden bevara och utöka ekologisk diversitet av
naturen i urbana områden (Jabareen, 2006, ss. 42-43).
Skapandet av urbana områden som utvecklas på ett hållbart vis är en komplicerad och
invecklad process som myndigheter måste beakta för att kunna lyckas. Davidson (1996)
beskriver att myndigheter kan utveckla urbana områden på ett ordnat och strategiskt vis
genom skapandet av tydliga stadsplaner med väldefinierade syften då dessa har större
möjligheter att implementeras. Däremot bör dessa planer inte innehålla för många olika
målsättningar eftersom detta minimerar deras implementationsmöjligheter (Davidson,
1996, ss. 458-460). Campbell (1996) påpekar att hållbar stadsutveckling inte bör vara en
total förändring av dagens samhälle, snarare en modifikation som erbjuder långsiktiga
möjligheter att reproducera de resurser som förbrukas för närvarande.
För att på ett tydligare vis presentera de olika faktorer som ovanstående teorier
beskriver, sammanfattas dessa i Tabell 1 nedan (utan inbördes ordning). Denna tabell
kommer att användas vid diskussionen samt analysen (kapitel 7) av de empiriska material
som erhållits och presenteras i uppsatsen fjärde, femte samt sjätte kapitel.
Tabell 1. Egenkonstruerad tabell som sammanfattar faktorer beträffande skapandet av
hållbar stadsutveckling utifrån den presenterade forskningen.
1. Reducerad resurskonsumtion
2. Reducerad utsläppsmängd
3. Beakta lokala förutsättningar
4. Tydliga samt genomförbara planeringsmål
5. Beakta hållbar social utveckling
6. Beakta hållbar ekonomisk utveckling
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7. Beakta hållbar miljöutveckling
8. Holistiskt tillvägagångsätt
9. Bostäder med blandad upplåtelseform
10. Lokalisering av kommersiella verksamheter nära/i bostadshus
11. Reducerad bostadsyta
12. Alternativa transportmedel
13. Tillgängliga grönområden

4.2 Förtätning av urbana områden
Det senaste seklets globala urbanisering har medfört behovet för urbana områden att
expandera sina ytor för att kunna hantera de ökande antalen invånare som bosätter sig i
dessa rum. Urbana områdens expansion har, historisk sett, oftast skett på bekostnad av
naturen genom olika typer av bebyggelse (Campbell, 1996, s. 297). Graham Haughton
(1997) menar att denna utveckling orsakat att de starka band, som tidigare existerat mellan
urbana rum och den intilliggande landsbygden, kapats. Detta då dessa områdens expansion
bidragit till att deras skadliga inflytande, på den lokala miljön, ökat genom det förhöjda
behovet samt de förbättrade möjligheterna att importera resurser från avlägsna platser
(Haughton, 1997, s. 198). Då urbana områdens expansion oftast renderar i en ökad negativ
påverkan på miljön, är denna utveckling inte hållbar och således bör den förändras genom
en stadsplanering som försöker motverka dessa rums expansionsbehov. För att motverka
denna utveckling har, sedan början av 1990-talet, många nationella och lokala myndigheter
i olika europeiska länder försökt implementera planeringsåtgärder som ämnar förtäta
urbana områden (Morrison, 1998, ss. 157-158). En av anledningarna till detta val av
planeringsstrategi är dess möjlighet att bidra till skapandet av hållbar stadsutveckling. En
annan anledning är dess möjlighet att motverka fenomenet urban sprawl, som de facto är
expansionen av urbana områdens ytor och kan liknas till den utveckling som svenska
urbana områden upplevde under perioden mellan år 1900-1950 då förorter byggdes.
Michael Neuman (2005) menar att detta fenomen oftast kännetecknas av urbana områden
med relativt låg bostadsdensitet, obegränsade ytor för expansion, konstruktion av
externhandel i anknytning till stora trafikleder samt ett ökat behov för invånare att färdas i
privata fordon. I motsatts till detta kännetecknas förtätningskonceptet av urbana områden
med höga bostadsdensiteter, planerade och begränsade expansions möjligheter, blandad
markanvändning samt utvecklade kollektivtrafiksnät (Neuman, 2005, s. 14). Utifrån detta
ter sig förtätning vara ett mer lämpligt planeringsideal som myndigheter kan implementera
i deras strävan mot hållbar stadsutveckling. Däremot kräver förtätning av urbana områden
en förändring i dessas utformning.
I sin artikel presenterar Elizabeth Burton (2000) tio olika förändringar som förtätning
av urbana områden teoretiskt kan medföra. Dessa är: förbättrad tillgänglighet till
kommersiella verksamheter, arbetsplatser samt bostäder, förbättrad kollektivtrafik, en
ökning av antalet fotgängare och cyklister, minskad brottslighet och social segregation,
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bättre hälsa bland invånarna, minskad bostadsyta och mindre urbana grönområden (Burton,
2000, ss. 1972-1976). Då förtätning ämnar öka befolkningsdensiteten i urbana områden
medför detta ett större incitament för företag att lokalisera sina kommersiella verksamheter
i närheten av invånarna. Detta kan även motverka konstruktionen av externa handelscentra
och samtidigt reducera invånarnas behov att använda privata fordon till och från dessa
verksamheter (Burton, 2000, s. 1972). En ökning av befolkningsmängden medför även ett
ökat behov av bostäder vilket innebär att nya bostäder kan komma att byggas. En ökning av
antalet bostäder kan medföra en prissänkning av dessa, men detta är beroende av urbana
områdens socio-ekonomiska förutsättningar (Burton, 2000, s. 1976). Däremot medför
konstruktionen av fler bostäder möjligheter för blandad bebyggelse där delar av
bostadshusen kan användas för kommersiell verksamhet. Samtidigt är urbana områdens yta
begränsad och har oftast någon form av tidigare bebyggelse vilket innebär att förtätning
som planeringsideal kan medföra att grönområden tas i anspråk för konstruktionen av nya
bostäder (Burton, 2000, s. 1972). Haughton (1997) menar att detta inte nödvändigtvis
behöver vara negativt då detta reducerar urbana områdens expansionsbehov vilket medför
att bebyggelsen av den intilliggande landsbygden kan minska. Däremot innebär denna
ytbegränsning att bostadsytan i nya bostäder kan komma att reduceras i förmån för
konstruktionen av fler bostäder i ett bostadshus. Trots detta, kan en ökning av antalet
bostäder leda till en förbättring av social jämställdhet i urbana områden, men endast om
bostäderna har blandad upplåtelseform. På detta vis ökar möjligheterna för invånare med
olika socio-ekonomiska förutsättningar att leva samt interagera med varandra i samma
bostadshus och erhålla förståelse om varandras situationer, vilket kan reducera social
segregation i urbana områden (Burton, 2000, s. 1975). Förtätning av urbana områden
medför även möjligheter för främjandet av kollektivtrafik samt en ökning av antalet
fotgängare och cyklister då avstånden mellan olika platser minskar, vilket kan reducera
behovet att färdas i privata fordon. En sådan utveckling kan bidra med en minskning av
miljöfarliga utsläpp som uppstår vid användningen av fordon drivna med fossila bränslen
och därigenom reducera en del av den negativa påverkan urbana områden har på såväl den
lokala som globala miljön. Utöver detta, menar Andy Haines (2012) att en mer aktiv
livsstil, i form av fler fotgängare eller cyklister, kan medföra en reducering av antalet
kardiovaskulära sjukdomar som många invånare i urbana områden drabbas av.
De studier som utförts beträffande förtätning som ett planeringsideal för skapandet av
hållbar stadsutveckling har renderat varierade resultat (Burton, 2000; Gordon &
Richardson, 1997; Morrison, 1998; Neuman, 2005). I sin undersökning presenterar Burton
(2000) att förtätning av urbana rum leder till såväl positiva som negativa konsekvenser. De
positiva konsekvenserna innefattar en ökad användning av kollektivtrafiken i urbana
områden, minskad social segregation samt bättre tillgång till kommersiella verksamheter
(Burton, 2000, s. 1987). Däremot medför förtätning en reducering av bostadsytor, brist på
prisvärda bostäder samt en minskning i antalet fotgängare och cyklister (Burton, 2000, s.
1987). Det som bör beaktas i detta fall är att Burtons (2000) endast innefattar urbana
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områden i England med 80000–200000 invånare. Då dessa är resultat från enbart ett land,
är det inte garanterat att samma resultat kan utrönas i andra länder. Peter Gordon och Harry
Richardson (1997) utförde sin undersökning i USA där fenomenet urban sprawl är utbrett
bland många urbana områden, såväl stora som små. Deras slutsatser menar att de summor
som krävs för att främja förtätning av amerikanska städers centrala delar, i synnerhet i
metropolerna, är för höga. Däremot menar forskarna att en förändring av urbana områdens
aktiviteter bör ske genom, exempelvis, införandet av motorvägsavgifter samt utformningen
av nya leveransmetoder av varor och resurser till dessa områden. I likhet med Burton
(2000) utförde även Nicola Morrison ( 1998) sin undersökning i England, men fokuserade
enbart på staden Cambridge. En anledning till att myndigheternas förtätningsåtgärder inte
erhöll de önskade resultaten var stadens brist på mark för konstruktionen av nya bostäder
(Morrison, 1998, s. 175). Ytterligare en anledning var invånarnas vilja att söka bostäder
utanför staden då dessa hade lägre priser än bostäder i stadens centrala delar (Morrison,
1998, s. 175). Dessutom medförde brister i utvecklingen av stadens kollektivtrafiknät att de
invånare som bosatte sig utanför staden skulle, med största sannolikhet, behöva färdas med
privata fordon till och från sina bostäder (Morrison, 1998, s. 176). Neuman (2005) menar
att endast förtätning av urbana områden inte är en lösning för hållbar stadsutveckling
eftersom dessa områden utvecklas utifrån de processer som sker där. Genom att acceptera
detta faktum, kan lokala myndigheter anpassa de förändringar som de väljer att
implementera utifrån de processer som sker dagligen i deras urbana områden (Neuman,
2005, s. 23). De resultat som ovanstående forskare erhållit bekräftar det Davidson (1996)
och Næss (2001) anser kan leda till hållbar stadsutveckling, nämligen att myndigheter bör
främja implementering av lokalt anpassade strategier framför implementeringen av
generella strategier. I detta fall innebär det att förtätning av urbana områden kan bidra till
hållbar stadsutveckling om lokala myndigheter anpassar planeringsstrategin utifrån rådande
lokala förutsättningar.

4.3 Exploatering av jordbruksmark
Ett av argumenten för förtätning som planeringsstrategi är att genom att förtäta städer, till
skillnad mot urban sprawl, reduceras exploateringen av jordbruksmark. Jordbruksmark är,
ur såväl ett nationellt som lokalt perspektiv, en viktig resurs då den erbjuder möjligheter till
odling av produkter som renderar, exempelvis, livsmedel. En viktig aspekt av hållbar
utveckling är möjligheten att basera den svenska produktionen samt konsumtionen av
livsmedel på förnybara resurser (Jordbruksverkets rapport, 2013, s. 16). I takt med att den
globala befolkningsmängden ökar, kommer även behovet av matvaror att öka och deras
produktion kräver stora ytor av mark. Trots detta väsentliga behov, framgår det i
Jordbruksverkets rapport (2013, s. 20) att cirka 34,30 km² svensk jordbruksmark
exploaterades under perioden 1996-2005. Av dessa 34,30 km², exploaterades 7,3 km² för
vägutbyggnad medan resterande andel exploaterades, främst, i förmån för konstruktionen
av småhus. Under perioden 2006-2010 exploaterades cirka 30 km² jordbruksmark, där
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vägutbyggnad utgjorde 0,65 km² och resterande yta för bebyggelse, främst småhus. Denna
exploateringstrend av jordbruksmark i förmån för annan bebyggelse, motverkar
myndigheters strävan mot hållbar utveckling eftersom mark som kan producera
förnyelsebara resurser ersätts med bebyggelse.
Sedan 1970-taltet, då den senaste kommunsammanslagningen ägde rum, har Sverige
290 kommuner. Olof Petersson (2007) menar att denna sammanslagning innebar att
kommunerna blev för stora och för små på samma gång eftersom vissa ansvarsområden
lämpas bättre för mindre geografiska områden medan andra ansvarsområden lämpas bättre
för större. Vidare menar Peterson (2007) att kommunsammanslagningen givit kommunerna
möjlighet och rätt att ansvara för en stor del av den offentliga verksamheten. Med andra ord
innebär detta att svenska kommuner till stor utsträckning har planmonopol vid kommunala
planeringsåtgärder, men det existerar vissa statliga restriktioner som begränsar detta
monopol. Dessa består av; regeringsformen, kommunallagen samt speciallagar, men
tendensen är att lagarna blir mindre detaljerade i allt större utsträckning (Peterson, 2007, s.
83). Eftersom svenska kommuner har planeringsmonopol, innebär det att dessa
myndigheter beslutar huruvida jordbruksmark ska bevaras eller exploateras i förmån för
annan bebyggelse. För att bistå med klarhet samt hjälp vid dessa beslut existerar det
lagtexter som rör jordbruksmark.
År 1985 presenterade regeringen en proposition vars syfte var, bland annat,
hushållningen av svensk mark, vatten samt miljö utifrån en social, ekologisk och
samhällsekonomisk synpunkt (Proposition 1985/86:3, s. 2). En av bestämmelserna, 2 kap. §
4, ur denna proposition blev sedermera en egen lagtext i Miljöbalken, vars syfte är att
tydliggöra för svenska myndigheter vid vilka omständigheter exploaterandet av odlingsbar
jordbruksmark, i förmån av annan bebyggelse, är godtagbara planeringsåtgärder
(Proposition 1985/86:3, s. 2). Lagtexten i 3 kap. 4 § MB tillsammans med lagtexten kap. 2
§ 2 i Plan- och bygglagen (2010:900) är de lagtexter som oftast brukas i de fall då beslut
kring bevarandet eller exploaterandet av jordbruksmark fattas av svenska myndigheter.
Trots dessa lagatexters existens, har andelen jordbruksmark som exploateras av svenska
myndigheter inte reducerats, snarare ökat. En orsak till denna utveckling kan vara att
svensk jordbruksmark inte klassas som riksintresse. Riksintressen är områden som skyddas
mot exploateringsåtgärder enligt paragraferna i MB kap. 3 och 4 (1998:808). Exploatering
av områden som anses utgöra riksintressen får endast ske om det inte hindras av MB kap. 4
§§ 2-8 eller om det inte sker påtaglig skada av områdenas natur- och kulturvärden
(Miljöbalken, 1998:808, kap. 4 § 1). Trots att paragrafen berörande jordbruksmark återfinns
bland de kapitel i MB som behandlar riksintressen, anses jordbruksmark ”endast” vara av
nationell betydelse (Miljöbalken, 1998:808, kap. 3 § 4). Således anses dessa områden inte
utgöra riksintressen.
En annan orsak till ökningen av jordbruksmarkens exploatering kan vara svårigheter
med tolkningen av lagtexten generellt och termen väsentligt samhällsintresse i synnerhet.
Då det är politiker och tjänstemän som arbetar vid olika svenska myndigheter, innebär detta
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att dessa individer avgör vad som anses eller inte anses utgöra väsentligt samhällsintresse.
Tim Blackman (1991) menar att denna term är oerhört komplicerad eftersom den är ett
ideologiskt koncept. Detta innebär att individer ur samhället måste fatta ett beslut kring vad
som anses utgöra väsentligt samhällsintresse och oftast bestäms detta av individer som
anses ha saklig kunskap inom detta område (Blackman, 1991, s. 315). I svenska
myndigheter är det oftast tjänstemän och invalda politiker som fattar dessa beslut. Många
av dessa politiker tillhör något politiskt parti vars åsikter påverkas av den politiska ideologi
som deras parti förespråkar. Detta innebär att de åtgärder som beslutas av politiker i
svenska myndigheter till stor utsträckning påverkas av det eller de politiska partier som har
den styrande makten vid denna tidpunkt. Då det är politiska val vart fjärde år i Sverige,
medför detta att somliga kommuner kan uppleva en politisk förändring som följd av
valresultaten. Rob Imrei och Huw Thomas (1997) utvecklar problematiken med termen
väsentligt samhällsintresse ytterligare då de beskriver att lagar skapas i syfte att agera
objektivt och omdömesfritt i olika rättsliga processer, men att deras skapande påverkas
även av samhällets rådande normer samt socio-ekonomiska förutsättningar. Dessutom
påverkas deras implementering av samhällets rådande normer samt värderingar och dessa
förändras i takt med att samhället i stort förändras över tid (Imrie & Thomas, 1997, ss.
1403-1406). Med andra ord innebär detta att i takt med samhällets förändring, bör även
tolkningen samt implementeringen av lagar förändras. Detta kan medföra att det som anses
utgöra väsentligt samhällsintresse i dagens samhälle, inte behöver utgöra det om 50 år.
Som tidigare nämnts, framgår det i Jordbruksverkets rapport (2013) att en viss andel av
all jordbruksmark som exploateras av svenska myndigheter exploateras i förmån för
vägutbyggnad. Vägutbyggnad anses, generellt, utgöra väsentligt samhällsintresse eftersom
det utvecklar ett lands befintliga infrastrukturnätverk samt erbjuder förbättrade
kommunikationsmöjligheter, något som gynnar majoriteten av befolkningen (Julstad, 2005,
s. 182). Däremot framgår det i Jordbruksverkets rapport (2013) att den största andelen av
jordbruksmark som exploateras sker, främst, för konstruktionen av bostäder. Då somliga
svenska kommuner upplever en befolkningsökning medför detta att behovet av nya
bostäder ökar. Ett exempel är Uppsala kommun, vars befolkningsökning innebär att 1500
nya bostäder måste byggas varje år till och med år 2030 (Översiktsplan 2010 för Uppsala
kommun, 2010, s. 21). Denna typ av befolkningsutveckling medför en problematik för
svenska kommuner eftersom nya bostäder kräver markyta och detta kan leda till en ökning
av jordbruksmarkens exploatering. En sådan utveckling kan leda till att tolkningen av vad
som anses utgöra väsentligt samhällsintresse blir mer komplicerad.

5. HÅLLBAR STADSUTVECKLING I PRAKTIKEN
I detta kapitel syftar begreppet ”i praktiken” inte till praktiskt implementerade
planeringsåtgärder i form av specifika projekt i någon av de utvalda kommunerna, utan är
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snarare en presentation av det arbete som olika myndigheter genomför vid utvecklingen av
olika planeringsriktlinjer. Vidare syftar begreppet till det arbete som samhällsplanerare från
de utvalda kommunerna utför i form av utvecklingen av översiktsplaner.

5.1 Nationella, internationella och regionala riktlinjer för hållbar
stadsutveckling
År 2006 presenterade den Europeiska unionen (EU) ett dokument vars syfte var att redovisa
förnyelsen av unionens strategier beträffande hållbar utveckling bland dess medlemsländer
(Council of the European Union, 2006). Målsättningen med detta dokument var skapandet
av en enhetlig strategi för att bidra till EU:s långsiktiga arbete mot hållbar utveckling.
Strategin baseras på fyra huvudsakliga målsättningar; miljöskydd genom främjandet av
åtgärder som reducerar miljöfarliga utsläpp och konsumtion, social jämlikhet och
sammanhållning genom främjandet av åtgärder som skapar möjligheter för jämställdhet
och motverkar diskriminering, ekonomisk tillväxt genom skapandet av innovativ och
kunskapsrik ekonomi samt tillgodoseendet av EU:s internationella förpliktelser genom stöd
för demokratiska institutioner världen över (Council of the European Union, 2006, ss. 3-4).
Vidare presenterar dokumentet åtgärder som specifikt riktas till urbana rum, där lokala
myndigheter bör utveckla transportstrategier som skapar ett ökat samarbete med
intilliggande städer eller regioner (Council of the European Union, 2006, s. 11). Dessutom
framhäver dokumentet betydelsen av lokala myndigheters möjligheter att skapa urbana
områden där invånare har möjligheter att leva, arbeta och tillsammans skapa hållbar
stadsutveckling (Council of the European Union, 2006, s. 25).
Samma år som EU publicerade sitt dokument, publicerade den svenska regeringen en
vidareutveckling av dess strategier för hållbar utveckling (Regeringens skrivelse
2005/06:126, 2006). Dokumentet definierar fyra olika strategier som kan bidra till
skapandet av hållbar utveckling såväl i Sverige som globalt. Den första strategin är
konstruktionen av ett hållbart samhälle genom, exempelvis, främjandet av lokala och
regionala förutsättningar vid fysisk planering. Vidare, kan denna strategi bidra till
skapandet av trygga urbanmiljöer där goda boendemiljöer samt rätten till bostad utan
diskriminering erbjuds invånarna (Regeringens skrivelse 2005/06:126, 2006, ss. 21-27).
Nästa strategi är stimuleringen av en god hälsa på lika villkor, där målsättningen är att
skapa samhälleliga förutsättningar som kan förverkliga denna strategi genom, exempelvis,
främjandet av markområden som erbjuder fysisk aktivitet eller fritidsrekrationsmöjligheter
(Regeringens skrivelse 2005/06:126, 2006, ss. 27-34). Dokumentets tredje strategi är att
möta den demografiska utmaningen för att kunna hantera denna utmanings ekonomiska och
sociala dimensioner. Detta kan uppnås genom, exempelvis, åtgärder som försäkrar barn och
ungdomars möjligheter till goda levnadsvillkor samt säkringen av socialförsäkringar
(Regeringens skrivelse 2005/06:126, 2006, ss. 28-43). Den sista strategin, som presenteras i
dokumentet, behandlar främjandet av en hållbar tillväxt. Målsättningarna med denna åtgärd
är att reducera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, skapa
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förutsättningar för att minimera landets beroende av fossila bränslen till år 2020 samt att
Sverige ska vara ledande i utvecklingen av teknologiska innovationer som kan bidra till
hållbar utveckling (Regeringens skrivelse 2005/06:126, 2006, ss.43-50). Utifrån
regeringens dokument, framgår det att åtgärder som baseras på en eller flera av dess
förslagna strategier kan medföra en hållbar utveckling.
På regionalt plan, publicerade Regionförbundet för Uppsala län dokumentet Uppländsk
Drivkraft 3.0 – Regional utvecklingsstrategi år 2012. I dokumentet framgår det vilka
områden Uppsala län bör fokusera på för att, bland annat, uppnå hållbar regionalutveckling.
Ett område som framhävs som en central punkt för denna utveckling är ekonomisk tillväxt
då det anses kunna åstadkomma förbättrad livskvalitet för länets invånare (Uppländsk
drivkraft 3.0 – Regional utvecklingsstrategi, 2012, s. 5). Denna tillväxt kan delas in i tre
olika kategorier. Den första kategorin är smart tillväxt, där utvecklingen av en ekonomi
baserad på kunskap och innovation framhävs som viktiga faktorer. Nästföljande kategori är
hållbar tillväxt, där en resurseffektiv, miljövänlig samt kokurrenskraftig ekonomisktillväxt
främjas. Den sista kategorin är tillväxt för alla, där ekonomisk tillväxt kan stimuleras av en
ekonomi med hög sysselsättning samt med territoriell sammanhållning (Uppländsk
drivkraft 3.0 – Regional utvecklingsstrategi, 2012, s. 6). Utöver de målsättningar som berör
ekonomisk tillväxt, presenterar dokumentet en rad andra riktlinjer som kan bidra till hållbar
utveckling i Uppsala län. Ett exempel, på en sådan riktlinje, är införandet av kollektivtrafik
som ska vara fossilbränsle fri till år 2020. Detta kan åstadkommas genom en ökning av
tillgången till biogas samt antalet distributionsplatser för denna typ av bränsle (Uppländsk
drivkraft 3.0 – Regional utvecklingsstrategi, 2012, s. 21). Ytterligare en riktlinje är att
anpassa konstruktionen i länets olika kommuner utifrån regionens långsiktiga efterfråga.
Detta kan åstadkommas genom att kommunerna planerar deras respektive
bostadskonstruktion utifrån en befolkningsökning på 3 500 invånare/år med beredskap för
ytterligare 1 000 invånare/år fram till år 2020 (Uppländsk drivkraft 3.0 – Regional
utvecklingsstrategi, 2012, s. 22). Ett sista exempel är en ökad planering för en hållbar
samhällsutveckling. Genom samhällsplanering samt förändrade konsumtionsmönster kan
omställningar inom jordbruk, energianvändning samt livsmiljö bidra till skapandet av
hållbar samhällsutveckling (Uppländsk drivkraft 3.0 – Regional utvecklingsstrategi, s. 27).
Ovanstående dokument representerar en del av de internationella, nationella samt
regionala riktlinjer och målsättningar som svenska kommuner anpassar sina verksamheter
efter. Hur respektive kommun planerar att implementera dessa riktlinjer och målsättningar
framgår, oftast, i deras kommunala planhandlingar.

5.2 Kommunala planhandlingar
Utvecklingen samt implementeringen av planeringsriktlinjer baserade på internationella,
nationella och regionala myndigheters strategiska målsättningar är en process som svenska
kommuner arbetar med vid utformningen av lokala planhandlingar. Platsspecifika åtgärder
presenteras oftast i olika detaljplaner, men generella kommunala utvecklingsstrategier eller
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visioner presenteras i kommunala översiktsplaner. Enligt Plan- och bygglagen (PBL)
(2010:900) måste varje svensk kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen (3 kap. 1 §). Översiktsplanens huvudsakliga syfte är att beskriva kommunens
långsiktiga utveckling av den fysiska miljön där användningen av mark- och vattenområden
beaktas i huvudsak samt hur den byggda miljön ska användas och utvecklas (Plan- och
bygglagen, 2010:900, 3 kap. 2 §). Däremot framgår det av lagtexten i PBL (2010:900) att
översiktsplaner inte är juridiskt bindande (3 kap. 3 §). Utifrån detta framgår det att
kommunala översiktsplaner kan tolkas som visioner för enskilda kommuners framtida
utveckling, men som måste uppdateras relativt regelbundet för att kunna anses vara aktuella
utifrån samhällets nuvarande normer och värderingar. Skapandet av en översiktsplan är en
lång process eftersom en sådan plan omfattar en hel kommun samt att den redogör för
kommunens framtida utveckling. Relativt förenklat sker skapandet av en översiktsplan på
följande vis: när en kommun beslutar att genomföra ändringar i en befintlig översiktsplan
ska den samråda med länsstyrelsen, andra berörda kommuner samt eventuellt andra berörda
myndigheter. Sedan ska kommunen anordna ett samråd där alla berörda myndigheter får
möjlighet att delta där samrådets syfte är att skapa ett optimalt beslutsunderlag genom att
olika myndigheter kan framföra yttranden. I en samrådsredogörelse redovisar kommunen
sedan diverse åtgärder för att tillgodose de yttranden som inkommit från andra
myndigheter. Efter detta ska kommunen ställa ut planförslaget i minst två månader, där
kungörandet av utställningens datum ska ske innan utställningen ägt rum. Under
utställningstiden får såväl myndigheter som privata personer skicka skriftliga synpunkter
beträffande planförslaget och kommunen ska efter utställningstiden sammanställa dessa
synpunkter i ett utlåtande där förslag till åtgärder för synpunkterna presenteras.
Översiktsplanen vinner laga kraft när kommunfullmäktige beslutat att planen kan antas.
Vid publiceringen av den nya översiktsplanen ska länsstyrelsens granskningsyttrande
redovisas (Plan- och bygglagen, 2010:900, 3 kap. 9-22 §§).
Trots att översiktsplaner inte är juridiskt bindande samt att själva ordet innefattar att
planerna är översiktliga, erbjuder dessa myndighetshandlingar en redogörelse för respektive
kommuns framtida samhällsutvecklingsarbete. Nedan följer en redovisning av de resultat
som berör hållbar stadsutveckling, vilka erhållits från både genomförda intervjuer med
tjänstemän från respektive kommun samt deras översiktsplaner.

5.3 Enköpings kommun
Enköpings kommun är den näst största kommunen, sett till befolkningsmängd, i Uppsala
län och har sedan maj 2014 antagit en ny översiktsplan som beskriver den kommunala
utvecklingen fram till år 2030. I denna framgår det att kommunens befolkningsmål för det
utsatta året är 50 000 invånare och denna befolkningstillväxt ska ske på ett attraktiv och
hållbart vis (Översiktsplan 2030 Enköpings kommun, 2014, s. 5). För att åstadkomma en
hållbar stadsutveckling strävar kommunen efter att implementera åtgärder som främjar
ekonomisk- och social hållbarhet samt hållbar miljöutveckling (intervju, Anna Hallberg,
28

strategisk samhällsplanerare, Enköpings kommun). Ett tillvägagångssätt som kommunen
presenterar i sin översiktsplan (2014, s. 5) är att anpassa ny bebyggelse utifrån kommunens
traditionella struktur med en centralort (Enköping stad) samt ett antal mindre tätorter och
samhällen. Dessutom ska ny bebyggelse placeras i närheten av redan befintliga
kollektivtrafiksstråk för att på detta vis erbjuda förbättrade möjligheter för invånare att nå
olika tjänsteverksamheter samt skapa aktiva mötesplatser (Anna Hallberg). Genom att
förbättra olika platsers tillgänglighet kan kommunens invånare på ett enklare och mer
kostnadseffektivt vis nå olika platser, något som erbjuder sociala vinster. Dessa tydliga
riktlinjer saknades i kommunens tidigare översiktsplan och kommunen arbetar med att
implementera samt förankra den nya planens riktlinjer på dess olika avdelningar (Anna
Hallberg).
Ytterligare ett tillvägagångssätt för Enköping kommuns arbete mot hållbar utveckling
är byggandet av energieffektiva byggnader vid nybyggnation där, exempelvis, all
uppvärmning sker med förnyelsebara energikällor (Översiktsplan 2030, 2014, s. 26). En
förändring av de energikällor som brukas vid uppvärmning av bostäder kan medföra en
reducerad påverkan på miljön genom att, exempelvis, minska utsläpp som förbränning av
fossila bränslen orsakar. Vid planeringen av nya bebyggelseområden ska tillgänglighet till
grönområden beaktas eftersom detta medför möjligheter för invånare att bruka dessa
områden genom olika typer av fysisk aktivitet och på detta vis bidra till bättre hälsa
(Översiktsplan 2030, 2014, s. 62). Vidare framgår det att kommunen ska aktivt arbeta mot
utvecklandet och förbättrandet av det kommunala väg-, gång och cykelnätet för att erbjuda
dess invånare trygga vägar (Översiktsplan 2030, 2014, s. 68). Enköpings kommun strävar
även efter att förbättra samt utöka återvinningen av avfall inom kommunen, reducera
avfallsmängden samt säkra markområden för framtida avfallshantering (Översiktsplan
2030, 2014, s. 94). Genom dessa åtgärder kan kommunen reducera energiförbrukningen vid
avfallshantering, något som både gynnar miljön samt reducerar ekonomiska kostnader som
är förknippade med avfallshantering. Kommunen strävar efter att vara koldioxidneutral till
år 2050 samt reducera utsläpp av andra skadliga ämnen och partiklar till en nivå som inte är
skadlig för människors hälsa och som inte orsakar skada till djur eller växter (Översiktsplan
2030, 2014, s.115). Detta kan uppnås genom att företag och privat personer gör aktiva val
för att reducera sin klimatpåverkan genom, exempelvis, val av elproducenter eller
transportmedel.
Sedan början av 2014 arbetar Enköpings kommun med ortsanalyser som en del av
översiktsplanens riktlinje att stärka kommunens småorter (Anna Hallberg). Dessa analyser
innefattar, bland annat, diskussioner med invånare i småorterna och ska redovisa orternas
historia, fysiska strukturer samt framtida utveckling (Anna Hallberg). Denna metod, med
ortsanalyser, kan komma att omarbetas för implementering på olika stadsdelar för framtida
uppdateringar av Enköping stads fördjupade översiktsplan (Anna Hallberg).
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5.4 Heby kommun
Heby kommuns översiktsplan antogs år 2013 och sträcker sig över en period av 15-20 år
där planen prövas varje mandatperiod (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013,
Del I, s. 4). Kommunen har två kommunala centra där Heby stad utgör det sydliga centrat
medan Östervåla utgör det nordliga (intervju, Anders Ågren, samhällsplanerare, Heby
kommun). Dessa två orter är även kommunens servicecentra vilket innebär att olika
kommersiella tjänster och verksamheter lokaliseras i dessa (Utvecklingsplan för växande
Heby kommun, 2013, Del I, s. 9). För att åstadkomma en hållbar stadsutveckling försöker
kommunen anpassa olika åtgärder utifrån tätorternas möjligheter och storlek, med andra
ord, försöker kommunen anpassa sin planering utifrån dess lokala förutsättningar (Anders
Ågren). Själva kommunen är till ytan relativt stor i förhållande till dess invånarantal som år
2013 var cirka 13 450 invånare. Detta medför att kommunen har mycket ledig mark som
erbjuder god tillgång för olika typer av bebyggelse samt gör kommunen attraktiv för
etableringen av arealkrävande verksamheter (Utvecklingsplan för växande Heby kommun,
2013, Del I, ss. 9-10). Trots att det existerar en relativ lokaliseringsfrihet, försöker
kommunen planera ny bebyggelse i anknytning till befintliga tätorter eller stora
kollektivtrafiksstråk (Anders Ågren). Vid konstruktionen av ny bebyggelse, ska dessa
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat vis för att reducera överflödig
resursförbrukning samt erbjuda blandad upplåtelseform för att göra bostäderna mer
attraktiva (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del I, s. 14).
En stor del av Heby kommuns invånare pendlar dagligen till sina arbetsplatser och
kommunen har ett etablerat kollektivtrafiknät som länkar till Stockholm, Uppsala, Sala och
Västerås (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del II, s. 6). Det stora
pendlingsberoendet medför att kollektivtrafiken i kommunen kommer att utvecklas
ytterligare samt utökas, främst, i områden med redan befintlig och stor arbetspendling
(Anders Ågren). Kommunen försöker även öka antalet cyklister samt fotgängare i dess
tätorter genom konstruktionen av fler cykel- och gångbanor (Anders Ågren). I
översiktsplanen (2013, s. 18) presenteras 13 olika lokala miljömål som kommunen kommer
att arbeta mot att uppnå för att skapa en hållbar kommunalutveckling. Några av dessa mål
är: reduceringen av växthusgas utsläpp för att minska kommunens klimatpåverkan,
kommunen ska sträva mot att minska alla former av föroreningar i luften som det är möjligt
samt att tätorter och annan bebyggelse ska utgöra en hälsosam livsmiljö för dess invånare
(Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del I, s. 18).
Översiktsplanens riktlinjer är till stor utsträckning generella och översiktliga samt
erbjuder inga konkreta lösningar eller åtgärder för olika riktlinjer främst då själva
planhandlingen sträcker sig över en lång tidsperiod vilket medför att nuvarande åtgärder
kan vara irrelevanta i framtiden (Anders Ågren). Däremot erbjuder kommunens
översiktsplan tydliga riktlinjer för kommunens framtida utveckling och framtida åtgärder
kan anpassas utifrån de riktlinjer som presenteras i översiktsplanen (Anders Ågren).
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5.5 Håbo kommun
Håbo kommuns översiktsplan antogs år 2006 och behandlar hela kommunen utom Bålsta
tätort som har en egen fördjupad översiktsplan från år 2010. Kommunen är relativt liten,
men 7 000 av dess invånare pendlar dagligen till och från Stockholm för arbete samt att
många från Stockholm väljer att flytta till Bålsta tätort då det finns bra
pendlingsmöjligheter samt bostäder som kan passa deras ekonomiska förutsättningar bättre.
(intervju, Fredrik Holmgren, samhällsplanerare, Håbo kommun). Bålsta tätort innefattar
nästa 75 % av kommunens totala invånarantal och cirka 80 % av alla markanvändning i
kommunen sker i tätorten (Fredrik Holmgren). I den kommunala översiktsplanenen befästs
Bålsta tätorts karaktär som kommunal huvudort med angränsning till olika mindre
samhällen och att bevarandet av denna karaktär är något kommunen strävar efter att behålla
(Översiktsplan för Håbo kommun, 2006, s. 6).
För att skapa hållbar miljöutveckling har Håbo kommun utvecklat riktlinjer vars
främsta syfte är att; reducera kommunens klimatpåverkan, ha frisk luft, endast naturlig
försurning får ske, erbjuda en god bebyggd miljö, med mera (Översiktsplan för Håbo
kommun, 2006, s. 20). Framtida bebyggelse ska erbjuda ekonomisk och social hållbarhet
samt främja hållbar miljöutveckling (Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort, 2010, s. 20).
Utöver detta försöker kommunen anpassa sina planeringsåtgärder utifrån rådande lokala
förutsättningar, i den mån det är möjligt, genom samråd mellan tjänstemän och politiker
(Fredrik Holmgren). Mycket av den mark som ska exploateras i Bålsta tätort i förmån för
nya bostäder har redan befintlig bebyggelse som består av, främst, parkeringsplatser
(Fredrik Holmgren). Nya cykel- och gångvägar bör placeras i områden där människor bor
för att kunna knyta samman olika centrala punkter i Bålsta tätort för att öka tillgängligheten
till dessa (Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort, 2010, ss. 32-33). Byggnaders
energiförbrukning ska reduceras genom att den totala energiförbrukningen effektiviseras
för att i framtiden minska. För att reducera behovet av fossila bränslen vid
energiproduktion, är en övergång till förnybara bränslen en viktig faktor (Översiktsplan för
Håbo kommun, 2006, s. 33).
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort (2010) beskrivs olika riktlinjer för
utvecklingen av det lokala näringslivet (s. 37). Det befintliga näringslivet ska stärkas
genom olika former av utbildningar samt med hjälp av olika EU projekt. Det kommunala
bolaget Håbo Marknads AB har sedan år 2007 arbetat med kommunens näringslivsfrågor
och företaget ska medverka i skapandet av nya företag genom rådgivning och förmedling
av kontakter (Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort, 2010, s. 37). Utöver detta bör
kommunen arbeta mot etableringen av fler företag i kommunen för att skapa fler
arbetstillfällen samt erbjuda ett större utbud av tjänster lokalt.

5.6 Tierps kommun
Den kommunala översiktsplanen antogs år 2011 och sträcker sig fram till år 2030. Planen
har sin utgångspunkt i Brundtlandsrapportens (1987) definition av hållbar utveckling där
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den kommunala utvecklingen ska tillgodose dagens resursbehov utan att reducera
kommande generationers behov (Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030, 2011, s.
11). Hållbarhetsperspektivet ingår i alla delar av den kommunala planeringen och
målsättningen är att alla kommunala åtgärder ska vara hållbara såväl för närvarande som
för framtida generationer (intervju, Lisa Björk, kommunarkitekt, Tierps kommun). För att
lyckas med detta bör en stad eller tätort vara hållbar över tid utifrån de tre aspekter som
utgör hållbar utveckling. Dessutom kan även estetisk hållbarhet beaktas som ytterligare en
aspekt genom att anpassa arkitekturen i den byggda miljön utifrån rådande lokala
förutsättningar samt skapa en attraktiv urban miljö (Lisa Björk).
Ny bebyggelse ska, i den mån det är möjligt, lokaliseras vid redan befintlig bebyggelse
samt undvikas i helt obebyggda områden med hänsyn för naturvärden, landskapsbilden och
kulturmiljön (Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030, 2011, s. 24) Dessutom medför
lokaliseringen av ny bebyggelse vid redan befintlig bebyggelse förutsättningar för en god
kommunal och kommersiell service (Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030, 2011, s.
24). Energieffektiva lösningar vid renovering samt ny konstruktion genom, exempelvis,
”gröna tak” och passivhus kommer att uppmuntras av kommunen (Översiktsplan för Tierps
kommun 2010-2030, 2011, s. 25). I tätorterna ska förutsättningar för bostäder med blandad
upplåtelseform tillvaratas genom att kommunen utvecklar en bostadsförsörjningsplan som
analyserar behovet av olika boendeformer (Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030,
2011, ss. 25-27). Fördjupade översiktsplaner för kommunens tätorter ska upprätas för att
identifiera respektive orts karaktärsdrag och på detta vis stärka orternas identiteter vid
framtida planering (Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030, 2011, s. 27). Inom
tätorterna ska cykel- och gångbanor utvecklas ytterligare för att stärka förbindelserna till
olika målpunkter samt att ett cykelvägnät mellan tätorterna bör utvecklas för att erbjuda
invånare alternativ till bilen som färdmedel (Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030,
2011, s. 27). Kommunen ska erbjuda förutsättningar för vindkraftsutbyggnad samt sträva
efter utvecklingen av klimatneutrala och hållbara stadsdelar i tätorterna (Översiktsplan för
Tierps kommun 2010-2030, 2011, s. 17).
Då den nuvarande kommunala översiktsplanen är relativt ny, arbetar inte kommunen
med utformningen av en ny sådan. Istället fokuseras kommunens arbeta på
implementeringen av de riktlinjer och målsättningar som presenteras i planen vid
upprätandet av nya detaljplaner eller vid arbeta med direkta utvecklingsprojekt av den
fysiska miljön (Lisa Björk). Kommunens målsättning är att översiktsplanen ska vara
vägledande för den kommunala planeringen och även om det för närvarande inte arbetas
kring utformningen av en ny översiktsplan, försöker kommunen vara uppdaterad gällande
ny forskning om, exempelvis, klimatförändringar och olika hälsopåverkningsfaktorer (Lisa
Björk).
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5.7 Uppsala kommun
Uppsala kommun är Uppsala läns största kommun och den fjärde största kommunen i
Sverige, sett till invånarantalet. Den nuvarande översiktsplanen antogs 2010 och initialt
sträckte den sig till år 2030, men har förlängts till år 2050 (intervju, Göran Carlén,
översiktsplanerare, Uppsala kommun). Planens riktlinjer och målsättningar beträffande
hållbar utveckling har tre olika aspekter; de mänskliga rättigheter som främjar allas lika
värde, delaktighet samt inflytande ska följas, att ansvarsfullt utnyttja olika resurser för att
värna om miljön, folkhälsan samt för att motverka klimatförändringar och främjandet av
tillväxt för att stärka kommunens kunskapsutveckling samt företagsamhet (Översiktsplan
2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 11). Markanvändningen ska främja en utveckling av
den fysiska miljön för att uppnå de kommunala målsättningarna som berör hållbar
stadsutveckling och vid konkreta stadsbyggnadsprojekt anpassas dessa målsättningar
utifrån det planerade områdets rumsliga förutsättningar (Göran Carlén).
En målsättning som den kommunala översiktsplanen beaktar är behovet av fler
hyresrätter då den nuvarande mängden inte tillgodoser den existerande efterfrågan
(Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 20). Cykeltrafik är ett av Uppsala stads
kännetecken och detta är något som kommunen strävar efter att bevara samt utveckla och
kan uppnås genom utvecklandet av olika cykelstrategier (Göran Carlén). Dessutom har
kommunen som riktlinje att utveckla säkra och bekväma cykelvägar på landsbygden i
områden som är rimliga för invånare att cykla på (Översiktsplan 2010 för Uppsala
kommun, 2010, s. 55). Utöver detta arbetar kommunen med att utveckla en
parkeringsstrategi som skulle kunna reducera användandet av motordrivna fordon samt
erbjuda mark för annan typ av bebyggelse (Göran Carlén). En utveckling av
kollektivtrafiken främjas och stomlinjer med hög framkomlighet samt turtäthet ska
utvecklas för att dels förbättra tillgängligheten till olika målpunkter för invånare utan bil
men även erbjuda kollektivtrafiken större framkomlighet än andra motordrivna fordon på
stora målpunkter (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 27). Utöver detta, ska
kollektivtrafiken vara fossilbränslefri senast år 2020 för att på detta vis reducera trafikens
miljöpåverkande utsläpp (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 52).
En utveckling av det kommunala kollektivtrafiknätet skulle även kunna bidra till en
förbättrad framkomlighet till arbetsplatser i andra kommuner. För närvarande kan invånare
i bästa tillgängliga läge nå cirka en miljon arbetsplatser med bil medan motsvarande siffra
för resande med kollektivtrafik är 200 000-300 000 arbetsplatser (Översiktsplan 2010 för
Uppsala kommun, 2010, s. 17). För att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem har
kommunen utvecklat riktlinjer som ämnar reducera samt effektivisera den kommunala
energianvändningen där målsättningen är att halvera energianvändningen till år 2030
(Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 88). För att åstadkomma detta kommer
kommunen att utöka sitt arbete med förnyelsebara energikällor som, exempelvis, solvärme,
vindkraft och biogasproduktion.
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5.8 Östhammars kommun
Östhammar kommuns nuvarande översiktsplan antogs av fullmäktige år 2003. Då
kommunen till stor del består av tätorter i olika storlekar, landsbygd samt Östhammar stad,
har ingen konkret tolkning av hållbar stadsutvecklingsbegreppet utvecklats utan kommunen
arbetar med en form av hållbar tätortsutveckling (intervju, Maria Lundholm, planarkitekt,
Östhammars kommun). Dessutom har utvecklingen av dessa rum skett i en relativt låg takt
de senaste åren och stora markplaneringsåtgärder har inte behövts vilket medfört att hållbar
tätortsutveckling inte varit en ”levande” fråga för kommunens politiker, men vikten av
hållbar utveckling betonas vid utvecklingen av olika planeringsåtgärder (Maria Lundholm).
Den kommunala översiktsplanens inriktning är skapandet av en attraktiv kommun med
vällokaliserade
samt
utformade
arbetsplatser
och
bostäder
samt
goda
kommunikationsmöjligheter (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 25).
Vidare framhäver planen att kommunens olika delar har skilda förutsättningar där vissa
områden har särskilda förutsättningar då de är lokaliserade invid stora trafikstråk medan
kustområdena har andra förutsättningar (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003,
Del I, s. 25). Detta medför att olika planeringsåtgärder behöver anpassas utifrån specifika
orters förutsättningar samtidigt som en resurssnål bebyggelsestruktur är eftersträvansvärd
(Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 25). Lokaliseringen av ny
bebyggelse ska beakta faktorer som markhushållning, närhet till servicetjänster och
kollektivtrafik samt möjligheter till reducerad resursförbrukning. Dessutom ska invånarnas
egna preferenser beaktas vid nyproduktion av bostäder för att erbjuda dem goda
förutsättningar vid bostadsval eftersom alla inte har samma önskemål (Översiktsplan för
Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 50). För att åstadkomma detta bör kommunen
tillgodose ett varierat utbud av bostäder med blandad upplåtelseform samt även tillgodose
enskilda önskemål om bebyggelse utanför planlagda områden (Översiktsplan för
Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 50). Utvecklingen av förbättrade
kommunikationsmöjligheter, i synnerhet för landtransporter, är ytterligare en riktlinje som
behandlas i den kommunala översiktsplanen. En lösning som skulle kunna bidra till en
långsiktigt hållbar landtransportsutveckling är en järnväg som når till både Östhammar och
Öregrund samt att en förbindelse mellan Hargshamn och Arlanda skulle bidra till denna
utveckling ytterligare (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 56). En
ökning av transporter är inte önskvärd utifrån miljöbelastningssynpunkt, men då transporter
ändå förekommer ska de i största möjliga utsträckning ske med kollektivtrafik. Detta då det
dels reducerar utsläpp från motordrivna fordon, dels för att restiden med kollektivtrafik kan
användas för arbete eller vila (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 60).
Ett annat alternativ för privata resor på landsbygden är utredningen av möjligheterna för
utvecklingen av cykel- och gångvägar i samband med vägförbättringar (Översiktsplan för
Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 60).
Då den befintliga översiktsplanen antogs år 2003 arbetar kommunen för närvarande
med skapandet av en ny plan. I denna försöker de tjänstemän som ansvarar för planens
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skapande få in begreppet hållbarstadsutveckling/tätortsutveckling för att åstadkomma en
hållbar struktur i hela kommunen (Maria Lundholm). Översiktsplanen är tillvägagångssätt
för detta, men enbart denna planhandling är inte tillräcklig, utan hållbar
stadsutveckling/tätortsutveckling bör beaktas i alla kommunal planeringsåtgärder för att
uppnå bästa möjliga resultat (Maria Lundholm).

6. FÖRTÄTNING I DE UTVALDA KOMMUNERNA
Utifrån den senaste befolkningsräkningen som genomfördes av Statistiska Centralbyrån
(SCB) vid slutet av 2013, hade Uppsala län 345 481 invånare. Tabellen nedan presenterar
befolkningsutvecklingen i de utvalda kommunerna de senaste fem åren (2009-2013).
Tabell 2. Befolkningsutvecklingen i uppsatsens respektive kommuner de fem senaste åren (20092013).

Enköping
Heby
Håbo
Tierp
Uppsala
Östhammar

2009
39 360
13 355
19 452
20 044
194 751
21 391

2010
39 759
13 382
19 629
20 125
197 787
21 373

2011
40 015
13 381
19 715
20 077
200 001
21 387

2012
40 349
13 364
19 883
20 156
202 625
21 262

2013
40 656
13 450
19 968
20 144
205 199
21 352

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)”Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön. År 19682013”,
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/
BefolkningNy/?rxid=51fc6035-6273-4cdb-ba9a-3e92be61f11b [Hämtad den 2014-05-30].

Utifrån ovanstående tabell framgår det att Uppsala kommun har störst befolkningsmängd
medan Heby kommun har lägst. Generellt upplever kommunerna en årlig
befolkningsökning, där Uppsala kommun upplevt den snabbaste och största ökningen de
senaste fem åren. Även Enköping kommun och Håbo kommun har upplevt en relativt stabil
befolkningsökning under denna period. Däremot har befolkningsökningen i Heby kommun
samt Tierps kommun fluktuerat de senaste fem åren, där antalet invånare i respektive
kommun reducerats vissa år för att sedan återigen öka. Endast i Östhammars kommun har
befolkningen minskat under denna tidsperiod, där kommunen hade 39 färre invånare år
2013 än 2009.

6.1 Enköpings kommun
I förgående kapitel beskrevs det att Enköpings kommun strävar mot att ha cirka 50 000
invånare år 2030. Kommunen är på väg att uppnå denna målsättning då den vid slutet av år
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2013 hade 40 656 invånare (Tabell 2). För att tillgodose denna befolkningsutveckling, har
kommunen som målsättning att färdigställa 7 000 nya bostäder vilket innebär att cirka 350
nya bostäder byggas varje år fram till 2030 (Översiktsplan 2030 Enköpings kommun, 2014,
s. 14). För att denna bebyggelseutveckling ska kunna ske kontrollerat, har Enköpings
kommun valt tre områdestyper där de kommer att fokusera ny bebyggelse på. Dessa är:
tätorter, småorter och landsbygdscentra, starka kollektivtrafikstråk samt Mälarnära boende.
Genom att välja dessa tre områdestyper, kan bebyggelseutvecklingen bidra till att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling i kommunen (Översiktsplan 2030 Enköpings kommun, 2014,
s. 21). Dessutom bidrar valet av dessa specifika områdestyper till att öka förtätningen av
bebyggelse i kommunen vilket är en viktig del i skapandet av en hållbar stadsutveckling
(Anna Hallberg).
För Enköpings tätort har kommunen utvecklat allmänna riktlinjer för förtätning. Dessa
innefattar, bland annat, att förtätning ska ske i samspel med redan befintlig bebyggelse där
ny arkitetkur kan tillfogas (Fördjupad översiktsplan för Enköping tätort- med sikte förbi år
2030, 2009, s. 32). Dessutom ska förtätning ske med tanke på hälsa och säkerhet samt att
gång- och cykelvägar ska utformas för att erbjuda stadens invånare god tillgänglighet till
stadens centrala delar. Även behovet av bilparkeringar ska lösas på ett effektivt vis vid
förtätning (Fördjupad översiktsplan för Enköping tätort- med sikte förbi år 2030, 2009, s.
32). Utöver detta, ska en sammanhängande grönstruktur värnas vid förtätning av redan
befintlig bebyggelse eller vid konstruktion av ny bebyggelse för att säkerställa god
folkhälsa samt rekreationsmöjligheter för tätorternas invånare (Översiktsplan 2030
Enköpings kommun, 2014, s. 74). Vid konstruktionen av nya bebyggelseområden ska
områdenas förutsättningar för goda kollektivtrafiksmöjligheter beaktas samt att ett aktivt
arbete för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken till befintliga områden är ytterligare
en kommunal riktlinje (Översiktsplan 2030 Enköpings kommun, 2014, s. 71).
Förtätning kan medföra en rad fördelar för Enköpings kommun, däribland en
reducering av avstånden mellan arbetsplatser, bostäder samt kommersiella verksamheter
och tjänster vilket medför en minskning av transportbehoven inom tätorterna (Fördjupad
översiktsplan för Enköping tätort- med sikte förbi år 2030, 2009, s. 32). Reducerade
avstånd medför även möjligheter för bättre folkhälsa då invånare kan välja att gå eller cykla
till olika målpunkter. Däremot kan förtätning även medföra nackdelar för kommunen då det
finns risker att parker och andra grönområden kan tas i anspråk för ny bebyggelse samt att
om antalet invånare som vistas eller bor i samma område ökar kan behovet av fler
parkeringsplatser uppstå (Fördjupad översiktsplan för Enköping tätort- med sikte förbi år
2030, 2009, s. 32). Trots att det existerar potentiella nackdelar med förtätning, anser
Enköpings kommun att förtätning som planeringsåtgärd kan anses vara relevant i områden
där fördelarna övervinner nackdelarna vid implementeringen av sådana åtgärder.
(Fördjupad översiktsplan för Enköping tätort- med sikte förbi år 2030, 2009, s. 32).
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6.2 Heby kommun
Utifrån Tabell 2 framgår det att Heby kommun vid slutet av år 2013 hade 13 450 invånare
och att befolkningsmängden minskat de senaste tre åren. Denna utveckling har främst skett
på grund av kommunens låga födelsetal samt att antalet invånare som flyttat ut varit större
än de som flyttat in (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del I, s. 11). En
minskande befolkning medför en rad olika utmaningar, däribland svårigheter vid förtätning
av olika tätorter med ny bebyggelse eftersom det inte existerar någon efterfråga. Dessutom
är förtätning som planeringsideal svårare att uppnå i en landsbygdskommun eftersom
tätorterna är relativt små, såväl till ytan som till invånarantalet (Anders Ågren). Samtidigt
kan förtätning i Heby kommun få bäst resultat om den sker i tätorterna eller i anknytning
till befintliga trafikleder (Anders Ågren).
Trots att den nuvarande befolkningsutvecklingen varit relativt långsam, har kommunen
en beredskap på att år 2050 ha cirka 15 000 invånare, vilket innebär att den årliga
befolkningsökningen vid ett sådant scenario skulle vara 40 personer/år (Utvecklingsplan för
växande Heby kommun, 2013, Del II, s. 5). Detta medför att 20 nya bostäder måste byggas
varje år för att tillgodose en sådan utveckling (Utvecklingsplan för växande Heby kommun,
2013, Del II, s. 5). Tätorterna Heby, Morgongåva och Vittinge har tillsammans en
befolkning på cirka 4 500 invånare och ligger i en radie av 13 kilometer från varandra. Om
kommunikationsmöjligheter, i form av kollektivtrafik samt cykel- och gångbanor utvecklas
mellan orterna, kan de sammankopplas på ett effektivt vis och därmed erhålla en mer
samlad och gemensam funktion (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del II,
s. 6). I flera av kommunens orter finns det möjligheter till förtätning genom konstruktion av
flerbostadshus i de centrala delarna och dessa möjligheter söks utöver utbyggnaden av
befintliga planområden (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del II, s. 9).
För att öka kommunens bostadsattraktivitet ska ett allsidigt bostadsutbud skapas genom
blandad upplåtelsefrom och olika bostadsstorlekar i olika tätorter (Utvecklingsplan för
växande Heby kommun, 2013, Del I, s. 14). I tätorternas centra försöker kommunen bygga
fler cykel- och gångvägar för att på detta vis öka antalet fotgängare samt cyklister i dessa
rum (Anders Ågren). Kommunen har även utvecklat riktlinjer som ska bidra till att öka
användningen av internet genom ett välutbyggt elektroniskt kommunikationsnätverk
(Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del I, s. 7). En sådan utveckling skulle
kunna bidra till såväl skapandet av goda förutsättningar för utvecklingen av näringsliv på
landsbygden som en reducering av det geografiska lägets betydelse (Utvecklingsplan för
växande Heby kommun, 2013, Del I, s. 7).
Kommunen har planerat konstruktion och utveckling av både Östervåla och Hebys
centrala delar, men det är svårt att loka byggföretag att bygga nya bostäder i dessa tätorter
då kostnaderna för konstruktionen är samma som i, exempelvis, Uppsala stad, men
bostadspriserna är lägre (Anders Ågren). Med andra ord, saknar byggföretag ekonomiska
incitament för konstruktionen av nya bostäder i dessa tätorter. Sedan introduktionen av
Upptåget år 2012 har bostadspriserna börjat stiga och detta kan medföra ett större
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incitament för byggföretag att bygga i kommunens större tätorter, men utmaningen för
kommunens mindre orter kan bestå (Anders Ågren).

6.3 Håbo kommun
Vid slutet av år 2013 hade Håbo kommun 19 968 invånare och hade, utifrån Tabell 2,
upplevt en konsekvent befolkningsökning de senaste fem åren. I den kommunala
översiktsplanen framgår det att kommunens befolkningsantal tros öka med cirka 5 000
invånare under planens förlagda tidsperiod av 25 år, där huvuddelen av
befolkningstillväxten förläggs till Bålsta tätort (Översiktsplan för Håbo kommun, 2006, s.
42). För att tillgodose den ökade efterfrågan av bostäder, som en befolkningsökning
medför, har kommunen som målsättning att bygga cirka 150 nya lägenheter/år samt att
bostadsbebyggelsen ska ske på en jämn nivå (Översiktsplan för Håbo kommun, 2006, s.
54). Lokaliseringen av dessa ska ske i områden där kollektivtrafik samt annan service kan,
på ett enkelt vis, ordnas. Dessutom ska ny bostadsbebyggelse utformas av blandade
bostadstyper med olika upplåtelsefromer samt storlek av bostadsytan (Översiktsplan för
Håbo kommun, 2006, s. 54). I Bålsta tätort har kommunen planerat konstruktionen av
4 000 nya bostäder som lokaliseras i tätortens centrum (Fredrik Holmgren).
För närvarande har Bålsta tätort en spridd bebyggelse och målsättningen är att förtäta
orten genom sammanförande samt integrering av befintlig bebyggelse med konstruktionen
av nya bostäder som lokaliseras, främst, i tätortens centrala delar (Fördjupad översiktsplan
Bålsta tätort, 2010, s. 6). Möjligheter för kommersiell verksamhet i ny bostadsbebyggelse
ska främjas då den medför ökade handelsmöjligheter samt att denna struktur kan bidra till
skapandet av tydliga offentliga rum (Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort, 2010, s. 6).
Genom förtätning av Bålsta tätorts centrala delar kan möjligheter för en ökad social
interaktion skapas då fler människor vistas på samma yta (Fördjupad översiktsplan Bålsta
tätort, 2010, s. 10). Vidare medför förtätning ekonomiska fördelar då lokaliseringen av ny
bebyggelse i tätortens centrala delar innebär att den befintliga infrastrukturen kan brukas
samt att kollektivtrafiken gynnas då tätortens bebyggelse sammankopplas. Genom att
lokalisera ny bebyggelse i tätortens centrala delar reduceras sannolikheten att stora
naturområden exploateras, men viss exploatering kan förekomma (Fördjupad översiktsplan
Bålsta tätort, 2010, s. 10). För att kompensera för denna utveckling, har kommunen som
riktlinje att utveckla en stadspark i centrala Bålsta tätort samt skapa attraktiva och
tillgängliga naturområden som sammankopplas med grönstråk från bebyggelse (Fördjupad
översiktsplan Bålsta tätort, 2010, s. 45).
Utifrån kommunens nuvarande vision för såväl Bålsta tätort som för resterande delar
av Håbo kommun, finns det fördelar med förtätning som planeringsideal (Fredrik
Holmgren). Det kan leda till social hållbarhet genom konstruktionen av fler bostäder och
ökad mångfald i tätortens centrala delar, ekologisk hållbarhet genom främjandet av
kollektivtrafik som alternativ till privatpersoners bilanvändning samt ekonomisk hållbarhet
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då resursanvändningen i en relativt liten, men central yta, ökas genom konstruktionen av
nya bostäder och kommersiella verksamheter (Fredrik Holmgren).

6.4 Tierps kommun
I Tabell 2 framgår det att Tierp kommuns befolkningsmängd vid slutet av 2013 var 20 144
invånare och att kommunen upplevt en varierande befolkningsutveckling de senaste åren.
Kommunen planerar mot en befolkningsökning på cirka 3 000 invånare till slutet av
översiktsplanens tidsperiod år 2030 samt att plats för ytterligare 4 000 invånare ska beredas
(Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030, 2011, s. 78). Den framtida inflyttningen av
invånare ska främst ske till kommunens olika tätorter, men även till befintliga byar för att
på detta vis även bidra till förtätningen av dessa områden (Översiktsplan för Tierps
kommun 2010-2030, 2011, s. 89). Vidare ska bebyggelse, således även inflyttning, på orörd
mark undvikas och endast tillåtas i undantagsfall för att på detta vis säkerställa att ny
bebyggelse lokaliseras till områden där befintliga kommunikationsmöjligheter kan utnyttjas
(Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030, s. 89). Etablering av ny bebyggelse ska
beakta befintliga bebyggelsestrukturer samt möjligheterna för rekreation och framtida
komplettering för att skapa en sammanhållen bebyggelse (Översiktsplan för Tierps
kommun 2010-2030, 2011, s. 59). Med andra ord, har kommunen som riktlinje att, där det
är möjligt, förtäta befintliga orter.
Stadsutveckling genom förtätning kan medföra en rad fördelar utifrån ett
hållbarhetsperspektiv då en tätare stad/ort med fler invånare på samma yta möjliggör för ett
mer resurseffektivt byggande samt nyttjande av samhället och dess resurser (Lisa Björk).
Vidare, menar Lisa Björk, att samnyttjande av infrastrukturanläggningar (till exempel
vatten, avlopp och vägar), sociala inrättningar som sjukvård och skola samt markyta
erbjuder långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar. För, exempelvis, Tierps
köping är den kommunala målsättningen att erbjuda ett attraktivt boende i kommunens
centralort, där förtätningsmöjligheter samt utvidgning av ortens centrala delar förbereds och
att större utbyggnad bör ha en trädgårdsstadskaraktär (Översiktsplan för Tierps kommun
2010-2030, 2011, s. 31). Samtidigt ska ortens karaktär av småstad bevaras och ny mark för,
till exempel, industrier lokaliseras invid järnvägen och E4:an.
Förtätning kan skapa ett ökat underlag för kollektivtrafik som kan bidra till att reducera
bilanvändandet, för handel genom att färre och/eller kortare resor krävs samt underlätta för
resor till fots eller med cykel, något som bidrar till att reducera utsläpp från motordrivna
fordon (Lisa Björk). I översiktsplanen framgår det att ny bostadsbebyggelse ska, främst,
lokaliseras vid tätorter och byar för att reducera bilberoendet (Översiktsplan för Tierps
kommun 2010-2030, s. 90). Vidare ska kommunen erbjuda bostäder med varierande
upplåtelseformer för att erbjuda invånare olika valmöjligheter. Däremot är förtätningens
framgång, som ett planeringsideal, beroende av dess tillämpning, då en alltför hög
exploateringsgrad kan bidra till negativa konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv genom,
exempelvis, få grönområden i den urbana miljön (Lisa Björk).
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6.5 Uppsala kommun
Vid slutet av år 2013 hade Uppsala kommun 205 199 invånare och de senaste fem åren
(Tabell 2) påvisar att kommunen upplevt en stabil och relativt stor, i jämförelse med
resterande kommuner, befolkningsökning. I den kommunala översiktsplanen förväntas den
nuvarande befolkningsutvecklingen fortsätta så att befolkningen ökar med 40 000 nya
invånare till år 2030 (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 20). För att
tillgodose en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom tillgången till bostäder, har
kommunen som målsättning att bygga 30 000 nya bostäder till år 2030, varav cirka en
femtedel av dess bostäder ska lokaliseras i kommunens mindre tätorter samt på
landsbygden (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 68). Detta innebär att
cirka 1 200 nya bostäder byggs varje år och att planberedskap finns för, cirka, 1 500
bostäder nya bostäder varje år för att tillgodose de närmsta årens förväntade starka
efterfråga. För närvarande finns det stora markområden inom Uppsala stad som är
outvecklade och som kan förtätas genom bebyggelse, samtidigt som förtätning av
kommunens tätorter kan medföra förbättrad resursanvändning av, exempelvis, bebyggelse
samt tjänster (Göran Carlén).
Uppsalas stadsområde med bebyggelse, grönområden samt transportsystem ska göras
tätare för att förbättra klimat- och miljökraven samtidigt som staden i huvudsak ska växa
inåt (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 25). Den nya bostadsbebyggelsen
ska utgöras av bostadshus med möjligheter för kommersiell verksamhet på bottenvåningar
samt att nya bostäder ska ha blandad upplåtelseform (Översiktsplan 2010 för Uppsala
kommun, 2010, s. 25). På lämpliga platser utanför stadskärnan kan nya höga bostadshus
byggas, men att bygga höga bostadshus är ingen generell lösning (Översiktsplan 2010 för
Uppsala kommun, 2010, s. 26). Stadens centrala delar utformas på ett sådant viss att hänsyn
till fotgängare och cyklister beaktas samt att gaturummet, som helhet i dessa delar,
prioriteras för varutransporter, cykelparkeringar samt fotgängares behov (Översiktsplan
2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 27). I den kommunala översiktsplanen framgår det
relativt tydligt att kommunen har som riktlinje att förtäta Uppsala stad samt resterande
tätorter och landsbygd. Utifrån en social aspekt kan förtätning öka antalet möten samt
närhet till människor och olika servicetjänster (Göran Carlén). Utöver detta, främjar
förtätning utvecklingen av kollektivtrafik samt effektivare resursanvändning och energi
förbrukning, något som gynnar hållbar ekologisk utveckling (Göran Carlén).
Kollektivtrafiken ska kunna bidra till hållbar stadsutveckling genom att bli ett
konkurrenskraftigt alternativ till andra motordrivna fordon samtidigt som den kan reducera
bilars platsbehov (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 57). I den kommunala
översiktsplanen framgår det även att kommunen har en riktlinje som ämnar skydda
värdefulla grönområden samt att utveckla denna typ av områden vid bebyggelse som
skapar en ny struktur (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 62).
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Trots att förtätning kan medföra en rad fördelar utifrån ett hållbart
stadsutvecklingsperspektiv, har detta planeringsideal vissa begränsningar. I nordiska länder
beaktas det faktum att urbana områden generellt har sämre ljusförhållanden än andra länder
på kontinenten vilket medför att hushöjder samt gård storlekar anpassas utifrån lokala
förutsättningar (Göran Carlén). I Uppsala stad är stadskärnan relativt svår att förändra då
det finns siktlinje begränsningar som begränsar höjden på ny bebyggelse (Göran Carlén).

6.6 Östhammars kommun
I den kommunala översiktsplanen uppskattades det att kommunen skulle ha cirka 24 000
invånare år 2010 (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 24). Utifrån de
data som presenteras i Tabell 2 framgår det att denna uppskattning inte nåddes då
kommunen hade 21 373 invånare för det utsatta året samt att år 2013 hade kommunen
21 352 invånare. Av tabellen framgår det även att kommunen upplevt en
befolkningsminskning under den senaste femårsperioden, något som tydligt påvisar
svårigheterna som existerar vid skapandet av befolkningsutvecklingsprognoser. Detta då
kommunal utveckling till stor utsträckning påverkas av yttre faktorer (Översiktsplan för
Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 26).
Östhammar kommun är en flerkärnig kommun med fem olika serviceorter som utgörs
av Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk samt Östhammar (Maria Lundholm).
Kommunens bebyggelseplanering är framförallt inriktad mot dessa tätorter, men det finns
även många platser på landsbygden som kan vara lämpliga för lokalisering av ny
bebyggelse (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 28). Kommunens
riktlinjer beträffande ny bebyggelse är att den inte ska ändra balansen i den redan befintliga
bebyggelsestrukturen samt att varje ort utvecklas utifrån dess förutsättningar (Översiktsplan
för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 52). Ett skäl till detta är att serviceorterna skiljer
sig från varandra då de har olika struktur och lokala förutsättningar vilket medför att olika
planeringsåtgärder måste anpassas utifrån den ort som de är ämnade för (Maria Lundholm).
För att tillgodose en sådan utveckling, är goda kommunikationsmöjligheter mellan orterna
en viktig aspekt (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 52). Kommunen
har som strategi att skapa beredskap för ny bebyggelse i tätorterna samt på landsbygden där
lokalisering av ny bebyggelse ska beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
Detta kan åstadkommas genom att den tekniska utformningen av ny bebyggelse avgör
förbrukningen av energi vid, exempelvis, uppvärmning samt att bebyggelsens struktur och
tillgång till grönområden påverkar dess attraktivitet (Översiktsplan för Östhammars
kommun, 2003, Del I, s. 50). Förtätning som planeringsideal kan medföra förbättrad
kvalitet och utveckling av trafik, grönområden, energiproduktion samt erbjuda förbättrade
möjligheter för kommersilla verksamheter och tjänster i serviceorternas centra (Maria
Lundholm). Däremot kan det uppkomma svårigheter vid förtätning av Östhammar stads
centrala delar då dessa är av riksintresse för kulturmiljövården (Översiktsplan för
Östhammars kommun, 2003, Del II, s. 6).
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Genom att avgränsa kommunens befintliga tätorter samt bygga ny bebyggelse inom
deras gränser kan spridningen av bebyggelse reduceras och på detta vis motverka urban
sprawl. Vidare kan skapandet av täta kärnor på landsbygden bidra till främjandet av
kollektivtrafiken och sedermera reducera bilberoendet för invånare i dessa områden (Maria
Lundholm).

7. JORDBRUKSMARK OCH TOLKNINGEN AV 3 KAP. 4 § MB
Tabell 2 i föregående kapitel presentrar kommunernas olika befolkningsförändringar de
senaste fem åren för att redovisa deras olika befolkningsförutsättningar. Nedan följer en
tabell som ämnar redovisa respektive kommuns totala markareal samt deras totala
jordbruksmarksareal. Dessutom presenteras ytterligare en tabell i detta kapitel som ämnar
redovisa respektive kommuns totala åkermarksareal de senaste fem åren. Tabellerna ämnar
redovisa huruvida den utveckling som presenteras i Jordbruksverkets rapport (2013) även
ägt rum i dessa kommuner. Vidare presenterar detta kapitel de utvalda kommunernas arbete
rörande jordbruksmark samt deras tolkningar av lagtexten 3 kap. 4 § MB för att,
exempelvis, redovisa eventuella tolkningssvårigheter.
Tabell 3. Respektive kommuns totala markareal i km² (A) samt deras totala jordbruksmarksareal i
km² år 2010, där arealen för åkermark respektive betesmark är sammansatt (B) samt
jordbruksmarkens andel (%) av respektive kommuns totala markareal (C).

Enköping
Heby
Håbo
Tierp
Uppsala
Östhammar

A
1 179
1 167
144
1 548
2 183
1 475

B
545,27
205,92
41,55
222,64
545,79
207,02

C
46,24
17,64
28,89
14,38
25,00
14,04

Källor: Kommunernas totala markareal (A): Region fakta, ”Uppsala län - Fakta och perspektiv”
http://www.regionfakta.com/Uppsala-lan/Geografi/ [Hämtad den 2014-06-01]. Kommunernas
jordbruksmarksareal (B): Statistiska centralbyrån (SCB) ”Markanvändningen i Sverige efter
kommun och markanvändningsklass”,
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvKn/?
rxid=1b245126-9df4-4399-82ce-7700fe77cec0 [Hämtad den 2014-06-01].

Det som bör beaktas i den statistik, som ovanstående tabell presenterar, är det faktum att de
data som representerar jordbruksmarksarealen är från år 2010. Detta innebär att
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förändringar i respektive kommuns jordbruksmarksareal kan ha skett, men detta är den
mest aktuella statistiken som kunde erhållas. Vidare bör det faktum att olika kommuners
geografiska förutsättningar är avgörande för möjligheterna att bedriva jordbruksverksamhet
beaktas. Dessutom ämnar denna tabell endast presentera fördelningen av
jordbruksmarksarealen i Uppsala län för att illustrera respektive kommuns förutsättningar.
Uppsala läns totala markareal är 8 193 km² varav jordbruksmarkesarealen år 2010
utgjorde cirka 1 853 km² av denna. Detta innebär att cirka 23 % av länets totala markareal
bestod av jordbruksmark. Länets två största kommuner, sett till markareal är Uppsala
kommun och Enköpings kommun. Dessa kommuner hade även länets största
jordbruksmarksareal, där Enköping kommun hade nästan lika många km² jordbruksmark
som Uppsala kommun. Däremot är Enköping kommuns totala markareal cirka 1 000 km²
mindre än Uppsala kommuns areal, vilket medför att cirka 46,24 % av Enköping kommuns
totala markyta utgjordes av jordbruksmark, medan Uppsala kommuns markyta utgjordes av
25 % jordbruksmark. Även i Håbo kommun utgjorde jordbruksmarken, procentuellt sett, en
större del av den kommunala markytan än i Uppsala kommun. Jordbruksmarken i Håbo
kommun utgjorde 28,89 % av kommunens totala markyta. Heby kommuns totala markyta
är endast 12 km² mindre än Enköping kommuns, men i Heby kommun utgjorde
jordbruksmarken 17,64 % av markytan. Tierps kommun samt Östhammars kommun har
nästan likvärdiga storlekar på både deras totala markyta samt jordbruksmarksyta.
Tabell 4. Respektive kommuns totala åkermarksareal i km² och dess förändring de senaste fem
åren.

Enköping
Heby
Håbo
Tierp
Uppsala
Östhammar

2009
515,26
196,02
38,58
202,95
492,75
162,68

2010
512,98
195,26
39,49
201,06
490,96
162,10

2011
512,28
194,26
39,33
200,39
486,65
160,76

2012
511,42
193,33
38,80
199,92
487,11
159,43

2013
511,88
193,18
39,02
199,26
486,31
159,86

Källa: Jordbruksverkets statistiskadatabas, ”Åkerarealens användning efter kommun och gröda,
hektar. År 1981-2013”
http://statistik.sjv.se/PXWeb/Table.aspx?layout=tableViewLayout1&px_tableid=JO0104B2.px&px
_path=Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Arealer&px_language=sv&px_db=Jordbruksverket
s%20statistikdatabas&rxid=6f87d8d7-1643-4af6-886f-a92af1849db1 [Hämtad den 2014-07-19].

Ovanstående tabell presenterar endast statistik rörande kommunernas åkermarskareal
förändring de senaste fem åren och inte förändringar i den totala jordbruksmarksarealen då
data för kommunernas betesmarksarealer inte kunde erhållas. Däremot påverkar
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förändringar i åkermarksarealen även kommunernas totala jordbruksmarksareal. I alla
kommuner, utom Håbo kommun, har andelen åkermark minskat de senaste fem åren, där
Uppsala kommun upplevt den största minskningen med 6,44 km² medan Östhammars
kommun upplevt den minsta minskningen med 2,82 km². I Enköpings kommun har andelen
åkermark minskat med 3,38 km², i Heby kommun har andelen minskat med 2,84 km² och i
Tierps kommuns har andelen minskat med 3,69 km². I Håbo kommun har andelen
åkermark ökat med 0,44 km² de senaste åren, men trots detta kan en trend av minskande
åkermarksareal, de facto även jordbruksmarksareal, påvisas i fem av de sex utvalda
kommunerna. Däremot bör det beaktas att användningen av den åkermark som försvunnit
inte framgår av tabellen och en del av den kan ha omvandlats till betesmark eller bebyggts
för att tillhandahålla annan jordbruksverksamhet.

7.1 Enköpings kommun
Kommunen är historiskt sett en lantbrukskommun som har genomgått stora förändringar
under åren då antalet lantbrukare minskat samtidigt som de kvarvarande
lantbruksverksamheterna samt gårdarna blivit större (Anna Hallberg). Utifrån Tabell 3
bekräftas detta då det framgår att jordbruksmark utgjorde 46,24 % av kommunens totala
markyta år 2010. Än idag består stora delar av den kommunala markytan av åkermark och
kommunen har skapat riktlinjer i den nya översiktsplanen gällande areella näringar och
markanvändning för att bevara det nuvarande jordbruket (Anna Hallberg). I den
kommunala översiktsplanen identifieras jordbruksmark som en viktig resurs för framtiden
och bör inte bebyggas för att på detta vis främja hushållning av samt ge utrymme för
jordbruksverksamhet (Översiktsplan 2030 Enköpings kommun, 2014, s. 6). Vidare ska
exploatering av mark som försvårar areella näringsverksamheter undvikas och kommunen
ska i sin planering prioritera aktivt brukande av befintlig jordbruksmark (Översiktsplan
2030 Enköpings kommun, 2014, s. 54). Trots detta, framgår det, utifrån Tabell 4, att
kommunens åkermarksareal minskat med 3,38 km² de senaste fem åren, men anledningen
för denna minskning och markens användning framgår inte. Däremot härstammar
ovanstående riktlinjer från kommunens senaste översiktsplan som vann lagakraft våren
2014 och det finns möjligheter att den förgående översiktsplanen inte hade lika tydliga
riktlinjer. Dessa riktlinjer kan vara ett tillvägagångssätt för Enköpings kommun att
implementera lagtexten i 3 kap. 4 § MB (1998:808) på ett tydligare vis. Kommunen
uppfattar lagtextens förordningar som att det är viktigt att göra avvägningar kring olika
intressen för att skydda brukningsvärd jordbruksmark och kommunen har tagit tydlig
ställning kring dessa avvägningar i de riktlinjer som presenteras i översiktsplanen (Anna
Hallberg).
Begreppet ”väsentligt samhällsintresse” utgör en viktig del av lagtexten och bör
beaktas vid praktiska fall i den kommunala planeringen. I Enköpings kommun har detta
inte riktigt tillämpats i praktiken (Anna Hallberg). 1 Trots detta har kommunen försökt
1

Detta gäller för den tiden då Anna Hallberg varit anställd vid kommunen.
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begränsa exploatering av jordbruksmark i sitt arbete med den nya översiktsplanen, för att
på detta vis motverka den utveckling som ägt rum tidigare, då exploatörer i stor
utsträckning fått bygga vart de önskat, något som resulterat i spridd bebyggelse (Anna
Hallberg). Genom att begränsa exploateringsmöjligheterna, kan denna ske på ett långsiktigt
hållbar vis (Anna Hallberg). I potentiella fall då exploatering av jordbruksmark kan komma
att bli aktuell har kommunen skapat riktlinjer i såväl den kommunala översiktsplanen
(2014) samt i den fördjupade översiktsplanen för Enköping tätort (2009) som ämnar skydda
kommunens jordbruksmark (Anna Hallberg). Detta medför att annan mark blir
huvudalternativ i val av lokalisering framför lokalisering på viktig jordbruksmark (Anna
Hallberg). Beträffande begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” som förekommer i
lagtexten har kommunen inte tagit fram någon specifik tolkning (Anna Hallberg).

7.2 Heby kommun
I takt med de globala klimatförändringar som kan komma att ske på grund av de utsläpp
som mänsklighetens verksamheter orsakat, kan efterfrågan samt behovet av
lokalproducerade produkter öka, något som medför utvecklingsmöjligheter för en
landsbygdskommun (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del I, s. 7).
Etablering av ny bebyggelse, såväl bostäder som andra verksamheter, på landsbygden
uppmuntras och ska lokaliseras till goda kommunikationslägen om det är möjligt, men
bebyggelsen ska ta hänsyn till landskapsbilden samt platsens naturvärden (Utvecklingsplan
för växande Heby kommun, 2013, Del II, s. 21). Dessutom bör ny bebyggelse lokalisera i
anslutning till redan befintlig bebyggelse för att på detta vis bevara orternas struktur
(Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del II, s. 21).
Tillgången till god jordbruksmark är en viktig förutsättning för en långsiktigt hållbar
utveckling i Heby kommun och i framtiden kan jordbruksmark för odling av bioenergi
grödor efterfrågas (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del II, ss. 21-22). I
Tabell 3 framgår det att jordbruksmark utgör 17,64 % av kommunens totala markyta vilket
tyder på att möjligheter för odling av denna form av grödor existerar. Exploatering av
brukningsvärd jordbruksmark ska så långt det är möjligt undvikas såvida marken i fråga
inte är lokaliserad i direkt anslutning till någon av kommunens åtta tätorter eller invid
specifika kommunikationsstråk (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013, Del II,
s. 22). Tabell 4 påvisar att kommunens åkermarksareal minskat med 2,84 km² de senaste
fem åren och detta kan vara en av faktorerna som bidragit till denna minskning. Samtidigt
genomförs avvägningar utifrån olika situationer, men mindre tätorter har begränsade
möjligheter att exploatera redan bebyggd mark som inte används (Anders Ågren).
Brukningsvärd jordbruksmark anses vara all mark som kan brukas eller odlas och om
konflikter i specifika situationer skulle uppstå, beaktas för- respektive nackdelarna vid
bevarandet/exploaterandet av jordbruksmarken (Anders Ågren). Vid planering av ny
bebyggelse, som kan leda till exploatering av jordbruksmark, beaktas alltid alternativa
lokaliseringar, men specifika utredningar genomförs inte (Anders Ågren). Om specifika
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områden för framtida bebyggelse markeras i den kommunala översiktsplanen, genomförs
det en utredning i samband med detta för att undersöka till vilket ändamål marken bäst
lämpas för (Anders Ågren).
Beträffande begreppet ”väsentligt samhällsintresse” har kommunen ingen specifik
tolkning, utan fattar beslut utifrån specifika fall (Anders Ågren). Exempelvis omgärdas
Heby tätort av jordbruksmark vilket innebär att om tätorten växer blir det svårt att finna
annan mark (Anders Ågren). Att tolka lagtexten (3 kap. 4 § MB) är både lätt och svårt då
det, teoretiskt sett, alltid kan finnas annan mark som kan anses vara lämplig vilket medför
att avvägningar beträffande planeringsåtgärdens syfte måste göras (Anders Ågren). Den
mark som exploateras bör användas i det ändamål som är långsiktigt hållbart (Anders
Ågren).

7.3 Håbo kommun
Utifrån Tabell 3 framgår det att jordbruksmark utgjorde 28.89 % av kommunens totala
markyta år 2010 och kommunens övergripande riktlinjer för dess jordbruksmark är ett
fortsatt främjande av de jordbruksverksamheter som sker på dessa markområden. Detta kan
åstadkommas genom, exempelvis, främjandet av lokalt producerade råvaror vid offentliga
upphandlingar samt att lämpliga platser erbjuds upplåtelsefromer som främjar försäljning
av närodlade produkter (Översiktsplan för Håbo kommun, 2006, s. 89). För att uppnå denna
riktlinje, ska kommunen skydda jordbruksverksamhetens intresse så långt det är möjligt
och ändrad användning av jordbruksmark ska undvikas om likvärdiga
lokaliseringsalternativ existerar (Översiktsplan för Håbo kommun, 2006, s. 90). Däremot,
om jordbruksmark eventuellt exploateras, ska det öppna landskapets struktur bestå. Utifrån
Tabell 4 framgår det att kommunens totala åkermarskareal ökat med 0,44 km² de senaste
fem åren, något som tyder på att exploateringen av dessa markområden kan ha begränsats
av dessa riktlinjer.
Tolkningen av lagtexten i 3 kap. 4 § MB är beroende av specifika fall, där olika
tolkningar görs från fall till fall och lagtexten är svårtolkad om tjänstemän inte är bekanta
med den (Fredrik Holmgren). Exempelvis har kommunen inte utvecklat någon specifik
tolkning beträffande vad som anses utgöra ”brukningsvärd jordbruksmark” utan
jordbruksmark anses vara mark som brukas, med andra ord, redan befintliga
jordbruksverksamheter. Vidare har inga konkreta diskussioner beträffande begreppet
”väsentlig samhällsintresse” genomförts och dess tolkning kan påverkas från fall till fall.
Begreppet är svårtolkat då även vid bostadsbrist kan bebyggelse, teoretiskt sett, ske på
annan plats, men vid sådana förutsättningar kan det även anses utgöra ett väsentligt
samhällsintresse vid exploateringen av tätortsnära jordbruksmark (Fredrik Holmgren). Det
sker inga direkta utredningar huruvida annan mark kan tas i anspråk, men eventuella
fördjupningar kring området kan förekomma om det behövs, där möjliga fördelar
respektive nackdelar av den nuvarande samt planerade markanvändningen bedöms. Denna
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typ av beslut fattas i olika grupper som består av tjänstemän med olika kompetensområden
och om någon av dessa är insatt i lagtexten, kan den beaktas (Fredrik Holmgren).

7.4 Tierps kommun
Behovet av jordbruksmark och annan odlingsbarkmark kan komma att öka i framtiden för
att, bland annat, säkerställa behovet av biobränsle. Utifrån Tabell 3 framgår det att
jordbruksmark utgör 14,38 % av Tierp kommuns totala markyta. För att säkerställa
tillgången till sådan mark, om det uppstår ett framtida behov, ska Tierps kommun undvika
bebyggelse på den mest värdefulla jordbruksmarken (Översiktsplan för Tierps kommun
2010-2030, 2011, ss. 68-69). Att tolka vad som anses utgöra ”brukningsvärd
jordbruksmark” enligt lagtexten är svårt då all mark som brukas kan i teorin tolkas som
brukningsvärd jordbruksmark och det behövs ett bättre underlag för vad som anses utgöra
brukningsvärd jordbruksmark (Lisa Björk). Vidare kan bedömning av jordbruksmark skilja
sig åt beroende på om jordens bördighet ställs i relation till lokala, nationella eller
internationella förhållanden (Lisa Björk).
I den kommunala översiktsplanen beaktas det faktum att staten inte har markerat
jordbruksmark som riksintresseområden, men att jordbruksmark behandlas i 3 kap. 4 § MB
(Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030, 2011, s. 68). Då jordbruksmark inte klassas
som ett riksintresse, saknar skydd av lag samt ofta utgör en relativt okontroversiell yta att
bebygga demokratiskt, får paragrafen i MB (1998:808) ofta en låg prioritet bland
planeringsarbetet (Lisa Björk). Vidare finns det svårigheter att tolka lagen då vissa delar är
otydliga, något som försvårar dess implementering ytterligare (Lisa Björk). Svårigheterna
med att beakta vad som anses utgöra ”brukningsvärd jordbruksmark” har redan behandlats i
ovanstående stycke, men det finns även andra delar av lagtexten som är svårtolkade,
exempelvis begreppet ”väsentligt samhällsintresse”. Detta begrepp har diskuterats inom
kommunen med lagtexten, i 3 kap. 4 § MB, som utgångspunkt, men har inte resulterat i
något tydligt ställningstagande då i princip alla ny bebyggelse som planeras på
jordbruksmark är av stor betydelse för kommunens utveckling och kan således anses utgöra
väsentligt samhällsintresse (Lisa Björk). I den kommunala översiktsplanen framgår det att
högvärdig jordbruksmark inte bör exploateras för ny bebyggelse, men om detta sker ska
denna vara lokaliserad vid redan befintlig bebyggelse (Översiktsplan för Tierps kommun
2010-2030, 2011, s. 71). Svårigheten med tolkningen av lagtexten kan vara en förklaring
till att andelen åkermark i Tierps kommun reducerats med 3,69 km² de senaste fem åren,
men denna minskning kan även ha påverkats av andra faktorer.
Vid prövning av bygglov eller detaljplaner beaktas alltid en ansökan om önskvärda
åtgärder inom ett specifikt geografiskt område och i planeringsarbetet beaktas alltid
lokaliseringsalternativ, med det är inte alltid enkelt att finna rimliga alternativ (Lisa Björk).
I sådana fall blir detaljplanarbetets fokus ofta bedömningen av åtgärdens lämplighet i
förhållande till den specifika lokaliseringen eller eventuellt föreslå annan markanvändning
som anses vara mer lämplig på den specifika platsen istället för att föreslå annan plats för
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samma markanvändning (Lisa Björk). Detta skulle kunna förändras med stöd av en
fördjupad översiktsplan som planlagt geografiska områden utifrån deras lämplighet för
olika ändamål (Lisa Björk).

7.5 Uppsala kommun
I den kommunala översiktsplanen presenteras riktlinjer, beträffande jordbruksmark, som
ämnar värna kommunens brukningsvärda jordbruksmark då den kan bidra till den globala
livsmedelsförsörjning, den lokala försörjningen samt en framtida odling av biobränsle
(Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 28). I Tabell 3 framgår det att
jordbruksmark utgjorde 25 % av kommunens totala markareal år 2010. Däremot anses viss
mark vara av strategiskt intresse för framtida stads- samt tätortsutveckling och bör således
få exploateras (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s. 28). Detta då stads- och
tätortsutveckling anses utgöra ett väsentligt samhällsintresse såväl i Uppsala stad som i
kommunens resterande tätorter (Göran Carlén). Således är exploatering av jordbruksmark i
dessa områden tillåten för bebyggelse som främjar en sådan utveckling, om den är
markerad för dessa ändamål i översiktsplanen (Göran Carlén). Detta kan vara en förklaring
till den reducering av kommunens åkermarksareal med 6,44 km² som skett de senaste fem
åren (Tabell 4). Ett sådant område som är markerat i den kommunala översiktsplanen för
framtida stadsutveckling, om ett sådant behov skulle uppstå, är slätlandet söder om
Boländerna/Fyrislund i anslutning till E4:an (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun,
2010, s. 30). Bebyggelse i detta område skulle innebära exploateringen av god åker- och
rekreationsmark, men där fördelen skulle vara en sammanhållen stad. Ett alternativ till detta
är att expanderas staden med grönkilar emellan bebyggelse där kilarna kan bidra till ett mer
allsidigt jordbruk samt brukas som när rekreationsområden (Översiktsplan 2010 för
Uppsala kommun, 2010, s. 29). Detta skulle sannolikt resultera i att trafik mot Östhammar
och Forsmark skulle behöva läggas om.
Trots dessa tydliga riktlinjer beträffande exploatering av jordbruksmark i områden som
anses utgöra väsentligt samhällsintresse, beaktas jordbruksmarkensintresse för resterande
delar av kommunen (Göran Carlén). I den kommunala översiktsplanen framgår det att
brukningsvärd jordbruksmark utanför tätorternas expansionsområden ska skyddas från
exploatering, så långt det är möjligt (Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2010, s.
82). Dessutom ska jordbruksmark på landsbygden inte exploateras för annan bebyggelse
(Göran Carlén). Vid värderingen av den kommunala jordbruksmarken, har Uppsala
kommun sökt nationellt och övernationellt stöd för att en sådan process är svår för en
enskild kommun att genomföra då jordbruksmark är en nationell, samt i viss utsträckning
även en global, fråga (Göran Carlén). I fall då exploatering av jordbruksmark kan
förekomma genomförs ingen konkret utredning om annan mark kan tas i anspråk, men om
det existerar rimliga lokaliseringsalternativ beaktas dessa (Göran Carlén).
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7.6 Östhammars kommun
Östhammar kommun har stora arealer med mycket värdefulla odlingslandskap som ger en
tilltalande landskapsbild (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003, Del I, s. 68). År
2010 utgjorde jordbruksmark 14,04 % av kommunens totala markyta vilket utgjorde en del
av denna landskapsbild (Tabell 3). Kommunen har som riktlinje att inte planera eller tillåta
bebyggelse som kan störa produktionsmöjligheterna i områden där det finns goda
förutsättningar för jordbruksverksamhet (Översiktsplan för Östhammars kommun, 2003,
Del I, s. 32). Vidare är den kommunala utvecklingen av jordbruk beroende av både den
nationella och europeiska jordbrukspolitiken. Den kommunala jordbruksmarken samt
näringsverksamheten skyddas och deras utveckling ska främjas genom komplettering av
befintliga bebyggelsegrupper istället för skapandet av nya bebyggelsegrupper samt genom
dialoger med jordbrukare (Maria Lundholm).
Implementeringen av lagtexten 3 kap. 4 § MB i den kommunala
översiktplaneringsprocessen är beroende av tjänstemänens bakgrund eftersom somliga har
större erfarenhet av lagtextens betydelse beroende vilken inriktning deras utbildning haft.
Vidare är tolkningen av lagtexten komplicerad då det finns andra faktorer, än enbart
lagtexten, som påverkar dess tolkning, exempelvis, kommunernas förutsättningar. Däremot
kan tydliga riktlinjer i den kommunala översiktsplanen, beträffande bevarandet av
jordbruksmark, underlätta lagtextens tolkning (Maria Lundholm). Vidare, genomförs inga
specifika hanteringar eller diskussioner angående vad som anses utgöra ”väsentligt
samhällsintresse”, men stora planeringsåtgärder, exempelvis konstruktion av nya vägar,
tolkas som ”väsentligt samhällsintresse”. Dessutom är begreppets tolkning beroende av de
åtgärder som planeras (Maria Lundholm). Svårigheter vid implementeringen av lagtexten
kan vara en bidragande orsak till den utveckling av kommunens åkermarksareal de senaste
fem åren där arealen minskat med 2,82 km² (Tabell 4). Utredningar, som berör huruvida
annan mark kan tas i anspråk, sker som en del av förhandsbeskedet samt
lokaliseringsprövningen vid bygglovsansökan, men denna är inte en separat eller
djupgående undersökning. Om annan mark kan tas i anspråk, föreslås alternativa
lokaliseringslösningar (Maria Lundholm). Kommunen har ingen befintlig gradering av vad
som anses utgöra ”brukningsvärd jordbruksmark” utan all mark kan potentiellt tolkas som
jordbruksmark, skogsbruk eller djurhållningsmark. Även i detta fall är tolkningen beroende
av specifika situationer eller åtgärder, men markens förmåga för odling av grödor, utifrån
de lokala förutsättningarna, beaktas (Maria Lundholm).

8. DISKUSSION OCH ANALYS
Den diskussion och analys av de erhållna empiriska data som presenteras i de två
nästkommande delar, utgår från det material som presenteras i Tabell 1 i uppsatsens tredje
kapitel. För att på ett tydligare vis presentera med vilken/vilka punkter någon specifik
49

riktlinje eller åtgärd överensstämmer med, kommer dessa att redovisas inom parantes på
följande vis: (överensstämmer med eller inte med punkt/punkter 1, 2, 5, etc.).

8.1 Hållbar stadsutvecklingsteorier i praktiken
Arbetet mot hållbar stadsutveckling är en komplex process vars strategier påverkas av
myndigheters arbete med hållbar utveckling. Strategiernas utveckling samt implementering
sker på en skala bestående av fyra nivåer. Längst upp på skalan återfinns internationella
myndigheter, exempelvis EU. Utifrån EU:s strategier för dess medlemsländers arbete mot
hållbar utveckling, finns det många likheter med de teorier som sammanfattas i Tabell 1.
Strategierna ämnar reducera konsumtion, miljöfarlig utsläpp och skapa hållbar social-,
ekonomisk- samt ekologiskutveckling bland unionens medlemländer (överensstämmer med
punkter 1, 2, 5, 6, 7, 8). Det faktum att dessa strategier inte har tydliga
implementeringsmetoder, indikerar att EU överlåter skapandet samt implementering av
planeringsåtgärder, för att förverkliga dess strategier, till myndigheter i respektive
medlemsland (överensstämmer med punkt 3). Då det råder olika förutsättningar i dessa
länder, skulle skapandet av generella åtgärder från EU kunna medföra svårigheter vid deras
implementering då det råder olika förutsättningar bland medlemsländerna. Genom att
överlåta utvecklingen och implementeringen av åtgärder baserade på EU:s strategier, kan
myndigheter anpassa dessa utifrån rådande lokala förutsättningar.
Skalans andra nivå utgörs av olik nationella myndigheter, i detta fall svenska
regeringen. Regeringen anpassar sina nationella strategier rörande hållbar utveckling
utifrån EU:s, eller andra internationella myndigheters, strategier. På denna skala kan
regeringen välja bort somliga strategier som de anser inte behöver implementeras då de
möjligtvis inte skulle vara relevanta för Sveriges rådande förutsättningar. Däremot lär detta
inte ske eftersom de internationella myndigheternas strategier är övergripande samt
generella vilket medför att någon aspekt av strategierna, med största sannolikhet, är
relevant. De strategier som regeringen utvecklar anpassas utifrån landets rådande
förutsättningar där olika åtgärder bör planeras utifrån rådande lokala förutsättningar. Detta
ökar sannolikheten att dessa åtgärder uppnår de resultat som regeringens strategier strävar
mot. Vidare, presenteras tydligare åtgärder för vissa strategier på denna nivå av skalan då
regering har bättre uppfattning av landets generella förutsättningar och kan således utveckla
mer specifika målsättningar (överensstämmer med punkt 3).
Skalans tredje nivå utgörs av regionala myndigheter, i detta fall Regionförbundet för
Uppsala län. Då Regionförbundet har en mer generell uppfattning om dess kommuners
rådande förutsättningar, kan de utveckla ytterligare mer specifika målsättningar för de
strategier som svenska regeringen utvecklat utifrån EU:s strategier. Formulerandet av mer
specifika målsättningar kan underlätta vid skapandet av lokala planeringsåtgärder, men
samtidigt medför detta att somliga områden främjas mer än andra. I Uppsala läns fall,
framhäver Regionförbundet vikten av ekonomisk tillväxt för skapandet av hållbar
utveckling (överensstämmer med enbart punkt 6). Regionförbundets dokument framhäver
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även andra strategier och målsättningar som kan bidra till hållbar utveckling, men den
ekonomiska tillväxten framstår som den centrala målsättningen för regionen. Ett aktivt
främjande av en specifik målsättning kan resultera i svårigheter att uppnå resterande
målsättningar eftersom en väsentlig andel resurser samt arbetstid kan komma att ägnas åt
främjandet av den specifika målsättningen. Samtidigt kan ekonomisk tillväxt tolkas som en
oerhört väsentlig del av arbetet med hållbar utveckling då stabila ekonomiska
förutsättningar medför möjligheter att implementera en rad olika åtgärder som kan vara
kostsamma.
Skalans fjärde och sista nivå utgörs av lokala myndigheter, i detta fall kommuner. De
ansvarar för implementeringen av de strategier som myndigheter från förgående tre skalor
utvecklat. För att åstadkomma detta, utvecklar kommuner visioner för deras framtida
utveckling och presenterar dessa i översiktsplaner. Det är i dessa planhandlingar som
planeringsriktlinjer för hållbar stads- eller tätortsutveckling kan utvecklas på bästa möjliga
vis eftersom kommuner har mest kunskap om sina lokala förutsättningar. Vidare kan dessa
riktlinjer beaktas vid specifika planeringsåtgärder för att bidra mot den kommunala
framtidsutveckling som översiktsplaner strävar mot. Kunskapen kring rådande lokala
förutsättningar medför att lokala myndigheter kan utveckla planeringsåtgärder som har
störst potential att uppnå specifik strategiers målsättningar (överensstämmer med punkter 3
och 4). Existensen av en skala där internationella, nationella samt regionala myndigheter
samarbetar för att utveckla strategier och där dessa strategier implementeras av lokala
myndigheter medför att lokala lösningar kan utvecklas utifrån generella strategier
(överensstämmer med punkter 3 och 4). Detta är en viktig aspekt i arbetet mot hållbar
stadsutveckling eftersom urbana områden utgör en väsentlig del av mänskliga samhället
och dess aktiviteter, såväl positiva som negativa. Åtgärder som medför hållbar
stadsutveckling lokalt eller nationellt bidrar även till global hållbar utveckling av det
mänskliga samhället.
Implementeringen av hållbara stadsutvecklingsteorier i praktiken exemplifieras i denna
uppsats av de sex utvalda kommunernas översiktsplaner. Alla kommuner har, enligt svensk
lagstiftning, skapat översiktsplaner, där olika riktlinjer som kan bidra till denna utveckling,
framgår. Många åtgärder ämnar reducera respektive kommuns resurs konsumtion något
som även medför en minskning i utsläppsmängden (överensstämmer med punkter 1 och 2).
Som tidigare nämnts, medför inte implementeringen av dessa åtgärder enbart lokala
förändringar, inom dessa två områden, utan även globala förändringar. Detta då lokal
minskning av konsumtion och utsläpp leder till mindre påfrestningar på världens miljö.
Däremot är dessa kommuners urbana områden relativt små, utifrån ett globalt perspektiv,
vilket medför att förändringar i dessa områden har en minimal global påverkan, men en
minimal förändring är bättre än ingen förändring. Vidare framgår det att kommunerna
strävar efter utvecklandet av planeringsåtgärder utifrån rådande lokala förutsättningar
(överensstämmer med punkt 3). Detta då dessa åtgärder medför större möjligheter att
åstadkomma en förändring i respektive kommuns framtida utveckling vid deras
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implementering. De strategier som utarbetats av internationella, nationella samt regionala
myndigheter rörande hållbar social- ekonomisk- och ekologiskutveckling medför att
kommunerna kan utveckla tydligare planeringsmål (överensstämmer med punkt 4). Genom
implementeringen av åtgärder som beaktar dessa tre aspekter av hållbar utveckling, antigen
enskilt eller tillsammans, kan kommunerna sträva mot hållbar stad- eller tätortsutveckling i
de urbana områden som återfinns i de geografiska områden de ansvarar för
(överensstämmer med punkter 5, 6, 7 och 8). Åtgärder som konstruktionen av bostäder med
blandad upplåtelseform samt med kommersiell verksamhet i eller i närheten av
bostadshusen, erbjuder möjligheter till hållbar social- och ekonomiskutveckling
(överensstämmer med punkter 5, 6, 9 och 10). Då alla kommuner, utom Östhammars
kommun, upplevt en befolkningsökning de senaste åren, medför konstruktionen dessa
bostäder möjligheter för invånare med olika socio-ekonomiska förutsättningar att erhålla en
bostad. Däremot är denna förutsättning begränsad av bostädernas lokalisering då vissa
områden anses vara mer attraktiva och således anpassas bostadspriserna i dessa områden
efter detta. Nya kommersiella verksamheter medför fler sysselsättningstillfällen något som
gynnar kommunal ekonomiskutveckling genom ökade skatteintäkter. Dessutom reduceras
avståndet till olika kommersiella verksamheter och tjänster vilket kan innebära att individer
som bor nära dessa väljer dem framför mer avlägsna verksamheter något som gynnar
hållbar ekologiskutveckling då antalet bilfärder reduceras. Trots detta, är det generellt
komplicerat att utveckla planeringsstrategier som kan resultera i positiva förändringar i alla
tre aspekter av hållbar stadsutveckling. Detta då dessa aspekter påverkas av varandra vilket
medför att positiva förändringar i en aspekt kan medföra negativa förändringar i en annan.
Däremot har kommunala planeringsstrategier som ämnar utveckla kollektivtrafiken,
potential att skapa positiva förändringar utifrån alla tre aspekter (överensstämmer med
punkt 12). En utvecklad kollektivtrafik kan förbättra privat personers ekonomiska
förutsättningar då privata fordon medför olika utgifter (överensstämmer med punk 6). En
väsentlig del av dessa utgifter utgörs av kostnader förknippade med fossila bränslen och
dessa kostnader tenderar att öka i takt med det dessa bränslens stigande priser. Utifrån en
social aspekt, medför en utvecklad kollektivtrafik lika möjligheter för individer att
transportera sig till, från samt i urbana områden (överensstämmer med punkt 5). De
ekologiska fördelarna som en utvecklad kollektivtrafik kan medföra är reducerad mängd
utsläpp som påverkar miljön negativt (överensstämmer med punkt 7). Det faktum att
Regionförbundet strävar mot skapandet av fossilbränsle fri kollektivtrafik i Uppsala län till
år 2020 medför att en sådan utveckling skulle kunna reducera regionens utsläpp från fordon
drivna med fossila bränslen markant, något som gynnar såväl den lokala som globala
miljön (överensstämmer med punkt 2). Utifrån detta, framgår utvecklingen av regional
samt kommunal kollektivtrafik, eller andra alternativa transportmedel, som en åtgärd vars
implementering kan medföra markanta förändringar i urbana områden och bidra i arbetet
mot hållbar stadsutveckling.
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Utöver utvecklingen av kollektivtrafiken, har de utvalda kommunerna skapat riktlinjer
för utvecklingen av gång- och cykelvägar inom samt mellan olika urbana områden
(överensstämmer med punkt 12). Detta medför ytterligare ekologiska fördelar då
fotgängare och cyklister inte producerar utsläpp som påverkar miljön negativt
(överensstämmer med punkt 7). Dessutom medför ökad fysisk aktivitet förbättrad hälsa,
något som kan tolkas som sociala fördelar (överensstämmer med punkt 5). Vidare kan detta
även medföra ekonomiska fördelar i form av reducerade utgifter för fossila bränslen
(överensstämmer med punkt 6). Ytterligare en åtgärd som alla de utvalda kommunerna
presenterar i sina respektive översiktsplaner är utvecklingen av tillgängliga grönområden i
städer samt tätorter. Utifrån den teoretiska beskrivningen av grönområdens betydelse i
städer, framgår det att dessa områden kan bidra till absorberingen av utsläpp samt en mer
hälsosam urban miljö. I översiktsplanerna beaktas inte det faktum att grönområden kan
bidra till absorberingen av utsläpp, men det faktum att de bidrar till hälsosam urban miljö
beaktas tydligt. Möjligheter för rekreation samt fysisk aktivitet framhävs som en viktig
aspekt för invånare i urbana områden och grönområden erbjuder platser för utövandet av
dessa aktiviteter (överensstämmer med punkt 13).
Något som bör beaktas är att de riktlinjer som presenteras i respektive kommuns
översiktplaner inte är juridiskt bindande. Detta medför att deras implementering inte
behöver ske under den tidsperiod som översiktsplanen behandlar. Däremot är sannolikheten
stor att planeringsåtgärder som baseras på dessa riktlinjer implementeras då dessa riktlinjer
utgör en väsentlig del av alla kommuners översiktsplaner. Av respondenternas svar framgår
det att kommunernas tolkning av hållbar stadsutveckling är starkt kopplad till
översiktsplanernas tolkning av begreppet hållbar utveckling. Då dessa tolkningar baseras på
internationell, nationella och regionala myndigheters strategier rörande hållbar utveckling,
blir behovet av ett fungerande samarbete mellan dessa myndigheter ännu tydligare.
Eftersom svenska kommuner har planmonopol, ansvarar de för implementeringen av dessa
strategier genom olika planeringsåtgärder. Vidare är stora delar av de utvalda
kommunernas invånare bosatta i urbana områden av varierande storlekar vilket innebär att
majoriteten av dessa planeringsåtgärder implementeras där. Detta medför att generalla
strategier som ämnar skapa global hållbar utveckling övergår till att vara strategier för
hållbar stadsutveckling när de implementeras i urbana områden. Då mer än hälften av
jordens befolkning är bosatt i dessa geografiska rum samt att majoriteten av all mänsklig
verksamhet sker i eller för dessa områden, framstår strategier som ämnar förändra urbana
områdens utveckling som avgörande för hållbar utveckling. Således kan hållbar
stadsutveckling tolkas som en åtgärd för skapandet av hållbar utveckling i specifika
geografiska rum; urbana områden. Det arbete som de utvalda kommunerna utför vid
implementeringen av planeringsåtgärder som ämnar skapa hållbar stadsutveckling är ett
tillvägagångssätt för att åstadkomma en sådan utveckling. Däremot kvarstår ovissheten
huruvida dessa planeringsåtgärder kan skapa de förändringar som de teoretiskt kan
medföra.
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8.2 Förtätning som planeringsideal för hållbar stadsutveckling?
Utifrån de planeringsriktlinjer som de sex utvalda kommunerna framhäver i sina
översiktsplaner, framgår det att förtätning är det efterföljda planeringsidealet. En förklaring
till detta kan vara att de teorier som utgör planeringsideal har många likheter med de teorier
som beskriver hållbar stadsutveckling. Förtätning av urbana områden ämnar reducera deras
spridning genom utvecklingen av tydliga expansionsbegränsningar. I kommunernas fall
sker detta genom att i översiktsplanerna belysa vilka områden som främjas för framtida
utveckling och bebyggelse. På detta vis kan dessa myndigheter utveckla planeringsåtgärder
för konstruktionen av, exempelvis, bostadshus i dessa områden. Varje kommun har
utarbetat en uppskattning av antalet nya bostäder som måste byggas varje år för att
tillgodose det ökade antalet invånare i deras urbana områden. Vidare beaktar kommunerna
det faktum att nya bostäder bör ha blandad upplåtelseform för att erbjuda invånare med
olika socio-ekonomiska förutsättningar lika möjligheter till bostäder (överensstämmer med
punkt 9). Dessutom strävar kommunerna efter att bygga många ny bostadshus i anknytning
till redan befintlig bebyggelse vilket är en indikation att förtätning är ett eftersträvat
planeringsideal. Genom att bygga ny bebyggelse i närheten av redan befintlig sådan,
kopplas olika stadsdelar samman och på detta vis förtätas det urbana området ytterligare.
Lokaliseringen av kommersiella verksamheter och tjänster i närheten av eller i ny
bebyggelse minskar avstånden till dessa och kan medföra att invånare väljer andra
transportmedel framför fordon drivna med fossila bränslen (överensstämmer med punkter
10 och 7). Däremot framgår inte några riktlinjer kring reducerandet av bostadsytor (punkt
11) i någon av de utvalda kommunernas planhandlingar eller av respondenternas svar. En
anledning till detta kan vara att reducerad bostadsyta medför lägre bostadskostnader vilket
kan påverka byggföretags incitament att bygga denna typ av bostäder då deras material
kostnader inte reduceras. Däremot kan reducerad bostadsyta innebära att fler bostäder kan
byggas i samma byggnad, något som kan medföra samma ekonomiska vinst som vid
konstruktionen av färre samt större bostäder.
En aspekt som inte behandlas av förtätningsteorier är det faktum att förtätning kan
medföra stora fördelar i urbana områden vars invånare pendlar längre avstånd till sina
arbeten. I några av kommunerna utgör arbetspendlare en relativt stor andel av invånarna,
vilket medför att kommunerna försöker lokalisera konstruktionen av ny bebyggelse i
anknytning till stora kollektivtrafikstråk. Genom att bygga bostäder i anknytning till dessa
områden, kan invånare, som bosätter sig där, utnyttja de kollektivtrafikmöjligheter som
erbjuds för pendling som ett substitut för privata fordon (kan bidra till förändringar som
överensstämmer med punkter 2, 5, 6, 7 samt 12). Att detta inte beaktas i förtätningsteorier
kan bero på att de urbana områden som forskarna undersökt i sina studier inte haft en stor
andel arbetspendlare. Däremot beaktar dessa teorier vikten av ett utvecklat
kollektivtrafiknätverk som en väsentlig del av förtätning. Genom skapandet av fler
bussrutter samt fler hållplatser vid centrala knutpunkter, kan kollektivtrafik bli ett substitut
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till privata motorfordon vid resor inom urbana områden (överensstämmer med punkter 2, 5,
6, 7 samt 12).
Trots att förtätning som planeringsideal kan medföra en rad positiva förändringar som
kan bidra till kommunernas arbete med hållbar stadsutveckling, kan dess implementering
vara problematisk de utvalda kommunerna. Somliga kommuner består av relativt små
tätorter vilket medför att möjligheterna till förtätning av dessa är relativt begränsade då
stora delar av den urbana ytan redan är bebyggd. Således medför konstruktionen av ny
bebyggelse att det urbana områdets yta expanderar, även när lokaliseringen sker invid ny
bebyggelse. Vidare har några av de utvalda kommunerna en struktur bestående av flera
olika kommuncentra som är serviceorter för olika geografiska delar av kommunen. Denna
struktur medför att olika kommersiella verksamheter och tjänster byggs i dessa orter vilket
medför att dessa orters betydelse för kringliggande områden blir större. Genom att
sammankoppla mindre urbana områden med kommuners serviceorter, kan en förtätning av
kommunernas geografiska struktur uppnås. Denna förtätning kan åstadkommas genom
utvecklandet av det kommunala kollektivtrafiknätverket eller genom konstruktionen av
gång- och cykelvägar mellan olika orter. Vid konstruktionen av gång- och cykelvägar bör
de geografiska avstånden mellan olika orter beaktas eftersom sannolikheten att individer
väljer att gå eller cykla kan minska ju större avstånden blir. Vidare medför dessa åtgärder
ekonomiska utgifter och deras implementering är beroende av kommunernas ekonomiska
förutsättningar.
Ytterligare en problematik som vissa kommuner kan uppleva med förtätning som
planeringsideal är svårigheter med förtätning av urbana områden genom konstruktion av
nya bostäder. I de teoretiska tolkningarna av förtätning, utgör konstruktionen av nya
bostäder en väsentlig del av planeringsidealet. Denna premiss utgår från att urbana områden
upplever en befolkningsökning som skapar en efterfråga för nya bostäder. Utifrån
uppsatsens empiriska material framgår det att det, exempelvis, råder olika förutsättningar
rörande befolkningsutvecklingen i de utvalda kommunerna vilket sedermera påverkar deras
arbete med planeringsidealet förtätning. Fem av de utvalda kommunerna upplever en
befolkningstillväxt, men i Heby kommun samt Tierps kommun sker denna tillväxt relativt
långsamt i jämförelse med Enköping kommun, Uppsala kommun och Håbo kommun.
Därtill uppvisar Östhammars kommun en befolkningsminskning de senaste fem åren. För
dessa kommuner medför befolkningsförändringarna relativt begränsade möjligheter för
konstruktionen av nya bostäder då det inte råder någon stor bostadsefterfråga. Detta
försvårar möjligheten för förtätning av dessa kommuners urbana områden genom denna
form av bebyggelse då byggföretag saknar ekonomiska incitament att bygga nya bostäder.
Samtidigt kan även de kommuner som upplevt en relativt hög befolkningstillväxt de
senaste fem åren erfara en problematik med förtätning som planeringsideal. Som tidigare
nämnts, har urbana områden en begränsad yta av obebyggd mark och då konstruktionen av
ny bebyggelse kräver markyta, kan lokaliseringssvårigheter uppstå. För att undvika dessa
svårigheter, lokaliserar dessa kommuner ny bebyggelse på markytor med tidigare
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bebyggelse, exempelvis parkeringsplatser. På detta vis kan förtätning av deras urbana
områden ske utan att nya markområden exploateras. Däremot kan svårigheter uppstå när
dessa ytor bebyggts och behovet av ytterligare bebyggelse kvarstår. Detta kan medföra att
det som teoretiskt anses vara negativt med förtätning som planeringideal inträffar;
exploatering av urbana grönområden (överensstämmer inte med punkt 13). Då tillgängliga
grönområden utgör en del av kommunernas arbete med hållbar stadsutveckling, kan urbana
områden uppleva ett expansionsbehov för att undvika konstruktionen av ny bebyggelse på
befintliga grönområden. Förtätning som planeringsideal ämnar inte avsluta urbana
områdens expansionsbehov, utan ämnar reducera samt begränsa detta behov. I takt med en
fortsatt ökande befolkningsmängd, kan en sådan utveckling uppstå i vissa av de utvalda
kommunerna. Det som skiljer kommunerna åt är den tid detta kommer att ta då somliga
kommuner upplever en snabbar befolkningsökning än andra. Samtidigt utgår detta
påstående från premissen att den urbaniseringstrend som ägt rum sedan industrialiseringen
fortsätter. Detta är något som inte kan garanteras, men sannolikheten att denna trend avtar
är, för närvarande, relativt liten.

8.3 Tolkningen av 3 kap. 4 § MB och dess påverkan på bevarande/
exploaterande av jordbruksmark
Sannolikheten att den globala, de facto även nationella, urbaniseringstrenden avtar kan
medföra ett ökat framtida behov av jordbruksmark. I alla kommunala översiktsplaner
framgår jordbruksmarkens betydelse för möjligheterna att odla närproducerade produkter
samt ett framtida behov av biobränsle. Vidare belyser dessa planhandlingar även vikten av
bevarandet av jordbruksmark genom att begränsa exploatering av dessa markområden, så
långt det är möjligt. Samtidigt påvisar Tabell 4 att andelen åkermarksareal minskat i fem av
de sex utvalda kommunerna. Som tidigare nämnts behöver denna minskning inte innebära
att all åkermark exploaterats i förmån för annan bebyggelse, men sannolikheten att annan
bebyggelse lokaliserats på dessa områden existerar, i synnerhet om samma utveckling som
beskrivs i Jordbruksverkets rapport, skett. Vidare kan svårigheter med implementeringen av
lagtexten 3 kap. 4 § MB ha påverkat denna utveckling. Rörande begreppet ”väsentligt
samhällsintresse” har endast Uppsala kommun utvecklat en tolkning av vad som anses
utgöra ett sådant intresse. Utifrån det som framgår i kommunens översiktsplan samt
respondentens svar anses stads- samt tätortsutveckling i Uppsalas stad och kommunens
tätorter utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Detta medför att exploatering av
jordbruksmark för åtgärder som anses utgöra dessa kriterier är tillåtet och detta kan vara en
förklaring till att kommunens åkermarksareal minskat med 6,44 km² de senaste fem åren.
Samtidigt har kommunen utvecklat tydliga restriktioner för exploatering av jordbruksmark
på landsbygden. Resterande kommuner har inte utvecklat någon specifik definition av vad
de anser utgöra väsentligt samhällsintresse. Somliga respondenter framhäver att tolkningen
av detta begrepp är beroende av de planåtgärder som kan involvera exploatering av
jordbruksmark eller av de rådande samhällsförutsättningarna. Utifrån detta kan
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kommunernas tolkning av begreppet förändras med tiden då samhällets behov, normer samt
värderingar kan komma att förändras.
Vidare, medför begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” ytterligare svårigheter vid
tolkningen av lagtexten. Detta då all mark som teoretiskt sett kan brukas, kan tolkas som
brukningsvärd jordbruksmark. En sådan tolkning medför att all potentiell mark kan anses
vara brukningsvärd då den kan tolkas som lämplig för någon form av odlingsverksamhet.
Vidare kan all mark som redan brukas anses vara brukningsvärd eftersom det redan bedrivs
jordbruksverksamhet på den. Dessutom kan tolkningen påverkas av vilka grödor som odlas
eller potentiellt sett kan odlas på marken då vissa marktyper lämpar sig bättre för vissa
grödor och andra marktyper för andra grödor. I lagtexten framgår det även att
jordbruksmark inte får exploateras om annan mark kan tas i anspråk. För att lokalisera
annan mark, behöver utredningar genomföras. Utifrån respondenternas svar framgår det att
kommunerna genomför dessa utredningar på olika vis. I Tierps kommun utförs sådana
utredningar i samband med bygglovsprövningar eller vid upprätandet av detaljplaner där
alternativa lokaliseringsmöjligheter beaktas. I Heby kommun och Håbo kommun beaktas
de potentiella fördelarna respektive nackdelarna som specifika planeringsåtgärder på
jordbruksmark kan medföra. I Enköpings kommun beaktas de riktlinjer rörande bevarandet
av jordbruksmark som presenterar i översiktsplanen. I Uppsala kommun genomförs
utredningar utifrån de riktlinjer som presenteras i översiktsplanen där tolkningen av vad
som utgör väsentligt samhällsintresse påverkar utredningen. I Östhammars kommun sker
utredningar i samband med lokaliseringsprövningar. Att dessa utredningar sker på olika vis
bekräftar de svårigheter som lagtextens tolkning medför, något som försvårar dess
implementering. En lösning kan vara att kommunerna har specifika prövningar vid
planeringsåtgärder som ämnar exploatera jordbruksmark. Däremot medför detta
ekonomiska utgifter som kan tolkas som överflödiga, men skulle kunna resultera att andra
lokaliseringsalternativ kan presenteras.
Det faktum att lagtexten består av delar som är problematiska för kommunerna att
tolka innebär att dess implementering försvåras. För att underlätta detta kan en
omformulering av lagtexten krävas där tydligare kriterier framhävs. Genom skapandet av
en tydlig lagstiftning kan kommunernas tolkning av lagtexten underlättas vilket kan
medföra att tydligare riktlinjer för exploaterande av jordbruksmark kan utvecklas och på
detta vis reducera förekomsten av detta fenomen. Vidare bidrar det faktum att
jordbruksmark inte anses utgöra ett riksintrese, till att dessa markområden har ett mindre
skydd än andra markområden som klassas som denna typ av intressen i svensk lagstiftning.
Genom att inkorporera jordbruksmark som ett nationellt riksintresse, kan bevarandet av
dessa markområden underlättas. Om en sådan förändring inte sker, bör kommunerna sträva
efter utvecklingen av egna tolkningar kring vad som anses utgöra väsentliga
samhällsintressen samt brukningsvärd jordbruksmark. På detta vis kan dessa tolkningar
skapas utifrån kommunernas rådande förutsättningar och förändras i takt med att dessa
förändras med tiden. Vid utvecklandet av dessa tolkningar skulle den svenska staten kunna
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bidra med assistans för att på detta vis skapa tolkningar som både beaktar lokala samt
nationella målsättningar.
Ovanstående åtgärder kan potentiellt reducera takten i vilken jordbruksmark
exploateras, men en viss mängd exploatering kommer bestå. Då befolkningsmängden i fem
av de utvalda kommunerna ökat de senaste fem åren finns det möjligheter för att denna
befolkningstrend fortsätter. Detta medför att behovet av ny bebyggelse i form av bostäder
samt kommersiella verksamheter ökar. Än så länge försöker kommunerna förtäta sina
urbana områden genom bebyggelse på markområden inom deras gränser, men när dessa
områden bebyggts kan ett expansionsbehov uppstå. Detta behov kan medföra att
jordbruksmark som är lokaliserad invid befintlig urban struktur exploateras för att bibehålla
en tät urban struktur. Vidare kan jordbruksmark som är lokaliserad inom urbana områdens
gränser komma att exploateras av samma anledning. Vid en sådan potentiell utveckling kan
exploatering av jordbruksmark som är lokaliserad invid eller inom urbana områdens
gränser vara den mest fördelaktiga lösningen. Detta då alternativet till bebyggelse som
ämnar bevara en tät urban struktur är spridd bebyggelse. En sådan bebyggelse kan leda till
exploatering av större jordbruksmarksområden antigen vid konstruktionen av ny
bebyggelse eller vid konstruktionen av infrastrukturnätverk till denna bebyggelse. Således
kan behovet av ett ökat lagligt skydd beträffande exploatering av jordbruksmark krävas.
Däremot är detta ett hypotetiskt framtidsscenario och en sådan utveckling är inte
garanterad. Samtidigt existerar redan ett behov av en tydligare lagstiftning som kan bistå
med kommuners arbete för bevarandet av dagens jordbruksmark.

8.4 Förslag till vidare forskning
Som fortsättning med arbetet att skapa hållbar stadsutveckling med hjälp av förtätning, finns
det fler områden som är värda att utforska mer djupgående. För det första, finns det ett behov
av forskning som behandlar hur urbana områden med relativ liten eller negativ
befolkningstillväxt implementerar förtätningsidealets teorier i sin planering. Denna uppsats
har ämnat påvisa en del planeringsriktlinjer som utvecklats för urbana områden i kommuner
med dessa förutsättningar, men fler studier behövs. Vidare finns det även ett behov av
forskning som studerar hur kommuner kan ersätta grönområden eller jordbruksmark vid
eventuell exploatering. Detta är ett område som kan komma att bli allt mer aktuellt och
således kan forskning som erbjuder alternativa lösningar vara till stor hjälp, i synnerhet för
kommuner eller andra myndigheter.
Slutligen existerar det ett behov av fler studier som beaktar lagtexten 3 kap. § 4 MB, i
synnerhet de svårigheter som kan uppstå vid dess tolkning. Då denna lagtext ämnar skydda
jordbruksmark mot eventuell exploatering, är dess utformning och tolkning oerhört viktig.
Fler studier kan bidra till att förtydliga förståelsen för denna problematik och på sikt påverka
policy samt planering på så sätt att det kan underlätta kommunernas tolkningssvårigheter.
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9. SLUTSATSER
Utifrån det material som presenterats i denna uppsats, kan tre slutsatser erhållas. Den första
är att arbetet med skapandet av hållbara stadsutvecklingsstrategier är en komplex process
som innefattar myndigheter på flera olika nivåer. Internationella, nationella och regionala
myndigheter utvecklar strategier utifrån rådande samhälleliga förutsättningar, där varje
myndighet anpassar strategierna utifrån de rådande förutsättningarna i de geografiska rum
de ansvarar för. Implementeringen av dessa strategier överlåtts åt lokala myndigheter som
utvecklar planeringsåtgärder utifrån rådande lokala förutsättningar. På detta vis ökar
möjligheterna för utvecklingen samt implementering av åtgärder som teoretiskt kan bidra
till hållbar stadsutveckling (punkter 1-10 samt 12-13). Då urbana områden utgör en
väsentlig del av mänsklig verksamhet leder hållbar stadsutveckling till förändringar i stora
delar av det mänskliga samhället, något som arbetet med hållbar utveckling ämnar
åstadkomma.
Den andra slutsatsen är att förtätning som planeringsideal kan både medföra positiva
samt negativa konsekvenser för hållbar stadsutveckling. Att skapa tätare urbana områden
kan, teoretiskt, bidra till ekonomiska, sociala samt ekologiska fördelar och kan även
reducera energikonsumtion, de facto, även utsläppsmängden vid energiproduktion
(överensstämer med punkter 1-10 samt 12). Samtidigt existerar det möjligheter till att
urbana grönområden exploateras i förmån för annan bebyggelse (överensstämmer inte med
punkt 13). Utifrån de sex utvalda kommunernas arbete med förtätning framgår det att
många av de ovannämnda fördelarna kan åstadkommas samt att urbana grönområdens
betydelse medför att dessa med stor sannolikhet bevaras. Däremot framstår en annan
problematik med förtätning som planeringsideal. Det faktum att förtätning är beroende av
befolkningstillväxt medför att urbana områden med relativt liten eller ingen tillväxt har
upplever svårigheter att åstadkomma förtätning genom bebyggelse av bostäder. I urbana
områden som upplever en relativt stor befolkningstillväxt innebär detta att nya bostäder
samt annan bebyggelse behöver byggas. Då dessa områden, generellt, har begränsade
markytor inom dess gränser samt att bevarandet av tillgängliga urbana grönområden är en
viktig del av hållbar stadsutveckling, kan ett expansionsbehov uppstå. Samtidigt kan detta
expansionsbehov kontrolleras och begränsas med förtätning som planeringsideal.
Den sista slutsatsen är att detta planeringsideal kan komma att påverka takten av
svensk jordbruksmarksexploatering. Detta kan te sig som en paradoxal slutsats, men då
urbana områdens framtida expansionsbehov kan medföra att jordbruksmark invid eller
inom dessa områdens gränser exploateras, för att bevara en tät urban struktur, kan en sådan
utveckling ske. Vidare kan detta ske då det råder svårigheter vid tolkningen av lagtexten 3
kap. 4 § MB. Utifrån respondenternas svar är formulering av lagtextens tolkning
komplicerad och detta försvårar dess implementering. Kommunerna försöker, utifrån sina
möjligheter, applicera lagstiftning i den mån det är möjligt, men för att underlätta detta
arbete kan en omformulering av lagtexten krävas där tydligare riktlinjer presenteras.
Samtidigt kan kommunerna sträva mot utvecklandet av tydligare tolkningar av lagtextens
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riktlinjer för att underlätta dess implementering vid specifika fall. Dessa kan utvecklas i
samarbete med den svenska staten för att undvika potentiella konflikter eller missförstånd.
Vidare begränsas möjligheterna att reducera jordbruksmarksexploatering av det faktum att
det faktum att den existerande lagstiftningen inte erbjuder ett tillräckligt skydd. I takt med
en stigande efterfråga av lokaltproducerad produkter samt ett framtida behov av grödor för
biobränsle, är bevarandet av jordbruksmark en viktig del i arbetet mot hållbar
stadsutveckling.

60

10. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
Blackman, T. (1991) Planning Inquiries: A Socio-legal Study. Sociology, (25) (2), s. 311-327.
Björk, C. Reppen, L. & Nordling, L. (2008) Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur,
husbyggnad]. 2., [uppdaterad och utök.] uppl. Stockholm: Svensk byggtjänst.
Breheny, M. J. (1992) Sustainable Development and Urban Form: An Introducton. Ingår i:
Sustainable Development and Urban Form, Breheny, M. J. (red.), London: Pion, s. 1-23.
Burton, E. (2000) The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis. Urban
Studies, (37) (11), s. 1969-2001.
Campbell, S. (1996) Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban planning and the
Contradictions of Sustainable Development. Journal of the American Planning
Association, (62) (3), s. 296-312.
Christaller, W. (1966) Central places in southern Germany. Engelwood Cliffs, N.J.
Council of the European Union. (2006) Renewed EU Sustainable Development Strategies.
Bryssel.
Fishman, R. (2003) Urban Utopias: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, and Le
Corbusier. Ingår i: Readings in planning theory, Cambell, S & Fainstein, S. S. (red.), 2nd
ed, Oxford: Blackwell, s. 21-60.
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort (2010). Håbo kommun.
Fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort - med sikte förbi år 2030 (2009). Enköpings
kommun.
Davidson, F. (1996) Planning for Performance: Requirements for Sustainable Development.
Habitat International, (20) (3), s. 445-462.
Gaddis, J. L. (2002) The landscape of history: how historians map the past. Oxford: Oxford
University Press.
Gordon, P. & Richardson, H. W. (1997) Are Compact Cities a Desirable Planning Goal?.
Journal of the American Planning Association, (63) (1), s. 95-106.
Gullberg, A. Höjer, M. & Pettersson, R. (2007) Bilder av framtidsstaden: tid och rum för
hållbar utveckling. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion.
Haines, A. (2012) Sustainable policies to improve health and prevent climate change. Social
Science & Medicine, (74) (5), s. 680-683.
Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007) Ethnography: principles in practice. 3rd ed. London:
Routledge.
Haskell, T. L. (1990) Objectivity is not Neutrality: Rhetoric vs Practice in Peter Novick’s
That Noble Dream. History and Theory, (29) (2), s. 129-157.
Haughton, G. (1997) Developing sustainable urban development models. Cities, (14) (4), s.
189-195.
Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. (1995) The active interview. Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
Imrie, R. & Thomas, H. (1997) Law, Legal Struggles and Urban Regeneration: Rethinking the
relationship. Urban Studies, (34) (9), s. 1401-1418.
61

Jabareen, Y. R. (2006) Sustainable Urban Forms: Their Typologies, Models, and Concepts.
Journal of Planning Education and Research, (26) (38), s. 38-52.
Julstad, B. (2005) Fastighetsindelning och markanvändning. 3. uppl. Stockholm: Norstedts
juridik.
Kennedy, C. Baker, L. Dhakal, S. & Ramaswami, A. (2012) Sustainable Urban Systems: An
Integrated Approach. Journal of Industrial Ecology, (16) (6), s. 775-779.
Kragh, M. (2012) De ekonomiska idéernas historia. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag.
Jordbruksverket (2013) Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska
planering, Rapport 2013:35.
March, A. (2004) Democratic dilemmas, planning and Ebenezer Howard’s garden city.
Planning Perspectives, (19) (4), s. 409-433.
Förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. (1985). Stockholm,
Miljödepartementet. Regeringens Proposition 1985/86:3.
Merrifield, A. (2013) The Urban Question under Planetary Urbanization. International
Journal of Urban and Regional Research, (37) (3), s. 909-22.
Miljöbalk (1998). Stockholm. SFS 1998:808.
Morrison, N. (1998) The compact city: Theory versus Practice – the case of Cambridge.
Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, (13) (2), s. 157-179.
Mörtberg, U. Haas, J. Zetterberg, A. Franklin, J. P. Jonsson, D. & Deal, B. (2012) Urban
ecosystems and sustainable urban development – analysing and assessing interacting
systems in the Stockholm region. Urban Ecosystems, (16) (4), s. 763-782.
Neuman, M. (2005) The Compact City Fallacy. Journal of Planning Education and Research,
(25) (11), s. 11-26.
Næss, P. (2001) Urban Planning and Sustainable Development. European Planning Studies,
(9) (4), s. 503-524.
Owens, S. (1992) Energy, Environmental Sustainability and Land-use Planning. Ingår i:
Sustainable Development and Urban Form, Breheny, M. J. (red.), London: Pion, s. 79105.
Peterson, O. (2007) Statsbyggnad: den offentliga maktens organisation. 6., [aktualiserade]
uppl. Stockholm: SNS förlag.
Report of the World Commission on Environment and Development. (1987) Our Common
Future. United Nations.
Repstad, P. (2007) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.]
uppl. Lund: Studentlitteratur.
Plan- och bygglag (2010). Stockholm. SFS 2010:900.
Roseland, M. (1997) Dimensions of the eco-city. Cities, (14) (4), s. 197-202.
Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling
(2006). Regeringens skrivelse. Stockholm. Skr 2005/06:126.

62

Söderqvist, L. (2005) Att läsa staden. Ingår i: Planeringens utmaningar och tillämpningar,
Beger, S. och Forsberg, G. (red.), 1. uppl, Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing
House, s. 93-107.
Uppländsk Drivkraft 3.0: Regional utvecklingsstrategi (2012). Regionförbundet Uppsala län.
Utvecklingsplan för växande Heby kommun Del I (2013). Heby kommun.
Utvecklingsplan för växande Heby kommun Del II (2013). Heby kommun.
Weber, M. (2011) Methodology of social sciences. New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers.
Översiktsplan 2030: Enköpings kommun (2014). Enköpings kommun.
Översiktsplan för Håbo kommun (2006). Håbo kommun.
Översiktsplan 2010-2030 för Tierps kommun (2011). Tierps kommun.
Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun (2010). Uppsala kommun.
Översiktsplan för Östhammars kommun Del I (2003). Östhammars kommun.

Internet
Jordbruksverkets statistiskadatabas, ”Åkerarealens användning efter kommun och gröda,
hektar. År 1981-2013”,
http://statistik.sjv.se/PXWeb/Table.aspx?layout=tableViewLayout1&px_tableid=JO0104
B2.px&px_path=Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Arealer&px_language=sv&px_d
b=Jordbruksverkets%20statistikdatabas&rxid=6f87d8d7-1643-4af6-886f-a92af1849db1
[Hämtad den 2014-07-19].
Region fakta, ”Uppsala län - Fakta och perspektiv” http://www.regionfakta.com/Uppsalalan/Geografi/ [Hämtad den 2014-06-01].
Statistiska centralbyrån (SCB)”Folkmängd efter region, civilstånd, ålder och kön. År 19682013”,
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/
BefolkningNy/?rxid=51fc6035-6273-4cdb-ba9a-3e92be61f11b [Hämtad den 2014-0530].
Statistiska centralbyrån (SCB) ”Markanvändningen i Sverige efter kommun och
markanvändningsklass”,
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/
MarkanvKn/?rxid=1b245126-9df4-4399-82ce-7700fe77cec0 [Hämtad den 2014-06-01].

Intervjuer
Björk, Lisa, kommunarkitekt Tierps kommun. Intervju genomförd den 2014-06-17.
Carlén, Göran, översiktsplanerare Uppsala kommun. Intervju genomförd den 2014-06-13.
Hallberg, Anna, strategisk samhällsplanerare Enköping kommun. Intervju genomförd den
2014-05-13.
Holmgren, Fredrik, samhällsplanerare Håbo kommun. Intervju genomförd den 2014-05-22.
Lundholm, Maria, planarkitekt Östhammars kommun. Intervju genomförd den 2014-06-12.
63

Ågren, Anders, samhällsplanerare Heby kommun. Intervju genomförd den 2014-05-27.

64

11. Bilaga
Intervjumall
1. Hur tolkar ni begreppet hållbar stadsutveckling?
2. Hur arbetar kommunen
översiktsplaneringen?

med

att

implementera

hållbar

stadsutveckling

i

3. Hur anser ni att förtätning av urbana områden förhåller sig till skapandet av hållbar
stadsutveckling?
4. I vilken utsträckning implementerar ni lagtexten MB kap. 3 § 4 i er planering? Lagtexten
lyder: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.”
5. Hur uppfattar och tolkar ni lagtexten i sin helhet? Samt anser ni att den är svår att tolka?
6. Hur hanterar ni ”väsentligt samhällsintresse” enligt lagen? Förs det
diskussioner/prioriteringar om vad som är ett väsentligt samhällsintresse då lagen tillämpas i
praktiska fall i den kommunala planeringen?
7. Sker det någon slags utredning huruvida annan mark kan tas i anspråk (enligt lagtexten)?
Om så är fallet, hur genomförs denna utredning?
8. Vad tolkas som ”brukningsvärd jordbruksmark” (enligt lagtexten) i er kommunala
planering?
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