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ABSTRACT
Sabel Plantinger, E. 2015. Storsjö Strand – den hållbara stadsdelen: en
studie om hur hållbar mobilitet och hållbart boende implementeras i bygget
av en ny stadsdel. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala
universitet.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hållbarhetsbegreppet samt hur detta implementeras i bygget av den nya
stadsdelen Storsjö Strand i Östersund. För att avgränsa studien läggs fokus på två centrala delar i kommunens
klimatpåverkan, hållbar mobilitet och hållbart boende. Studien består av en kvalitativ textanalys av planeringsdokument
hämtade ur olika stadier av planeringsarbetet. Textanalysen kompletteras med intervjuer med personer med olika insyn i
planeringsarbetet för att skapa en djupare förståelse. I arbetet med studien har det framkommit tvivel mot innebörden av
hållbarhetsbegreppet. Begreppet delas in i tre centrala beståndsdelar, ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet, som
alla ska ha lika stor inverkan i beslutsfattande för att hållbarhet ska uppnås. Istället verkar det som att begreppet
används som en ursäkt för att bibehålla den västerländska livsstilen. Detta trots att forskningen är överens om att
densamma är ohållbar. Detta visar sig i arbetet med Storsjö Strand, där planer som lagts fram tidigt i planeringsarbete
för att ge goda möjligheter till stora ekologiska vinster inte genomförs på grund av eventuella ekonomiska förluster. Till
synes förnuftiga idéer som, enligt forskningen, på sikt ger vinst i samtliga tre perspektiv genomförs inte eller skjuts på
framtiden. 
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1. INLEDNING

World Overshoot Day är den dag då mänsklighetens utnyttjande av jordens naturtillgångar
överstiger takten som dessa kan regenereras. År 2015 inföll World Overshoot Day den 13 augusti
(Overshootday, 2015). Att klimatfrågan är avgörande för en hållbar framtid är svårt att argumentera
emot. Klimatdebatten är också en av de mest framträdande i både det mediala- och det politiska
rummet. Ett begrepp som ofta används när det diskuteras klimatproblem och eventuella lösningar är
hållbarhet. Sveriges kommuner står som alla andra inför stora utmaningar för att minimera den
negativa miljöpåverkan för att uppnå ett hållbart samhälle.  Östersunds kommun i Jämtlands län är
inget undantag. Kommunen har stort fokus på klimat och miljö och vill vara ledande inom
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Arbetet har bland annat lett till att kommunen utnämnts till
Sveriges bästa klimatkommun av Naturskyddsföreningen år 2010-2012 (Detaljplan, 2015). 

I ett av kommunens viktigaste planeringsinstrument, översiktsplanen Östersund 2040, visas en
tydlig bild av kommunens ambition kring hur utvecklingen ska se ut i Östersund till år 2040. Här
står hur kommunen ska jobba för en önskad befolkningstillväxt, men också hur detta ska göras för
att möta framtida klimatförändringar samt att uppfylla de av kommunen satta hållbarhetskraven. I
planen finns flera klimatmål med, bland annat vill kommunen bli en fossilbränslefri och
energieffektiv kommun till år 2030. Kommunens mål ska ligga till grund för framtida
stadsplanering, byggande och budgetar. I översiktsplanen framhålls resor och transporter samt
uppvärmning av byggnader som de processer som släpper ut mest växthusgaser (Östersund 2040,
2014). 

Runt om i Sverige växer nya så kallade hållbara stadsdelar fram som ska ha minimal eller ingen
påverkan på klimatet. En sådan är Storsjö Strand i Östersunds kommun. Storsjö Strand profileras
som en hållbar stadsdel och ambitionen är att området ska vara en förebild inom hållbar
stadsplanering i nordiskt klimat både nationellt och internationellt. Totalt är området ca 50 hektar
stort och är beläget mellan järnvägen och Storsjön sydväst om stadens centrum, se figur 1 på sida 7
(Hållbarhetsprogram, 2013).

I detaljplanen lyfts eventuella problem som kan uppkomma i och med bygget. En sådan är
trafiksituationen vid anknytningen till Strandgatan i områdets norra del (se figur 6 på sida 24).
Leden är redan idag relativt tungt trafikerad och vid vissa tider på dygnet uppstår köbildning.
Anslutningen sker dessutom vid en järnvägsövergång vilket ytterligare försvårar situationen.
Kommunen räknar också med en ökning i trafiken i området, från cirka 50 fordon per dag till
närmare 300 per dag efter att etapp 1 står färdig (Detaljplan, 2015). Ökad trafik i städer är inget
unikt fenomen för Östersund. Under de senaste trettio åren har bilanvändandet ökat kraftigt, enligt
en undersökning från Trafikanalys reste 53 % av den svenska befolkningen med bil under en
genomsnittlig dag under perioden 2011-2012 (Trafikanalys, 2013). 

Eftersom ambitionen med Storsjö Strand är att stadsdelen ska ligga i framkant vad gäller
hållbar stadsplanering samt vara ett profilområde i 'klimatkommunen' Östersund är det av intresse
att undersöka huruvida planeringsdokumenten för bygget kan leda utvecklingen i kommunen för att
nå de uppsatta målen. Det är det som den här studien ämnar undersöka, därför har följande syfte och
frågeställningar tagits fram.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Östersunds kommuns uppsatta mål att bli en
fossilbränslefri och energieffektiv kommun till 2030 påverkar planeringen av den nya stadsdelen
Storsjö Strand. För att avgränsa studien kommer fokus ligga på de två, enligt kommunen viktigaste
delarna för en hållbar framtid. Dessa är hållbar mobilitet samt hållbart boende. 

– Vad innebär begreppen hållbarhet, hållbar mobilitet och hållbart boende? 
– Hur tillämpas begreppen i detaljdokumenten för den framtida stadsdelen Storsjö Strand?
– Hur kan bygget av Storsjö Strand bidra till att Östersunds kommun ska uppnå sina miljömål till
år 2030?

3. BAKGRUND

Avsnittet behandlar fakta om staden som forskningsområde. Dessutom ges en bild av Östersunds
kommuns tidigare arbete inom områdena hållbar mobilitet och hållbart boende samt en överblick
med fakta kring den ny stadsdelen Storsjö Strand. 

3.1 Varför staden? 
Anledningen till att min studie, samt mycket av den bakgrundslitteratur jag använder mig av
fokuserar på hållbarhet i staden är för att större delen av jordens befolkning idag bor i urbana
miljöer. Dessutom är dessa områden centrala delar i den globala konsumtion och produktion av
varor som har en stor påverkan på klimatet (Se bland annat Banister, 2011; Chabraui & Tuncer,
2013; Tunström, 2009; Van Wee, 2011). Tunström (2009) skriver att världens städer  beräknas växa
med 180 000 människor om dagen. Hon skriver också att 84 % av Sveriges befolkning bor i
tätorter. Loit (2014) skriver att staden som drivande kraft i konsumtionen av produkter och resurser
i kombination med att urbana områden innefattar en stor del av världens befolkning gör de centrala i
arbetet med att uppnå hållbarhet. Vidare menar författaren att ett stort problem är att de som bor i
städer blir mer och mer frånkopplade från naturen runt omkring dem, trots att de är beroende av
den. Detta menar Loit gör att förståelsen för hur den konsumtion och livsstil de har påverkar miljön
också tenderar att bli mindre. 

3.2 Östersunds Kommun och hållbarhet
I kommunens profilbroschyr (2015) står det att läsa att Östersunds kommun har som mål att ligga i
framkant inom utvecklingen för ett hållbart samhälle. Östersund har som första kommun i Sverige
miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt de internationella standarderna ISO 14 001 och EUs
standard EMAS. ISO 14 001 är ett miljöledningssystem som certifierar företag eller organisationers
verksamheter ur ett hållbart perspektiv. Certifieringen är internationellt gångbar och krediteras till
de organisationer som har en väl utarbetad miljöorganisation (SIS, 2015). EMAS är ett
miljöledningssystem som är baserat på ISO 14 001. Enligt EMAS ska miljöredovisning ske
offentligt varje år, således kan systemet ses som ett kommunikationsverktyg för organisationer som
är certifierade med ISO 14 001 (Naturvardsverket, 2015). Detta ligger till grund för att Östersund av
Naturskyddsföreningen blivit utnämnd till bästa klimatkommun 2010-2012. Kommunen driver flera
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hållbarhetsprojekt inom olika områden, bland annat för att effektivisera energianvändningen genom
att bygga så kallade passivhus. Passivhus har extraisolerade väggar, golv, tak samt fönster och
dörrar. Detta medför att de kräver liten tillförsel av värme, detta täcks istället upp av solinsläpp,
elektriska apparater, lampor och kroppsvärme från de som bor i huset (NCC, 2015). Dessutom
jobbar kommunen för en hållbar utveckling inom transportsektorn, detta bland annat genom
projektet Green Highway där kommunen driver ett samarbete med Sundsvalls kommun samt
Trondheims fylke (Översiktsplan 2040, 2015). Green Highway går ut på att utveckla en
fossilbränslefri förbindelse mellan Sundsvall och Trondheim för både resande- och transportsyften.
Laddstationer för elbilar och tankstationer med biogas finns längs med sträckan för att uppmuntra
invånarna till att välja fordon med dessa hållbara drivmedel (Greenhighway, 2015). 

3.3 Storsjö Strand 
Stadsdelen kommer växa fram i ett område som ligger sydväst om Östersunds centrum med
Storsjön på ena sidan och järnvägen på andra sidan. Området har tidigare använts i anslutning till
järnvägen men också av tyngre industrier. Ambitioner att omvandla området till stadsdel har funnits
sen 80-talet, 1986 tog kommunen emot förslag på hur området kunde utnyttjas. Många förslag har
lagts fram sedan dess men inte vunnit laga kraft förrän översiktsplanen för stadsdelen Storsjö Strand
antogs 2009. Idag har området karaktären av ett delvis oanvänt industriområde. I de södra delarna
finns industribyggnader som fortfarande används samt servicebyggnader till järnvägen som är
kulturhistoriskt bevarandevärda och skapar en koppling till områdets historiska karaktär
(Översiktsplan, 2009). 
Sammantaget planeras Storsjö Strand innehålla cirka 900 nya bostäder och kommer bli ett
profilområde för staden. Området planeras innehålla andra verksamheter förutom bostäder. Mindre
butikslokaler, kontorslokaler, hotell, service, parker, torg samt en strandpromenad planeras.
Området beskrivs som en levande del av staden där inte bara de boende ska kunna njuta av det
naturnära läget, utan området ska vara inbjudande för stadens övriga medborgare samt turister.
Närheten till Storsjön utnyttjas längs med strandpromenaden då flertalet nergångar till vattnet
planeras som kan utnyttjas både sommar- som vintertid. Järnvägsspåren utgör en barriär mellan
staden och den nya stadsdelen. Därför planeras det efterhand övergångar över spåren för att området
ska bli en naturlig del av staden. Bland annat en gångbro som är tänkt att ansluta parkområdet
Österängen med den nya stadsdelen. Byggandet kommer delas in i tre etapper varav den första
etappen som består av tre kvarter kommer innehålla cirka 250 lägenheter (Detaljplan, 2015). Efter
att detaljplanen för etapp 1 överklagats i tre instanser har byggstarten, som var tänkt att ske i slutet
av 2014 skjutits upp ett år. Bygget startade istället i mitten av december 2015 och inflyttningen är
satt till årskiftet 2016-2017. Arbetet med planeringen av etapp 2 är tänkt att starta i april 2016
(Intervju 2, 2015-12-10).
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Figur 1. Karta över området Storsjö strand samt planlagd markanvändning, Etapp 1 byggs i området

markerat som BK1 på kartan. Källa: Översiktsplan, 2009.

Bygget av stadsdelen ska genomföras utifrån flera miljömål. Lokala, regionala och nationella
miljömål skall mötas dessutom ska husen byggas utifrån certifieringssystemet Miljöbyggnad som
tagits fram av SGBC (Swedish Green Building Council) samt med hjälp av det engelska
bedömningsverktyget BREEAM Communities. De svenska nationella miljömålen är satta för att
bland annat minska utsläppen av växthusgaser. Det ska leda till att svenska städer bidrar till en god
levnadsmiljö både för de som bor i staden samt ur ett globalt perspektiv. Sveriges utsläpp av
växthusgaser ska vara sänkt med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990. Till år 2050 ska Sverige
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser (Miljomalen, 2015). Jämtlands län ska till år 2020 sänka
utsläppen med 50 % jämfört med år 1990. Samt effektivisera energianvändningen med 30 % under
samma period. Dessutom ska regionen öka exporten av förnyelsebar energi med 25 % till samma år
jämfört med år 2012 (Lansstyrelsen, 2015). Östersunds kommun ska som tidigare nämnts vara
fossilbränslefri och energieffektiv till år 2030. Detta innebär en sänkning av växthusgaser med 100
% jämfört med 2010 samt att energianvändningen minskar med 20 % under samma period
(Ostersund, 2015). Husen i Storsjö Strand ska byggas för att uppnå nivå GULD i
certifieringssystemet Miljöbyggnad. I Miljöbyggnad analyseras och bedöms tre områden,
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energianvändning, inomhusmiljö samt använda material. I inomhusmiljö ingår temperatur,
luftkvalitet, ljudnivå samt ljusnivå (SGBC, 2015). BREEAM Comunities är ett engelskt
bedömningsverktyg av hållbarhet på stadsdelar och byggnader. Verktyget är globalt känt
(BREEAM, 2015) och har använts som mall i planeringsarbetet av Storsjö Strand (Intervju 2, 2015-
12-10). Dessutom har statsdelen fått ekonomiskt bidrag av Delegationen för hållbara städer. Det är
ett projekt som startades av regeringen under perioden 2008-2012 som hade i uppdrag att stimulera
hållbar statsutveckling, bland annat genom ekonomisk support (Hallbarastader, 2015). 

4. TEORETISKT RAMVERK

I det här avsnittet förklaras de teoretiska begrepp som ligger till grund för den här uppsatsen.
Eftersom syftet är att undersöka hållbar mobilitet och hållbart boende kommer det här avsnittet
delas in i tre delar. Först förklaras begreppet hållbarhet i stort, detta för att hållbar mobilitet och
hållbart boende bör ses som integrerade delar i det övergripande begreppet hållbarhet. Efter det
inledande stycket kommer jag med hjälp av tidigare forskning gå in djupare på de respektive
avgränsningarna hållbar mobilitet samt hållbart boende. Den tidigare forskningen har sedan haft en
del i analysen av de planeringsdokument som finns med i textanalysen samt i bildandet av frågor till
de intervjuer som genomförts.

4.1 Hållbarhet och hållbar utveckling
År 1983 skapades organisationen WCED (World Commission on Environment and Development)
efter ett beslut i FN. Organisationen hade i uppdrag att undersöka nationsöverskridande miljö- och
utvecklingsfrågor. Några år senare släppte organisationen rapporten Vår hållbara framtid, eller
Brundtlandsrapporten som den kom att kallas efter Gro Harlem Brundtland som ledde kommittén.
Rapporten visar bland annat att 2 % av världens ekonomiska produkt innehas av den fattigaste
femtedelen av världens befolkning medan den rikaste femtedelen har 75 %. Den visade också att 26
% av befolkningen som bor i de rikaste länderna förbrukar cirka 85 % av jordens icke förnyelsebara
resurser. Det var i och med denna rapport som begreppet hållbar utveckling fick fäste i
världspolitiken. I rapporten definieras begreppet som en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers förutsättningar att tillfredsställa sina behov
(WCED, 1987). Det är också denna definition som det oftast refereras till i den tidigare forskning
som jag har tagit del av i denna studie (Se exempelvis Goldman & Gorham, 2006; Green &
Wegener; Nyström & Tonell, 2012; Roseland, 2012).  Teorell & Jansson (2007) menar att
begreppets innebörd står för den viktigaste förändringen i modern tid.

Trots det så skiljer sig åsikterna om begreppets utformning mellan olika forskare. Roseland
(2012) menar i sin kritik att begreppet är mångtydigt och öppet för motstridiga tolkningar. Teorell
& Jansson (2007) skriver att det är just det som är begreppets styrka, dess mångtydighet gör att det
omfattar och beaktar olika intressen. De får på den punkten stöd av Goldman & Gorham (2006)
som tycker att det är begreppets flexibilitet som ger det dess styrka. De menar att det är därför som
begreppet sätter en tydlig väg för framtida utveckling. Historiskt har begreppet tenderat att endast
täcka den ekologiska biten, detta när begreppet ofta nämns i samma sammanhang som klimat- och
miljöfrågor (Green & Wegener, 1997). Detta kan ses som en förlegad syn på begreppet och i mer
samtida forskning har begreppet breddats för att lättare kunna användas, främst inom stadsplanering
(Nyström & Tonell, 2012; Loit, 2014; Low, 2005). Roseland (2012) gör en indelningen av
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begreppet i tre beståndsdelar. De benämns som ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och
social hållbarhet. Det är också den indelningen som ofta används i övrig litteratur (Se bland annat
Buelher & Pucher 2001, Goldman & Gorham, 2006; Van Wee, 2011) samt i Östersunds kommuns
översiktsplan Östersund 2040 (2014). Begreppets tre beståndsdelar visualiseras i tankemodellen i
figur 2 nedan.

Figur 2. Teoretisk tankemodell över de tre dimensionerna som ingår i hållbar utveckling, endast 
när alla tre delar uppnås går det att prata om hållbarhet enligt forskningen. Källa: 
http://www.unileverfoodsolutions.se/ett-hallbart-liv/det-aer-en-dag-imorgon (2015-12-15).

Ekologisk hållbarhet syftar till att minska påverkan på jordens olika ekosystem. Det är i princip den
äldre definitionen av hållbarhet. Denna definition är starkt knuten till miljö- och klimatfrågor där
det menas att ingen tillväxt kan ske om den har negativ inverkan på ekosystem och biodiversitet
genom utsläpp och ohållbar resursanvändning (Roseland, 2012). 

Ekonomisk hållbarhet är ett något mer diffust begrepp som bygger på ekonomisk rationalitet.
Alltså att de beslut som tas av människor tenderar att maximera nyttan och vinsten både för stunden
men också för kommande generationer. Således är ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft centrala
delar i denna del av begreppet (Roseland, 2012). Vidare delar Roseland in ekonomisk hållbarhet i
två delar, svag- och stark hållbarhet. Kort beskrivet handlar svag hållbarhet om att maximera
vinsterna utan vidare eftertanke på hur detta påverkar miljön eller uttaget av icke förnyelsebara
naturresurser. Således kan det ses som en vinst om enbart den ekonomiska hållbarheten ska
prioriteras men ett misslyckande om det breda begreppet hållbarhet skall följas. Stark hållbarhet är
således ekonomisk utveckling som tar hänsyn till miljön och minskar uttaget av icke förnyelsebara
naturresurser.

Social hållbarhet bygger vidare på den ekonomiska hållbarheten då det innefattar både
ekonomisk tillväxt i kombination med bevarande av naturresurser och minimerad miljöpåverkan.
Dessutom syftar begreppet samtidigt till att det som tas ut ska fördelas jämnt mellan världens
invånare. Alltså kan varken sociala- fysiska- eller ekonomiska orättvisor och hinder ses som
hållbara (Roseland, 2012; Loit, 2014). 
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Sammanfattningsvis bör alltså hållbarhet ses som en blandning av beståndsdelarna, där alla tre
ges samma utrymme för att hållbarhet skall uppnås (Buehler & Pucher 2001; Loit, 2014; Owens,
1997; Roseland, 2012). Både Roseland och Owens resonerar kring hur detta försvårar
implementeringen av begreppet i verkliga processer. Roseland (2012) menar att det finns felaktiga
antaganden om att fokus på miljö och hållbarhet innebär minskad ekonomisk vinst. Owens (1997)
anser att det tre beståndsdelarna innebär varandras motsatser och att det därför är svårt att
implementera i stadsplanering. 

För att ge en bild av begreppets komplexitet ges ett tankeexempel som går ut på att ett företag
med stabil ekonomi och hundratals anställda som bevistats skyldigt för miljöförstöring tvingas
stänga ner ett flertal fabriker. Detta ses som en vinst för den ekologiska hållbarheten då detta
stoppar utsläppen och minskar den negativa påverkan på miljön. Det måste dock ses som en förlust
för den ekonomiska- och sociala hållbarheten, både för de anställda och för samhället. Således har
beslutet inte lett till hållbar utveckling.

4.2 Hållbar mobilitet
Här kommer tidigare forskning som behandlar hållbar mobilitet presenteras. Anledningen till att
begreppet mobilitet används istället för transport är att mobilitet avser transport av både människor
och varor (Roseland, 2012). Goldman & Gorham (2006) skriver om definitionen av hållbar
mobilitet, de hänvisar till två olika definitioner av OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development) och TTE (Transport, Telecommunications and Energy council). OECD startade
ett projekt för att definiera hur hållbar mobilitet ska se ut, de menar att hållbar mobilitet does not
endanger public health or ecosystems and meets needs for access consistent with (a) use of
renewable resources below their rates of regeneration, and (b) use of non-renewable resources
below the rates of development of renewable substitutes (Goldman & Gorham, 2006, s. 264). TTE
har tagit fram en bredare definition av begreppet, där de menar att hållbar mobilitet är ett system
som: 

1) Allows the basic access and development needs of individuals, companies and
societies to be met safely and in a manner consistent with human and ecosystem health,
and promises equity within and between successive generations. 2) Is affordable,
operates fairly and efficiently, offers choice of transport mode, and supports a
competitive economy, as well as balanced regional development. 3) Limits emissions
and waste within the planet’s ability to absorb them, uses renewable resources at or
below their rates of generation, and, uses non-renewable resources at or below the
rates of development of renewable substitutes while minimizing the impact on land and
the generation of noise (Goldman & Gorham, 2006, s.  264). 

Dessa båda definitioner skiljer sig åt. Den ena beskriver hur hållbar mobilitet inte ska se ut, medan
det andra exemplet visar hur hållbar mobilitet borde se ut. Kritik som författarna för fram mot de
båda definitionerna är att de inte tar fram exempel på hur förändringen ska gå till. Samt hur de
framtagna förändringarna ska se ut ur de ekonomiska- eller sociala perspektiven (Goldman &
Gorham, 2006). Green & Wegener (1997) menar att det inte enbart går att räkna med den
ekologiska påverkan som medföljer transportsektorn, utan att räkna in den sociala osäkerhet som
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medföljer i och med olyckor, luft- och ljudföroreningar samt den ekonomiska del som medföljer.
De får medhåll av Van Wee (2006) som menar att den allmänna hälsan inte får tillräckligt stor del i
diskussionen om hållbar mobilitet. 

Goldman & Gorham (2006) menar att transportsektorn haft svårt att anpassa sig till hållbar
utveckling. Gemensamt i genomgången av tidigare forskning är att mobilitet idag inte är hållbart,
samt att det påverkar alla tre perspektiven inom hållbarhet negativt (Goldman & Gorham, 2006;
Low, 2005; Roseland, 2012; Steg & Gifford, 2005). Samtliga menar att den ekologiska påverkan i
och med utsläpp och luftföroreningar är den effekt som får störst uppmärksamhet. Den sociala
hållbarheten påverkas till en följd av luftföroreningar som bidrar till bland annat lungsjukdomar
men även risken för olyckor samt ljudföroreningar och bilköer som påverkar den mentala hälsan
(Low, 2005; Roseland, 2012; Woodcock m.fl, 2007). Dessutom leder bilburen mobilitet till att allt
fler människor lever ett liv som innefattar allt mindre fysisk aktivitet som krävs för att leva ett
hälsosamt liv. Detta leder till att andelen människor som lider av övervikt ökar. Detta följs ofta av
diabetes, stroke, hjärtproblem eller liknande sjukdomar som är kopplade till sådana problem (Van
Wee, 2006; Woodcock m.fl., 2007). Roseland (2012) menar också att transportsektorn bidrar till
ökade social klyftor, mellan de som har råd med bil och de som inte har det. Dessutom skapar
infrastruktur som stöder transportsektorn barriärer för de som exempelvis går eller cyklar. Den
ekonomiska hållbarheten går att se ur två perspektiv, dels det samhälleliga perspektivet och dels ur
det personliga perspektivet. Dels påverkas den ekonomiska hållbarheten på många sätt av ovan
nämnda sociala problem som medföljer motorburen mobilitet såsom sjukdomar och olyckor som
ska täckas av sjukvård. Dessutom leder trafikstockningar till minskad effektivitet då det leder till
förseningar och ökad pendlingstid, dessa båda påverkar båda perspektiven (Roseland, 2012;
Woodcock m.fl., 2007). En annan omfattande kostnad för samhället är uppförandet och underhåll
av infrastruktur som stöder olika typer av transporter, dessutom tar dessa upp stor yta som skulle
kunna användas till exempelvis bostäder eller jordbruk (Low, 2005; Roseland, 2012). Goldman &
Gorham (2006) skriver att i många städer i länder med stark ekonomisk tillväxt där fler och fler har
råd med bil breddas vägar på bekostnad av cykel- och gångtrafikleder.

Anledningarna till att transportsektorn haft svårt att anpassa sig är många. Tunström (2009)
menar att det bilberoende vi ser i Sverige idag har sitt ursprung i bilismens intåg under 1930-50
talet som skedde under samma period som urbanismen. Stadsplaneringen genomsyrades också av
detta då städerna inte bara växte i antalet invånare utan även på ytan. Tillgången till bil öppnade upp
möjligheter att jobba i stan men bo utanför vilket ledde till en utglesning av urbana miljöer. Hon
menar också att glesare städer tar upp onödigt stora markområden som kunnat användas till
exempelvis jordbruk eller bostäder. Under 1990-talet började en omfattande utbyggnad av externa
handelsområden som dessutom förstärkt behovet av bil (Tunström, 2009). Flera forskare skriver att
transport av människor och varor är en grundsten i ekonomisk utveckling och menar att det också
försvårar en utveckling där en minskning av transport är en central faktor (Banister, 2011; Green &
Wegener, 1997; Woodcock m.fl. 2007). 

Low (2005) skriver att bilen är en symbol för framgång och frihet i det moderna samhället. Han
får stöd av Loit (2014) som dock menar att den frihetskänsla som varit central i bilens
framgångssaga i urbana miljöer allt mer uppfattas som en inbillning. Istället leder bilanvändandet
till trafikstockningar och ett ineffektivt utnyttjande av tid. Roseland (2012) menar att utveckling av
infrastruktur för transport är ett nollsummespel, ju fler vägar som byggs och ju bredare vägarna
tenderar att bli så fortsätter bara köproblemen. 
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Angående åtgärder nämns framförallt två inriktningar, beteendemässiga och tekniska.
Beteendemässiga åtgärder handlar om att minska användandet av bil medan tekniska handlar om att
utveckla nya effektivare fordon och nya hållbara drivmedel. Steg & Gifford (2005) menar att det
inte räcker att alla bilar drivs med hållbara drivmedel för att uppnå hållbarhet. Trots att det skulle
vara en förbättring för den ekologiska hållbarheten så skulle fortfarande den ekonomiska- och den
sociala hållbarheten fortfarande påverkas på samma sätt som tidigare. De får medhåll av Woodcock
m.fl. (2007) samt Banister (2011) som påpekar att teknisk utveckling inte kan vara den enda
lösningen, dels för ovan nämnda orsaker. Även om alla dagens bilar skulle drivas med el så måste
elen också komma från förnybar energikällor, dessa energikällor har idag inte kapacitet att försörja
både den breda transportsektorn samt de områden som redan täcks. Vidare menar Steg & Gifford
(2005) att de tekniska förändringarna föredras av allmänheten då det inte innebär en lika stor insats
och en inte så stor förändring i vardagen. De fortsätter med att dela in hållbar mobilitet i två sociala
faktorer. Dels den allmänna och dels den personliga faktorn. De menar att det, i samhället, krävs en
beteendemässig förändring som leder till att användandet av bil minskar. Detta skulle vara en vinst
för den allmänna sociala hållbarheten, men skulle vara en förlust för den personliga då det innebär
en nedgång i livskvalitet i och med en försämrad frihetskänsla, komfort och att det anses vara
mindre praktiskt. Detta stämmer inte överens med det breda begreppet hållbarhet. Dock så menar de
att dagens mått för vad livskvalitet är kan förändras över tid, att människan är anpassningsbar till
sin omgivning. 

De beteendeförändringar som nämns ovan är att kortare transporter som idag ofta sker med bil
istället sker via kollektivtrafik eller alternativt via gång- eller cykeltrafik. Det är också ett sådant
system som är målet att sikta mot enligt forskningen (Low, 2005; Roseland, 2012; Woodcock m.fl.,
2007). Ett transportsystem som består av kollektivtransport och fysisk transport gynnar alla tre
variablerna i hållbarhetsbegreppet. Den ekologiska vinsten är att utsläppen minskar, den sociala
vinsten att trafikrelaterade olyckor minskar men också att ohälsa som går att koppla till trafikens
luft- och ljudföroreningar minskar. En annan vinst är att ett sådant transportsystem leder till ökad
fysisk aktivitet i samhället som också har en positiv inverkan på den allmänna hälsan. Detta ger en
ekonomisk vinst då det leder till mindre sjukskrivningar och att färre söker sjukvård (Roseland,
2012). Detta stöds av Saelensmindes (2004) studie om fysisk mobilitet i tre norska städer. Studien
behandlar Trondheim, som ligger på samma breddgrader som Östersund, Hamar, som är ungefär
lika stort som Östersund i antalet invånare samt Hokksund. Studien visar att samtliga städer skulle
spara pengar på att satsa på fysisk transport. Dels genom minskade hälsokostnader men också
genom minskade underhåll av infrastruktur (Saelensminde, 2004). Att detta ska genomföras genom
en allmän beteendeförändring gentemot användningen av bil är något de flesta forskare är överens
om (Se bland annat Banister, 2011; Van Wee, 2011; Woodcok m.fl, 2007). Det påpekas dock att det
inte enbart ska vara upp till varje enskild individ att förändra sitt sätt att leva (Low, 2005). Banister
(2011) skriver att det finns goda möjligheter att leva koldioxidsnålt i dagens städer men ifrågasätter
om den politiska viljan verkligen finns för att få till förändring. Det finns mycket som politiker och
styrande kan göra för att underlätta övergången från biltransporter till kollektiva- eller fysiska
transporter. För att styra allmänheten menar vissa forskare att det krävs både anti-bil policys i
kombination med policys som ger fördelar åt hållbarare drivmedel och alternativa transporter
(Goldman & Gorham, 2006; Roseland, 2012; Saelansminde, 2004). Exempel som ges på policys
från styrande håll kan vara regleringar av olika slag. Reglering av parkeringsmöjligheter, reglering
av trafik inom vissa områden, sänkta hastigheter är exempel på anti-bil policys. Medan sänkta priser
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på kollektivtrafik, sänkt skatt på miljöklassade fordon, utbyggnad av gång- och cykelleder utan
kontakt med trafikerade vägar är exempel på fördelar som kan komplettera (Green & Wegener,
1997). Alternativa lösningar som nämns är bildandet av bilpooler som blir allt vanligare i städer i
både Europa och USA (Goldman & Gorham, 2006). Bilpooler fungerar genom att varje medlem
betalar en summa månadsvis och får tillgång till gemensamma bilar som bokas via internet. Dessa
kan hämtas upp när behov finns, oftast i anslutning till tätbefolkade platser. Kostnad för drivmedel
lagras elektroniskt och betalas följande månad (Roseland, 2012). Ett framgångsexempel i Europa
som nämns av några författare är Freiburg som anses vara Tysklands miljöhuvudstad (Buehler &
Pucher, 2001; Low, 2005; Roseland, 2012). Staden har under många år successivt sänkt invånarnas
bilberoende genom anti-bil policys som vägs upp av kvalitativ, billig kollektivtrafik och en väl
utbyggd infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Flera av stadens nyare stadsdelar är ”bilfria”, en
sådan är Vauban. Att de är bilfria innebär att de är gång- och cykelprioriterade, bilvägar har en
maxhastighet på 30 km/h och det finns inga parkeringsplatser för de boende i stadsdelen. Istället får
man betala för en parkeringsplats i ett parkeringshus som ligger i utkanten av området. Detta i
kombination med att de som inte äger bil får köpa billiga månadskort till stadens kollektivtrafiknät.
Detta har lett till att bilägandet i stadsdelen uppgår till 150 bilar per 1000 invånare att jämföra med
hela Tyskland där samma siffra ligger på 420 bilar per 1000 invånare (Buehler & Pucher, 2001). Ett
exempelområde i Sverige som inte kan ses som en framgång är Hammarby Sjöstad. Området
profilerades som världsledande inom hållbar stadsutveckling och ursprungligen var parkeringstalet
0,3 (parkeringstal = andelen parkeringsplatser per hushåll). Detta skulle ersättas med god
anknytning till Stockholms centrum via gång- och cykelleder samt kollektivtrafik i form av bussar,
tunnelbana och båtar. Istället har resultatet blivit att grönområden och cykelvägar byggts om till
parkeringsplatser (Nyström & Tonell, 2012). Något som skiljer Hammarby Sjöstad från Vauban i
Freiburg är bland annat att de boende i Hammarby Sjöstad inte erbjöds nån rabatterad
kollektivbiljett vilket enligt författarna Buehler & Pucher (2001) varit en viktig del för att få
medborgarna i Freiburg att ersätta bilresor med kollektivtrafik. Sveriges kollektivtrafik är bland de
dyraste i Europa (Trafa, 2014).

4.3 Hållbart boende
Hållbart boende verkar vara ett spritt begrepp, den tidigare forskningen fokuserar antingen enbart på
hållbart byggande eller på människorna som bor och lever i byggnaderna. Det kan projiceras
storleksmässigt på en hel stadsdel eller på enskilda hushåll. Min bedömning av begreppet i den här
uppsatsen är att det innefattar samtliga delar. Alltså kan begreppet i den här studien delas in i två
delar, dessa är påverkan på klimatet på kort- och lång sikt. Det är dels i byggnadsfasen av bostäder,
vilken typ av hus som byggs, vilket typ av material som väljs samt vilken energitillförsel som
erbjuds. Alltså vilka förutsättningar som ges för invånarna att kunna bo och leva klimatsmart i
staden. 

Low (2005) menar att det är en fördel att se till varje enskild enhet i första hand för att sedan se
det ur det större perspektivet. Det innebär att fokus skall ligga på varje enskilt hus och kvarter för
att sedan ses i det stora sammanhanget som är staden i övrigt. Detta kan liknas vid ett globalt
synsätt, där Sveriges miljöpåverkan som en liten nation i jämförelse med många andra länder inte
ses som ett problem. Kellner (2012) menar att det är en allt för vanlig inställning från allmänheten
som måste ändras. Jag tolkar detta som att varje liten komponent är en del av det stora problemet
och kan därför även bidra till förändring. 
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Roseland (2012) menar att idag finns tekniken tillgänglig i stor utsträckning men att det krävs en
beteendeförändring hos politiker, byggherrar och allmänheten för att få till förändring. Han får stöd
i denna spekulation av Holden & Linnerud (2010) som anser att politiker i stort lägger över ansvaret
för hållbar utveckling på individuell förändring, de menar fortsatt att detta skyddar det ekonomiska
systemet från kritik. De framhåller också att det inte bara är allmänhetens attityder som formar
samhället utan att effekten är minst lika stor åt andra hållet. Även Hagbert & Femenìas (2015)
framhåller teknikens betydelse men också att dess inverkan minimeras om de boende inte lever
hållbart. Nyström & Tonell är inne på samma spår då de menar att det är inte byggnaderna som är
hållbara utan livsstilarna (Nyström & Tonell, 2012, sid 73). De menar också att det inte enbart går
att räkna med hur de boende lever i staden utan att konsumtion och resbeteende måste räknas in i
huruvida livsstilarna kan anses hållbara eller inte. Detta skulle såklart försvåra möjligheten att
kategorisera stadsdelar som hållbara. Något som ytterligare försvårar denna kategorisering, menar
Bon & Hutchinson (2000) är att byggnadsbranschen är global och är beroende av en mängd olika
aktörer. Att byggtekniken är hållbar räcker inte då det är svårt att slå fast om produktion och frakt
av till exempel byggnadsmaterial och verktyg är hållbara. Low (2005) tar upp ett liknande exempel
i sin bok The green city: sustainable houses, sustainable suburbs. Exemplet baseras på stadsdelen
Västra Hamnen i Malmö, som enligt författaren klassas som en nollenergistadsdel. Det vill säga att
det i stadsdelen produceras lika mycket energi som det utnyttjas, det krävs ingen energi utifrån
således anses stadsdelens miljöpåverkan vara mycket liten. Low framhåller dock två detaljer som
inte räknats med i den totala miljöpåverkan. I strandpromenaden har ett trädslag från Kamerun
använts som utsmyckningar av olika slag. Dessutom har polerad granit använts för samma ändamål.
Granit som är en vanlig svensk bergart kan tyckas vara ett bra val ur miljösynpunkt, dock skriver
författaren att graniten skickas till Kina för polering innan den används i utsmyckningen av
stadsdelen. Detta bidrar såklart till utsläpp av växthusgaser samt skövling av regnskog i känsliga
områden som inte kan ses som hållbart. Detaljer som dessa måste således tas med i beräkningar
över städers hållbarhet menar Low.

Chabraui & Tuncer (2013) har undersökt så kallade hållbara hus (översättning av engelskans
green buildings) totala påverkan på klimatet. Passivhus framhålls som en bra byggteknik för att ge
de boende goda möjligheter att leva hållbart. I valet av byggnadsmaterial har de undersökt tre typer,
betong, trä och hus med stålstomme. Det sistnämnda anses ha mest påverkan på klimatet både på
lång- och kort sikt. Detta då det kräver mest energi i produktionsfasen och att det håller värme
sämst av de tre alternativen vilket leder till att mer energi krävs för att värma upp den typen av hus.
De övriga två materialen har olika fördelar, trä är ett lätt material vilket leder till att det håller värme
något sämre än betong. Detta gör att trähus kräver mer energi för uppvärmning. Trä har dock en
fördel då det krävs mindre energi vid produktion av virke, dessutom binder materialet koldioxid.
Således ska betong föredras om enbart husets energieffektivitet på lång sikt beräknas. Cement är en
av huvudbeståndsdelarna i betong, vid framtagning av cement går det åt stora mängder energi och
det resulterar årligen till 5 % av världens koldioxidutsläpp. Även betong binder koldioxid vilket ska
tas med i beräkningen, ungefär hälften av den koldioxid som bildas vid produktionen av materialet
beräknas bindas upp under en betongbyggnads livstid. Ändå ses trä som det byggmaterial som totalt
sett bidrar minst till utsläpp av koldioxid (Chabraui & Tuncer, 2013). 

Globalt står uppvärmingen av byggnader för 30-40 % av den totala energianvändningen enligt
Robichaud & Anantatmula (2011). I OECD-länderna beräknas densamma ligga på 50 % (Itard,
2011). Samma författare påstår att så kallade hållbara hus kan sänka energianvändningen med 30-50
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%. Det är också en central del i Sveriges nationella miljömål att sänka energianvändningen per
hushåll. Detta har lett till en ökning i byggandet av energieffektiva bostäder. Samma utveckling har
skett i Danmark, där har dock energianvändningen per hushåll ökat trots nya energieffektiva
bostäder. Detta beror på ökad levnadsyta per person (Hagbert & Femenìas, 2015). De beräknar att
40 % av Sveriges befolkning lever med höga rumsliga standarder och framhåller detta som en viktig
del i Sveriges totala energianvändning. Deras undersökning inriktar sig på ett miljöprofilerat
område i Göteborg, Kvillebäcken. Här har detta tagits med i beräkningarna och den totala golvytan
hålls nere jämfört med liknande nybyggen. Dock visar det sig att beslutet snarare motiveras med
ekonomiska grunder än med miljöaspekter. Att bygga mindre minimerar energianvändningen men
innebär också en mindre utgift för exploatören. Deras synpunkter stärks av Robichaud &
Anantatmula (2011) vars undersökning av byggföretag i USA visar hur vissa aspekter av
hållbarhetsuttrycket nedprioriteras på grund av den marknadsstyrda byggnadsbranschen. De visar
att 24 % av byggherrarna som deltagit i studien anger minskad påverkan på miljön som viktigaste
orsaken att bygga efter hållbara normer. 54 % anger minskade byggkostnader och minskade
kostnader för energianvändning i byggnaden som viktigaste orsaken. Detta trots att det enligt
forskarna är svårt att beräkna hur stora ekonomiska ökningar som tillkommer vid hållbara byggen,
dock antas ökningen ligga mellan 5-10 % jämfört med traditionella byggtekniker (Robichaud &
Antatmula, 2011). 

Forskningen lägger fram olika lösningar som ska hjälpa boende att leva en hållbar livsstil. Bland
annat genom att bygga energieffektiva hus som kräver lite energi för uppvärmning som istället
utnyttjar solvärme samt den värme som alstras från teknik och apparater och de boende, så kallade
passivhus. Energiåtgången som medföljer teknik såsom dator och TV, vitvaror och belysning kan
effektiviseras. Detta från företagens sida vad gäller produktion och utveckling för att öka
apparaternas effektivitet vad gäller energianvändning men även de boende kan påverka
energianvändningen genom beteendeförändringar (Itard, 2011). Danielski m.fl. (2013) undersökte
hur skillnader mellan levnadssätt påverkar energiåtgången i passivhus. Forskarnas studie syftar på
två olika hushåll boendes i identiskt byggda passivhus i Östersund. Det visar sig att de boendes
energianvändning och livsstil har stor påverkan på den slutliga energianvändningen. Skillnaderna
kom till följd av olika höga inomhustemperaturer, huruvida kaminen användes som
behaglighetsfaktor eller för uppvärmning, utnyttjande av elektroniska apparater såsom TV och
dator, hur mycket tid som spenderas i hemmet samt hur många boende som fanns i hushållet. Detta
kan således ses som faktorer att ta i beaktning när allmänna beteendeförändringar i hushållet
diskuteras. Ett anat sätt att hjälpa de boende till en hållbar livsstil är att de själva kan genomföra
individuella mätningar av tappvarmvatten och hushållsel, på så sätt kan varje individuellt hushåll
planera och förändra sin livsstil. Varje hushåll ska också debiteras för sin egen förbrukning
(Chabraui & Tuncer, 2013). Hagbert & Femenìas (2015) föreslår gemensamma servicerum såsom
delad tvättstuga istället för att varje enskild lägenhet har egen tvättmaskin och torktumlare. Detta
anses som en vinst för främst den ekologiska hållbarheten men också den sociala då gemensamma
utrymmen ökar interaktionen mellan grannar. 

5. METOD

Den här uppsatsen kommer undersöka de två begreppen hållbar mobilitet och hållbart boende som
är centrala delar i det bredare begreppet hållbarhet. Studien ämnar undersöka hur dessa två begrepp
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implementeras i planeringen bakom bygget av den nya stadsdelen Storsjö Strand. Den empiri som
ligger till grund för undersökningen är de planeringsdokument som finns att tillgå kring bygget,
dessa kommer kompletteras av två intervjuer med personer med olika insyn i planeringen kring
projektet. Min undersökning består således av en textanalys och kompletterande intervjuer och
kommer ha en kombination av beskrivande och värderande karaktär. Detta kan, enligt Teorell &
Svensson (2007), vara en fördel då de menar att beskrivande forskning är grundstenen till
framgångsrik förklarande eller värderande forskning. Jag kommer strukturera uppsatsen så att den
först är beskrivande för att sen i slutsatsen formulera alternativ för vad som borde finnas med i
utvecklingen av Storsjö Strand för att stadsdelen ska anses vara hållbar. Detta genom att använda
mig av tidigare forskning samt resultaten av min egen undersökning. Det riktas viss kritik mot
beskrivande forskning som menar att det lätt blir så att empirin från de aktuella underökningarna
presenteras utan att ha bearbetats och således består av rena referat (Esaiasson m.fl., 2007; Teorell
& Svensson, 2007). Detta är något som tas i beaktande under analysdelen av byggnadsdokumenten i
den här studien. Också värderande forskning har utsatts för kritik, då ståndpunkter och värderingar
från forskaren inte anses vara mer än subjektiva viljeyttringar eller känslouttryck. Detta skulle då
skilja sig från empirisk forskning som vilar på en säker och objektiv grund genom observationer av
verkligheten. Jag menar dock, precis som Teorell & Svensson (2007), att empiriska forskare inte
kan stå på denna säkra objektiva grund. Detta för att alla observationer av verkligheten påverkas av
forskarens sätt att ta sig an problemet av på förhand konstruerade teoretiska glasögon. Således kan
inte ett empiriskt påstående, precis som en ståndpunkt i en värdefråga, objektivt bevisas. 

När det gäller textanalys så finns det två typer att välja mellan, kvalitativ och kvantitativ. Jag
har valt att genomföra en kvalitativ textanalys, då jag anser att den typen av förhållningssätt bäst
passar syftet med den här studien. Kort förklarat ämnar kvalitativ forskning söka svar på djupet om
ett eller ett fåtal specifika fall, medans kvantitativ forskning ämnar generalisera resultat på en större
population (Esaiasson m.fl., 2007; Teorell & Svensson, 2007; Ahrne & Svensson, 2011).
Textanalysen kommer kompletteras med tre intervjuer som kommer vara av informantkaraktär, det
vill säga att personerna i intervjuerna fokuseras på att beskriva ett eller flera fenomen som är
centrala i undersökningen. Det är alltså inte personerna eller deras tankar och åsikter som är av
värde utan den information de antas besitta. Dessa kallas av Esaiasson m.fl. (2007) för centralt
placerade källor, det vill säga de nyckelpersoner som antas ha mest kunskap och insikt inom
området som studeras och därför är av störst intresse att intervjua. 

5.1 Avgränsningar – val av fall och empiriskt material
Då jag intresserat mig för att genomföra en studie som undersöker hur hållbarhet implementeras
inom stadsplanering fanns ett flertal nya stadsdelar att analysera både lokalt och nationellt. Valet
föll tillslut på Storsjö Strand i Östersund. Det finns flera anledningar till detta. Dels för att jag som
bördig från Östersund har ett intresse i projektet samt en del förkunskap om områdets historia. Då
det under lång tid funnits ett stort allmänintresse i att exploatera området har den mediala
uppmärksamheten varit stor (Översiktsplan, 2009). Det i kombination med att området profileras
med att ha hållbarhet i fokus avgjorde valet av fall. Då projektet fått medialt fokus och hållbarhet är
en viktig del i klimatdebatten både internationellt som regionalt bör detta kategoriseras som ett
samhälleligt problem. Då det mig veterligen inte genomförts liknande forskning kring stadsdelen är
min förhoppning att studien ska kunna bredda tidigare forskning inom området hållbar
stadsplanering och på så sätt göra studien relevant även inomvetenskapligt (Esaiasson m.fl., 2007). 
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De dokument som kommer ingå i analysen är dels kommunens översiktsplan som beskriver
ambitionen för hur Östersund ska se ut år 2040 samt hur kommunen ska jobba för att uppnå dessa
mål (Östersund 2040, 2014). De delar som berör hållbarhet (se avsnitt 3.3 Östersunds kommun och
hållbarhet) i det dokumentet utgör sedan ramen för vad jag kommer söka efter i de dokument som
finns kring planeringen av Storsjö Strand. De texter som kommer analyseras är aktuella i olika
stadier av planeringsarbetet, dessa är: översiktsplan, planprogram, gestaltningsprogram,
miljökonsekvensbeskrivning, hållbarhetsprogram, detaljplan för bygget av etapp 1 samt av
utomstående aktörer genomförda utredningar om trafikförutsättningar samt förutsättningar för
uppförandet av energieffektiva hus. Jag kommer i analysen av dokumenten aktivt ställa frågor till
texten ungefär som i intervjuer med verkliga människor. Det är också det som är syftet med en
textanalys, att identifiera det väsentliga innehållet utifrån de frågeställningar som ligger till grund
för studien. Målet med analysen är att besvara dessa frågor utifrån innehållet i de olika dokumenten.
På så sätt blir det min tolkning av texterna som kommer presenteras i den här studien (Esaiasson
m.fl., 2007). De frågor som jag inte kan besvara eller som jag finner extra intressanta för
fördjupning kommer ligga till grund för intervjuerna som är tänkt att ge ett annat djup och förståelse
till undersökningen. Intervjuerna skall således ses som komplement till textanalysen.

Intervjuerna kommer vara semistrukturerade, jag som intervjuare kommer ställa frågor och
styra intervjun så att jag får ut den information som söks. Dock så kommer det mellan frågorna
lämnas öppet för reflektion från intervjuobjektet, det kommer även vara öppet att för mig som
intervjuare ställa följdfrågor till de svar som ges för att sen återgå till den ursprungliga strukturen
(Ahrne & Svensson, 2011; Dalen, 2015; Ryen, 2004). På så sätt ger intervjuerna möjlighet att
fördjupa undersökningen på ett sätt som, enligt min bedömning inte nås enbart genom en textanalys.
Ahrne & Svensson (2011) menar vidare att en kvalitativ intervju kan ge mer djup till en
undersökning samt ge den nya dimensioner och infallsvinklar som tidigare förbisetts. Intervjuer
kommer genomföras med projektledaren för hela bygget, samt med den ansvarige för
nybyggnationer hos exploatören som bygger det första kvarteret i etapp 1. Dessa förväntas ge
fördjupad kunskap om hur arbetet med hållbarhet i stadsplanering fungerar fast med olika synsätt
och förutsättningar. Båda intervjuerna uppskattades ta mellan 40-60 minuter. I och med utförandet
visade det sig att intervjun med den ansvarige för nybyggnationer hos exploatören som bygger i
etapp 1 blev kortare än tänkt. Detta berodde på att den detaljplan som de tagit fram för bygget vid
intervjutillfället precis vunnit laga kraft. Därför tyckte hen inte att det fanns så mycket att bidra
med, en kortare intervju som frångick det förberedda intervjuprotokollet genomfördes ändå.

5.2 Analysverktyg
För att undvika de fällor som finns inom beskrivande forskning, som nämnts i stycket ovan, krävs
att forskaren systematiserar innehållet i de texter som ingår i analysen. Detta för att kunna klargöra
tankegångarna hos de som skrivit och jobbat med dokumenten i fråga (Esaiasson m.fl., 2007). Jag
kommer använda mig av ett klassifikationsschema för att väva samman empiri och teori samt för att
skapa en god överblick av studiens innehåll (Teorell & Svensson, 2007).

Klassifikationsschemat kommer delas in i de tre variabler som nämns i stycket teoretiskt
ramverk i kapitel 4. Dessa tre variabler är integrerade i det övergripande begreppet hållbarhet,
nämligen ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Eftersom den här
studien avgränsats till att undersöka hållbar mobilitet och hållbart boende kommer de tre
variablerna stå till grund för analysen av dessa båda fenomen. Jag kommer till varje variabel, utifrån
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empirin och mina frågeställningar, mynta ett eller flera problem, de åtgärder som går att finna i
dokumenten samt den effekt som åtgärderna önskas få. 

Hållbar mobilitet som Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social Hållbarhet

Problem: Luftföroreningar och 
negativ miljöpåverkan 
p.g.a. nuvarande 
transportsystem.

Dåligt intresse för 
affärsverksamhet p.g.a. 
dåligt kundunderlag 
p.g.a. dåliga 
transportförbindelser.

Social 
exkludering/orättvisa 
samt osäkerhet för 
oskyddade trafikanter 
p.g.a. nuvarande 
transportsystem.

Lösning: Satsning på fysiska 
transportleder, 
kollektivtrafik och väl 
utvecklad infrastruktur 
för elbilar.

Parkeringsmöjligheter för
besökande/kunder, täta 
turer med kollektivtrafik 
av hög kvalitet. 

Fokus på fysiska 
transportleder separerade 
från biltrafik, täta 
bussavgångar samt 
utveckling av  bilpooler.

Önskad Effekt Fossilbränslefri stadsdel, 
minskad miljöpåverkan 
och bättre närmiljö.

Ekonomisk tillväxt, nya 
affärsverksamheter med 
lokal anknytning = 
levande stadsdel.

Tillgång till stadsdelen 
för alla stadens invånare 
oavsett socioekonomisk 
klass, kön eller ålder = 
levande stadsdel för alla.

Figur 3. Exempel på klassifikationsschemats utformning. Skapat: 2016-01-11 av Erik Plantinger.

6. RESULTAT OCH DISKUSSION

Den här delen av studien kommer delas in i tre delar. De första två styckena kommer behandla
varsitt av områdena i frågeställningen medan det tredje stycket kommer bestå av en sammanfattning
samt redogöra för hur hållbarhet i stort tar del i planeringsdokumenten. Varje avsnitt kommer
presenteras utifrån hållbarhetsbegreppets tre beståndsdelar som beskrivits tidigare i uppsatsen.
Dessa är ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet (se avsnitt 4.1 Hållbarhet och hållbar
utveckling). Eftersom stadsdelen ligger mellan ett område med tågräls och sjön så finns det många
faktorer att ta i beaktande för att få igenom planeringen. Avståndet till räls från vägar, hus och
parkeringar är en del samt att vattenståndet i Storsjön antas höjas i och med pågående
klimatförändringar. Området skall innefatta en blandad bebyggelse mellan bostadsrätter och
hyresrätter samt lokaler för service samt affärs- och kontorsverksamhet. Huruvida det faktiskt byggs
både bostads- och hyresrätter i området återstår att se. Kommunen verkar inte i dagsläget ställa krav
på att det faktiskt blir blandad bebyggelse utan valet står till exploatören som köper marken. Det
skall dock påpekas att priset för marken halveras om planer för hyresrätter läggs fram till
kommunen, detta är ett sätt för kommunen att uppmuntra till blandad bebyggelse (Intervju 2, 2015-
12-10). En blandning av bostads- och hyresrätter skulle kunna innebära en blandning av individer ur
olika socioekonomiska grupper i samhället som ses som en viktig del ur det sociala
hållbarhetsperspektivet. Det är dock troligt att stadsdelens attraktiva läge medför relativt höga priser
alternativt hyror som påverkar den mixen av människor. 

Det har tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning där hela projektets totala miljöpåverkan
antas. I denna handling har projektplanen Storsjö Strand jämförts med två alternativa planer. Den
ena är redan framlagda planer för området där det skulle användas till ett lättare industriområde och
handel med skrymmande varor, detta kallas nollalternativet och är det som de övriga jämförs med.
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Det tredje alternativet är att hela området görs om till park- och rekreationsområde. Alternativ tre
ses som en vinst i samtliga tre hållbarhetsperspektiv. Det leder till social hållbarhet i och med ökade
grönytor och ökad trafiksäkerhet, ekonomiskt blir det en vinst då det innebär en klart mindre
investering för kommunen och ekologiskt bildas ett nytt område för djur- och växtliv samt att
påverkan på luft och vatten blir minimal jämfört med de andra alternativen. Negativt är att ett
område som har stort allmänintresse inte utnyttjas till max. Östersunds kommun lider samtidigt av
bostadsbrist, i hållbarhetsprogrammet (2013, s. 8) beskrivs att staden är i behov av cirka 4000 nya
bostäder av blandad karaktär. Östersunds kommuns stadsplanering går ut på att förtäta staden i den
mån det går för att minska avstånden och behovet av bil för stadens invånare. Men även för att
kunna utnyttja redan befintlig infrastruktur i form av fjärrvärme samt vatten- och avloppsledningar,
detta för att minska utgifterna vid nybyggnationer. Därför anses områdets lokalisering för attraktiv
för att inte genomföra planerna att utveckla den nya stadsdelen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen slår fast att planförslaget för en ny stadsdel inte innebär någon
ökad påverkan på miljön jämfört med nollalternativet. En viss påverkan kommer såklart att ske om
det jämförs med hur det ser ut idag, i och med att antalet personer i området ökar medföljer ökat
trafikflöde. Det antas att i och med uppförandet av etapp 1 kommer antalet bilar öka till cirka 300
stycken per dygn. Men detta tolkas som nödvändigt och i stort en mindre påverkan än om områdets
cirka 900 bostäder skulle placeras på annan plats i- eller utanför staden. 

För att ovanstående skall kunna genomföras erbjuder kommunen en incitamentspremie. Premien
innebär en rabatt på 5 % av markpriset till de exploatörer som väljer att bygga hållbart utöver
kommunens krav (intervju 2, 2015-12-10). 

6.1 Hållbar mobilitet 
I planeringsdokumenten framhålls att de som bor i området inte skall behöva äga egen bil för att
klara av vardagliga sysslor. Istället uppmuntras, av kommunen, andra typer av transporter som leder
till minskat personligt bilanvändande såsom eventuella bilpooler eller muskelmobilitet. Just ordet
uppmuntras är något som används ofta i dokumenten. Efter intervju med den projektansvarige står
det klart att det med detta menas att kommunen inte gärna arbetar med piskan via regleringar utan
istället ger möjligheter till de boende att välja hållbara alternativ (Intervju 2, 2015-12-10). Trots att
visionen är att stadsdelens transportnät ska vara fossilbränslefritt har bilen en stor roll i planeringen
av området. En ny vägbro över järnvägen planeras som en förlängning av Norra Vattugatan (se
figur 6, s. 24) som ger god tillgång till området med bil, varje kvarter kommer ha halvt nergrävda
parkeringsgarage samt att området kommer ha ett relativt högt parkeringstal på 0.8. Vägövergången
nämns bland annat i översiktsplanen som en förutsättning för att strandområdet ska kunna
bebyggas (Översiktsplan, 2009, s. 35) och kommer att byggas i och med etapp 1. 

Den nya vägövergången är dock inte i första hand för att öka tillgängligheten med bil, utan för
att det är ett krav från räddningstjänsten samt för att anknyta den nya busslinjen till området.
Parkeringsgaragen byggs under varje bostadshus för maximalt markutnyttjande, dessutom byggs de
så att de har ljusinsläpp så att de kan nyttjas till annan användning i framtiden då det  finns själ att
anta att framtida bilinnehav kommer att minska (Gestaltningsprogram, 2013, s. 27). Just att
garageplaneringen läggs upp för att det i framtiden beräknas ske en förändring och inte som ett
verktyg för att förändra är intressant och detta tillvägagångssätt upprepas på en del ställen i
planeringsdokumenten. Parkeringstalet är bestämt utifrån olika orsaker, området beräknas in i
kommunens parkeringszon 1 vilket ger samma parkeringstal som stadens centrala delar, se figur 4.
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Ett lägre parkeringstal har diskuterats men också valts bort, detta med Hammarby Sjöstads
misslyckande i åtanke. Det visar också på en tydlig marknadsstyrning då man inte kan sälja en
lägenhet för 4 miljoner utan att erbjuda parkeringsplats (Intervju 2, 2015-12-10). Hammarby
Sjöstad tas upp i avsnitt 4.2 Hållbar mobilitet (sid 10-13). Min uppfattning är dock att Storsjö
Strand har klart bättre förutsättningar att klara av ett lägre parkeringstal jämfört med Hammarby
Sjöstad. 

Figur 4. Bilden visar Östersunds kommuns olika parkeringszoner. Källa: Transportprogram,
Storsjö Strand, 2012.

Trots att området skall profileras med muskelmobilitet anses möjligheten till parkering för
besökande som en förutsättning för att locka företagare till området. I planeringsdokumenten står att
den service och handel som väntas i området kommer vara småskalig. Mindre affärer, lokala
matföretag, fik, restauranger och olika typer av mindre service längs med gränder och gator som
anpassas för gångtrafikanter kan liknas med innerstadens kvaliteter. Sådana verksamheter borde
klara sig med ett kundunderlag vars transportsätt är via gång, cykel eller kollektivtrafik. Detta får
dock ses som en spekulation från min sida.

Bilpooler är något som uppmuntras av kommunen (Detaljplan, 2015, s. 16), dock så  kommer det
inte finnas någon kommunal bilpool utan detta kommer lämnas till fastighetsbolagen att själva
arrangera utan inblandning från kommunens sida. Kommer det bildas bilpooler planeras det dock
för att dessa ska ges fördelaktiga parkeringsmöjligheter. Detta ses som ett sätt för kommunen att
uppmuntra till hållbarare transporter. Det planeras även för en väl utbyggd infrastruktur vad gäller
laddningsstationer för elbilar i stadsdelen. Redan idag finns en snabbladdningsstation på området
och det planeras för flertalet nya laddningsstationer för att uppmuntra de boende till att äga
fossilbränslefria fordon, vid dessa stationer laddas- och parkeras fordonen gratis precis som i övriga
staden. 

Gatunätet i stadsdelen kommer byggas på klassiskt sätt för att likna det i de centrala delarna av
staden. Det innebär ett rutnät med små nätta gator som ger fördelar till de gåendes betingelser där
genomfartstrafik sker via huvudgatan. Huvudgatan, nuvarande Storsjöstråket (se figur 6, s. 24)
kommer gå längs med järnvägen och planeras för blandad trafik med en maxhastighet på 40 km/h.
Dessutom kommer övergångsställen höjas upp och bilda farthinder för att öka säkerheten för
oskyddade trafikanter samt för att hålla nere farten i området (Detaljplan, 2015). Låga hastigheter
och farthinder nämns i den tidigare forskningen som bra styrredskap för att göra trafiken mindre
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attraktiv, detta ger vinster både för den ekologiska hållbarheten i och med mindre utsläpp och den
sociala hållbarheten då lägre hastighet innebär en större säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.
Huvudgatans gaturum kommer bli mellan 20-25 meter brett, detta är en ansenlig bredd som tar upp
mycket värdefull mark. Detta görs dock för att nå minimimåttet för hur nära bostäder får byggas i
förhållande till järnvägen. Gatan kommer innehålla ett avskilt gång- och cykelstråk samt ge
utrymme för förgårdsmark där entréer, ramper och dekoration kan anläggas längs med trottoaren
samt en planterad trädrad och parkeringsmöjligheter som enbart används för gästande fordon.
Dessutom kommer det gå en vall med trästaket och växtlighet längs med järnvägen. Denna barriär
skall minska buller från järnvägen, ge ökad säkerhet för invånarna i stadsdelen vid eventuella
tågolyckor vid transport av farligt gods samt förhindra spårspring. Tvärgatorna ner mot sjön
kommer vara smala lokalgator i gångfartsutförande som enbart är till för fordon med särskilt
tillstånd. Här prioriteras gående och cyklister. Dessa kommer vara av olika bredd, från 9-15 meter
där de smalaste har blandad körbana och de bredare separerar gångtrafikanter med övrig trafik, se
figur 5 nedan och figur 6 på sida 24 (Gestaltningsprogram, 2013). 

Figur 5. Bilden till vänster visar hur den smalaste varianten av lokalgator kan komma att se ut, bilden i

mitten visar den bredare varianten av lokalgator och bilden längst till höger visar hur huvudgatan kan

komma att se ut i områdets norra del när den går längs med järnvägen. Källa: Gestaltningsprogram, 2013,

s. 62-65.

Områdets geografiska plats nämns som en avgörande faktor till att de boende skall kunna
utnyttja hållbara transportsätt på flera rumsliga nivåer men även för att öka tillgängligheten för
övriga medborgare i staden samt turister. Närheten till stadens centrum med handel, jobb, service
och tjänster underlättar för resande på lokal nivå antingen via muskelmobilitet eller kollektivtrafik. I
planeringsdokumenten nämns planerna på ett nytt resecentrum vid tågstationen som ett plus för
områdets goda förbindelser med staden och dess omgivning, varifrån regionalbussarna skulle avgå
(Översiktsplan, 2009, s. 47). Det visade sig dock efter intervju med den projektansvarige att detta
endast är på idéstadiet och idag långt ifrån att förverkligas (Intervju 2, 2015-12-10). Idag avgår
regionalbussarna istället från stadens centralt belägna busscentral, även fast avståndet är längre bort
än det planerade resecentrumet anses det ge en god möjlighet att resa kollektivt på lokal och
regional nivå. Områdets närhet till tågstationen underlättar för transporter på nationell nivå vilket
framhålls i planeringsdokumenten, här blir också utförandet av den planerade gångbron viktig för
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att de boende ska känna sig sammankopplade till stationsområdet. Härifrån avgår också flygbussar
till Åre Östersund Flygplats som ger nationell och internationell sammankoppling för invånarna i
Storsjö Strand utan att behöva äga egen bil. Dessutom är området förhållandevis nära all nödvändig
service. Inom ett avstånd av 500-1000 meter finns tre livsmedelsbutiker, sju stycken förskolor inom
500-1500 meter med ett 20-tal avdelningar, två skolor för årskurs 1-5 inom 1000-1500 meter samt
en skola för elever i årskurs 6-9 inom ett avstånd av 2000 meter. Detta ligger väl inom ramen för
kommunens tillämpning för nya bostadsområden. I detaljplanen för etapp 1 (2015) anses inte
området i dagsläget vara i behov av egen förskoleverksamhet, detta kan dock komma att
förverkligas senare i områdets byggnadsfas. 

Muskelmobilitet är något som prioriteras i planeringen, det vill säga fysiska transporter såsom
gång och cykel eller via skidor och spark under vinterhalvåret. Detta uppnås genom ett planerat
vägnät där gång- och cykeltrafik prioriteras. Samt att det kommer finnas rikligt med
förvaringsställen kring viktiga målpunkter i området för cyklar som skyddar mot väder och vind
samt ger goda låsmöjligheter. Parkeringstalet för cykel är 2, 5 för de boende i området och 0,3 för
besökande, dessutom planeras det också för lånecyklar på ett av torgen i den nya stadsdelen. En
gång- och cykelled kommer sammankoppla parkområden i söder med båthamnen i områdets norra
del och därifrån stadens centrum. Den kommer gå längs med sjökanten och skall vara avskild från
biltrafikerade vägar, vid järnvägsövergången i områdets norra del noteras dock ett problem. Detta
då det inte står klart om vägen kan gå längs med järnvägen hela vägen fram till järnvägsövergången.
Antingen flyttas dagens vägsträckningen upp mot tågrälsen så som den gör i resten av området eller
så skapas ett övergångsställe där de båda lederna korsas (Översiktsplan, 2009). Detta gör att
bilvägen bildar en barriär för gång- och cykeltrafikanter och försvårar för dessa transportval.
Dessutom ökar risken för bilrelaterade olyckor vilket skulle innebära en minskad säkerhet, särskilt
för barn, som i sin tur kan påverka val av transportsätt och således alla tre hållbarhetsperspektiven.
Hur detta problem kommer lösas är i nuläget inte bestämt utan beslut kommer tas i ett senare skede.
Klart är att om områdets prioritering av gång- och cykeltrafik, samt visionen att alla åldrar ska
kunna utnyttja de hållbara transportsätten ska verka seriöst borde alternativ ett eftersträvas även om
detta innebär en eventuell ekonomisk belastning. En ytterligare muskelmobil anslutning till stadens
centrum sker via en planerad gångbro från Österängen och det planerade hotellet. Dessutom
kommer bron ansluta till tågstationens perronger för att skapa en smidig koppling från den nya
stadsdelen (se figur 1, s. 7). Gångbron kommer att byggas i etapp 2. 

Kollektivtrafiken nämns som ett annat centralt alternativ för hållbar mobilitet till och från
stadsdelen. En ny busslinje kommer dras till eller genom området. Även här är det vägövergången i
områdets norra del mot Strandgatan som skapar problem. Om det visar sig att utrymmet vid
övergången inte är tillräckligt eller om säkerheten inte anses tillräckligt hög kommer den nya
bussförbindelsen gå till- och vända i området. Den nya vägövergången i områdets centrala delar (Se
figur 6) ska ge den nya busslinjen tillgång till området. Kollektivtrafiken skall göras attraktiv
genom täta avgångar och genom att varje handels- och servicelokal samt bostad på området är inom
300 meter från närmsta hållplats. Samt att hållplatserna skall vara av hög kvalitet och erbjuda skydd
mot väder- och vindförhållanden. Att genomföra en modell som liknar den i Freiburg, som enligt
författarna Buehler & Pucher (2001) varit avgörande för stadens framgångsrika satsning på hållbara
transporter, nämligen att erbjuda rabatterade månadskort till de som väljer att inte äga bil är inget
som kommer erbjudas de boende i stadsdelen. Detta även fast studiebesök under planeringsstadiet
genomförts till just Freiburg (Hållbarhetsprogram, 2013). 
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Figur 6. Kartan visar det planerade vägnätet, samt tilltänkt busslinje. Den nya vägövergången över

järnvägen som blir en förlängning av Norra Vattugatan ses i bildens nedre del till höger. Den nya busslinjen

kommer gå längs med huvudgatan markerad med orange färg. Källa: Östersunds kommun, 2013.

Nedan i figur 7 sammanfattas stycket om hållbar mobilitet ur kapitel 6, Resultat och diskussion i ett
klassifikationsschema. Schemat fungerar som ett visualiseringsverktyg för att lättare presentera
problem, lösning och önskad effekt av de förslag om hållbar mobilitet som finns i planarbetet.
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Hållbar mobilitet i 
Storsjö Strand som:

Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet

Problem: Luftföroreningar och  
negativ miljöpåverkan 
p.g.a. oförändrat 
transportsystem

Dåligt intresse för ny 
affärsverksamhet p.g.a. 
dåligt kundunderlag 
p.g.a. dåliga 
transportförbindelser, 
oro för dåligt intresse 
hos byggherrar/köpare

Ljudföroreningar, 
ohållbar levnadsmiljö, 
psykisk- och fysisk 
ohälsa, social 
exkludering/rättvisa 
och begränsad trygghet 
för oskyddade 
trafikanter p.g.a. 
oförändrat 
transportsystem

Lösning: Fokus på fysiska 
transportleder och 
infrastruktur, ny 
busslinje, högkvalitativ
kollektivtrafik, väl 
utbyggd infrastruktur 
för elbilar och ev. 
bildande av bilpooler.

Parkeringsmöjligheter 
för besökande/kunder, 
täta bussavgångar till 
stadsdelen, relativt högt
parkeringstal ska locka 
köpstarka exploatörer

Fokus på fysiska 
transportleder 
separerade från 
biltrafik, täta 
bussavgångar samt ev.  
bilpooler

Önskad lösning: Minskat 
bilanvändande/innehav,
minskad miljöpåverkan
på kort- och lång sikt, 
fossilbränslefri stadsdel

Nya affärsverksamheter
med lokal anknytning, 
ekonomisk tillväxt = 
levande stadsdel

Minskat 
bilanvändande/innehav,
ökad psykisk- och 
fysisk allmänhälsa, 
tillgång till stadsdelen 
för alla stadens 
invånare/turister 
oavsett 
socioekonomiska-, 
ekonomiska- eller 
fysiska hinder = 
levande stadsdel för 
alla

Figur 7. Klassifikationsschema för hållbar mobilitet i Storsjö Strand. Skapat: 2016-01-11 av Erik

Plantinger.

6.2 Hållbart boende
En av de viktigaste uppgifterna i Storsjö Strand är att minska den totala energianvändningen. Dels
vid byggnadsfasen samt genom vilken typ av hus som byggs. Kommunen uppmuntrar exploatörerna
att bygga i trä, detta då det är en lokalt stark marknad samt att den totala miljöpåverkan vid
produktion av virke beräknas vara klart mindre än vid produktion av betong. Att marknaden också
är lokal minskar dessutom miljöpåverkan av transporterna av materialet till byggplatsen. Valet av
trä som byggmaterial är ett tillvägagångssätt som infattas i kommunens incitamentspremie. Premien
har i bygget av etapp 1 delats ut till en exploatör som valt att bygga två kvarter i trä. I övriga kvarter
kommer betong att användas som byggnadsmaterial (Intervju 1, 2015-12-05). Oavsett val av
byggmaterial kommer husen byggas efter miljöcertifieringen Miljöbyggnad för att uppnå GULD-
nivå, detta enligt byggnadsdokumenten. Efter genomförda intervjuer framkommer det dock att det
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inte krävs att samtliga delar uppnår GULD-nivå för byggnader ska få certifieringen (Miljöbyggnad
förklaras i avsnitt 3.3 Storsjö Strand på sida 6-8). Byggnaderna på Storsjö Strand skall uppnå nivå
GULD vad gäller energianvändning medan övriga delar ska uppnå nivå SILVER (Intervju 2, 2015-
12-10). Dock så finns det inget krav från kommunens sida att exploatörerna genomför certifieringen
utan det räcker att de under uppförandet följer de anvisningar som finns för att bygget skall kunna
certifieras (Intervju 1, 2015-12-05). Det här följer enligt min mening ett mönster där det tidigt i
planeringsstadiet läggs fram höga miljömål som sedan inte genomförs fullt ut. 

I ett PM som tagits fram som behandlar energi i byggnader (Energi i byggnader, 2012) framhålls
pass ivhusteknik som et t a l ternat iv för at t nå de uppsat ta målen. Huruvida
Miljöbyggnadscertifieringen och passivhusteknik är de samma framgår inte i arbetet med studien
men klart är att båda teknikerna ligger i topp vad gäller energieffektivitet i byggnader. Husen
kommer innehålla energisnål teknik såsom vitvaror och belysning. Samt att husen och kvarteren
kommer designas för att maximalt utnyttja solen, både för ljus och värme. Ett exempel som
återfanns i Hagbert & Femenìas (2015) studie om stadsdelen Kvillebäcken i Göteborg är att enbart
erbjuda gemensam tvättstuga för att minska den totala energianvändningen på varje enskilt boende.
Istället slår författarna fast att det inte stämmer överens med den standard som krävs enligt den
styrande marknaden. Varje individuellt boende ska ha egen tvättstuga för ökad komfort och för att
det anses mest praktiskt. Även fast moderna tvättmaskiner är miljöcertifierade så är alternativet
sämre för den ekologiska hållbarheten. Alternativet att enbart erbjuda gemensam tvättstuga anses
sänka komforten för de boende och således dess attraktivitet och dess värde. Således väljs vinster i
social- och ekonomisk hållbarhet framför den ekologiska. Detta stämmer överens med situationen i
Storsjö Strand, ett alternativ som det nyss nämnda är inget som diskuterats av liknande anledningar
(Intervju 2, 2015-12-10). I de tidigare delarna av plandokumenten nämns också att området skall ha
tillgång till egenproducerad värme. Sjövärme och bergvärme nämns som tänkbara alternativ för att
minska stadsdelens behov av utomstående fjärrvärme. I dagsläget är detta inte ett alternativ, etapp 1
kommer enbart värmas upp av lokalproducerad och biobaserad (till 90 %) fjärrvärme (Intervju 2,
2015-12-10).

I tidigt stadie lades det även fram att stadsdelen ska vara helt självförsörjande på el, eller ha
begränsat behov av el utifrån. Solceller på taken sågs som en viktig del i den energieffektiva
stadsdelen. Området bedöms också vara optimalt för solenergi då stranden är sydvästorienterad och
öppen (Energi i byggnader, 2012, s. 8). Kommunen har också som krav att taken ska byggas i
optimal vinkel för installering av solceller. Dock finns inget krav på att solceller i nuläget installeras
på taken, det anses som positivt om detta skulle genomföras men det slutgiltiga beslutet lämnas över
till exploatörerna/fastighetsägarna (Intervju 1, 2015-12-05). Tanken är att färdigställa möjligheten
för att kunna installera solceller vid framtida ombyggnationer (Detaljplan, 2015, s. 22). Detta
förefaller konstigt då solceller för produktion av el eller solfångare för uppvärmning av vatten
skulle minska stadsdelens behov av energi utifrån samt att eventuellt överskott skulle kunna säljas
tillbaka till det lokala energibolaget Jämtkraft som tillhandahåller el och värme i området. Detta
liknar behandlingen av parkeringsgaragen, där en till synes förnuftig lösning, som på lång sikt
beräknas gagna samtliga perspektiv av hållbarhetsbegreppet skjuts på framtiden. Istället för att styra
utvecklingen åt önskvärt håll inväntas den istället, vilket rimmar illa med kommunens sätt att
framhålla sig som ledande inom hållbar stadsutveckling. 

Ett av de största problemen vid byggandet av etapp 1 bedöms vara buller och ljudföroreningar.
Detta kommer från flera olika aktörer, den intilliggande järnvägen bidrar trots låga hastigheter i
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området, strandgatan som går längs med järnvägen på andra sidan likaså samt flygtrafiken till Åre
Östersund Flygplats. Dessutom är det idag vanligt att det i området körs med vattenskoter på
somrarna. Luftfartsverket fick i uppdrag av kommunen att undersöka om området lämpar sig för att
utnyttjas som en ny stadsdel. I rapporten framhåller de att området inte lämpar sig för
bostadsbebyggelse med hänsyn till flygplatsens verksamhet. Kommunen har trots detta slagit fast
att området skall bebyggas och hänvisar till det stora samhällsintresse som finns för området
(Gestaltningsprogram, 2014, s. 20). Trafik med vattenskoter är tillåtet i vattnet utanför området
idag, detta kommer dock att ses över i framtida detaljplaner och troligtvis begränsas eller förbjudas
med hänvisning till skadlig bullernivå. Angående tågtrafiken och biltrafiken på strandgatan anses
det inte möjligt att påverka i någon större utsträckning. Strandgatan är en viktig transportled mellan
staden och Frösön och tågtrafiken håller redan låg fart i området för minskad påverkan. Dessutom
kommer tågtrafiken troligtvis öka snarare än minska i framtiden. Åtgärder som nämns är istället
bland annat en skyddande vall mellan området och tågrälsen (se figur 5, s. 22). Vallen kommer
förstärkas med ett staket samt med växtlighet i form av planterade träd och buskar. Denna vall fyller
flera funktioner, den skyddar mot så kallat spårspring, alltså individer som rör sig på spårområdet
vilket kan orsaka personolyckor. Den skall också skydda invånarna i stadsdelen mot eventuella
olyckor där frakt av farligt gods förekommer samt minska bullernivån. Främst för de som bor i
lägenheter med fasad mot järnvägen. Detta anses som en effektiv metod för de som bor i
bottenplanen av husen men knappast för de som bor högre upp. Istället måste husen som byggs med
fasad mot järnvägen utnyttja olika tekniska lösningar för att uppnå godkänd inomhusbullernivå.
Exempel på sådana lösningar är bullerdämpande vädringsluckor, glasskärmar framför fönster och
bullerskärmande burspråk och/eller indragen balkong. Dessutom ska lägenheter med fasad mot
järnvägen byggas så att minst hälften av boningsrummen vätter mot innergården (Detaljplan, 2015,
s. 20). 

Också kvarterens utformningen fyller funktioner som ger bullerdämpande resultat. Varje kvarter
byggs i en u-form för att ge en skyddad innergård. De låga husdelarna går längs med sjön respektive
järnvägen och fyller liknande funktioner. Den bakre heltäckande husdelarna ska skydda innergården
mot ljudföroreningar från tåg- och biltrafik. Medans de kortare lägre husen i områdets sjösida skall
skydda innergården mot vind. Detta skall bidra till ett gott mikroklimat, samt avskilja de boendes
plats från de allmänna utrymmena i stadsdelen utanför. Samtidigt byggs dessa delar lägre än
huskropparna som går längs med stadens siktlinjer. Detta för att minska stadsdelens inverkan på
sjöutsikt för kvarteren som ligger ovanför. Detta gäller främst kvarteren i etapp ett som har störst
påverkan på utsikten från staden bakom (se figur 8).
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Figur 8. Bilden visar ett exempel på hur kvarteren kan komma att utformas. U-formen är det viktiga då den

fyller flertalet funktioner. De röda trianglarna markerar entréer. Den röda pilen visar utsiktsstråk mot sjön

från den bakomliggande staden. Källa: Gestaltningsprogram, 2013, s. 38.

Med stadsdelens attraktiva läge vid sjön medföljer dock ytterligare problem. Dels kraftiga vindar
som i samband med höga vattenflöden kan orsaka problem. Enligt Översiktsplanen (2009, s. 17) har
det vid ett par tillfällen under 2000-talet inneburit skador på Storsjöstråkets körbana. Körbanan
anses vara säker i och med de nu gällande detaljplanerna då den förflyttas upp längs med järnvägen.
Istället är det den nya strandpromenaden och eventuellt närliggande bostäder som påverkas. Figur 9
visar på exempel på hur detta skall förebyggas. Båtbryggor och kajer fungerar som vågbrytare, samt
att strandpromenaden förstärks för att stå emot vågerosion. Storsjön är en sjö med ständigt skiftande
vattennivå, i framtiden antas också att den högsta nivån kommer vara högre än idag. Därför höjs
bostadshusen över nuvarande marknivå för att komma över en antagen maximal risknivå, denna är
2, 5 meter över dagens högsta uppmätta flöden. Denna nivå har inte uppmäts under den tid vi kan
överblicka och risken för översvämningar i området bedöms därför som minimala (Översiktsplan,
2009, s. 16). 
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Figur 9. Bilden visar ett exempel på hur hård vind och höga vågor kan hanteras i området. Exemplet visar

tänkta delar i områdets södra del där det kommer finnas två kvartersrader. Dessa är ännu inne i början av

planeringsstadiet. Gestaltningsprogram, 2013, s. 42. 

Mindre byggnader såsom fik och paviljonger planeras längs med strandpromenaden, dessa fungerar
tillsammans med parker och plantering av buskar och träd som vindskydd för den övriga stadsdelen
samt bidrar till en levande atmosfär. kvarterens utformning, skall skapa avskilda innergårdar som
skyddar från vind samt skapar en avskild plats för de boende. I den södra delen kommer kvarteren
gå i två rader (se figur 9), dessa kommer förskjutas gentemot varandra för att inte skapa raka stråk
där vinden fritt kan blåsa igenom (Gestaltningsprogram, 2013, s. 42). Dessa åtgärder ses som
viktiga för att göra området attraktivt för såväl de boende som för allmänheten.

Området skall skänka trygghet till de som vistas och bor i det. Detta nås genom en blandad stad,
där verksamheter med olika öppettider, bostäder och arbetsmöjligheter bidrar till en levande
stadsdel. Detta med människor som vistas i området under varierade tider på dygnet. Dessutom
skall kvarterens utformning bidra till trygghetskänsla, entréer skall vetta ut mot gatan och designas
för att verka inbjudande och öppna. Dessutom ska så kallade aktiva rum, där boende tillbringar
mycket tid såsom kök och vardagsrum vetta ut mot gatan. Detta kallas att man bygger för eyes on
the streets och skall öka trygghetskänsla för de som rör sig på gatan (Gestaltningsprogram, 2013, s.
20). Se figur 8 på sida 25. Nedan i figur 10 sammanfattas och visualiseras stycket som behandlar
hållbart boende i kapitel 6. RESULTAT OCH DISKUSSION. Schemat innehåller problem,
föreslagna åtgärder och de väntade resultaten av dessa åtgärder som går att finna i planeringsarbetet.
Schemat kan innehålla fakta hämtad ur planeringsdokumenten eller från genomförda intervjuer.
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Hållbart boende i 
Storsjö Strand som:

Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet

Problem: Ökat tryck på lokala el-
och fjärrvärmenät, 
utsläpp till följd av 
byggfasen, ökade 
utsläpp på kort- och 
lång sikt

Oro för dåligt intresse 
hos byggherrar/köpare, 
ökade kostnader vid 
bygge av 
energieffektiva hus, 
blandning 
bostads-/hyresrätter

Trygghet för boende 
och besökande, 
komfort för boende och
besökande - buller och 
hård vind/höga 
vattenflöden, bruten 
utsikt mot sjön/fjällen 
för övriga staden, 
blandning av  
boende/besökande ur 
olika socioekonomiska 
klasser

Lösning: Stadsdelen kopplas till 
nät med grön energi 
från hållbara 
energikällor, vatten, 
vind och sol samt samt 
biobaserad fjärrvärme, 
eventuellt egen 
produktion av el via 
solceller och värme via 
sjövärme, byggande av 
energieffektiva hus,  
incitamentspremie till 
de byggbolag som 
bygger extra hållbart

Bygger med hög 
komfort för att öka 
attraktiviteten, billigare
att köpa mark om det 
planeras för hyresrätter,
incitamentspremie vid 
bygge av 
energieffektiva hus 
utöver utsatta krav

För ökad trygghet 
byggs det entréer ut 
mot gatan samt eyes on
the streets, kvarteren 
byggs i u-form, träd 
planteras för att 
förhindra buller/vind 
och skapa lugna 
innergårdar för de 
boende, boytor byggs 
upp för att klara 
framtida antagna 
vattenflöden, låga 
husdelar i viktiga 
utsiktsstråk mot sjön 
från den 
bakomliggande staden, 
mix av 
bostads-/hyresrätter

Önskad effekt Minskad påverkan på 
lokala el- och 
fjärrvärmenät = 
minskade utsläpp =  
fossilbränslefri 
stadsdel, 
nollenergistadsdel, 
klimatneutral stadsdel

God försäljning med 
god ekonomisk vinst, 
blandning av 
bostads-/hyresrätter

Trygg stadsdel som 
bidrar till trivsel, 
möjligheter till boende 
för individer ut olika 
socioekonomiska 
klasser, minskad 
inverkan på övriga 
stadens kvaliteter

Figur 10. Klassifikationsschema för hållbart boende i Storsjö Strand. Skapat: 2016-01-11 av Erik Plantinger.

6.3 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan påpekas att den sociala hållbarheten är tydligt närvarande i planeringen av
området. En blandad stadsdel, vars läge gör den tillgänglig för hela Östersunds befolkning samt
turister är tydliga sociala vinster. Dessutom finns många planer som verkar för att de som vistas i
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området ska känna en trygghetskänsla och att de skall trivas. Flertalet åtgärder tas för att säkerställa
de oskyddade trafikanternas säkerhet, även om vissa problem uppstått i områdets norra del. Gator,
övergångsställen och hastigheter anpassas till stor del efter denna trafikantgrupp. Om större delen
av de boende anpassar sig till fysiska transporter bidrar stadsdelen positivt till den allmänna hälsan
som ses som central i hållbarhetsbegreppet. Detta trots att området påverkas av en hel del
ljudföroreningar från framförallt tåg- och biltransportleder i närheten. Flera åtgärder kommer
genomföras för att minimera detta. Frågetecken kan sättas för hur blandningen av de boende
kommer se ut ur ett socialt klassperspektiv med tanke på den antagna prisklassen på bostäder samt
typen av bostäder som byggs, tiden får utvisa hur detta kommer gestaltas. Detta får antas som ett
misslyckande ur det sociala perspektivet, samt som en tydlig indikation på hur stark
marknadsstyrningen är inom ett sånt här projekt. 

Den ekonomiska hållbarheten skall i området säkras genom att lokaler för olika typer av
verksamheter planeras i området. Här uppmuntras företagare starta nya verksamheter, parkering
säkrar tillgången på kunder och områdets attraktiva läge, med strandpromenaden och flertalet torg
för rekreation antas locka både människor från övriga staden samt turister. Den ekonomiska
hållbarheten känns närvarande på flera sätt i planeringen, främst genom att planer som innebär en
allt för stor investering eller riskerar att påverka attraktiviteten och således inkomsten för alla
medverkande parter utesluts eller skjuts på framtiden.

Den ekologiska hållbarheten är den som får stå tillbaka i många fall. Detta märks tydligast på
kommunens agerande där slutgiltiga beslut lämnas över till exploatörerna för att dessa inte ska
tappa intresset att involvera sig i projektet. Exempel som tagits upp i resultatdelen är bland annat
parkeringsmöjligheter, uppförandet av bilpooler och installation av solceller. Det ska påpekas att
den ekologiska hållbarheten visst är närvarande, främst genom den väl utbyggda infrastruktur för
laddning av elbilar som planeras, husens energieffektivitet och stadsdelens lokalisering som ger de
boende tillgänglighet till den övriga staden utan att behöva använda bil. 
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7. SLUTSATS

Det förefaller svårt att avgör vad som anses vara hållbar utveckling, att avgöra hur stor del de tre
perspektiven ska ta för att uppnå hållbarhet. Begreppets svaghet är att det i vissa fall förefaller
skyddande mot den livsstil vi har I-länderna idag, trots att den inte anses hållbar. Min åsikt är att
den ekologiska hållbarheten måste få en större del i besluten i Storsjö Strand. 

Projektet har på många sätt avvikit från de ursprungligen högt uppsatta miljömålen om att
området skulle bli ett föredöme för hållbar stadsplanering i nordiskt klimat som från början fångade
mitt intresse för projektet. Stadsdelen byggs för att i framtiden kunna anpassas till nya hållbara
värden (solceller, minskat bilanvändande, laddstationer, bilpooler) istället för att, som i den första
visionen, vara banbrytande i arbetet mot denna hållbara stadsutveckling. Det råder ingen tvekan om
att stadsdelen kommer ha goda egenskaper för minskad klimatpåverkan. Dock råder en stor skillnad
mellan det som forskningen anser nödvändigt för att uppnå hållbar utveckling och det som sker i
verkligheten i en stad som Östersund. Det som i forskningsvärlden anses vara en kommuns största
styrmedel, att äga mark, verkar inte ha samma kraft för de som är involverade i projektet från
kommunens sida. Kommunen lägger över ansvaret på entreprenörer, fastighetsbolag och gemene
man att vara ledande i förändringen. Således visar det sig att det är den marknadsstyrande faktorn
som är avgörande. Det verkar vara två vitt skilda perspektiv, dels där forskningen kan tyckas naiv i
sitt sätt att beskriva vad som måste göras för att få till en förändring och dels ur ”verkligheten” där
politiker och planerare tycks styras av jakt på vinst. Således verkar det som att det är den
ekonomiska hållbarheten som är avgörande i arbetet med att uppnå hållbar utveckling. Solceller
borde installeras på alla tak i sydvästlig riktning och fler regleringar mot bilen som fordon borde
inrättas oavsett eventuella ekonomiska förluster. Slutsatsen är att stadsdelen i nuläget inte kan ses
som en styrande del i kommunens arbete för att uppnå klimatmålen till år 2030. 
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BILAGOR

Intervju ett.
Intervjun genomfördes med ansvarige för nybyggnationer hos exploatören som ligger bakom 
uppförandet av det första området på Storsjö Strand. Då hen inte ansåg sig kunna bidra med något 
till studien genomfördes inte det ursprungliga intervjuprotokollet. Däremot genomfördes en kortare 
intervju direkt vid tillfället för bokningen av intervju. (2015-12-05)

– Ni kommer bygga så kallade GULD-hus enligt Miljöbyggnadscertifieringen, hur  genomförs
detta?
– Kommer ni bygga i trä eller betong?
– Kommer ni installera solceller på era byggnader?

Intervju två.
Intervju genomförd med projektledaren för Storsjö Strand (2015-12-10).

– Projektledare, vad innebär detta? Vad ingår i dina arbetsuppgifter/ansvar?
– När är beräknad byggstart för etapp 1?
– När är beräknad inflyttning för etapp 1?
– Hur långt gånget är arbetet med etapp 2?
– Hur många bostäder planeras? I översiktsplanen står det ca 500, på hemsidan 8-900.
– Vad innebär exploateringstal 0.8-0.9?
– Planeras det för enbart bostadsrätter eller för en blandning bostadsrätter/hyresrätter?
– Hur ser arbetet/samarbetet med byggherrarna ut? 
– Vad ingår i det markanvändningsavtal som tecknas med byggherrarna?
– Området byggs efter lokala, regionala, nationella miljömål samt efter miljöbyggnad GULD 

2.1 och BREEAM communities 2012. Vid samtal med den ansvarige för nybyggnationer 
hos det företag som bygger den första delen i etapp 1 framkommer att de bygger efter 
standarden GULD-hus men att kommunen inte kräver att de certifieras eller att det sker en 
uppföljning, hur kommer det sig?

– Hur ser ni från kommunens sida på installering av:
– 1. solceller?
– 2. sjövärme?
– Samt uppförande av bilpool?
– Samt vid bygget av hus i trä eller betong?
– Samarbetet med Jämtkraft, hur ser det ut?
– Parkeringstal 0,8 – hur funkar det? Hur kom man fram till det talet? 
– Mkt av den litteratur som finns på området belyser att det krävs en beteendeförändring hos 

allmänheten, inte bara nya byggmetoder och energieffektiva hus. Hur kommer husen och 
området formas för att hjälpa/påminna/tvinga de boende att leva i en mer hållbar vardag? 

– Hur ser planerna ut med resecentrum? 
– Hur ser det ut med ekodukten/gångbron från Österängen? 
– Det var mina frågor, är det något du vill tillägga, nått viktigt som jag missat eller som du 

tycker är viktigt att ha med?
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