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SAMMANFATTNING 
Begreppet hållbar utveckling har växt fram kring orsaker och 
lösningar för globala försörjnings- och deponeringskriser. 
Begreppet är mycket brett och diskuteras runt om i världen. 
Diskussionen om hur samhället ska uppnå en hållbar utveckling 
har påverkat fysisk planering och trafikplanering. Grunden till en 
hållbar utveckling ligger i en samordnad och miljöanpassad 
bebyggele- och trafikplanering. Det är bland annat viktigt att det 
finns förutsättningar för en effektiv och miljöanpassad 
kollektivtrafik och ett effektivt gång- och cykeltrafiknät. Jag tar i 
uppsatsen upp olika strategier och metoder som finns för att 
göra staden mer ekologisk hållbar, men också de utvecklingar 
som går mot en ohållbar utveckling.  
 
Det är viktigt att hitta de fysiska strukturerna som får 
stadsutvecklingen att leda mot ett hållbart samhälle. Många 
forskare talar för den täta staden eftersom bilberoendet då 
minskar, hushåller med markresurserna och på det viset 
minskar vår negativa inverkan på miljön. Vid förtätning av 
städer ökar konkurrensen på mark. Det kan då finnas risk att 
grönytor bortprioriteras. Det är viktigt att grönområden 
planeras in tidigt i processen så att de inte ”glöms bort”.  
 
Malmö stad har som mål att bidra till en hållbar stadsutveckling 
genom att bibehålla en koncentrerad stad. Malmö har även som 
mål att göra staden mer cykelvänlig och bygga stadsmässig 
tätbebyggelse resurssnål och utveckla ett mer miljöanpassat 
transportsystem.  
 

Norra Sorgenfri är ett gammalt industriområde som ska förnyas. 
Målet är att skapa en sammanhängande bebyggelse med 
innerstadskaraktär. Planeringsarbetet har dock varit 
komplicerat på grund av områdets alla fastighetsägare. Det har 
ibland varit svårt för kommunen, fastighetsägarna och 
exploatörer att föra en öppen dialog och tillsammans komma 
överens.  
 
Jag har intervjuat fyra tjänstemän från Malmö stad; Andreas 
trafikplanerare på gatukontoret, Ingrid civilingengör och Lena 
landskapsarkitekt på stadsmiljöavdelningen samt Ted fysisk 
planerare på stadsbyggnadskontoret. 
 
 Vid intervjutillfällena frågada jag om de upplever konflikter 
mellan bebyggelse, trafik och grönstruktur. 
Intervjuundersökningen visade att samarbetet för det mesta 
fungerar bra, men att det vid tillfällen uppstår konflikter. 
Litteraturstudier utav rapporter och planer har visat att Malmö 
ofta sätter upp höga visioner och mål, men att de ibland är svåra 
att uppnå. Intervjupersonen Andreas tycker att det är bra att 
sätta upp höga mål även om de alltid inte kan uppnås. Varför  
dessa mål inte uppnås kan bero på att samarbetet mellan 
planerare och andra aktörer fungerar dåligt och att människors 
värderingar måste förändras. Genom att planera för 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik kan biltrafiken minska 
och på så sätt begränsa den negativa miljöpåverkan.  
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1.1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 
Idag står vårt samhälle inför en stor utmaning, att minska vår 
negativa påverkan på miljön. Detta har varit aktuellt under en 
längre period och idag finns det formulerade mål om hur 
samhället ska uppnå en hållbar utveckling. Detta har påverkat 
stadsplaneringen och det finns ett flertal olika metoder och 
synsätt för att uppnå detta. Hållbar stadsutveckling är ett 
abstrakt begrepp som begränsar men som samtidigt är väldigt 
innehållsrik. Begreppet innehåller ekologiska, sociala, kulturella 
och ekonomiska aspekter. Utvecklingen mot ett ökat resande 
ställer stora krav på samhället. Grunden till en hållbar utveckling 
ligger i en samordnad och miljöanpassad bebyggelse- och 
trafikplanering. Det är viktigt att det finns en tydlig balans 
mellan bebyggelse, grönstruktur  samt transportsystem som 
gynnar en hållbar utveckling. Det finns möjligheter för staden att 
påverka transportsystemen eftersom de styrs av fördelningen 
mellan resornas olika ändamål, valet av målpunkter och 
tidpunkter för resorna. Det är viktigt att det finns förutsättningar 
för en effektiv och miljöanpassad kollektivtrafik. 
 
Malmö stad har i översiktsplanen från 2005 beskrivit viljan till 
att bidra till en mer hållbar samhällssutveckling. Målen för 
Malmö är att bibehålla en koncentrerad stad som erbjuder 
invånare och besökare ett stort och lättillgängligt innehåll till en 
mer ekologisk hållbar innerstad. Staden ska göras mer 
cykelvänlig, stadsmässig tätbebyggelse ska kunna byggas 
resurssnålt och den befintliga stadens kretsloppsanpassning ska 

förbättras. Ett mer miljöanpassat transportsystem kommer att  
utvecklas genom  regionaltågen  men kompletterat av lokal och 
regional busstrafik.  
 
Ett av Malmös område som står på tur för en förnyelse är Norra 
Sorgenfi, som idag har en otidsenlig markanvändning. Området 
är ett gammalt industriområde och idag ett verksamhetsområde 
som är beläget öster om Malmös centrala delar. Genom en 
förnyelse av området finns det en möjlighet att skapa en 
sammanhängande bebyggelse och förändra områdets karaktär.  
 

1.2 SYFTE 
Min studie behandlar problemet kring ekologisk hållbarhet och 
stadsplanering och jag har använt Malmö stad som exempel och 
haft Norra Sorgenfri som exempelområde.  
 
Syftet med studien har varit  att undersöka kring vad en 
trafikplanerare respektive fysisk planerare kan använda sig av 
för metoder och tillvägagångsätt för att uppnå ekologisk 
hållbarhet vid planering. Detta för att sedan se likheter och 
olikheter mellan de olika yrkesgruppernas planeringsprinciper. 
Jag hoppas kunna få en inblick i dagens trafikplanering och fysisk 
planering, dess utveckling och metoder. Jag har undersökt hur 
stadens planerare tänker kring samarbetet bland trafik, 
bebyggelse och grönstruktur och hur de på ett bättre sätt kan 
kommunicera med varandran för att på så sätt uppnå ekologisk 
hållbarhet.  
 
Jag har som mål med denna uppsats att övergripande förstå, 
synliggöra och problematisera de metoder och tillvägagångsätt 
som trafikplanerare och fysisk planerare använder och hur 



7 
 

samarbetet där emellan fungerar och kan förbättras.  Jag vill få 
en insikt i hur Malmö stad arbetar med stads- och trafikfrågor i 
planeringsprocessen för att uppnå ekologisk hållbarhet.  

 

1.3 PROBLEMFORMULERING  
Målet för arbetet har varit att studera olika metoder och 
strategier för att uppnå en hållbar utveckling. Frågor jag har 
behandlat är bland annat vilken stadsutveckling som främjar 
hållbar utveckling och vilka krafter som driver stadsförnyelsen i 
hållbar respektive ohållbar riktning, och på vilket sett en 
trafikplanerares och fysisk planerares principer och metoder 
skiljer sig mellan varandra. I Boverkets inspirationsskrift 
Stadsplanera- istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera 
(2002) betonas behovet av bättre samordning mellan 
trafikplanering och bebyggelseplanering, med syfte att uppnå de 
nationella målen om en hållbar utveckling för den byggda miljön. 
Jag har upplevt att många kommuner sätter upp höga visioner 
om en hållbar stad och att det inte sker några radikala 
förändringar. Jag har även tagit upp hur samarbetet mellan 
trafikplanerare och fysisk planerare kan bli bättre och vad det är 
för konflikter som kan uppstå mellan grönstruktur, bebyggels 
och trafik vid stadsförnyelse. 
 
Norra Sorgenfri upplevs idag som ett slitet och ödsligt område 
med tomma lokaler och en del förfallna byggnader. Kvälls- och 
nattetid upplevs området som en otrygg plats att vistas på. Ingen 
bor eller rör sig i området, annat än hemlösa som har sökt sig till 
området. Det är viktigt att det är folk i liv och rörelse under de 
flesta av dygnets timmar för göra området mer tryggt och 
tillgängligt. Norra Sorgenfri saknar grönområden, bortsett från 
kyrkogården i söder och koloniområdet i nordväst. Trafikleder, 

framförallt Nobelvägen och Industrigatan går genom området 
och som drar ner attraktionsvärdet i och med buller och 
luftföforeningar. Se karta i bilaga 2 sidan 72.  Dessa trafikleder 
samt kontinentalbanan upplevs som starka visuella barriärer. 
Norra Sorgenfri har en splittrad ägarstruktur då området består 
av 38 fastigheter ägda av 30 olika fastighetsägare. De flesta 
fastigheter är privatägda vilket kan försvåra 
utvecklingsprocessen för kommunen. Dialogen mellan 
kommunen och byggherrar behöver stärkas. 
 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

- Vad innebär en ekologisk hållbar innerstadsdel utifrån en 
trafikplanerare och fysisk planerares principer? 

 
- Vilken stadsutveckling främjar hållbar utveckling och 

vilka krafter driver stadsförnyelsen i hållbar respektive 
ohållbar riktning? 

 
- Klarlägga konflikter och möjlig samverkan mellan trafik, 

bebyggelse och grönstruktur. 
 

- Hur har planeringen för Norra Sorgenfri fungerat ur ett 
ekologiskt hållbart perspektiv? 

 
- Hur arbetar Malmö stad för ekologisk hållbarhet? 
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2. METOD, TEORI OCH AVGRÄNSNING 
 

2.1 METOD 
Arbetet baseras främst på litteraturstudier om fysisk planering, 
trafikplanering och hållbar utveckling samt det material som jag 
har fått ta del av från Stadsbyggnadskontoret i Malmö. För att 
kunna vara medveten om vilken situation Malmö är i har jag läst 
rapporter och planer såsom Malmös översiktsplan, 
miljlöprogram, grönplan samt trafikstrategi. För att kunna 
besvara mina frågeställningar har jag undersökt olika 
tillvägagångssätt och teorier som tagits fram för trafikplanerare 
och fysisk planerare för att uppnå hållbara innerstadsdelar. Jag 
har intervjuat en från vardera yrkesgrupp för att få en 
uppfattning av vad de använder sig av för metoder och 
tillvägagångssätt samt hur de upplever att samarbetet mellan 
fysisk planerare och trafikplanerare fungerar. 
 
I den sista delen diskuterar jag stadens förslag för Norra 
Sorgenfri utifrån intervjupersonernas åsikter och svar, bland 
annat vilka konsekvenser förslaget kan bära med sig. I mitt 
kandidatarbete har jag valt att arbeta utifrån två former av 
metoder, kvantitativa samt kvalitativa. I min studie om ekologisk 
hållbarhet har olika metoder och lösningar granskats och inom 
ramen för den kvalitativa metoden har kvalitativa intervjuer 
med fyra kommunala tjänstemän som arbetar med 
stadsplanering, trafikplanering och grönstruktur gjorts. 
Eftersom jag har valt att använda mig utav en blandning av 
kvalitativa och kvantitativa metoder har jag utgått från både ett 
positivistiskt och interpretivistisk angreppssätt. 
 

Delar av den litteratur jag har studerat är Trafiken i den hållbara 
staden av Christer Hydén, Boverkets inspirationsbok 
Stadsplanera- istället för trafikplanera och bebyggelseplanera, 
Hållbar utveckling-Om kris och omställning i stad och samhälle av 
Olof Wärneryd m.fl. Jag har även fått material utav 
Stadsbyggnadskontoret i Malmö, såsom CAD kartor, brochyrer, 
grönplaner, översiktsplaner och planprogram.  
 

2.2 ANALYSMETOD 
Genom att intervjua olika komunala planeringsaktörer har jag 
försökt att ta reda på deras attityder och känslor kring ekologisk 
hållbarhet och deras samarbete emellan. Jag har gjort en kort 
jämförelse mellan trafikplanerare och fysisk planerare och dess 
olika strategier för att uppnå ekologisk hållbarhet. För att få fram 
ett resultat har jag analyserat intervjusvaren för att se om det 
finns några konflikter eller samarbetssvårigheter som försvårar 
arbetet mot en ekologisk hållbar innerstadsdel. Jag har studerat 
intervjupersonernas svar och vad de har för vilja och strategier 
för att nå målet mot en ekologisk hållbar stad. 
 

2.3 AVGRÄNSNING 
Jag har valt att fördjupa mig inom ekologisk hållbarhet och 
lämnar social- och ekonomisk hållbarhet till senare studier. 
Eftersom ämnet ekologisk hållbarhet är väldigt brett har jag valt 
att diskutera ämnet kring en fysisk planerares och en 
trafikplanerares principer och metoder över hur en hållbar 
innerstad uppnås. På grund av min begränsade tid med 
uppsatsen har jag valt att hålla mig mig till en handfull teorier 
och utgått från dessa i min analys.  
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2.4 SAMHÄLLSFORSKNINGENS GRUNDER 
Samhällsforskning innefattar många olika ämnesområden. 
Professorn Martyn Denscombe (2004) beskriver att målet med 
samhällsforskning är att använda vetenskapliga 
forskningsmetoder för att analysera verkligheten inom det 
sociala livet. Inom samhällsforskning finns det två olika 
angreppssätt, positivistiska och interpretivistiska. Positivistiska 
använder sig av kvantitativ data medans interpretivistiska 
använder sig av kvalitativ. En forskning ska bidra med ny 
kunskap genom att använda exakta och giltigaa data. Forskaren 
måste vara fördomsfri, vara medveten om deltagarnas 
rättigheter och intressen och som på ett försiktigt sätt 
formulerar påstående baserat på forskningsresultat. De flesta 
vetenskapliga metoder börjar genom att samla in fakta. 
Forskaren behöver mycket fakta för att kunna börja skriva, ju 
mer desto bättre. Nästa steg är att kategorisera och klassificera 
faktainsamlingen. Den vetenskapliga uppsatser innnebär oftast 
ett sökande efter ett samband som forskaren har misstänkt 
tidigare, grundat på forskarens kunskap om liknande fall. Det 
mål som finns är enligt Denscombe ”att presentera avgörande 
bevis för att ett samband existerar mellan två eller flera 
företeelser”. (Denscombe, 2004 s. 18) Det slutliga målet för 
forskaren är att utveckla teorier, som beskriver vad som uppstod 
samt förklarar varför det uppstod. (Denscombe 2004, s. 18) 
 

2.5 KÄLLKRITIK 
Det är mycket viktigt att ta ställning till källornas tillförlitlighet, 
relevans, trovärdighet och autenticitet. Detta har jag försökt 
göra. Under uppsatsskrivande har jag försökt att bara använda 
källor som bedöms vara tillförlitliga. Jag har valt litteratur som 
är skriven av författare som är kända för sin expertis inom 

ämnet, men jag har också studerat dokument från centrala 
aktörer i fråga. Jag har läst många dokument som är politiskt 
framtagna, bland annat Malmös översiktsplan. Dessa beskriver 
den önskvärda utvecklingen i kommunen, alltså är det visioner 
och inga sanna framtidsbilder. Översiktsplanen är endast 
vägledande och inte juridisk bindande.   
 
Det är viktigt att analysen är subjektiv utan påverkning av egna 
värderingar och upplevelser. Torsten Thurén (1986) beskriver 
”att bakom åtskilliga värderingar ligger ofta antaganden om fakta 
och många sådana är påverkade av värderingar”. (Torsten 
Thurén, 1986 s. 9) Det är svårt att veta skillnaden mellan 
värderingar och verklighetsbeskrivningar. (Torsten Thurén, 
1986 s. 11) 

 

2.6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Norra Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde och är beläget 
strax sydost om Malmös stadskärna. Under 1800-talet delades 
marken in i stora rektangulära kvarter som fortfarande 
avspeglas i dagens stadsplan i Norra Sorgenfri. Västra delen av 
området blev urbaniserat i slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet då flerbostadshus byggdes. I den norra delen byggdes 
offentliga inrättningar som under 60- och 70-talet blev sjukhus. I 
östra delen drogs järnvägen den så kallade kontinentalbanan 
1898 som var en stor anledning till industriområdets framväxt.  
 
Området består idag av mestadels stora tomma ytor där 
byggnader tidigare stått. Fortfarande finns det aktiva 
verksamheter men många lokaler står tomma och ger möjlighet 
till en förnyelse. Områdets läge är till en stor fördel för att kunna 
skapa hållbara transportförbindelser såsom gång och cykeltrafik  



10 
 

 

samt kollektivtrafik. I närheten av området finns det stort utbud 
av service, skola, arbetsplatser och nöjen. Sedan några år tillbaka 
har Norra Sorgenfri blivit ett område där kreativa uttryck växt 
fram. Det finns även verksamheter såsom bilverkstäder, 
föreningslokaler och enstaka butiker. Det finns en del 
företagskontor bland annat Eon och i områdets västra del har 
lokaltrafiken haft sina bussgarage som upptagit en stor yta men 
som idag håller på rivas. I dagsläget finns inga bostäder i 
området.  
 
Området gränsar i norr till före detta Värnhems sjukhus och 
bostadsområdet Katrinelund, i söder till S:t Pauli mellersta och 
södra kyrkogård och i öster till Kontinentalbanan. I området 
finns det två trafikleder, Nobelvägen i nord-sydlig riktning och 
Industrigatan i öst-västlig riktning. Stadsplanen har en strikt 
rutnätskaraktär med varierad bebyggelse från olika årtionde 
sedan 1890-talet. Byggnaderna har ett skiftande utförande och 
många av dem anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Det som 
anses typiskt för området är de röda tegelfasaderna.  
 

2.7  DISPOSITION 
I kapitel tre presenteras fysisk planerarens roll mot en mer 
ekologisk hållbar stad och tillvägagångsätt och metoder de 
använder sig utav. I kapitel fyra beskrivs en trafikplanerares roll 
samt deras metoder mot en mer ekologisk hållbarhet. I kapitel 
fem redovisas grönstrukturens viktiga egenskap i en hållbar stad 
och dess betydelse. I kapitel sex skriver jag om hur viktigt 
samarbete är mellan olika tjänstemän och aktörer och hur det 
kan utvecklas och bli bättre. 
 

(Stadsbyggnadskontoret, 2008 s.8) Copyright Malmö 
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I kapitel sju beskriver jag Malmö stads miljöarbete, dess 
strategier och planer och i kapitel åtta presenterar jag Norra 
Sorgenfris planer och dess konsekvenser på staden.  
 
I kapitel nio beskriver jag den metod jag har använt mig av vid 
intervjuerna. I kapitel tio  presenterar jag min analys och resultat 
av intervjumaterialet. Därefter kommer diskusionen i kapitel 
elva då jag tar upp de relevanta delarna i min uppsats och 
diskuterar och reflekterar. I Kapitel tolv finns slutsats och en 
presentation av vidare studier inom ämnet. Sist i uppsatsen, i 
bilagorna, finns intervjufrågorna som har använts vid 
intervjutillfällena samt kartor.  
 
De bilder utan bildkälla har jag själv fotograferat, även bilden på 
framsidan.  
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3.FYSISK PLANERARES ROLL 
 

3.1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer jag att ta upp Sveriges miljömål för att få 
en djupare förståelse i grunderna av miljöarbetet. Jag tar också 
upp de redskap och metoder som en fysisk planerare har för att 
uppnå ekologisk hållbarhet. Jag kommer beskriva svårigheterna i 
att planera en fysisk struktur som är fördelaktig ur 
miljösynpunkt. Det råder en väldebatterad diskussion om den 
decentraliserade eller centraliserade staden är den mest 
fördelaktiga.  

 

3.2 HÅLLBAR UTVECKLING 
Begreppet hållbar utveckling har växt fram kring orsaker och 
lösningar för globala försörjning- och deponeringskriser. 
Begreppet dyker ofta upp när det talas om ett långsiktigt 
samhälle. Hållbar utveckling är ett begreppet som ofta 
diskuteras, men som ofta varierar i retoisk betydelse. I slutet av 
1980-talet då Bruntlandskomissionens rapport kom ut ”Our 
Common Future” fick begreppet en definition som anses som den 
vanligaste av många definitioner. Definitionen lyder:  
 

Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens 
behov utan att kompromissa om möjligheterna för 
framtida generationer att möta sina behov.  
(Wärneryd, Hallin & Hultman 1999, s. 25) 

 

Miljöproblematiken blev en global angelägenhet i och med 
Bruntlandsrapporten. Miljöfrågan blev allt viktigare inom alla 
nationella gränser då frågor kring klimatförändringarna, 
minskad biologisk mångfald och uttunning av ozonlagret 
diskuterats. Efter ett tag visade det sig att Bruntlandsrapportens 
globala begrepp och definition av hållbar utveckling ansågs vara 
vagt och svårt att problematisera. Rapporten var från början 
tänkt som ett politiskt dokument, inte en vetenskaplig rapport. 
(Wärneryd, Hallin & Hultman 1999, s.27) 
 

3.3 SVERIGES MILJÖMÅL 
Sveriges riksdag har faställt 15 miljökvalitetsmål och delmål för 
att kunna uppnå en hållbar utveckling. De sammanlagt 71 
delmålen beskriver inriktning och tidsperspektiv. Boverket har 
särskilt ansvar för God bebyggd miljö och den övergripande 
miljömålsfrågan; "Fysisk planering och hushållning med mark och 
vatten samt byggnader". 
De mål som God bebyggd miljö strävar efter ska nås till 2020 och 
anger att:  
 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. (Boverket 2007, s.11) 

 
Miljömålsrådet förutspår att det kommer bli mycket svårt att nå 
målet God bebyggd miljö till 2020 även om fler åtgärder kommer 
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att sättas in. De delar av miljökvalitetsmålen som är svårast att 
nå är de som omfattar människors hälsa och bebyggelsens 
kulturvärden. (Boverket 2007, s.13) 
 

3.4 FYSISK PLANERARENS ROLL 
Miljöbalken är ett viktigt instrument i fysisk planering som berör 
naturresurser. Miljöbalken ger principer för skydd av 
riksintressen och avvägnningar mellan dessa. Plan och 
bygglagen och miljöbalken blir tillsammans ett starkt verktyg för 
att behandla naturresurser ur en miljösynpunkt riktigt sätt. I den 
fysiska planeringen ska miljöbalkens regler för hushållning med 
mark- och vattenområden och naturresurser tillämpas. 
(Boverket 2003, s.9) 
 
I Agenda 21-dokumentet finns krav på ett mer långsiktligt 
perspektiv, att gå från ett kortsiktligt perspektiv på 5-10 år till 
ett sekellångt perspektiv. För att kunna uppnå de höga krav som 
Agenda 21 ställer krävs det för den fysiska planeraren nya 
metoder såsom underlagsmaterial, en god politisk förankring 
och att få med sig invånarna mer. Det allra viktigaste är att 
planerna hålls aktuella. Kristina Ohlsson (1997) menar att vid en 
planeringsprocess står både planerare, politiker och andra 
intressegrupper inför en stor utmaning. (Ohlsson 1997 s.16) 
Planeringen är beroende av ett tillförlitligt underlagsmaterial 
som senare ska byggas vidare till planer i framtiden. (Ohlsson 
1997, s.16) 
 

3.5 DEN FYSISKA STRUKTUREN 
Fysisk planering bör främja miljömålen genom väl fungerande 
fysiska strukturer. Planer bör finnas för det oförutsedda och 

dessutom ge en samlad bild av bevarande- och 
utvecklingsfrågor.  
 
Det allra viktigaste dokumentet är den kommunala 
översiktsplanen då viktiga miljöfrågor diskuteras. Med hjälp av 
fysisk planering kan fysiska strukturer planeras, effektivisera 
resursanvändningen, minska utsläpp och förbättra människors 
hälsa. För att göra fysisk planering till ett effektivt 
miljöinstrument krävs kunskap om hur fysiska resurser kan 
bidra till en hållbar utveckling och ha kunskap om miljöfrågor 
och kulturmiljöaspekter. Det behövs även ett samarbete mellan 
alla aktörer, och för att få de önskvärda effekterna behövs en 
stark samverkan mellan olika beslutsnivåer och en bättre dialog 
mellan planering och andra styrmedel. (Boverket & 
Naturvårdsverket 2000, s.8) 
 
Det är svårt att definiera vilken fysisk struktur som är den mest 
fördelaktiga ur miljösynpunkt. Strukturen bör utvecklas med 
hänsyn till stadens rumsliga förutsättningar, jämförelser kan 
göras mellan tät och gles tätortsstruktur. En ökad täthet i större 
tätorter kan ge bättre underlag för kollektivtrafik, men detta 
behöver vägas mot andra kvalitets- och miljöaspekter i tätorten. 
Det finns ofta flera tillvägagångssätt för en stad att nå en fysisk 
struktur som främjar ekologisk hållbarhet. Det är stadens lokala 
förutsättningar som måste vara utgångspunkten för att välja rätt 
struktur. Stadens omvärld måste även studeras, det vill säga 
regionen, nationen och i vissa fall även världen utanför Sveriges 
gränser. Detta för att få de övergripliga strukturella 
sammanhangen. Den befintliga strukturen av bebyggelsen på 
platsen styr alltså den fortsatta utvecklingen. (Boverket & 
Naturvårdsverket 2000, s.8) 
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3.5.1 VÄGEN DIT 
De godkända riktlinjerna för samhällsplanering enligt riksdagen 
(Prop. 1997/98:145) är att en fysisk planerare ska använda sig 
av de nationella miljömålen tillsammans med de övriga 
nationella målen som ett vägledande redskap. Principen är att 
motverka eller minimera negativa effekter för miljön. I den 
fysiska planeringen ska den långsiktiga utvecklingen av 
samhällsstrukturer utformas. (Boverket 2003, s.20) 
 
Fysisk planering kan bidra till att uppnå 14 av en 15 
miljökvalitetsmålen. Det finns tre viktiga möjligheter för fysisk 
planering: genom lokaliserig och utformning av bebyggelse, få 
verksamheter och infrastrukturer med mera att effektivisera 
resursanvändningen, minska utsläpp och främja människans 
hälsa. (Boverket 2003, s.22) 
 

3.6 FÖRTÄTNING ELLER UTGLESNING? 
Sveriges städer är förhållandevis små, gröna och glesa jämfört 
med Europas städer. Många vill bo i de större städerna och leva 
ett urbant liv, därför är trycket stort på de större städerna i 
Sverige. Måttfulheten är mycket viktig för en stad. Om 
stadsutvecklingen ska gå mot en mer hållbar utveckling måste 
invånarna kunna välja bostad och transportmedel själva utifrån 
egna resurser. Därför måste det finnas landsbygd, små samhällen 
och olika stora städer med väl fungerande trafik att välja mellan. 
(Boverket 2003, s.20) 
 

3.6.2 CENTRUMSTRUKTURER 
Det finns många olika centrumformer. Spiekerman och Wegner 
(1992) har delat upp de urbana strukturerna i fyra olika 
grupper; den kompakta och centraliserade staden, den 

flerkärniga staden, som är känd under namnet decentralicerad 
koncentration, trädgårdsstaden med decentralicerad 
koncentration runt perifera bykärnor samt den utspridda 
bilstaden. Bjur och Engström (1993) har kommit fram till fyra 
huvudstrategier för urban tillväxt; centraliserad, flerkärnig, 
spridd och linjär tillväxt. (Bjur & Engström 1993 se Book & 
Eskilsson 1999, s.84) 
 
Forskare diskuterar två olika planeringstrategier för en stad i 
expansion. De är den decentralicerade respektive centraliserade 
strategin. Den centraliserade strategin innebär en ökning av 
verksamheter eller befolkning i de centrala delarna. Det skapas 
en koncentrerad rörelseström från och till centrum, vilket  

 
 
 
gynnar kollektivtrafiken. Det kan dock uppstå trängsel och en 
överbelastning av trafiknätet under vissa timmar under dygnet, 
eftersom det stora antalet arbetsplatser och andra aktiviteter 
drar med sig stora trafikströmmar. Ett kompakt centrum lockar 
till sig fler gång- och cykeltranfikanter. (Book & Eskilsson 1999, 
s.85) 
 

(Book & Eskilsson 1999, s.85) 
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En flerkärnig centrumstruktur karaktäriseras av  en 
decentralicerad struktur, då det finns flera centrum utmed 
rörelsekorridorer, med syfte att avlasta centrum. Utvecklingen 
och tillväxten är ofta balanserad, huvudcentrumet blir inte lika 
påfrestat eftersom strukturen är uppbyggd med ett 
huvudcentrum och subcentra. Stadsstrukturen är antingen 
uppbyggd enligt en satellit- eller pärlbandsstruktur eller som en 
sammanhängande stadskropp med tydliga kärnor. 
Koncentrationen ger tydliga rörelsemönster, vilket ger ett bra 
underlag för kollektivtrafik. Strukturen kan också ge kortare 
avstånd vilket gynnar gång- och cykeltrafikanter. (Book & 
Eskilsson 1999, s.91) 
 
Den utspridda centrumstrukturen är ett resultat av en 
ostrukturerad lokalisering av verksamheter. Det hör ofta ihop 
med en gles bebyggelse och låg densitet. I och med spridda 
rörelsemönster och långa avstånd gör detta svårt att resa 
kollektivt utan kräver ett individuellt transportsystem för var 
och en. Den utspridda centrumstrukturen ökar bilberoendet. 
(Book & Eskilsson 1999, s.99) 
 
Korridorsbaserad centrumstruktur liknar till stor del den 
decentraliserade koncentrationen av centrumaktiviteter. Dess 
karaktär är från en bandstruktur eller en linjär 
centrumutveckling, vilket underlättar för effektiv kollektivtrafik i 
form av till exempel spårbundna trafikmedel som går längs 
transportkorridoren. (Book & Eskilsson 1999, s.93) 
 
 
 

3.7.3 MILJÖEFFEKTER PÅ RESPEKTIVE 
CENTRUMSTRUKTUR 
Idag råder det olika diskussioner angående om det är den 
centraliserade eller den decentraliserade strukturen som bidrar 
mest till ett hållbart samhälle. Forskare har visat att det inte 
finns några belägg på att en centraliserad stadstruktur skulle 
vara mer fördelaktig än en desentralicerad. Ur en rapport från 
Boverket om Blandstaden skriver Falkenheden och Albert 
(2000) om att aktuell forskning visar på att en viktig del i 
diskussionen om hållbar stadsutveckling är vilken bebyggelse 
och trafikstruktur som skapar bäst förutsättningar för förändrat 
transportbehov och lägre energianvändning. Två perspektiv på 
staden presenteras: en kompakt och tät stad, det vill säga den 
kompakta staden och den glest utbyggda staden, ekostaden. 
(Falkenheden & Albert 2000 se Boverket, 2005 s.9) 
 
Det diskuteras mycket om för och nackdelar med täta respektive 
glesa stadsstrukturer. En tät stad ger förutsättningar för fler att 
bo i stadens centrala delar, och det kan bidra till en ökad 
integration av olika funktioner. Det skapas bättre underlag för 
service och investeringar i form av vägar, fjärrvärmenät och så 
vidare. Förtätning och utglesningsperspektivet kräver ett 
nyanserat förhållningssett till stadens lokala förutsättningar. 
Helhetsperspektivet är mycket viktigt. Tätheten i en stad ökar 
även möjligheterna att etablera verksamheter och skapa sociala 
mötesplatser. En tät stad gynnar också jämställdheten mellan 
män och kvinnor men också mellan personer i olika åldrar med 
olika bakgrund och livsstil. Ett mål för den fysiska planeringen är 
att skapa en tät stad med intensitet. (Boverket 2005, s.10) 
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Vilken stadsstruktur är då mest energieffektiv och mest hållbar? 
Detta är som sagt vida debatterat. Rickaby (1991) och många 
andra forskare anser att alla modeller pekar på att den så kallade 
decentralicerad koncentration är mest effektiv. Argumenten mot 
en decentraliserad stadsstruktur är bland annat att en hög 
densitet behålls utan att centrumet drabbas av stor trängsel och 
stockning. Huvudcentrum kan ha kvar sin användning men kan 
avlastas med ett antal subcentra som är byggda kring 
kollektivtrafiknoder. Dessa centra ska ha blandade 
verksamheter för att hålla nere resbehovet. (Rickaby se Book & 
Eskilsson 1999, s.112) 
 
Boendetätheten är också en avgörande faktor för 
bilanvändningen och därigenom energiförbrukningen. Städer 
med hög boendetäthet har låg bilanvändning. Densitet och 
bilkonsumtion har alltså ett samband. (Book & Eskilsson 1999, 
s.112) 
 
Näss (1995) har undersökt sambandet mellan 
bebyggelsestruktur och trafikens eneriförbrukning. Resultatet i 
undersökningen visade att den transportrelaterade 
energiförbrukningen är lägre om staden har: 

- Hög befolkningstäthet som helhet 
- Lokala områden med högre befolkningstäthet 
- Centraliserat boendemönster 
- Centraliserat arbetsplatsmönster 
- Dagliga servicefunktioner integrerade i bostadsområdena 

(Näss 1995 se Book & Eskilsson 1999, s.114) 
 
Mellan olika planeringsprinciper görs studier kring hur 
decentralisering kontra centralisering av verksamheter påverkar 
pendlingstrafiken. Många studier har kommit fram till att 

arbetsplatser i förortscentra ger kortare arbetsresor än 
centrumlokaliserade. Det skulle innebära att en flerkärnig 
struktur skulle minska den totala arbetspendlingen. Det finns 
dock vissa typer av arbetsplatser som är placerade i periferin, till 
exempel kontorsparker som inte ger en minskad arbetspendling. 
Pendlingssträckan kan alltså både öka och minska genom 
decentralisering, men om pendlingen görs med bil så ökar oftast 
pendlingssträckan. (Book & Eskilsson 1999, s.114) 
 

3.7.4 REGIONSFÖRSTORING 
Antalet lokala arbetsmarknader har minskat sedan 1980-talet, 
fenomenet kallas regionförstoring och det sker genom att 
människor förändrar sin arbets- eller bostadsort och därmed 
pendlingsmönster och tidigare separata arbetsmarknader knyts 
då samman. Det sker då en förändring i strukturerna i och med 
ökade arbetstillfällen i större tätorter. Kommunerna kan då 
verka aktivt för gemensamma marknader för boende, utbildning, 
arbete och service. Effekten på regionförstoringen är dock  ett 
ökat transportberoende.  
 
Den stora urbaniseringen har lett till att befolkningstätheten i 
tätorterna har minskat, eftersom tätortsarealen har ökat mer än 
tätortsbefolkningen, så kallad stadsutglesning. Detta skedde 
framför allt på 1960- och 70-talen, men på 80-talet avstannade 
trenden något. En gles tätortsstruktur medför ett ökat avstånd 
och därmed behovet av transporter, och möjligheten till gång-. 
cykel-, och kollektivtrafik minskar. (Miljövårdsberedningens 
promemoria 2006:2, s.33) 
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3.7.5 DEN GLESA STADEN 
Det finns dock argument till den glesa staden, ett av dem är att 
många människor föredrar att bo i glest utbygda 
bostadsområden utanför den täta stadskärnan. Ett annat 
argument är att kretsloppsanpassningen lättare kan tillgodoses i 
den glesa staden. Den täta staden drar med sig flertal med 
negativa konsekvenser som bland annat trängsel och, minskad 
andel grönområden. Den funktionsseparering och koncentration 
som skedde under den moderna storindustrin har satt stort 
avtryck i staden. Storskaliga täta bostadsområden som har 
separerats från småhusområdena har resulterat i delad stad som 
är ett stort hot mot stadens kvaliteter. Rådberg (1997) skriver i 
Boverkets rapport om Blandstaden att: 
 

Stadsbyggandets mål bör vara en småskalig stadsmiljö, 
med historiska rötter, trygghet, trivsamhet och 
skönhet. Samtidigt antyder Rådberg att små städer och 
förorter kan kopplas samman till stora regionala eller 
globala nätverk. (Rådberg 1997 se Boverket 2005, 
s.10) 

 

3.8 STRATEGI 
Alla städer måste behandlas olika eftersom städerna har så olika 
karaktär, en stad kan vara gles och grön eller tät och kompakt till 
sin karaktär. Parker och grönska i lämpliga lägen går även att 
skapa i den mest täta staden, och det går att minska 
transportberoendet i den glesa staden genom medveten 
planering. Ofta kan man förtäta en stad  på olika sätt, till exempel 
genom att omstrukturera gamla institutuions- och 
industriområden och liknande områden som idag ofta inte har 
kvar sin funktion. Att förtäta staden innåt underlättar för många, 

bland annat genom kortare transporter och bättre 
förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik. Boverket 
menar att: 
 

Det måttfulla stadsbyggandet  och den succesiva 
förbättringen av byggnader och trafiksystem utifrån 
platsens förutsättningar och människors vardagsliv är 
det verkligt långsiktigt hållbara i både små och stora 
städer och samhällen. (Boverket 2002, s. 27) 
 

Den typ av bebyggelse som har störst potential att minska 
transportberoende är flerbostadsbebyggelse, detta visar en 
studie av Sveriges storstadsregioner. Post- och sophantering blir 
mer effektivt vid flerfamiljshus än i ett villaområde. De boende i 
flerbostadshus reser kortare, gör färre bilresor samt handlar 
mer sällan på externa köpcentrum än dem i villebebyggelse. 
(Inregia AB 2005, s.21) 
  

3.9 FLERKÄRNIGA STÄDER 
Många forskare förespråkar ett mellanting mellan den glesa och 
den täta staden, de menar att staden bör byggas upp i flerkärnigt 
mönster. Då en decentralicerad koncentration byggs ut i 
blandform kan kollektivtrafiken bli effektivare, då tätorter 
kopplas samman i ett nätverk med spårbunden trafik. Detta kan 
ge ett sammanhängande stråk av arbetsmarknader och måttfulla 
stora orter. Forskare menar att det ger en samverkan mellan 
orterna, efter en lång tid av regionalisering av urbana funktioner. 
Då blir det dock allt viktigare att funktioner läggs i orternas 
centrum med anslutning till knutpunkterna. Genom en flerkärnig 
stadsstruktur kan trycket minskas på storstadsområdena och 
intresset ökar för de mindre städerna. Det leder till exempel att 
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arbetsplatser, högre utbildning och kulturinstitutioner sprider 
sig till flera regiondelar. Det kommer innebära ett större utbud 
av service och utbildningsutbud för de mindre orterna. 
Utvecklingen av yttre kärnor vid knutpunkter bidrar till en 
mindre utspridning av bebyggelse och verksamheter. (Boverket 
2005, s.11) 
 
Det är alltså klart och tydligt att det råder skilda meningar hur 
en stad kan utvecklas till en hålbar stadsutveckling. De stora 
diskussionsfrågorna är hur stadsstrukturen ska se ut, på vilket 
sätt markanvändingen ska användas och vilken trafikstruktur 
som är den bästa. En del vill arbeta för en kompakt och tät stad, 
medan andra förespråkar en utveckling mot en utglesning eller 
en flerkärnig stad. (Book & Eskilsson 1999, s.112) 
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4.  TRAFIKPLANERING 
 

4.1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer jag ta upp vad trafikplaneraren har för 
roll i miljöarbetet, och vad de har för strategier och metoder för 
att uppnå ekologisk hållbarhet. Jag kommer beskriva vikten av 
ett väl utbyggt kollektivtrafiknät, samt hur privatbilismen kan 
motverkas. Jag kommer även ta upp vad för negativa effekter 
som bilismen kan föra med sig, i form av trafikbuller,  
ytkrävande parkeringar och så vidare.  

 

4.2 MÅL 

4.2.2  EU:S TRANSPORTPOLITISKA MÅL 
Vid planering finns det ett antal transportpolitiska mål för hela 
EU att ta hänsyn till. Sådana mål finns även på regional och lokal 
nivå. Dessa ska fungera som riktlinjer men är inte juridisk 
bindande. Syftet med en hållbar transportpolitik för EU är att 
transportsystemen ska uppnå samhällets ekonomiska, sociala 
och miljömässiga mål. Detta är mycket viktigt för Europas 
ekonomiska tillväxt samt för de sociala och miljömässiga 
behoven. (Europeiska komissionen vitbok 2001, s.3)  
 

4.1.3 TRANSPORTPOLITISKA MÅL 
Det övergripande målet för transportpolitiken är en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för Sveriges medborgare och näringsliv. Det 
finns delmål som anknyter till miljömålen och de 
regionalpolitiska målen. För att nå målen är det är viktigt med en 

god hushållning av mark, vatten, energi och andra naturresurser. 
Transportsystemet ska bidra till en positiv regional utveckling 
bland annat genom att motverka långa transportavstånd. (Hydén 
2008, s. 45) 
 

4.1.5 TRANSPORTPOLITISKA MÅL I SVERIGE 
De transportpolitiska målen har sett likadana ut i stort sett 
sedan 1998 års transportpolitiska proposition. Sedan dess har 
dock målet om jämställt transportsystem lagts till. För att 
samhället ska uppnå  en samhällsekonomisk effektiv och 
långsiktigt transportsystem för både medborgare och näringsliv 
är transportpolitiken en mycket viktig del i regeringens samlade 
mål för hållbar tillväxt och välfärd. Det övergripande målet 
preciseras i sex delmål om tillgänglighet, transportkvalitet, 
säkerhet, miljö, regional utveckling och jämställdhet. Det tas 
även upp frågor om infrastrukturåtgärder, trafikering, fysisk 
planering och att regional utvecklingsplanering bör ha en bättre 
samverkan och ett starkare samarbete sinsemellan. (Hydén 
2008, s. 47) 
 

4.2 TRANSPORTBEHOVET 
Dagens samhälle har fått ett enormt bilberoende, inte minst i ett 
land som Sverige där ivånarna bor väldigt glest. Det är viktigt att 
transporterna sker flexibelt och enkelt, men i dagens läge medför 
de ett hot mot miljön. Det har uppstått en stor konflikt mellan 
rörligheten, som dominerar idag, och de centrala miljömålen. De 
senaste åren har planeringsstrategin som pågått lett till en 
uppluckrad stadsstruktur då olika funktioner har separerats. Det 
har lett till att städer utvecklats till stora ytmässiga städer med 
sönderfallande stadsstruktur och ett enormt bilberoende. Detta 
har sedan lett till en stor energiförbrukning, där 20% av den 
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totala energiförbrukningen består av transporter. (Ohlsson 
1997, s. 30) 
 
För att minska utsläppsmängden från transportsektorn måste 
transportbehovet minskas. Planering kan bidra till höjda krav på 
lokala försörjningssystem, ökad tillgänglighet i den kommunala 
strukturen och planlösningar som gör miljövänliga 
transportmedel mer kokurrenskraftiga. Genom att långsiktligt 
lokalisera bebyggelsen på väl genomtänkta platser kan behovet 
av transporter minska och möjliggöra för en kollektivtrafik 
istället. Som att till exempel lokalisera regionalt viktiga 
funktioner som stationslägen, sjukhus, högskolor, 
bostadsområden, arbetsplatsområden och olika 
servicefunktioner nära varandra. (Ljungberg 2003, s.6) 
 
Antalet fordonskilometer som körs har direkt inverkan på 
miljön. Trafikarbetet är beroende av transportbehovet som 
därefter påverkas av samhällets organisation, den fysiska 
planeringen, den ekonomiska utvecklingen i samhället, 
företagens ställning och individens behov. Trafikarbetet behöver 
dock inte påverkas av transportbehovets storlek, till exempel om 
flera åker buss eller tåg blir det många personkilometer per 
fordonskilometer, det vill säga mycket mer effektivt. (Hydén 
2008, s.179) 
 
Det är inte bara lokalisering av bebyggelse och verksamheter 
som spelar roll vid behovet av resor och valet av färdmedel i en 
kommun. Vid tidigt stadium måste det tas fram riktlinjer för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. (Ohlsson 199, s.41)  
 
 

4.3 ORSAKER TILL TRAFIKÖKNING 
Personbilstrafiken har gjort människan friare och rörligare och 
idag har man inte samma hänsyn till det geografiska avståndet. 
Flexibla transportsystem är idag en viktig ingrediens till det 
moderna samhället och näringslivet, men som ger allvarliga 
miljökonsekvenser. (Ohlsson 1997, s.30) 
 
Priset på bensin, bilar och möjligheter till avdrag spelar stor roll 
som ekonomiska faktorer till trafiktillväxten. Människans livstil 
är dock mycket svårt att förändra, dagens samhället är ett 
mycket rörligt upplevelsesamhälle. (Ljungberg 2003, s.2)  
 
En annan faktor till den svåra arbetsprocessen är att riksdagen 
endast sitter i fyra år och då det kan bli svårt att ta långsiktiga 
beslut. (Ljungberg 2003, s.2) 
 
Det har kommit fram flera doktorsavhandlingar  och 
forskningsrapporter i Sverige som visar hur planering påverkar 
resadet. Christer Ljungberg tar upp i artikeln (Hur man säljer 
hållbara transportsystem– Mobility Management i planeringen) 
2003 nr 4 en beskrivning som Åsa Waldo, 2003 ur staden och 
resandet, Lund dissertations in sociology 49 beskrivit: ”de 
urbana strukturerna hindrar hushållen från att förverkliga 
miljöanpassade resandestilar”. Samhällsstrukturen har idag blivit 
väldigt utspridd, det finns många krav på nya upplevelser som 
leder till stressande livstilar som behöver bilen för att få tiden att 
gå runt. Bilismen styr infrastrukturen, som sedan möjligjort nya 
etableringar som förutsätter bilen. (Åsa Waldo 2004 se 
Ljungberg 2003, s.2) 
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Genom ökat välstånd har fritidsresor ökat, till exempel korta 
resor till idrott, vänner eller långa resor till sommarhus och 
semesterparadis. Fritidsresor utgör nästan hälften av alla resor 
idag. Det hållbara transportsystemet kan bli verkligt genom 
fysiska, tekniska och organisatoriska förhållande, men samtidigt 
av våra värderingar och attityder. Flexibla transportmedel är en 
viktig del i det moderna samhället och näringslivet, och de måste 
vara fungerande utan att hota miljön. (Ohlsson 1997, s. 30-31) 
 
De flesta kommuner har idag en antagen Agenda 21, men med 
olika framsteg och genomslag i planeringen. Tyvärr väger 
hållbarhetsargumentet lätt gentemot ”tillväxt” och ”utveckling”. 
Framförallt vid anläggande av av externa köpcentrum vilket 
leder till en ökad trafik. (Ohlsson 1997, s.32) 
 

4.4 HASTIGHET OCH KÖRMÖNSTER  
Mängden miljöeffekter påverkas av körmönstret. Oftast ökar 
energiåtgången vid ökad hastighet och många miljöeffekter har 
ett starkt samband med hastigheten. Diagrammet nedan visar att 
bränsleförbrukningen hos personbilar vid körning i konstant fart 
ökar starkt då hastigheten överstiger 80 km/timmen. Vid 
varierande och ojämn körning ökar bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen ännu mer. Avgasutsläpp och bullernivåer 
påverkas också av körsätt. Även vägens utformning och 
trafikförhållandena påverkas. (Hydén 2008, s.181) 
 

 
(Hydén 2008, s.183) 
 
Bilden visar sambandet mellan hastighet och 
bränsleförbrukning/koldioxid i olika typer av trafikmiljöer, det 
vill säga lokalgata, huvudgata och genomfart.  

 
4.4.1 MÄTA LUFTFÖRORENINGAR 
Luftföroreningar kan mätas och beräknas, 
men det finns dock en del svårigheter att 
mäta trafikens miljöpåverkan eftersom de 
påverkas kontinuerligt av både 
trafikmängderna och de yttre 
omständigheterna kring vägen, som kan 
vara den fysiska miljön och 
väderförhållanden. Därför måste 
mätningarna göras under långa perioder för 
att ge ett generell bild. Bilden till höger 
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visar en mätstation i Helsingborg. (Hydén 2008, s.184) 
 

4.5 KOLLEKTIVTRAFIK  
Eftersom transporter inte är ett ändamål i sig utan syftar till att 
ge tillgång till olika aktiviteter och funktioner, är den fysiska 
planeringen och markanvändningen avgörande för mängden 
motortransporter. Många kommuner arbetar idag med planering 
och aktiva åtgärder för att miljöanpassa transportsystemet. 
Avståndet till centrum i en tätort är ofta avgörande för valet av 
färdmedel, då avståndet är litet undviks långa resor. Därför kan 
större städer vinna på flerkärniga strukturer medan mindre, 
vilket de flesta städer i Sverige är tjänar på att ha centrumet 
centralt beläget. Då kan den totala trafikmängden minskas om 
verksamheter lokaliseras centralt eller vid knutpunkter för 
kollektivtrafik. (Hydén 2008, s.243) 
 
Genom kollektivtrafik kan viktiga samhällsmål uppnås, till 
exempel flertalet transportpolitiska delmål. Kollektivtrafiken gör 
det möjligt för alla att ha tillgängligt till arbete, skola, vård och 
omsorg och service med mera. Kollektivtrafiken ger många 
positiva effekter, det är till exempel mer yteffektivt jämfört med 
bilen, vilket betyder att mindre utrymme i staden behövs för 
transportytor och parkering. I innerstaden har kollektivtrafiken 
som uppgift att i huvudsak minska trängsel och förbättra miljön. 
Det är av stor betydelse vilken miljöprestanda bussarna har i en 
innerstad. Till exempel släpper en dieselbuss ut relativt mycket 
NOx och partiklar jämfört med en modern bensindriven 
personbil. Bussar som drivs med till exempel biogas eller förses 
med partikelfilter minskar partikelutsläppen stort och även CO2 
vid biogasbuss. (Hydén 2008, s.243-246) 
 

4.5.1 KAPACITET 
Kollektivtrafik är väldigt yteffektiv eftersom den kan 
transportera många människor på en liten yta. Jämfört med bilen 
har då kollektivtrafiken en mycket större kapacitet, inte minst 
eftersom bilen även behöver en parkeringsplats som upptar 
cirka 25 kvm. Privatbilar på en vanlig väg kan transportera cirka 
900 personer/timmen och på en motorväg cirka 1800 
personer/timmen. Busstrafiken kan förflytta 1500-2500 
personer/timmen på en vanlig gata och med ett eget körfält kan 
busstrafiken transportera upp mot 5000-8000 
personer/timmen. En spårvägsslinje på en vanlig gata har en 
kapacitet på cirka 12000 personer/timmen och med eget banvall 
kan den ta med sig 20 000 personer/timmen. Pendeltågstrafik 
transporterar cirka 20 000 personer/timmen och med en tung 
tågtrafik tar emot cirka 50 000 personer/timmen. Vad som 
bestämmer kapaciteten för bussar är förekomsten av hållplatser 
och deras kapacitet. (Hydén 2008, s.247) 
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(Hydén 2008, s.247) 

 
4.5.2 KOLLEKTIVTRAFIK MED KONKURRENSKRAFT 
Trafikplanering vill få människor att välja bort privatbilen till ett 
mer miljövänligt färdmedel. Då måste gång- och cykeltrafiken 
samt kollektivtrafiken förbättras. Exempel på lösningar till en 
mer konkurrenskraftig kollektivtrafik är: 
 

- Separata bussfiler för att göra den effektivare jämfört med 
bilen 

- Bussar ska gå ofta, nya områden läggs i befintliga 
kollektivtrafiklinjer för att få större trafikunderlag 

- Bygga broar vid behov för att förkorta bussresorna och ge 
större turtäthet 

- Täta hållplatser, inte mer än 400 m mellan.  
- Gemensamma hållplatser för landsortstrafiken och 

stadstrafiken 
- Vid anslutning till kollektivtrafik ska det finnas 

infartsparkeringar 
- Pendlingscentra med kontakter mellan tåg, buss, cykel och 

gångbanor och blandat utbud av service och handel.  
(Ohlsson 1997, s.46) 

 
För att göra det mer bekvämt att åka kollektivt är det viktigt med 
välplanerade busstationer och kollektivtrafikterminaler. Dessa 
kan till exempel utgöra en samlingspunkt för affärer och andra 
liknande verksamheter. En busstation som inte är väl planerad 
kan fungera som frånstötande för både människor och 
verksamheter. En busstation upptar dock en väldigt stor mark, 
och detta kan innebära problem i stora städer där markpriser i 
centrum anses för värdefull för ett sådant ändamål. Detta kan 
förklara att de mindre städerna ofta har stora välfungerade 
bussstationer mitt i centrum medans många storstäder med 
höga markpriser har små, mindre funktionella busstationer. 
(Book & Eskilsson 1999, s.68)  
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4.6 CYKELTRAFIK 
Det mest miljövänliga valet är att gå eller cykla, därför bör dessa 
färdsett prioriteras i översiktsplanen. En av de viktigaste 
punkterna är att göra cykeltrafiken effektivare och säkrare. 
Snabbheten är ofta den faktorn som är avgörande när man väljer 
färdsätt. I boken Hållbara planer, att integrara Agenda21 i fysisk 
planering (1997) finns en checklista för cykelvänliga städer som 
den europeiska miljöorganisationen ”Transport and 
invironment” (T&E) har utvecklat. Listan ska främja säkerhet 
och snabbhet: 
 

- Utformning av cykelbanor skall följa samma principer som 
den övriga trafiken (direkta vänstersvängar, inga tvåvägs 
cykelbanor på ena sidan av vägen osv). 

- Om speciellt utrymme reserveras för cyklister skall det tas 
från vägbanan(e jfrån gångbanan) 

- Hela bilvägnätet ska hållas tillgängligt för cyklister. 
- En generell regel är att cyklister ska slippa trafikhinder och 

restriktioner som ursprungligen är avsedda för motortrafik 
(exempelvis enkelriktat).  

- Broar och undergångar ej avsedda för för motortrafik skall 
säkert och bekvämt kunna utnyttjas av både fotgängare 
och cyklister (skall innehålla både cykel- och gångbana). 

- Fartgupp bör förses med bekväma passager för cyklisterna. 
- Cykelbanor bör vara belagda med ett slätt material, hållas 

rena och väl underhållna (speciellt vintertid). 
- Cykelställ utanför affärer och officiella byggnader 

annonserar att cyklister är välkomna kunder. 
Järnvägstationer bör ha cykelställ med tak. 

- PR-kampanjer förbättrar cykelns image som 
transportmedel. (Ohlsson 1997, s.47) 

 
Det är samhällets intresse att uppmuntra trafikanter att gå eller 
cykla istället för att köra bil. Enligt folkhälsoinstitutet rör sig 
cirka 50-60% av Sveriges befolkning alldelses för lite. Gå eller 
cykla kan de flesta göra, det är också förhållandevis billigt. Men 
dessa färdmedel kan ibland uppfattas som krångliga, även om 
gång och cykel har många fördelar i form av miljö- och 
hälsoeffekter. (Hydén 2008, s.219)  
 
Det finns en del faktorer som missgynnar för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Det är till exempel restiden, tillgänglighet, 
pålitlighet, komfort och trygghet. Dessa faktorer påverkar valet 
mellan kollektivtrafik och bil. Egentligen är alternativet till bilen 
ganska dåligt utveckat, för att göra det lättare att åka kollektivt 
är det viktigt med en tillämpning av kundperspektivet ”hela 
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resan”. Där det diskuteras praktiska frågor som till exempel om 
det finna cykelparkering eller möjlighet att ta med cykeln eller 
barnvagn på resan. (Miljövårdsberedningens promemoria 
2006:2, s.79) 
 

4.6.1 PLANERING FÖR GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Gång och cykelsystemet är en del 
av det totala trafiksystemet, därför 
bör de planeras som en del av 
detta. Vid den övergripande 
samhällsplaneringen ska alltså 
planering för gång- och cykeltrafik 
vara först vid planeringen, det är 
inte möjligt att lägga till detta i 
efterhand. Gång- och cykeltrafik 
ska finnas med redan vid 
översiktsplaneringen. Gång- och 
cykeltrafik har en del särskilda 
behov som måste tas hänsyn till. 
Några av de viktiga 
planeringskriterierna för en god 
gång- och cykelplanering är bland 
annat tillgänglighet och 
framkomlighet, säkerhet, trygghet samt låga anläggnings- och 
driftkostnader. Gång- eller cykeltrafikanter ska inte behöva ta 
stora omvägar för nå olika målpunkter. Vid planering bör även 
stora nivåskillnader och lutningar undvikas, då detta ofta 
upfattas som besvärligt för cyklister och gående. (Hydén 2008, 
s.230) 
 
Cyklingen konkurrerar hela tiden med bilresandet, därför bör 
det inte ta alltför längre tid att cykla än att ta bilen. De resor där 

cykeln framförallt konkurrerar med bilen är de kortare resorna 
på mindre än 5 km, då bör cykelresorna inte ta mer än 50% 
längre tid än motsvarande bilresa. Cykel- gång- och 
kollektivtrafik fungerar mer som ett komplement till varandra, 
då det kan vara smidigt att ta cykeln till hållplatsen. Gång- och 
cykeltrafiken ingår i olika nät, ett övergripande huvudnät som 
bör binda samman stadens olika grannskap, leda ut till andra 
tätorter och ett lokalnät som binder samman viktiga start- och 
målpunkter inom grannskapet. Lokalnätet binder ihop skolor, 
lokala centrum, busshållsplatser och så vidare. Gång- och 
cykelleder ska hänga samman och vara lättöverskådliga, det ska 
vara lätt att ta sig fram och inte finnas några oklarheter om 
riktning. Barriärer form av gator med stort trafikflöde, snabb 
trafik och hög andel tung trafik är ett stort hinder för gående och 
cyklister. Barriäreffekter delas upp i olika grupper: 
 
”Direkta: Ökad fördröjning/väntetid, buller, upplevd och faktisk 
risk 
Indirekta: Förändringar i kontaktmönster och förflyttningsvanor” 
 

- Kan leda till ändrat färdmedelsval, exempelvis då föräldrar 
väljer skjutsa sina barn til skolan istället för att låta dem 
passera gatan 

- Kan leda till ändrad färdväg om man hellre tar en omväg 
- Kan leda till förändingar i sociala kontakter om man hellre 

stannar hemma än passerar gatan 
- Kan leda till andra sociala störningar, som sömnproblem 

på grund av buller. (Hydén 2008, s.231) 
 

4.6.2 STRATEGI FÖR ÖKAT CYKLANDE 
Det är viktigt med en tydlig skyltning till, från och längs med 
olika cykelstråk, information om cykelnät kan också ges ut 
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genom cykelkartor och informationsfoldrar till hushållen. För att 
ändra människors uppfattning om cykling kan kampanjer 
användas för att få dem ändra sitt resbeteende. Kampanjarbete 
har prövats är i Detmond i Tyskland där ett års arbete ökade 
andelen cyklande från 5 till 14%. Detta kan jämföras med fysiska 
åtgärder, likaså i Detmond, som endast ökade cyklingen med 2%. 
(Hydén 2008, s.234) 
 

 
(Hydén 2008, s. 275) 
 
Bilden visar fördelning av färdmedelsval efter ortsstorlek, vilket 
visar att cyklandet är störst i medelstora städer, och att gång 
ökar något vid större storstäder. 
 

4.6.3 CYKELPARKERING 
Parkering av en cykel är oftast väldigt enkelt, vilket är en stor 
fördel. Många låter dock bli att cykla för rädslan för stöld. 
Undersökningar i Nederländerna visar att tillgänglighet till goda 
förvaringsmöjligheter för cyklar ökar användandet av cyklar. 

Anledningen till att cyklandet ökar är att den upplevda restiden 
minskar eftersom målet kommer närmare. Studier visar 
nämligen att gångtiden från och till cykelparkeringen värderas 5 
gånger högre än restiden, och att den upplevda kostnaden av 
cykeln minskas då risken för stöld upplevs ha sjunkit och även 
tillgången till väderskydd. Det är viktigt att det finns en koppling 
mellan kollektivtrafik och cykeltrafik genom en enkel parkering 
för cyklister vid hållplatser, terminaler och stationer. De är 
ungefär lika många som cyklar till tåget som andelen som cyklar 
generellt i tätorter. De som inte cyklar till stationen, utan istället 
väljer att gå eller ta bussen gör det på grund av otillgänglig 
cykelparkering vid stationen. (Hydén 2008, s.235) 
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4.7 RÅD OCH MÅL FÖR MINSKAT BULLER 
En tyst sida har en dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre än 45 
dBA frifältsvärde (vilket i praktiken innebär ett 3 dB högre värde 
2 meter från fasaden) som en totalnivå, det vill säga de totala 
ljudet från samtliga källor som till exempel från trafik, fläktar 
och industri. För att uppnå långsiktigt hållbara bostäder ur 
hälsosynpunkt bör bostäder lokaliseras på ett visst sätt, vilket 
innebär bland annat att prognostiserade trafikförändringar bör 
tas hänsyn till. Den framtida ljudmiljön bör analyseras vid 
planering av bostäder, och resultatet bör redovisas i 
beslutsunderlaget för att en konsekvensbedömning ska kunna 
göras. (Boverket 2008, s.12) 
 
I mars 1987 antog riksdagen vid beslut av 
Infrastrukturinriktning för framtida transporter (proposition 
1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller: 
 

-  30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad (för flyg avses 

FBN 55 dBA.) 
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

(Boverket 2008, s.20) 
 
Miljökvalitetsmål eller riktvärden regleras inte i lag, delmålet för 
buller hänvisas direkt till riktvärdena. Det finns även ett 
generationsmål som säger:  
”Att uppfylla samhällets krav på frihet från buller, kan beträffande 
trafikbuller också kopplas till riktvärdena.” (Boverket 2008, s.24) 
 

Riksdagen har antagit ett miljökvalitetsmål för God bebyggd 
miljö, som innebär bland annat: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö.”  
(Boverket 2008, s.24) 
 
I vissa miljöer där bullernivåerna är för höga är det olämpligt att 
bygga bostäder, även om platsen kan vara lämplig på många 
andra sätt. Hastighetsbegränsningar eller lågbullrande 
vägbeläggningar är några alternativ för att möjliggöra det för nya 
bostäder. Byggnaders fasader kan isoleras så att riktvärdena 
uppfylls inomhus, till och med vid så höga nivåer som 65-70 dBA. 
Det kommer hela tiden nya idéer, speciellt i samband med 
bostadsbyggande i storstädernas centrala delar där 
bullersituationen är särskilt hög. (Boverket 2008, s.45) 
 
Översiktsplanen fungerar som ett vertyg för kommunen att 
använda sig av för att hantera bullerfrågorna. Där kan 
bullerutsatta områden särskilt anges, liksom de tysta områdena. 
Översiktsplanen kan markera de områden som anses berättigade 
att bygga bostäder på även om bullersituationen kan vara svår. 
(Boverket 2008, s.36) 
 
I Malmö lever mellan 14000-18000 av invånarna med buller som 
överskrider den nationella och kommunala åtgärdsgränsen på 
65dBA. I dagens läge kan trafikbullerfria områden (ekvivalent 
ljudnivå på mindre än 30 dBA) påvisas i områden kring 
Klagshamn. (Gatukontoret 2005, s.9). 
 

4.8 PRIVATBIILISMEN 
Biltätheten, det vill säga hur många bilar som ägs av invånarna i 
en kommun är ett mått för att beskriva biltrafikens storlek i en 
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kommun eller region. Malmös 363 personbilar per 1000 
invånare ligger under genomsnittet på 451 personbilar per 1000 
invånare för Sverige. Trots detta är bilen det vanligaste 
transportsättet för Malmöborna, oavsett vart de ska. Bilen 
används vid fler än häften av alla resor, och 50% av bilresorna är 
kortare än 5 km. Cykeln är ändå ett ganska vanligt 
transportmedel som står för 20% av alla resor, medellängden för 
en cykelresa är 2.9 km. 13% väljer kollektivtrafiken när de ska 
förflytta sig och 14% av Meralmöbornas resor görs till fot. 
(Gatukontoret 2005, s.10) 
 
Den ekonomiska utvecklingen styr ofta tillgången till bil, även 
om en en viss mättnad kan uppstå i vissa länder där biltillgången 
är hög. Den höga tillgången till bil i Sverige har gjort att 
samhällstrukturen har förändrats, till exempel har tillgången till 
daglivaruaffärer minskat från 21 000 år 1963 till år 2001 då 
antalet var 6300. Samtidigt ökar stormaknader, som oftast bara 
kan nås med bil. Det miskade antalet dagligvaruaffärer bidrar till 
ökat avstånd från bostaden till affären. Genom en sådan 
utveckling riskerar affärer vid närområden att slås ut, och detta 
kan också leda till att städerna glesas ut. Om utvecklingen 
kvarstår blir det omöjligt att genomföra ärenden med andra 
transportmedel än bilen. (Vägverket Publikation 2004:102, s.22) 
 

4.9 PARKERING 
Vissa politiker menar att god tillgänglighet för bilister i 
innerstaden är en förutsättning för att kunna konkurrera med 
externa köpcentrum utanför stadskärnan. Det ses därför som en 
nödvändighet med en stor mängd av parkeringsplatser i 
innerstaden ur detta perspektiv. Parkeringsplatser och vägar är 
ytkrävande och tar värdefull mark till anspråk som kan leda till 

en splittring av centrum. Innerstaden kan nås av andra färdsätt 
än biltrafik, till exempel spårbunden transport och gång- och 
cykel. Parkeringsmöjligheter kan finnas en bit från centrum, 
eftersom många fortfarande väljer bilen som transportslag. Om 
centrum inte tillåter biltrafik får undantag göras för 
rörelsehindrade och varuleveranser. Det är vikitgt att 
innerstaden har något att erbjuda som inte externa köpcentrum 
har, det kan vara utbudet eller stadsmiljön. (Hydén 2008, s.355) 
 
Om det finns ett generöst utbud av parkeringar möjligör det för 
bilpendling och därmed ökar transporternas fossila 
energiförbruktning. Bilpoler kan möjliggöras genom att 
reservera parkeringsplatser och differentiera 
parkeringsavgiften. En annan mycket viktig del är om 
parkeringsplatserna hyrs ut till marknadspris eller om de 
subventioneras. Parkeringsbehovet i ett område bestäms av 
vilken markanvändning det är, men också av bilinnehav och 
bilutnyttjande, som i sig har att göra med den ekonomiska och 
sociala strukturerna i samhället. Kommuner utarbetar egna 
parkeringsnormer som anpassas till de lokala förutsättningarna 
och som blir en del av kommunens parkeringspolicy. (Hydén 
2008, s. 355) 
 
En lösning för att minska biltrafiken i innerstaden som har 
provats i flertal svenska städer och i utlandet är ett system med 
parkeringsplatser strax utanför centrum med gratis matarbussar 
från dessa till olika målpunkter i centrum. Parkeringsplatserna 
utanför centrum är billigare än de i centrum. Detta system 
gynnar både ekonomi och miljö. Nackdelen med detta system är 
dock att det är svårt att genomföra, framförallt under tiden det 
är möjligt att ta med bilen i centrum. Uppoffringen att byta 
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färdmedel upplevs troligtvis för stor. (Book & Eskilssoen 1999, 
s.69) 
 

4.10 LÖSNINGARNA I ANDRA STÄDER RUNT 
OM I VÄRLDEN 
De flesta städer i världen har problem med trängsel, avgaser och 
buller. Olika städer i världen har valt olika lösningar för att lösa 
problemen. Malmö har tagit upp exempel på olika lösningar som 
används runt om i världen. Vilken väg ska Malmö gå för att 
minska biltrafiken? 
 

- I Norwich har man byggt fem stora Park & Ride-
anläggningar runt staden där folk för en billig peng ställer 
bilen över dagen och tar bussen in till stan.  

- I Toulouse satsar man på "busskorridorer" från 
ytterområdena för vidare färd med tunnelbana in till 
centrum, för att reducera biltrafiken.  

- I Strasbourg löser man akuta luft- och trängselproblem 
genom kraftfulla satsningar på spårvagn.  

- I Groningen har man sedan 1990 bilfri stadskärna och ett 
finmaskigt cykelvägnät vilket skapar genvägar för cyklister 
och omvägar för biltrafik.  

- I Bologna låter man bara bilar som har tillstånd köra in i 
cityzonen.  

- I Oslo har en s.k. bompeng, som inledningsvis var en 
vägskatt för att finansiera vägbyggen, på senare tid börjat 
användas för att reducera trafiken.  

- I San Francisco har man sedan länge samåkningsfiler 
under rusningstrafik, som innebär att bilar med fler än två 
personer i bilen har företräde.  

- I Bremen är det inne med bilpool. 2.500 invånare kör bil 
utan att äga några bilar.  

- I London införde man trängselavgifter 2003 och i år 
utvidgas zonen.  

- I Aten får bara bilar med jämna registreringsnummer köra 
i stan på veckodagar med jämna datum och bilar med udda 
registreringsnummer får bara köra på udda datum.  

- I Paris portas bilar som är tillverkade tidigare än 2003. 
Samtidigt invigdes i somras världens största 
lånecykelsystem med över 10.000 cyklar.  

- I Singapore har de haft vägtullar i de centrala delarna 
sedan 1975. (Malmö stad, hållbar trafikmiljö) 

 

4.11 NYA TRENDER INOM TRAFIKPLANERING 
Förhållningssätt till planering förändras med tiden, under 2002 
lanserade Vägverket en ny planeringsprincip - 
Fyrstegsprincipen. Denna princip speglar ett nytt 
förhållningssätt till trafikplanering. Metoden skapades för att 
hushålla med ivesteringsmedel, men har utvecklats vidare till en 
metod där hushållande av resurser och minsking av trafikens 
negativa effekter är viktiga punkter. Fyrstegsprincipen används 
nu i hela landet och är numera ett koncept som mer och mer 
används inom trafikplanering. Det ska vara enkelt att kombinera 
olika färdmedel och byten ska ske enkelt och smidigt. I 
planeringsprincipen ingår kopplingen mellan olika färdmedel 
och där erfarenheter från Europa har hämtats om bland annat 
att bilpooler och kollektivtrafik kan dra stora fördelar av 
varandra. (Gatukontoret 2005, s.13) 
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5. GRÖNSTRUKTUR 
 

5.1 INLEDNING 
I det här kapitlet kommer jag beskriva hur viktigt det är att ha  
tillgång till grönområden i staden. Många städer har en brist på 
grönområden. Grönstrukturen har viktiga uppgifter som till 
exempel omhändertagande av kompost och dagvatten, 
ekotjänster, rekreation och skyddsområden för biologisk 
mångfald. Jag kommer även förklara varför det är så viktigt att 
planera för grönområden tidigt i planeringsprocessen.  
 
PBL 2:4 st I P5 och PBL 2:4 st2 lyder:  

Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall 
bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av 
parker och andra grönområden och där ska också 
finnas plats för lek, motion och annan utevistelse. (PBL 
se Ohlsson 1997, s.49) 

 

5.2 BRIST PÅ GRÖNOMRÅDEN 
En del kommuner har grönstrukturplaner över sina 
grönområden för att skydda och utveckla sin natur och kultur. 
Grönområden kan dock ofta hotas av exploateringsintressen. 
Genom en god planering av trafik med en väl fungerande 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk kan biltrafiken minska 
och då öka människors möjlighet till natur och rekreation. 
(Boverket 2003). Alla tätorter har för lite grönstruktur sett från 
en ekologisk synpunkt. Det finns ett underskott på gröna ytor, 
naturliga vattenflöden och biologiskt mångfald. Det är även brist 

på naturliga biotoper, naturliga gräsmarker och skog med mera. 
En del av stadens strukturer skadar de ekologiska funktionerna, 
till exempel vägar som delar av gröna områden och 
naturområden. Störningarna behöver nödvändigtvis inte vara så 
stora, vid god planering kan detta förhindras och förbättras. Alla 
tätorter bör förbättra sin grönstruktur. (Nordmalm, et al. 1999, 
s.54) 
 

5.3 GRÖNSTRUKTURENS BETYDELSE 
Grönstrukturen har en given plats i kretsloppssamhället. Den har 
uppgifter som bland annat omhändertagande av kompost och 
dagvatten. Därför har det stadsnära odlingslandskapet och 
städernas grönområden en viktig uppgift att utveckla 
kretsloppsfunktioner, som i framtiden kan få allt mer betydelse. 
(Nordmalm, et al. 1999, s.55) 
 
Som tidigare nämnt måste den hållbara staden vara uppbyggd så 
att den kan försörja invånarna med en del nyttigheter och även 
underlätta uppbygnaden av ett kretsloppssystem. Vackra parker 
och grönområden har syftet att åskådliggöra de viktiga 
funktionerna som grönområden har, som till exempel 
ekotjänster, rekreation och skyddsområden för biologisk 
mångfald med mera.  Grönområden är även viktiga i 
kretsloppssammanhang. Plan och byggutredningen har 
undersökt de trender som det moderna samhället har påverkat 
stadens parker och natur de senaste åren. Det är viktigt att 
skydda de grönområden som finns eftersom det finns en del hot 
som det moderna samhället drar med sig såsom: 

 
- Förtätning av orterna i centrala delar i den så kallade 

randzonen, har ianspråktagit gröna områden. 
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- Utbyggnad av trafikanläggningar har styckat 
tidigare sammanhängande grönstråk och gjort dem 
mer svåråtkomliga. 

- Kvaliteten på våra parker och gröna stadsnära 
miljöer har sjunkit på grund av dålig skötsel- en 
effekt av de nedskärningar som kommunerna på 
grund av sin dåliga ekonomiska situation blivit 
tvungna att göra. (Ohlsson 1999,  s.49) 

 

5.3 FYSISK PLANERING OCH GRÖNSTRUKTUR 
För att få en grönare stad gäller det att föra in arbetet i den 
fysiska planeringen, och då genom goda underlag i form av 
inventeringar, översikter och analyser. Markutnyttjande kan 
göras genom en grönstrukturplan, och genom information, 
utbildning, dialog och gemensamt utvecklingsarbete. (Nordmalm 
et al. 1999, s.55) 
 
Grönstruktur är den obebyggda marken som är grön. 
Tätorternas storlek har expanderat med 52 % sedan 1960 enligt 
SCB:s statistik, vilket har lett till att tidigare naturmark med 
skogar, våtmarker och odlingsmark har gjorts om till 
stadsstruktur. Under 1970- och 80-talet minskade städernas 
grönytor med mellan 10 och 20 %, vilket gör att den naturmark 
som finns kvar blir extra värdefull för människor, växter och 
djur. Genom mål för planeringen kan befintliga kvaliteter och 
mönster bevaras och finna lösningar att förstärka dem genom:  
 

- Att bevara det befintliga mönster som består av 
ekologiskt värdefulla biotoper eller är av värde för 
omgivande grönstruktur 

- Att förstärka områden med nya förbindelser och att 
skapa skyddszoner kring värdekärnor 

- Att identifiera strategiska punkter, vilka kan vara 
ekologiskt oersättliga eller särskilt värdefulla objekt, 
eller punkter där speciella insatser behövs, som är av 
betydelse för omgivande grönstruktur. (Nordmalm et 
al. 1999, s.57) 

 

5.4 ÖVERSIKTSPLANEN SOM REDSKAP 
Landskapet och den biologiska mångfalden påverkas både 
negativt och positivt av markanvädningen för jord och 
skogsbruksmark. I översiktsplanen kan kommunerna styra och 
ange riktlinjer för skötsel av marken, dessa kan då vara en 
början för skötselplaner och möjliga förändringar hos 
markägaren. (Nordmalm et al. 1999, s.59) 
 
I översiktsplanen har kommunen som uppgift att ta reda på den 
geografiska listningen av områden av riksintressen från 
naturresurslagens (NRL) tredje kapitel till kommunal planering 
och att bestämma skyddsområden enligt naturvårdslagen. 
Översiktsplanens roll kan vara ett hjälpmedel för att förbättra 
grönområdens kvalitet och kvantitet. Det innebär att göra 
avvägningar, ställningstaganden och formulera mål från befintlig 
grönstrukturplan. Ett gönområden kan ha många funktioner 
såsom spridningskorridorer, biologiska kärnområden, 
skyddsområden för vattentäkter, lokalt omhändertagande av 
dagvatten, klimatbarriärer, viktiga landskapselement, 
rekreationsområden, undervisningsområden med flera. Det är 
viktigt att kommunen vet vilka mål som finns för grönstrukturen 
för att kunna försvara grönområden då de utsätts för 
exploateringsrisk. Om det finns en grönstrukturplan är den ett 
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viktigt instrument och underlag i översiktsplanen. (Ohlsson, 
1997, s.50) 
 
För vara säker på att intentionerna i översiktsplanen genomförs 
görs ofta en upprättning av en detaljplan, där bland annat den 
lokala infrastrukturen, grönområden, parker och byggrätter slås 
fast. Om inte planeringen görs som den ska kan det medföra 
negativa effekter i form av minskad tillgänglighet, försämrade 
hälsoeffekter med mera. Fysisk planering är ett instrument som 
kan uppnå många miljökvaliteter och tillgodose grundläggande 
värden såsom bättre hälsa, kulturmiljövärden, ekosystemens 
långsiktiga produktionsförmåga och biologisk mångfald. Några 
av dessa är helt beroende av hushållning av mark och 
vattenresurser. (Ohlsson 1997, s.50) 
 

5.5 STYRNING MOT EN GRÖNARE STAD? 
Genom kommunens planmonopol har kommunen mycket makt 
över hur mark och vatten ska användas. Kommunen har med 
andra ord ett effektivt instrument som kan styra mot en grönare 
stad. Kommuner är oftast största markägarna. Det är viktigt att 
det skapas ett systematiskt arbete, bland annat genom en 
kommunal översiktsplan, beslut om omdådesbestämmelser, 
detaljplaner, bygglov och marklov. Avtal mellan kommun och 
markägare kan också vara ett effektivt sätt mot ett grönare och 
aktivare jordbruk och skogsbruk på mark som utnyttjas för 
friluftsliv och som anses värdefulla för stadens landskapsbild och 
grönstruktur. (Nordmalm et al. 1999, s.62) 
 
I en stad verkar starka marknadskrafter, och kommunens 
starkaste medel är att styra markanvändningen i planeringen, 
men den har också en stor makt över den lokala politiska 

processen. En kommun kan också bjuda in exploatörer för att 
tillsammans komma fram till rimliga beslut och kompromisser. 
Till exempel genom kompensationsprinciper som innebär att 
den som förstör naturvärden vid en exploatering blir tvungen att 
kompensera av det som förstörts. Målet med detta är att få 
exploatörer att undvika och minimera förstörande ingrepp. 
(Nordmalm et al. 1999, s.63-64) 
 

Enligt kompensationsprincipen enligt lagtext i 
miljöbalk 1997/98:45. Miljöbalk 7 kap .7 § 
Länstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis 
upphäva beslut som den har meddelat enligt 4-6  § §, 
om det finns synnerliga skäl. 
 
16 kap 9  § Tillstånd eller dispens och upphävande av 
tillstånd eller dispens får förenas med skyldighet att 
utföra eller bekosta 
Särskild undersökning av berört område, 
Särskilda åtgärder för att bevara berört område, och 
Särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i 
allmänna intressen som verksamheten medför. 
Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av en 
efterbehandlingsansvarigs skyldigheter enligt 10 kap.  
(Nordmalm et al. 1999, s.67) 

    

5.6 KONKURRENS OM MARK 
Konkurrensen för mark i regioner och kommuner är hög. 
Exploateringsintressen kan leda till hot mot värdefull natur-, 
kultur- och rekreationsområden i städer. Eftersom 
grönstrukturen har stor betydelse för till exempel människors 
möjlighet till rekreation och för den biologiska mångfalden har 
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detta uppmärksammats mer och mer i den fysiska planeringen. 
(Nordmalm et al. 1999, s.60) 
  
De gröna områdena i randzonen mellan stad och landsbygd har 
ofta förtätats av bebyggelse, och vägar har styckat upp flera 
grönområden. Fortsätter denna utveckling har vi inga stadsnära 
grönområden, och de som finns kvar förlorar mer och mer sina 
biologiska värden. Snart måste stadsbor ta en buss eller bil för 
att komma till ett grönområde. (Ohlsson 1997, s.53) 
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7.SAMVERKAN OCH MOTKRAFTER 
 

7.1 Inledning  
I det här kapitlet beskriver jag svårigheterna med samarbetet 
mellan fysisk planerare och trafikplanerare och hur samarbetet 
kan bli bättre mellan planerare och andra aktörer. Det är viktigt 
att det finns en öppen dialog mellan olika intressenter och 
aktörer. Jag tar upp olika strategier för att göra arbetet lättare 
mot ekologisk hållbarhet.  
 
I boken Stadsplanera istället för bebyggelseplanera och 
trafikplanera, Boverket (2002) föreslås att:  
 
Trafikplanering och bebyggelseplaneringen inte längre ska finnas 
i våra städer utan ersättas med stadsplanering; en stadsplanering 
där trafiken är en av grundförutsättningarna som bidrar till en 
rik, levande och väl fungerande stad. (Boverket 2002, s.20) 
 
 Stadens miljö, trafik och de människor som lever där hänger 
intimt samman. Det är viktigt att inte se staden och trafiken som 
motpoler utan något som förutsätter varandra. (Boverket 2002, 
s.20) 
 

7.1 SVÅRIGHETER MED SAMARBETET I 
PLANERINGEN 
I kommuner arbetas det för fullt för att genomföra Agenda21 och 
föra in detta arbete i översiktsplaneringen. En annan grupp som 
arbetar med stadens trafik är trafikhuvudmännen. Dessa 

ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken. En del av 
dessa har valt att bli aktiebolag, då det riskerar att samverkan 
mellan trafikhuvudmännen och de som arbetar med kommunens 
planering inte blir tillräcklig. (Boverket 2002, s.21) 
 
För att få ett effektivt miljöarbete krävs det att alla krafter har 
samma mål. Det är viktigt att alla enskilda åtgärder kan stödja 
varandra och sättas in i en helhetsbild. Det krävs en förståelse 
mellan olika parter för att gemensamma referensramar ska 
kunnas byggas upp. Detta kan göras genom öppna samtal om 
miljöproblemen, en öppen diskussion vad som orsakar dem och 
vad det går att göra åt dem. Inriktningen för den fysiska 
planeringens bestäms enskilt i varje kommun, i den kommunala 
översiktsplanen. (Boverket 2002, s.23) 
 

7.2 FÖRÄNDRINGAR I PLANERINGEN 
Med tiden har ansvaret för den fysiska planeringen förändrats, 
och därmed också för samhällsplaneringen, från kommunen till 
enskilda intressenter. Idag kan byggentreprenören ta fram 
planförslag och också lämna planförslag. I många fall är den 
översiktliga planeringen inte alltid så effektiv i kommunerna. De 
regionala strukturerna påverkar inte alltid planeringen, förutom 
i Stockholms län. Istället planeras det på flera administrativa 
nivåer för att på ett lätt sätt lösa planeringsuppgifter. Samspelet 
mellan stat och kommun har förändrats genom kraven på 
upprättande av regionala utvecklingsprogram. Sverige är också 
med i europeiska och andra internationella sammanslutningar 
där de bland annat försöker införlivna polici såsom ”Eurpean 
Spatial Development Perspektive” (ESDP), men också direktiv 
såsom EU-direktivet om miljöbedömningar i planering och i 
lagstiftning. Den fysiska planeringen och trafikplaneringen är 
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viktiga redskap för att nå en hållbar utveckling på den regionala 
nivå vilket inte får glömmas bort  i det svenska plansystemet. 
(Boverket 2004, s.48) 

 

7.3 STRATEGIER 
För att lyckas med arbetet krävs en utökad samverkan mellan 
olika statliga myndigheter, näringslivet och den kommunala 
sektorn samt en kordinerad nationell och internationell politik. 
Den uppdelning som skett har bildat fysiska spår i staden. Detta 
har skett då inte människan, trafiken och staden har lyckats att 
mötas på ett balanserat och respektfullt sätt. Det är då lättare att 
göra en samlad analys av staden, dess bebyggelse och trafik då 
de gemensamma kvaliteterna blir funna. Det gör det lättare att se 
problem och intressekonflikter, därför är det mycket viktigt att 
se all planering i staden som en helhet. (Boverket 2002, s.21) 
 
För att bidra till en hållbar utveckling och ett hållbart 
transportsystem krävs en förändring av synsätt i planeringen. 
Dagens trafik- och bebyggelsestruktur har dock en tröghet som 
består av fysiska element som tar lång tid att omvandla. 
(Ohlsson, 1997) Det finns fyra principer som presenteras i 
tidskriften PLAN nr 4, framtagen av Christer Ljungberg på 
Trivector Traffic (2003), för att kunna komma fram till ett 
helhetsbegrepp som är viktigt för hållbar utveckling: 
 
 Integration 

- öppen dialog 
- intressentrelationer 
- längre tidsperspektiv (Ljungberg 2003, s.3) 

 

För att få en helhetssyn är det viktigt med en öppen dialog med 
olika intressenter och aktörer och arbeta för ett bättre 
medborgardeltagande. För att uppnå en hållbar stad krävs även 
att man planerar med ett långt tidsperspektiv. De platser som är 
mest populära i en stad idag har ofta funnits i mer än tusen år, 
därför är långsiktigheten väldigt viktig när beslut ska fattas. 
(Ljungberg 2003, s.3-4) 
 
Det är viktigt att övergripande mål sätts upp för hela stadens 
struktur. Detaljbeslut som fattas dagligen, som till exempel 
bygglov och förhandsbesked kan leda till ogenomtänkande 
resultat då inte stadens hela struktur vägs in. Därför krävs ofta 
ett regionalt samarbete, både vid planeringsarbetet och val av 
lämplig utvecklingsnisch för kommunen. De flesta av Sveriges 
kommuner har antagit mål om ekologiskt hållbarhet. Då finns 
det en viktig fråga att besvara: Hur stor kan kommunen och 
befolkningstätheten vara för att man ska kunna uppnå ett 
uthålligt kretsloppssystem? Det är viktigt att prioritera rätt mål, 
exempelvis kan en utbyggnad av ett kollektivtrafiknät inkränka 
på ett vackert natur och rekreationsområde. (Ohlsson 1997, 
s.32) 
 
Det är viktigt att den vision som finns i kommunen är känd av 
stadens alla invånare. Ur boken Stadsplanera- istället för 
bebyggelseplanera och trafikplanera (2002) tar Boverket upp ett 
sätt för staden att bidra till en hållbar utveckling, då genom att 
göra ett sektorsövergripande strategidokument där olika 
aspekter tas upp som rör en hållbar stadsutveckling. Då bör 
planeringen beskriva befintliga värden, framtida möjligheter och 
problem, men också beakta alla aspekter, göra avvägningar 
mellan olika intressekonflikter, undersöka konsekvenserna och 
slutligen bestämma sig för det bästa alternativet. Det gäller att 
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göra en lämplighetsbedömning utifrån plan- och bygglagen. 
(Boverket 2002, s.25) 
 
Trafiksystemet och markanvändningen är två nära 
sammankopplade komponenter. Förändringar av 
transportdragningar mellan två platser kan till exempel leda till 
nybyggnation och förändrad verksamhet i det befintliga 
fastighetsbeståndet. Det innebär att trafiksystemets egenskaper 
styr markanvändningen på lång sikt, medan markanvändningen 
styr trafikutvecklingen på kort sikt. Det är därför viktigt att 
analysera de sekundära effekterna som uppstår vid varje enskild 
förändring av trafikutvecklingen. (Miljövårdsberedningens 
promemoria 2006:2, s.45) 
 

7.4 FEEDBACK-MODELL 
Naturvårdsverket anser att trafiktekniska åtgärders effekter på 
energiförbrukningen och utsläpp inte enbart kan analyseras på 
fordonsnivå, då felaktiga slutsatser upkommer. 
Naturvårdsverket föreslår istället en så kallad ”feedback-modell” 
som ser efter den grad av framkomlighet som påverkar exempel: 
 

- bilanvändningen genom att fler finner det fördelaktigt att 
använda bil jämfört med andra transportslag, 

- reslängden genom att aktörer finner att de kan nå 
alternativa eller flera målpunkter med samma tidsinsats 
och genom att de finner att de kan bosätta/lokalisera sig 
längre ut i regionen, 

- färdmedelsfördelningen genom att färre väljer att resa 
kollektivt eller gå och cykla. 

(Miljövårdsberedningens promemoria 2006:, s.46) 
 

7.5 SVÅRIGHETER 
Det är svårt att komma överens med alla intressegrupper och 
näringsindkare vid förvaltning och marknadsföring av 
stadskärnor, då ägo- och uthyrningsförhållanden ofta är 
komplexa och svåra. Ett kvarter kan ha många olika intressen. 
Att lyckas driva igenom ett större projekt som till exempel en 
stadsförnyelse i centrum krävs en enad planering, och detta kan 
försvåras av den brokiga ägo- och intrsessestrukturen. Det är 
viktigt med en ökad insikt om effekter, ha tydliga mål, klart 
ledarskap och ett kontinuerligt arbete vid centrumförnyelse. 
Städer har blivit allt mer medvetna om detta, och antalet projekt 
i centrum har ökat och då nya samarbetsformer utvecklats. I 
europeiska och amerikanska städer har det utvecklats så kallade 
Public-Private-Partnership (PPP) som även finns i Sverige, som 
då är förhandlingsplanering eller marknadsstyrd planering. 
Detta har blivit allt vanligare vid förnyelse, förvaltning och 
marknadsföring i innerstäder. (Book & Eskilsson 1999, s.73) 
 

7.6 STYRNINGSFORMEN PÅVERKAR 
STADSSTRUKTUREN 
I en tidigare bok av Book och Eskilsson (1997) gjordes en 
undersökning som visade att städer med stark offentlig styrning 
och städer med stort inflytande från privata intressen utvecklar 
olika stadsstrukturer. Nedan är en kort sammanfattning av 
undersökningens resultat ur Book & Eskilsson (1997): 

- Det finns överlag en mer övergripande syn över 
stadsutvecklingen när allmänna intressen kontrollerar 
utvecklingen. Utvecklingen av såväl bebyggelse som 
transport är reglerad vilket resulterar i ett mer 
strukturerat lokaliseringsmönster. Helhetssynen på staden 
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och stadsutvecklingen bäddar också för en bättre 
koordinering mellan bebyggelse- och transportplanering. 

- Stort privat inflytande över stadsutvecklingen ger å andra 
sidan en sämre helhtssyn och en mer fragmenterad 
planering och utveckling. Stadsutvecklingen är vanligen 
fokuserad på mindre delar av staden. Integreringen mellan 
de båda sektorerna är ofta bristfällig. 

- Starkt, offentlig styrning innebär i stadsbilden en mer 
kompakt stadsform, integrerade verksamheter, högre 
densitet, strukturerad (styrd) lokalisering av verksamheter, 
utbyggt transportnät för alla transportmedel och lägre 
bilberoende. 

- Städer med stort inflytande från privata intressen 
utvecklar en mer utspridd stadsorm, separerad bostads- 
och verksamhetsstruktur, lägre densitet, stor andel 
fristående hus, ostrukturerad lokalisering av verksamheter 
och ett transportsystem baserat på bilism. Detta ger i 
förlängningen ett utspritt resmönster och högt bilberoende. 
Kompakt stadsutveckling kräver en stark inblandning från 
myndigheternas sida, till exempel strikt kontroll över 
förotstillväxt och subventionering av kollaktiva 
trafikmedel. (Book & Eskilsson 1999, s.49) 

 
När det urbana landskapet uppkommer är som sagt tidigare 
många aktörer involverade i den processen, det är bland annat 
arkitekter, designers, fysiska planerare, trafikplanerare, 
byggnadsarbetare och så vidare. Förutom de aktörer som är 
direkt involverade finns de aktörerna som är minst lika 
betydande men inte lika engagerade. Dessa är entrepenörer, 
fastighets- och markägare samt andra infrastrukturinvesterare. 
Det urbana landskapet har dock många begränsningar, strikt 
kontrollerat av staten genom planeringssystem. Stadens 

utveckling är kontrollerad av olika aktörer, men detta kan se 
olika ut beroende på om det är allmänna eller privata intressen 
som styr. (Book & Eskilsson 1999, s.44) 
 
Makten över stadsrummet finns främst i den allmänna 
styrningen genom fysisk planering och trafikplanering, som är 
baserad på regelsystem och planeringsideal med olika stort 
inflytande från allmänna eller privata intressen. Proportionen 
mellan allmänt och privat inflytande ger olika maktstrukturer, 
och dessa ser olika ut från land till land beroende på dess 
regelsystem. I USA är det vanligt med privat markägande, medan 
i Sverige och i Nederländerna har en lång tradition av offentligt 
markägande. Med offentligt krävs ett tydligt regelsystem, som 
kan innebära allt ifrån detaljerade byggnormer till övergripande 
stadsplanering och nationella lagar. (Book & Eskilsson 1999, 
s.46) 
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8. MALMÖS MILJÖARBETE 
 

8.1 INLEDNING 
Malmö är en växande stad med många mål och visioner. Malmö 
stad satsar på miljö och ekologisk hållbarhet. För att underlätta 
miljöarbetet har det utarbetats olika program, såsom 
klimatstrategi, trafikmiljöprogram, trafikstrategi med flera. Jag 
tar även upp hur Malmö kan bli en grönare stad och hur de kan 
gå tillväga. Malmö har en låg andel grön mark, och det är extra 
svårt att skapa gröna områden, då det råder en stor efterfrågan 
på mark i Malmö. Jag kommer att presentara de mål som finns i 
Malmös grönplan. 

 

8.2 MALMÖS VISIONER OCH MÅL 
En vision är en önskvärd framtida idealbild. På Malmö stads 
hemsida läggs tyngdpunkten på miljöarbete och det finns en 
tydlig framtidtro och utveckling inom ett flertal områden, såsom 
utbildning, miljö och ekonomi. Malmö profilerar sig som staden 
som satsar på miljö och ekologisk hållbarhet. Malmös förflutna 
som industristad är nu ett minne blått. (Malmö stad) 
 
I Malmös miljöprogram beskrivs visionen om att staden ska vara 
tätare, grönare och en mer blandad stad år 2020. Några viktiga 
ledord när staden ska förtätas är flexibilitet, multifunktion och 
yteffektivitet. Malmöborna ska ha nära till natur och rekreation. 
Den som behöver förflytta sig gör det lättast genom 
kollektivtrafik genom Citytunneln och annan spårbunden trafik. I 

staden ska det vara enkelt att ta sig fram med cykel och gång. 
(Stadsbyggnadskontoret & Gatukontoret, 2005 s.18) 
 
Utsläppen av klimatpåverkade gaser i Malmö har mätts till cirka 
4,9 ton per capita, då världsgenomsnittet är cirka 3,9. Utsläppen 
bör minskas till 1,5 ton per capita för att kunna minska 
växthuseffekten. (Begränsad klimatpåverkan 2005, s.4) 
 
I Malmös klimatsrategi beskrivs att Malmö ska bli ”världsbäst” 
på hållbar stadsutveckling. Enligt Malmös klimatsrategi är det 
viktigt att många arbetar mot gemensamma mål. I Malmö är 
intresset stort för miljöfrågor bland medarbetare, malmöbor, 
näringsliv, föreningar, och andra aktörer. Många olika strategier 
och styrmedel krävs för att nå de uppsatta målen. (Begränsad 
klimatpåverkan 2005, s.4) 
 
Malmö stad arbetar med ett omfattande visionsarbete, det 
handlar om till exempel ekonomi, miljö, utbildning, 
stadsbyggnad med mera. Visionerna tas fram i grupper 
bestående av företrädare av kommunen, näringsliv och 
intresseorganisationer. Dessa visioner har utvecklats till 
konkreta förslag som kan påverka Malmös framtid. 
Visionsarbetet bör dock förbättras och bli en central del i arbetet 
mot ett långsiktigt hållbart Malmö. För att lyckas med detta 
krävs det en bred representation av olika intressen. (Begränsad 
klimatpåverkan 2005, s.18) 
 

8.3 VAD INNEBÄR MALMÖS MILJÖARBETE 
För att Malmös miljöarbete ska lyckas och utvecklas är det 
viktigt att alla drar åt samma håll samtidigt. Miljöprogrammet 
ger en gemensam målbild för alla som arbetar med framtidens 
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Malmö, både inom Malmö stads egen organisation och 
kommunen som helhet. I Malmös hållbarhetsarbete samarbetar 
Malmö med andra städer, framför allt i Europa. Det är viktigt att 
utveckla ett parnterskap och en dialog med Malmöborna, 
näringslivet, högskolan, universitet och andra viktiga aktörer. På 
så sätt kan Malmö sprida egna kunskaper och erfarenheter. Det 
är även viktigt med närheten till forskning för att gynna 
etableringen av nya företag i miljö- och hållbarhetsbranschen. 
(Malmö stad, hållbar stadsmiljö) 
 
Malmö arbetar på många olika sätt för att uppnå en hållbar 
stadsmiljö. Hållbart byggande omfattar mycket, bland annat: 

- att hänsyn tas till själva byggplatsen  
- ett effektivt markutnyttjande  
- ett minimerat behov av nya vägar  
- nyttjandet av sol- och vindenergi  
- byggnaders energibehov  
- bostadsområdens avfallshantering (Malmö stad, hållbar 

stadsmiljö) 
 
Malmös trafikmiljöprogram 2005-2010 är ett stort steg i rätt 
riktning mot ett mer miljöanpassat transportsystem. Målen är att 
trafiken ska bli tystare, sundare, snålare och renare.  
Åtgärderna ska: 

- minska bullerstörningar  
- få fler att gå, cykla och åka kollektivt  
- minska användningen av fossila drivmedel  
- ge renare luft och friskare närmiljö (Malmö stad, hållbar 

trafikmiljö) 
Här preseteras några av de konkreta åtgärderna som ska 
genomföras i Malmö: 

- EN TYSTARE STAD  

Malmö kommer att införa 40 km/h istället för 50 km/h i vissa 
stråk i de centrala delarna i staden. På så sätt kommer bullret att 
minska från trafiken. Malmö har kartlagt bullernivåerna och 
bullerskydden har inventerats, detta ska vidare användas i ett 
åtgärdsprogram för att minska antalet bullerstörda i Malmö.  

- EN SUNDARE STAD 
I Malmö finns det över fyrtio mil cykelbanor. Satsningarna 
kommer att fortsätta med nya, kompletterande och justerande 
stråk. Det pågår en del kampanjer som inriktar sig på att locka 
fler att cykla och gå för en sundare stad. En av kampanjerna är 
Vänlig väg till skolan, som har som mål att minska skjutsandet av 
barn till skolan, andra exempel på kampanjer är Inga löjliga 
bilresor och Vägvalet.  

- EN SNÅLARE STAD 
Malmö stads resepolicy ska ändras till ett mer miljöanpassat 
arbetssätt, arbetet med tjänsteresor är bland annat igång. I 
framtiden kommer Malmös kommunanställda att resa mer 
miljöanpassat.  

- EN RENARE STAD 
Malmö stad har som mål att 100 % av fordonsflottan ska bestå 
av miljöbilar. Idag köper Malmö stad in endast miljöbilar. Det 
finns idag 162 gröna stadsbussar som drivs av naturgas. För att 
minska föroreningarna i centrum görs miljözonen större för 
tunga fordon. (Gatukontoret 2005, s.18) 
 

8.4 MALMÖ VÄXER 
Malmös invånare växer stadigt och det kommer innebära fler 
resor till arbete och skola, inköp som ska göras och andra 
fritidsaktiviteter. Den allmänna välfärdsutvecklingen medför ett 
stadigt ökande av bilinnehav och arbetsmarknadens ökande 
specialicering leder till längre pendling till arbetet. Tillväxt 



40 
 

bidrar till ett ökat res- och transportbehov och nu är frågan hur 
detta ökande behovet ska mötas. Fler än 20 000 personer 
pendlar ut från kommunen, medan 50 000 pendlar till 
kommunen varje dag. (Gatukontoret 2005)  
    

8.5 MALMÖS TRAFIKSTRATEGI 
Ur Malmös trafikstrategi (2005-2020) beskrivs hotet om 
klimatförändringar som den svåraste miljöfrågan 
männskligheten står inför. Biltrafiken är en av de bidragande 
faktorerna i och med dess förbränning av bensin och diesel och 
därmed utsläpp av koldioxid. Bilismen skadar miljön även på 
andra sätt som till exempel försämrad luftkvalité, buller och 
trängsel. (Stadsbyggnadskontoret & Gatukontoret 2004) 
 
Malmö är en växande stad och i takt med det förväntas trafiken 
att öka 25-50 % de kommande 15-20 åren. Genom ett 
miljöanpassat transportsystem skulle detta bidra till en mer 
trygg och långsiktlig hållbar utveckling. Samtidigt kan den 
negativa påverkan på människan, natur och klimat minskas. I 
Malmös trafikprogram tas tre huvudmål upp för trafikstrategin: 

A. Trygg och tillgänglig stad för malmöborna 
B. En starkare region 
C. Effektivare transporter 

(Gatukontoret 2005, s.23) 
 

A.Trafiksystemet spelar en stor roll i att få Malmö till en trygg 
och tillgänglig stad. Genom en vidarutveckling av dagens 
trafiksystem kan bättre förutsättningar fås för att bidra till en 
mer miljömässig hållbar utveckling. Till exempel genom att 
vidarutveckla Malmö som cykelstad, skapa effektivare lokal 

kollektivtrafik, sprida citytunnelns effekter, skapa smartare 
parkering samt bibehålla tillgängligheten med ett lugnare tempo.  
 
B. Huvudmål B handlar om hur Malmö samspelar med regionen. 
Skånes orter kan sammanbindas genom bra kommunikationer 
och genom att bygga vidare på de möjligheter som 
Öresundsbron och citytunneln ger. 
 
C.Detta huvudmål fokuserar på ett effektivare utnyttjandet av 
trafiksystemet för både människor och gods. Inom modern 
trafikplanering gågår ett paradigmskifte som betyder att fokus 
flyttas från rörlighet till tillgänglighet. Exempel på förändringar 
är att knyta samman Skåne med hjälp av citytunneln, vara aktiva 
i det regionala samarbetet, förtäta de stationsnära områdena och 
skapa möjligheter för nya resvanor. (Gatukontoret, 2005 s.23) 
 

8.5.1 RESFAKTA MALMÖ 
- Bilen används vid 41 % av alla resor, en minskning från 

52% år 2003. Resorna till fots och med cykel har ökat på 
kortare sträckor och tågresorna ökat på längre sträckor.  

- Bilen är vanligast vid alla typer av ärenden utom vid resor 
till skola/ utbildning och vid inköp av livsmedel.  

- 38 % av alla bilresor är kortare än 5 km, och 4 % är 
kortare än 1 km.  

- Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt, drygt 40% 
sedan 2000.  

- De flesta buss-resorna görs av yngre och av kvinnor, 
vanligtvis till skola/utbildning.  

- Medellängden för en cykelresa är 3,0 km, och för en resa till 
fots 1,4 km. (Resvaneundersökningen och 
Miljöredovisning för Malmö stad 2008) 
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8.5.2 KOLLEKTIVTRAFIK 
För att få fler att åka kollektivt har kollektivtrafikkommittén 
arbetat fram en strategi där företag och anställda erbjuds 
skattebefriat periodkort. Kollektivtrafikkommittén har föreslagit 
att staten ska kunna ställa krav på arbetsgivare att ta fram en så 
kallad ”grön plan” för företagets transporter, och de anställdas 
resor och tillåta bruttolönavdrag. Skattebefriade förmåner 
bidrar till en ökad konsumtion av respektive tjänst. 
(Miljövårdsberedningens promemoria 2006:2) 
 

8.6 VAD STYR? 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen är de lagstiftningar som 
styr trafikrelaterade miljöfrågor. Miljöbalken reglerar bland 
annat miljökvalitetsnormer och tillsynsfrågor vad gäller 
trafikstörningar. Plan- och bygglagen reglerar 
samhällsplaneringen med kopplingar till Miljöbalken. 
Miljökvalitetsnormer faställs ibland i förebyggande syfte för att 
skydda människors hälsa eller miljön.  
 
Malmö har svårt att klara miljökvalitetsnormerna i huvudsak 
gäller det kvävedioxid. De största problemen är vid de mest 
trafikerade gatorna i centrala Malmö, men även vissa trånga 
gator med måttlig traffik i den äldre delen av Malmö. Gator där 
det har överskridits är bland annat Nobelvägen, Amiralsgatan, 
Södervärn och Föreningsgatan. Se karta i bilaga 2 sidan 71 
(Stadsbyggnadskontoret & Gatukontoret 2004) 
 
 
 
 

8.7 MALMÖS GRÖNPLAN 
En av de viktigaste kvaliteterna Malmö har är inslaget av gröna 
miljöer och vatten. I samband med att landsbygden har 
omvandlats till stad har det planerats och planterats i dessa 
miljöer. Det är en stads eget ansvar att skapa sina egna kvaliteter 
genom att ta långsiktliga beslut som sedan förverkligas över lång 
tid. Malmös alla stora parker har tilkommit vid sådana beslut. 
Malmös grönplan har ett långsiktligt perspektiv. Den föreslår 
förbättringar för kommunens befintliga grönområden, men även 
förslag till att utveckla framtida grönstrukturer och förslag för 
det biologiska innehållet. Grönplanen innehåller dock inte några 
konkreta åtgärdsplaner, den lägger istället fasta på mål som ett 
underlag för en framtida planering. (Gatukontoret et al. 2005) 
 
Malmö brukar kallas parkernas stad, men stadens totala park 
och naturmark är mycket liten. Enligt Malmös grönplan har 
Malmö i jämförelse med andra svenska städer i särklas minst 
grön mark. Därför har kommunen som mål att lägga stor vikt vid 
grönska vid förändring och förnyelsearbete. Det är extra viktigt 
med stort utbud av grönska i en stad som Malmö som är 
omgiven av odlingslandskap, vilket försvårar människor att fritt 
röra sig. Invånarna blir mer beroende av den grönska som 
staden erbjuder. (Gatukontoret et al. 2005) 
 

8.7.1 MALMÖS MÅL  
I grönplanen presenteras en grönpolicy och mer ingående mål 
för hur grönstrukturen ska utvecklas. Policy och mål ska utgöra 
en grund för arbetet med grönstrukturen i kommunen. Malmö 
ska erbjuda Malmös invånare ett brett utbud av grönområden, 
en rik och varierad natur- och kulturmiljö med höga rekreativa 
och biologiska värden. De mål som tas upp i Malmös grönplan 



42 
 

2005 är generella mål, rekreativa mål och biologiska mål. Målen 
är: 
 
Generella mål 
Generellt är målen för den gröna planeringen: 

-  att öka den sammanlagda arealen grön mark i Malmö 
-  att säkerställa värdefull grön mark så att denna skyddas 

från exploatering 
Rekreativa mål 
Från rekreationssynpunkt är målen: 

-  att skapa ett varierat utbud av parker och natur- och 
rekreationsområden som tillsammans med särskilda 
fritidsområden och gröna bostadsgårdar uppfyller 
malmöbornas ”gröna” behov att inom hela kommunen 
åstadkomma ett sammanhängande grönt nätverk med god 
tillgänglighet 

Biologiska mål 
Från biologisk synpunkt är målen: 

-  att skapa ett rikare och mer varierat utbud av arter och 
biotoper inom kommunen 

- att förstärka kommunens olika landskapstyper och 
utveckla olika karaktärsområden inom varje landskapstyp 

(Gatukontoret et al. 2005) 

 
8.7.2 OMRÅDEN MED BRISTANDE GRÖNOMRÅDEN 
I Malmös grönplan delas Malmös kommun upp i olika områden. 
Området Innerstaden innefattar bland annat Gamla stan, 
Slottstaden, Möllevången, Sorgenfri, Pildammsparken, 
Kungsparken, Slottsparken och Rönneholmsparken. Innerstaden 
är det område med den största andelen hårdgjord yta (60%). De 
grönområden som finns i området utgörs främst av stora och 

medelstora parker med varierande innehåll utav parkbiotper, 
träd och buskbestånd. Det föreslås i Malmös grönplan en ökning 
av andelen träd och buskar i ett sammanhängande bestånd, 
främst i parker, bostadsgårdar och grönområden mellan husen 
samt i gatumiljö. Det övergripande målet är att aldrig minska 
andelen grön mark utan istället öka det gröna vid förändringar i 
markanvändningen. (Gatukontoret et al. 2005) 
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9. PLANERNA I NORRA SORGENFRI, 
MALMÖ 

 

9.1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer jag att beskriva Norra Sorgenfris 
framtidsplaner och hur området ser ut idag. Jag kommer att 
beskriva hur områdets kvartersstruktur, stadsstruktur, gatunät 
kommer utvecklas. Jag kommer även att ta upp hur planarbetet 
fungerar och de konflikter som uppstår.  
 

9.2 BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Norra Sorgenfri är idag ett av Malmös äldsta industriområde 
med en yta på nästan 48 hektar. Planprogrammet som arbetats 
fram över Norra Sorgenfri är ett samarbete mellan 
stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret och har idag stora 
framtidsplaner. Under våren 2007 presenterade 
stadsbyggnadskontoret ett visionprogram över området som 
ligger till grund för planprogrammet som arbetades fram  2008 
och efter det ska en detaljplan utarbetas etappvis. 
(Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 
Områdets består idag av sju stora kvarter.  Norra Sorgenfri 
upplevs idag som en barriär mellan centrala och östra Malmö 
genom sin storlek och ödslighet. Även om avstånden är 
förhållandevis små mellan exempelvis Värnhem och Rosengård, 
upplevs en brist på kommunikationer mellan områdena. 
(Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 

 
 

9.1 KVARTERSSTRUKTUR 
Kvarteren i Norra Sorgenfri kommer att delas upp i mindre delar 
och området kommer få ett väl integrerat nät av gator, torg och 
gröna platser med en stor variation på bebyggelsens karaktär. 
Det planeras cirka 2500 nya bostäder. Gatorna kommer att dras i 
fastighetsgränserna för att göra den etappvisa utbyggnaden 
lättare i framtiden. Industrigatan kommer att fungera som ett 
huvudstråk genom hela området. Förslaget innebär en tät 
innerstadsbebyggelse, som kommer att brytas upp med mindre 
grönområden utspridda i hela området. I kvarteret Degeln 
planeras även en störra park. (Se karta över planförslaget i 
bilaga 2 sidan 72). Fastigheterna ägs av ett flertal olika 
fastighetsägare. Kvarteren kommer att utvecklas för nya 
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bostäder i samspel mellan kommunen, byggherrar och andra 
aktörer. (Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 

9.2 TIDSPERSPEKTIVET 
Utvecklingen av Norra Sorgenfri måste tillåtas att ta lång tid. 
Under tiden planprogrammet har arbetats fram har olika 
genomförandefrågor diskuterats så att visionerna på området 
kan förverkligas genom beskrivna värden och kvaliteter. 
(Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 

9.3 FLERA INTRESSEN 
En viktig punkt i arbetet är att få med många aktörer såsom 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och enskilda att 
delta och tillföra synpunkter i en öppen dialog. Eftersom det 
föväntas delta ett stort antal aktörer i processen är det viktigt att 
det finns tydliga målpunkter med i bilden. Detaljplanering, 
exploatering och utveckling kommer att ske i olika tidpunkter 
och i olika områden. I planprogrammet för Norra Sorgenfri 
(2008) understryks hur viktigt det är att de olika aktörerna 
samarbetar för att området” ska kunna utvecklas på ett 
sammanhållet sätt och uppfylla de övergripande målen. Det är 
viktigt att det finns tydliga mål uppställda, och här har det 
funnits ett antal ”nycklar” som tagits extra hänsyn till i varje 
projekt, dessa nycklar har fungerats som områdets 
framgångsfaktorer. (Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 
Norra Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde. Området 
består av byggnader från många olika tider med blandade 
fasadmaterial och utryck. Den nya bebyggelsen i området ska 
vara varierad och följa vissa riktlinjer för att passa in med de 
material som redan finns i området. ”Gröna” väggar och fasader 

med beväxta klätterväxter är några förslag till ett grönare 
område. Miljövänligt byggmaterial bör väljas och ett långsiktigt 
hållbart tänkande vid tillverkning och skapande. 
(Stadsbyggnadskontoret 2008) 

 

9.4 MARKANVÄNDNING 
De befintliga lokalerna 
som finns i området 
kommer att användas 
på nya sätt, 
exempelvis genom att 
inreda loft eller skapa 
”townhouse” och 
lokaler för olika 
verksamheter. Malmö 
stad vill skapa ett rikt 
folkliv i området, 
genom att locka med 
en mängd aktiviteter, 
handel och service. 
Husen kommer att ha 

offentliga 
bottenvåningar med 
varierad verksamhet. 
Ur ett 
hållbarhetsperspektiv 

är det mycket 
intressant att 
integrera boende och 

handel i samma område. Om området kan erbjuda ett rikt och 
varierat serviceutbud och detta finns på gångavstånd kan 
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bilberoendet minska kraftigt. Det är även viktigt att handeln 
utvecklas småskaligt och inte till en volymhandel som lockar till 
sig mer biltrafik och som skapar stora parkeringsbehov som 
följd. (Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 

9.5 STADSSTRUKTUR 
Stadsbyggnadsnämden gav år 2004 uppdraget till 
stadsbyggnadskontoret att göra en översyn av området och 
utreda om det är möjligt att göra en plan med blandad 
stadsbebyggelse utan störande verksamheter. Planprogrammet 
togs fram för att fungera som ett underlag för kommande 
detaljplaner för området. (Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 
Norra Sorgenfri kommer att bli en blandstad med stort 
mångfald. Blandningen kommer att ske på områdes-, kvarters 
och fastighetsnivå. Norra Sorgenfri kommer att bli en del av den 
blandade täta innerstaden i Malmö. På kvartersmarken kommer 
det att ställas höga krav på grönytefaktor. En del tak och gårdar 
kommer därför täckas av grönska, och på det viset bidra till en 
bättre lokal miljö och på ett bättre och effektivare sätt ta hand 
om dagvattnet. (Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 

9.6 VISIONER I NORRA SORGENFRI 
Enligt översiktsplanen 2005 för Malmö ska Norra Sorgenfri 
utvecklas till innerstadskaraktär, det kommer bli ett steg mot 
ambitionen att förtäta den befintliga staden. (Malmös 
översiktsplan, 2005) Utvecklingen kommer att underlättas av 
kommunens stora fastighet, kvarteret Spårvägen, som kommer 
utvecklas till en ny användning. Kvarteret kommer att fungera 
som ett startskott för hela omvandlingen i området. Malmö stad 
har valt att utveckla området till en blandad bebyggelse, vilket 

kommer ha betydelse för hela stadens utveckling. Bostäderna 
kommer att växa fram parallellt medan vissa industrier och 
verksamheter finns kvar. Den splittrande ägandestrukturen gör 
planeringssituationen komplicerad, därför har Malmö startat ett 
förvaltningsövergripande projekt som kommer vara aktivt i 
utvecklingen av Norra Sorgenfri. (Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 

9.7 TILLGÄNGLIGHET 
Det är viktigt att kommunikationerna till Norra Sorgenfri är 
lättillgängliga, området ska kunnas nås till fots, cykel och 
kollektivtrafik. Det ska uppmuntras till att röra sig till fots och på 
cykel i området och bilen kommer att spela en mer nertonad roll. 
(Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 
Idag finns det två busslinjer som kör till Norra Sorgenfri, 
turtätheten är ganska tät både vardag, kvällar och helger. 
(Skånetrafiken) Värnhemstorget är en knutpunkt för många 
bussar, vilket är beläget strax sydväst om området. I nuläget är 
det relativt enkelt att ta sig med cykel till området, det finns dock 
cykelvägar som bör rustas upp. Det är mer svårtillgängligt att ta 
sig till fots till området i och med de breda trafikerade vägarna 
som upplevs som svåra barriärer. (Stadsbyggnadskontoret 
2008) 
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(Stadsbyggnadskontoret 2008 s.9) Rosa område visar Norra 
Sorgenfri. Copyright Malmö 

7.1 GATUNÄT/BARRIÄRER 
Kvarteren i Norra Sorgenfri kommer att göras mindre, eftersom 
det är viktigt att tänka småskaligt för att uppnå 
innerstadskaraktär i området. Befintiga fastighetsgränser 
kommer att följas när det nya gatunätet dras. Det kan behövas 
fartdämpande åtgärder på de långa gatorna. En sådan 
gatustruktur kommer att underlättas av den etappvisa 
utbyggnationen, det vill säga en fastighet kan byggas vidare på 
medan en omkringliggande fastighet förblir oförändrad en tid. 
(Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 
Många av de större vägarna upplevs idag som barriärer, bland 
annat Nobelvägen med dess fyra körfält, se planförslag sidan 72. 
Trafiken beräknas att öka betydande under en tidsperiod på 15-
20 år. Anledningen till att Nobelvägen upplevs som en barriär 
beror bland annat på gatans bredd, trafikens hastighet och 
antalet fordon. I Malmös planprogram tas alternativa lösningar 
upp hur trafikmängden kan minskas och säkras. Nobelvägens 
bredd kan förändras genom att göra om en del av körbanan till 
cykelbanor. Trafikens hastighet kan påverkas genom att 
hastighetssäkra de gångpassager och cykelstråk som korsar 
Nobelvägen. (Stadsbyggnadskontoret 2008) 
 
I Norra Sorgenfri kommer fotgängare och cykeltrafik att 
dominera. Det kommer att finnas två sorters gator i området, 
båda är gångfartsområde, men skiljer sig i bredd och gestaltning. 
Båda sorterna kommer utformas med fokus på fotgängare och 
cyklister. Fotgängare och cyklister kommer endast ha möjlighet 
att nå gatorna från Nobelvägen och Östra Farmvägen, medan 
bilister hänvisas till de nord-sydliga gatorna med infarter från 
industrigatan, Celsiusgatan och Agneslundsvägen. Fler 
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anslutande lokalgator kommer att anläggas längs Nobelvägen för 
få en lugnare trafikrytm och en mindre barriäreffekt. Se 
planförslag sidan 72. (Stadsbyggnadskontor 2008) 
 
 

(Stadsbyggnadskontoret 2008, s.33 Copyright Malmö) 
Röd linje visar den befintliga cykelbanan, den röda sträckade 
representerar färdväg i gata, blå linje visar planerad 
cykelförbindelse.  
 

 9.9 GRÖNSTRUKTUREN I NORRA SORGENFRI 
Norra Sorgenfri har en låg andel grönstruktur i dagens läge. De 
gröna i områden som finns är S:t Pauli mellersta och södra 
kyrkogård som gränsar i söder och ett koloniområde i nordväst. 
Dessa ger ett grönt intryck utan att ge någon särskild 

användning. De övriga grönytorna består endast av små gröna 
stråk i korsningar och remsor längst cykelvägar.  
 
Under rubriken Generella mål i Malmös grönplan 2005 är en av 
punkterna- ”att öka den sammnlagda arealen grön mark i Malmö” 
och under rubriken från rekreationssynpunkt är målet bland 
annat- ”att inom hela kommunen åstadkomma ett 
sammanhängande grönt nätverk med god tillgänglighet”. Detta är 
viktig att tänka på vid förnyelsen av Norra Sorgenfri. Området är 
ett bristområde med stora ödsliga ytor och då finns chansen att 
ta med grönskan i planeringen från början istället för att tränga 
in den i efterhand. (Gatukontoret et al. 2005). I planprogrammet 
finns ett förslag på hur och var grönområden ska läggas i 
området. Karta över förslaget finns i bilaga 2 sidan 72. 
 

9.8.1 GRÖNYTEFAKTOR 
Grönytefaktorn anger graden växtlighet i en fastighet genom att 
mäta ett genomsnittligt värde för hela fastigheten, det kan vara 
ett värde mellan 0,1 och 1. Värdena beor på vilka förutsättningar 
som erbjuds för växtlighet och lokala dagvattenhanteringar. 
Grönskan kan finnas på till exempel innergårdar och grönskande 
väggar och tak. Grönytefaktor ska tillämpas i Norra Sorgenfri. 
(Stadsbyggnadskontoret 2008, s.39) 
 

9.10 MILJÖPÅVERKAN 
Planprogrammet är ett av de underlag som undersöker behovet 
av miljöbedömning, genom att se efter hur stor miljöpåverkan är. 
Med tanke på dagens markanvändning, det vill säga den 
förorenade marken och de befintliga verksamheterna utgör 
området  en negativ miljöpåverkan. De befintliga miljöstörande 
verksamheterna i området kan få en negativ miljöpåverkan på 
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Norra Sorgenfris planförslag. Stadsbyggnadskontoret har gjort 
den bedömning att en miljöbedömning ska göras i samband med 
kommande detaljplanen. (Stadsbyggnadskontoret 2008, s.67) 
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9. VAL AV METOD 
 

9.1 INLEDNING 
I det här kapitlet beskriver jag vilken metod jag har använt mig 
av i analysdelen. Jag förklarar kort vad kvalitativa intervjuer är 
och hur jag gått tillväga med intervjuerna. Jag tar även upp hur 
viktigt det är att vara medveten om bristerna i en intervju och 
hur en subjektiv analys görs.  
 

9.2 KVALITATIVA INTERVJUER 
Steinar Kvale beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun 
(1997), att kvalitativa intervjuer är en insamling av information 
genom ett samtal mellan två parter, intervjupersonen och 
forskaren. Syftet med forskningsmetoden är att få reda på 
intervjupersonens individuella tankar och uppfattningar om 
ämnet. Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa 
eftersom den mest riktar sig på att studera de subjektiva 
uppfattningarna och föreställningarna som intervjupersonen kan 
ha om ett visst ämne. Forskaren ska styra samtalet och intresset 
bör riktas mot hur intervjupersonen uppfattar eller upplever en 
händelse eller företeelse. (Kvale 1997) 
 
De personer jag intervjuade arbetar på olika avdelningar inom 
stads- och trafikplanering, det vill säga: 
 
Ingrid civilingengör, Stadsmiljöavdelningen i Malmö 
Eva landskapsarkitekt, Stadsmiljöavdelningen i Malmö 
Andreas, trafikplanerare, Gatukontoret i Malmö 
Ted fysisk planerare, Stadsbyggnadskontoret i Malmö 

 
I boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) tas etiska 
aspekter upp såsom skydd av intervjupersonernas anonymitet. 
(Kvale 1997). De personer som har intervjuats i mitt arbete är 
anonyma, och jag har valt att ge intervjupersonerna fingerade 
namn, som till exempel ”Ingrid, civilingengör”. Vid varje 
intervjutillfälle har intervjupersonerna informerats om vad 
materialet ska användas till samt hur materialet kommer att 
publiceras. Samtliga tillät mig att citera dem.  
 

9.2.1 GENOMFÖRANDET AV INTERVJUERNA 
Intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats 
och genomfördes under perioden 2010-04-13-2010-04-22. Min 
handledare tipsade mig att kontakta  projektledaren  för  Norra 
Sorgenfri. Projektledaren gav mig förslag på en person med bred 
kunskap om ekologisk hållbarhet och som var delaktig i 
projektet i Norra Sorgenfri. På så sätt valdes de  intervjupersoner 
som var mest insatta i ämnet.   
 
 Intervjuerna pågick i ungefär en timme och spelades in på en 
minidisk för att kunna koncentrera mig på intervjupersonernas 
svar och underlätta för senare analysarbete. Inför intervjuerna 
utarbetades ett antal frågor som användes som ett manus under 
intervjun. Under intervjun växte det fram ytterligare frågor. 
Frågorna var öppna och detta ledde till att intervjupersonerna 
blev mycket villiga att berätta och diskutera. Det inspelade 
materialet har sammanfattats till en text där relevanta svar har 
tagits med, samt några citat från intervjupersonen. Enligt Kvale 
(1997) finns det en risk att utskriften av intervjun blir felaktig då 
transkribenten hör fel eller tolkar felaktigt. De inspelade 
intervjuerna har lyssnats igenom flertalet gånger, samtidigt som 
den sammanfattade texten om intervjuerna har lästs. 
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Sammanfattningen av intervjupersonernas svar ska dock ändå 
ses som min tolkade version av det som sades vid 
intervjutillfället. (Kvale, 1997) 

 
9.2.2 ANALYS AV INTERVJUMATERIALET 
För att kunna besvara min frågeställning är det viktigt att 
intervjupersonerna är representativa. För att få en uppfattning 
av intervjuerna har intervjumaterialet studerats ingående. I den 
sammanfattade texten av intervjuerna har långa svar förkortats 
något.  
 
Den sammanfattade texten är uppdelad efter olika ämnen för att 
få en bättre struktur, och för att försöka urskilja likheter och 
skillnader mellan intervjupersonernas svar, men även för att 
hitta sammanhang i svaren. Några av svaren är citerade för att 
försöka fånga intervjupersonens känsla eller åsikt.  
 
För att få fram ett resultat har jag analyserat intervjusvaren för 
att se om det finns några konflikter eller samarbetssvårigheter 
som försvårar arbetet mot en ekologisk hållbar innerstadsdel. 
Jag kommer att studera intervjupersonernas svar och undersöka 
vad de har för vilja och strategier att nå målet mot en ekologisk 
hållbar stad. Jag är medveten att det krävs en bredare analys, och 
att fler aktörer bör intervjuas för att få en rättvis bild av min 
frågeställning, därför gjordes ett urval av aktörer från olika 
förvaltningar.  
 

9.3 RELIABITET 
Enligt Judith Bell (2000) kan det vara svårt att uppnå 
vetenskaplig tillförlitlighet då kvalitativ forskningsmetod 
används. Det kan därför bli svårt att komma fram till ett resultat 

som är generaliserbart och representativt för en större grupp 
personer. Det finns även en risk att forskaren styr 
intervjupersonerna till vissa svar genom ledande frågor. Ett 
annat problem som finns är att det kan vara svårt att kontrollera 
uppgifterna som inkommit, vilket kan minska sanningshalten. 
(Bell, 2000) 
 
Den studie som gjort i detta kandidatarbete grundar sig på 
subjektiva uppfattningar från fyra tjänstemän inom stads- och 
trafikplanering i Malmö. Därför kan inte studien vara 
representativ eller generaliserbar för alla tjänstemän i Sverige, 
och inte heller i Malmö. Målet med studien har heller inte varit 
att få fram ett generaliserbart resultat utan bidra med en ökad 
förståelse om de svårigheter kommunala planerare har när det 
gäller att planera, utreda och ta fram beslutsunderlag om 
bebyggelse, trafik och grönstruktur i kombination med arbetet 
mot en ekologisk hållbar stad.  
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 10. ANALYS AV INTERVJUMATERIAL 
 

10.1 INLEDNING 
Min dokumentstudie har visat att Malmö beskriver många 
miljöambitioner i översiktsplanen (kap 3), men att dessa inte 
alltid fullföljs. Malmö har en klar strategi för att arbeta mot en 
ekologisk hållbar stad, men har behov av att planera ännu bättre 
för att uppnå målen. Det beskrivs många mål i Malmös 
trafikstrategi och översiktsplan, några av dem är klara och 
tydliga och vissa mindre klara. Malmös miljöprogram påvisar en 
stark vilja att förändra och planera mot en ekologisk hållbarhet. 
Varför sker inga radikala förändringar i systemet? Under min 
dokumentärstudie och under mina intervjuer upplevde jag att 
det finns en vilja att minska biltrafiken, öka grönytorna, få en 
renare luft och friskare miljö och så vidare hos alla som arbetar 
med stadsplanering. Det är mycket som inte kan förändras över 
en natt utan det är förändringar som är långsiktliga. Vad är det 
som försvårar arbetet och finns det några motkrafter? Detta är 
några av de frågorna jag ska försöka besvara i min analys. I 
följande kapitel kommer jag också försöka undersöka möjliga 
konflikter som kan uppstå mellan grönstruktur, bebyggelse och 
trafik. 
 

10.2 ÖVERSIKTSPLANENS ROLL 
Planeringen i staden sker ofta utifrån vad som beskrivs i 
översiktsplanen. Översiktsplanen ska ge en översiktlig bild över 
de visioner som staden har. Det är ett underlag till upprättande 
av framtida. Vid utarbetande av detaljplaner bör därför 
visionerna som är presenterade i översiktsplanen förverkligas. 

Jag tor  dock att verklighet och vision ligger ganska långt ifrån 
varandra och det råder skilda åsikter på vad som anses viktigt 
att förverkliga mellan de olika aktörerna i planeringsprocessen.  
 
Malmös översiktsplan aktualiserades 2005 och snart ska en ny 
översiktplan göras för Malmö. En aktuell översiktsplan är viktig 
för den hållbara utvecklingen. I översiktsplanen (2005) betonas 
strategin att bevara Malmö som en kompakt och därmed 
resurssnål stad (se kap 3). Malmö strävar efter att bli en 
attraktiv och hållbar stad som uppnår målen för ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. (Stadsbyggnadskontoret et. Al 
Gatukontoret 2005) 
 
Jag upplever att Malmö sätter väldigt höga mål och har många 
storslagna idéer att växa som en stad. Malmö profilerar sig som 
en stad som satsar på miljö och ekologisk mångfald.  
 
Då jag frågar Andreas trafikplanerare på gatukontoret varför det 
inte görs några radikala åtgärder för att göra Malmö till en mer 
ekologisk hållbar stad och varför översiktplanen beskriver så 
höga och ”omöjliga” mål svarar Andreas: 
 
”Det är viktigt att ställa höga mål och ”lägga ribban högt”, så inte 
planarbetet stannar upp och slutar att utvecklas och blir bättre.” 
(Andreas, trafikplanerare, Gatukontoret) 
 
Andreas tror att stadsförnyelsen i Norra Sorgenfri kommer göra 
området mer levande, men Andreas tror samtidigt: 
 

Jag tror inte man kan ha hur många levande stadsdelar 
som helst. Nu rustar man upp Värnhem och säger att; 
här ska alla vara, sen ska stråket mellan Värnhem och 
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centralstationen också vara levande, och 
Möllevångstorget är redan livfullt som det är, sen 
kommer Triangeln. Staden är inte så stor att klara så 
många knutpunkter som helst, tror jag. Jag tror att 
man gör en vinst i Norra Sorgenfri att inte säga att 
hela staden ska komma dit. Det tror jag man har gjort 
fel i till exempel Värnhem. Det är lättare att göra det i 
en mindre skala. (Andreas, trafikplanerare, 
Gatukontoret) 

 

10.3 SAMARBETET MELLAN 
TRAFIKPLANERARE OCH FYSISK PLANERARE 
Då jag frågar Andreas hur samarbetet fungerar mellan fysisk 
planerare och trafikplanerare i planeringen för Norra Sorgenfri 
och mera allmänt tycker Andreas att samarbetet har fungerat 
bra med planeringen i Norra Sorgenfri. Han poängterar att det är 
viktigt att trafikplaneringen kommer in tidigt i dialogen. Andreas 
berättar: 
 

 Det kan lätt bli så att fysiska planerarna och 
arkitekterna planerar själva sina storslagna idéer och 
att inte trafiken förankras tillräckligt tidigt i processen. 
Det kan lätt bli så då att det som trafikplanerarna 
säger i efterhand mer uppfattas som ”gnäll”. (Andreas, 
trafikplanerare, Gatukontoret) 

 
Jag frågade Andreas varför samarbetet fungerat så bra i 
planeringen av Norra Sorgenfri och hur de arbetade. Andreas 
berättar att det är Stadsbyggnadskontoret som har hand om hela 
projektet. Trafikdelen är sammansatt av trafikavdelning på 
gatukontoret och trafikavdelningen på stadsbygnadskontoret. På 

så sätt har kommunikationen mellan dessa anvdelningar 
fungerat bra och därför fått samma bild av projektet.  
 
Planprogrammet ligger som grund för planeringen för Norra 
Sorgenfri. Om planprogrammet inte fungerar som det ska, 
berättar Andreas att planprogrammet analyseras och att det förs 
en diskussion om hur det kan det bli bättre.  
 
I boken Stadsplanera istället för bebyggelseplanera och 
trafikplanera, Boverket (2002) föreslås att:  
 

Trafikplanering och bebyggelseplaneringen inte längre 
ska finnas i våra städer utan ersättas med 
stadsplanering; en stadsplanering där trafiken är en av 
grundförutsättningarna som bidrar till en rik, levande 
och väl fungerande stad. (Boverket 2002, s.20) (Se kap 
2). 

 
Stadens miljö, trafik och de människor som lever där hänger 
intimt samman. Det är viktigt att inte se staden och trafiken som 
motpoler utan något som förutsätter varandra. (Boverket 2002, 
s.20) (Se kap 2).  
 
Jag frågar Andreas om han har föslag på idéer för att göra 
samarbetet bättre mellan trafikplanerare och fysisk planerare. 
Då svarar han snabbt att han tycker samarbetet har fungerat bra 
med projektet Norra Sorgenfri, men att han tycker man borde ha 
fler workshops. Vid arbtetet med Norra Sorgenfri gjordes en 
workshop som hölls av en fysisk planerare från 
Stadsbyggnadskontoret och en trafikplanerare från 
Gatukontoret. Genom att bjuda in alla tänkbara aktörer som är 
intresserade av projektet ledde det till att fler aspekter kom med. 
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Andreas berättar att det också blir lättare att diskutera med 
varandra, ge varandra inspiration och bolla idéer, då detta kan 
vara svårt utifrån ett skrivet dokument. Det kan också vara 
givande att vara på plats vid området tillsammans och se 
projektet med samma ögon. Andreas berättar: 
 

När alla är ute på platsen kan alla diskutera med 
varandra. Till exempel; titta på den här gatan, eller hur 
ska vi göra med den här fasaden, hur ska vi lösa 
problemet här och så vidare. Jag tror att det är lätt att 
missa kreativa lösningar då man sitter på sina kontor 
och klickar på kartbilder och skriver ut plandokument 
och så vidare. (Andreas, trafikplanerare, 
Gatukontoret) 

 
Vid mindre områden tror Andreas att det kan vara lätt att 
glömma hur viktigt samarbetet är och då tänka ”det här har vi 
gjort förut”, och då bryr sig mindre åt att bjuda in alla aktörer. 
Andreas beskriver Norra Sorgenfri som ett bra exempel där 
samarbetet mellan olika parter och intressenter fungerat bra, 
han beskriver det som ett framgångskoncept;   
 

Norra Sorgenfri är ett av de få förtätningsområdena i 
Malmö, då folk har varit väl medvetna att det kan 
medföra problem, i och med att det är förtätning inne i 
staden. Det är bra att det läggs så mycket kraft åt en 
bred dialog i planarbetet för Norra Sorgefri. (Andreas, 
trafikplanerare, Gatukontoret) 

 
Jag frågar Ted fysisk planerare på Stadsbyggnadskontoret hur 
han tycker samarbetet mellan trafik, bebyggelse och 
grönstruktur  har fungerat under planeringsarbetet för Norra 

Sorgenfri. Han tycker att det har fungerat bra, men han tror att 
det beror mycket på att man har haft ett planprogram att följa 
genom planeringen. En hjälp i arbetet har också varit 
gestaltningsprogrammet som har behandlat olika delprojekt. Det 
har dock uppstått diskussioner mellan trafik och grönstruktur, 
eftersom det ständigt diskuteras hur mycket grönytor som ska 
planeras. Ted tror däremot att det kan ha uppstått fler konflikter 
och diskussioner under tiden  planprogrammet utarbetades.  
 
Jag fick uppfattning att Ted inte var så insatt i planarbetet för 
Norra Sorgenfri, dels för att han inte varit med och utvecklat 
planprogrammet och för att han inte arbetat på 
Stadsbyggnadskontoret så länge och är relativ nyexaminerad.  
 
Jag frågar samma fråga till Lena, landskapsarkitekt på 
stadsmiljöavdelningen, hur hon tycker samarbetet mellan trafik, 
bebyggelse och grönstruktur fungerar. Jag får ett liknande svar, 
att det fungerar bra men att det finns vissa brister som kan bli 
bättre.  
 
Det uppstår ofta diskussioner när sektionsbredden på gator ska 
bestämmas.  Lena berättar: 
 

Vi vill ofta från vår sida få till att gatorna är så pass 
breda att vi kan få plats med trädplantering, då det 
finns andra förvaltningar som tycker det kan bli för 
breda sektioner. Det kan tyckas att rent stadsmässigt 
att det blir för breda gator. Men också ur en 
exploateringsynpunkt att man tycker det är värdefull 
mark som går till gata när det egentligen  kan bli en 
byggnation. (Lena, landskapsarkitekt, 
stadsmiljöavdelningen) 
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Min tolkning av intervjupersonernas svar på hur det tycker 
samarbetet mellan trafik, bebyggelse och grönstruktur fungerar 
är att samtliga tycker att det fungerar bra, men att det kan 
förbättras på vissa håll. Jag tror att förvaltningarna 
kommunicerar väl med varandra, framför allt får jag 
uppfattningen att de olika förvaltningarna på Gatukontoret 
känner en samhörighet med varandra. De flesta av 
intervjupersonerna beskriver dock en svårighet med samarbetet 
mellan privata byggherrar och fastighetsägare. Jag anser att det 
finns ett stort behov att utvecka en bättre strategi att komma 
överens på.  
 
Kommunen kan på olika sätt få med hållbarhetsaspekterna i 
planeringen, men på privatägd mark försvåras arbetet mot 
ekologisk hållbarhet. Hållbarhetsaspekterna prioriteras oftast 
inte i första hand då exploatörer många gånger är för 
vinstinriktade. Deras intresse för ekonomi och teknik går före 
och marknadskrafterna blir ofta styrande. Det är inte bara 
samarbetet mellan trafikplanerare och fysisk planerare som 
måste förbättras utan även samarbetet mellan planerare och 
exploatörer. Att planera innebär ofta att kunna kompromissa 
mellan olika intressen.  
 

10.4 SKILLNADER MELLAN EN 
TRAFIKPLANERARES OCH EN FYSISK 
PLANERARES ARBETSSÄTT 
Jag frågar Andreas vad det finns för skillnader mellan en 
trafikplanerares arbetssätt jämfört med en fysisk planerare. 
Andreas funderar ett bra tag innnan han svarar på frågan, även 

om han inte är helt nöjd med sitt svar. Trafikplanerare utgår ofta 
från gatorna, de drar upp gatorna först, medan fysisk planerare 
och arkitekter mer utgår från byggnaderna. Fysiska planerare 
och arkitekter utgår från bebyggelsestrukturen och drar därefter 
gatunätetet. Alla parter behövs lika mycket, eftersom de utgår 
från olika synvinklar och prioriterar olika.  
 

 Andreas poängterar att det är helheten som är det 
viktiga, till exempel man kommer inte till en plats för 
att det finns vackra byggnader utan för det är en 
trevlig plats, det vill säga sambandet mellan byggnader 
och gator och rum. (Andreas, trafikplanerare, 
Gatukontoret) 

 
Trafikplanerare, fysisk planerare och arkitekter kompletterar 
varandra väldigt bra för det mesta. Andreas har dock upplevt att 
fysisk planerare och trafikplanerare kan ha väldigt skilda 
uppfattningar, men efter en diskussion tillsammans brukar det 
vara lätt att ta till sig nya idéer, särskilt om dialogen börjar tidigt.  
 
När jag frågade mina intervjupersoner vad de ser för skillnader 
mellan en fysisk planerares och en trafikplanerares arbetssätt 
tyckte samtliga att det var en svår fråga att svara på. Ted från 
Stadsbyggnadskontoret menar att det beror helt på vilka man 
jämför med. En fysisk planerare kan arbeta på väldigt olika sätt, 
beroende på till exempel intresse och ålder. Samma sak gäller för 
trafikplanerare.  
 
Både Andreas på Gatukontoret och Ted på 
Stadsbyggnadskontoret har uppfattningarna att trafikplanerare 
och fysisk planerare prioriterar olika och har olika 
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utgångspunkter. Detta var för mig inte så förvånansvärt, 
eftersom utbildningarna är så pass olika.  
 

10.5 KONSEKVENSER 
Jag frågar Ted vad han tror att Norra Sorgenfri kommer föra med 
sig för konsekvenser på Malmös stadsbild och rörelsemönster. 
Ted svarar: 
 

Jag tror framförallt att det kommer ”binda” ihop 
Malmö. Idag upplevs Norra Sorgenfri som en barriär. 
Det kommer även fungera som ett stråk mot Östra 
kyrkogården och Rosengård. Norra Sorgenfri kommer 
kännas mer som en del av innerstaden. Det kommer bli 
ett nybyggt område, men det är en fördel om det kan 
byggas ut under en längre tid så det blir en större 
variation och planeras utifrån ett längre tidsperspektiv 
(Ted, fysisk planerare, Stadsbyggnadskontoret) 
 

När jag frågar Lena vad hon tror Norra Sorgenfri kan föra med 
sig för konsekvenser hoppas hon på många goda så klart.  
 

Vi tror att området kan knyta samman östra Malmö 
med innerstaden. Kan vi få igenom den visionen som 
finns, att få området mer småskaligt både vad gäller 
husbyggnation och att det finns flera olika 
upplåtelseformer, olika fastighetsägare och mycket av 
den smålskaliga verksamheten. Då har vi lyckats. För 
oss på Malmö stad känns detta som ett spännande och 
nytt område, för vi har inte jobbat med ett sånt område 
tidigare. Det här är ett område där man måste jobba 
tillsammans med många byggherrar och 

fastighetsägare. (Lena, landskapsarkitekt, 
Stadsmiljöavdelningen) 

 

 

10.6 HUR MINSKAS BILTRAFIKEN I NORRA 
SORGENFRI? 
Min egen vision är att göra hela Norra Sorgenfri bilfritt, men jag 
tror att viljan saknas. Jag anser att det är jätteviktigt med en 
stark motivation vid sådana drastiska åtgärder. När jag frågar 
Andreas på gatukontoret tror han också att ett bilfritt Norra 
Sorgenfri hade varit ett alternativ om det funnits vilja till det. 
Han berättar att planen är att få bilen mindre betydelsefull i 
Norra Sorgenfri och att gång och cykel ska dominera. Andreas 
tror att det är svårt att prioritera bort bilen helt i området. För 
att få bilen mindre dominant i Norra Sorgenfri planeras det för 
underjordiska garage för att få undan parkerade bilar, smala 
gator för att sänka hastigheten, och en del bilfria mindre gator. 
Andreas berättar att man utgått från gång och cykelvägar samt 
kollektivtrafiken och sedan lagt till biltrafiken, eftersom 
biltrafiken redan finns där. Det finns inget själ att bygga vidare 
på biltrafiken.  
 
Jag frågar Andreas hur man kan styra mot ett bilfritt Norra 
Sorgenfri? Andreas menar att man kan påverka bilantalet genom 
parkering, det vill säga om man kan köra bil dit och parkera den 
lockar det till sig fler bilar. Det ska inte finnas någon permanent 
eller långtidsparkering i Norra Sorgenfri, utan det kommer 
finnas korttidsparkering till de butiker som finns i området. Det 
är en svår avvägning, eftersom det ska vara lätt att ta sig till 
området, samtidigt som det inte ska uppmana folk att ta bilen. 
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Genom att göra gång-,  cykelnät och kollektivtrafik attraktiv och 
lättillgänglig kan bilandelen minska. 
 
 Industrigatan och Nobelvägen är under planering, det kommer 
att bli en helt ny sektion då det ska finnas möjlighet till gång- 
cykelstråk samt uteserveringar. Vägbredden kommer minimeras 
att bussar ska kunna mötas, bredare än så kommer det inte bli. 
Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer bli ännu bättre  i och 
med station Rosengård och station Triangeln. Då kommer Norra 
Sorgenfri vara centralt beläget till olika kollektivtrafik 
möjligheter. (Se planförslag i bilaga två sidan 72).  
 

10.7 VAD HAR GJORTS FÖR ATT UPPNÅ 
EKOLOGISK HÅLLBARHET I NORRA 
SORGENFRI? 
Jag frågar Lena, landskapsarkitekt på stadsmiljöavdelningen på 
vilket sätt man har arbetat för att uppnå ekologisk hållbarhet i 
Norra Sorgenfri.  Lena förklarar då att området är under 
planering och inte kommit igång att börja byggas än. Lena 
berättar: 
 

Det man gör är att bevara mycket av de befintliga 
byggnaderna, det vill säga att man inte river och 
istället bygger vidare på det som finns. På allmän 
platsmark försöker man få in så mycket grönyta som 
det går. (Lena, Stadsmiljöavdelningen) 

 
Genom planprocessen har man också möjlighet att ålägga 
exploatörer att uppfylla en viss grön kvot på sin fastighet, till 
exempel genom gröna tak eller liknande. 

 
Vad har då varit svårigheterna i arbetet för att uppnå en 
ekologisk hållbarhet? 
 
Lena berättar att i visionsprogrammet och planprogrammet är 
förvaltningarna eniga om att ha ett ekologiskt hållbarhets tänk, 
men det finns oftast i Malmö vid nya exploateringsområden. Det 
är viktigt att planerare känner till miljömålens innebörd och att 
de vägs in i planeringen. 
 
Det gäller att få med sig fastighetsägarna. Vidare berättar Lena 
att planeringen av Västra hamnen har varit enklare, eftersom det 
är kommunen som äger marken och säljer av den till 
intresserade byggherrar. Där har kommunen större möjlighet att 
sätta krav. Eftersom Norra Sorgenfri har ett trettiotal 
fastighetsägare blir arbetet svårare. Genom en dialog med 
fastighetsägaren hoppas man försöka få dem att bevara så 
mycket som möjligt av befintlig byggnation och att få in ett 
gröntänk, och möjligtvis få in tankar på hur energiförsörjningen 
ska ske och om det finns intresse för solceller eller solpaneler till 
exempel.  
 

10.8 VARFÖR HAR INTE NORRA SORGENFRI 
PLANERATS TILL ETT MER MILJÖANPASSAT 
OMRÅDE ÄN VAD PLANERNA PEKAR MOT? 
En förklaring är att det är 30 olika fastighetsägare. Dialogen 
mellan kommun och fastighetsägare försvåraras då. Norra 
Sorgenfri kommer att utvecklas till en blandad stadsdel, detta 
har varit en svårighet men också för att man bygger ut under så 



57 
 

lång tid. Det är svårt att få till det rent praktiskt, eftersom det är 
så många fastighetsägare.  
 
Ted, fysisk planerare på Stadsbyggnadskontoret förklarar att det 
är svårt att veta när planerna för Norra Sorgenfri kommer att 
vara klara då det är helt beroende på när fastighetsägarna i 
området vill exploatera sin fastighet. Norra Sorgenfri har en 
väldigt splittrad ägarstruktur då området består av 38 
fastigheter ägda av 30 olika fastighetsägare. De flesta 
fastigheterna är privatägda och kan då försvåra 
utvecklingsprocessen för kommunen (kap 3).  
 

Det svåra med att uppnå ekolgisk hållbarhet är att vi 
endast kan styra över kommunägd mark. Till exempel, 
vi kan inte råda över kvartersmarken, planen kan man 
styra genom bland annat grönytefaktor. (Ingrid på 
stadsmiljöavdelningen) 

 
I och med  den svåra ägarstrukturen  har det fört med sig många 
olika intressen. Det kan till exempel vara konflikter med de 
industrier som finns i området. De känner sig begränsade när 
bostäder tillkommer i området. Ted ser det som en fördel att en 
del verksamheter finns kvar i området för att det ska bli en 
blandad stadsdel. Planprogrammet visar på hur området 
utvecklas som en del av innerstaden. En del verksamheter 
kommer vara kvar, men i lägre utsräckning. De lågintensiva 
lagerlokalerna och obebyggda fastigheterna som finns i området 
vill kommunen utnyttja på ett bättre sätt. Då området kommer 
att byggas ut under en längre tid kommer verksamheter och 
bostäder att blandas i samma område. Andreas, trafikplanerare 
på Gatukontoret berättar för mig att kommunen är medveten att 
vissa industrier i området kommer att skapa bullerproblem för 

de boende. Därför planeras det till exempel ”tyst sida”, väl 
isolerade väggar och andra möjliga lösningar.  
 

10.9 MOTKRAFTER UNDER PLANERINGEN 
Jag frågar Lena på Stadsmiljöavdelningen om hon upplevt några 
motkrafter under arbetet i Norra Sorgenfri då svarar hon: 
 

I  visionsprogrammet som tagits fram har det inte 
uppstått några tveksamheter från fastighetsägarna. De 
har insett att deras fastigheter stiger i värde, så där 
finns det ett intresse att förädla området. Tidsaspekten 
är något vi inte kan styra över, där får vi vänta och se 
när byggherrarna kan tänkas komma igång. (Lena, 
landskapsarkitekt, Stadsmiljöavdelningen) 

 
Jag frågar Ingrid, civilingengör på Stadsmiljöavdelningen hur 
hon ser på stadsplaneringens roll i Malmö, och hur mycket de 
ekologiska aspekterna förs in i planeringen dagligen. Ingrid 
berättar då att Malmö stad  har som ett övergripande mål att 
sträva mot hållbar utveckling, däröver ekolgisk hållbarhet.  
 

I och med att vi planerar med nya 
exploateringaområden på den här förvaltningen 
(stadsmiljö), så finns det med i detaljplanefasen att 
tänka på de ekolgiska aspekterna. Men det svåra med 
att uppnå ekolgisk hållbarhet är att vi endast kan styra 
över kommunägd mark. Till exempel, vi kan inte råda 
över kvartersmarken. (Ingrid, civilingenjör, 
Stadsmiljöavdelningen) 
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Miljöprogram SYD har tagits fram genom ett samarbete mellan 
Malmö stad, Lunds kommun och Lunds universitet. Programmet 
ska fungera som ett vertyg för att få ett bättre och mer ekologiskt 
hållbart byggande. Programmet vänder sig främst till byggherrar 
vid nybyggnation på kommunal mark. (Miljöprogram syd 2009) 
 
Ingrid berättar om Miljöbyggprogram syd. Vi tecknar ett avtal 
mellan exploatören och kommunen, för att reglera de kostnader 
som planen kan föra med sig. I detta avtal kan exploatören 
förbinda sig att följa byggmiljöprogram syd. Då kan man styra till 
exempel vad för byggmaterial som ska användas, vilken 
energianvändning och så vidare.  
 
Miljöprogram syd är ett nystartat projekt som startades hösten 
2009, men som ersätter ett miljö- och kvalitetsprogram som 
användes ibland annat i Bo01. Det fungerar på liknande sätt, det 
vill säga man ställer hårda krav på byggherren. På så sätt är 
byggherren med i processen och följer de krav som ställs. Jag 
tror detta är ett bra sätt att få byggherrarna att tänka mer på de 
ekologiska aspekterna. Det gäller att vara ganska tuff mot 
byggherrarna, så det förstår hur viktigt det är att få med 
miljöaspekterna i planering och byggande.  
 

10.10 FÖRTÄTNING 
Många vill bo i de större städerna och leva ett mer urbant liv, 
därför är trycket stort på de större städerna i Sverige. Samtidigt 
som måttfulheten är mycket viktigt för en stad, om 
stadsutvecklingen ska gå mot en mer hållbar utveckling. 
(Boverket 2003, s.20) (se kap 2) 
 

För att få en stadsutveckling som leder mot ett hållbart samhälle 
är det viktigt att hitta de fysiska strukturerna som bidrar till 
detta. (Boverket 2003, s.20) (se kap 2) 
 
Malmö har väldigt liten mark förhållande till befolkningen. Det 
pågår en ständig förtätningsdiskussion i Malmö, vart man kan 
förtäta och hur man ska gå till väga. Det anses ekologiskt hållbart 
att spara åkermarken, men samtidigt är det viktigt att bevaka 
kvaliteterna i det förtätade området.  Genom ett politiskt beslut 
har man bestämt att Malmö ska byggas ut till yttre Ringvägen 
och sedan ska man spara så mycket som möjligt av åkermarken. 
Lena berättar: 
 

Det kommer bli en utmanning för oss att förtäta och 
ändå få till en bra kvalitet på staden, det vill säga att vi 
ska ha en bra livsmiljö. Vi ska kunna erbjuda miljöer 
där folk kan vistas utomhus. Grönområden har en 
väldigt positiv effekt på människans hälsa och klimatet. 
(Lena, landskapsarkitekt, Stadsmiljöavdelningen) 

 
Ingrid berättar: 

Förtätning tror jag framför allt inte handlar om att 
förtäta parkmark, det är inte så att man vill ta halva 
parken och bebygga. Jag tror att det mesta är att 
förtäta på befintlig kvartersmark eller på mindre 
mellanrum. Fler människor kommer att  bo i Malmö, 
fler kommer vilja utnyttja de grönområden som finns. 
Trycket kommer blir större. (Ingrid, civilingenjör, 
Stadsmiljöavdelningen) 

 
För Malmö är det extra viktigt att skapa grönområden och 
rekreation i närmiljön eftersom Malmö är omgiven av åkermark. 
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Lena berättar att många malmöbor saknar natur och rekreation. 
I andra kommuner finns det mer skog som inte Malmö har. 
Malmö får hela tiden skapa natur på åkermarken, och då har vi 
tidsaspekten åter igen, det tar tid innan innan det växer till sig. 
Lena berättar: 
 

Vi måste försöka lämna lite mark åt barnbarn och 
barnbarns barn så inte allting byggs ut. Det är lite av 
ett dilemma för Malmö eftersom staden är så pass 
ytmässigt litet. (Lena, landskapsarkitekt, 
Stadsmiljöavdelningen) 

 

10.11 SAMMANFATTNING AV ANALYS 
Malmö stad har höga mål vad gäller ekologisk hållbarhet, och 
detta tar intervjupersonerna upp under intervjutillfällena. Viljan 
att förändra finns hos samtliga av intervjupersonerna. De 
beskriver dock arbetet mot en ekologisk hållbar stad som svår. 
De förklarar för mig att det kan vara svårt att komma överens 
med exploatörer och det borde utvecklas en bättre metod för att 
öppna upp dialogen mellan de olika parterna. Samarbetet mellan 
trafik, bebyggelse och grönstruktur är samtliga intervjupersoner 
överens om att detta fungerar bra, även om de påpekar att vissa 
konflikter kan uppstå.  
 
Planeringsarbetet för Norra Sorgenfri beskriver 
intervjupersonerna som extra svår. En av förklaringarna är att 
det är 30 olika fastighetsägare, att området ska byggas ut under 
så lång tid samt att det alltid är svårare att planera i ett befintligt 
område än i ett nytt.  Ett av de dilemma Malmö stad står inför är 
förtätningsproblematiken. Malmö är en väldigt kompakt stad 

med många invånare. Det är viktigt att bevaka kvaliteterna i det 
förtätade området. 
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11. DISKUSSSION 
 

11.1 BRIST PÅ SAMARBETE 
Vårt samhälle hotas av klimatförändringar, därför måste vi  
ändra på vårt levnadssätt. Det är viktigt att vi skapar 
förutsättningar för en hållbar stadsstruktur i planeringen och 
göra det lättare för stadens medborgare att leva ekologiskt. En 
tät och grön stadsstruktur är en vision.  
 
För att uppnå målet mot en ekologisk hållbar innerstadsdel 
krävs en bred kommunikation mellan olika tjänstemän på 
kommunen, byggherrar och politiker, men också en förståelse 
sinsemellan. Jag anser att det är viktigt att målen mot ekologisk 
hållbarhet är kända av alla stadens medborgare. Staden i fråga 
bör marknadsföra sin miljöprofil och de mål som finns i 
kommunen för att uppnå ekologisk hållbarhet. Om alla i staden, 
medborgare, tjänstemän, politiker, skolor med flera är medvetna 
om de mål som eftersträvas blir det lättare att uppnå dem. Om en 
stad profilerar sig som ”miljöstaden”  ger det  en bra 
marknadsföring för kommunen. Miljö är ett positivt laddat ord. 
Min uppfattning är att ekologisk hållbarhet är ett ”inneord” som 
speglar den tid vi lever i. Ekologisk hållbarhet är inte bara något 
som diskuteras inom stadsplanering utan även runt om i 
världen.  
 
I och med att planering innefattar mycket är det viktigt att alla 
som arbetar inom planering och utvecklar staden strävar åt 
samma håll och är medvetna om vilka mål som ska priroriteras.  
 
 

Samarbetet mellan Lunds kommun och Malmö stad i projektet 
ByggmiljöprogramSyd är ett steg i rätt riktning. Genom detta 
projekt tror jag dialogen mellan byggherre och kommun kan 
förenklas, men också mellan Malmö stad och Lunds kommun. Jag 
anser att det måste ställas fler stränga krav på byggherren. De 
måste bli mer medvetna om hur viktig prioriteringen av miljön 
är.  
 

11.2 GRÖNSTRUKTUR 
Malmö stad har brist på grönytor, men de grönområden som 
finns i Malmö är av väldigt bra kvalitet. Människan mår bra av 
natur och grönområden i närmiljö. Där kan folk motionera och 
umgås. Klimatet gynnas även av grönområden, luften blir bättre 
bland annat. Grönområden ger  positiva effekter på den sociala 
hållbarheten. Grönområden fungerar som ett offentligt rum och 
som en mötesplats där människor umgås. Effekterna på den 
ekologiska hållbarheten är som tidigare nämnt bland annat 
renare luft och klimat. På grund av den höga efterfrågan på mark 
i framför allt de centrala delarna av staden, tror jag inte den 
ekonomiska hållbarheten gynnas lika mycket av grönstrukturen 
jämfört med den sociala och ekologiska. I staden är det en 
ständig konkurrens om mark då staden är under förtätning. 
Grönområden är i riskzonen för exploatering. Hur skapas en tät 
och hållbar stad med grönska?  
 
Ingrid, civilingengör på stadsmiljöavdelningen berättar att det är 
viktigt att den gröstruktur som planeras är av mycket god 
kvalitet. Jag anser att en stor park inte behöver vara ”bättre” än 
en mindre med väl uttänkta grönstråk och funktioner. I och med 
diskussionen om förtätning i städer är det viktigt att planerare är 
medvetna om hur viktigt det är att föra in grönstrukturen tidigt i 
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planeringen. Det är lätt att den kommer in i planeringsprocessen 
försent då kvaliteten ofta inte blir lika bra.  
 
Vid förtätning måste det finnas en stor medvetenhet om hur 
viktig grönstrukturen är. Förtätningen måste ske med en bra 
kvalitet, därför kan inte förtätning innebära en minskning av 
grönstrukturen i en stad. Jag menar att förtätning ofta sker på 
bekostnad av stadens grönområden. Genom att ta en liten del i 
taget märks det mindre även om det blir stora sår i slutändan. En 
levande storstad ska kunna förenas med en rik grönstruktur. 
Detta genom en fungerande balansgång mellan grönstruktur, 
bebyggelse och trafik i planeringen. 
 
De gröna områdena i randzonen mellan stad och landsbygd 
förtätas ofta genom att bebyggelse och vägar styckar upp flera 
grönområden (kap 5.6). Fortsätter denna utveckling har vi inga 
stadsnära grönområden kvar. De som finns kvar förlorar mer 
och mer sina biologiska värden. Jag tror många stadsinvånare 
kan bli upprörda över utvecklingen. Snart blir människan 
tvungen att ta en buss eller bil för att komma till ett grönområde.  
 

11.3 MILJÖARBETET I MALMÖ 
Det är svårt att få en uppfattning om hur arbetet mot eklogisk 
hållbarhet i Malmö fungerar, eftersom jag endast har intervjuat 
fyra tjänstemän som representerar tre olika yrkesgrupper inom 
planering.  
 
Hur ska planerare ta in de ekologiska aspekterna i planeringen 
och har vi tillräcklig kunskap om miljömålen? I utbildningen för 
fysisk planering tycker jag det ingår för lite kurser om ekologisk 
hållbarhet och de nationella miljömålen. Det borde ta större 

plats i utbildningen i och med att miljöaspekterna blir allt 
viktigare i planeringen. En färdigexaminerad fysisk planerare 
och trafikplanerare ska ha tillräcklig kunskap om miljömålen och 
andra ekologiska aspekter för att kunna lösa de problem som 
kan upptså i planeringen. Jag tror att planerare med kunskap om 
hållbar utveckling kommer efterfrågas allt mer på 
arbetsmarknaden.  
 
Ingid på Stadsmiljöavdelningen beskriver Malmös arbete där 
miljöaspekterna ständigt finns med i planeringen. Jag undrar om 
planerare prioriterar miljöaspekterna tillräckligt? Jag upplever 
att intervjupersonerna skönmålar en del av Malmös miljöarbete 
och har svårt att synliggöra vissa problem. Jag tror många 
planerare och politiker skönmålar de insatser som görs för 
miljön, dels för att de vill marknadsföra och göra reklam för 
kommunens miljöarbete.  
 
Jag anser att många politiker försöker blunda för de problem vi 
står inför. Många kommuner har troligtvis inte tillräckligt 
utarbetade strategier och tillvägagångssätt för att uppnå 
ekologisk hållbarhet. Ett stort problem varför inget händer i 
miljöarbetet är att politiker är rädda för att göra radikala 
förändringar och ta obekväma beslut som kan leda till ett lägre 
röstetal i nästkommande val.   
 

11.4 FÖRTÄTNING RESPEKTIVE UTGLESNING  
Det pågår en ständig diskussion om vilken fysisk struktur som är 
den mest fördelaktiga ur miljösynpunkt. Det är svårt att  
beskriva den bästa strukturen eftersom hänsyn måste tas från 
stadens rumsliga förutsättningar. De flesta forskare anser att den 
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mest fördelaktiga strukturen för en hållbar utveckling är 
blandstaden.  
 
Vilken kategori av människor kommer att söka sig till 
blandstaden. Kan etnicitet, ålder eller kön påverka valet av 
stadstyp? Under min studie växte en undran fram kring vilka 
grupper av människor som har varit normen när 
undersökningar har gjorts om vilken stadstyp som är mest 
fördelaktig ur miljösynpunkt. Har forskare utgått från mannen i 
medelåldern, barnfamiljen, studenten eller familjen med utlänsk 
härkomst? Hur kan blandstaden vara den mest miljövänliga 
stadstypen, olika typer av människor lever väldigt olika liv och 
har på det viset olika förutsättningar att välja miljövänliga 
alternativ. Barnfamiljen har inte lika lätt som den ensamstående 
studenten att ta cykeln. 
 
Idag talar forskare för en förtätning, att blandstaden är den 
ultimata lösningen för att uppnå ekologiskt hållbarhet. Kan man 
vara säker på att detta är en långsiktig lösning? Då 
miljonprogrammen byggdes utanför staden ansågs de vara den 
ultimata lösningen för dåtidens behov. Kan vi vara säkra på att 
denna förtätningshysteri inte leder till samma besvikelse som 
miljonprogrammen? 
 

11.4.1 VILLAFÖRORTER 
Utglesning i form av till exempel villaförorter kan öka 
bilberoendet och minska effektiviteten, men hur skapas ett 
miljöanpassat villaområde? Detta har jag inte diskuterat i min 
studie eftersom jag har fokuserat på innerstaden. Sveriges 
befolkning måste kunna få välja bostadsform utifrån egna behov 
och krav, en del människor kommer alltid vilja bo i glesbygden i 
villaområden oavsett hur vi än planerar.  

Malmö har länge bekämpat utglesning och försökt hålla en tät 
stadskärna. Det kommer alltid att finnas människor som trivs 
bäst i villaområden utanför staden oavsett hur staden är 
utformad. Därför anser jag att villaförorten måste accepteras av 
planerare, men att den måste göras mer tillgänglig med till 
exempel kollektiva färdmedel. Hela befolkningen kommer inte 
att kunna bo i staden, det är inte hållbart eftersom det inte 
kommer finnas yta för alla. Framför allt i en stad som Malmö där 
det är brist på mark och det finns begränsade möjligheter att 
utvidga sig. Många stadsbor i Malmö har flyttat ut från 
innerstaden och bosatt sig villaområden i närliggande 
kommuner. Många som väljer att flytta till villa är 
höginkomsttagare och på så sätt förlorar Malmö stad 
skatteintäkter.  
 

11.5 VAD VÄGS TYNGST?  
Desto längre jag har arbetat med min uppsats har jag insett hur 
viktigt målet tillväxt är. Strävan efter tillväxt är enorm. Jag frågar 
mig om tillväxt alltid måste vara något positivt? Tillväxt innebär 
allt fler människor, det blir trängre och staden växer. Detta tror 
jag kan leda till en konflikt mellan bebyggelse, trafik och 
grönstruktur. Tillväxt innebär också en ökad trafik som i längden 
kan stöta bort grönstrukturen. De flesta kommuner strävar efter 
tillväxt och det står framför allt högt på politikernas agenda. Jag 
tror att många politiker har svårt att se något negativt med 
tillväxt eftersom ordet har en sådan positiv klang. Kan tillväxt 
endast medföra positiva effekter utan att öka miljöbelastningen 
på samhället? Jag har fått uppfattningen att samtliga 
intervjupersoner endast ser ordet tillväxt som något positivt. Det 
är svårt att ifrågasätta, framför allt som planerare.  De flesta 
kommuner har idag en antagen Agenda 21, dock med olika 
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framsteg och genomslag i planeringen. Jag anser tyvärr att 
hållbarhetsargumentet väger lätt gentemot tillväxt och 
utveckling. Jag har upplevt att Malmö är en stad som tror på 
tillväxt och satsar mycket på det. Intervjupersonerna berättade 
stolt om de projekt som Malmö har. Andreas, trafikplanerare 
visade en viss tveksamhet till detta ”tillväxttänkande”, som om 
det måste finnas en maxgräns på vad Malmö kan klara av. Finns 
det tillräckligt med Malmöbor för att mätta alla de 
centrumpunkter som finns i Malmö. En centrumpunkt är till 
exempel Möllevången, Värnhem, Gamla stan och framtidens 
Norra Sorgenfri med flera. Malmö är inte en global stad utan 
Sveriges tredje största stad. Jag får känslan att Malmö gått in i en 
tillväxthysteri och tävlar med andra storstäder. Det är då lätt att 
miljötänket sätts som andra prioritering.    
 
Den ekonomiska tillväxten har en mycket stor roll i samhället. 
Alla nivåer av samhället kämpar för att öka tillväxten i vår 
materiella konsumtion. Hur mycket vi än ökar våra insatser för 
miljön, kommer vi inte lyckas nå våra mål så länge miljökrisen 
underordnas med ekonomins kortsiktliga intressen.  
 

11.6 HUR MINSKAS BILBEROENDET? 
I kapitel 4.5.2 beskrivs kollektivtrafik med konkurrenskraft. 
Trafikplanering vill få människor att välja bort bilen för ett mer 
miljövänligt färdmedel. Om detta ska ske måste gång- och 
cykeltrafiken samt kollektivtrafiken bli bättre och effektivare. Jag 
anser att det är viktigt att satsa på en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik. Så länge det tar längre tid att ta kollektivtrafik 
väljer folk bilen. Jag tror inte att människor är beredda att offra 
allt för mycket för att leva miljövänligt. Jag tror fram för allt att 
det är svårt att offra tid. För människan är livskvalitet en viktigt 

faktor. Det finns mycket en planerare kan göra för att förbättra 
tillgängligheten och effektiviteten på kollektivtrafiken. Bland 
annat genom att planera för separata bussfiler, bygga broar vid 
behov för att förkorta bussresorna, täta hållplatser med mera.  
 
Idag kan det kännas komplicerat att åka kollektivt i Sverige. Det 
råder olika transportsystem, tidtabeller och biljettsystem i 
landet. Det är inte möjligt att använda eventuella månads- eller 
rabattkort, utan det gäller olika i varje ny ort. Inom tågtrafiken 
finns det också olika huvudmän, och därför olika biljettsystem 
som kan försvåra resandet. Jag anser att det borde finnas ett 
nationellt och europeiskt bokningsystem för kollektivtrafiken. 
En nationell logistikplan för hållbara transporter borde finnas 
för att kunna samordna olika typer av insatser för ett hållbart 
resande. 
 
För att skapa ett miljöanpassat transportsystem anser jag att det 
krävs en kombination av nya värderingar och större 
tillgänglighet till miljöanpassade transporter och resor. Hela 
ansvaret kan inte läggas på trafikplanerarna. Kan trenden mot en 
stressad livstil med ökade transporter förändras?  
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12.  SLUTSATS  

 

12.1INLEDNING  
Här redovisas vilka slutsatsar som dragits utifrån de frågor 
studien behandlat, den generella analysen, samt fallstudien 
Norra Sorgenfris resultat.  
 
Det borde ligga i allas intresse att få miljön att må bättre. Det 
prioriteras olika mycket av olika människor. När andra problem 
dyker upp bortprioriteras ofta miljön. Genom min studie och 
genom intervjuerna har jag fått en bättre insikt i hur många 
målkonflikter det finns att ta hänsyn till.  
 

12.2 BRIST PÅ SAMARBETE 
De godkända riktlinjerna för samhällsplanering enligt riksdagen 
(Prop. 1997/98:145) är att planerare ska använda sig av de 
nationella miljömålen tillsammans med de övriga nationella 
målen som ett vägledande redskap. (Boverket 2003 s.20 se kap 
3). Eftersom planering omfattar många breda områden som till 
exempel trafik, försörjningssystem, kretsloppsfrågor med mera 
kan arbetet försvåras eftersom det finns så mycket att ta hänsyn 
till. I och med att hållbar utveckling i staden inefattar mycket är 
det extra viktigt att samarbetet mellan olika aktörer fungerar 
bra.  
 
Genom min analys av intervjumaterialet kom jag fram till att 
samtliga intervjupersoner tycker att samarbetet fungerar 
relativt bra mellan de olika förvaltningarna. Jag blev förvånad 

över detta då jag trodde det var en bristande punkt i 
miljöarbetet. Genom analysen av intervjumaterialet kom jag 
dock fram till att det är mycket viktigt att planerare, byggherrar 
och andra som arbetar för staden har samma mål och prioriterar 
samma mål. Samtliga av mina intervjupersoner tar upp detta 
som ett problem. Dialogen mellan exploatör och kommun måste 
bli bättre och öppnare.  
 
Jag anser att planering handlar mycket om att kompromissa, det 
finns alltid motstridiga intressen och det finns ofta ingen perfekt 
lösning. Det är viktigt att komma ihåg att planering inte handlar 
om att skapa utopier i samhället.   
 

12.3 OKUNSKAP OM MILJÖMÅLEN 
Under mina intervjuer upplevde jag en viss osäkerhet över 
miljömålen. När jag pratade om miljömålen fick jag 
uppfattningen av att intervjupersonerna inte känner till målens 
innebörd tillräckligt.  
 
Jag har själv upplevt att miljömålen är något svårtolkade. Idag 
upplevs de otydliga och det visas inte rent konkret hur dessa 
miljömål kan uppnås. Jag tror att vid tydligare miljömål kan 
arbetet mot ekologisk hållbarhet underlättas. Jag har fått 
uppfattning att det finns en okunskap om miljömålen och att de 
därför känns betungande och svåra att ta in i planeringen. Men 
hur högt värderas miljömålen i planeringen, hur viktiga anses de 
vara eller finns det andra faktorer som är viktigare som till 
exempel pengar eller resurser? Jag har dragit den slutasten att 
prioriteringen mellan tillväxt och miljö är väldigt svår. Tillväxt 
och ekonomi prioriteras oftast högst, framförallt bland 
vinstdrivande privata byggherrar. 
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12.4 PLANERINGSARBETET MOT EKOLOGISK 
HÅLLBARHET I NORRA SORGENFRI 
Stadsförnyelsen i Norra Sorgenfri kommer att utvecklas under 
en lång tid. Detta kan gynna den ekologiska utvecklingen då det 
är viktigt att ha ett långt tidsperspektiv. Målet med planeringen 
har varit att området ska växa fram efter hand med en stor 
variation. I planprogrammet finns de ekologiska aspekterna med 
men min studie har visat att de alltid inte väger tyngst. Jag har 
insett att det finns en hel del svårigheter med att prioritera 
miljön högt. Ingrid på stadsmiljöavdelningen berättade detta:  
 

Det svåra med att uppnå ekolgisk hållbarhet är att vi 
endast kan styra över kommunägd mark. Till exempel 
kan vi inte råda över kvartersmarken, planen kan man 
styra genom bland annat grönytefaktor. (Ingrid på 
stadsmiljöavdelningen) 

 
Innan jag påbörjade min studie trodde jag att miljöarbetet var 
lättare. Jag trodde att så länge alla satsar och tror på en bättre 
miljö bidrar det till en hållbar utveckling. Genom min studie har 
jag insett att det finns många intressenter och motkrafter vid 
planeringsarbete.  
 

12.5 SKILLNADER MELLAN FYSISK 
PLANERARES OCH TRAFIKPLANERARES 
ARBETSSÄTT  
En av frågorna jag ville besvara genom min studie var om det 
fanns någon skillnad mellan en fysisk planerares och en 
trafikplanerares arbetssätt för att uppnå ekologisk hållbarhet. 

Jag frågade mina intervjupersoner vad de ansåg och om de 
upptäckt några skillnader. De tyckte det var en svår fråga och 
insåg att det inte fanns några större skillnader. Förutom att en 
trafikplanerare utgår från gatustrukturen och en fysisk 
planerare utgår från bebyggelsen. En trafikplanerare och en 
fysisk planerare prioriterar också olika vid planering. Jag trodde 
att det fanns större skillnader. Jag blev förvånad över resultatet 
som studien visade.  
 

12.6 DEN TÄTA STADEN  
Genom min studie har jag kommit fram till att den mest hållbara 
stadsstrukturen är den förtätade staden. Den syftar till att 
underlätta för vårt levnadssätt, med minskade avstånd och 
minskade transporter. Jag har dock mina tvivel kring detta som 
jag återgav i diskussionen. Mindre avstånd i staden gör det 
naturligt för fler att prommenera, cykla och nyttja 
kollektivtrafiken. Malmö stad satsar på en förtätning av staden, 
det anses otänkbart att vidga ut sig på den värdefulla 
jordbruksmarken.  
 

12.7 STRATEGIER 
Genom min studie har jag även kommit fram till att det krävs ett 
ändrat beteende hos befolkningen. Detta bland annat genom  att 
utnyttja tekniska möjligheter på ett bättre sätt samt att skapa ett 
samhälle som gynnar miljöanpassade alternativ på ett bättre 
sätt. Jag har insett att hela ansvaret inte kan läggas på ny teknik 
och nya miljöanpassade alternativ. Det krävs också en minskning 
av miljöstörande transporter. Bilens betydelse måste minska för 
att kollektivtrafikens ökning ska ge effekt på den totala 
miljöpåverkan. Människor ska ha samma tillgänglighet till staden 
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även om resvanorna förändras. Exempel på vad som kan göras 
för ett miljöanpassat transport system är: 

- Nya miljövänliga alternativ som bilpoler, samåkningsfiler, 
lånecykelsystem.  

- Förbättra cykelvägnätet och kollektivtrafiken  
 

12.8 SAMMANFATTNING 
Avslutningsvis vill jag presentera de huvudpunkter till varför det 
inte sker några radikala förändringar för att åstadkomma en 
bättre miljö. Dessa har  jag kommit fram till utifrån min studie 
och analys: 
1.  Samarbetet brister mellan olika aktörer. Intervjupersonerna 
beskriver att det finns en bristande dialog mellan byggherre och 
kommun. För att uppnå en framgångsrik planering måste det 
finnas ett samarbete mellan olika aktörer såsom privata, 
offentliga, politiker, tjänstemän och framför allt allmänheten. 
2. Miljöfrågor prioriteras inte tillräckligt mycket. Ekonomin 
prioriteras oftast högre.  
3. Förtätning i staden kan leda till brister i grönstukturen. Det är 
viktigt att en medveten planering görs och att grönstrukturen 
förs in tidigt i planeringsprocessen.   
4. Planeringen är inte lösningen på alla problem. Människans 
levnadssätt och värderingar måste förändras.  
 

12.9 FORTSATTA STUDIER 
Under arbetets gång har frågor dykt upp som jag också skulle 
anse vara intressanta att beröra, men som av tidsbrist inte kunde 
få plats i denna studie. Exempel på frågeställningar: 

- På vilket sätt påverkar social och ekonomisk hållbarhet 
påverkar ekologisk hållbarhet?  

 

- Hur arbetar mindre kommuner för att uppnå ekologisk 
hållbarhet? 

- Är Malmö en representativ kommun i Sverige?  
- Arbetar kommuner på liknande sätt och prioriterar de 

samma miljömål? 
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14.  BILAGOR 
 

14.1 INTERVJUFRÅGOR 
 

- Hur arbetar ni för att uppnå ekologsik hållbarhet? 
 

- Hur samarbetar trafikplanerare och fysisk planerare vid 
planläggning av ett område? 
I så fall: 
 

- Har du några förslag/idéer för att göra samarbetet bättre 
mellan trafik, bebyggelse och grönstruktur? 

 

- Skillnader mellan trafikplanerare och fysisk planerares 
sätt att arbeta för att uppnå ekologisk hållbarhet? 
Skillnader mellan strategier? 

 

- Vid planering av transportnät för nya områden bör man 
alltid starta med att planera för kollektivtrafik så den får 
en centrl och tidsbesparande sträckning, och därefter 
gång och cykel. Hur har ni gjort vid planering av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik? 

 

- Det kan uppstå intressekonflikter stadsplaneringsaktörer 
emellan, detta kan leda till att samarbetet kan brista, har 
du upplevt det så och finns det någon lösning? 

 

- Vad tror du i allmänhet prioriteras först vid planering av 
ett nytt område? 

 

- Hur vägs miljömålen in i stadsplaneringen med hänsyn 
till andra intressen? Är det tillräckligt? 

 

- Varför görs inga radikala åtgärder? Finns det en stark 
vilja att förändra, men för lite händer.  

 

- Hur ser du på rollen som stadsplaneringen har i Malmös 
utveckling? 

 

- På vilket sätt har ni som planerare arbetat för att uppnå 
ekologisk hållbarhet i Norra Sorgenfri? 

 

- Hur kan man minska biltrafiken i Norra Sorgenfri? 

 

- Vad finns det för planer idag om kan leda till ekologisk 
hållbarhet i Norra Sorgenfri? 

 

- Har det uppstått några konflikter mellan olika parter 
under planeringsarbetet för Norra Sorgenfri? Har det 
uppstått några konflikter mellan trafik, grönstruktur och 
bebyggelse? 
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- Varför har inte Norra Sorgenfri planerats till ett mer 
miljöanpassat område än vad det är gjort, till exempel 
som Agustenborg och Västra hamnen? 

 

- Vad har varit motkrafterna i planeringsarbetet med Norra 
Sorgenfri? 

 

- Vad för konsekvenser kan Norra Sorgenfri föra med sig? 
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14.2 KARTOR 

Planförslag över Norra Sorgenfri 
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