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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen är en fallstudie med inriktning på ekologisk hållbar utveckling. Syftet med 

uppsatsen är att reda ut vad begreppet ekologisk hållbar utveckling står för, hur det används 

idag och hur det uppkom. Analysen leder till en illustrationsplan över Saltö udde i Karlskrona, 

Blekinge, som har sin grund i den ekologiskt hållbara utvecklingens filosofi. 

 

Hållbar utveckling är ett ofta använt begrepp som inte har någon allmänt gällande definition. 

Begreppets filosofi har funnits länge, men det var först när Brundtland-kommissionen 

definierade begreppet år 1987 som det började kallas hållbar utveckling. Det är ett globalt och 

lokalt begrepp som är en del av lösningen på de globala klimatproblemen. Den globala 

inriktningen skall användas även lokalt. 

 

Begreppet innehåller tre hörnstenar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Politiker utgår 

ofta från att det råder harmoni mellan de tre hörnstenarna och vetenskapen menar att det inte 

är så. Den här uppsatsen inriktar sig främst på den ekologiska hållbarheten, då det har en stor 

inverkan på stadsplanering, och målet för fallstudien. Ekologisk hållbarhet är enligt litteraturen 

att utgå från platsens förutsättningar, det vill säga att ta hänsyn till ekologi, hydrologi och klimat. 

Att integrera grönska för att behålla den ekologiska mångfalden och för människors och 

klimatets välmående. Att ta vara på dagvatten och vattenflöden för att behålla grundvattennivån 

och för att rena vatten från föroreningar. 

 

Olika instrument för hållbar planering som miljöbalken, plan- och bygglagen och agenda 21 skall 

skydda miljön och se till att mark- och vattenområden får bästa möjliga användning. 

 

I uppsatsen har analysens lett till en fallstudie över Saltö udde i Karlskrona. Saltö udde är ett 

centralt område omgivet av vatten. Flera förutsättningar har tagits hänsyn till i 

illustrationsplanen, så som starka vindar, solinstrålning, grönska, dagvatten och utsikt. I 

illustrationsplanen har lägenhetshus och punkthus ritats ut. En gågata delar byggnadera i två 

delar och strandlinjen är fri och tillgänglig för allmänheten. En invallning kan bli aktuell i 

framtiden då havsnivån kommer att stiga och Saltö udde riskerar att översvämmas. 

 

Planen är ritad för att underlätta för de boende att göra ekologiskt hållbara val, vilket är en 

förutsättning för att vi ska nå de mål som satts upp för klimatförändringarna. 
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1. Inledning 

 

Hållbar utveckling, begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987 och där definierat som "en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet har fått omfattande spridning. I bl.a. 

handlingsprogrammet Agenda 21, vilket antogs vid Riokonferensen 1992, slås fast att en hållbar 

utveckling måste vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen.  1 

 

Sverige ska sträva efter en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Hållbar utveckling 

betyder att våra resurser ska användas på ett sätt som är långsiktigt effektivt och därigenom 

säkerställer att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att de kommande 

generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Vi har ett ansvar att förvalta vår 

miljömässiga, ekonomiska och sociala resursbas så att kommande generationer liksom vi kan få en 

hög livskvalitet. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn. 2 

 

De senaste åren har ökat fokus på klimatfrågan gjort att begreppet ”hållbar utveckling” har fått 

ett allt större utrymme, bland annat inom politik och media. Definitionen av begreppet varierar 

beroende på vem som använder det. Det finns ingen fastställd och allmänt gällande definition av 

begreppet, men ändå används det flitigt i många sammanhang. 

 

Vad är hållbar planering och vad menas egentligen med begreppet, är frågor som jag söker svar 

på i den här uppsatsen. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att reda ut vad ekologisk hållbar utveckling innebär enligt litteraturen, 

hur begreppet används idag och hur det kom till. Uppsatsen går även ut på att använda 

begreppet i praktiken, genom att göra en illustrationsplan över ett utvalt område som kommer 

att representera verkligheten. I rapporten kommer det att redogöras för de ställningstaganden 

som gjorts i samband med illustrationsplanen. 

 

                                                           
1 http://www.ne.se/kort/hållbar-utveckling (2010-02-25) 

2
 http://www.regeringen.se/sb/d/10886. (2010-02-25) 

http://www.ne.se.miman.bib.bth.se/kort/brundtlandrapporten
http://www.ne.se.miman.bib.bth.se/kort/riokonferensen
http://www.ne.se/kort/hållbar-utveckling
http://www.regeringen.se/sb/d/10886
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1.2 Frågeställning 

 

I uppsatsen vill jag besvara frågorna: 

 

1. Vad är ekologiskt hållbar planering enligt forskare? Hur uppkom begreppet och hur 

används det idag? 

2.  Är det politiska begreppet och det vetenskapliga begreppet samma sak? 

3.  Påverkas Saltö av de perspektiv som budskapet tar upp? 

4.  Går en global frågeställning att tillämpas lokalt? 

 

1.3 Problemformulering 

 

Den hållbara visionen grundar sig på Brundtlandrapportens definition av begreppet. Politiskt 

diskuteras vad som är långsiktigt hållbart stadsbyggande och forskare menar att uttrycket 

felaktigt används för allt som är bra. Det riskerar därför att bli ett kraftlöst uttryck.3 

 

Hållbar utveckling uppkom i samband med lösningar på globala klimatproblem. 

Klimatförändringarna förutspås att ge stora effekter på vårt klimat med bland annat 

temperaturhöjningar. Frågan är om en global frågeställning är möjlig att tillämpas på lokal nivå 

och påverkas små städer i välden av den globala frågeställningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Formas(2004)Kunskapssammanställning: långsiktigt hållbar stadsutveckling, 

http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_

sept_UT.pdf, hämtad 2010-05-13,s.9 

http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf
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2  Metod, teori och avgränsning 

 

2.1 Metod 

 

I uppsatsen kommer metoden fallstudie att användas. Fallstudien kommer att vara teoristyrd då 

planen kommer att illustrera och belysa hur den ekologiska hållbarhetsteorin kan tillämpas. I 

arbetet kommer aktuell debatt och forskning beskrivas och jämföras med den egna 

planuppgiften, vilket är fallstudien. I arbetet kommer läsaren att få följa processen fram till 

illustrationsplanen är färdig. 

 

Metodproblem: Fallets relevans- hur representativt är fallet? Kan läsaren generalisera och dra 

slutsatser utifrån detta fall? 

 

Fallstudien behandlar Saltö udde som är beläget i Karlskrona. Det är en plats med potential, det 

är omgivet av hav och klippor, nära till natur och bad samtidigt som det är centrumnära och i 

närhet till service. 

 

Men det är även en plats som utmanar. Det är en båsig plats, ett gammalt industriområde och 

låglänt, vilken ökar risken för översvämningar. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

Den här uppsatsen grundas på forskning som finns om hållbar utveckling och planering. Teorin 

behandlar hållbar utveckling och ekoligisk hållbar utveckling och hur det är möjligt att planera 

därefter.  

 

2.3 Planeringsförutsättningar 

 

Saltö udde är ett centrumnära och strandnära område, där det idag finns fiskeindustri och 

företag. På övriga Saltö finns blandad bebyggelse av villor, radhus och lägenheter. Befintlig 

bilväg och gång- och cykelväg finns i området. 
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På Saltö och närliggande Ekholmen bodde 2008-12-31 1096 invånare av Karlskronas då 62804 

invånare.4 

 

Södra Saltö föreslås att bli en ny stadsdel i Karlskronas kommande översiktsplan, som kommer 

att gälla fram till år 2030. Däri föreslås lägenheter med funktionsblandning. De anser att det är 

viktigt att allmänheten fortfarande kommer att ha tillgänglighet till strandkanten. Idag finns 

fiskeindustri på Saltö udde och då yrkesfiske är ett riksintresse föreslås i Karlskronas 

kommande översiktsplan att fiskeindustrin omlokaliseras för att möjliggöra bebyggelse på Södra 

Saltö udde. 5 

 

2.4 Avgränsning av uppgiften 

 

Uppgiften har avgränsats till ett begränsat geografiskt område. Begreppet hållbar utveckling 

består av tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den här uppsatsen kommer 

främst att behandla ekologisk hållbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Karlskrona kommun(2010) 

http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Folkman

gd%20i%20stadsdelar%20och%20kommundelar%202005-2008.pdf, hämtad 2010-05-13 

5 Karlskrona kommun(2009)Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun samrådshandling okt 2009,  

http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Plandokument/

%c3%96versiktsplan%202030/Utst%c3%a4llning/MARK-

%20OCH%20VATTENANV%c3%84NDNING%20%c3%96P2030%20Utst%c3%a4llning.pdf, hämtas 2010-05-13 

 

http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Folkmangd%20i%20stadsdelar%20och%20kommundelar%202005-2008.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Folkmangd%20i%20stadsdelar%20och%20kommundelar%202005-2008.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Plandokument/%c3%96versiktsplan%202030/Utst%c3%a4llning/MARK-%20OCH%20VATTENANV%c3%84NDNING%20%c3%96P2030%20Utst%c3%a4llning.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Plandokument/%c3%96versiktsplan%202030/Utst%c3%a4llning/MARK-%20OCH%20VATTENANV%c3%84NDNING%20%c3%96P2030%20Utst%c3%a4llning.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Plandokument/%c3%96versiktsplan%202030/Utst%c3%a4llning/MARK-%20OCH%20VATTENANV%c3%84NDNING%20%c3%96P2030%20Utst%c3%a4llning.pdf
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3. Analys 

 

3.1 Bakgrund och instrument för hållbar planering 

 

I det här kapitlet tas den hållbara planeringens grunder upp. En genomgång av begreppets 

bakgrund, vilka instrument som finns för hållbar planering och vilka mätinstrument som kan 

användas kommer att tas upp i denna del av uppsatsen. 

 

3.11 Bakgrund 

 

Begreppet ”hållbar utveckling”, på engelska ”sustainable development” lanserades av 

Brundtland-kommissionen i rapporten ”Vår gemensamma framtid” som kom 1987.6 I rapporten 

gavs begreppet definitionen:  

 

Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa om 

möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov.7 

 

Olof Wärneryd m.fl. menar att den hållbara filosofin har funnits med i alla miljökriser, även 

innan begreppet hållbar utveckling definierades.8 

På 1960-talet, som också kallas Uppvaknandes period vad gäller miljöfrågor, blev diskussionen 

runt miljöfrågor mer synlig än tidigare och ämnet debatterades. År 1967 upprättades Statens 

naturvårdsverk och miljöfrågan blev en regeringsfråga. Människorna fick ett delvis nytt synsätt 

på naturen, där naturen sågs som skör och resursutnyttjande som ett problem.  Ett ekologiskt 

perspektiv på vår omgivning växte fram.9 

På 1970-talet började industrisamhället att ifrågasättas på allvar. Utsläpp ifrån industrin 

reglerades. Miljöorganisationer menade att tekniska och planeringsmässiga lösningar som 

                                                           
6
Bokalders, Varis & Block, Maria, Byggekologi: kunskaper för hållbart byggande, Stockholm: AB Svensk 

byggtjänst,2004,s.18. 

7 Wärneryd, Olof, Hallin, Per-Olof & Hultman,Johan, Hållbar utveckling: om kris och omställning I stad och 

samhälle, Lund: Studentlitteratur AB, 2002,s.25 

8
 Wärneryd, Hallin & Hultman 2002,s.25 

9
Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s.26 
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tidigare användes bidrog till att förstöra miljön. Oljekrisen i början av 1970-talet visade att det 

inte gick att förlita sig på och utnyttja jordens ändliga resurser. 

Under 1980-talet utvidgades debatten och blev mer global än tidigare. Med 

Brundtlandrapporten blev miljöproblemen en global angelägenhet. Frågor som 

klimatförändringar och uttunning av ozonskiftet ansågs enbart möjligt att lösas på global nivå.10 

Under 1990-talet utvecklades begreppet ”hållbar utveckling” i två riktningar. Den första 

inriktningen innebar att innebörden av begreppet breddades från att bara innehålla ekologiska 

aspekter till att även innehålla ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.11 

Den andra riktningen innebar att söka mer kvalitativa former av hållbar utveckling. Så som 

indikatorer, som visar om vi är på väg mot en hållbar utveckling. För att finna mått på hållbarhet 

var det tvunget att identifieras vad som var ohållbart. Även EU fokuserar på detta och har valt 

att arbeta med indikatorer på de problem som de anser är störst, som klimatförändringar, 

fattigdom och trängsel- och föroreningsproblem. 

Wärneryd menar att insikten att hållbar utveckling måste sättas i ett sammanhang, att det 

annars bara blir ett tomt begrepp, drabbade världen.12 

År 1992 hölls en FN-konferens i Rio de Janeiro som ledde fram till Rio-deklarationen och Agenda 

21. Nya överenskommelser och toppmöten har hållits i bland annat Montreal, Kyoto och i 

Johannesburg.13 

Enligt Formas pågår det diskussioner internationellt om vad begreppet innebär och hur det ska 

definieras. Det finns ingen given definition, olika svar ges på frågan vad begreppet innebär 

beroende på vem som tillfrågas.14 Hållbar utveckling används ofta som ett uttryck för allt som är 

bra. Formas menar att uttryck som blir för generella har en risk för att bli urvattnade. De skriver 

även att politiker ofta ser det som att de tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet är i harmoni med varandra.  Forskning visar, tvärtom, att det råder en konflikt mellan 

                                                           
10

Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s.26-27 
11

Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s. 27 
12

 Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s.29 
13

 Bokalders & Block 2004, s. 18 
14

 Formas(2004)Kunskapssammanställning: långsiktigt hållbar stadsutveckling, 
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_
sept_UT.pdf, hämtas 2010-05-13, s.7 

http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf
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dessa. Den sociala dimensionen får stå i bakgrunden för den ekologiska och ekonomiska 

dimensionen.15 

När politiska mål om hållbarhet skall omsättas i praktiken, skall internationella mål göras om till 

nationella mål och dessa skall sedan omsättas till lokal nivå och vardagspolitiken. Det finns ofta 

ett glapp mellan den lokala och den internationella politiken. Tolkningar på lokal nivå har gjort 

att de ekonomiska aspekterna har kommit främst. Krav på långsiktig hållbarhet kommer i andra 

hand efter den ekonomiskt kortsiktiga. 16 

3.12 Instrument för hållbar planering 

3.121 Miljöbalken 

Miljöbalken trädde i kraft år 1999. Däri framgår att människor har ett förvaltaransvar när de 

nyttjar naturen. Miljöbalken består av en sammanställning av de femton tidigare gällande 

lagarna på miljörättens område. Några av dessa lagar är miljöskyddslagen, naturvårdslagen, 

vattenlagen, lagen om kemiska produkter, naturresurslagen, renhållningslagen och 

hälsoskyddslagen. Miljöbalken är influerad av Riodeklarationen.17 

I miljöbalken finns lagar som skyddar områden av riksintresse, som bland annat naturvård och 

yrkesfiske. Miljöbalken tredje och fjärde kapitel talar om hur det ska hushållas med 

naturresurser.18 

 

Enligt miljöbalken är kommunerna skyldiga att göra miljöbedömningar vid upprättande av 

detaljplan och översiktsplan. I miljöbedömningen tas beslut om ifall en 

miljökonsekvensbedömning bör göras. En miljökonsekvensbedömning (MKB) beskriver 

miljöförhållandena på platsen och bedömer planens framtida miljöpåverkan. 

I miljöbalken finns bestämmelser om strandskyddet. Den första februari 2010 trädde en ändring 

av strandskyddet i kraft. Förändringen innebär ett ökat lokalt och regionalt inflytande. 

Strandskyddet blev en del av den kommunala planeringen enligt PBL och kommunen måste nu 

ta hänsyn till bland annat översvämningar och erosion. Kommunen får besluta om 

                                                           
15

 Formas(2004)Kunskapssammanställning: långsiktigt hållbar stadsutveckling, 
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_
sept_UT.pdf, hämtas 2010-05-13, s.9 
16

 Formas(2004)Kunskapssammanställning: långsiktigt hållbar stadsutveckling, 
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_
sept_UT.pdf, hämtas 2010-05-13, s. 18 
17

 Bokalders & Block 2004, s.19 
18

 Johansson, Birgitta, Stadens tekniska system. Stockholm: Formas,1997, s.85 

http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf
http://www.formas.se/upload/dokument/forskning/kunskapsoversikter/Stadsutveckling_slutgiltig_rapport_1_sept_UT.pdf


8 
 

 
 

strandskyddsdispens och skall i översiktsplanen redovisa landsbygdsutvecklingen i strandnära 

områden. Strandskyddets regler i exploaterade områden har skärpts. 19 

3.122 Plan- och bygglagen (PBL) 

Plan- och bygglagen trädde i kraft 1987. Lagen säger att det är kommunens uppgift att se till att 

mark- och vattenområden används på bästa sätt. Detta genom att väga olika intressen mot 

varandra. Johansson skriver att områdens användning ska främja en så långsiktigt god 

hushållning från en social, ekologisk och samkällsekonomisk synvinkel som möjligt.20 

Sedan lagen trädde i kraft har flera ändringar gjorts. Den 1 januari 2008 ändrades lagen och gav 

ökat kommunalt och statligt ansvar att ta hänsyn till klimatrelaterade risker vid planläggning 

och tillståndgivning. 

I förslag till ny PBL kommer kraven på hänsyn till klimatförändringarna i plan- och bygglagen att 

behandlas vidare.21 

Regeringen överlämnade i mars 2010 över propositionen ”En enklare plan- och bygglag, 

2009/10:170”, till riksdagen. 

Skälen för regeringens förslag 

Det grundläggande politiska målet om en hållbar utveckling innebär att allt fler aktuella 

samhällsfrågor och utmaningar kräver en bredare tvär-sektoriell samverkan inom och mellan 

olika nivåer, som rör de sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiven och inte minst 

klimatfrågan.22 

2 kap. 3 § 

Innehållet i paragrafen överensstämmer delvis med innehållet i 2 kap. 2 § i den nuvarande lagen. 

Första stycket inleds med en uppräkning av de aspekter som hänsyn bör tas till vid planläggning 

och annan prövning enligt lagen. Aspekterna kan sägas spegla den ekologiska, den sociala och den 

ekonomiska dimensionen av begreppet hållbar utveckling. Syftet är att motstående intressen och 

                                                           
19 Lantmäteriet(2008) Nyttoanalys: Höjddata: en förutsättning för klimatanpassning. 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nytt

oanalys.pdf, hämtad 2010-05-13,s.12-13 

20
 Johansson 1997,s. 85-86 

21
  Lantmäteriet(2008) Nyttoanalys: Höjddata: en förutsättning för klimatanpassning. 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nytt
oanalys.pdf, hämtad 2010-05-13,s.11-12 
22 Regeringen(2010)Regeringens proposition 2009/10:170: En enklare plan och bygglag, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/10/081017f1.pdf, s.176 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
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avvägningar inom ramen för en helhetssyn ska redovisas. Att alla tre dimensionerna bör komma 

till uttryck i bestämmelserna lyftes fram när den ekonomiska dimensionen, i form av en god 

ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, lades till denna bestämmelse (ikraftträdande 1 

januari 2008). Prop. 2009/10:170 41423 

Enligt lagen ska alla kommuner ha en gällande översiktsplan som visar övergripande 

planeringsfrågor som gäller bebyggelseutveckling och riksintressen. Miljö- och riskfaktorer så 

som översvämningar bör beaktas i översiktsplanen vid val av mark- och vattenanvändning.  

Enligt PBL ska översiktsplanen inbegripa strandskydd. 

Reglering av mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen sker genom 

detaljplaner. De är juridiskt bindande och det är krav på detaljplan vid ny sammanhållen 

bebyggelse, samt i vissa fall av enstaka ny bebyggelse och bebyggelse som ska förändras eller 

bevaras. 

I områden med risk för erosion, ras, skred och översvämning skärps kraven på beslutunderlaget. 

Åtgärder mot översvämning kan bland annat vara invallning eller att dika. 

I arbete med översiktsplan och detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, som ser 

efter riksintressen samt miljömålen.24 

3.123 Agenda 21 

Agenda 21 tar vara på Rio-konferensens beslut och sätter dem i praktisk handlig. Den lokala 

nivåns betydelse betonas, skriver Johansson.25 

Bokalders och Block menar att Agenda 21 har sociala och ekonomiska visioner så som globala 

åtgärder, fattigdomsbekämpning, befolkningstillväxt, förbättra hälsa och bättre boende.26 

Dess ekologiska visioner är globalt skydd av atmosfären, att ändliga resurser ej får förbrukas, att 

förnyelsebara resurser inte får förbrukas i snabbare takt än de nybildas samt att villkoren för 

biologiskt liv ej får försämras. 

Agenda 21 har även visioner om demokrati. Kvinnor, barn och ungdomar och 

ursprungsbefolkningar skall bidra till demokratin. Lokala myndigheter bör ha inflytande, 

                                                           
23

 Regeringen(2010)Regeringens proposition 2009/10:170: En enklare plan och bygglag, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/10/081017f1.pdf, s.414 
24

Lantmäteriet(2008) Nyttoanalys: Höjddata: en förutsättning för klimatanpassning. 
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nytt
oanalys.pdf, hämtad 2010-05-13,s. 11-12 
25

 Johansson 1997, s.90 
26

Bokalders & Block 2004,s.18 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
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näringslivets roll betonas, jordbrukarnas roll anses var central och fackliga organisationer anses 

viktiga.27 

3.13 Mätinstrument för hållbarhet 

3.131 Livscykelanalys 

Livscykelanalys används för att göra miljöbedömningar för produkter, material och tjänster från 

det att de produceras till att de försvinner. Från det att produkter produceras, eller att 

materialet utvinns i naturen, till att det transporteras och används och restprodukterna tas 

omhand i form av avfall, deponerat material eller utsläpp i luft eller vatten. Livscykelanalysen 

beskriver den miljöbelastning som produkten, materialet eller tjänsten åstadkommer och 

värderar dess effekter.28 

3.132 Ekologiska fotavtryck 

Miljödiskursen utvecklades under 1990- talet och utgick från ett globalt moraliskt 

ansvarstagande. Ekologen William Rees och hans kollega Mathis Wackernagel tog fram 

begreppet ekologiskt fotavtryck. De menade att städers ekologiska position inte stämde överens 

med dess geografiska position. För att skapa hållbarhet bör städer reducera dess beroende av 

extern landarea. Det kan till exempel vara så att träd från Brasilien fraktas till London, vilket 

leder till att London breder ut sitt ekologiska fotavtryck i Brasilien. 29 Tanken med ekologiska 

fotavtryck är att de resurser som människor använder ger ett ekologiskt fotavtryck som kan 

mätas i yta eller resurser. Wärneryd menar att det är att föredra att använda de resurser som 

finns inom det närliggande området istället för att ta resurser från andras närliggande områden 

och försvåra deras möjligheter att försörja sig. Med ekologiskt fotavtryck går det att räkna ut hur 

stort ekologiskt fotavtryck som är moraliskt försvarbart för varje människa på jorden att göra. 

Exempelvis kan en person bara göra ett antal flygresor innan han/hon har uppnått sin kvot av 

fossila bränslen enligt det ekologiska fotavtrycket. 30 

Ekologiska fotavtryck är ett sätt att se vilka förändringar som är nödvändiga för en hållbar 

utveckling, menar Bokalders och Block.31 

3.2 Ekologiskt hållbar utveckling 

                                                           
27

Bokalders & Block 2004, s.18  
28

 Johansson 1997, s.93 
29

 Girardet 1999, s.27 
30

 Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s.34 
31

 Bokalders & Block 2004, s.40 
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Det här kapitlet tar upp olika delar som inkluderas i begreppet ekologisk hållbar utveckling. Jag 

har valt att ta upp miljöproblem, livsstil och stadsstruktur då de påverkar meningen med 

begreppet ekologisk hållbar utveckling. 

Med miljöproblem menas i den här uppsatsen de problem som uppkommer vid mänskliga 

aktiviteter och påverkar miljön negativt. 

Med livsstil menas människors sätt att leva, påverkat av värderingar och möjligheter. 

Med stadsstruktur menas i den här uppsatsen hur staden är uppbyggd, om den är till exempel 

tätt bebyggd eller glest bebyggd. 

3.21 Miljöproblem 

Miljöproblem är det tydligaste tecknet på att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll, menar 

Bokalders & Block.32 Klimatförändringar, uttunnig av ozonskikten samt minskning av den 

biologiska mångfalden beror främst på ett för stort nyttjande av fossila bränslen. 

Våra utsläpp av koldioxid, metan, freon, lustgas och ozon till atmosfären ger en växthuseffekt då 

växthusgaserna bildar ett skikt runt jorden som släpper in solljus men inte låter värme stråla ut.  

Även avskogning bidrar till problemet då växter binder koldioxid. 33 

Det har tidigare varit skepsis runt klimatfrågan, men denna har lagt sig sedan Sternrapporten 

publicerades 2006 och FN:s klimatpanel gett ut rapporter år 2007. En enighet har börjat råda 

kring klimatförändringar som orsakats av mänskliga aktiviteter och riskerar dramatiska 

konsekvenser. 34 

Lomborg menar att den globala uppvärmningen är sann och orsakad av människor, men att de 

effekter som förutspås komma med detta är kraftigt överdrivna.35 De leder till felaktiga politiska 

åtgärder och de koldioxidlösningar som görs är kostsamma och kommer inte få väntad effekt. 

Det finns bättre lösningar menar Lomborg och skriver att det finns problem med högre prioritet, 

så som svält, fattigdom och sjukdomar. Att lösa dessa problem skulle vara mindre kostsamt och 

hjälpa fler människor än vad klimatpolitiken gör.36 

                                                           
32

 Bokalders & Block 2004,s.8 
33

 Bokalders & Block 2004, s. 8-9 
34

Naturvårdsverket(2007) Tvågradersmålet i sikte?: Scener för det svenska energi och transportsystemet till år 

2050, http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf, hämtad 2010-03-05,s.20 

35
 Lomborg,Björn, Cool it: Den skeptiska miljövännens guide till den globala uppvärmningen, Stockholm 2007, 

SNS förlag, s. 13  
36

 Lomborg 2007,s.13 
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EU och Sverige har målet att medeltemperaturen på jorden inte skall öka mer än två grader till 

år 2050. För att lyckas med det behövs en utsläppsminskning på 85 procent för det svenska 

energi och transportsystemet, menar Naturvårdsverket37 Även resten av världen behöver 

reducera sina utsläpp för att det skall lyckas. 

I en rapport från lantmäteriet framgår att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige än vissa 

andra delar i världen. En ökning på 3-5 grader fram till 2080- talet beräknas. Under sommaren 

kommer södra Sverige att få ett varmare och torrare klimat än idag. Vintertemperaturen 

kommer att öka med 7 grader i norra Sverige och Mälardalen kommer att få ett klimat liknande 

norra Frankrikes. 38 

IPCC har, enligt Länsstyrelsen rapporterat att under en period på flera hundra år kan 

havsvattennivån öka med 0.4-1.4 meter på grund av termisk expansion. Med termisk expansion 

menas att vattnet expanderar när det värms upp.39  

Smhi har räknat ut hur kuststräckan i Blekinge och Skåne kommer att drabbas av stigande 

havsnivåer. Resultaten visar en nivåhöjning på 0,22-0,72 meter över dagens nivå, vid högsta 

högvatten kan nivån ligga på över 2 meter. Detta är under en 100 års period.40 

I praktiken så värms mark upp fortare än vatten. De låga temperaturerna kommer att stiga mer 

än de höga temperaturerna vilket kommer att ge varmare vintrar och kvällar.41 Värmeböljor 

kommer att ske oftare än tidigare. Lomborg menar att färre människor kommer att dö av värme 

i framtiden än antalet människor som dör av kyla idag.42 

Den stigande temperaturen leder till ökad nederbörd i större delen av landet under höst, vinter 

och vår. 

                                                           
37

 Naturvårdsverket(2007) Tvågradersmålet i sikte?: Scener för det svenska energi och transportsystemet till år 
2050, http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf, hämtad 2010-03-05,s.21 
38

 Lantmäteriet(2008) Nyttoanalys: Höjddata: en förutsättning för klimatanpassning. 
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nytt
oanalys.pdf, hämtad 2010-05-13,s. 6  
39 Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2007). The Psysical Science Basis/ 

Synthesis Report genom Länsstyrelsen i Skåne län(2008)Stigande havsnivå: konsekvenser för fysisk planering,   
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00063F10-67C4-4D56-90F3-
DA5566A77CF5/93144/2008SlutligrapportStigandehavsniva.pdf, hämtad 2010-05-13,s.8 
40

 SMHI (2007). Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne och Blekinge genom Länsstyrelsen i Skåne 
län(2008)Stigande havsnivå: konsekvenser för fysisk planering,   
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00063F10-67C4-4D56-90F3-
DA5566A77CF5/93144/2008SlutligrapportStigandehavsniva.pdf, hämtad 2010-05-13,s.8 

41
 Lomborg 2007 

42
 Lomborg 2007,s. 18 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/KartorGeografiskinfo/Hojdinfo/091023_CBA_Slutrapport_Nyttoanalys.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00063F10-67C4-4D56-90F3-DA5566A77CF5/93144/2008SlutligrapportStigandehavsniva.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00063F10-67C4-4D56-90F3-DA5566A77CF5/93144/2008SlutligrapportStigandehavsniva.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00063F10-67C4-4D56-90F3-DA5566A77CF5/93144/2008SlutligrapportStigandehavsniva.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/00063F10-67C4-4D56-90F3-DA5566A77CF5/93144/2008SlutligrapportStigandehavsniva.pdf
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Att vår energiförsörjning bygger på det billiga fossila bränslet har gjort att jordens befolkning 

vuxit mycket och snabbt. Folkökningen kan bli ett stort problem om all jordens befolkning 

skaffar sig liknande levnadsvanor som västvärlden då jordens resurser inte kommer att räcka 

till. 

Bokalders & Block anser att vi bör lära oss att använda förnybara energikällor, då de fossila 

bränslena kommer att bli en bristvara i framtiden. 43 

Lomborg skriver att media förser oss med dramatiska historier om ett allt mer försämrat klimat. 

Detta gör att vi påverkas av överdrivna och känslomässiga påståenden som saknar faktagrund. 

Han menar att slutmålet inte bör vara att minska utsläpp av växthusgas utan att höja 

människors livskvalitet och att förbättra miljön.44 

Kyotoprotokollet som tecknades 1997 med målet att minska utsläpp med 20 procent mellan 

2008 och 2012 ger en försumbar förändring. Till år 2000 skulle resultatet ge en minskning med 

0,18 grader, vilket fördröjer en höjning på 2,6 procent till år 2105 istället för år 2100.45 

Lomborg menar att vi bör satsa på enkla, beprövade och väl genomtänkta åtgärder för att skapa 

bra förutsättningar för framtida generationer.46 

3.22 Livsstil 

Kraftigt minskade växthusavgaser är en nödvändig förutsättning för att den ekonomiska 

hållbarheten inte ska drabbas. Beräkningar visar att det skulle vara mindre kostsamt att minska 

utsläppen idag än att reparera skadorna som kommer att bli om temperaturen höjs mer än 2 

grader i efterhand. Kostnaderna att minska utsläppen uppges av Stern vara ett par procent av 

den globala BNP och att reparera skadorna i efterhand skulle kosta 15-20 procent av den globala 

BNP år 2050. 

Naturvårdsverket menar att om inte kostnaderna ter sig avskräckande så finns det svårigheter 

på andra plan. Mycket forskning kommer att behövas för att bli av med det beroende av fossil 

energi som samhället har. Effektivare teknik i kombination med koldioxidneutralitet är inte 

tillräckligt för att temperaturen inte ska höjas mer än två grader. Människors livsstil och 
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 Bokalders & Block 2002,s. 8-9 
44

 Lomborg 2007,s.41-42 
45

 Lomborg 2007,s.25 
46

 Lomborg 2007,s.144-145 
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beteende måste förändras och samhällets tekniska och organisatoriska strukturer bör stödja de 

beteendeförändringarna som krävs. 47 

Hälften av dagens miljöpåverkan anses bero på hushållens agerande. Vanans makt är stor och 

för att människor ska ändra sina vanor är geografiska avstånd, tillgänglighet och bekvämlighet 

viktiga faktorer. Det är hushållens varor och tjänster som avgör hur stor deras miljöbelastning 

blir. Deras val avgörs av vilka val de har möjlighet att göra. Stadens tidsmässiga struktur, vilket 

är fördelningen mellan sociala processer och aktiviteter är avgörande för hur familjer spenderar 

dygnets timmar och vilka vanor de har.48 

Hur vi bor, hur vi transporterar oss och vad vi äter påverkar samhällsutvecklingen. Bokalders & 

Block skriver ”Think global, act local” och med det menar de att vår överlevnad och vårt välstånd 

beror på om en hållbar utveckling kan bli global etik.49 Att människor inte ser konsekvenserna 

av sitt handlande och att miljöhotet har en global karaktär gör det svårbegripligt att förstå hur 

exempelvis en persons bilkörande kan påverka miljön.50 Kunskapen om miljökrisen har vi fått 

ifrån media och bygger inte på så stor del av egna erfarenheter. Även om miljöproblem uppfattas 

som det största problemet för mänskligheten förändrar människor sin livsstil i begränsad 

omfattning. Wärneryd menar att precis som våra traditioner och normer har förändrats från 

tidigare generationer så förändras även kontakten och delaktigheten med naturliga resurser. Vi 

brukar inte längre eller känner till jorden och naturen i samma utsträckning som förr, och det 

kunskapsarvet har delvis gått förlorat. Jordbrukssamhället gav få men naturliga och lokala varor. 

I industrisamhället som vi lever i, i dagens Sverige producerar vi varor som sedan transporteras. 

Då resursflöden som energi och vatten kommer till hushållen utan att källan eller flöden är 

angivna vet vi ofta inte var de kommer ifrån. Resursflöden tas för givet och hushållen ser inte 

konsekvenserna av sitt resursanvändande, de behöver inte ta ansvar för sina miljöhandlingar. 51 

Även vår tids- och rumsuppfattning har förändrats sedan jordbrukssamhället. Idag är det möjligt 

att äta samma kost året runt på grund av långa transporter av varor. Under jordbrukssamhället 

åt människor vad som erbjöds från lokala odlingar, efter årstiderna.52 

                                                           
47

 Stern, Nicholas (2006), STERN REVIEW: The Economics of Climate Change genom Naturvårdsverket(2007) 
Tvågradersmålet i sikte?: Scener för det svenska energi och transportsystemet till år 2050, 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf, hämtad 2010-03-05,s.20  
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 Johansson 1997, s.31 
49

 Bokalders& Block 2004,s.24 
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 Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s. 62 
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 Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s. 64-65 
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Det senaste seklet har människors geografiska rörlighet ökat, detta gäller både persontrafik och 

varutransporter. År 2000 förflyttade sig svensken i genomsnitt 56 kilometer per dag och år 1950 

var genomsnittet 9 kilometer per dag.53 

Bilen breder ut och skapar zoner i staden. Girardet menar att vi måste bygga levande och säkra 

stadskärnor som går att nå till fots eller cykel.54 Förr, innan bilen kom var det gott om 

marknader, levande gågator och platser att mötas på. Vi bör skapa gator där mänsklig kontakt är 

möjlig och där inte bilen separerar människor.55 

En stads invånare förbrukar vatten, varor, mat och bränsle och det som kommer ut är skräp, 

vätska som behöver renas och avgaser. 

För att skapa förändring är det viktigt att få med folket och skapa en hållbarhetskultur. Med 

hållbarhetskulturen kommer ändrade attityder och kunskap. Att skapa lösningar i mänsklig 

skala och involvera personer. Varje person har ett ansvar.56 

3.23 Stadsstruktur 

I hållbar planering finns motsättningar och diskussioner om vad som är hållbar planering. 

Bokalders och Block menar att en tydlig motsättning är om den hållbara staden är den kompakta 

staden eller den gröna staden, där stad och landsbygd integreras.57 

De som förespråkar den kompakta staden menar att den ger underlag för effektiv uppvärmning 

och vatten- och avloppsreningar. Den täta staden ger även bra underlag för kollektivtrafik med 

korta avstånd till arbete, service och hem. 

Den gröna staden kallas för den kretsloppsanpassade staden och ger närhet till naturen för 

människor och djur. I den gröna staden kan invånarna odla sina egen föda och näringsämnen 

kan återföras. Energiförsörjningen kan ske genom förnybar energi genom lokal produktion. 

Bebyggelse placeras i stråk längst kollektivtrafiken och på så sätt kan grönområden, jordbruk 

och skogsbruk inrymmas i staden. Infrastruktur binder samman stad och land. 

Bokalders och Block ställer frågan om det är tvunget att välja mellan den kompakta och den 

gröna staden.58 Ett alternativ kan vara nätverksstaden som innebär att förtätning sker längst 

trafikstråken, vid knutpunkter samlas bebyggelse. På så vis bildas ett nätverk mellan orter i 
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Wärneryd, Hallin & Hultman 2002, s.73 
54 Girardet, Herbert, Creating sustainable cities. Devon 1999, Green Books Ltd, s.48-49 
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Sverige. I regioncentra finns nöje och kultur samtidigt som möjlighet finns att ta sig till naturen 

på kort tid. Valmöjligheten att bo i en tätare stad eller i en mindre tät stad finns då kvar. 

Gullberg menar att städerna idag kännetecknas av funktionsuppdelning och växande avstånd 

mellan aktiviteter men att den utvecklingen på senare tid har bromsats upp.59 Befolkningen i de 

funktionsuppdelade städerna har ökat vilket har lett till att byggnadsytan har ökat, att 

byggnaderna blivit högre och att transporterna har ökat. Vi har influerats av de 

nordamerikanska städerna. Denna förvandling har skett från 1940-talets slut och fram till idag. 

Innan andra världskriget hade städerna en stark stadskärna som svarade som ekonomiskt 

centrum i staden. Förortsområden utvecklades men hade starka band till stadskärnan genom 

trafiksystem och pendlingsresande. Efter 1940-talets slut flöt stadskärnan ut och staden fick 

flera stadskärnor. Verksamheter som tidigare hört centrumkärnan till placerades i förorterna, 

där det nuförtiden finns aktiviteter, handel och service. Utmed motorlederna placerades 

köpcentra. Centrumkärnan har fortfarande en stor betydelse som det främsta ekonomiska och 

symboliska centrum i de flesta städer.60 

Innan elektriciteten kom flyttade industrier utanför städernas centrum för att få mer mark att 

tillgå, samt större resurser. Även miljölagarna styrde utflyttningen. När industrierna flyttade 

utanför städerna byggdes bostäder där. När bostäder flyttade utanför stadskärnan utvecklades 

verksamheter, så som handel, i de områdena. 

Kommunikationerna var viktiga i etableringarna av områden då bostadsområden placerades 

runt kollektivtrafikens knutpunkter. Med bilen spred sig bebyggelsen ifrån stationerna. 

Efter andra världskriget gav en kombinerad effekt av motorledsbyggande och subventioner av 

egnahemsvillor en stor decentraliserad bostadsproduktion. Service oh skolor etablerade sig i 

villaområdena och jobben följde med bostäderna till förorten. 

Med bilen kom möjligheten till säsongsboende på landsbygden och fler flyttade ut till 

landsbygden. 

På senare tid har äldre hamn- och industriområden exploaterats och gett nya bostadsområden. 

Innerstaden är på tillbakagång och de flesta kommuner i Sverige arbetar med att omvandla 

modernismens separerande och zonerande bilstad, enligt Gullberg m.fl.61 
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3.3 Ekologisk hållbar planering 

I det här delen inriktas uppsatsen på ekologisk hållbar planering och vad det innebär. Texten är 

uppdelat i underrubrikerna platsen, vattenhantering, trafik, energi och grönska. 

Några begreppsdefinitioner: 

Med platsen menas den utvalda platsens förutsättningar och hur det kan planeras efter denna. 

Vattenplanering behandlar dagvatten, vatten som regnar ned, grundvatten och ytvatten. 

Med trafik menas biltrafik, kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik. 

Energi är den energi som byggnaden alstrar, både på värme och vatten och var den kommer 

ifrån. 

Grönska är, i uppsatsen ett sammanfattande ord för gräs, träd eller annan växtlighet. 

3.31 Platsen 

I ekologiskt hållbar planering är det naturen och omgivningarna som styr planeringen av ett 

område. Byggandet och infrastrukturen bör anpassas till platsen, menar Bokalders och Block.62 

Uttrycket ”Genius loci” grundades av romarna och betyder ”platsen själ” på latin. Med det 

åsyftades att den lokala gudomligheten besjälade platsen och att människorna var tvungna att ta 

hänsyn till denna. Varje plats har sina naturförutsättningar. När en plats planeras bör det göras 

med så lite ingrepp som möjligt, därför bör geologin och topografin undersökas för att se hur 

byggnader skall placeras. Platsens hydrologi skall undersökas samtidigt som vattenflöden bör 

integreras i planeringen för att grundvattennivåer skall bevaras. Detta genom lokalt 

omhändertagande av dagvatten som också kallas LOD. 

När inventeringen görs bör natur som anses vara värd att bevara, så som vacker natur och natur 

där djurarter lever. 63 När husen placeras är det viktigt att det görs efter väderförhållandena, där 

lägen med lä och sol föredras då det kan spara energi. 

Människan har klimatanpassat sitt byggande i alla tider. Det går mode i arkitektur och vi vill att 

våra hus ska se ut på ett visst arkitektoniskt sätt. Bokalders och Block tar glashus som exempel.64 

Glashus i Norden kräver mycket energi i uppvärmning och glashus nära ekvatorn kräver mycket 

energi i nedkylning. De menar att vi bör bygga hus som passar den aktuella klimatzonen. 
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Egenskaper i miljön som bör tas hänsyn till i klimatanpassad planering är lä- vind, sol- skugga, 

varmt- kallt och torrt- fuktigt. 65 

I Norden är det viktigt att ta vara på solen och helst ska stora partier av husen ligga i solen under 

uppvärmningssäsongen. Balkonger och lekplatser kan med fördel placeras mot solen. För att 

byggnader inte ska skugga varandra bör det vara ett visst avstånd mellan dem.66 

Att utforska platsens vindförhållanden och planera därefter är viktigt. Det kan finnas behov av 

vindskydd som kan skapas av vegetation, byggnader, plank eller liknande. Höga hus drar ner 

vindar till markytan. 

När fukt avdunstar skapas kyla. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft sjunker den kalla luften 

i lågpunkter och skapar så kallade kalluftssjöar. Fuktiga områden skall undvikas att bebyggas av 

energiskäl, trivselskäl och för att undvika fuktproblem. Andra förhållanden gäller i varmare 

klimat, där kyla eftersträvas. 

Temperaturen påverkas av områdets topografi, hur tät bebyggelsen är, närheten till kusten samt 

höjden över havet. Solen värmer olika området olika mycket beroende på färg, fuktighet, 

ledningsförmåga och massa. Exempelvis håller sig gräs fuktigt och svalt i solen och plåt blir 

mycket varmt. 67 

3.32 Vattenhantering 

Vatten och dess avrinning är ofta utgångspunkten för hur en plan bebyggs. I ekologisk hållbar 

planering talas det om olika sorters vatten, så som ytvatten, grundvatten och regnvatten och 

dagvatten. Vad gäller förorenade vatten skiljs trafikvatten, gråvatten och svartvatten åt. 

Till ytvatten räknas åar, bäckar och sjöar. Ytvattnet är det som först påverkas av 

miljöförstöringen. På sikt kan även grundvattnet ta skada och bli odrickbart.68 

Det regnar mer idag än vad det gjorde för 10 år sedan. Asfalt- och betongytorna växer i staden 

och förorenar dagvattnet.  Föroreningarna skadar städer och mottagande sjö och hav. Ullstad 

menar därför att bebyggelse måste utföras med absorberande ytor, så som 

vattengenomsläppande mark, grönytor på tak, grönska och träd. Inte heller låglänta partier bör 
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bebyggas. Fördröjningsytor som renar vattnet från de farligaste föroreningarna bör anläggas i 

städerna. 69 

Att leda bort dagvatten till vattenverk medför nackdelar. Grundvattennivån sänks, vilket 

påverkar vegetation och sättningar som kan orsaka sprickor och skador på byggnader. Då 

dagvatten förs till reningsverket kan det översvämmas vid kraftigt regn. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten är en miljöanpassad lösning där dagvattnet släpps ut i marken. 

Fördröjningsmagasin gör att översvämningar undviks. 70 

Ullstad skriver att vi i alla tider har vänt finrummen mot vattnet och att det är en god sak att 

tillvarata vattennära lägen.71 Att gamla industriområden saneras och bebyggs ökar värdet 

ekonomiskt och socialt samtidigt som det är bra för naturen. Däremot är det ohållbart när 

strandnära områden privatiseras och stängs av för allmänheten. 

Klimatförändringarna har gett nya förutsättningar som planerare bör beakta. ”Högsta 

högvatten” är ett uttryck och en planeringsförutsättning som funnits länge, men med 

klimatförändringar och höjd havsnivå räcker det inte längre till.72 

Den stigande havsnivån leder till konsekvenser så som översvämningar, höjd grundvattennivå 

och erosioner som speciellt hotar lågt liggande bebyggelse. På grund av den höjda havsnivån 

måste vi planera mer robust och mindre sårbart, menar länsstyrelsen.73 När nya områden 

planeras är det viktigt att vi är medvetna om effekterna av klimatförändringarna. 

När havsnivån höjs kan strandskyddets intention för allmänhetens rätt till friluftsliv längst 

strandlinjen bli svårt att upprätthålla då områdena blir trängda mellan hav och väg eller 

tomtmark. 

Den höjda grundvattennivån kan skapa saltvatteninträngningar i brunnar och avlopp. Även 

grundläggningsdjupet av ledningar, byggnader och källare kan påverkas av höjd 

grundvattennivå.74 
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3.33 Trafik 

En stor utmaning med att använda hållbarhetsbegreppet i städer och på lokal nivå är att finna 

hållbara lösningar som uppfyller invånarnas önskemål och som ligger inom 

hållbarhetsbegreppets krav. I en stad flödar det in resurser och ut kommer restprodukter som 

omlandet förväntas ta hand om. Ett exempel är de fossila bränslen som förbrukas i samhället och 

ger restprodukter av koldioxid.75 

Bokalders och Block menar att trafik orsakar fler problem än de restprodukter som släpps ut.76 

Buller och dålig lukt samt säkerhetsrisker är några av de effekter som trafiken ger. Trafik tar 

plats från natur och kulturarvet. 

Den största andelen av samhällets koldioxidutsläpp kommer från personbilar.  Därefter ger 

flygtransporter och lastbilar störst utsläpp. Tåg och buss står för en mindre del av utsläppen. 77 

Resandet kan delas upp i två kategorier, det önskade och det strukturellt tvungna resandet. I den 

första kategorin ingår fritidsresor och den andra kategorin är tvungna resor så som 

pendlingsresor, tjänsteresor samt inköpsresor. 

Framtida tänkbara förändringar mot en hållbar stad är att göra kollektiv, gång- och cykeltrafik 

till norm för transportsystem och bebyggelsestruktur. Att göra dessa transportsätt till norm 

skulle öka deras attraktivitet.78 Att planera för gång- och cykeltrafik först och därefter bygga ut 

kollektivtrafiken är en möjlig lösning. Det är positivt om bilismen får mindre förmåner till fördel 

för kollektivtrafiken.  Det finns exempel på försök att bygga bättre och nya vägar för att minska 

bilismen. Det leder till ökad trafik menar Bokalders och Block och förespråkar en begränsning av 

bilismen genom till exempel biltullar eller trängselavgifter.79 

Byten mellan olika transportssystem med fungerande knutpunkter är en central faktor för att 

människor ska åka kollektivt. Att exempelvis ha möjlighet att parkera bilen intill knutpunkter 

istället för att åka hela vägen till köpcentrat och parkera där. Cykeln framhålls som ett effektivt 

transportsätt. Vid knutpunkter bör det finnas skyddad parkering för cyklar för att öka 
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attraktiviteten att cykla till knutpunkten och byta till kollektivtrafik. Att förtäta centralt ger 

underlag för gång- och cykeltrafik.80 

Personbilen bidrar till en gles stad. Förutsättningarna för att cykla, gå eller åka kollektivt i den 

glesa staden minskar och bilberoendet stärks ytterligare. Flerfunktionsanvändning för bostäder 

ökar chansen för personer att finna efterfrågade utbud trots minskat resande och minskar 

utglesandet av stadsregionen. Bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till cykel, gång och 

kollektivtrafiken.81 

För att gångtrafiken ska fungera i en stad skall det inte vara för långt avstånd till olika funktioner 

i samhället. Gångsystemet ska vara trivsamt och oproblematiskt att ta sig fram på. Även 

möjlighet till vila längst vägen är viktigt. Gångsystemet i en stad bör vara sammanhängande och 

binda ihop staden. Så kallade fotgängarprioriterade gator, där fotgängarna har prioritet, finns 

bland annat i Köpenhamn. Desamma gäller för cykelvägar. I Köpenhamn, som Bokalders och 

Block menar är en föregångsstad vad gäller cykeltrafiken, finns cykelbanor längst alla större 

gator vilket gör att cykelnätet leder till alla stadsdelar i staden. Det finns ett fungerande system 

för att låna cyklar på många ställen i staden.82 

För att öka kollektivtrafiken i glesbebyggda områden krävs samordning. I tätbebyggda områden 

finns större underlag för kollektivtrafiken. För att människor ska välja att åka kollektivt bör den 

kollektiva trafiken uppnå vissa villkor. Det skall vara bekvämt och den kollektiva trafiken skall 

vara heltäckande i tid och rum. För att vinna tid och göra kollektivtrafiken attraktivare kan 

särskilda bussgator inrättas som gör att kollektivtrafiken vinner tid och blir mer bekväm.83 

Idag finns en trend mot att vi blir färre personer per bil. Naturvårdsverket tror att den trenden 

kommer att brytas i framtiden men att vi kommer att åka lika mycket bil som idag.84 Att samresa 

eller etablera bilparker i bostadsområden är ett alternativ till kollektivtrafik och enskilt resande. 

Bilparker ska ge tillgång till bil när medlemmarna vill, de kan boka i förväg och det kostar 

mindre än att ha en egen bil. 

Bilar som drar mindre energi eller går på annat drivmedel än bensin är en dellösning på 

problemen med utsläpp.85 

3.34 Energi 
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Fyra faktorer avgör vilka utsläpp som orsakas av olika sektorer i samhället. Dessa är 

befolkningens storlek, mängden aktiviteter, aktivitetens energiåtgång samt hur stora utsläpp av 

växthusgaser som orsakas av en viss energianvändning. 

Bostaden anses i växande utsträckning vara en del av människors livsprojekt. Den är en del av 

identiteten och en presentation av den egna personen inför omvärlden.86 Sverige är ett av de 

länder i världen som har störst bostadsyta per person. Byggnadsytan avgör hur stor 

energianvändningen blir. Andelen energi som alstras avgörs uppskattningsvis till 80 % av 

byggnadsytan. Bebyggelseenergin alstras främst av uppvärmning av inomhusluft samt 

varmvatten. Till bostäderna tillförs värme genom inköpt energi, eventuella solfångare och 

värmepumpar. Även apparater, solinstrålning och personvärme tillför värme till bostaden. 

Oljeanvändningen är idag en fjärdedel av 1970 års nivå och el och fjärrvärme blir allt vanligare 

som energikälla. Att oljeanvändningen och därmed oljepannorna har minskat innebär även en 

minskning av energiförluster. 

El som inte går till uppvärmning kallas driftsel. Sett till boytan är energianvändningen för 

uppvärmning och varmvatten något högre i småhus än i flerbostadshus. För 

energianvändningen för drift- och hushållsel är det omvänt, den är något högre i flerbostadshus 

än i småhus.87 

3/5 av bostäders totala energianvändning i Sverige kommer från småhus och 2/5 från 

flerbostadshus. Fritidshusens energianvändning är en obefintlig del av den totala 

energianvändningen för bostäder. 

Bostäder och lokaler skiljer sig åt i energianvändningen. I lokaler går energin främst till 

belysning och drift av fläktar och dylikt. Driftselanvändningen skiljer sig mellan offentliga 

lokaler. Driftselen är högre i lokaler än i bostäder. Lokalsektorns genomsnittliga 

energianvändning för uppvärmning är likvärdig bostädernas. 

I nybyggnation av bostäder bör det finnas ett medvetet energisnålt tänkande från början av 

byggprocessen. Gullberg ger ett exempel ifrån Lindås utanför Göteborg där det byggts småhus 

helt utan värmesystem med en total användning av köpt el på 45 kWh per kvadratmeter. Jämfört 

med energianvändningen för småhus år 2000 där uppvärmning stod för 155 kWh per 

kvadratmeter och drift-, fastighets- och hushållsel beräknades till 46 kWh per kvadratmeter. 
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Småhusen är väl isolerade, använder solvärme och värmeväxlare. De värms i stor utsträckning 

av spillvärme från apparater och människor. 

Lokaliseringen av bebyggelse spelar roll för valet av system för energitillförsel. I en glesare 

stadsstruktur finns goda förutsättningar för solenergi och i tätare stadsstruktur finns underlag 

för fjärrvärme. 88 

I solceller omvandlas solens strålning till el. Det är i nuläget dyrare än andra energikällor men 

anses i framtiden kunna bidra till den globala energiförsörjningen. 

För att skapa värme i byggnader finns solvärmesystem som genom att värma tappvatten bidrar 

till uppvärmningen av bostäder. 

Med ett varmare klimat i framtiden kommer vi att få ett minskat uppvärmningsbehov.89 

3.35 Grönska 

I ekologiskt byggande är grönska en naturlig del som bör beaktas i mötet mellan stad och land, i 

bebyggelseområden och på de enskilda husen. Det som skiljer ett ekologiskt grönområde från 

andra grönområden är strävan efter att föra in ekologisk mångfald samt det ätbara landskapet, 

vilket kan vara genom bärbuskar istället för bärfria buskar, menar Bokalders och Block.90 

Det är viktigt att utgå från platsens förutsättningar i planering för att spara värdefulla 

naturmiljöer och för att bibehålla mångfalden i området.91 Naturvärdena är betydelsefulla ur ett 

ekologiskt hållbart perspektiv. Reproduktionsområden så som vattenstråk, strandzoner, 

fuktmark och gröna korridorer bör hanteras med försiktighet och kunskap.92 

Ett sätt att föra in grönska i städer är genom att plantera växter på byggnaders väggar och tak. 

Det kan vara genom klätterväxter, spaljéer och gröna tak. Genom detta förbättras 

stadslandskapet avsevärt och då speciellt under den grönskande delen av året. Följden blir 

renare luft (minskad andel stoft), temperatursänkningar, ökad syreproduktion samt fuktigare 

luft. Gröna tak har en vattenreglerande effekt, då cirka 80 procent dunstar och ger fuktigare luft. 

Det dämpar även buller runt bebyggelsen. Ett annat sätt att föra in grönska i städer är genom 

träd och buskar längst gator, vilket minskar stoft i luften. 
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Att synliggöra kretsloppen ger områden karaktär, det kan vara genom diken, bäckar och 

dammar som omhändertar vattenflöden och regn, grusgångar istället för asfalt som släpper 

igenom regn samt komposter.93 

Stadslandskapet möter omgivande naturlandskap. De samspelar och konkurrerar om utrymme 

då staden flyter ut och omvandlar delar av naturen till stad. Ullstad menar att hållbart 

stadsbyggande ska förhålla sig till landskapet. En strategi för att föra in grönska i staden är att 

planera in gröna kilar som ej får bebyggas. Staden skall, enligt Ullstad vara grön, men även tät. 

Det är balans mellan täthet och grönska som samspelar och tillsammans bildar en attraktiv stad.  

Områden som ej planerats bildar barriärer, bitar av bortglömd grönska och bör undvikas.94 

Staden är beroende av landsbygden, så som landsbygden är beroende av staden. I staden finns 

service och aktiviteter och på landsbygden finns natur för friluftsliv. Landsbygden kan försörja 

staden på varor och biobränslen. Staden producerar avfall och avloppsvatten som de areella 

näringarna har nytta av.95 

Staden har blivit bunden till varor som forslas från avlägsna områden. När världen urbaniseras 

ökar beroendet av ytor för matodling. Innan transporter av varor möjliggjordes fanns effektiva 

system för att förse städer med närproducerade varor.96 Bokalders och Block menar att vissa 

varor bör producerar lokalt och andra på annan arena. Mat är ett exempel på en vara som bör 

produceras lokalt, då det ger mindre miljöbelastningar genom minskade transporter. Lokala 

producenter kan ta vara på de näringsämnen som staden producerar.97 

Bondemarknader har ökat i popularitet, något som Girardet menar beror på att det är ökad 

chans att få reda på varans ursprung.98 Även stadsodlingar är populära i vissa länder och städer, 

i Berlin finns 80 000 stadsodlingar på kommunal mark och en väntelista på ytterligare 16 000 

stadsodlingar.99 I Sverige producerar fritidsodlarna cirka 90 000 ton potatis, 80 000 ton frukt 

och 30 000 ton grönsaker årligen. Möjligheten att producera livsmedel inom staden beror på 

stadens utformning. I en gles stad med många grönytor finns möjlighet för odlingar. 

Kvartersgårdar med djur och odlingslotter kan verka i undervisningssyfte. För att kunna 

genomföra odlingar och djurhållning i städer krävs det att de uppnår hygieniska krav samt 

kunskap och tid.100 Gullberg m.fl. skriver att inom livsmedelsindustrin finns en ökande 
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miljötrend och regionalisering. Stadsborna kan med sin köpkraft påverka vad som produceras, 

hur det transporteras och hur de tillagar maten. På så sätt påverkar de livsmedlets 

energianvändning.101 

Girardet skriver att planerare och stadsförvaltare tenterar att vara motvilligt inställda till 

stadsodlingar då de tycker att det kan bli rörigt och inte platsar i moderna städer.102 Han menar 

att stadsodlingar är en viktig komponent i den hållbara staden och att det kritiska problemet är 

att etablera ett hållbart förhållande mellan städer och rurala områden samt att ge människor 

möjlighet att handla varor från närliggande områden eller stadsodlingar. Matodling skall ses 

som en viktig komponent i den framtida staden, enligt Girardet.103 
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3.4. Diskussion   

 

1. Vad är ekologiskt hållbar planering enligt forskare? Hur uppkom begreppet och hur används 

det idag? 

 

Enligt Bokalders och Block är ekologisk hållbar planering att utgå från platsens förutsättningar 

och ta vara på den natur som finns på platsen. Att utgå från platsens vind- och solförhållanden 

för att minska alstrandet av energi och för att skapa trevnad. Det anses även viktigt att göra så få 

ingrepp som möjligt på platsen. Därför bör platsens markförhållanden och den befintliga 

grönskan bevaras. En ekologisk hållbar plan bör även synliggöra kretsloppet genom att ta hand 

om dagvatten, integrera det ätbara landskapet och synliggöra kretsloppet. 104 

 

I ekologiskt hållbar planering skall ekologiska material användas, byggnaderna skall vara 

energieffektiva och om energi behövs skall den komma ifrån miljövänliga energikällor.105 Det 

anses viktigt att planera för mer miljövänliga färdmedel så som cykel, gång och kollektivtrafik 

framför bilen. 106  

 

Jag frågar mig om det hållbara begreppet kan bli för styrt och den hållbara planeringen 

orealistisk om man har en så bestämd uppfattning som exempelvis  Bokalders och Block och 

Girardet. Är inte en plan hållbar om den inte innehåller det ätbara landskapet? Kommer 

stadsodlingar, som Girardet menar, att vara en viktig komponent i den framtida staden? 107  Om 

en större del av städernas befolkning ska odla inne i städerna kan det hindra andra 

användningar att få plats. Att transportera sig med bil är en annan fråga som tagits upp i 

analysdelen av uppsatsen. Kanske behöver äldre och handikappande människor bil för att kunna 

ta sig fram, det är inte alltid hållbart att vara utan bil. Även jag tycker att det ska vara möjligt och 

enkelt att använda andra alternativ än bilen, men menar att det kan gå för långt.      

 

Jag  har inte funnit någon vedertagen definition av begreppet och det kanske är meningen. 

Det kanske inte skall finnas någon allmänt gällande definition av begreppet men att det tydligare 

måste anges om det som åsyftas är ett verkligt begrepp eller bara en önskan om hur man vill att  
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det skall vara. Det kanske behöver vara tolkningsbart, efter vad som anses vara det bästa sättet 

att planera på en speciell plats eller i en speciell situation. 

 

Konsekvenserna av att en definition av begreppet hållbar utveckling är svår att göra kan leda till 

att det lätt missbrukas. Eftersom begreppet är svårmätbart kan egentligen alla planer kallas 

hållbara. Begreppet förknippas med något positivt och kan användas i politiken för att ge en 

positiv effekt. Detta kan leda till att begreppet och dess mening blir fördärvat. 

 

Begreppet ”hållbar utveckling” lanserades av Brundtlandkommissionen år 1987, för att 

uppmärksamma klimatförändringarna, som enbart ansågs möjliga att lösa på en global nivå.  

Wärneryd menar att den hållbara filosofin funnits med i alla miljökriser, även innan 

Brundtlandrapporten definierade begreppet.108  

Med olika instrument för hållbar planering som miljöbalken, plan- och bygglagen och agenda 21 

skyddar vi miljön och ser till att mark- och vattenområden får bästa möjliga användning. I 

propositionen ”En enklare plan- och bygglag” som regeringen lämnade in i mars 2010 föreslås 

hållbar utveckling få en ökad betydelse i plan- och bygglagen. 

Hållbar utveckling ska tas hänsyn till i översiktsplanen och i annan reglering i lagtexten. Hur 

begreppet används är svårt att svara på eftersom det är en tolkningsfråga vad som är hållbart. 

Men att det ska beaktas i planeringen enligt lagen är en faktor. 

 

2.  Är det politiska begreppet och det vetenskapliga begreppet samma sak? 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som ofta används och inte minst i politiken. Begreppet måste 

sättas i ett sammanhang för att få en mening.  Vad hållbar planering innebär är en tolkningsfråga 

och det finns ingen given definition på begreppet. Nationellt och internationellt utgår ett utbyte 

av idéer om vad hållbar utveckling innebär.109  
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Begrepp som är för generella riskerar att tappa sin innebörd, menar Formas. I politiken tros 

begreppets hörnstenar, alltså ekologisk, ekonomisk, social hållbarhet, ha samma betydelse. 

Forskning visar, tvärtom, att det råder en konflikt mellan dessa.110 

När politiska mål om hållbarhet skall omsättas i praktiken, skall internationella mål göras om till 

nationella mål och dessa skall sedan omsättas till lokal nivå och vardagspolitiken. Det finns ofta 

ett glapp mellan den lokala och den internationella politiken. I den lokala politiken får de 

kortsiktiga, ekonomiska lösningarna störst utrymme.111 

Begreppet skall få större utrymme i lagtexten under år 2011, vilket kan bli problematiskt då den 

politiska synen på begreppet inte alltid överrensstämmer med den vetenskapliga. Jag menar att 

då politiker ofta vill driva frågor framåt och se snabba resultat kan det uppstå feltolkningar 

eftersom begreppet hållbar utveckling innehåller både långsiktiga och kortsiktiga mål. Eftersom 

hållbar utveckling är svårmätbart är det svårt att se resultat.  

 

Om begreppet i framtiden kommer att inbegripa vissa kriterier eller mätbara faktorer menar jag 

att det finns en risk att det kommer att användas på ett felaktigt sätt, vilket det i viss mån redan 

gör. Det medför att begreppet kan utnyttjas och tillslut blir meningslöst. 

 

Planerare måste själva tolka begreppet och ta hänsyn till vad lagen säger. Det kan leda till 

problem då det är svårt att bevisa att man har tagit hänsyn till begreppet. Samtidigt kan 

tolkningarna leda till mer miljövänliga lösningar.   

   

3.  Påverkas Saltö av de perspektiv som hållbar utveckling tar upp? 

 

Hållbar utveckling lanserades i samband med klimatproblem och sökandet efter lösningar på 

dessa problem.  Då det inte finns någon klar definition av begreppet så är tolkningen ganska så 

fri, menar jag. Brundtlandkomissionen skrev: 

 

Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa om 

möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov. 
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Meningen är alltså, enligt Brundtlandkomissionen, att tänka långsiktigt och att inte ta ifrån 

framtida generationer dess resurser, så som land, vatten och naturtillgångar.  

 

Diskussionen runt klimatfrågorna ledde fram till Rio-konferensen och Rio-deklarationen 1992 

som i sin tur ledde till agenda 21, som ska omsätta globala problem till lokal nivå. 

 

Agenda 21:s ekologiska visioner är globalt skydd av atmosfären, att ändliga resurser inte får 

förbrukas, att förnyelsebara resurser inte får förbrukas i snabbare takt än de nybildas samt att 

villkoren för biologiskt liv ej får försämras. Saltö påverkas av agenda 21 ekologiska visioner och 

av de klimatförändringar som sker. 

 

Att planera efter de tolkningar av hållbarhetsteorin som forskare som Bokalders och Block tar 

upp, skulle inbegripa att lösa trafiksituationen på Saltö, spara energi genom placering av 

bebyggelsen genom att skydda mot vind och utnyttja sollägen. Rena dagvatten och ta vara på de 

naturförhållanden som finns på Saltö.  

 

Men Saltö är en liten del i ett stort system och att försöka planera efter tolkningar av 

hållbarhetsbegreppet kan ge förändringar på en liten yta, men den är ändå marginell i det stora 

sammanhanget. Lösningar som anses hållbara på en liten yta, exempelvis trafiksituationen, är en 

del i ett större system. Det måste även fungera i ett större perspektiv.  

 

Saltö påverkas till viss del av agenda 21 ekologiska visioner och de effekter som miljöproblemen 

ger. Men lösningen finns på en större yta än Saltö. Därför påverkas Saltö bara till viss del av de 

perspektiv som hållbarhetsbegreppet tar upp.    

 

4.  Går en global frågeställning att tillämpas lokalt? 

 

Med Brundtlandrapporten blev miljöproblemen en global angelägenhet. Frågor som uttunning 

av ozonskiktet och klimatförändringarna ansågs enbart möjligt att lösa på en global nivå. 

 

Klimatförändringarnas effekter, som exempelvis översvämningar som även drabbar även 

mindre samhällen. Det finns i vissa fall och till viss del möjlighet att skydda sig mot detta. De 

lösningarna måste tillämpas lokalt och ger enbart räddning lokalt. Men jag tror att finns 

svårigheter med att tillämpa globala frågeställningar lokalt, då det måste appliceras på just de 

förhållandena som råder på platsen.    
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Enligt Naturvårdsverkets rapport krävs det mer än en förändring i samhällets tekniska och 

organisatoriska strukturer om temperaturen inte ska höjas mer än 2 grader. 112 Då måste även 

människors beteende i stort sett hela världen förändras.  

 

Om en global frågeställning ska tillämpas på lokal nivå kan frågor som behöver ses i en större 

skala bli oviktiga. Vissa planeringsförutsättningar som vanligtvis tas upp vid diskussioner om 

hållbar utveckling, som exempelvis trafiksituationer, är exempel på det.  

  

Om en plats har ett välplanerat kollektivtrafiksystem och utbyggd cykel- och gångsystem så kan 

det ändå bli outnyttjat om kollektivtrafiken eller cykel- och gångsystemet inte fungerar i resten 

av staden. Då kommer de boende i området att välja bilen i alla fall. Det problemet kan 

appliceras i en ännu större skala så som Sverige och vidare ut i världen. 

 

Jag menar att det hållbara begreppet kan ge klokare planering, då det kan leda till beaktning av 

miljöproblemen. Vissa frågeställningar måste tillämpas i ett större sammanhang och då räcker 

inte det lokala perspektivet till. Samtidigt måste, precis som Naturvårdsverkets rapport visar 

människors beteende förändras.    

      

3.5. Slutsatser 

 

I uppsatsen har frågeställningarna varit: 

 

1. Vad är ekologiskt hållbar planering enligt forskare? Hur uppkom begreppet och hur 

används det idag? 

2.  Är det politiska begreppet och det vetenskapliga begreppet samma sak? 

3.  Påverkas Saltö av de perspektiv som budskapet tar upp? 

4.  Går en global frågeställning att tillämpas lokalt? 

 

De slutsatser som jag kommit fram till är: 

1. Forskare har olika syn på vad ekologisk hållbarhet är. Vissa, som exempelvis Bokalders och 

Block, har en stark uppfattning om vilka förhållande som bör tas hänsyn till och andra menar att 

det inte är fastställt, att det pågår en diskussion internationellt om vad hållbar utveckling är. 

                                                           
112
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De som har en klar bild av vad det är menar att det bör tas hänsyn till: 

 Klimatet på platsen, så som vindförhållanden och solläge. 

 Integrera grönska och gärna det ätbara landskapet 

 Avrinning av dagvatten, grundvatten, svartvatten och gråvatten 

  Energi 

 Material 

 Transportsätt 

 Platsen och dess geologiska förhållanden, befintlig grönska och djurliv 

 Kretslopp 

 

Begreppet uppkom i samband med Brundtlandkomissionens rapport från år 1987. Vissa 

forskare menar att tänket har funnits med i miljökriser i alla tider.  

Ekologisk hållbarhet är ett begrepp som ofta används lite slarvigt för allt som är bra och för att 

marknadsföra olika projekt.  

Hållbar utveckling är integrerat i lagtexten och ska beaktas i den fysiska planeringen.  

2. Nej, politiker och vetenskapsmän har olika syn på begreppet hållbar utveckling. Vetenskapen 

menar att det inte är möjligt att behandla de tre hörnstenarna ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet jämlikt, medan politiker ofta utgår från att de behandlas jämlikt. 

Vetenskapsmän menar att den ekonomiska  hållbarheten ofta går före både den ekologiska och 

sociala, då den ekonomiska är mer kortsiktig.  

3.  Hållbar utveckling är ett luddigt begrepp. Att planera Saltö efter vissa kriterier ger en 

marginell skillnad i ett större perspektiv, då många problem inte går att lösa på lokal nivå.  

Miljöproblemen ger effekter, så som exempelvis översvämningar. Dessa effekter måste även 

lokala områden skydda sig emot.  

4. Slutsatsen hänger samman med frågeställning nummer tre. Det finns stora svårigheter med 

att tillämpa en global frågeställning på lokal nivå. 
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4. Planeringsförutsättningar 

I det här arbetet har jag valt att göra en illustrationsplan med fokus på ekologisk hållbarhet. Det 

utvalda området för illustrationsplanen heter Saltö udde och är en del av Saltö i Karlskrona, 

Blekinge. 

 

Karta 1. Kommuner runt Karlskrona. 
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Karta 2.  Karlskrona stad. 

Saltö ligger centrumnära och är omgivet av vatten. På ön finns blandad bebyggelse av villor, 

radhus och lägenheter. I området finns Saltöskolan som har verksamhet för grundskola år 1-5, 

förskolan ”Saltkråkan” samt fritidshem. I anslutning till byggnaden finns bollplan och 

lekmöjligheter. 
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På Saltö och närliggande Ekholmen bodde 2008-12-31 1096 invånare av Karlskronas då 62804 

invånare.113 

 

Karta 3. Verksamheter, skola och boende på Saltö. 
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Bild 1. Villor på Saltö. 

 

Bild 2. Exempel på blandad bebyggelse på Saltö. 

 

Bild 3. Saltöskolan 
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På Saltö finns befintligt trafiknät för bil, gång- och cykel samt lokaltrafik. Två busshållsplatser 

finns på Saltö. Se karta nedan. 

 

Karta 4. Infrastruktur på Saltö. 

 

Södra Saltö föreslås att bli en ny stadsdel i Karlskronas kommande översiktsplan, som kommer 

att gälla fram till år 2030. Där föreslås lägenheter med funktionsblandning. De anser att det är 
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viktigt att allmänheten fortfarande kommer att ha tillgänglighet till strandnära områden. 

Skolbarn använder idag Saltö som friluftsområde. 114 

 

På södra Saltö finns idag Karlskronas största fiskehamn. Yrkesfiske är ett riksintresse. I en 

utredning som Karlskrona kommun har beställt från WSP Analys och strategi utreds om det är 

möjligt att fiskeverksamheten kan samexistera med bostäder eller om det är möjligt att 

fiskeverksamheten på Saltö kan flytta till en annan hamn. Då fiskeverksamheten har isverk som 

använder sig av ammoniak som köldmedel anses det olämpligt att blanda bostäder med 

fiskeverksamheten. I rapporten framkommer även att fiskeverksamheten behöver plats att 

vidareutvecklas vilket blir svårt med bostäder i närheten. Rapporten visar även att samexistera 

bostäder och fiskeverksamheter skulle leda till kompromisser, osäkerheter och framtida 

begränsningar. I rapporten föreslår WSP att fiskeverksamheten omlokaliseras och att södra 

Saltö bebyggs.115 

 

 

Bild 4. Vy mot Södra Saltö med Saltöhems lägenheter. 

 

I anslutning till Saltö udde ligger det nybyggda lägenheter av Saltöhem. (Se bild 4 ovan). 

Lägenheterna är belägna på en granitklippa som höjer sig över Saltö udde. I området finns 136 
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http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Plandokument/%c3%96versiktsplan%202030/Bilagor/Fiskhamnsutredning_091113.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Plandokument/%c3%96versiktsplan%202030/Bilagor/Fiskhamnsutredning_091113.pdf
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lägenheter som är byggda i tre etapper. Det är sju byggnader allt som allt och de varierar mellan 

fem och sju våningar. Parkering finns ovan och under mark.116 

 

 

 

Karta 5. Grönska på Saltö udde. 

 

Saltö udde är till största delen plant, men höjdnivåer finns i norra delen. (Se bild 5 ovan). En väg 

delar av sluttningsområdet med det övriga området. På Saltö udde finns ett litet grönområde 

med ekar.  (Se bild 6).  Idag finns många hårdgjorda ytor som förhindrar infiltrering av 

                                                           
116 Saltöhem, http://etapp1.saltohem.se/default.php?p=htm/start, hämtad 2010-05-11 

 
 

http://etapp1.saltohem.se/default.php?p=htm/start
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dagvatten i området. Underlaget består främst av asfalt, men även grus och gräs förekommer.  

Norr om Saltö udde finns grönområde med bollplan och ekar. Badplats finns i närheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Höjdnivåer i norra delen av Saltö udde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Ekar i området. 

 

Bild 7. Vy från Saltö udde. 



40 
 

 
 

 

Bild 8. Vy in mot området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Vy mot Saltö udde. 

Södra Saltö udde är omringat av vatten. Detta gör att flera ställningstagande måste göras då 

området skall planeras. 

Då strandskyddet enligt 7 kap. 13§ miljöbalken gäller vid hav, insjöar och vattendrag omfattas 

södra Saltö udde. Enligt 7 kap. 18§ miljöbalken kan Länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta att 

upphäva strandskyddet i ett område om 

 
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller 
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2. området enligt plan- och bygglagen (1987:10) avses att omfattas av en detaljplan och 
 
a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 

b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har beslutats av någon annan än 
en kommun. 
 
Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av 
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 
 
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en 
detaljplan finns i 5 kap. 7 a § plan- och bygglagen. Lag (2009:532).117 
 
5 kap. 7 a § plan-och bygglagen 
 
I detaljplanen får det bestämmas att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs för ett område, 
om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med 
planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse 
ett sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 2 miljöbalken omfattas av länsstyrelsens 
beslutanderätt. 
Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§ miljöbalken ska tillämpas i fråga om en sådan 
detaljplanebestämmelse som avses i första stycket. Lag (2009:530).118 

 
7 kapitel 18 c § miljöbalken 
 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften.119 
 
Detta gör att Södra Saltö genom ett beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser kan 

bebyggas. 

Lägsta nivån på Saltö udde är 107 cm. Om havsnivån kommer att stiga enligt värsta scenario, 

alltså över 2 meter kommer Saltö att översvämmas. Detta kan göra att till exempel invallning 

                                                           
117 Regeringskansliets rättsdatabaser miljöbalken, http://62.95.69.15/cgi-

bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7
BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24, hämtad 2010-05-13 

118 Regeringskansliets rättsdatabas plan- och bygglagen, http://62.95.69.15/cgi-

bin/thw?${APPL}=SFST&${BASE}=SFST&${THWIDS}=2.5/16183&${HTML}=sfst_dok&${TRIPSHOW}=format=TH
W&${THWURLSAVE}=5/16183, hämtad 2010-05-13 

 
119

 Regeringskansliets rättsdatabaser miljöbalken, http://62.95.69.15/cgi-
bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7
BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24, hämtad 2010-05-13 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=2.5/16183&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=5/16183
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=2.5/16183&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=5/16183
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=2.5/16183&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=5/16183
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A808%24
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kan bli aktuellt i framtiden. Då stora delar av Karlskrona kan komma att översvämmas i 

framtiden kan en framtida mur i havet som skyddar hela staden bli aktuellt. 

 

Det havsnära läget gör att platsen är blåsig vilket bör tas i betänkande vid planering. Byggnaders 

placering kan både ge vindskydd och öka vindstyrkan. Vegetation och vindskydd är andra 

alternativ för att skydda mot vindar.(Se bild 10 nedan).  

 

 

 

Bild 10. Vindskydd. 
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5.1 Illustrationsplan 

 

Illustrationsplanen bygger på analysdelen av uppsatsen samt de slutsatser som tagits.   

Dessa är att:  

 Saltö påverkas marginellt av den hållbara utvecklingens perspektiv. 

 Det finns svårigheter att tillämpa en global frågeställning lokalt.   

 Det inte finns någon vedertagen definition av begreppet hållbar planering. Det råder 

delade meningar om vad begreppet innebär.  

I Illustrationsplanen har tagits hänsyn till de aspekter som tagits upp angående ekologisk hållbar 

planering i analysdelen av uppsatsen. Dessa är: stadsstruktur, platsen, vattenhantering, trafik, 

energi och grönska.   

Jag har utgått från att platsen inte kommer att omfattas av strandskydd och därför kan bebyggas. 

Jag har även utgått från att Saltö kommer att drabbas av översvämningar och därför gjort en 

plan för invallning av platsen. Det finns en risk att delar av Karlskrona kommer att ligga under 

vatten i framtiden och då måste större ingrepp göras för att rädda Saltö och Trossö.  

 

Saltö är en del i en större stadsstruktur och är knutet till Trossö och Karlskrona. Saltö ligger i 

närhet till affärer, är en del i stadens transportsystem, kollektivtrafiksystem, konsumtion och så 

vidare.   

 

Nedan följer en kort förklaring av illustrationsplanen och sedan utförligare förklaringar över 

tankarna bakom.  

 

Illustrationplan 
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I Illustrationsplanen är planerat för 12 punkthus med högsta höjd på 12 meter och 5 

lägenhetshus  med högsta höjd på 15 meter. 

 

Det finns två separerade vägar  i området. En gång- och cykelväg längst vattnet och en gågata 

mellan byggnaderna, där även bilar är välkomna att köra.  Strandkanten ska hållas fri för 

allmänheten.  

 

Även kollektivtrafik har möjlighet att köra på en bit av vägen, och har en egen slinga för att 

förenkla och undvika buller för de boende.  
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Innanför lägenhetshusen finns en park.  

 

 

Sektion A-A i skala 1:1000 visar hur husen är placerade och var vägarna går. 

 

Sektion B-B i skala 1:500 visar från vänster området med park, lägenhetshus, bilväg, punkthus 

och vidare mot gång- och cykelbana och havet.  

 

Sektion C-C i skala 1:500 

Visar från vänster havet, cykelbana, punkthus och vidare mot en bäck som samlar upp 

dagvatten. 

 

Klimatförändringar 

 

Saltö kommer att drabbas av de effekter som kommer med klimatförändringarna och höjd 

havsnivå är en av dem. Därför finns en beredskapsplan att ta till när det sker. Bottenvåningarna 
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kommer inte att innehålla lägenheter, utan en gemensam lokal, tvättstuga eller cykelförråd. Det 

är inte lämpligt att bygga under mark, om havsnivån skulle stiga. 

 

Nedan ser ni ett exempel på invallning, som skulle kunna bli en aktuell åtgärd vid översvämning.   

 

Illustrationsplan som visar möjlighet till att stoppa vattenflöde vid höjd havsnivå. 

 

 

Fotot visar en byggnad där bottenvåningen inte är planerad för lägenheter. 

Platsen 
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Saltö är idag en plats med mycket asfalt och lite grönska. Det är ett plant område med 

kuperade delar. Några vackra ekar finns i området. 

 

Planen har planerats för att göra så lite inverkningar på naturen som möjligt. Det 

kommer inte att behöva schaktas bort någon jord och ekarna står kvar. Asfalten kommer 

att tas bort och gräs planteras. Annat material med större förmåga att infiltrera 

dagvatten kommer att användas på vägbanorna.  

 

Närheten till havet gör Saltö till en blåsig plats. Därför är lägenhetshusen planerade för 

att stoppa blåsten.  Öppningarna mellan byggnaderna är till för att skapa ett 

rörelsemönster i området. Tanken är att det ska skapas en lugn plats med grönska 

mellan gårdarna. 

 

 

 

 Illustrationsplanen visar husen i området och hur det är tänkt att vindarna ska stoppas 

av lägenhetshusens placering. Byggnaderna är i den mån det går vända mot sydväst för 

att få så mycket sol som möjligt.  

 

Saltö ligger i närhet till badplats, bollplan och skola vilket ger fina möjligheter för barn 

att växa upp i området. Det ligger även nära till centrum vilket ökar möjligheten att resa 

kollektivt, gå eller cykla.   
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Utsikt   

 

När området planerades funderade jag över platsens kvalitéer. Människor som bor 

havsnära vill naturligtvis ha havsutsikt. Det blev en avvägning mellan den ekologiska 

hållbarheten och utsikten och jag kom fram till att de inte behövde ta ut varandra. 

Byggnaderna är placerade för att hindra blåst och skapa utblickar.    

 

 

 

Illustrationsplan som visar utblickar mot havet. 

 

Trafik 

 

Då stora delar av Karlskronas trafiknät hänger samman är Saltö en del av detta. 

Meningen är att det skall vara enkelt att röra sig i staden, inte bara med bil utan även 

med kollektivtrafik och av egen kraft.  

 

För att få ett hållbart resemönster i området har det planerats för att underlätta för 

gående och cyklister. Bilar får vistas på en del av området men ska röra sig på de 

gåendes villkor. Bilar är separerade från gång- och cykelbanan som vetter mot havet. 
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Där ska människor kunna röra sig i sin egen takt och njuta av havet. På gårdsgatan 

mellan husen får bilar köra och där finns det även möjlighet till parkering på gräsytor.  

 

I området finns sex parkeringsplatser över mark där det finns fyra parkeringsplatser på 

varje ställe. Syftet är att bilister vid speciella tillfällen ska kunna använda dessa. 

Sammanlagt finns 480 m2 parkeringsyta över mark.  

 

Det finns även möjlighet att parkera i det som tidigare var reningsverk i området. (Se 

karta nedan). 

 

En bussväg och busshållplats, som enbart är till för bussar och större fordon för t.ex. 

sophämtning finns i området och är rödmarkerad på kartan nedan. Detta för att förenkla 

för till exempel sophämtning och för människor som bor i eller vill besöka området att 

åka kollektivt.  

 

 

 

Illustrationskarta visar de två vägarna i området. Även parkeringshus, parkeringsplatser 

i området och den rödmarkerade vägen för kollektiv/ arbetsfordon är markerade på 

kartan. 
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Plan i skala 1:400. Illustrationen visar från väst till öst vatten som omgiver Saltö och där 

området längst vattnet är öppet för alla. Gång- och cykelbana där linjerna är vägens 

kanter, gräs som visar tomtmark som omger punkthus. Gårdsgata, där bilar får köra, 

som möter tomtmark till lägenhetshus som senare möter parkmark.  

 

Vägmaterial är grus. Längst vattnet finns en fri yta. 
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Planen visar hur parkering är planerad i området. Material är gräs. 

 

Grönska 

 

För att vi och miljön ska må bra behövs grönska. Grönska är integrerat i planen , dels genom att 

ta vara på de naturvärden som råder på platsen men även genom att plantera nytt på de tidigare 

hårdgjorda ytorna. Sluttningarna i norra delen av planområdet bildar tillsammans  med de 

befintliga ekarna och  nyplanterade träd ett grönområde.  

 

Dagvatten som rinner nedför sluttningarna i norr tas omhand i ett dike som sedan rinner ut i 

havet.  
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Illustrationskarta över grönska i området som visar nyplanterade och befintliga träd. Bäcken 

som tar emot dagvatten från sluttningarna i norr finns med på karta.  

 

Vattenhantering 

 

Saltö är plant med undantag för de sluttningar som finns i norra delen av planområdet. 

Dagvatten tas omhand i en bäck i slutet av sluttningen.  

 

Material som släpper igenom och tar omhand vattnet är integrerat i området. Då Saltö 

består av gammal industrimark kan det vara en fördel att tillvarata dagvatten i 

dagvattensystem, som exempelvis bäcken i den norra delen av området.  Inga 

hårdgjorda ytor finns på marken vilket är viktigt för att grundvattennivån ska hållas på 

en jämn nivå.  

 

Energi 

 

Genom att planera på ett genomtänkt vis kan energi sparas. Byggnaderna är placerade 

för att få mycket solvärme men ligger i ett blåsigt läge.  

 

I området finns det möjlighet för naturlig energi, så som solceller.  
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5.2 Diskussion 

  

Hållbar utveckling är ett ”luddigt” begrepp eftersom det är svårmätbart och därför 

svårdefinierat. 

 

Om en plan uppnår vissa kriterier och tar hänsyn till aspekter som klimatförändringar, 

hållbara trafiklösningar, grönska, platsens förutsättningar, vattenhantering och 

förnybara energikällor, kan den då kallas hållbar? Jag menar att det inte är så eftersom 

hållbar utveckling är svårdefinierat.  

 

Om planeraren avser att planen utbyggd skall ge minsta möjliga miljöpåverkan och 

behandlar de kriterier som nämns ovan så kan planen bli MER hållbar än planer som 

inte är planerade efter samma mål.   

 

Utav de aspekter som Saltö udde har planerats efter kan egentligen bara 

klimatförändringarna ses ur ett globalt perspektiv. Men invallningen ger ett skydd åt 

Saltö, inte åt resten av världen. Däremot kan planen göras så energieffektiv som möjligt 

och därför minska utsläppen på platsen.  

 

Saltö udde är en liten del i ett stort system vilket gör att lösningar behöver sättas i ett 

större system för att vara funktionell. Exempelvis trafiksystemet kräver ett större 

perspektiv för att kunna lösas. I illustrationsplanen för Saltö udde är det planerat för 

kollektivtrafik och gång- och cykelbanor. De kommer inte utnyttjas om det inte finns 

effektiv trafik och länkar i resten av Karlskrona, Sverige och vidare.   

 

5.3 Slutsats 

 

 Illustrationsplanen för Saltö udde kan inte kallas hållbar.  

 Vissa lokala lösningar, som exempelvis trafiksystemet kan inte lösas i ett lokalt 

bostadsområde, utan måste sättas i ett större perspektiv.  

 Att planera med begreppet hållbar utveckling i baktanke kan ge en MER hållbar 

plan.   
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6. Metoddiskussion 

 

Den här uppsatsen grundar sig på metoden fallstudie . 

 

Källkritik 

 

Litteraturen som uppsatsen bygger på har varit en blandning av rapporter och litteratur. Vissa 

rapporter kan anses vara politiska och riktade, då de skrivits av bland annat Sveriges arkitekter 

och Formas. Jag har försökt att vara kritisk när jag granskat litteraturen. Mycket av den litteratur 

som behandlar klimatförändringar är självklar i frågan att den är sann och att det kommer att få 

effekter. Lomborg ställer sig dock frågande angående klimatförändringarnas verkan, han anser 

att effekterna som förutspås är överdrivna. 

 

Litteraturen är i allmänhet positiv till hållbar planering. En del litteratur ifrågasätter dess 

mening och menar att begreppet är opreciserat. Det har varit svårt att hitta litteratur som är 

kritisk till begreppet. 

 

Fallstudie 

 

I fallstudien kan man fråga sig om Saltö udde är representativt för verkligheten, om det går att 

dra slutsatser utifrån detta fall. 
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7. Slutord 

 

När jag började skriva den här uppsatsen hade jag en bestämd uppfattning om vad begreppet 

hållbar utveckling innebar och vilka kriterier som skulle uppnås för att en plan skulle kallas 

hållbar. Meningen var att jag skulle planera Saltö efter dessa och att planen skulle kallas hållbar.  

Under arbetets gång har jag förstått att det inte är så enkelt. Hållbar utveckling är, enligt mig, ett 

svårdefinierat och svårbegripligt begrepp. Bara för att en plan uppnår vissa kriterier kan den 

inte kallas hållbar, då hållbarhet inte är mätbart.  

Ett mindre område, så som Saltö udde måste sättas i ett större sammanhang: Saltö, Karlskrona, 

Blekinge och så vidare för att vissa lösningar, som exempelvis trafik ska vara hållbar.  

Planerare tolkar lagstiftningen och planerar därefter. Planering avgör i viss mån hur människor 

kan planera sin vardag och vilka möjligheter som finns att leva miljövänligt. Därför har 

planerare en viktig roll i hur det begreppet hållbar utveckling används.   
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