
1.4 Läsanvisning
Examensarbetet är i sin struktur uppbyggd på två delar. Den 
första delen beskriver bakgrund, syfte och metod. Sedan 
följer ett teoretiskt avsnitt om dagens stadsutveckling, det 
stadsnära landskapets roll och dess betydelse för staden. 
Slutligen problematiseras god (hållbar) stadsutveckling. 
Därefter följer grundläggande planeringsförutsättningar 
och en ortsanalys över området. I den andra delen följer 
först en sammanfattning av kvaliteter i området och 
sedan beskrivningar och insatser för olika delområden. 
Avslutningsvis finns en diskussion samt en källförteckning.

1.5 Planområdets avgränsning
Planområdet ligger cirka fem kilometer söder om Borlänge 
centrum. Området gränsar i nord/nordväst mot Tunaån, i 
öster mot riksväg 70, i sydost mot Smedjebacksvägen och i 
söder mot Dalabanan. Planområdet är cirka 140 ha.
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Borlänge centrum

Planområde

Figur 2. Planområdets läge i förhållande till Borlänge centrum. 
(Foto: Borlänge kommun)



2 GOD STADSUTVECKLING UTANFÖR 
STADSKÄRNAN

I följande avsnitt följs ett resonemang kring hur dagens 
tätorter och städer utvecklas. Bakgrunden till resonemanget 
är att dagens utveckling av städer och tätorter tenderar att 
bli allt mer ohållbar och resurser i det stadsnära landskapet 
tas i anspråk medan dess positiva värden knappt lyfts till 
diskussion. I kommande stycken betonas därför dagens 
stadsutveckling, dess konsekvenser och behovet av att lyfta 
fram värdena i det stadsnära landskapet, och på sikt utveckla 
det stadsnära landskapet som stadens landskap.

2.1 Urban sprawl och stadsutglesning
Ett fenomen som har diskuterats flitigt under senare år är 
urban sprawl eller stadutglesning på svenska. Begreppet 
myntades från början i USA där städerna bredde ut sig 
mer eller mindre okontrollerat och där kopplingen mellan 
bostadsområdena bestod av främst bilvägar. Det som idag 
förknippas med urban sprawl är bilberoende, långa avstånd 
till arbete och service, låg bebyggelsetäthet och hälsoproblem 
på grund av övervikt.

Utflyttningen från staden började redan på 1800-talet under 
industrialismens intåg. Innerstaden förknippades då med 
sjukdomar, dålig hygien och en försämrad luftkvalitet vilket 
gjorde att välbärgade familjer sökte sig till hälsosammare 
gröna miljöer i städernas utkanter för att bygga sin villa. 
Under årens lopp har flera omflyttningar skett mellan inner- 
och ytterstaden och nuförtiden värderas ett boende i centrum 
högt och förortens miljö har istället fått en negativ status. En 
klasskillnad har även uppstått mellan inner- och ytterstad 
då boendeformer i stadens centrum ofta kostar en väsentlig 
summa medan bostäder i stadens ytterområden hyrs ut eller 
säljs för en billigare peng. Urban sprawl är fortfarande mer 
utbrett i västvärlden och när det gäller Sverige talas det oftare 
om utglesning. Studeras sprawl mera ingående ser man att 
det egentligen inte är något nytt inom stadens utveckling, 
utan snarare ett fenomen som funnits under flera årtionden, 
till exempel begreppet ”sommarhus sprawl”. Värmdö är ett 
exempel på sommarhus sprawl där fritidsbostäder i större 
omfattning omvandlas till permanentbostäder, får VA-
problem liksom drabbas av trafikstockningar.61

6 Arnstberg, K-O. (2005) 

Figur 3. I Sverige talar vi oftare om 
utglesning än urban sprawl.
(Foto: Elisabet Asp-Christiansson/Siljan 
turism)
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2.1.1 Konsekvenser och lösningar
Konsekvenserna av stadsutglesning går att finna i Sverige, 
men är lättare att avläsa i USA och centrala Europa då 
befolkningen och städerna är större. En av konsekvenserna 
är ökat bilberoende och en minskad kontakt med det 
offentliga rummet. Till exempel ersätts stadens offentliga 
rum i större omfattning av gallerior. En annan konsekvens 
är uppkomsten av s k Edge cities. Områden som består av 
antingen industrier, arbetsplatser eller shoppingcenter och 
som har en högre inpendling än utpendling. Utvecklingen av 
stadslandskapet har också fått konsekvenser på människors 
trygghetskänsla. Osäkerheten har blivit större och ett resultat 
av detta är bland annat Gated communities, vilket innebär att 
bostadsområden byggs in med stängsel eller avskärmande 
murar för att få en ökad trygghet.7 

Ianspråktagande av mark i stadens utkant blir allt 
vanligare och frågan om hur vi ska hantera en ökad 
tillväxt är återkommande. Intressen står mot varandra, 
oftast ekologiska och ekonomiska, samtidigt som kravet på 
hållbar utveckling ökar. Inom planering kan dock urban 
sprawl bekämpas på två sätt, som brukar kombineras. Det 
ena sättet är att få staden att fungera flerkärnigt, vilket 
innebär att det urbana landskapet omvandlas från en stor 
stad i mitten till flera större eller mindre städer. Det andra 
sättet är genom förtätning, där luckor i befintlig bebyggelse 
fylls ut. Det är en strategi som riktar sig mot en hushållning 
med mark och bevarande av gröna områden. Ur ett hållbart 
perspektiv är den andra lösningen den bästa då förtätning 
sker där infrastruktur finns utbyggt samt att den värnar om 
det stadsnära landskapet. I det stadsnära landskapet finns 
olika värden som har betydelse för till exempel folkhälsan, 
kulturhistorien och den hållbara utvecklingen, men även 
för förståelsen av jordbrukslandskapet och det lokala 
kretsloppet. Ett viktigt stöd för att vända blicken mot en tätare 
stad är att ha god plan- och markberedskap. Genom att ha 
en aktuell översiktsplan som pekar ut utvecklingsområden, 
kan stadsnära områden sparas till förmån för utveckling i 
stadens centrala delar.812

 

7 Arnstberg, K-O. (2005); Ullstad, E. (2008)
8 Ibid.

Figur 4. Ett ökat bilberoende regleras 
i bland annat Stockholm av trängsel-
avgifter. (Foto: Anders Friström/Svenska 
naturskyddsföreningen)

Figur 5. Vändplan i ett blivande 
villaområde. Grisslinge, Värmdö, 2006. 
Flaggorna representerar tomter till salu i 
det nya området. (Foto: Anders Friström/
Svenska naturskyddsföreningen)
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2.2 Kulturmiljö
En viktig del i det stadsnära landskapet är kulturmiljön. 
Kulturmiljön består både av miljöer, byggnader och 
traditioner och det är i mötet mellan staden och landsbygden 
som den blir mest påtaglig. Genom att lyfta fram kulturmiljön 
som en del av det stadsnära landskapet kan skälen till varför 
det ska bevaras stärkas.91

2.2.1 Begreppsförklaring

Kulturmiljö och kulturarv 2

Det finns i litteraturen flertalet beskrivningar av begreppet 
kulturmiljö. Enligt riksantikvarieämbetet definieras 
kulturmiljö som den av människan påverkade fysiska miljön 
som vittnar om historiska och geografiska sammanhang. 
Det kan vara alltifrån en enskild plats, byggnad till hela 
landskapsavsnitt10. Alltså är hela vår omgivning, undantaget 
helt orörd natur, en del av kulturmiljön. Förutom denna 
materiella aspekt på begreppet kulturmiljö finns även en 
immateriell aspekt som kallas kulturarv. Kulturarvet är icke-
materiella företeelser som ortsnamn, folkminnen, folkmusik 
och traditioner med mera11.3

Kulturmiljövård och kulturmiljöarbete
Synen på vad som är kulturmiljö eller kulturarv och vad som 
är viktigt att bevara förändras fortlöpande. Under 1900-talet 
har intresset förskjutits från kulturminnesvårdens smala 
arbetsområde med skydd för kyrkor och specifika moment 
till kulturmiljövårdens fokus på hela miljöer (bebyggelse, 
kulturlandskap). Begreppet kulturmiljövård introducerades 
genom propositionen Kulturmiljövård 1987/88:104 och 
ersatte den tidigare termen kulturminnesvård. Trots 
begreppsändringen ansågs begreppet tio år senare ändå 
för snävt eftersom vård av kulturmiljöer endast är en del 
av den verksamhet som bedrivs. Kulturmiljöarbete, som 
även innefattar verksamheterna, kunskapsuppbyggnad, 
opinionsbildning utövning, introducerades därför i 
regeringens proposition 1996/97:912.4 

9 Svenska kommunförbundet. (1999). s, 28-29 
10 Riksantikvarieämbetet. (2008). Kulturmiljön som resurs i kommunal 
utveckling och planering. s, 5

11 Svenska kommunförbundet. (1999). s, 19-21 

12 Svenska kommunförbundet. (1999). s, 17-18 
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Figur 6. En stenslip kan vara en del av 
kulturmiljön, likväl som en byggnad 
eller ett helt landskapsavsnitt.



2.2.2 Varför bevara?
Det finns olika uppfattningar och orsaker till varför 
kulturmiljöer ska bevaras. Varje individ har ett speciellt 
förhållande till den fysiska omgivningen och åsikterna skiljer 
sig från person till person beroende på erfarenheter. Fyra 
skäl för bevarande kan emellertid urskiljas; ekonomiska, 
sociala, historiska och estetiska.

Ekonomiska skäl
Ett skäl till bevarande ur ekonomisk synvinkel är att vi idag 
är mer rörliga och flexibla i arbetslivet och med det faktum 
att företagen inte är lika bundna till en speciell, geografisk 
plats som det var tidigare. Idag söker företagen istället 
en produktionsmiljö med viktiga kvaliteter, till exempel 
kulturhistorisk intressant bebyggelse, då platsen värderas 
högt samhällsekonomiskt. Att bedriva verksamhet i sådan 
miljö kan också vara ett sätt att skapa konkurrensfördelar, då 
val av plats tyder på god ekonomi. Till de ekonomiska skälen 
för bevarande kan också föras det värde som ligger i gammal 
kunskap och beprövade metoder, något som uppskattas i 
liten utsträckning idag.131 
 
Sociala skäl
Idag lever vi i ett samhälle som till stor del karaktäriseras av 
snabba sociala, kulturella och tekniska förändringar vilket 
bidrar till att kraven på bevarande av den fysiska miljön 
ökar. I denna föränderliga värld ökar kraven på platser där 
vi kan känna igen oss och uppleva trygghet och likaså ökar 
behovet av tillhörighet och identitet på grund av minskade 
avstånd och kulturell likriktning.14 2 

Historiska skäl
Ett annat skäl för bevarande är det historiska. Historien får 
vi ta del av genom olika dokument och i miljöer som ger 
oss kunskap om hur människor levde förr, i städer och i 
jordbruksbyggd. Historien ger oss ett perspektiv på vår egen tid 
och skänker samtidigt sällsynthet och representativitet.153

Estetiska skäl 
Att bevara äldre miljöer och byggnader på grund av utseende 
och formspråk är ett estetiskt skäl för bevarande. Till exempel 
i jämförelse mellan dåtidens arkitektur med utsmyckningar 
och mänsklig skala mot dagens ofta fabrikstillverkade 
standardiserade moduler. 

13 Svenska kommunförbundet. (1999). s, 28 
14 Svenska kommunförbundet. (1999). s, 29 
15 Ibid. 
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Figur 7. Linköpings Universitet, campus 
Norrköping bedriver sina verksamheter 
i gamla industribyggnader.

Figur 8. Äldre bebyggelsemiljö, 
industrilandskapet Norrköping.



Kontinuitet
Att bevara äldre byggnader och miljöer är också ett sätt för 
att uppnå kontinuitet och få en sammanhängande övergång 
mellan olika epoker16. För att upprätthålla kontinuiteten måste 
en stad eller ort ges möjligheten att successivt utvecklas och 
anpassas till gällande förutsättningar. Genom kontinuiteten 
är det möjligt att göra staden förståelig, vilket kan leda till att 
den upplevs positivt och skapar en trygghet hos invånarna. 
Kontinuitet kan både användas som ett skäl för bevarande 
likväl som ett skäl att diskutera förändring och förnyelse av 
bebyggelsemiljöer.  

2.2.3 Vad ska bevaras?
Kontinuitet i bebyggelsen kräver både bevarande och 
förnyelse. Vad som ska bevaras är dock en svårare fråga, men 
det är framförallt två faktorer som spelar roll, kulturhistoriskt 
värde och olika aktörer.

Kulturhistoriskt värde
Kulturvärde är ett nyckelbegrepp som i olika former 
är återkommande i olika lagtexter. Plan- och bygglagen 
(PBL) säger att olika kulturvärden ska tas tillvara samt att 
byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistoriskt, 
miljömässigt eller konstnärlig synvinkel inte får förvanskas. 
Kulturminneslagen (KML) kräver att det ska vara fråga 
om synnerligen märkliga byggnader eller miljöer för att få 
skyddas som byggnadsminne och Miljöbalken ger möjlighet 
att skydda landskap som utgör värdefulla kulturmiljöer.171  2

Att påstå att en byggnad eller bebyggelsemiljö bör bevaras 
på grund av dess kulturhistoriska värde är relativt lätt, dock 
är det svårare att på ett objektivt sätt definiera vad som är 
av kulturhistoriskt värde och därmed göra ett korrekt urval. 
Våra urval är subjektiva, ofta färgade av värderingar som har 
ändrats med tiden vilket betyder att det som vi idag inte anser 
ha något värde kan med morgondagens värderingar se helt 
annorlunda ut. Därför har man inom Riksantikvarieämbetet 
arbetat fram en metod som på ett objektivt, systematiskt och 
metodiskt sätt beskriver kulturvärden och det kulturhistoriska 
värdet.183

16 Svenska Kommunförbundet. (1999). s, 30 
17 Westerlind, A-M. (2000). s, 2 
18 Svenska Kommunförbundet. (1999). s, 31 
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I ett första steg identifieras grundmotiv, som är indelade i 
dokumentvärde och upplevelsevärde. Till dokumentvärdet 
räknas till exempel det historiska värdet som kan vara 
byggnadshistorik, arkitekturhistorik eller personhistorik. 
Dokumentvärdet baseras till stor del på historisk kunskap 
vilket gör det möjligt att beskriva dessa på ett objektivt 
sätt. Den andra kategorin är upplevelsevärden som till 
exempel arkitektoniskt- och konstnärligt värde, patina och 
symbolvärden. Upplevelsevärden beskriver egenskaper 
och kvaliteter i den byggda miljön som kan upplevas direkt 
på plats. Hur något upplevs är beroende av den enskildes 
värderingar, vilket innebär att upplevelsevärdena riskerar 
att bedömas subjektivt.191

Det andra steget i modellen innebär att göra en bearbetning, 
att till dokument- och upplevelsevärdena foga de förstärkande 
och övergripande motiven autencitet, äkthet, kvalitet och 
pedagogiskt värde som sällsynthet och representativitet. Det 
tredje och sista steget innebär en sammanvägd bedömning av 
all framkommen information och därmed är det möjligt att ge 
ett mått på hur värdefull byggnaden eller bebyggelsemiljön är. 
Riksantikvarieämbetets modell är systematisk och rationell, 
men kan ändå kritiseras eftersom bedömningar riskerar att 

19 Unnerbäck, A & Nordin, E. (1995); Olsson, K. (2003). s, 58

IDENTIFIKATION + BEARBETNING =         VÄRDERING
Grundmotiv   Förstärkande,          Sammanvägd
    övergripande          bedömning
    motiv

DOKUMENTVÄRDE  - Autencitet, äkthet
(historiska egenskaper)  - Kvalitet
- Byggnadshistoriskt värde - Pedagogiskt värde,
- Byggnadstekniskt värde    tydlighet
- Arkitekturhistoriskt värde - Sällsynthet och
- Samhällshistoriskt värde   representativitet
- Personhistoriskt värde  (nationellt, regionalt, lokalt)
- Teknikhistoriskt värde

UPPLEVELSEVÄRDE
- Arkitektoniskt värde
- Konstnärligt värde
- Patina
- Miljöskapande värde
- Identitetsvärde
- Kontinuitetsvärde
- Traditionsvärde
- Symbolvärde
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Figur 9. Modell för kulturhistorisk urval och värdering.



bli subjektiva. Det gäller främst upplevelsevärden, men även 
dokumentvärden riskerar att bli subjektiva eftersom det 
krävs special kunskap inom varje område för att kunna göra 
en fullgod värdering.201

Olika aktörer – olika perspektiv
Trots mängden fakta och tolkningar som måste grunda sig 
på kunskap, kan de skäl som angetts för bevarande ovan ha 
olika betydelse och tyngd för olika personer beroende på 
vem det är och i vilken situation man befinner sig. Det finns 
förutom kulturmiljövårdens aktörer en rad olika aktörer 
som engagerar sig i samhällets fysiska planering; offentliga 
myndigheter, företag, fastighetsägare och boende. Alla har 
de olika skäl och intressen som antingen är gemensamma 
eller står i konflikt till varandra. För fastighetsägaren väger 
det ekonomiska skälen tungt, medan antikvarien lägger 
tonvikten vid de historiska argumenten och arkitekten vid 
de konstnärliga eller arkitektoniska.212 

2.2.4 Hur bevara?
Hur en byggnad eller bebyggelsemiljö ska bevaras härleds 
till två huvudaspekter. Den första aspekten tar hjälp 
av de strategiska instrument som finns för att belysa 
bevarandeintresset och den andra aspekten söker reda på 
möjliga bevarandeinsatser för att upprätthålla kontinuiteten 
i bebyggelsen. 

Strategiska instrument
För att hävda bevarandeintresset finns det en rad strategier. 
En av de viktigaste utgångspunkterna för att få en ökad 
förståelse för kulturmiljövården och bevarandeplanering är 
att låta den komma in i ett tidigt skede parallellt med den 
övriga fysiska planeringen. I ett tidigt skede är det möjligt att 
föra en öppen och kreativ dialog mellan olika aktörer, flera har 
möjlighet att lämna synpunkter och därmed påverka utfallet. 
En god insikt i ämnet kan också skapa en positiv attityd hos 
flera parter och en ökad förståelse för kulturmiljövården och 
bevarandeplaneringen.223 

Ett sätt att få ökad kunskap om den kulturhistoriska miljön, 
både hos allmänheten och beslutsfattare, är framtagande 
av kulturmiljöprogram och bevarandeprogram. Behovet av 
kunskapsunderlag med kulturmiljöprogram betonades på 
1970-talet i samband med den fysiska riksplaneringen och

20 Svenska Kommunförbundet. (1999). s, 30-31
21 Svenska Kommunförbundet. (1999). s, 32; Olsson, K. (2003). s, 16, 23, 60 
22 Cars, G & Olsson, K & Snickars, F. (1996). s, 116-117; Schnell, J-B. (1990). s, 148; 
Westerlind, A-M. (2000). s, 3
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införandet av plan- och bygglagen (PBL). 
Kulturmiljöprogrammet ska fungera som kunskapsunderlag 
i samband med kommunens översiktsplanering och ge 
råd vid till exempel bygglovsprövningar. Innehållet i 
kulturmiljöprogrammet skiljer sig mellan kommuner 
men kan bestå av övergripande kommunala mål; 
beskrivningar/värderingar av bebyggelse, kulturlandskap 
och åtgärdsprogram. Syftet med bevarandeprogram är 
att redovisa kulturvärden och visa på den bebyggelse som 
synliggör den historiska kontinuiteten samt ge anvisningar 
vid bland annat upprättande av detaljplaner.231

För den privata fastighetsägaren är de ekonomiska 
förutsättningarna av stor betydelse när det gäller frågan om 
att bevara eller förnya en byggnad eller bebyggelsemiljö. 
För att kunna hävda bevarandeintresset gäller det att ge 
incitament till fastighetsägaren vilket bland annat kan ske 
genom olika former av statligt stöd. Det kan till exempel 
handla om att med lån och bidrag möjliggöra finansiering 
av eventuella merkostnader ett bevarande för med sig. 
Viktigt är också att tillhandahålla fastighetsägare och 
exploatörer med information och kunskap om en byggnads 
eller bebyggelsemiljös kvalitativa värden, för att påvisa att 
kulturmiljön kan ses som en tillgång och möjlighet istället för 
att ses som ett hinder.242 

Ett sista instrument för att hävda bevarandeintressen är 
genom förhandlingar. Detta har blivit vanligare på senare 
tid då privata aktörer i större utsträckning har kommit att 
ta del av planeringsprocessen, till skillnad mot tidigare 
då den dominerades av offentliga aktörer. Att hävda 
bevarandeintresset genom rättslig prövning är möjligt både 
för den privata aktören som den offentliga. Dock har metoden 
negativa konsekvenser eftersom den dels är kostsam för båda 
parter, och dels kan skapa en försämrad relation mellan 
parterna och därmed förvärra läget för fortsatt samarbete. 
Slutligen är ofta utfallet av den rättsliga prövningen osäker 
och inte sällan av typen att den ena parten får rätt att 
genomföra sitt handlingsalternativ, istället för att, som det 
skulle bli i en förhandling, få tillstånd en lösning där båda 
parter kan få sina viktigaste intressen tillgodosedda.253 

23 Svenska kommunförbundet. (1999). s, 37;  Persson, I & Westerlind, A-M. 
(2000)
24 Olsson, K. (1994). s, 17. Cars, G; Olsson, K & Snickars, F. (1996). s, 116. Schnell., 
J-B. (1990). s, 147 
25 Olsson, K. (1994). s, 17; Cars, G; Olsson, K & Snickars, F. (1996). s, 114-115 
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Figur 10. Exempel  på kulturmiljö-
program. (Foto: Borlänge kommun)



Att upprätthålla kontinuitet
För att upprätthålla kontinuitet i stadens bebyggelsemiljöer 
kan två samverkande bevarandeinsatser urskiljas. Den 
första insatsen riktas mot bevarande av enskilda byggnader 
och miljöer. Detta kan ske genom kulturreservat eller 
kulturminnen. För det andra kan insatserna riktas mot att 
upprätthålla stadens, ortens eller platsens bebyggelsestruktur. 
Med detta menas att man bland annat tar hänsyn till 
gatusträckningar, rådande byggnadshöjder samt placering av 
byggnader på tomter. För att kunna förmedla en plats historia, 
till exempel vid större exploateringar, är det viktigt att ta 
hänsyn till befintliga kulturhistoriska spår och strukturer.261 

26 Olsson, K. (1994). s, 17; Cars, G; Olsson, K & Snickars, F. (1996). s, 118; Schnell, 
J-B. (1990). s, 148; Westerlind, A-M. (2000). s, 3 
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2.3 Landskap och grönstruktur
En annan viktig del har varit att beskriva hur landskapet 
och den gröna strukturen i det stadsnära landskapet hänger 
ihop. För att få en ökad förståelse för dess betydelse som 
plats för bland annat närrekreation har en jämförelse gjorts 
mellan det gröna perspektivet i staden och i det stadsnära 
landskapet.

2.3.1 Grönstrukturens roll
Sverige är ett starkt urbaniserat land, där mer än 80 procent 
av befolkningen bor i tätorter. De flesta svenska städer och 
tätorter är efter europeiska mått små, rymligt byggda och 
innehåller mycket grönska. De präglas även av ett nära 
förhållande till den omgivande landsbygden. Men parkytor och 
gröna fält minskar hela tiden i takt med att städer och tätorter 
expanderar. Tillväxten resulterar oftast i att bostadsnära 
natur eller odlingslandskapet i det stadsnära landskapet tas 
i anspråk. Hur våra städer ska utvecklas i framtiden och hur 
ett hållbart stadsbyggande ser ut är ständigt aktuella frågor. 
Men genom att arbeta med grönstrukturfrågor i ett tidigt 
skede parallellt med övrig fysisk planering kan dessa frågor 
behandlas och negativa konsekvenser minimeras på sikt.271   

Grönstrukturen i staden och det tätortsnära landskapet
Grönstrukturen och gröna områden i staden skiljer sig på 
många sätt från det stadsnära landskapet. Stadens klimat kan 
beskrivas som en urban värmeö, som beror på värmelagring 
i byggnader, minskad avdunstning och luftföroreningar. På 
grund av temperaturskillnaden som blir mellan stad och 
landsbygd bildas ett lägre lufttryck i staden än den omgivande 
landsbygden. Dock har parker och natur i staden ungefär 
samma funktion när det gäller att reglera temperatur och 
vindar som skog eller andra vegetationsbeklädda ytor utanför 
staden. 

Grönstrukturen i staden kan ovanifrån ses som ett finmaskigt 
grönt nät som letar sig ut från staden mot tätortens utkanter 
och vidare ut i landskapet. Från finpark till vild natur fyller 
de gröna områdena många olika funktioner för staden och 
dess invånare, bland annat som mötesplats för rekreation, 
lek och upplevelser; som kommunikationsstråk; som bärare 
av stadens och bygdens historia och identitet samt som en 
viktig funktion för ett rikt växt- och djurliv. Ett problem som 
finns både för grönområden i staden och i stadens randzon 
är att de oftast tas i anspråk vid förtätning, då de har ett svagt 
skydd i förhållande till exploateringsintressena. Ett ”nagg” i

27 Boverket. (2007). s, 9; Boverket. (1999). s, 12 
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Figur 11. Grönstrukturen är som ett 
finmaskigt nät från lövet upp till parken 
och jordbrukslandskapet.



kanten eller avsaknaden av en ”grön plätt” får negativa 
konsekvenser på funktionerna och splittrade områden får 
svårare att fungera både för människor och djur.281 

I det stadsnära landskapet har det sedan årtusenden 
tillbaka skett ett växelspel mellan människan och naturen. 
Mänskliga aktiviteter har påverkat naturen på allehanda sätt 
och omvänt påverkar naturen och landskapet människans 
aktiviteter. Resultatet är spår i landskapet både i form av 
gravhögar, odlingsrösen och hamlade träd. I äldre tider fanns 
ett mycket starkt samband mellan städerna och deras nära 
omgivning. Den närbelägna landsbygden producerade mat 
till städernas befolkning, levererade byggmaterial och ved till 
uppvärmning. Från staden återfördes sedan restprodukter i 
form av avfall och latrin som gödsel till böndernas åkrar. De 
senaste decennierna har dock sambandet sett annorlunda ut. 
Om vi i framtiden vill bygga ett ekologiskt hållbart samhälle 
är det nödvändigt att återskapa detta ömsesidiga beroende 
mellan staden och dess omgivning. För att åstadkomma ett 
kretslopp av näringsämnen mellan stad och land behövs 
olika typer av ekosystem i stadens närhet, som kan ta 
emot samhällets restprodukter och som på ett naturligt 
sätt kan använda de till reproduktion av mat eller råvaror. 
Det stadsnära läget är av särskilt värde då det ger korta 
transporter. Olika restprodukter lämpar sig givetvis för olika 
ändamål och måttligt miljöbelastade restprodukter kan till 
exempel föras till ytor som kan producera energigrödor, 
medan de renare kan föras till matproducerande ytor.

För det stadsnära landskapet som präglas av vägsystem, 
vilka splittrar det äldre landskapet, har grönstrukturen 
spelat en viktig roll.  Det stadsnära landskapet möjliggör 
för närrekreation, vilket har ett stort hälsovärde. Området 
spelar också en viktig roll för omställningen till ett 
mera hållbart samhälle, i samband med ökat fokus på 
kretsloppsanpassningar.292

28 Boverket. (1999). s, 13 

29 Qviström m.fl. (2009). s, 7-9 
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Figur 12. Gamla stenmurar, diken och 
gärdesgårdar är en del av kulturhistorien 
och landskapet.



2.3.2 Grönstrukturens olika betydelser
Natur- och grönområden har ett stort socialt värde genom att 
de fungerar som mötesplatser för rekreation, friluftsliv, lek 
och upplevelser samt som kommunikationsstråk. Vistelsen 
i naturen har även stor inverkan på hälsan och stressnivån 
hos människor. Forskare har bland annat visat att människor 
på sjukhus tillfrisknar fortare om de kan uppleva grönska 
och natur utanför sjukhusfönstret30. Naturen har också ett 
pedagogiskt värde genom att verka som levande klassrum 
för barn och ungdomar. Kunskap inom biologi, ekologi 
och historia kan inhämtas här. Närheten till naturen, där 
människor får möjlighet att ta del av det biologiska kretsloppet, 
är också en viktig förutsättning för att stadsbor ska förstå 
nödvändigheten av en mer hållbar samhällsutveckling. För 
att känna sig hemma och få en känsla av tillhörighet i en 
bygd eller landskap är det viktigt att det finns kontinuitet på 
platsen. En historisk förankring där det finns varaktighet i 
utseende och funktion. Natur- och grönområden fungerar 
också som viktiga bärare av stadens och bygdens historia 
och identitet. Att urskilja de historiska spåren i landskapet är 
också en viktig del av stadens eller tätortens kulturmiljö. 1

Det finns även en rad ekologiska funktioner med den 
gröna strukturen. En fungerande natur- och grönstruktur 
är en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv, för ett gott 
närklimat och för en god luftkvalitet. I randzonen mellan 
stad och landsbygd finns också möjligheter till ekologiska 
lösningar genom lokala kretslopp av till exempel vatten och 
komposterbart avfall. Även den biologiska mångfalden har 
en viktig betydelse för det stadsnära landskapet. Förlusten 
av biologisk mångfald kan till exempel leda till att ekosystem 
fungerar sämre och blir mindre produktiva samt att vi på sikt 
förlorar genresurser som skulle kunna användas i jordbruk 
eller skogsbruk.312  

En genomgående förutsättning i staden samt det omgivande 
landskapet är att grönstrukturen måste vara sammanhängande 
för att fylla sin funktion för människor och djur. Gröna kilar 
in mot staden fungerar som sprindningskorridorer för växter 
och djur, men även som gröna lungor in mot staden. Det är 
viktigt för utvecklingen av det stadsnära landskapet att ta 
hänsyn till de sociala, kulturella och ekologiska aspekter 
som finns i natur- och grönområdena. De fyller en viktig del 
i strävan mot att uppnå ett hållbart samhälle för framtida 
generationer.323 

30 Boverket. (1996). s, 81
31 Boverket. (1996). s, 13, 25, 89; Olsson, T et al. (1998). s, 85-113
32 Boverket. (1996). s,  9-11
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Figur 13. Stora Tuna kyrkogård är en 
rofylld plats och har en varierande 
växtlighet.

Figur 14. En sammanhängande 
grönstruktur är viktigt både för 
människor och djur.



2.4 Om hållbarutveckling
Den sista delen som berör det stadsnära landskapet är 
också den delen som knyter ihop resonemanget kring god 
stadsutveckling. För att åstadkomma en hållbarutveckling av 
staden och framförallt en hållbar dimension i det stadsnära 
landskapet krävs att hänsyn tas till kulturmiljön, landskapet 
och dess gröna värden samt till möjligheten att leva hållbart 
och kretsloppsanpassat.

2.4.1 Hållbarutveckling
I Bruntlandrapporten, som utkom 1987 i samband med 
Världskommissionen för miljö och utveckling, definierades 
begreppet hållbar utveckling som ”att utvecklingen 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Syftet 
var att tydliggöra de globala miljöproblemens utbredning, 
fördelningen av jordens resurser samt ohållbara produktions- 
och konsumtionsmönster i framförallt industriländerna. 
Begreppet sträcker sig från lokal till globalnivå och den 
politiska visionen är en balanserad utveckling och fördelning 
mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella 
aspekter. Begreppet hållbar utveckling har även stått högt upp 
på dagordningen under hela 1990-talet. På Riokonferensen 
år 1992 lanserades bland annat Agenda 21 med fokus på 
miljöfrågor och lokalt arbete och engagemang. År 1996 hölls 
den andra världskonferensen, Habitat II, i Istanbul vars syfte 
var att enas om riktlinjer och principer som kunde vända 
den negativa utvecklingen och förbättra boendevillkoren 
och livsmiljön för människor i deras boendemiljöer såväl i 
städerna som på landsbygden.

Utifrån detta resonemang har vi idag utvecklat olika begrepp 
som ska ligga till grund för det hållbara samhället. Det 
är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk 
hållbarhet. Ibland omtalas även en fjärde kategori, kulturell 
hållbarhet.331

Den sociala hållbarheten handlar i grunden om hur vi kan 
skapa ett långvarigt och stabilt liv där våra vardagliga behov 
kan uppfyllas. Det innebär bland annat att människor ska 
känna sig trygga, kunna nyttja samhällets resurser samt vara 
delaktiga och del av en gemenskap. Behovet gäller såväl barn 
och unga som äldre samt kvinnor och män.342

33 Boverket. (1999b). s, 11; Boverket. (2004). s, 8
34 Boverket. (1999b). s, 38
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Den ekonomiska hållbarheten handlar om att hushålla med 
både mänskliga och materiella resurser. Detta för att på sikt 
åstadkomma en hållbar och stabil ekonomisk tillväxt. En god 
ekonomisk tillväxt är en grund för all ekonomisk aktivitet, 
från olika investeringar till sysselsättning och produktion.351 

Den ekologiska hållbarheten handlar om att långsiktigt bevara 
vattnets, jordens och ekosystemens produktionsförmåga, 
det vill säga den biologiska mångfalden och att därigenom 
minska påverkan på naturen och människors hälsa.362

Den kulturella hållbarheten handlar om att lyfta fram 
kulturarvet, den byggda miljön, upplevelser, skönhet och 
identitet samt integration och mångfald som en stad, plats 
eller tätort erbjuder. 

Det är också viktigt att komma ihåg att dessa dimensioner 
samverkar. Faller någon eller några bort går hållbarutveckling 
inte att uppnå. För att uppnå helheten måste vi undvika 
att optimera delfrågor på helhetens bekostnad. Istället bör 
sakfrågor inom samhällets olika sektorer betraktas som 
viktiga pusselbitar för att uppnå en balanserad helhet.373 

2.4.2 Hållbarutveckling i det stadsnära landskapet
Hur våra städer ska utvecklas i framtiden och hur ett 
hållbart samhällsbyggande ser ut är ständigt aktuella frågor. 
Huvudsakligen är det två inriktningar som diskuteras 
flitigast. Den ena innebär att staden bör förtätas till en 
tät, väl avgränsad stad med urbana kvaliteter och ett stort 
serviceutbud. De korta avstånden innebär mindre transporter 
och sparar i ett nästa steg på de omgivande natur- och 
jordbrukslandskapen. Den andra utgångspunkten innebär en 
gles stad med uppbruten bebyggelsestruktur med utrymme 
för grönstruktur och lokala kretslopp nära människan. Här är 
det också korta avstånd på grund av lokalt odlade livsmedel 
samt lokalt omhändertagande av samhällets restprodukter. 
Utgångspunkten för det här arbetet har inte varit att diskutera 
om staden ska förtätas eller glesas ut, snarare att diskutera 
den hållbara utvecklingen i stadens utkant där staden möter 
landsbygden. Dock får stadens utformning konsekvenser 
för hur omlandet kan formas och vilka förutsättningar som 
gäller.

35 Regeringskansliet. (2003b). Regeringens skrivelse 2003/04:129 
36 Regeringskansliet. (2003). Regeringens skrivelse 1997/98:13 
37 Boverket. (2004). s, 8, 18 
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Stadsförnyelse i gränslandet mellan stad och landsbygd 
får inte ske på ett sådant sätt att området urvattnas på 
utvecklingskraft, till exempel minskat jordbruk till fördel 
för ökad andel permanent- och fritidshus eller nya extern 
etableringar på jordbruksmark. Det stadsnära landskapet 
fyller en viktig roll för människors hälsa och möjlighet till 
närrekreation likväl som en grundpelare för den ekologiska 
hållbarheten. Det stadsnära landskapet verkade förr i 
symbios med staden, likt ett ekosystem, där tjänster och 
råvaror utbyttes mellan människor. Om målet för dagens 
samhällsutveckling är att vi ska leva hållbart och också kunna 
lämna över ett fungerande samhälle till nästkommande 
generationer ska inte möjligheten för införandet av nya 
kretslopp mellan stad och landsbygd försvåras. 

Det är svårt att i dags läget ge en mall för hur ett hållbart 
koncept ser ut. Vi ställs hela tiden inför nya situationer och 
miljön runt om kring oss är i ständigt förändring. Dock kan vi 
minska påfrestningen genom att vara väl förberedda. Genom 
att ha god plan- och markberedskap med tydliga riktlinjer 
och mål för hur vi ser på det tätortsnära landskapet och dess 
utveckling, till exempel hur möjligheten till förtätning ser ut 
och vilka värden som ska bevaras eller förstärkas. Det är alltid 
en avvägning mellan olika intressen och aktörer, men har 
man i god tid skaffat sig ett kunskaps- och planeringsunderlag 
för utvecklingen kan frågorna hanteras på ett smidigare sätt 
när de dyker upp. 

I exemplet Stora Tuna saknas riktlinjer för utvecklingen och 
likaså saknas en aktuell översiktsplan för kommunen som 
anger hur staden ska utvecklas. Utifrån dagens kunskapsläge 
och med trycket på hållbar utveckling bör området istället 
för att exploateras uppmuntras som stadens landskap. Här 
finns en del av kulturhistorien, ett rikt odlingslandskap och 
en utbredd grönstruktur. Viss ny bebyggelse kan tillåtas där 
området behöver det och där det stärker befintlig karaktär.  
Men i första hand bör värden kring kulturhistorien, 
grönstrukturen och den hållbara utvecklingen främjas.

 28


