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Den uthålliga regionen
Energifrågans hantering i samhällsplanering 

utanför större tillväxtregioner

FoU‐projekt inom Energimyndighetens och 
IQ Samhällsbyggnads ramprogram E2B2.

Program
09:00 Välkommen

Tony Svensson, projektledare; Åke Persson, Byggdialog Dalarna, Moderator

09:05 Introduktion till forskningsprojektet Den Uthålliga Regionen                                       
Tony Svensson, tekn dr KTH/Högskolan Dalarna

09:20 Integrerad energi- och översiktsplanering i Borås                                                        
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare/klimatstrateg, Borås stad

10:00 Hållbar stadsutveckling och resurshantering i Bergen                                                       
Terje Strøm,  Daglig leder, BIR Nett AS, Bergen, Norge.

10:50 KORT PAUS

11:00 Utvecklade metoder och verktyg för energieffektiv planering
Tony Svensson tekn dr och Ulf Ranhagen, adj professor KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna

11:30 Röster från projektarbetet

12:00 LUNCH

12:50 Regional planering för energieffektiva fysiska strukturer – exemplet strukturbild för 
Vätterbygden, Jönköpingsregionen                                                                                         
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, chefsarkitekt Sweco Architects

13:25 Lokalisering av framtida bebyggelse och målpunkter i tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat av dess användning i projektet.
Johan Håkansson, docent och Xiaoyun Zhao, tekn dr, Högskolan Dalarna.

14:00 Möjligheter och hinder för energieffektiv planering i Dalarna
Tony Svensson tekn dr och Maria Håkansson, tekn dr,  KTH

14:30 Workshop: Hur stärker vi förmågan att planera i en energieffektiv riktning? 

14:45-15:00 FIKA

15:15 Genomgång/diskussion

15:50 Avslutning

Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål

Tony Svensson / KTH

Samhällsplaneringens betydelse för ett 
energieffektivt, fossilfritt transportsystem

Centralitet

Stadsdelscentrum

Funktionsblandning

Huvudcentrum

Grad av integrerad 
rutnätsstruktur i gatunätet

Frånvaro av segregerad 
trädstruktur i gatunätet

Kärnbildning

Koncentration av befolkning 
och bebyggelse

Monofunktionella 
verksamhetsområden

Täthet utmed 
kollektivtrafikstråk

Tätortens gränsform

Bebyggelsetypologier

Den byggda miljöns påverkan på energianvändning och klimatpåverkan –
byggstenar hos städers form och markanvändning

HÅLLBARHETSAXEL STADSUTVECKLINGENS REALITET
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Tony Svensson, KTH

Entropia Utopia

Kontrollerad förändring (planering)

Självorganiserad förändring (marknad)
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REGIONAL PLANERING, STRATEGISK MKB

ÖP / FÖP, STRATEGISK MKB

HÅLLBARHETS‐

PROGRAM

DP / MKB  EXPLOATERING

STRATEGISK FASTIGHETSPLANERING

PROGRAM

PROJEKTERING

UPPHANDLING

GENOMFÖRANDE

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL
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Hållbarhets‐ och energifrågorna 

ska genomsyra alla skeden  i samhällsbyggandet

DET GODA SAMTALET

Steg  2 Bilda en tvärsektoriell projektorganisation 

1. Tillämpa en systematisk och flexibel arbetsmetodik

2. Bilda en tvärsektoriell projektorganisation

3. Utforma en tid‐ och arbetsplan med flera planeringsvarv

4. Arbeta i workshopform – etablera en arena för dialoger

Storsteg 1 – planera planeringen

Storsteg 2 – integrera 
hållbarhetsfrågor i ÖP/FÖP

5. Lokal tolkning av begreppet 
hållbarhet

6. Omvärlds‐ och platsanalys

7. Mål och nyckelfrågor

8. Utveckla scenarier och 
framtidsbilder

9. Utvärdera framtidsbilder

10. Utveckla och redovisa vald 
framtidsbild

Storsteg 3 – integrera 
energifrågor i ÖP/FÖP

11. Fördjupning av kartläggning 
av energi

12. Kartläggning av lokala 
miljöeffekter

13. Potentialer för energi‐
effektivisering

14. Scenarier/framtidsbilder för 
energi och transporter

15. Rumsliga framtidsbilder för 
energi och transporter

16. Utvärdera, konsekvens‐
bedöm, redovisa framtidsbilder

17. Kartlägg hårda och mjuka styrmedel för genomförande

18. Utveckla samverkansformer mellan olika aktörer (PBL+)

19. Utveckla fysiska och digitala arenor

20. Utveckla modell för genomförande och uppföljning

Storsteg 4 – utforma en strategi för 
genommförande och uppföljning 
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Teoretiska utgångspunkter
Alla typer av förändring 
förutsätter tillförsel av energi.

Energi kan inte skapas eller 
förstöras, bara omvandlas. 
Ingenting försvinner, men 
allting sprids.

Utgångspunkten för 
energieffektivisering och 
samhällsplanering av städer 
och regioner är ett 
systemperspektiv

ENTROPIORDNINGPerspektiv på energi

Energi Materia

”Gåta”
En fråga – ett svar

”Problem”
En fråga – flera 
tänkbara svar

”Röra”
Många frågor –

många tänkbara svar

Tony Svensson / KTH

Strävan efter snabba 
beslut t ex bygglov 
endast med stöd av 
mycket vag/utdaterad 
ÖP – svårt att förutse 
ackumulerade effekter 
över tid

”VAD” och ”OM” blir till 
”JA” eller ”NEJ”

Bred ÖP‐process med 
alternativa scenarier, 
utvärdering och 
konsekvensanalyser. 
Successivt insnävad och 
konkretiserad 
problemställning 

”VAD” och ”OM” blir till 
”HUR”

Detaljplan med samrådsprocess 
kring ”teknikaliteter”

”HUR” blir till ”JA” eller ”NEJ”

Karaktären hos komplexa adaptiva system 
• Självorganiserande
• Emergenta; utvecklas ”underifrån” till helheter som är mer 

än summan av delarna
• Oförutsägbara i längre tidsperspektiv
• Fraktala ‐ uppvisar självlikhet på olika skalnivåer
• Skalöverskridande – påverkan sker mellan olika skalnivåer
• Adaptiva ‐ anpassningsbara och lärande

Tony Svensson, KTH

Batty, 2009

Regioner, städer och planeringsprocesser 
är komplexa adaptiva system
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Konnektivitet

Tony Svensson, KTH

Efter Gunderson & Holling, 2002; Holling, 2003

Dynamiken hos komplexa adaptiva system
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Tony Svensson, KTH

Efter Wilkinson 2011, Gunderson & Holling, 2002, Patchwork, 2010

Urbanisering

Suburbanisering

Deurbanisering

Reurbanisering

Dynamiken hos komplexa adaptiva system

Bruksfas

Rivning

Nyplanering

Exploatering

Stadsdelens dynamik i ett livcykelperspektiv

Tony Svensson, KTH

Återkoppling

Forum

Arena

Court / spelplan

Faser i den lärande planeringsprocessen

Tony Svensson, KTH

Efter Healey, 2007

Definitionsfas

UtvärderingsfasDesignfas

Beslutsfas

Faser i den kreativa planeringsprocessen

Tony Svensson, KTH

Efter Friend & Hickling, 2005; Healey, 2007
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LångsamMedelsnabbSnabb
Tony Svensson, KTH

Revolt

Minne

Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001; 
Patchwork, 2010

Dynamiken hos komplexa adaptiva system Inlåsningar i processdynamiken

Tony Svensson, KTH

Efter Wilkinson 2011, Gunderson & Holling, 2002, Patchwork, 2010

Inlåsning p g a 
stelhet, t ex för 
mycket byråkrati

Inlåsning p g a 
brist, t ex för lite 
pengar eller 
kunskap
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Regioner med olika utvecklingsförutsättningar 
– en förutsättning för energieffektiv och hållbar utveckling?

Kontigo, 2017; Reglab, 2018

Innovationsindex 2017

Tony Svensson, KTH

Förmågan hos aktörer att fatta beslut i 
linje med antagna målsättningar och 
att skapa förutsättningar för att 
genomföra dem i enlighet med de 
tagna besluten. 
Healey (2003)

I planering utgör institutionell kapacitet 
förmågan att frångå stigberoenden 
genom en kreativ samverkansprocess 
mellan berörda aktörer i en stad eller 
region.
(Healey et al, 2002)

"De är ett enda folk 
och har alla samma 
språk. Detta är bara 
början. Nu är ingenting
omöjligt för dem, vad 
de än föresätter sig". 
(1 Mos:11)

Institutionell kapacitet

Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

Begreppet institutionell kapacitet S

W

O

T

DÅ ÄN SEN

Regionens förutsättningar för omställning till 
energieffektivt samhälle genom samhällsplanering

Kartläggning av regionala styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot – workshop hos Region Dalarna hösten 2016

Den uthålliga regionen
Energifrågans hantering i samhällsplanering utanför större 

tillväxtregioner

1. Utveckla ny kunskap 

om hur energieffektivisering kan uppnås genom samhällsbyggande och planering 
av bebyggelse och tätortsutveckling utanför de större tillväxtregionerna. 

2. Utveckla verktyg 

för att bedöma potentialen för energieffektivisering i långsiktig fysisk planering. 

3. Utveckla vägledning, metoder och styrmedel 

som kan nyttiggöras för samhällsbyggnadssektorns aktörer för hur 
energieffektiviseringen kan integreras i den fysiska planeringen. 

4. Skapa ändamålsenliga modeller

för återkoppling och lärande i planering.

Syfte

Den uthålliga regionen
Energifrågans hantering i samhällsplanering utanför större 

tillväxtregioner
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Projektets olika ”planeringsrum” för dess genomförande

Maj 2016 December 2016 September2017

Samrådshandling 
klar under hösten

Utbildningsdag
30 augusti

Samråd

Utställning under 
sommaren 2017

Jan/feb 2017
Seminarium 3

April 2017
Seminarium 4

September 2017
Slutseminarium/
konferens

Workshop Workshop Workshop

Maj 2017
Seminarium 5

WorkshopWorkshop

Utställningshandling 
tas fram 

Antagandehandling klar 
under senhösten
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Oktober
Seminarium 1

December
Seminarium 2

Region Dalarna
– scenarioexperiment för rumslig utveckling 
av energieffektiva regionala strukturer och 
tendenser i omvärldsutvecklingen.

Borlänge kommun 
– hållbarhetsprogram för Jakobsdalen: 
energi- och klimataspekter som del i 
utvecklingen av framtida hållbar stadsdel

Falun och Borlänge 
– Fördjupningar av översiktsplanen 
för tätorterna Falun och Borlänge. 
Fokus på tillämpningen av 4:20-
metodiken. Kommunerna 
tillsammans med Sweco. KTH som 
följeforskare.

0

IC
T

IC
T

MATERIALS

WATERENERGY

Falun och Borlänge 
– kommuner och energibolag
– Utveckling av kunskapsunderlag och 
kretsloppsmodeller för resurseffektiva och 
hållbara tätorter och stadsdelar.

Mora kommun 
– program för ”Hållbara Mora” –
energieffektivt bostadsbyggande och hållbar 
lokalisering av verksamheter. 
Kapacitetsbyggande och utformning av goda 
planeringsprocesser
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Sandvikens kommun och Sweco
– Energiplan med rumslig inriktning Byggdialog Dalarna och Sweco

- Temaseminarier för att skapa ett gemensamt 
projektforum med fokus på lärande och regional 
institutionell kapacitet för energieffekiv och 
klimatsmart samhällsplanering

Utbildningsdag – Introduktion till processmetodik
– organisation, kartläggning och mål för planeringsprocesser

Seminarium 1 – Kartläggning av energisystem 
– metoder för djupare kartläggning och mål samt omvärldsperspektiv

Seminarium 2 – Klimatsmarta fysiska strukturer 
– mål och indikatorer på regional, kommunal och lokal nivå

Seminarium 3 – Scenarier och framtidsbilder
‐ för energieffektiv och klimatsmart fysisk utveckling

Seminarium 4 – Kretslopp och systemsyn 
– synergier och konflikter mellan olika delsystem i städer och tätorter

Seminarium 5 – Genomförandestrategier och styrmedel

Studenter vid bygg‐ och samhällsplanerarprogrammet, 
Högskolan Dalarna HT2017

Studentprojekt om analys och gestaltning av attraktiva och trygga gång‐ och 
cykelstråk mellan Jakobsdalen och resecentrum i Borlänge. Här delsträcka 
Jakobsgårdarna – Kupolenområdet.

Högskolan Dalarna 
– Integrering av energiperspektiv i 
planering i högskoleutbildningar

Delregional utveckling och fördjupad översiktlig 
planering i fem Dalakommuner. Studentprojekt i kursen 
Regional planering, VT2018

Högskolan Dalarna 
– Integrering av energiperspektiv i 
planering i högskoleutbildningar

Internationella studenter i kursen Energy and 
Urban Planning i magisterprogrammet 
Energieffektivt Byggande 2017/18

Studentprojekt kring utveckling av alternativa 
energi‐ och resursförsörjningssystem för 
Jakobsdalen, Borlänge. Scenariomatris

Högskolan Dalarna 
– Integrering av energiperspektiv i 
planering i högskoleutbildningar

Program
09:00 Välkommen

Tony Svensson, projektledare; Åke Persson, Byggdialog Dalarna, Moderator

09:05 Introduktion till forskningsprojektet Den Uthålliga Regionen                                       
Tony Svensson, tekn dr KTH/Högskolan Dalarna

09:20 Integrerad energi- och översiktsplanering i Borås                                                        
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare/klimatstrateg, Borås stad

10:00 Hållbar stadsutveckling och resurshantering i Bergen                                                       
Terje Strøm,  Daglig leder, BIR Nett AS, Bergen, Norge.

10:50 KORT PAUS

11:00 Utvecklade metoder och verktyg för energieffektiv planering
Tony Svensson tekn dr och Ulf Ranhagen, adj professor KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna

11:30 Röster från projektarbetet

12:00 LUNCH

12:50 Regional planering för energieffektiva fysiska strukturer – exemplet strukturbild för 
Vätterbygden, Jönköpingsregionen                                                                                         
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, chefsarkitekt Sweco Architects

13:25 Lokalisering av framtida bebyggelse och målpunkter i tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat av dess användning i projektet.
Johan Håkansson, docent och Xiaoyun Zhao, tekn dr, Högskolan Dalarna.

14:00 Möjligheter och hinder för energieffektiv planering i Dalarna
Tony Svensson tekn dr och Maria Håkansson, tekn dr,  KTH

14:30 Workshop: Hur stärker vi förmågan att planera i en energieffektiv riktning? 

14:45-15:00 FIKA

15:15 Genomgång/diskussion

15:50 Avslutning



Den Uthålliga Regionen – slutseminarium 
30 maj 2018

2018‐05‐30

Tony Svensson KTH / Högskolan Dalarna 8

Föredrag inbjudna talare

Program
09:00 Välkommen

Tony Svensson, projektledare; Åke Persson, Byggdialog Dalarna, Moderator

09:05 Introduktion till forskningsprojektet Den Uthålliga Regionen                                       
Tony Svensson, tekn dr KTH/Högskolan Dalarna

09:20 Integrerad energi- och översiktsplanering i Borås                                                        
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare/klimatstrateg, Borås stad

10:00 Hållbar stadsutveckling och resurshantering i Bergen                                                       
Terje Strøm,  Daglig leder, BIR Nett AS, Bergen, Norge.

10:50 KORT PAUS

11:00 Utvecklade metoder och verktyg för energieffektiv planering
Tony Svensson tekn dr och Ulf Ranhagen, adj professor KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna

11:30 Röster från projektarbetet

12:00 LUNCH

12:50 Regional planering för energieffektiva fysiska strukturer – exemplet strukturbild för 
Vätterbygden, Jönköpingsregionen                                                                                         
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, chefsarkitekt Sweco Architects

13:25 Lokalisering av framtida bebyggelse och målpunkter i tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat av dess användning i projektet.
Johan Håkansson, docent och Xiaoyun Zhao, tekn dr, Högskolan Dalarna.

14:00 Möjligheter och hinder för energieffektiv planering i Dalarna
Tony Svensson tekn dr och Maria Håkansson, tekn dr,  KTH

14:30 Workshop: Hur stärker vi förmågan att planera i en energieffektiv riktning? 

14:45-15:00 FIKA

15:15 Genomgång/diskussion

15:50 Avslutning

Utvecklade metoder och verktyg 
för energieffektiv planering

Planeringsuppgiften

Omvärld Plats

Begreppet Hållbarhet – lokal 
tolkning

Nyckelfrågor
Mål

Konsekvensbedömning

Strategi

F  r  a  m  t  i  d  s  b  i  l  d  e  r

MINDMAP

REGION‐ OCH 
STADSANALYS

STRUKTURERAD BRAINSTORMING

BACKCASTING
Strategiska vägval

VÄRDEROS
Effektprofil

INDIKATORER
MCA

Analys

ANALYS

SYNTES

Participativ analys och backcasting - Iterativa och 
dynamiska transdisciplinära  arbetssätt

48

DET GODA SAMTALET

Steg  2 Bilda en tvärsektoriell projektorganisation 
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49

Gemensamma workshops där representanter från flera 
förvaltningar deltar

Workshops inom en förvaltning

Steg  4 Arbeta med dialoger i workshopform Nätverksdiagram för kartläggning av 
kompetensnätverk

Fyrfältsmatris för att analysera 
möjligheterna att bedriva tvärsektoriellt 
arbete om energi och planering

Analysdiagram för att studera 
institutionell kapacitet

Framtidskarta för strategisk navigering i 
komplexa planeringsprocesser

Energiatlas över energisystemets 
rumsliga aspekter med stöd av GIS 
och tillgängliga databaser

Forum-Arena-Court som processkoncept 
för planering med energiperspektiv

Omvärldsscenarier som ram för 
lokala och regionala framtidsbilder

Utvecklad scenariometodik

Metodik för utveckling av visioner 
och övergripande hållbarhetsmål

Resiliensanalys av visioner och mål

Metodik för utveckling av 
kretsloppsmodeller för att visualisera 
resursflöden

Indikatorer för energieffektiv planering 
för utvärdering av scenarier

Chef hållbarhet och 
planering

GIS‐ingenjör

Vatten och avlopp
Miljöingenjör
Projektörer/
projektledare

Kommunikatör/
informatör

Fjärrvärme
Distribution

Fjärrvärme
Produktion

Avfall
miljöingenjör

Projektledare FEV
Logistiker

Elnät/stadsnät

Infrastruktur
laddstolpar

Dagvatten?

Falu Energi och Vatten

Falu Kommun

Falu kommun

Hållbara 
transporter

Hållbar 
konsumtion

Energirådgivare

Region Dalarna

Hållbara regionala 
transporter

Dalarnas 
energikontor

Biogas regionalt

Leverantörer 
biobränsle

Länsstyrelsen
Biolog
Ekolog

Grannkommunerna

Industrin
Samarbete energi / råvara

Central aktörAvdelning interntExterna

Energistrateg

Planhandläggare

Planhandläggare

Kopparstaden

Fastighetsbolag som 
investerar i staden

Exploateringsavdelning

Bygglovhandläggare

Gatuingenjörer

Kommunekolog

GIS/Mät och karta

Nätverksdiagram
för kartläggning av 
kompetensnätverk
- Konceptuell mindmap

Offentlig sektor

Civilsamhälle

Akademi

Internationell/Nationell nivå
Regional nivå
Kommunalnivå ‐ kärngrupp

Kommunens 
fastighetsägande, 
fastighetschef.

Projektledare

Sandviken Energi
‐ El
‐ Fjv
‐Vatten
‐Miljö
‐Drift av gatuinfra

Sandvikenhus, 
driftgrupp, 
underhåll och 
rep kommunens 
fastigheter, 
bostadssidan, 
projgrupp

Ekonom som kan 
räkna samhälls‐
och miljönytta

Sandvik
‐Facility management 
‐Siteansvarig Sandviken
‐Miljö 

Svenskt 
näringsliv 
Gävleborg

Andra företag, 
småföretagarförening, 
Midroc

Bostadsrätts‐
organisationer

Villaägar‐
föreningen

Länsstyrelsen

Miljö‐ och 
hållbarhetsenhet 

Regionala 
samarbeten i 
axeln E16, Gävle‐
Sandviken‐
Hofors‐Falun

SKL

Politiskt deltagande 
‐ordf samhällsbyggnads‐
nämnden
‐Representant KS 

Trafikingenjör 

Nya tekniska 
värmelager, 
sockerlösning,
KTH exjobb,
producera el 
med värme 
(ånga)

Högskolan i 
Gävle 

Linköpings 
universitet

Miljösidan

Energimyndigheten
Nationell 
hållbarhetsplattform

Naturskydds‐
föreningen

Korsnäs, Skutskär, 
Ovako, Sandvik

Bolagsstyrelsen
‐Sandvikenhus
‐

Miljömålsberedningen 
regionalt

Näringsliv
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Aktörer och nätverk
(relationella resurser)

Kunskap, normer 
och föreställningar

(kunskapsresurser)

Metoder, verktyg, styrmedel 
och resurser

(mobiliseringsförmåga)
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(relationella resurser)
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och föreställningar

(kunskapsresurser)

Metoder, verktyg, styrmedel 
och resurser

(mobiliseringsförmåga) Energi‐ och 
klimatstrategier

Miljömål (lokala, 
regionala, nationella)

TillsynPolitik
Kommunikation

Miljökontoret och 
andra förvaltningar
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To
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n
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TH

Aktörer och nätverk
(relationella resurser)

Kunskap, normer 
och föreställningar

(kunskapsresurser)

Metoder, verktyg, styrmedel 
och resurser

(mobiliseringsförmåga) Energi‐ och 
klimatstrategier

Miljömål (lokala, 
regionala, nationella)

TillsynPolitik
Kommunikation

Miljökontoret och 
andra förvaltningar

Dialoger 
Medborgare 
Samråd

Dalatrafik

Region Dalarna

Konsulter

E.On borde!

Jöab m fl

Närvärme

Placering av p‐
platser, bil och 
cykel

Pendlarparkering

Målsättningar 
lokalt, 
nationellt, 
globalt

FÖP, ÖP, 
Detaljplan

VA‐plan

Trafikstrategi

E.On borde!
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Aktörer och nätverk
(relationella resurser)

Kunskap, normer 
och föreställningar

(kunskapsresurser)

Metoder, verktyg, styrmedel 
och resurser

(mobiliseringsförmåga)

Trafikverket

E.On borde!

Kommunala 
stadsbyggnads
gruppen

Entreprenörer

Upphandling –
energi‐ och 
klimataspekter

Exploateringsavtal

Ekonomiska 
resurser/ 
möjligheter

Drift och 
underhåll, GC

Energi‐ och 
klimatstrategier

Miljömål (lokala, 
regionala, nationella)

TillsynPolitik
Kommunikation

Miljökontoret och 
andra förvaltningar

Dialoger 
Medborgare 
Samråd

Dalatrafik

Region Dalarna

Konsulter

E.On borde!

Jöab m fl

Närvärme

Placering av p‐
platser, bil och 
cykel

Pendlarparkering

Målsättningar 
lokalt, 
nationellt, 
globalt

FÖP, ÖP, 
Detaljplan

VA‐plan

Trafikstrategi

E.On borde!
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Aktörer och nätverk
(relationella resurser)

Kunskap, normer 
och föreställningar

(kunskapsresurser)

Metoder, verktyg, styrmedel 
och resurser

(mobiliseringsförmåga)
Dialoger
Medborgare

Energideklarationer

EPC, Energi‐
effektivisering

VA‐taxa

Tillsyn

EKRE.On

Närvärme

NODAVA

Trafikverket

E.On borde!

Kommunala 
stadsbyggnads
gruppen

Entreprenörer

Upphandling –
energi‐ och 
klimataspekter

Exploateringsavtal

Ekonomiska 
resurser/ 
möjligheter

Drift och 
underhåll, GC

Energi‐ och 
klimatstrategier

Miljömål (lokala, 
regionala, nationella)

TillsynPolitik
Kommunikation

Miljökontoret och 
andra förvaltningar

Dialoger 
Medborgare 
Samråd

Dalatrafik

Region Dalarna

Konsulter

E.On borde!

Jöab m fl

Närvärme

Placering av p‐
platser, bil och 
cykel

Pendlarparkering

Målsättningar 
lokalt, 
nationellt, 
globalt

FÖP, ÖP, 
Detaljplan

VA‐plan

Trafikstrategi

E.On borde!
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y 
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n
, K
TH

Aktörer och nätverk
(relationella resurser)

Kunskap, normer 
och föreställningar

(kunskapsresurser)

Metoder, verktyg, styrmedel 
och resurser

(mobiliseringsförmåga)

Entreprenad‐
former

Bygglov

Kommunal 
borgen, 
finansiering

Söka statliga 
bidrag

PBL, byggnormer
Buller m m

Kommunala 
bostadsbolag 

Egna hem

Innovationsmiljöer

Konsulter

Medborgare

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Dalatrafik, 
lokaltrafik

Skolpolitiker

Byggsamverkan

Myndigheter

Trafikverket

Politiker

Kommunala 
bostadsbolag

Byggaktörer

Kunskap om 
verkligheten

Omvärldsbevakning

Kunskap om hur 
det ser ut på 
bostadsmarknaden

Statistiska 
prognoser

Kunskap om 
infrastruktur, 
trafik 
kollektivtrafik 
GC‐vägar

Befolknings‐
prognos

Kommunplan

Tillgång till 
byggbar mark

Bostadsförsörj‐
ningsprogram

Medborgardialog

Lagar

Träbyggnadsstrategi

Hållbarhetsstrategi

Elcyklar, elbilar

Statliga medel för 
bostadsbyggande

Budgetarbete
Tjänstemän

Kunskap om vad 
boende vill ha

Köpkraft

Typ av bostäder 
och var

Norm för 
upphandling

Mål kopplat till 
upphandling

Tomtesamverkan

Markanvisning, 
exploateringsavtal

Detaljplan

Samverkan 
grannkommuner/ 
kranskommuner

Översiktsplan

Kommunikations‐
flöde
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Aktörer och nätverk
(relationella resurser)

Kunskap, normer 
och föreställningar

(kunskapsresurser)

Metoder, verktyg, styrmedel 
och resurser

(mobiliseringsförmåga)

Översiktsplan

Skola

Hållbara 
transporterUnga

Lokaliseringsstrategi –
teori och praktik 
pratar inte samma 
språk

För‐ och 
grundskolenämnden

Politiker‐
medborgare‐
tjänstemän

Myndigheter, 
näringsliv

Kompetens‐
försröjning

Medarbetare

Föräldrar / 
medborgare

Markanvisning

Upphandlingar

Hållbara 
transporter

Hälsa

Undervisnings‐
former

Detaljplan

Bostadsbolag

Drift‐ och 
underhållspersonal 

Lärare och 
skolpersonal

Byggherrar

Fastighetsägare

Entreprenörer

Byggbolag
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Initialt skede
Problemdefiniering
Avgränsning
Organiserande av arbetet

Översiktligt, strategiskt 
skede
Vision, mål, kritiska faktorer, 
kunskapsinhämtning, strategier, 
identifiering av strategiska projekt

Detaljerat planerings‐
skede
System för kvalitetsstyrning och 
uppföljning, detaljerad 
projektplanering/fysisk 
planering/programhandlingar

Produktions‐
förberedande skede
Upprättande av avtal för 
genomförande, Handlingar
Organiserande av genomförande

100 %

WS 3: Genomförande i riktning mot 
ett hållbar samhälle

Genomförandeskede
Upphandling entreprenad, 
bygghandlingar, slutprojektering, 
byggande, slutbesiktning och kontroll

Bruksskede
Ianspråkstagande, 
Uppföljningar
Ombyggnad och renovering
Rivning och återvinning

Mål för gruppens frågeställning / 
det framtida hållbara samhället

0 % 25 % 50 % 75 %
Måluppfyllelse

Problem med biltrafik
Signaler från allmänheten
Trafikstrategin -
genomfartsprojektet

FÖP och Cykelpolicy
Politiska mål
Få detta att bli politiskt 
säljargument

Cykelplan med prioriteringar
Detaljplaneändringar

Skapa ekonomiska 
resurser/budet

Upphandling av 
entreprenörer

Färdiga GC-vägar
Drift och skötsel
Trafikmätning 
(uppföljning)

Bred samverkan, lokalt inflytande

Samordning + win-win

Lätt och snabbare genomförande

Referensgrupp som äger 
och driver processen 

Bra tidiga samrådsmetoder

Innovativa dialogmöten
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Initialt skede
Problemdefiniering
Avgränsning
Organiserande av arbetet

Översiktligt, strategiskt 
skede
Vision, mål, kritiska faktorer, 
kunskapsinhämtning, strategier, 
identifiering av strategiska projekt

Detaljerat planerings‐
skede
System för kvalitetsstyrning och 
uppföljning, detaljerad 
projektplanering/fysisk 
planering/programhandlingar

Produktions‐
förberedande skede
Upprättande av avtal för 
genomförande, Handlingar
Organiserande av genomförande

100 %

WS 3: Genomförande i riktning mot ett 
hållbar samhälle‐ GRUPP 2, Tingsnäs

Genomförandeskede
Upphandling entreprenad, 
bygghandlingar, slutprojektering, 
byggande, slutbesiktning och kontroll

Bruksskede
Ianspråkstagande, 
Uppföljningar
Ombyggnad och renovering
Rivning och återvinning

Mål för gruppens nyckelprojekt

0 % 25 % 50 % 75 %
Måluppfyllelse

Mjuka värden i planprocess
Politiska beslut
Nå samsyn (fastighetsägare 
och Trafikverket
Markförvärv
Miljöundersökning
Politisk enighet
Ekonomi
Medborgarstöd
Investeringsprocess

Behovsanalys

Få externa aktörer 
intresserade
Mjuka värden i planprocess

Tidig dialog, 
workshop

Detaljplaneprocess

Exploateringsprocess
Politiska beslut
Tidsaspekt (förändrade behov)
Trafikverkets processer

FÖP och Centrum-
utvecklingsplan finns

Gjorda undersökningar

Markanvisning 
(tävling)

Bygglovprocess

Finansiering
Leta finansiärer
Söka bidrag

Befintlig pågående 
byggnation

Projektering

Marknadsföring Gestaltning

Finns planlagd 
mark för andra 
verksamheter

Överlämnande från projekt 
till förvaltning
Försäljning av bostadsrätter
Driftfrågor/skötsel 
Innovativa lösningar som 
inte fungerar

Initialt skede
Problemdefiniering
Avgränsning
Organiserande av arbetet

Översiktligt, strategiskt 
skede
Vision, mål, kritiska faktorer, 
kunskapsinhämtning, strategier, 
identifiering av strategiska projekt

Detaljerat planerings‐
skede
System för kvalitetsstyrning och 
uppföljning, detaljerad 
projektplanering/fysisk 
planering/programhandlingar

Produktions‐
förberedande skede
Upprättande av avtal för 
genomförande, Handlingar
Organiserande av genomförande

100 %

WS 3: Genomförande i riktning mot 
ett hållbar samhälle

Genomförandeskede
Upphandling entreprenad, 
bygghandlingar, slutprojektering, 
byggande, slutbesiktning och kontroll

Bruksskede
Ianspråkstagande, 
Uppföljningar
Ombyggnad och renovering
Rivning och återvinning

Mål för gruppens frågeställning / 
det framtida hållbara samhället

0 % 25 % 50 % 75 %
Måluppfyllelse

Tingsnäs utlokalisering:
Tidig dialog med boende, företag, verksamheter
Politisk förankring
Gemensam målbild – att förändra Tingsnäs 

Borde ha haft en 
lokaliseringsutredning…

Detaljplan
Grovprojektering gata, VA, dagvatten

Personalresurser

Strukturella hinder måste bort!
Flyttkedja

Balansera 
upp handeln

Tingsnäs ny 
exploatering
Ja / Nej?

Moraborna
Handlarna 
Ökad köpkraft

Utbyggnad väg / VA
Försäljning tomter
(fastighetsbildning / 
överlåtelser)

Utbyggnad 
tomter / 
etableringar

Återkopplingar
• Förståelse
• Respekt
• Överordnat syfte
• Möjligheter
• Dialog
• Tillit 
• Fötroende

Aktörer

Organisation

Verktyg

Ledning

BehovProjekt

Kommunikation

Motivation

Eget arbete
Internt arbete

Extern 
generell

Extern projekt

Intressenter
Kunskap

Arbetsmetod

Aktörer Resurser

Processer

Strukturer

Fyrfältsmatris
för att analysera 
möjligheterna att bedriva 
tvärsektoriellt arbete om 
energi och planering

ion

C
O
U
R
T

Maj 2016 December 2016 September2017

Samrådshandling 
klar under hösten

Utbildningsdag
30 augusti

Samråd

Utställning under 
sommaren 2017

Jan/feb 2017
Seminarium 3

April 2017
Seminarium 4

Workshop Workshop Workshop

Maj 2017
Seminarium 5

WorkshopWorkshop

Utställningshandling 
tas fram 

Antagandehandling klar 
under senhösten

FO
R
U
M

A
R
EN

A

Oktober
Seminarium 1

December
Seminarium 2

Forum-Arena-Court som processkoncept för 
fysisk planering med energiperspektiv

ion

C
O
U
R
T

FO
R
U
M

A
R
EN

A

Forum-arbete: 
seminarium på Sweco i 
Falun kring bedömning 
av energieffektiviserings-
potentialer.

Arena-arbete: SWOT-
analys om Dalarnas 

förutsättningar för 
energiomställning. Hos 

Region Dalarna.

Court-arbete: Gemensam 
workshop för Falun och 
Borlänge i arbetet med 
fördjupade översiktsplaner 
för kommunernas 
centralorter (Foto: Sweco)

Tidens linjäritet (irreversibilitet) och icke-linjär utveckling:

• Balansen mellan att hålla alla dörrar och utvecklingsvägar 
öppna för framtiden å ena sidan och att förbinda sig att 
genomföra en bestämd framtid å andra sidan.

• Svårighet att bedöma vilken komplexitetsfaktor som 
dominerar i planeringsprocessen.

Känslighet för initiala förutsättningar

• Timing och möjligheten att känna igen och utnyttja ”the 
butterfly effect” kan ha stor betydelse längre fram i en process. 

Svaga signaler från framtiden
• Är ”svaga signaler” användbara eller en risk i arbetet på grund 

av deras betoning av historiska mönster?
• Hur skiljer vi de trender som blir viktiga i framtiden från de 

som inte är det?T0 T1

T0 T1

T0 T1

Framtidskarta för strategisk navigering och hantering av 
komplexitet i planeringsprocessen



Den Uthålliga Regionen – slutseminarium 
30 maj 2018

2018‐05‐30

Tony Svensson KTH / Högskolan Dalarna 12

Emergens och slumpmässighet

• Hur kan vi analysera komplexa system holistiskt utan att 
förenkla för mycket och fastna i enskildheter?

• Hur kan vi arbeta med framtidsstudier utan att fokusera 
för mycket på antingen mikro- eller makrosystem?

Attraktorer

• Vad har vi för kapacitet att agera när en attraktor är 
närvarande? Hur ser balansen agerande – icke-
agerande ut?

• Hur kan vi knuffa ett system bort från en attraktor på 
lämpligt sätt när en inlåsning har skett? – hur undvika 
inlåsning?

• Hur vet vi vilken nästa attraktor blir och om den erbjuder 
ett önskvärt systemtillstånd?

T0 T1

T0 T1

Framtidskarta för strategisk navigering och hantering av 
komplexitet i planeringsprocessen

Stigberoende:

• Hur kan man ta hänsyn till historiska händelser utan att 
framtidsstudierna och planeringsprocessen domineras av 
den historiska utvecklingen?

• Hur kan man hantera stigberoende och ”stigbrott” som 
uppstår till följd av emergens?

• Hur kan vi forma framtiden under inflytande av 
stigberoende? – går det att skapa positiva stigberoenden?

Komplexa orsakssamband

• Hur kan ett bredare spektrum av orsaker vägas in i 
framtidsstudier/scenarioarbete?

• Hur kan mänskliga motiv lyftas fram som orsaker?

• Hur beaktar vi ”generativa orsaker” som leder till stigbrott
och nya systemtillstånd?

T0 T1

T0 T1

Framtidskarta för strategisk navigering och hantering av 
komplexitet i planeringsprocessen

1

2

3

Kort sikt Medellång sikt Lång sikt

Nuläge - utgångsbild

Målnivåer
Vision - framtidsbild

Tid

Stigberoende: 
Ex: Ramar: 
Tid, Ekonomi och gamla 
idéer ‐ gamla recept 

Attraktor (hämmande): 
Ex: Fladdermöss 
(Ludvika, naturhänsyn)

Svag signal ”från framtiden”
Ex: Ökad brist på produktiv 
åkermark leder till byggförbud 
på åkermark

Emergens, slumpmässighet
Ex: Bostadsbubbla som spricker

Möjlighetsfönster för 
strategiska vägval
Ex: Ekonomiska möjligheter, 
bostadsefterfrågan, politisk 
vilja, utrymme

Känslighet för initiala 
förutsättningar
Ex: Förorenad mark, 
grönområden, åkermark
strandskydd, 
”Trump‐effekt” 

Attraktor (pådrivande): 
Ex: Forskning

Attraktor (pådrivande): 
Solceller 

Diskuterat mål:
Nya bostadsområden ska 
anordnas där det finns 
goda möjligheter att skapa 
attraktiva boendemiljöer 
med bra möjligheter till 
kollektivtrafik eller där det 
är enkelt att gå och cykla 
till centrum. 

Framtidskartan

Gemensamma faktorer som studeras: 
• befolkningstillväxt
• maktförhållanden / politik
• ekonomisk utveckling
• klimatförändringar
• resurstillgång
• energiförsörjning
• utveckling och spridning av teknik 
• konsumtionsmönster

Tony Svensson / KTH

Omvärldsscenarier som ramar för utveckling 
av lokala och regionala framtidsbilder

RCP=Representative Concentration Pathways Tony Svensson / KTH

Två prediktiva klimatscenarier för Dalarna (SMHI, 2015)

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten

Lokal självförsörjning

Kollaborativ ekonomi

Automatisering för livskvalitet
Tony Svensson / KTH

Ekonomi: Vad händer om vi tvingas byta förhållningssätt från 
tillväxt till något annat? – fyra scenarier för Sverige år 2050
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Fyra framtidsbilder – Energisystemet efter 2020

Energimyndigheten, 2016 Tony Svensson / KTH

En överutnyttjad värld

Ändrad maktbalans i världen

Världen vaknar upp

En fragmenterad värld

En värld i balans

Öborn et al, 2013 Tony Svensson / KTH

Fyra framtidsscenarier för 2050 – förutsättningar 
för lantbruk och markanvändning

Deliberativ diskussion och rangordning av omvärldsscenarierna 
för bedömning av tänkbar utveckling för Dalarna • Karta över fjärrvärmeförbrukning per 

kund 

• Karta över befintliga 
fjärrvärmeledningar.

• Karta över utbyggnadslämpligheten i 
tätorten med hänsyn till effektbehov 
finns ”heatmap”. 

• Karta över bergvärmepumpar som är 
anmälningspliktiga.

• Drifttryckskarta

• Elförbrukningskarta

• Fjärrvärmeförbrukningskarta

Net SIM används för att bedöma var det 
är möjligt att bygga fjärrvärme från 
teknisk/ekonomisk synvinkel. Detta är 
hopkopplat med Borlänge Energi och 
man kan simulera gemensamt hur 
systemet påverkas av utbyggnader. 

Energiatlas över energisystemets rumsliga aspekter 
med stöd av GIS och tillgängliga databaser

• Karta över fjärrvärmeförbrukning per 
kund 

• Karta över befintliga 
fjärrvärmeledningar.

• Karta över utbyggnadslämpligheten i 
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• Fjärrvärmeförbrukningskarta

Net SIM används för att bedöma var det 
är möjligt att bygga fjärrvärme från 
teknisk/ekonomisk synvinkel. Detta är 
hopkopplat med Borlänge Energi och 
man kan simulera gemensamt hur 
systemet påverkas av utbyggnader. 

Energiatlas över energisystemets rumsliga aspekter 
med stöd av GIS och tillgängliga databaser

• Karta över fjärrvärmeförbrukning per 
kund 

• Karta över befintliga 
fjärrvärmeledningar.

• Karta över utbyggnadslämpligheten i 
tätorten med hänsyn till effektbehov 
finns ”heatmap”. 

• Karta över bergvärmepumpar som är 
anmälningspliktiga.

• Drifttryckskarta

• Elförbrukningskarta

• Fjärrvärmeförbrukningskarta

Net SIM används för att bedöma var det 
är möjligt att bygga fjärrvärme från 
teknisk/ekonomisk synvinkel. Detta är 
hopkopplat med Borlänge Energi och 
man kan simulera gemensamt hur 
systemet påverkas av utbyggnader. 

Energiatlas över energisystemets rumsliga aspekter 
med stöd av GIS och tillgängliga databaser
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Metodik för utveckling 
av kretsloppsmodeller 
för att visualisera resursflöden

Stegvis utveckling av modellen 
• Nivå 0: Etablerade teorier och koncept för hållbar samhälls- och 

stadsutveckling som bildar utgångspunkt för modellen

• Nivå 1: Kretsloppsmodellens förankring i ett större 
hållbarhetssammanhang 

• Nivå 2: Översikt över funktioner och flöden i kretsloppsmodellen 
där möjligheter till systemlösningar både lokalt (stadsdel, tätort) 
och kopplat till omvärlden ingår. Skiss till framtidsbild 2035 med 
utblick mot 2050. 

• Nivå 3: Flödesanalyser kopplat till räkenskapssystem för energi-, 
material-och vattenkretslopp. Skiss till framtidsbild 2035 med 
utblick mot 2050 

Metodik för utveckling 
av kretsloppsmodeller 
för att visualisera resursflöden

Stegvis utveckling av modellen 
• Nivå 0: Etablerade teorier och koncept för hållbar samhälls- och 

stadsutveckling som bildar utgångspunkt för modellen

• Nivå 1: Kretsloppsmodellens förankring i ett större 
hållbarhetssammanhang 

• Nivå 2: Översikt över funktioner och flöden i kretsloppsmodellen 
där möjligheter till systemlösningar både lokalt (stadsdel, tätort) 
och kopplat till omvärlden ingår. Skiss till framtidsbild 2035 med 
utblick mot 2050. 

• Nivå 3: Flödesanalyser kopplat till räkenskapssystem för energi-, 
material-och vattenkretslopp. Skiss till framtidsbild 2035 med 
utblick mot 2050 

Stadsplanerare

Energibolag

Metodik för utveckling 
av kretsloppsmodeller 
för att visualisera resursflöden 1. Kartläggning, vision och mål

2. Systembeskrivning och 
utveckling av scenarier 3. Utveckling av konceptuell 

modell och strategi för framtiden 

Tänkbara huvudsteg i arbetet med en kretsloppsmodell

Planeringsprocess för fördjupad översiktsplan

V

• Hur organiseras arbetet?

• Hur definieras hållbarhet?

• Vilka kunskapsunderlag finns? Hur 
görs de tillgängliga?

• Styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot för olika hållbarhetsaspekter, 
delsystem och energi‐ och 
materialflöden?

• Vilka är de viktigaste frågorna?

• Vilka mål finns för 
hållbarhetsaspekter, delsystem och 
energi‐ och materialflöden?

• Hur mäter man måluppfyllelse?

Tänkbara huvudsteg i arbetet med en kretsloppsmodell

1. Kartläggning, vision och mål

2. Systembeskrivning och 
utveckling av scenarier 3. Utveckling av konceptuell 

modell och strategi för framtiden 

Planeringsprocess för fördjupad översiktsplan

V

• Hur organiseras arbetet?

• Hur definieras hållbarhet?

• Vilka kunskapsunderlag finns? Hur 
görs de tillgängliga?

• Styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot för olika hållbarhetsaspekter, 
delsystem och energi‐ och 
materialflöden?

• Vilka är de viktigaste frågorna?

• Vilka mål finns för 
hållbarhetsaspekter, delsystem och 
energi‐ och materialflöden?

• Hur mäter man måluppfyllelse?

Tänkbara huvudsteg i arbetet med en kretsloppsmodell

1. Kartläggning, vision och mål

2. Systembeskrivning och 
utveckling av scenarier 3. Utveckling av konceptuell 

modell och strategi för framtiden • Hur bör flödena av energi och 
material se ut i olika delsystem 
jämfört med idag ? År 2030. 

• Hur kan flödena kopplas samman 
med varandra så att 
resursanvändning och 
miljöeffekter minimeras?  

• Hur kan de sammankopplade 
systemen utvecklas, ställda mot 
framtidsbilderna i kommunens 
FÖP för Falu tätort? 
(koncentrerad utveckling / 
decentraliserad utveckling) –
scenarioarbete och utvärdering

Planeringsprocess för fördjupad översiktsplan
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FÖP för Falu tätort? 
(koncentrerad utveckling / 
decentraliserad utveckling) –
scenarioarbete och utvärdering

• Vilken framtidsbild bör utgöra 
utgångspunkt för 
kretsloppsmodellen?

• Hur ser den konceptuella 
modellen ut?

• Hur robust är modellen för 
omvärldsförändringar?

• Hur når vi målet?

Planeringsprocess för fördjupad översiktsplan

V
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utveckling av scenarier 3. Utveckling av konceptuell 

modell och strategi för framtiden • Hur bör flödena av energi och 
material se ut i olika delsystem 
jämfört med idag ? År 2030. 

• Hur kan flödena kopplas samman 
med varandra så att 
resursanvändning och 
miljöeffekter minimeras?  

• Hur kan de sammankopplade 
systemen utvecklas, ställda mot 
framtidsbilderna i kommunens 
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modellen ut?
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Sept‐
okt‐16

Nov‐
dec‐16

Dec‐16 –
jan‐17

Jan‐17 –
mars‐17

Mars‐
april‐17

April‐
maj‐17

Planeringsprocess för fördjupad översiktsplan

1. Kartläggning, vision och mål

2. Systembeskrivning och 
utveckling av scenarier 3. Utveckling av konceptuell 

modell och strategi för framtiden 

Planeringsprocess för fördjupad översiktsplan

Tänkbara huvudsteg i arbetet med en kretsloppsmodell

1. Kartläggning, vision och mål

2. Systembeskrivning och 
utveckling av scenarier 3. Utveckling av konceptuell 

modell och strategi för framtiden 

Planeringsprocess för fördjupad översiktsplan

Tänkbara huvudsteg i arbetet med en kretsloppsmodell

Geografisk SWOT

Kartläggning av 
resursflöden

Utveckling av rumsliga scenarier

Scenarier på lokal nivå

Konceptuell modell

Analys av synergier och konflikter

Sedumta
k

Smart styrning 
värme och el

Solcellspark

Spillvärmeåtervinning

Energilager

Kontantkort för el –
viss förbrukning 
ingår

Individuell 
mätning 
varmvatten och el

Biogasturbin

Kretsloppscen
trum /-park

Återbrukscentrum 
– som del av 
förskola

Urban odling 
(tak, närhet)

Biogasanläggning

Värmeåtervinning 
från gråvatten

Samla in 
regnvatten till 
urban odling

Energiskog i 
dagvattendamm
- pildamm

Snålspoland
e armaturer

Utställning, 
information, 
inspiration på 
kretsloppspark

Kretsloppscentrum 
/-park

Kravställning 
byggmaterial i 
exempelvis 
trästrategi

Hushållsnära 
insamling –
utrymme i 
planlösning

Kvartersnära 
insamling

Informationstavlor 
vid återvinning

Biokol

Skilja på 
gråvatten och 
svartvatten

Dagvatten till 
toaspolning

Smarta vattennät –
separering av 
grå/svart och 
dagvatten

Öppet 
dagvattensystem

Torka slam till 
förbränning

Använda slam 
som gödsel

Återvinning av 
näringsämnen

Särskiljning

Kraftvärme

Smarta elnät

Passivhus och 
placering av 
husen

Cykelbana

Förskola i 
området –
kan nyttjas 
övrig tid

Biogas för 
transporter -
tankstation

Laddstolpar 

Optimering av 
boyta -
energieffektivt

Solceller
Mikroklimat 
– växtlighet 
och vind

Bilfritt i 
området –
parkering i 
utkant Metodik för utveckling av visioner och 

övergripande hållbarhetsmål

Metodik för utveckling av 
visioner och övergripande 
hållbarhetsmål
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Vision

Övergripande 
hållbarhetsmål

Strategier

Verktyg och åtgärder

Nyckelprojekt

- aktörskartläggning
- formulering av vision och övergripande hållbarhetsmål
- identifiering av strategier och nyckelprojekt

Borlänge kommun
AB Stora Tunabyggen

Hushagen AB
Dalarna 
Science 
Park

Högskolan Dalarna

OffentligaPrivata 

AllmänhetNGO

Lokalt

Regionalt

Region Dalarna

Byggdialog 
Dalarna

HSB

Nationellt

IKEA

Sten&Ström

Boende 
Jakobsgårdarna

Trafikverket

Länsstyrelsen

Hyresgästföreningen

AB Tunabyggen

Metodik för utveckling av 
visioner och övergripande 
hållbarhetsmål

Jakobsdalen, Borlänge: Formulera en 
vision och övergripande hållbarhetsmål!

1. Formulera (5 min individuellt) tre positiva värden (ord eller begrepp) som 
du känner bör ingå i visionen som handlar om de teman som klustrats
fram. OBS! Det handlar värden och inte sakkunskap!! – våga känna efter!

2. Sätt samman värdeorden gemensamt i gruppen till en kort 
visionsbeskrivning – max 5 rader lång med max 3‐4 huvudbudskap.

3. Formulera mål utifrån de idéer ni tycker bör utvecklas som mål. Försök 
göra målen SMART:a (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 
Tidsbundna). 

Tony Svensson / KTH

Nyckelprojekt (NP)

Vision

Övergripande 
hållbarhetsmål

Strategier

Verktyg och 
åtgärder

NP1

NP2
NP3

NP4

Metodik för utveckling av 
visioner och övergripande 
hållbarhetsmål

Låg nivå
Fåtal indikatorer 
ger utslag. 
Enstaka indikator 
ger högt utslag

Medelnivå
Flertalet indikatorer ger 
utslag, flera ger högt utslag

Tid

Uppfyllande av vision och 
hållbarhetsmål

Hög nivå
Samtliga indikatorer 
ger utslag. Flertalet 
ger högt utslag

‐85 procent 
energianvändning 
och CO2‐utsläpp

Nu 2050

NP1.

NP2.

NP3.

NP4.

NP5.

2035

Resiliensanalys av visioner och mål
Kunskap - Regionens förmåga att bygga 
upp och sprida kunskap för att förebygga 
störningar och utvecklas i en hållbar riktning.

Minne - Ett regionalt – gemensamt - minne 
underlättar den regionala planeringens 
förebyggande arbete och ökar kapaciteten att 
klara framtida kriser och större förändringar.

Attityder - Regionens aktörer måste 
själva se behovet av ny kunskap och vilja ta till 
sig och tillämpa den. 

Kognitiv påverkan - Det är viktigt 
att ny kunskap inte snedvrids på grund av 
kognitiv påverkan som gör att man bortser 
från fakta.

Självorganisation - de regionala 
aktörernas förmåga att spontant organisera sig 
för att lösa problem, skapa ny ordning och 
utveckla nya strukturer. 

Konnektivitet - regionens förmåga att 
koppla samman aktörer och system. Det handlar 
om spridning av information, idéer och beslut, 
men också om att (den byggda) miljöns olika 
delar samspelar till en hållbar helhet.

Flexibilitet eller 
adaptiv kapacitet - avser 
regionens förmåga att förändra och 
anpassa sig till olika slags 
störningar.

Robusthet -
regionens stabilitet 
och förmåga att 
motstå förutsebara 
störningar och hot. 

Mångfald - regionens utbud 
av olika aktörer, miljöer och
system som tillsammans ger  
kapacitet att förebygga störningar 
men också att finna alternativa 
lösningar på problem som har 
uppstått, både oberoende av
varandra och i samverkan.

Begreppet resiliens
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Användningen av 
energi, mark, vatten 
och andra 
naturresurser sker på 
ett effektivt, 
resursbesparande och 
miljöanpassat sätt för 
att på sikt minska och 
att främst förnybara 
energikällor används.

Hållbara transportsystem  

Resiliens Mål: Prioritering av gång‐ och cykeltrafik och 
kollektivtrafik i tätort för att minska personbilstrafik

Kunskap / minne • Mätning av trafikflöden. Information. Utveckla IT‐lösningar.
• Kunskap om tidigare större förändringar. 
• Mentalt visa på att ”det går att göra”, t ex utfasning av oljepannor.

Attityder / kognitiv 
påverkan

• Alla känner till målet. Låna idéer från andra. Parkeringsnormer. Huvudstråk 
för cykel. Separera gång och cykel. Kommunicera vinterväghållning. 

• Ta yta från biltrafik och ge till gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik

Självorganisation • Utse områdesansvariga för större stadsdelar. 
• Bilpooler. Driftmetoder. 
• Tydlighet. Gemensamma mål/definitioner. 

Konnektivitet / 
samband

• Gemensam bild mellan olika aktörer – näringslovet m fl – om hur 
ekonomisk tillväxt ska ske och var den ska lokaliseras. 

• Gröna parkeringsköp. Hitta gena stråk. Cykelparkeringsplatser vid 
busshållplatser. Infartsparkering med cykeluthyrning. 

Flexibilitet • Hur förtäta kring resecentrum? Klimatsmart kollektivtrafik – biogas och el. 
• Långsiktig planering – flexibla ÖP. 

Robusthet • Mer upplysta cykelbanor. 
• Säkerhet. Ekonomi. 
• Bygg ett sammanhållet GC‐nät. 

Mångfald • Samverkan med (mellan) ideella organisationer. 
• Involvera barn och ungdomar för säkra GC‐vägar. 

Test av byggstenar i regionens resiliens – formulering av åtgärdsidéer utifrån ett 
valt planeringsmål med inriktning mot energi‐ och klimatsmart byggd miljö 
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Centralitet (boendes medelavstånd till stadskärnan)

Lokalisering av befolkning och funktioner till kollektivtrafikstråk

Trygghet och attraktivitet genom funktionsblandning utmed GC-stråk

S
tort inslag av svalkande grön-

och blåytor i byggd m
iljö

1. 2. 3. 4. 5.

Tr
an
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o
rt
sy
st
e
m

1. Rangordna varje indikators 
relevans på skalan 1‐5

2. Välj ut de 5 – 7 mest relevanta 
indikatorerna.

3. Vikta de utvalda indikatorerna 
genom att fördela 100 poäng 
mellan dem. 

4. Bedöm scenarierna utifrån de 
valda och viktade indikatorerna.

Grupp Region Dalarna
Regional nivå, fokus på kopplingar 
mellan befolkning och 
transportnoder
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Centralitet (boendes medelavstånd till stadskärnan)

Lokalisering av befolkning och funktioner till kollektivtrafikstråk

Trygghet och attraktivitet genom funktionsblandning utmed GC-stråk

S
tort inslag av svalkande grön-

och blåytor i byggd m
iljö

1. 2. 3. 4. 5.

Tr
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1. Rangordna varje indikators 
relevans på skalan 1‐5

2. Välj ut de 5 – 7 mest relevanta 
indikatorerna.

3. Vikta de utvalda indikatorerna 
genom att fördela 100 poäng 
mellan dem. 

4. Bedöm scenarierna utifrån de 
valda och viktade indikatorerna.

Grupp Mora
Tätortsnivå, fokus på 
funktionsblandning och 
konfiguration
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Centralitet (boendes medelavstånd till stadskärnan)

Lokalisering av befolkning och funktioner till kollektivtrafikstråk

Trygghet och attraktivitet genom funktionsblandning utmed GC-stråk

S
tort inslag av svalkande grön-

och blåytor i byggd m
iljö

1. 2. 3. 4. 5.
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m

1. Rangordna varje indikators 
relevans på skalan 1‐5

2. Välj ut de 5 – 7 mest relevanta 
indikatorerna.

3. Vikta de utvalda indikatorerna 
genom att fördela 100 poäng 
mellan dem. 

4. Bedöm scenarierna utifrån de 
valda och viktade indikatorerna.

Grupp Falun
Tätortsnivå, fokus på kretslopp
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Centralitet (boendes medelavstånd till stadskärnan)

Lokalisering av befolkning och funktioner till kollektivtrafikstråk

Trygghet och attraktivitet genom funktionsblandning utmed GC-stråk

S
tort inslag av svalkande grön-

och blåytor i byggd m
iljö

1. 2. 3. 4. 5.
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m

1. Rangordna varje indikators 
relevans på skalan 1‐5

2. Välj ut de 5 – 7 mest relevanta 
indikatorerna.

3. Vikta de utvalda indikatorerna 
genom att fördela 100 poäng 
mellan dem. 

4. Bedöm scenarierna utifrån de 
valda och viktade indikatorerna.

Grupp Borlänge
Stadsdelsnivå, fokus på 
transportsystem och GC‐trafik
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Centralitet (boendes medelavstånd till stadskärnan)

Lokalisering av befolkning och funktioner till kollektivtrafikstråk

Trygghet och attraktivitet genom funktionsblandning utmed GC-stråk

S
tort inslag av svalkande grön-

och blåytor i byggd m
iljö

1. 2. 3. 4. 5.

Tr
an

sp
o
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st
e
m

1. Rangordna varje indikators 
relevans på skalan 1‐5

2. Välj ut de 5 – 7 mest relevanta 
indikatorerna.

3. Vikta de utvalda indikatorerna 
genom att fördela 100 poäng 
mellan dem. 

4. Bedöm scenarierna utifrån de 
valda och viktade indikatorerna.

Samlad värdering
Samtliga skalnivåer, samtliga fokus
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Konfiguration / rumslig struktur Transportsystem Kretslopp energi, vatten och material 

Mest relevanta indikatorer

10

15

20

25

5

30

Genomsnitt 354 / 24 = 14,75

Lokalisering av befolkning och funktioner till kollektivtrafikstråk

Gena cykelstråk till besöksintensiva målpunkter

Tony Svensson / KTH

Vikt Alt A CellenEllen Alt B Det blev...  Alt C Spec zoner   Alt D Byarna

Poäng PxV Poäng PxV Poäng PxV Poäng PxV

Lokalisering av bef o funk till koll‐str 30 2 60 1 30 3 90 4 120

Energieffektiva bebyggelsetypol 20 2 40 1 20 3 60 4 80

Kontin i transp nät där oskydd traf… 20 1 20 2 40 3 60 4 80

Gena cykelstråk till besöksint målp 20 2 40 1 20 3 60 4 80

Småskalig funkt blandn i stadskärna 10 1 10 2 20 4 40 4 40

4 0 3 0 2 0 1 0

0 0 0 0

100 170 130 310 400
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Poäng PxV Poäng PxV Poäng PxV Poäng PxV

Vikt Alt A CellenEllen Alt B Det blev... Alt C Spec zoner Alt D Byarna

Småskalig funkt blandn i stadskärna

Gena cykelstråk till besöksint målp

Kontin i transp nät där oskydd traf…

Energieffektiva bebyggelsetypol

Lokalisering av bef o funk till koll‐str

Program
09:00 Välkommen

Tony Svensson, projektledare; Åke Persson, Byggdialog Dalarna, Moderator

09:05 Introduktion till forskningsprojektet Den Uthålliga Regionen                                       
Tony Svensson, tekn dr KTH/Högskolan Dalarna

09:20 Integrerad energi- och översiktsplanering i Borås                                                        
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare/klimatstrateg, Borås stad

10:00 Hållbar stadsutveckling och resurshantering i Bergen                                                       
Terje Strøm,  Daglig leder, BIR Nett AS, Bergen, Norge.

10:50 KORT PAUS

11:00 Utvecklade metoder och verktyg för energieffektiv planering
Tony Svensson tekn dr och Ulf Ranhagen, adj professor KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna

11:30 Röster från projektarbetet

12:00 LUNCH

12:50 Regional planering för energieffektiva fysiska strukturer – exemplet strukturbild för 
Vätterbygden, Jönköpingsregionen                                                                                         
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, chefsarkitekt Sweco Architects

13:25 Lokalisering av framtida bebyggelse och målpunkter i tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat av dess användning i projektet.
Johan Håkansson, docent och Xiaoyun Zhao, tekn dr, Högskolan Dalarna.

14:00 Möjligheter och hinder för energieffektiv planering i Dalarna
Tony Svensson tekn dr och Maria Håkansson, tekn dr,  KTH

14:30 Workshop: Hur stärker vi förmågan att planera i en energieffektiv riktning? 

14:45-15:00 FIKA

15:15 Genomgång/diskussion

15:50 Avslutning

Röster från projektarbetet
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Program
09:00 Välkommen

Tony Svensson, projektledare; Åke Persson, Byggdialog Dalarna, Moderator

09:05 Introduktion till forskningsprojektet Den Uthålliga Regionen                                       
Tony Svensson, tekn dr KTH/Högskolan Dalarna

09:20 Integrerad energi- och översiktsplanering i Borås                                                        
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare/klimatstrateg, Borås stad

10:00 Hållbar stadsutveckling och resurshantering i Bergen                                                       
Terje Strøm,  Daglig leder, BIR Nett AS, Bergen, Norge.

10:50 KORT PAUS

11:00 Utvecklade metoder och verktyg för energieffektiv planering
Tony Svensson tekn dr och Ulf Ranhagen, adj professor KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna

11:30 Röster från projektarbetet

12:00 LUNCH

12:50 Regional planering för energieffektiva fysiska strukturer – exemplet strukturbild för 
Vätterbygden, Jönköpingsregionen                                                                                         
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, chefsarkitekt Sweco Architects

13:25 Lokalisering av framtida bebyggelse och målpunkter i tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat av dess användning i projektet.
Johan Håkansson, docent och Xiaoyun Zhao, tekn dr, Högskolan Dalarna.

14:00 Möjligheter och hinder för energieffektiv planering i Dalarna
Tony Svensson tekn dr och Maria Håkansson, tekn dr,  KTH

14:30 Workshop: Hur stärker vi förmågan att planera i en energieffektiv riktning? 

14:45-15:00 FIKA

15:15 Genomgång/diskussion

15:50 Avslutning

Regional planering för 
energieffektiva strukturer –

Exemplet Vätterbygden, Jönköping

Ulf Ranhagen
Adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, 

chefsarkitekt Sweco Architects

Program
09:00 Välkommen

Tony Svensson, projektledare; Åke Persson, Byggdialog Dalarna, Moderator

09:05 Introduktion till forskningsprojektet Den Uthålliga Regionen                                       
Tony Svensson, tekn dr KTH/Högskolan Dalarna

09:20 Integrerad energi- och översiktsplanering i Borås                                                        
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare/klimatstrateg, Borås stad

10:00 Hållbar stadsutveckling och resurshantering i Bergen                                                       
Terje Strøm,  Daglig leder, BIR Nett AS, Bergen, Norge.

10:50 KORT PAUS

11:00 Utvecklade metoder och verktyg för energieffektiv planering
Tony Svensson tekn dr och Ulf Ranhagen, adj professor KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna

11:30 Röster från projektarbetet

12:00 LUNCH

12:50 Regional planering för energieffektiva fysiska strukturer – exemplet strukturbild för 
Vätterbygden, Jönköpingsregionen                                                                                         
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, chefsarkitekt Sweco Architects

13:25 Lokalisering av framtida bebyggelse och målpunkter i tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat av dess användning i projektet.
Johan Håkansson, docent och Xiaoyun Zhao, tekn dr, Högskolan Dalarna.

14:00 Möjligheter och hinder för energieffektiv planering i Dalarna
Tony Svensson tekn dr och Maria Håkansson, tekn dr,  KTH

14:30 Workshop: Hur stärker vi förmågan att planera i en energieffektiv riktning? 

14:45-15:00 FIKA

15:15 Genomgång/diskussion

15:50 Avslutning

Lokalisering av framtida 
bebyggelse och målpunkter i 

tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat 

av dess användning i projektet.

Johan Håkansson
Docent Högskolan Dalarna

ÄN SÄN DÅ? 

Möjligheter och hinder för 
energieffektiv planering i Dalarna

ÄN SÄN DÅ? 

Möjligheter och hinder för 
energieffektiv planering i Dalarna
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Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

Begreppet institutionell kapacitet

Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

• Vilken kunskap och 
kompetens finns?

• Vilka referensramar har 
tjänstemän, politiker och 
marknadens aktörer?

• Hur integreras kunskap och 
referensramar mellan olika 
aktörer?

• Öppenhet och förmåga till 
lärande

Begreppet institutionell kapacitet

Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

• Sociala nätverk, 
organisationer och deras 
utbredning och 
sammankoppling

• Nätverkens form 

• Integration mellan olika 
nätverk och relationer

• Relationen mellan formell 
beslutsmakt och nätverk i 
samhällsbyggandet

Begreppet institutionell kapacitet

Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

• Möjlighetsstruktur –
strategiskt agerande och 
gemensamma visioner

• Institutionella arenor där 
mandat och resurser 
samlas

• Tillvägagångssätt vid 
mobilisering – förmåga att 
använda mest effektiva 
mobiliseringstekniker och 
skapa momentum i 
processen

Begreppet institutionell kapacitet

Kommunvisa intressen och projektbaserad, sektoriserad 
verksamhet skapar regionala låsningar för energieffektiv 
fysisk planering. 

• Kapaciteten på regional nivå har används för 
nätverksbyggande, rådgivning och projektbaserad 
sektorsplanering – inte helhetsinriktad regional rumslig 
planering

• Den regionala utvecklingsplaneringen har hittills ett 
tillväxtfokus där hållbar utveckling hittills haft ett begränsat 
utrymme. 

• Organisationsformen kommunalförbund bedöms ha inneburit 
låsningar där kommunvisa intressen begränsar möjligheten till 
samsyn kring regionala framtidsbilder och samordning av 
exempelvis lokal bebyggelseplanering och regional 
transportinfrastruktur. 

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter

T0 T1

Regionala strukturscenarier kan utgöra en plattform 
för energieffektivisering genom kommunal fysisk 
planering. 

• Regionala strukturscenarier i DUR:s Forum-rum med 
stöd av omvärldsscenarier bedöms ha potential att 
förändra prioriteringar i den regionala 
utvecklingsplaneringen i hållbar riktning och samtidigt 
utgöra en regional plattform att arbeta utifrån vad gäller 
energieffektivisering genom fysisk planering på 
kommunal nivå. 

• Ett verkligt genomförande kräver dock mer tid och en 
ökad beslutsvilja. 

• RD:s planerade samgående med Landstinget Dalarna 
innebär ett möjlighetsfönster liksom en planerad 
revidering av den regionala energi- och klimatstrategin.  

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter

T0 T1

T0 T1
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LångsamMedelsnabbSnabb
Tony Svensson, KTH

Lokal nivå

Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001; 
Patchwork, 2010

Dynamiken hos komplexa adaptiva system

Regional nivå

T
0

T
1

Den kommunala planeringsnivån i Dalarna har mycket olika 
förutsättningar att arbeta strategiskt med att integrera 
energiaspekter i samhällsplanering och fysisk planering. 

• De största kommunerna har goda förutsättningar för 
tvärsektoriellt arbete, men organisatoriska strukturer, 
svårigheter med kompetensförsörjningen, hög 
arbetsbelastning med frågor av kortsiktig karaktär och starka 
diskurser och tankefigurer har en begränsande verkan. 

• Föreställningar om tillväxt, periferins begränsade 
förutsättningar och strävan efter attraktionskraft leder till en 
svag strukturell samordning av de aspekter som påverkar 
energianvändningen i den byggda miljön. 

• En visionär och beslutsför politik utgör en grundförutsättning, 
men då denna är starkt mandatperiodsberoende är 
situationen sammantaget att beteckna som skör.

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter

T0 T1

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter

Implementeringen av 4:20 och FAC visar en breddad 
medvetenhet om energifrågorna och en bättre 
beredskap att arbeta med ett integrerat 
energiperspektiv i planeringen, men…

• Det krävs särskilda ”Arena-processer” och en kraftfull 
institutionalisering av energiperspektivet för att lyckas 
långsiktigt. 

• I främst den fördjupade översiktliga planeringen har 
många verktyg prövats med gott resultat och fått en 
viss inverkan på de faktiska ”Court-resultaten”.

• Det krävs ett kontinuerligt arbete med strategiska
perspektiv och processledning för att behålla en 
kompetenskapacitet inom detta kunskapsområde. 

T0 T1
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LångsamMedelsnabbSnabb
Tony Svensson, KTH

Lokal nivå

Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001; 
Patchwork, 2010

Dynamiken hos komplexa adaptiva system

Regional nivå

Kommunal nivå

T
0

T
1

Förutsättningarna i bygg- och fastighetssektorn att ställa 
om till ett hållbart och energieffektivt byggande är goda. 

• Sektorn i Dalarna är ovanligt stor i förhållande till regionens 
storlek och har väl utvecklade branschnätverk och få riktigt 
stora men många små och medelstora aktörer. 

• Historisk ryckighet i konjunkturen har tidigare urholkat 
kompetensbasen och modet att gå i bräschen men de 
senaste årens högkonjunktur och aktiva nätverkande har 
fungerat som en språngbräda för kompetensutveckling och 
ökade ambitioner. 

• Landstinget utgör som enskilt största fastighetsaktör en 
stabil kompetensbas med möjlighet till strategiska 
energiperspektiv, om än utan tydlig koppling till 
samhällsplaneringen. 

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter

T0

T0 T1

Förutsättningarna i bygg- och fastighetssektorn att 
ställa om till ett hållbart och energieffektivt byggande 
är goda. 

• Många aktörer är dock fortfarande försiktiga och det 
uppges finnas en ovilja att förhäva sig, men när regional 
samsyn väl uppnås blir det en stark drivkraft för att nå 
uppsatta mål. 

• Byggsektorn har förutsättningar att nå en sådan grad av 
samsyn kring hållbarhet och energieffektivisering men 
att det krävs ytterligare utvecklat nätverksarbete och mer 
konkreta innovationsarenor som samlar aktörerna kring 
gemensamma nyckelprojekt. 

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter

T0 T1
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ÄN SÄN DÅ? 

Möjligheter och hinder för 
energieffektiv planering i Dalarna
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LångsamMedelsnabbSnabb
Tony Svensson, KTH

Lokal nivå

Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001; 
Patchwork, 2010

Dynamiken hos komplexa adaptiva system

Regional nivå

Kommunal nivå

T
0

T
1

Tony Svensson, KTH

Energifrågan och planeringen existerar i 
skilda föreställda rumsuppfattningar

Energifrågan har trängts 
undan som en 
externalitet i planeringen 
så att feedback på 
planeringens effekter inte 
framträder.

Ekonomistiska diskurser 
och utopiska tankefigurer 
dominerar det föreställda 
rummet.

Att rikta planeringen mot 
hållbarhet handlar om att 
etablera hållbara 
tankefigurer och positiva 
stigberoenden.

Kognitiva mekanismer 
och mentala modeller 
påverkade av 
tankefigurerna har varit 
inflytelserika

Det materiella rummet 
(det upplevda rummet)

Rummets
representationer (det 
föreställda rummet)

Representationernas
rum (det levda rummet)

Det absoluta rummet

Det relativa rummet

Det relationella rummet

Realitet
Den byggda miljön

Retorik
Visioner

Stadsutveckling 
-1910-tal
Geometriska 
idealplaner,
Omnibus och järnväg

Stadsutveckling 
1920-1990
Utopiska modeller,
massbilism

Stadsutveckling 
1990-
Virtuella världar, 
IT och intermodalitet

Externa  
slumphändelser

Upplevda behov, 
intentioner

ÄN SÄN DÅ? 

Möjligheter och hinder för 
energieffektiv planering i Dalarna

Resiliensanalys av visioner och mål
Kunskap - Regionens förmåga att bygga 
upp och sprida kunskap för att förebygga 
störningar och utvecklas i en hållbar riktning.

Minne - Ett regionalt – gemensamt - minne 
underlättar den regionala planeringens 
förebyggande arbete och ökar kapaciteten att 
klara framtida kriser och större förändringar.

Attityder - Regionens aktörer måste 
själva se behovet av ny kunskap och vilja ta till 
sig och tillämpa den. 

Kognitiv påverkan - Det är viktigt 
att ny kunskap inte snedvrids på grund av 
kognitiv påverkan som gör att man bortser 
från fakta.

Självorganisation - de regionala 
aktörernas förmåga att spontant organisera sig 
för att lösa problem, skapa ny ordning och 
utveckla nya strukturer. 

Konnektivitet - regionens förmåga att 
koppla samman aktörer och system. Det handlar 
om spridning av information, idéer och beslut, 
men också om att (den byggda) miljöns olika 
delar samspelar till en hållbar helhet.

Flexibilitet eller 
adaptiv kapacitet - avser 
regionens förmåga att förändra och 
anpassa sig till olika slags 
störningar.

Robusthet -
regionens stabilitet 
och förmåga att 
motstå förutsebara 
störningar och hot. 

Mångfald - regionens utbud 
av olika aktörer, miljöer och
system som tillsammans ger  
kapacitet att förebygga störningar 
men också att finna alternativa 
lösningar på problem som har 
uppstått, både oberoende av
varandra och i samverkan.

Begreppet resiliens
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Hur kan utmaningarna hanteras i planeringen? 

Minne, kunskap, attityder, kognitiv påverkan:
Lokal kunskap – ge möjlighet till lokalkännedom
Deltagande – bred samverkan, lokalt inflytande
Panarki – arbeta över planerings‐ och systemgränser
Gemensamma målbilder och visioner – utveckla 
hållbara diskurser och tankefigurer

Hur kan utmaningarna hanteras i planeringen? 

Självorganisation och konnektivitet:
Anpassningsbarhet – skapa feedback‐mekanismer
Skapa nätverk ‐ Undvik fysiska och sociala hierarkier
Panarki ‐Möjliggör dynamik mellan olika skalnivåer

Hur kan utmaningarna hanteras i planeringen? 

Flexibilitet, mångfald, robusthet:
Acceptera osäkerhet och förändring 
Buffering – skapa överkapacitet av 
viktiga funktioner
Redundans – överlappande funktioner
Uppdelning – separerbara system för 
minskad sårbarhet
Strategisk framsynthet – tänk långsiktigt 
även i det korta

Skapa mångfald för bättre 
återhämtning efter störningar
Skapa kollektivt minne –
mötesplatser för gemensamma 
erfarenheter
Bygg socialt kapital – funktioner för 
lokal gemenskap

Hur kan utmaningarna hanteras i planeringen? 

Aktörer

Organisation

Verktyg

Ledning

BehovProjekt

Kommunikation

Motivation

Eget arbete
Internt arbete

Extern 
generell

Extern projekt

Intressenter
Kunskap

Arbetsmetod

Aktörer Resurser

Processer

Strukturer

Förutsättningar för ett 
tvärsektoriellt arbete med 
energi‐ och klimatfrågor i 
planeringen

Aktörer

Organisation

Verktyg

Ledning

BehovProjekt

Kommunikation

Motivation

Eget arbete
Internt arbete

Extern 
generell

Extern projekt

Intressenter
Kunskap

Arbetsmetod

Aktörer Resurser

Processer

Strukturer

• Involvera politiker
• Involvera i ett tidigt skede
• Personer med kunskaper delaktiga i 

processen
• Företag, entreprenörer
• Involvera ekonomer
• Involvera tillsynsmyndigheter

Förutsättningar för ett 
tvärsektoriellt arbete med 
energi‐ och klimatfrågor i 
planeringen
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Aktörer

Organisation

Verktyg

Ledning

BehovProjekt

Kommunikation

Motivation

Eget arbete
Internt arbete

Extern 
generell

Extern projekt

Intressenter
Kunskap

Arbetsmetod

Aktörer Resurser

Processer

Strukturer

Förutsättningar för ett 
tvärsektoriellt arbete med 
energi‐ och klimatfrågor i 
planeringen

• Tidig dialog mellan aktörer
• Sprid vidare kunskap inom organisationen
• Studiebesök
• Tänk lokalt, regionalt och globalt
• Arbetsrotation
• Utvärdering av olika projektstadier‐ påpeka brister
• Samverkan genom workshops
• Samverkan mellan kommun och energibolag

Aktörer

Organisation

Verktyg

Ledning

BehovProjekt

Kommunikation

Motivation

Eget arbete
Internt arbete

Extern 
generell

Extern projekt

Intressenter
Kunskap

Arbetsmetod

Aktörer Resurser

Processer

Strukturer

• Ledning
• Möjlighet till ömsesidighet –

win‐win
• Skapa ömsesidiga intressen
• Våga testa!
• Bjud in!
• Tidiga samråd

Förutsättningar för ett 
tvärsektoriellt arbete med 
energi‐ och klimatfrågor i 
planeringen

Aktörer

Organisation

Verktyg

Ledning

BehovProjekt

Kommunikation

Motivation

Eget arbete
Internt arbete

Extern 
generell

Extern projekt

Intressenter
Kunskap

Arbetsmetod

Aktörer Resurser

Processer

Strukturer

Förutsättningar för ett 
tvärsektoriellt arbete med 
energi‐ och klimatfrågor i 
planeringen

• Skapa tvärsektoriella forum för 
samverkan 

• Organisera så att breda 
intressen kommer in tidigare i 
planeringen!

• Gemensamma 
arbetsplattformar – digitala

• Uppföljning, styrdokument
• Grupp från olika avdelningar
• Förankrat arbetssätt från 

ledningen
• Chefer som kan prioritera detta

Aktörer

Organisation

Ledning

Behov

Kommunikation

Motivation

Eget arbete
Internt arbete

Extern 
generell

Extern projekt

Intressenter
Kunskap

Aktörer Resurser

Processer

Strukturer

Verktyg

Projekt

Arbetsmetod

Förutsättningar för ett 
tvärsektoriellt arbete med 
energi‐ och klimatfrågor i 
planeringen

• Gemensamt gediget 
kunskapsunderlag

• Regelbundna tvärsektoriella 
workshops kring aktuella 
frågor

• Formulera övergripande 
nyckelfrågor

• Erfarenhetsåterföring från 
DoU

• Upphandlingar/LoU
• Inkludera energidialogen som 

en stående punkt i alla 
planeringssteg

ÄN SÄN DÅ? 

Möjligheter och hinder för 
energieffektiv planering i Dalarna

Några teser för en samhällsplanering som 
bidrar till ett energieffektivt samhälle

Främja närhet i den byggda miljön – sluta med att både 
sprida och samla människor och verksamheter!

Skapa gemensamma framtidsbilder av det 
energieffektiva samhället grundade på analyser av alternativa 
scenarier för framtiden – inte bara grundat på prognoser!

Arbeta med strukturell långsiktig planering – inte bara 
fläckvisa  detaljplaner för nya bostäder och LIS!

Utveckla den regionala fysiska planeringen – tätorter i 
samverkan över kommungränser är viktigt i regioner som Dalarna!

Stärk de planerande organisationernas kapacitet –
många kommuner har en skör situation med kompetensförsörjning, 
sociala nätverk och mobiliseringsförmåga!
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Några teser för en samhällsplanering som 
bidrar till ett energieffektivt samhälle

Utveckla kunskapsunderlagen– fortsätt arbeta nära 
forskning och utveckling i samhällsplaneringen! Använd den nya 
digitala tekniken!

Arbeta i strukturerade processer och olika 
planeringsrum! - planera planeringen i tidigt skede och 
arbeta tvärsektoriellt med en tydlig struktur, metoder och verktyg 
där energiexpertisen möter planeringen inom olika områden 
som trafik, energiförsörjning, kretslopp m m!

Integrera olika skalområden, nivåer  och skeden i 
planeringen – arbeta minst en nivå upp och en nivå ner i 
större planeringsprocesser – och minst ett skede bakåt och ett 
framåt!

Program
09:00 Välkommen

Tony Svensson, projektledare; Åke Persson, Byggdialog Dalarna, Moderator

09:05 Introduktion till forskningsprojektet Den Uthålliga Regionen                                       
Tony Svensson, tekn dr KTH/Högskolan Dalarna

09:20 Integrerad energi- och översiktsplanering i Borås                                                        
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare/klimatstrateg, Borås stad

10:00 Hållbar stadsutveckling och resurshantering i Bergen                                                       
Terje Strøm,  Daglig leder, BIR Nett AS, Bergen, Norge.

10:50 KORT PAUS

11:00 Utvecklade metoder och verktyg för energieffektiv planering
Tony Svensson tekn dr och Ulf Ranhagen, adj professor KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna

11:30 Röster från projektarbetet

12:00 LUNCH

12:50 Regional planering för energieffektiva fysiska strukturer – exemplet strukturbild för 
Vätterbygden, Jönköpingsregionen                                                                                         
Ulf Ranhagen, adj professor, KTH, gästprofessor Högskolan Dalarna, chefsarkitekt Sweco Architects

13:25 Lokalisering av framtida bebyggelse och målpunkter i tätorter. En modell för 
scenarioanalys och resultat av dess användning i projektet.
Johan Håkansson, docent och Xiaoyun Zhao, tekn dr, Högskolan Dalarna.

14:00 Möjligheter och hinder för energieffektiv planering i Dalarna
Tony Svensson tekn dr och Maria Håkansson, tekn dr,  KTH

14:30 Workshop: Hur stärker vi förmågan att planera i en energieffektiv riktning? 

14:45-15:00 FIKA

15:15 Genomgång/diskussion

15:50 Avslutning

Workshop

Grupp 1 
Transporter och 
urban struktur

Grupp 2 
Bebyggelse och 
energieffektiviser
ing

Grupp 3 Hållbara 
resursflöden i 
kretslopp

Grupp 4 
Strukturbilder 
och regional 
fysisk planering

Grupp 5 
Samverkan och 
samarbete

Kunskapsresurser

Relationella 
resurser

Mobiliserings-
förmåga

Preliminärt upplägg för workshop – gruppindelning 
efter teman samt diskussion i varje grupp kring 
begreppet institutionell kapacitet – förmåga att 
planera och förändra i mer energieffektiv riktning. 

Ev ska man dela in grupperna så att grupp 2 är 
främst byggsektorn, grupp 4 främst regionala 
aktörer och övriga grupper främst kommunerna. 
Men man kan också blanda friskt. – Kanske bäst så?

TACK för gott arbete!


