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energieffektivt, fossilfritt transportsystem
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Syfte
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.
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Metoder
1.

Fallstudier i regionen Dalarna

2.

Samskapande aktionsforskning över olika skal- och
planeringsnivåer

3.

Intervjuer

4.

Modellbaserade analyser av lokalisering, transporter och
transportutsläpp/-energi för olika rumsliga stadskonfigurationer

Planeringsprocess

Projektets olika ”planeringsrum” för dess genomförande
Samrådshandling
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Energi och
klimat
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Samverkan mellan olika skalnivåer och planeringsnivåer
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Aktionsforskning och
fallstudiearbete
- Samskapande arbete i olika planeringsrum på
regional, kommunal och tätortsnivå i projektet för
att studera sätt att integrera energi i planeringen

FORUM

ARENA

COURT

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

Arena-arbete: SWOTanalys om Dalarnas
förutsättningar för
energiomställning. Hos
Region Dalarna.

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

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

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 4:20metodiken. Kommunerna
tillsammans med Sweco. KTH som
följeforskare.

Falun och Borlänge
– kommuner och energibolag

ICT

– Utveckling av kunskapsunderlag och
kretsloppsmodeller för resurseffektiva och
hållbara tätorter och stadsdelar.

WATER

ENERGY

ICT

0

MATERIALS

Mora kommun

– program för ”Hållbara Mora” –
energieffektivt bostadsbyggande och hållbar
lokalisering av verksamheter.
Kapacitetsbyggande och utformning av goda
planeringsprocesser

Sandvikens kommun och Sweco
– Energiplan med rumslig inriktning

Högskolan Dalarna

– Integrering av energiperspektiv i
planering i högskoleutbildningar

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

Internationella studenter i kursen Energy and
Urban Planning i magisterprogrammet
Energieffektivt Byggande 2017/18
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Utveckling av metoder och vertyg
- för integrering av energiaspekter i planering i olika
skeden av processen

Nätverksdiagram för kartläggning av
kompetensnätverk
Analysdiagram för att studera
institutionell kapacitet
Fyrfältsmatris för att analysera
möjligheterna att bedriva tvärsektoriellt
arbete om energi och planering

Forum-Arena-Court som processkoncept
för planering med energiperspektiv
Framtidskarta för strategisk navigering i
komplexa planeringsprocesser
Omvärldsscenarier som ram för
lokala och regionala framtidsbilder
Metodik för utveckling av visioner
och övergripande hållbarhetsmål
Resiliensanalys av visioner och mål
Utvecklad scenariometodik
Energiatlas över energisystemets
rumsliga aspekter med stöd av GIS
och tillgängliga databaser
Metodik för utveckling av
kretsloppsmodeller för att visualisera
resursflöden
Indikatorer för energieffektiv planering
för utvärdering av scenarier
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Lokaliseringens betydelse för
energianvändning och
klimatpåverkan
- Analys av scenarier för lokalisering av bostäder
och målpunkter i stadsutvecklingen i Borlänge

Analysis for Borlänge:
The situation of today
and plans for new
housing areas
• Beräknad
befolkningsökning
med ca 5000 invånare
de närmaste 10-15
åren
• Nuvarande planer
uppvisar ett
lokaliseringsmönster
med både centrala
och perifera lägen för
nya bostäder.
• Strukturen är en mix
av olika arketypiska
stadsstrukturer.

25

K1: Optimal location of
hotspots in relation to road
network

K2: Monocentric allocation of
hotspots

K4: Allocation of hotspots
along public transport lines

K5: Consistent allocation of
hotspots outside a 3 km
perimeter from most central
point of the city

K3: Polycentric allocation of
hotspots to a limited number of
sub-centra (PBD)

Archetypal model configurations
modellfkonfigurationer for
allocation of hotspots within the
area of Borlänge

Tony Svensson KTH/Högskolan Dalarna

S2: Monocentrisk
lokalisering av
målpunkter

S3: Polycentrisk
lokalisering av
målpunkter till ett
antal subcentra

S5: Konsekvent
lokalisering av
bostäder mer än 3
km från tätortens
centrumpunkt

S4: Lokalisering av
bostäder utmed
kollektivtrafikstråk

S3: Polycentrisk
lokalisering av
bostäder till ett
antal subcentra

S2: Monocentrisk
lokalisering av
bostäder

S1: Optimal
lokalisering av
bostäder i
förhållande till
vägnätet

S1: Optimal lokalisering
Combinations of
av målpunkter i
configurations for
förhållande till vägnätet
hotspots and housing
development

Tony Svensson KTH/Högskolan Dalarna

S4: Lokalisering av
målpunkter utmed
kollektivtrafikstråk

S5: Konsekvent
lokalisering av målpunkter
mer än 3 km från tätortens
centrumpunkt

Operationalisering
• Urval av de 10 största
målpunkterna i Borlänge (av 51
identifierade målpunkter som
motsvarar 95 procent av
bilresandet inom Borlänge).
• Antagande: Människor reser
från bostäder till den närmaste
målpunkten i vägnätet (en
förenkling av verkliga
förhållanden).
• Optimala lokaliseringar av
målpunkter har beräknats
baserat på dagens rumsliga
configuration av vägnät,
målpunkter och fördelning av
befolkningskoncentrationer.

Resultat

Housing
configuration

Current
One CBD +5k
Optimal + 5k
1CBD+9 +5k
Busline +5k
Doughnut + 5k

Hot
current
spots
configu
ration
Km
(CO2)
Km
(CO2)
Km
(CO2)
Km
(CO2)
Km
(CO2)
Km
(CO2)

2953
(0.396)
2739
(0.372)
2884
(0.389)
2866
(0.389)
2896
(0.390)
2974
(0.399)

One CBD

optimal

restrictions
1CBD+9 busline

4185
(0.560)
3856
(0.519)
4088
(0.549)
4095
(0.549)
4101
(0.550)
4240
(0.568)
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(0.246)
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(0.236)
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(0.235)
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(0.238)
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(0.235)
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(0.265)
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bus)
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(0.255)
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(0.247)
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(0.244)
1717
(0.247)
1694
(0.244)
1727
(0.248)

dough
nut

2118
(0.299)
2199
(0.308)
2090
(0.296)
2073
(0.293)
2083
(0.295)
2006
(0.285)
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Regionens institutionella
kapacitet att integrera energi i
planeringen
- Analys av samskapandeprocesser och
perspektiv från berörda aktörer i regionen

T0

T1

T0

T1

Komplexitet

Resiliens

Institutionell
kapacitet
Tony Svensson, KTH

Begreppet institutionell kapacitet
Kunskapsresurser
Regionens kompetens(-försörjning), föreställningar, diskurser

Relationella resurser
Regionens nätverk, sociala kapital och förmåga att samarbeta

Förmåga att mobilisera

Regionens förmåga att formulera gemensamma visioner och målbilde
mobiliseringstekniker och vilja att genomföra visionerna

Tony Svensson, KTH

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering?
- Hinder och möjligheter
Kommunvisa intressen och projektbaserad, sektoriserad
verksamhet skapar regionala låsningar för energieffektiv
fysisk planering.
• Kapaciteten på regional nivå 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.

T0

T1

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

T0

T1

T0

T1

• 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.

Bilden av Dalarna som region i samhällsplanering
för energieffektivitet och hållbarhet
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Snabb
Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001;
Patchwork, 2010

Medelsnabb
Tony Svensson, KTH

Långsam

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

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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Långsam

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

T0

T0

T1

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

T0

T1
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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!

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!

Publikationer:
Svensson, T & Ranhagen U (2019). Den Uthålliga Regionen. Energieffektivisering
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