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ABSTRACT 

Westberg, K. 2014. Hållbar stadsutveckling- En fallstudie av nya stadsdelen Rosendal i södra 

Uppsala. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 

Världens städer expanderar kraftigt och det ökade invånarantalet leder till en stor efterfråga på 

bostäder och en större belastning på miljön. Det ställer i sin tur allt högre krav på att den 

globala stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt. 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka nybyggnationen av Rosendal i Uppsala samt på 

vilket sätt Rosendal kan betraktas som en ny hållbar stadsdel. För att göra det genomförs en 

empirisk undersökning av Rosendalsfältet, ett större nybyggnationsområde i Rosendal som är 

avgörande för hur hela området kommer att betraktas. Undersökningen baseras på kvalitativa 

intervjuer med de aktörer som är inblandade i planeringen av Rosendalsfältet samt på en 

litteraturstudie. 

 Resultatet av den empiriska undersökningen visar att ambitionerna för att Rosendal ska 

kunna betraktas som en ny hållbar stadsdel är höga. Visionen och målen med planeringen av 

Rosendalsfältet stämmer väl överens med vad som krävs för en hållbar stadsutveckling. Men 

för att detta ska uppnås måste även dessa lyckas uppfyllas i praktiken. En stor 

osäkerhetsfaktor är den framtida trafikmängden i området men även boendekostnaden. Om 

det blir för dyrt att bo i området motverkas visionen av Rosendalsfältet som en stadsdel med 

mångfald. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, hållbar stadsutveckling, ekologisk hållbarhet, stadsplanering, 

planering 
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1. INLEDNING 

Världens städer växer snabbare än någonsin (Sida, 2014). Idag bor hälften av jordens 

befolkning, 3,5 billioner människor, i städer och år 2030 beräknas andelen öka till 60 

procent. Städerna står för omkring 75 procent av energiförbrukningen och för över 70 

procent av koldioxidutsläppen trots att de bara upptar 2 procent av jordens yta (WWF, 

2012). 

Urbaniseringen, det vill säga förflyttningen från landsbygden till städerna (Forsberg, 

2005), är en stark global trend (WWF, 2014). Den ökade inflyttningen till städerna bidrar 

till ekonomisk tillväxt och utveckling men även till en större belastning på miljön. Detta 

tillsammans med klimatförändringarnas effekter ställer höga krav på att den globala 

stadsutvecklingen sker på ett hållbart sätt (Sida, 2014).  

Ur ett globalt perspektiv tillhör Sverige sedan länge en urbaniserad del av världen 

och står framför allt inför utmaningen att skapa hållbara villkor för den växande 

befolkningen (Boverket, riksantikvarieämbetet, arkitekturmuseet, 2009). Urbaniseringen 

är en stor utmaning för den moderna planeringen och skapar ett stort tryck på 

storstadsområdena. En för liten bostadsproduktion i storstadsregionerna och förminskade 

arbetsmarknader i glesbygderna beskrivs som den huvudsakliga orsaken till 

problematiken. Utmaningen för storstadsregionerna är därför framför allt att lösa 

bostadssituationen för den växande befolkningen (Forsberg, 2005). Det krävs också att 

staden utvecklas hållbart, något som idag är det övergripande målet för all 

stadsutveckling, både lokalt och globalt (WWF, 2012). 

Uppsala är inget undantag. Uppsala som är Sveriges fjärde största kommun 

expanderar kraftigt och invånarantalet har under de senaste åren ökat med 3 000- 4 000 

per år. Befolkningsökningen leder till en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder, inte minst 

på hyresrätter vars produktion inte uppfyller de behov som finns. Så mycket som 80 

procent av befolkningsökningen har skett i staden och om motsvarande utveckling sker 

fram till 2030 så måste omkring 18 000 nya bostäder byggas. För att uppfylla efterfrågan 

på bostäder planerar kommunen bland annat en förlängning av staden söderut vars 

centrala delar förstärks med utvecklingen av Rosendal, Ulleråker, Ulltuna och Gottsunda 

(Översiktsplan, 2010).  

Rosendal är det första området där planeringsprocessen är igång. Visionen är att 

området ska bli en stadsdel med mångfald och variation baserat på ekonomisk, 

miljömässig och social hållbarhet (Markanvisningstävling, 2014). Det finns även 

ambitioner om att Rosendal ska bli en av Sveriges första certifierade hållbara stadsdelar 

(Intervju Danielsson, 2014). Rosendalsfältet är ett större nybyggnationsområde i 

Rosendal som är avgörande för om Rosendal ska kunna betraktas som en ny hållbar 

stadsdel. Intressant är därför att undersöka hur begreppet hållbar utveckling definieras 

och implementeras i planeringen av Rosendalsfältet. Undersökningen är både relevant för 

mig som samhällsplanerare men även ur ett samhällsperspektiv eftersom uppsatsen bidrar 

till forskning om hållbar stadsutveckling som är ett aktuellt planeringsideal i dagens 

städer.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att analysera nybyggnationen av Rosendal i Uppsala samt på 

vilket sätt Rosendal kan betraktas som en ny hållbar stadsdel. För att göra det kommer en 

empirisk studie genomföras av Rosendalsfältet, ett större nybyggnationsområde i 

Rosendal.   

 

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

1. Vilken definition av begreppet hållbar utveckling är utgångspunkten i de projekt som 

är aktuella i området? 

2. Hur planerar man för att uppnå en hållbar utveckling i Rosendalsfältet? 

3. Vilka förutsättningar respektive motsättningar finns för att uppnå en ny hållbar stadsdel 

enligt de inblandade aktörerna?  

 

1.2 Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen för uppsatsen är Rosendal i södra Uppsala. Rosendal 

består av två områden som benämns Södra Rosendal och Rosendalsfältet. Det område 

som kommer att stå i fokus i uppsatsen är Rosendalsfältet. Avsikten med analysen är inte 

att ge en heltäckande beskrivning av området, utan baseras på information från de aktörer 

som har intervjuats samt detaljplanen för området. För att undersökningen inte ska bli för 

översiktlig inkluderas inga andra pågående byggprojekt i Uppsala kommun.  

Hållbar utveckling är ett brett ämne och därför är en avgränsning nödvändig. Hållbar 

utveckling som begrepp har många definitioner och innehåller flera olika aspekter som 

samverkar med varandra. I denna uppsats har vikten lagts på en hållbar stadsutveckling 

med fokus på den fysiska planeringen. Angående planeringen av Rosendalsfältet är 

mittpunkten ekologisk hållbarhet. Även social och ekonomisk hållbarhet kommer dock 

att beröras eftersom de samverkar med ekologisk hållbarhet och är svåra att separera.  

 

1.3 Disposition 

Nästa kapitel i uppsatsen ämnar beskriva och diskutera metodvalet för undersökningen.  

Det följs av ett teoriavsnitt som presenterar uppkomsten av begreppet hållbar utveckling, 

definitioner av begreppet samt teorier för att uppnå en hållbar stadsutveckling. 

Teoriavsnittet syftar till att läsaren ska få en bredare syn på ämnesområdet och en större 

förståelse för hållbarhetsbegreppets komplexitet. 

I tredje kapitlet redogörs relevant bakgrundsinformation om Uppsala kommuns 

hållbarhetspolicy samt en beskrivning av Rosendalsfältet i Rosendal. Därefter presenteras 

och analyseras den genomförda undersökningen kopplat till teorin. Uppsatsen avslutas 

med en slutdiskussion där slutsatserna av arbetet tas upp och disskuteras samt förslag på 

fortsatta studier i ämnet. Det följs av en käll-och litteraturförteckning samt bilagor.  
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2. METOD 

 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis görs även en kritisk reflektion av metodvalet.  

 

2.1 Val av undersökningsmetod 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med uppsatsen har en kvalitativ 

metod valts. I kvalitativ forskning är det vad deltagarna tycker är viktigt och 

betydelsefullt som är i centrum till skillnad från en kvantitativ undersökning där det är 

forskarens intressen som styr (Bryman, 2011, s. 371). Valet av en kvalitativ metod kändes 

därför som ett naturligt val eftersom undersökningen syftar till att få en djupare förståelse 

för hur olika aktörer tänker kring hållbar utvekling och hur man planerar för att uppnå det 

i Rosendalsfältet. Det kvalitativa datamaterialet består av detaljerade anteckningar från de 

genomförda intervjuerna. Undersökningen baseras även på en litteraturstudie med en 

granskning av kommunala dokument som är relevanta för undersökningen samt 

vetenskapliga artiklar som berör ämnesområdet och som ligger till grund för det 

teoretiska ramverket.  

 

2.2 Kvalitativ intervjumetodik 

En stor del av undersökningen baseras på data från kvalitativa intervjuer. Intervju är den 

metod som är mest använd i kvalitativ forskning och dess attraktivitet grundar sig främst 

på dess flexibilitet (Bryman 2011, s. 412). Till skillnad från intervjuer i kvantitativ 

forskning så är kvalitativa intervjuer mindre strukturerade med mer generella frågor och 

ett större fokus på intervjupersonernas egna uppfattningar och åsikter (Bryman, 2011, s. 

413). Eftersom undersökningen syftar till att analysera och lyfta fram olika aktörers 

synvinklar kändes valet av den kvalitativa intervjun som självklar. Att genomföra 

intervjuer och transkribera dem för att sedan analysera materialet är dock mycket 

tidskrävande (Bryman, 2011, s. 412- 413).  

 

2.3 Urval 

Urvalet av informanter baserades på vilka personer som var involverade i planeringen av 

Rosendalsfältet och som var centrala inom ämnet hållbar utveckling som uppsatsen berör. 

Intervjupersonerna valdes ut genom ett målinriktat urval. Det är den urvalsteknik som de 

flesta rekommenderar när det gäller kvalitativ forskning och som innebär att man väljer 

att intervjua de personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). 

De personer jag kom i kontakt med hänvisade mig sedan vidare till andra personer de 

ansåg vara relevanta för undersökningen, något som kallas ett snöbolls- eller kedjeurval 

(Bryman, 2011, s. 434). Det gjorde att jag på ett smidigt sätt fick kontakt med alla aktörer 

som var involverade i planeringen av Rosendalsfältet och som var relevanta för 

undersökningen.  

Totalt intervjuades fem personer där tre intervjuer var direktintervjuer och två 

genomförda via telefon respektive mejl. De personer som intervjuats är:  
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1. Malin Danielsson, planarkitekt på kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun. 

Planarkitekt av detaljplanen för Rosendalsfältet. Direktintervju, Stationsgatan 12, 2014-

11-27, kl. 08:40-09:00.  

2. Sara Ryttar, landskapsarkitekt, Uppsala kommun. Projektledare för gestaltnings-och 

hållbarhetsprogrammet för Rosendalsfältet. Direktintervju, Stationsgatan 12, 2014-12-17, 

kl. 09:00-10:00. 

3. Per Nilsson, fastighetsutvecklare och kontaktperson för Akademiska Hus som är en av 

markägarna av Rosendalsfältet. Direktintervju, Artellerigatan 7, 2014-12-18, kl. 13:00-

13:45.  

4. Anders Hollinder, energistrateg, Uppsala kommun (har bedömt hållbarhetsfrågorna i 

Rosendalfältet). Telefonintervju, 2014-12-15, kl.16:00- 16:45.  

5. Maria Gardfjell, kommunalråd(MP), Uppsala kommun (har kritiserat detaljplanen för 

Rosendalsfältet som bristfällig). Intervju via mejl, 2014-12-19.  

 

2.4 Utformning av intervjuguide 

Den intervjuform som valts är den semistrukturerade intervjun. Den semistrukturerade 

intervjun baseras på en intervjuguide som består av en lista med ett antal specifika teman, 

vars ordningsföljd kan variera och frågor tilläggas under intervjuns gång. 

Intervjupersonen lämnas även stor frihet att tolka och svara på frågorna på sitt eget sätt 

(Bryman, 2011, s. 415). Intervjuguiden är indelad i fyra teman; huvudsaklig 

sysselsättning, definition av begreppet hållbar utveckling, hållbarhetsstrategi och 

Rosendals framtid (se Bilaga 1; för den generella intervjuguiden). Frågorna gjordes korta 

och enkla med ambitionen att uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk (Kvale & 

Brinkmanns, 2009, s. 150). I intervjuguiden undveks även ledande frågor enligt Brymans 

(2011, s. 419) grundläggande råd vid utformningen av en intervjuguide. 

Innan genomförandet av intervjuerna underrättades intervjupersonerna dels om hur 

lång tid intervjun skulle ta, hur svaren skulle dokumenteras och hur resultatet skulle 

användas. Även uppsatsens syfte, frågeställningar och intervjuns upplägg introducerades, 

något som Lantz (2007, s. 57- 72) beskriver som en viktig grundregel och som avgörande 

för intervjuns tillförlitlighet. Jag läste även in mig på information om området och såg till 

att jag hade en klar bild av vad jag ville få ut av intervjuerna innan genomförandet. En 

god intervjuare känner enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 182- 183) till ämnet för 

intervjun och vet vilka frågor man vill ha svar på.  

 

2.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna tog omkring 20- 60 minuter och spelades in via en mobiltelefon. Kortfattade 

anteckningar genomfördes även under intervjuns gång ifall det skulle bli något fel med 

inspelningen. Det positiva med att spela in är att man istället för att hinna med att föra 

anteckningar kan lägga all sin uppmärksamhet på intervjupersonen. Det gör att man inte 

bara uppfattar vad som sägs utan även hur det sägs. Att lyssna aktivt är också en 

förutsättning för att kunna ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock kan det 

skapa en oro hos intervjupersonen att samtalet spelas in vilket kan påverka svaren på 

frågorna. En annan nackdel är den tidskrävande transkriberingen av intervjuerna och det 
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omfattande materialet vid analysen (Bryman, 2011, s. 428- 429). Trots nackdelarna med 

att spela in vägde fördelarna över. Att hinna med att anteckna allt som sades under 

intervjuerna hade varit omöjligt och viktig information hade missats. Jag upplevde inte 

heller att någon av intervjupersonerna stördes av att samtalet spelades in eftersom 

samtalen kändes avslappnade.  

Direktintervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats i en lugn 

och ostörd miljö. Det är viktigt att inspelningen inte påverkas av ljud i bakgrunden och att 

ingen annan hör vad som sägs under intervjun (Bryman, 2011, s. 420). Dock 

genomfördes en intervju i en miljö där arbetskollegor gick förbi, något som kan ha 

bidragit till en starkare arbetsroll och en påverkan på vad intervjupersonen svarade på 

frågorna. Under intervjuerna höll jag mig till intervjuguiden men med följdfrågor som såg 

olika ut beroende på vem jag intervjuade. Det är just denna flexibilitet som är fördelen 

med en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s.415).  

 

2.6 Kvalitativ dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades direkt efter den genomförda intervjun. 

Datamaterialet lästes sedan igenom och analyserades med bakgrund av Lantz (2007, s. 

105- 121) beskrivning av kvalitativ databearbetning. Först genomfördes en reducering av 

datamaterialet, vilket innebär att onödig information som inte var relevant för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar sållades bort. Därefter kodades materialet efter olika 

kategorier. De uppsatta kategorierna var inte förbestämda utan baserades på vad 

intervjupersonerna sa och på uppsatsens frågeställningar. För att förstå helheten och för 

att få en djupare förståelse för undersökningen söktes sedan mönster i det uppdelade 

materialet. Databearbetningen resulterade i ett antal slutsatser som kritiskt granskades 

innan dem fastställdes. Lantz (2007, s. 105- 121) menar att en förutsättning för en 

professionell dataanalys är att inte dra för hastiga slutsatser och att upprepande gånger 

undersöka alternativa tolkningar av resultatet, vilket även har eftersträvats i analysen av 

datamaterialet.  

 

2.7 Litteraturstudie 

Som ett komplement till intervjuerna genomfördes även en litteraturstudie. Jag läste då 

igenom och analyserade olika dokument, planer och policys som berörde planeringen av 

Rosendalsfältet. Dessa var framförallt ”Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun”, 

”Detaljplan för Rosendalsfältet”, ”Detaljplan för del av Rosendalsfältet”, 

”Markanvisningstävling Rosendal etapp 2”, kommunens hemsida och olika byggherrars 

hemsidor om deras projekt i Rosendalsfältet. Analysen genomfördes, utifrån Lantz (2007, 

s. 105- 121) riktlinjer, på samma sätt som med intervjumaterialet. Materialet delades in i 

de uppsatta kategorierna för att underlätta bearbetningen och analysen.  

 

2.8 Kritisk reflektion 

Nybyggnationen av Rosendalsfältet i Rosendal är endast i planeringsfasen och man har 

inte påbörjat någon byggnation i området ännu. Datamaterialet som undersökningen 

grundas på består främst av visioner och mål. Om de kommer att uppfyllas och hur 



9 
 

resultatet kommer att bli i praktiken vet man alltså inte. Man vet inte om budgeten 

kommer att ändras eller om det kommer uppstå några andra komplikationer som 

förändrar förutsättningarna för området.  Angående de intervjuer som har genomförts 

med aktörer som är involverade i planeringen av Rosendal så finns även risken att de vill 

framställa området på bästa möjliga sätt. Rosendal är i en marknadsföringsfas och det kan 

ha påverkat intervjupersonernas svar och gjort att viss information har utelämnats 

eftersom man inte vill att något negativt om området ska synliggöras. Det är endast 

spekulationer men det är viktigt att vara medveten om det när man läser uppsatsen. Jag är 

även medveten om att den här undersökningen bara är en liten skrapning på ytan vad 

gäller planeringen av Rosendalsfältet och huruvida det påverkar om Rosendal kan 

betraktas som en hållbar stadsdel eller inte. Men på grund av begränsad tid och 

uppsatsens omfång kan inte en grundläggande analys göras.  

Andra faktorer som kan ha snedvridit undersökningens resultat är min och 

omgivningens påverkan. Dels omgivningen under intervjuerna vilket jag nämnde tidigare, 

exempelvis kan intervjupersonernas svar ha påverkats av närheten till arbetskollegorna 

vid intervjutillfället. Men även mina egenskaper som forskare, som exempelvis ålder och 

personlighet, kan ha påverkat intervjupersonernas svar i en viss riktning (Bryman, 2011, 

s. 369). 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

 

I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för undersökningen. 

Inledningsvis beskrivs uppkomsten av begreppet hållbar utveckling samt olika 

definitioner. Därefter presenteras olika teorier om hållbar stadsutveckling med fokus på 

ekologisk hållbarhet.  

 

3.1 Uppkomsten av begreppet hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling introducerades år 1981 av den amerikanska miljövetaren 

och författaren Lester Brown. Begreppet fick sedan sin internationella spridning år 1987 

då det lanserades av Världskommissionen för miljö och utveckling, även kallad 

Brundtlandskommissionen, i rapporten ”Vår gemensamma framtid”. I rapporten 

definierades hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 

2012). Vikten av en jämn fördelning inom och mellan generationer betonades och 

begreppet beskrevs innefatta de tre dimensionerna; ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet (FN, 2012, Regeringen, 1999/2000).  

Brundtlandskommissionens visioner sattes i praktisk handling år 1992 då den första 

FN-konferensen om miljö och utveckling hölls i Rio de Janeiro i Brasilien (FN, 2012). 

Rio-konferensen, även kallad Earth Summit, medförde att FN:s globala 

handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 21, antogs. Toppmötet resulterade även 

till ett internationellt erkännande till principen att all utveckling ska vara hållbar och att 

man vid beslut ska väga samman ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer 

(Regeringen, 2014). Andra viktiga dokument som antogs var Riodeklarationen som 

innehåller 27 grundläggande principer för miljö- och utvecklingsarbete, skogsprinciperna 

som anger riktlinjer för ett hållbart användande av världens skogar samt de två viktiga 

FN-konventionerna, de s.k. Riokonventionerna, om klimatförändringar och biologisk 

mångfald. Man beslutade även att en konvention för bekämpning av ökenspridning skulle 

tas fram (FN, 2012). Under samma tid bildades FN-kommissionen för hållbar utveckling 

CSD (Commission for Sustainable Development) i syfte att övervaka genomförandet av 

Agenda 21 (Regeringen, 2014).  

Förutom FN:s arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling har mellanstatliga 

organisationer som OECD, Världshandelsorganisationen WTO och Europiska unionen 

spelat en viktig roll i det breda samhällsförloppet. Även frivilliga organisationer som 

Greenpeace, Jordens vänner, Världsnaturfonden samt folkhögskolor har varit betydande 

när det gäller opinionsbildning och forskning om hållbar utveckling (SOU, 2004, s. 104).  

 

3.2 Definitioner och perspektiv 

Hållbar utveckling är ett omtvistat begrepp och har trots årtionden av diskussioner ingen 

given definition (Giddings, Hopwood, O’Brien, 2002, FN, 2012, Wheeler, 2004). 

Definitionen som är mest använd i världen och som har störst politisk acceptans är 

Brundtlandskommissionens (Bossel, 1999, Wheeler, 2004). Dock kritiseras den för att 

vara antropocentrisk, vilket innebär att människan alltid sätts i centrum och naturen i 
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människans tjänst. Det finns även de som kritiserar Brundtlands definition för att vara för 

tillmötesgående till industrialiserade länders intressen och för att inte ifrågasätta det 

önskvärda i en fortsatt ekonomisk tillväxt (Wheeler, 2004). 

Förutom Brundtlands definition av begreppet hållbar utveckling finns en mängd 

andra begreppsförklaringar och perspektiv. År 1991 lanserade exempelvis World 

Conservation Union definitionen av hållbar utveckling som att förbättra kvaliteten hos 

mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för de stödjande ekosystemens bärkraft 

(Wheeler, 2004, s. 23- 24). Wheeler (2004) kritiserar dock denna definition och menar att 

det är svårt att säga att jorden kan försörja ett visst antal människor eftersom människan 

transporterar sig och använder resurser över så pass stora avstånd. Han definierar istället 

hållbar utveckling som en utveckling som förbättrar den långsiktiga hälsan av mänskliga 

och ekologiska system (Wheeler, 2004, s. 24). Han hävdar att man genom denna 

definition undviker debatter om bärande kapacitet och istället kan fokusera på att skapa 

mer naturliga och friska samhällen. 

Giddings, Hopwood och O’Brien (2002) menar att olika koncept om hållbar 

utveckling formas genom människors och organisationers olika världsbild, vilket i sin tur 

påverkar vilka frågor och åtgärder som prioriteras i samhället. De kritiserar den 

uppdelning av begreppet som oftast görs i de olika sektorerna miljö, samhälle och 

ekonomi. De anser att man genom att möta frågor om hållbar utveckling på ett uppdelat 

sätt rättfärdigar koncentrationen av en sektor snarare än helheten. Man missar då djupare 

frågor som ser sammankopplingen mellan dessa sektorer och som är viktiga för att 

komma till kärnan i den hållbara utvecklingen. De efterfrågar därför ett mer integrerat 

koncept av hållbar utveckling och en helhetssyn. Men också förändringar i hur vi 

människor ser på världen och ett mer tvärvetenskapligt synsätt. De anser att principer 

som gäller alla frågor, oavsett om de klassificeras som miljö-, samhälls- eller 

ekonomifrågor, borde vara grunden för att nå en hållbar utveckling. Giddings, Hopwood 

och O’Brien (2002) hänvisar till Haughtons (1999) grundläggande rättviseprinciper som 

ett steg i rätt riktning. Dessa principer innebär en rättvis fördelning mellan generationerna 

samt en social och geografisk rättvisa. Men också en rättvisa mellan olika arter som 

handlar om att bevara ekosystemens integritet och den biologiska mångfalden (Haughton, 

1999). 

Haughton (1999) anser att människor som försöker leva utöver jordens kapacitet, är 

det huvudsakliga hotet mot en hållbar utveckling. För att nå en hållbar utveckling menar 

han att det krävs ett erkännande av det ömsesidiga beroendet av social rättvisa, 

ekonomiskt välbefinnande och miljöhänsyn. Han beskriver den sociala dimensionen av 

begreppet som mest kritiskt eftersom ett orättvist samhälle i hans mening varken kan vara 

ekonomiskt eller ekologisk hållbart. 

Campbell (2012, s. 413) definierar hållbar utveckling som en balans mellan de tre 

centrala planeringsmålen social rättvisa, ekonomisk tillväxt och ekologisk utveckling 

samt de konflikter som uppstår mellan dem. Även om begreppet hållbar utveckling 

strävar efter att undvika konflikter som ofta uppstår mellan dessa mål menar Campbell 

(2012) att de inte kan skakas av så lätt. Han anser att begreppet endast kan bli en kraftfull 
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och användbar princip för planerare om det omdefinieras och sätts i en bredare förståelse 

för politiska konflikter. 

Bossel (1999) däremot anser att det inte räcker med ett rättvist, miljömässigt och 

fysiskt hållbart samhälle eftersom samhället då fortfarande skulle vara psykiskt och 

kulturellt ohållbart. För att nå en hållbar utveckling måste hänsyn tas till både miljö-, 

material, ekologisk, social, ekonomisk, juridisk, kulturella, politiska och psykologiska 

dimensioner. Vidare menar han att vissa dimensioner är längre ifrån kollaps än andra 

eftersom de är mer accepterade. Den definition av hållbar utveckling vi utgår ifrån får 

konsekvenser, eftersom vår tolkning av begreppet riktar vårt fokus på vissa indikatorer på 

bekostnad av andra. Och omvänt, om vi utgår ifrån ett koncept och en given uppsättning 

indikatorer, ser vi bara dem indikatorerna. Det definierar och begränsar både systemet 

och de problem vi kan uppfatta, men även den typ av hållbar utveckling vi kan uppnå. 

Bossel(1999) betonar därför vikten av att hitta indikatorer som representerar alla viktiga 

aspekter av hållbar utveckling. Han hävdar också att det bara finns ett alternativ till 

hållbarhet och det är ohållbarhet. 

Trots de otydligheter och problem som finns kring begreppet har det vunnit allmänt 

erkännande och världssamfundet har enats om att en hållbar utveckling är den vägledande 

principen för vår globala utveckling (FN, 2012). Vad som framgår av det teoretiska 

ramverket är att begreppets många olika definitioner gör att det i vissa avseenden blir 

oanvändbart och risken finns för att det endast används symboliskt. Ibland känns 

begreppet mer som ett sätt att kategorisera ett visst arbete än ett faktiskt framsteg. En 

slutsats som kan dras av detta är att det är viktigt att undersöka vilken definition av 

hållbar utveckling som är utgångspunkten i planeringen av ett område och hur det 

implementeras i praktiken.  

 

3.3 Hållbar stadsutveckling 

Som ett svar på den globala utvecklingen med ett ökat tryck på städerna att utvecklas 

hållbart har en mängd olika teorier och strategier för att nå en hållbar stadsutveckling 

växt fram. Här presenteras de som anses vara relevanta för denna studie med fokus på 

ekologisk hållbarhet men även på en hållbarhet i stort.  

 

3.3.1 Planeringsprocessen 

Ett av de mest traditionella planeringsverktygen är planeringsdokument. Funktionen av 

dessa dokument är att presentera olika strategier och mål för att uppnå önskvärt resultat 

med planeringen av ett område. En annan viktig del i planeringsprocessen är visioner. De 

bidrar till inspiration, nya idéer samt viktiga diskussioner och har under de senaste åren 

lagt grundarbetet för en hållbar utveckling. Men det viktigaste arbetet i 

planeringsprocessen är implementeringen. Även om visioner bidrar till positiva faktorer 

som en enighet kring hur planeringsmål ska förverkligas och motivation så är det oftast 

ett stort steg från intresset för en hållbar stadsutveckling till att också skapa en hållbar 

stadsutveckling i praktiken. För att lyckas krävs det klara kopplingar från mål till den 

praktiska implementeringen.  
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Ett annat planeringsverktyg som växt fram under de senaste åren är 

hållbarhetsindikatorer. Det är ett sätt att spåra framstegen mot en hållbar utveckling. 

Indikatorer är bra för att de synliggör problem och utbildar folk, men också för att de 

visar de positiva effekterna av hållbarhetspolicys. Men de måste användas klokt. 

Vanligen är de dyra att ta fram och risken finns att de bara används i symboliskt syfte. 

Vissa indikatorer är också mycket lättare att upprätthålla än andra (Wheeler, 2004, s. 84- 

95).  

 

3.3.2 Ekologisk hållbarhet 

För att nå ett ekologiskt hållbart samhälle har regeringen satt upp ett antal övergripande 

mål som handlar om att skydda miljön och människors hälsa, att använda jordens 

resurser effektivt och att nå en hållbar försörjning (Regeringen, 1997, s. 1). Förutom 

dessa övergripande mål eftersträvas en helhetssyn på samhällsplaneringen där man inte 

bara tar hänsyn till ekologisk hållbarhet utan även till en god ekonomisk, social och 

kulturell hållbarhet (Regeringen, 1997).  

Wheeler (2004, s. 53-55) beskriver de tre klassiska planeringssmålen ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet som ”The Three Es”. Förr separerades ofta dessa mål i 

stadsplaneringen och fokus låg främst på miljöfrågor men idag är det strategier som 

förenar behoven av alla dessa som en hållbar utveckling handlar om. Enligt Wheeler är en 

av de viktigaste principerna för en stadsutveckling som är ekologiskt hållbar en tät 

stadsform. Dels för att det sparar på öppna ytor men också för att det minskar 

bilanvändandet och skapar mer trivsamma och promenadvänliga samhällen. En annan 

viktig grund är en utveckling som är centrerad kring en kollektivtrafik med hög kvalitet 

eftersom det minskar bilanvändandet och därmed användningen av fossila bränslen. 

Andra viktiga faktorer är återanvändning och återvinning av material, att integrera 

miljöhänsyn och rättvisa, att förebygga föroreningar istället för att ta itu med det sen och 

principen att förorenaren betalar. Men även en restaurering av bäckar, stränder, 

livsmiljöer, djurlivskorridorer och andra ekosystemskomponenter inom städer. Samtliga 

av dessa faktorer bidrar till samhällen som är grönare och som bättre tar till vara på 

jordens begränsade kapacitet.  

Under nästgående rubrik presenteras viktiga komponenter för att nå en hållbar 

utveckling. Fokus ligger på faktorer som gynnar den ekologiska hållbarheten men även 

social och ekonomisk hållbarhet kommer att beröras eftersom de är svåra att separera. 

Alla tre komponenter är enligt Wheeler (2004, s. 53- 55) viktiga för att nå den bredare 

och holistiska visionen av en hållbar utveckling. 

 

3.3.3 Viktiga komponenter i en hållbar stadsutveckling 

Planeringen och designen av området vi bor i när det gäller faktorer som 

markanvändning, transport, grönytor och byggnader har stor inverkan på hur våra dagliga 

liv ser ut. Det påverkar vilka faciliteter som finns tillgängligt lokalt, hur långt vi måste 

resa och hur vi integrerar med våra grannar. Genomtänkta planeringsbeslut där de olika 

dimensionerna av den urbana planeringen vävs samman kan därför göra stor skillnad för 
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den urbana livsstilen och hållbarheten i ett område (Wheeler, 2004, s. 181- 215; Wheeler 

& Beatley, 2004, s. 69-70).  

Ett vanligt planeringsmål idag är att uppnå ett kompakt och variationsrikt område 

eftersom det minskar utspridningen och avståndet av faciliteter som affärer, skolor och 

arbetsplatser. En annan viktig komponent i en hållbar stadsutveckling är att skapa 

förutsättningar för en minskad bilanvändning, där en väl integrerad kollektivtrafik 

framförallt är viktigt. Att bevara och återställa ekologiska funktioner som bäckar, 

våtmarker och naturmiljöer är också av stor vikt. Men även att skapa offentliga utrymmen 

och en tillhörighet till området genom exempelvis kultur och en koppling till det naturliga 

landskapet (Wheeler, 2004, s. 181- 215). 

 

3.3.4 Markanvändning  

En av de största utmaningarna för en hållbar stadsutveckling är enligt Wheeler(2004) att 

stabilisera städernas tillväxt utåt. Dels för att bevara viktig naturmark och olika arter men 

även för att minska problem kopplat till bilanvändandet som föroreningar och trängsel. 

Som ett svar på detta har idén om den täta staden växt fram och blivit ett centralt 

planeringsmål i Europas städer (Wheeler, 2004, Burton, 2000, Ståhle, 2008). Den täta 

staden, eller förtätning, har flera definitioner men beskrivs oftast som en relativt tät stad 

med en blandad markanvändning, baserad på ett effektivt kollektivtrafiksystem och 

dimensioner som uppmuntrar gång och cykling (Burton, 2000, s.1).  

Ståhle (2008) menar att förtätning har drivits på av fenomenet ”Urban Sprawl”. Det 

är ett begrepp som härstammar från USA och som används för att beskriva 

stadsutglesningen i amerikanska förorter. Kritiken av ”Urban sprawl” handlar främst om 

att det skapar bilberoende och segregation samt att det ger upphov till samhällen som är 

mer skapta för bilen än för människor (Burton, 2000, Ståhle, 2008, Calthorpe, 1993). 

Förtätning handlar till motsats från ”Urban sprawl” (Burton, 2000) om en mer 

effektiv markanvändning med områden där olika faciliteter som bostäder, mataffärer och 

arbetsplatser kommer närmare varandra (Wheeler, 2004, Calthorpe, 1993). Det skapar 

förutsättningar för andra transportmedel än bilen och sparar på allmän plats vilket både 

skapar mer levande och trivsamma stadsdelar (Wheeler, 2004). Kärnan i denna 

planeringsstrategi är, enligt Calthorpe (1993), fotgängarna. Utan fotgängare blir parker 

och andra allmänna platser endast tomma hinder för bilarna. Han menar därför att det är 

viktigt att planera samhällen för fotgängare och kollektivtrafiken, inte för att eliminera 

biltrafiken men för att balansera upp den. Dock hävdar Wheeler (2004) att det trots att 

man skapar förutsättningar för en minskad bilanvändning är svårt att lyckas med i 

praktiken. 

Designen av ett område är enligt Wheeler (2004) en annan viktig komponent. Små 

saker som designen av parker eller storleken på kvarter kan påverka trivseln och 

hållbarhetsaspekten i ett område. Exempelvis menar Jacobs (2012) att små kvarter ger en 

mer vänskaplig miljö som ger fler möjligheter att ta sig genom ett område och undviker 

en monoton och storskalig stadsbebyggelse.  

Eftersom förbindelsen mellan människor och naturmiljön är en central utmaning 

inom hållbar utveckling borde man i planeringen av ett område sträva efter en variation 
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av öppna platser och naturområden. Det handlar om parker, stigar, trädgårdar, 

grönområden och utomhusfritidsanläggningar. Olika typer av platser behövs för 

människor i olika åldrar, cyklister, löpare och många andra grupper av människor. Öppna 

platser borde även vara tänkta som en del av den regionala gröna nätinfrastruktur, som 

ger livsmiljöer och djurlivskorridorer till hela stadsregionen. Speciellt när det gäller 

restaurering av bäckkorridorer, våtmarker, stränder och flodbankar (Wheeler, 2004, s. 

203- 208).  

 

3.3.5 Transport 

Transport är enligt Newman och Kenworthy (1999) en av de största utmaningarna för en 

hållbar utveckling. En ökad biltrafik är ett problem i de flesta städer i världen och skapar 

hållbarhetsrelaterade problem som luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser men 

även en förminskning av allmän plats, växande förorter och en sämre samhällskvalitetet 

(Wheeler, 2004; Beatley, 1994).  

För att minska bilanvändandet krävs det att trafiken saktas ner (Wheeler, 2004; 

Newman & Kenworthy, 1999). Det kan enligt Wheeler (2004) åstadkommas genom en 

minimering av rödljus och låga hastighetsbegränsningar så att trafiken åker lugnt och 

mjukt genom området utan att behöva stanna och starta hela tiden. Det skapar enligt 

Newman och Kenworthy (1999) mer humana miljöer som främjar andra transportmedel 

än bilen. Att skapa förutsättningar för gång-och cykeltrafik samt kollektivtrafiken är en 

annan viktig faktor (Wheeler, 2004; Newman & Kenworthy, 1999). Ett sätt att göra det är 

att minska avståndet som människor måste ta sig från där man bor till viktiga faciliteter 

som exempelvis arbetsplatsen eller mataffären (Wheeler, 2004).  

En annan viktig huvudpelare för att minska bilanvändandet är en förbättrad 

markanvändning. Målet bör vara en tät stadsutveckling, med områden som har blandade 

funktioner och ett sammanhängande gatunät (Wheeler, 2004; Newman & Kenworthy, 

1999). Något som enligt Wheeler (2004) både minskar antalet och längden på bilresor. 

Newman och Kenworthy (1999) beskriver även ekonomiska incitament, exempelvis att 

höja beskattningen av transporter, som en viktig komponent.  

 

3.3.6 Andra viktiga komponenter i en hållbar stadsutveckling 

Något som också har hög prioritet inom en hållbar planering är miljöskydd och 

restaurering (Wheeler, 2004). Det handlar framförallt om att skydda och att bevara 

existerande miljöer, arter och ekosystem samt att återställa miljökomponenter som redan 

har förstörts. Medvetenheten och oron över utrotningen av arter har enligt Beatley (1994, 

s. 116- 119) ökat markant. Förlusten av biologisk mångfald är ett stort miljöproblem och 

ligger högt upp på agendan i världen. Överallt omkring oss finns konflikten mellan 

skyddandet av arter och den urbana tillväxten och utvecklingen.  

En annan viktig faktor för en hållbar utveckling är energi och materialanvändning 

vilket främst handlar om en minskning, återanvändning och återvinning av material. Samt 

grön arkitektur och byggnader som är den huvudsakliga användningen när det gäller 

energi och material (Wheeler, 2004, s. 80- 81). 
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4. BAKGRUND 

 

I detta avsnitt framförs hur Uppsala kommun arbetar för en hållbar utveckling och vilka mål 

kommunen har. Därefter görs en områdesbeskrivning av Rosendalsfältet i Rosendal vars 

fokus uppsatsen ligger och en presentation av de inblandade aktörerna i planeringen av 

området.  

4.1 Uppsala kommuns arbete för en hållbar utveckling 

Kommunfullmäktige i Uppsala antog i augusti 2008 en policy för hållbar utveckling som 

ett styrverktyg för att kunna uppfylla visionen om Uppsala (Policy för hållbar utveckling, 

2008, s. 1): 

  

"Uppsala är en kommun där alla människors lika värde, inneboende kraft och kreativitet respekteras och 

tas tillvara genom att var och en får möjlighet att påverka sin livssituation i en långsiktigt hållbar miljö 

som präglas av positiv dynamik, öppenhet och gemensamt ansvar ” 

För att nå denna vision förutsätts att hänsyn tas till både sociala, ekologiska och ekonomiska 

faktorer. I policyn är det vad som framförallt lyfts fram de mänskliga rättigheterna med 

betoning på allas lika värde men även ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, 

folkhälsa, biologisk mångfald och en motverkning av klimatförändringar. En tredje 

utgångspunkt är en tillväxt med fokus på kunskapsutveckling och företagssamhet. I policyn 

finns sju inriktningsmål i syfte att bidra till e n hållbar utveckling som i korthet innebär att 

uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen, har ett arbete, känner sig trygga, är 

jämställda, lever ett hälsosamt liv samt att Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen 

och har ett bra företagsklimat (Policy för hållbar utveckling, 2008). 

Angående den ekologiska dimensionen av hållbarhet har policyn preciserats i ett 

ekologiskt ramverk för program och planer. Ramverket behandlar övergripande prioriteringar 

och arbetssätt som stärker arbetet med miljöfrågor och syftar till att bilda en helhet i arbetet 

för en ekologisk hållbarhet. De prioriteringar som beskrivs är bland annat ett effektivt 

resursutnyttjande och att främja den biologiska mångfalden. En princip som ska ligga till 

grund för arbetet med program och planer är att en ekologisk hållbar kommun även är en 

attraktiv kommun. Man beskriver även att ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk 

och social utveckling. Samverkan beskrivs som grunden för arbetet inom det ekologiska 

ramverket, där Uppsalas klimatprotokoll beskrivs som ett tydligt exempel på samarbetet 

mellan olika samhällssektorer och branscher. Andra arbetssätt som lyfts fram är utbildning 

och kommunikation, att främja ny teknik och tekniska lösningar, ett systematiskt arbete och 

uppföljning samt delgeografiska helhetssatsningar som exempelvis hållbarhetsprogram för 

expolateringsområden (Ekologiskt ramverk, 2014). 

Översiktsplanens vision 2030 tar sin utgångspunkt i kommunens policy för hållbar 

utveckling med de tre olika dimensionerna; Uppsala har dragningskraft, Uppsala är 

sammanhållet och Uppsala är på väg mot klimatneutralitet (Policy för hållbar utveckling, 

2008). I Uppsala kommuns översiktsplan beskrivs det att stadsområdet görs tätare för att dels 

klara klimat-och miljökrav men också för att skapa bra stadskvaliteter.  Staden växer inåt med 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/policy_hallbar_utveckling_2008.pdf
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fokus på bland annat kvalitet i utformningen, mångfald och tillgänglighet (Översiktsplan, 

2010). 

Som en del av kommunens långsiktiga arbete för en hållbar utveckling har även ett miljö- 

och klimatprogram upprättats. Syftet med programmet är dels att fungera som en plattform för 

det strategiska arbetet med miljö och klimat men även att visa i vilken riktning kommunens 

miljö- och klimatarbete går för att på så vis öka engagemanget för frågan. Miljö - och 

klimatprogrammet har tagits fram med stöd av Uppsalas policy för hållbar utveckling och det 

ekologiska ramverket. De långsiktiga klimat - och miljömålen är ett klimatneutralt Uppsala 

och en giftfri miljö. Man har även åtta etappmål som syftar till att ge en snabbare hållbar 

utveckling. Målen är kortfattat en förnybar och klimatneutral uppvärmning 2020, mer 

solenergi, en ökning av fossilbränslefria fordon, 25 procent energieffektivare verksamhet år 

2020, hållbar upphandling för en giftfri miljö år 2020, 100 procent ekologiska livsmedel 

2023, en ökning av det hållbara byggandet och förvaltandet samt hållbara affärer, 

verksamheter och gröna jobb (Miljö och klimatprogram, 2014).  

Angående Uppsalas klimatprotokoll som nämndes tidigare så resulterade det i att Uppsala 

kommun utsågs till Sveriges klimatstad 2013 (Earth Hour Capital) av Världsnaturfonden. 

Samarbetet med klimatprotokollet startade 2010 och var ett initiativ från företag, myndigheter 

och organisationer i syfte att söka lokala lösningar på globala problem. Lösningarna syftade 

till att underlätta ett klimatsmart liv med förhoppningarna att bidra till att kommunens 

klimatmål uppfylldes. I Världsnaturfondens motivering nämndes bland annat kommunens 

långsiktiga arbete och samarbetet kring klimatprotokollet men också att nya stadsdelen Östra 

Sala Backe sågs som ett föredöme (Klimatprotokollet, 2014). 

 

4.2 Rosendal i södra Uppsala 

Uppsala utvecklas och expanderar snabbt vilket betyder att behovet av nya bostäder är stort 

(Detaljplan Rosendalsfältet, 2012). Rosendal i södra Uppsala beskrivs som ett större 

utvecklingsområde i Uppsala kommuns översiktsplan (Översiktsplan, 2010) och där finns 

kapacitet att bygga sammanlagt cirka 3 200 lägenheter (Detaljplan Rosendalsfältet, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rosendal i södra Uppsala. Källa: Hemnet 2014. 
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Det område som ska bebyggas i Rosendal är Rosendalsfältet som sedan länge omfattats av en 

detaljplan som vann laga kraft år 2007 (Intervju Danielsson, 2014). Idag består området av tre 

detaljplaner. Den södra delen av fältet har en uppdaterad detaljplan ”Detaljplan för del av 

Rosendalsfältet”, som vann laga kraft 2010 och som tillåter byggnation av ca 700 lägenheter. 

Denna del av Rosendalsfältet benämns Södra Rosendal hädanefter. Resterande del av fältet 

omfattas fortfarande av detaljplanen från 2007 men en ny uppdaterad detaljplan är under 

process som rymmer 2500 lägenheter om den antags vid årsskiftet (Detaljplan 

Rosendalsfältet, 2012). Det området är det som benämns Rosendalsfältet hädanefter. I mitten 

av planområdet ligger en mindre plan ”Detaljplanen för Soldathemmet, kv. 

Exercitiemästaren” som vann laga kraft 2010 och som möjliggör ytterligare 

bostadsbebyggelse inom en fastighet på 4000m2. Parallellt med utvecklingen av 

Rosendalsfältet arbetar även kommunen med ett strategiskt planprogram för hela Dag 

Hammarsköldsstråket för att möjliggöra den centrala stadens förlängning söderut (Detaljplan 

Rosendalsfältet, 2012). Under nästgående rubrik görs en närmare beskrivning av 

Rosendalsfältet som utgör fokus i denna uppsats.  

  

4.3 Rosendalsfältet 

Rosendalsfältet är det största området i Rosendal som det finns planer på att bebygga. Därmed 

har områdets planering stor inverkan på om hela Rosendal kommer att kunna betraktas som 

en ny hållbar stadsdel eller inte. Södra Rosendal innefattas inte i analysen av Rosendalsfältet.  

Rosendalfältet är beläget mellan Husargatan och Rosendalsvägen cirka 2,5 kilometer 

sydväst om Uppsala centrum. Väster om området ligger Stadsskogens naturreservat och 

österut Kronparken och Soldatshemsvägen. Området har en storlek på 44 hektar och har fram 

till år 2013 främst använts som golfbana (Detaljplan Rosendalsfältet, 2012). Idag består 

området främst av tallar i norr och ängsmark i söder och betraktas ha höga naturvärden 

(Intervju Ryttar, 2014). 

Utbyggnadsplaner av området har funnits länge och redan i en översiktsplan från 1985 

benämndes området som lämpligt att bebygga. Fokus var då främst på att bygga kontor för 

företag men i början av 2000-talet planlades även området att innefatta byggnader för 

undervisning, forskning, laboratorier, konferens och hotell samt bostäder och handel i liten 

skala. Detaljplanen som utarbetades under denna tid vann laga kraft 2007 och gäller än idag. 

Någon byggnation med stöd av planen har dock inte påbörjats ännu bortsett från byggnationen 

av ungdomsbostäder strax norr om Rosendalsvägen. Planens brister i trafikplaneringen anses 

vara en bidragande faktor till att annan byggnation inte har kommit igång. 

 Idag är en ny uppdaterad detaljplan över området under process (Detaljplan 

Rosendalsfältet, 2012). Samrådstiden för detaljplanen avslutades 15 oktober 2014 (Intervju 

Danielsson, 2014) och beslut om antagande beräknas ske strax efter årsskiftet 2014- 2015 

(Detaljplan Rosendalsfältet, 2012). 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Plankarta för Rosendalsfältet. Källa: Uppsala kommun 2014.  

 

Behovet av en ny detaljplan grundade sig på den ökade efterfrågan på bostäder. Men 

också på behovet av nya stadsmiljöer som förbinder de södra stadsdelarna och 

innerstaden, något som är av strategisk betydelse för Uppsala stad. Rosendalsområdet har 

även en strategisk betydelse för Uppsala universitets möjlighet till expansion. Det skapar 

förutsättningar för att ”kunskapsstråket” mellan Uppsala universitet och Sveriges 

Lantbruksuniversitet stärks samt att universitetet synliggörs som en viktig del av 

Uppsalas identitet (Detaljplan Rosendalsfältet, 2012). 

Detaljplanen avser en tät stadsstruktur med ca 2500 bostäder. Men även 

universitetslokaler och skolor samt andra funktioner som behövs i en mångsidig och 

välfungerande stadsmiljö. Syftet är att detaljplanen ska vara flexibel för att kunna 

tillgodose de behov som uppkommer i framtiden och för att tillåta staden att växa. Men 

med regleringar av gatustrukturen, läget och storleken på parker och torg samt 

bebyggelsens skala. Ambitionen är att skapa en stadsdel med stor mångfald (Detaljplan 

Rosendalsfältet, 2012).          

 Markägarna av planområdet är Uppsala kommun och Akademiska Hus. Akademiska 

Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag (Akademiska Hus, 2014 a) och 

tillhandahåller primärt lokaler för universitet och högskolor, det vill säga lokaler för 

utbildning och forskning. De strävar efter att skapa attraktiva Campus med allt från 

föreläsningssalar, utrymme för företagslokaler och studentbostäder till 

träningsanläggningar. Akademiska Hus vet inte när och vad de ska bygga på 

Rosendalsfältet och har därför strävat efter så pass stor flexibilitet som möjligt i den 
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detaljplan som upprättats för området. Men de bygger utefter behovet av lärosätena SLU 

och Uppsala universitet. Rosendalsfältet utgör primärt en utbyggnadsreserv för Uppsala 

universitet. Akademiska hus är både markägare och byggherrar så de har stort ansvar för 

utformningen av området. Men samtidigt bygger de för en hyresgäst vars behov de utgår 

ifrån. Det som byggs i området grundar sig på en dialogprocess tillsammans med 

universiteten och andra aktörer, där kommunen är en ingående part (Intervju Per Nilsson, 

2014).  

Vid utformningen av den nya detaljplanen för området har man haft ett nära 

samarbete med markägarna av området samt med den del av kommunen som anlägger 

och driver park och gata. En annan samarbetspartner är kollektivtrafikmyndigheten 

eftersom man planerar att det ska gå en spårvagn genom området i framtiden, vilket 

kräver justeringar i detaljplanen. Andra aktörer är Uppsala vatten och avfall samt 

Vattenfall som har hand om elnätet och fjärrvärmenätet i området. 

Förutom detaljplanen, som är det formella styrdokumentet, håller kommunen på att 

skapa ett gestaltnings-och hållbarhetsprogram för området som är kopplat till planen. Det 

är ett samlingsdokument för hur stadsdelen ska byggas rent praktiskt ur ett gestaltnings-

och hållbarhetsperspektiv och som mer i detalj visar hur området kommer att se ut 

(Intervju Danielsson, 2014). Förutom att förädla och konkretisera det som står i 

planbeskrivningen så kommer programmet att ingripa vad man kommit fram till på de 

kvartersmöten som kommunen kommer att ha tillsammans med byggherrarna i området. 

Programmet lägger ramarna för hela Rosendalsfältet och beräknas vara klart någon gång i 

januari år 2015 (Intervju Hollinder, 2014).  

Angående försäljningen av marken i Rosendalsfältet så har kommunen haft en 

markanvisningstävling, Rosendal etapp 2, för första kvarteren i området som ska 

bebyggas. Att tävlingen benämns som etapp 2 beror på att kommunen haft en 

markanvisningstävling i södra Rosendal tidigare. Markanvisningstävlingen för 

Rosendalsfältet, Rosendal etapp 2, startade sommaren 2014 och den 2 december 2014 

utsåg man nio vinnare av 42 bidrag; Diligentia AB, Bolite Bostäder AB, Bright Living 

AB, Skanska Sverige AB, Åke Sundvall Projekt AB, Genova Property Group AB, 

Wallenstam AB, OOF AB och Småa AB (Rosendal, 2014). Andra aktörer som är 

inblandade i planeringen av Rosendalsfältet är boende i närområdet och de personer som 

har lämnat synpunkter vid samrådsskedet för den nya uppdaterade detaljplanen (Intervju 

Danielsson, 2014). 
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5. ROSENDAL - EN NY ”HÅLLBAR” STADSDEL 

I det här avsnittet presenteras och analyseras resultatet av den genomförda 

undersökningen av Rosendalsfältet, det större nybyggnationsområde i Rosendal som står i 

fokus i uppsatsen. Planeringen av Rosendalsfältet anses avgörande för om Rosendal ska 

kunna betraktas som en ny hållbar stadsdel.  

Inledningsvis redogörs för vilken definition av begreppet hållbar utveckling som är 

utgångspunkten i de projekt som är aktuella i Rosendalsfältet. Därefter presenteras hur de 

inblandade aktörerna planerar för att uppnå en hållbar utveckling i området. 

Avslutningsvis framställs de förutsättningar respektive motsättningar som finns för att 

Rosendalsfältet ska kunna bli ett hållbart område vilket även påverkar hur hela stadsdelen 

Rosendal kommer att betraktas.  

 

5.1 Definitionen av begreppet hållbar utveckling 

Vilka grundtankar om hållbar utveckling man har påverkar, enligt Giddings, Hopwood 

och O´Brien (2002), vilka frågor och åtgärder som prioriteras i samhället. Det är därför 

relevant att undersöka vilken definition av begreppet hållbar utveckling som är 

utgångspunkten i de projekt som är aktuella i Rosendalsfältet. 

I detaljplanen för området har man enligt planarkitekten Danielsson (Intervju, 2014) 

utgått ifrån ett brett hållbarhetsbegrepp som innefattar både ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Dessa hållbarhetsdimensioner är även huvudstolparna i arbetet 

med gestaltnings-och hållbarhetsprogrammet samt markanvisningstävlingen för 

Rosendalsfältet (Intervju Ryttar, Hollinder, Gardfjell, 2014). Balansen mellan ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet och konflikterna som uppstår mellan dem är vad som 

vanligtvis menas med begreppet hållbar utveckling (Campbell, 2012). Uppdelningen av 

begreppet i de olika dimensionerna grundar sig på Brundtlands definition av hållbar 

utveckling som också är utgångspunkten i Uppsala kommuns planering (Intervju 

Hollinder, 2014). Att så är fallet återspeglas även i de projekt kommunen har i 

Rosendalsfältet, exempelvis är kriterierna i markanvisningstävlingen uppdelade i social 

och ekologisk hållbarhet. Det saknas dock sådana konkreta kriterier för ekonomisk 

hållbarhet som är en del av Brundtlands definition (Markanvisningstävling, 2014). 

Hollinder (Intervju, 2014), energistrateg på Uppsala kommun och inblandad i 

utvärderingen av hållbarhetsfrågorna i Rosendalsfältet, tycker personligen att det 

viktigaste i Brundtlands definition är att vi inte ska förstöra för dem som kommer efter 

oss. Definitionen har dock kritiserats för att sätta människan i centrum på bekostnad av 

naturen och för att främst tillgodose industrialiserade länders intressen (Wheeler, 2004). 

Uppdelningen av begreppet i de klassiska områdena ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet kan vara problematisk eftersom risken finns att en sektor ges högre prioritet än 

andra (Giddings, Hopwood och O´Brien, 2002). Hollinder (Intervju 2014), energistrateg 

på Uppsala kommun, delar denna uppfattning och menar att det inte går att dela upp 

begreppet utan att en helhetssyn bör eftersträvas för att nå en hållbar utveckling. Han 

menar att det är något som genomsyrar Uppsala kommuns planering eftersom man först 

ser över hållbarhetsaspekten i stort för att sedan gå in djupare på de olika dimensionerna 

av begreppet. Man har haft ett liknande arbetssätt i utformningen av gestaltnings - och 
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hållbarhetsprogrammet för Rosendalsfältet, där man började med breda målformuleringar 

för att sedan fokusera arbetet nedåt till olika etapper inom området (Intervju Ryttar, 

2014). Däremot menar Hollinder (Intervju, 2014) att vissa aspekter är lättare att arbeta 

med än andra eftersom de är mer etablerade, exempelvis jämför han energieffektivitet 

med social hållbarhet som han menar att inte lika många känner till. En slutsats man kan 

dra av kommunens styrdokument för en hållbar utveckling är att man inte har kommit 

lika långt med arbetet kring social hållbarhet som med ekologisk hållbarhet. Den 

ekologiska aspekten har ett eget ramverk till skillnad från social och ekonomisk 

hållbarhet som inte har lika konkreta åtgärder (Ekologiskt ramverk, 2014).  

Hollinder (Intervju, 2014), energistrateg på Uppsala kommun, betonar att de tre 

klassiska områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inte täcker allt utan att 

Uppsala kommun även arbetar med andra dimensioner av begreppet. Detta kan relateras 

till Bossel (1999) som anser att man förutom de tre klassiska områdena även måste 

beakta materiella, juridiska, kulturella, juridiska, politiska och psykologiska dimensioner 

för att nå en hållbar utveckling. Bossel påpekar också att de aspekter av begreppet som 

har störst acceptans även är längre ifrån kollaps, vilket skulle kunna förklara varför 

Uppsala kommun har kommit längst i arbetet med ekologisk hållbarhet.  

En annan aktör som är relevant för hur området kommer att konkretiseras är 

Akademiska Hus, som tillsammans med Uppsala kommun är markägare i 

Rosendalsfältet. De arbetar enligt Per Nilsson (Intervju, 2014), fastighetschef på 

Akademiska Hus, mycket med social hållbarhet i sin verksamhet men behöver bli bättre 

avseende ekologisk hållbarhet. Han berättar vidare att de utgår ifrån en bred definition av 

begreppet som inkluderar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Prioriterade 

hållbarhetsområden identifieras sedan från fall till fall utifrån de förutsättningar som ges 

samt i samverkan med lärosätena och andra ingående aktörer (Intervju Nilsson, 2014).  

 

5.2 Planeringen för en hållbar utveckling  

Planeringen och designen av ett område kan göra stor skillnad för den urbana livsstilen 

och hållbarheten i ett område (Wheeler, 2004, Wheeler & Beatley, 2004). I denna del av 

uppsatsen redogörs hur man planerar för att uppnå en hållbar utveckling i Rosendalsfältet.  

 

5.2.1 Mål och visioner 

Ett vanligt planeringsmål för en hållbar stadsutveckling är att uppnå ett kompakt och 

variationsrikt område (Wheeler 2004). Det är något som genomsyrar de mål och visioner som 

finns om Rosendalsfältet. De viktigaste målen i projektet är enligt Hollinder (Intervju, 2014), 

energistrateg på Uppsala kommun, en hållbar resursanvändning, energieffektivitet, mångfald 

och variation samt att det blir ett attraktivt område. Danielsson (Intervju, 2014), 

planarkitekten för detaljplanen för Rosendalsfältet, beskriver även förtätning och 

parkeringshus i utkanten av planområdet som viktiga faktorer. Man vill att Uppsala kommun 

ska gå mot en klimatneutralitet och Rosendalsfältet är ett exempel på hur kommunen arbetar 

för att nå det (Intervju Hollinder, 2014). 

I markanvisningstävlingen för Rosendalsfältet beskrivs visionen av området som en plats 

där allt är nära och där de boende har gångavstånd till arbetsplatsen eller matbutiken och kan 
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cykla till centrum (Markanvisningstävling, 2014). En blandad markanvändning med närhet till 

olika faciliteter nämns av många forskare som en viktig aspekt i en hållbar stadsutveckling 

(Wheeler, 2004; Calthorpe, 1993). Rosendalsfältet beskrivs som ett område med miljötänk 

och smarta lösningar där alla är välkomna oavsett var man kommer ifrån, med en variation av 

både arkitektur och bostäder (Markanvisningstävling, 2014).  

Planarkitekten Danielsson (Intervju, 2014) berättar att den främsta visionen för 

Rosendalsfältet är att det ska vara ett område med mångfald i alla bemärkelser - både 

ekologisk, social och ekonomisk. Det är också ett av kriterierna i markanvisningstävlingen, 

Rosendal etapp 2 (Intervju Danielsson, 2014). I detaljplanen för Rosendalsfältet handlar det 

främst om mångfald av olika boendeformer. Man planerar bland annat att bygga flerbostadhus 

och radhus i området. En annan faktor som främjar mångfalden är att universitetskvarteren 

inte har en lika styrd placering av byggnader inom rutnätsprincipen som resten av 

planområdet. Det skapar en arkitektonisk variation eftersom bebyggelsen kan organiseras 

friare (Intervju Gardfjell, 2014). Nilsson (Intervju, 2014), fastighetschef för Akademiska Hus, 

menar att universitetsverksamheten blir en del av helheten och därmed en del av mångfalden. 

Genom Akademiska Hus inriktning på användandet av marken bidrar de enligt Nilsson till 

mångfaldsbegreppet. 

Mångfald i form av allmänna platser och naturområden beskrivs som en viktig 

hållbarhetsaspekt (Wheeler 2004) och det är något som man har strävat efter i gestaltnings - 

och hållbarhetsprogrammet för Rosendalsfältet. Exempelvis har man arbetat med olika vinklar 

på husen så att naturliga mötesplatser har bildats. Man har även medvetet gjort förskjutningar 

och små minitorg samt parker i detaljplanen (Intervju Ryttar, 2014). Angående den visuella 

mångfalden så har man enligt Ryttar (Intervju, 2014), projektledare för gestaltnings- och 

hållbarhetsprogrammet för Rosendalsfältet, arbetat med olika materialval, färg, höjder och 

takvinklingar. Det eftersträvas exempelvis att varje trapphus och entré får sin egen integritet 

för att skapa en variation i gatumiljön. Ryttar (Intervju, 2014) anser även att det, trots att det 

är en stadsmiljö, är viktigt med småskalighet. En variation av stadsbebyggelsen och små 

kvarter leder enligt Jacobs (2012) till en mer vänskaplig och trivsam miljö i motsats till en 

monoton och storskalig stadsbebyggelse. En annan viktig aspekt som man enligt Ryttar 

(Intervju, 2014) har tagit hänsyn till i planeringen av Rosendalsfältet är en mångfald av natur 

och djur (Intervju Ryttar, 2014). Förlusten av biologisk mångfald är ett stort miljöproblem 

som ligger högt upp på agendan i världen och enligt Wheeler (2004) är planeringen för en 

stabil global population där alla arter kan leva inom jordens kapacitet en av de viktigaste 

huvudpelarna i en hållbar utveckling. 

 

5.2.2 Förtätning 

Att stabilisera städernas expansion så att användningen av mark och bilar minskar beskrivs 

som en av de största utmaningarna för stadsplaneringen (Wheeler, 2004). Att man ska förtäta 

stadsnära lägen är ett ställningstagande som Uppsala kommun gör redan i översiktsplanen och 

innebär att man istället för att ta landsbygden i anspråk kompakterar och bygger tätt (Intervju 

Danielsson, 2014). Det gör att det blir fler som delar på resurserna och att det blir mindre 

påverkan på miljön per person (Intervju Hollinder, 2014). Det är enligt Danielsson (Intervju, 

2014) och Hollinder (Intervju, 2014) en otroligt viktig hållbarhetstanke i planeringen av 
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Rosendalsfältet. De hänvisar båda till att det genom förtätning blir mindre transporter och att 

det skapar valmöjligheten att kunna gå, cykla eller åka kollektivt istället för att behöva ta 

bilen. Detta är något som stöds av Wheeler (2004) som menar att förtätning både skapar 

förutsättningar för en mindre bilanvändning men också att det sparar på allmän plats. Ryttar 

(Intervju, 2014) menar däremot att det knappt går att kalla bebyggelsen av Rosendalsfältet för 

förtätning eftersom det knappt fanns någon bebyggelse där från början, men att det ur ett 

stadperspektiv ändå är det. Ryttar (Intervju, 2014) beskriver flera positiva faktorer angående 

förtätning, till exempel möjligheten till ett boende utan bilberoende. Hon menar dock att 

förtätning påverkar de biologiska faktorerna negativt. Rosendalsfältet har höga naturvärden 

och det är omöjligt att bebygga området utan att dessa påverkas. Genom att bygga på området 

skär man exempelvis av spridningskorridorerna för djur och växter mellan Kronparken och 

Stadsskogen. Att bevara och restaurera djurlivskorridorer och andra ekosystemskomponenter 

är enligt Wheeler (2004) en av de viktigaste komponenterna för en ekologisk hållbarhet. 

Samtidigt menar han att förtätning också är en viktig komponent eftersom det sparar på öppna 

ytor, minskar bilanvändandet och skapar mer trivsamma och promenadvänliga samhällen. 

Vad som är bäst i det här fallet är därför svårt att avgöra.  

5.2.3 Trafikplaneringen 

En minskad bilanvändning är en av de största utmaningarna för en hållbar utveckling 

(Newman och Kenworthy, 1999). I planeringen av Rosendalsfältet har stor vikt lagts vid att 

skapa förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Det finns bland annat 

planer på att det ska gå en spårvagn genom området och kollektivtrafik i form av bussar med 

hållplatser lokaliserade nära de boende. Man vet dock inte när bygget av spårvagnen kommer 

att verkställas (Intervju Ryttar, 2014). Men enligt planarkitekten Danielsson (Intervju, 2014) 

är planeringen av spårvagnen igång och justeringar är gjorda i plankartan för att det ska kunna 

gå en spårvagn genom området. En annan viktig faktor för en minskad bilanvändning är en tät 

stadsutveckling med områden som har blandade funktioner (Wheeler, 2004, Newman & 

Kenworthy, 1999). Det gör att avståndet människor måste transportera sig minskar vilket 

skapar möjligheter för andra transportmedel än bilen (Wheeler, 2004). Det är en utveckling 

som man strävar efter i Rosendalsfältet, en slutsats som man kan dra av de mål och visioner 

som finns om området.  

En annan hållbarhetsaspekt man har arbetat med i planeringen av Rosendalsfältet är 

parkeringshus (Intervju Danielsson, 2014). Parkeringshusen är placerade i utkanterna av 

planområdet i syfte att det ska vara lättare att ta sig till kollektivtrafiken än att välja bilen. 

Hollinder (Intervju, 2014) menar även att det främjar cykelanvändningen framför 

bilanvändningen, vilket ger en positiv påverkan på miljö och luftkvalitet. Ett av villkoren i 

markanvisningstävlingen, Rosendal etapp 2, var att en del av pareringsplatserna skulle 

förläggas i parkeringshusen i utkanten av området. Något som Danielsson (Intervju, 2014) 

menar var överraskade positivt var att majoriteten av de bidrag som kom in ville lägga alla 

parkeringsplatser i parkeringshusen. Det var dock snarare av ekonomiska skäl än av miljöskäl. 

Både Danielsson (Intervju, 2014) och Hollinder (Intervju, 2014) menar att det är billigare att 

bygga parkeringshus än att bygga garage på kvartersmark under bostadshusen.  
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5.2.4 Konkreta åtgärder för en ekologisk hållbarhet 

Ett mål i detaljplanen för Rosendalsfältet är en hållbar dagvattenhantering. Man belyser även 

ekosystemtjänsternas betydelse för en hållbar utveckling (Intervju Gardfjell, 2014). Gardfjell 

(Intervju, 2014), som har ansvaret för en hållbar stadsmiljö i Uppsala, anser att dessa 

målsättningar främjar ett ekologisk hållbart samhälle. Hon anser även att planeringen av de 

kommunalt anlagda parkerna och de privata gårdarna i området bör medverka till en 

ekologisk mångfald. 

Miljöskydd och restaurering är enligt Wheeler (2004) en viktig prioritering vid en hållbar 

planering. Det är också en av de viktigaste principerna för ett ekologisk hållbart samhälle och 

det handlar framför allt om att skydda och bevara existerande miljöer, arter och ekosystem 

(Wheeler, 2004). Det är något som man har arbetat konkret med i gestaltnings - och 

hållbarhetsprogrammet för området (Intervju Ryttar, 2014). I Rosendalsfältet finns det höga 

naturvärden i form av äldre tallar och lokaler för bibaggen som är en naturskyddsart (Intervju 

Ryttar, 2014). Ryttar (Intervju, 2014), projektledare för gestaltnings - och 

hållbarhetsprogrammet, berättar att man planerar att bevara eller återskapa dessa lokaler eller 

miljöer för bibaggen så gott det går. Bina är bibaggens värdar så det är framför allt lokalerna 

för bina man vill skydda. Därför har man tillsammans med en expert i ämnet tittat på vilka 

platser i området som har de förhållanden som bina kräver så att man kan bevara de platserna. 

Tanken är att förbättra lokalerna för bibaggarna så att de trivs för att sedan flytta dem 

successivt i takt med att man börjar bygga. Detta har aldrig gjorts tidigare men Ryttar 

(Intervju, 2014) tror att det ska gå att genomföra. Bina och baggarna är även tänkta att bli en 

del av Rosendals identitet vilket man tänker gestalta genom konst och lekparksutformning 

(Intervju Ryttar, 2014). Att skapa offentliga utrymmen och en tillhörighet till området genom 

en koppling till det naturliga landskapet är enligt Wheeler (2004) en viktig hållbarhetsaspekt. 

De äldre tallarna i Rosendalsfältet har också stora naturvärden och de planerar man att 

bevara i så stor utsträckning som möjligt. Man tänker exempelvis skapa ett ”tall-torg” i norra 

delen av området, flytta tallar till lokaler där de kan stå kvar och nyplantera tallar för att få en 

succession som är hållbar. Torgmiljöerna är tänkta att vara gröna och, förutom torget med 

tallar, planerar man ett vattentorg där det finns ett vattenstråk man vill bevara. Även detta 

kallar Ryttar (Intervju, 2014) för ett konkret exempel på hur man planerar för en ekologisk 

hållbarhet. Andra exempel är dagvattenhanteringen i området. Som ett sätt att ta tillvara och 

infiltrera vattnet planerar man att det ska finnas regnträdgårdar, öppna dagvattenlösningar i 

gatan och skelettjordar i gatumiljön. Man strävar även efter att magasinera och fördröja 

vattenflödena i tillrinningsområdena till Fyrisån som redan idag är utsatta för erosion. Att inte 

ytterligare påfresta vattenkvaliteten i Fyrisån är en viktig målsättning i dagvattenhanteringen, 

enligt Ryttar (Intervju, 2014).   

Gröna samhällen som bättre tar tillvara på jordens begränsade resurser främjar den 

ekologiska hållbarheten. Planeringen och designen av grönytor har en stor påverkan på 

hållbarheten och många allmänna platser skapar mer levande och trivsamma områden 

(Wheeler, 2004). I planeringen av grönytor i Rosendalsfältet arbetar man med grönytefaktor 

vilket är en beräkningsmodell som hanterar och sätter betyg på hur grönt ett område är 

(Intervju Hollinder, 2014). I markanvisningstävlingen för området har man satt krav på minst 

0,5 grönytefaktor. Det gäller främst kvartersmarken som kommunen inte råder över längre när 
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marken är såld. Modellen för grönytefaktorn är inte heltäckande, utan hanterar enbart att det 

blir en hög andel grönska på gårdarna. Mycket grönska på gårdarna bidrar till en ekologisk 

hållbarhet och bättre dagvattenhantering i form av att växter tar upp vatten. Ju högre poäng 

eller betyg ett område har, desto bättre och djupare jord samt dagvattenupptagningsförmåga 

finns där (Intervju Ryttar, 2014). 

Att en del av parkeringarna ska beläggas i parkeringshusen i utkanten av området gynnar 

grönytefaktorn eftersom garagen därmed kan byggas mycket mindre och under huskropparna 

istället för att även gårdarna blir underbyggda. Det gör att man slipper arbeta med jordlager 

ovanför garagen och att man istället kan bevara det naturliga jordlagret. Man kan också ha 

kvar värdefulla tallar på kvartersmark som kräver ett visst jorddjup och arbeta med helt andra 

möjligheter vad gäller exempelvis filtrering av dagvatten (Intervju Ryttar, 2014). Odling på 

kvartersmark är också en viktig faktor som enligt Ryttar (Intervju, 2014) har blivit mycket 

populärt. Ekologisk hållbarhet i form av odling på exempelvis gården är ett krav som 

kommunen ställer i markanvisningstävlingen för området. Odling leder inte bara till en 

ekologisk hållbarhet utan även till en social hållbarhet eftersom det både skapar gemenskap 

och samhörighet (Intervju Ryttar, 2014).  

 

5.2.5 Markanvisningstävlingen, Rosendal etapp 2 

Intressant ur en hållbarhetssynpunkt är markanvisningstävlingen, Rosendal etapp 2. Det 

är enligt Ryttar (Intervju, 2014), projektledare av gestaltnings och 

hållbarhetsprogrammet, ett nytt sätt att arbeta som möjliggör att kommunen kan ställa 

krav på hållbarheten i de projekt som görs i området. Hon berättar att kommunen tidigare 

inte hade så mycket att säga till om när de väl hade sålt marken. Genom det här 

arbetssättet kan kommunen bryta ner kvarteren i mindre delar men ändå se helheten och 

hur byggherrarna samarbetar. Om ett helt kvarter säljs till en byggherre finns risken att 

det leder till en enhetlig och monoton stadsbebyggelse vilket inte gynnar 

hållbarhetsaspekten. Det man nu vill se i Rosendalsfältet är en naturlig variation mellan 

fastighetsägarna, men även inom byggherrarnas områden. Det är också något man har 

efterfrågat i anvisningarna för tävlingen. Ryttar tror att det här arbetssättet kommer att bli 

det nya sättet att arbeta i Uppsala kommun (Intervju Ryttar, 2014).   

Grön arkitektur och byggnader är enligt Wheeler (2004) en viktig aspekt i en hållbar 

stadsutveckling eftersom det är den huvudsakliga användningen när det gäller energi och 

material. Han belyser även vikten av återanvändning av material. I kriterierna för 

markanvisningstävlingen kan man se ambitioner gällande detta. Framför allt framhävs ett 

hållbart byggande med en byggnadskonstruktion i trä framför betong, men även att 

byggprocessen ska vara hållbar, exempelvis vad gäller materialanvändning och 

materialproduktion av stommen. Man har även storslagna tankar och idéer vad gäller 

förnyelsebar energi, framförallt solceller (Intervju Hollinder, 2014). En minskad 

användning av energi är en annan viktig hållbarhetsaspekt enligt Wheeler (2004).      

Rosendal etapp 1 var den första markanvisningstävlingen i Rosendal som berörde 

försäljningen av mark i Södra Rosendal. Det var första steget i det här sättet att arbeta och 

man hade inte så många riktlinjer utan såg det främst som en utmaning till branschen 

(Intervju Hollinder, 2014). Hollinder (Intervju, 2014) tror att Rosendal etapp 2 kommer 
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att bli ännu bättre, än den första etappen, både vad gäller energianvändning och 

grönstrukturer. Ryttar (Intervju, 2014) menar att det beror på att man har höjt kraven i 

Rosendal etapp 2 och arbetat mer med riktlinjer för att säkerställa att viktiga 

hållbarhetsprinciper efterföljs.  

När man utsåg de vinnande bidragen i markanvisningstävlingen för Rosendal etapp 2 

sökte man främst efter de bidrag som behandlat mångfald, hållbarhetsaspekter och listade 

utmaningar på det mest kreativa sättet. Att bidraget skulle kännas som en naturlig 

fortsättning på Rosendal etapp 1 var också viktigt. De kriterier som var uppsatta för 

tävlingen berörde social och ekologisk hållbarhet samt innovation och gestaltning. 

Angående den sociala hållbarheten efterfrågade man framför allt lösningar som främjar 

en hållbar livsstil och förstärker områdets mångfald.  Flera kriterier, exempelvis att man 

ska underlätta cykelanvändning framför bilanvändning, kan även kopplas till ekologisk 

hållbarhet. Kriterierna för den ekologiska hållbarheten berörde kreativa lösningar för 

dagvattenhanteringen, grönskan på gårdarna, lokalt producerad energi, nollenergihus, 

hållbarhetscertifierade byggnader med träbyggnadsteknik samt idéer för ekologisk 

hållbarhet under byggskedet. Angående gestaltningen av projektet ville man att det skulle 

bidra till levande gator, en spännande stadsmiljö och en fantastisk utomhusmiljö. 

Samarbetet kring genomförandet för att skapa en variationsrik och hållbar stadsdel ses 

också som en grundläggande förutsättning (Markanvisningstävling, 2014). I de nio 

vinnande bidragen i markanvisningstävlingen kan man se en stor idérikedom vad gäller 

hållbarhetsfrågorna. Samtliga bidrag har lösningar som bidrar till en ekologisk hållbarhet 

som sedumtak och grönska på väggarna, lokalt producerad el som solceller på taket, 

stadsodling, smarta lösningar för avfall, trästomme, hållbarhet under byggskedet samt 

växthus och gröna gårdar som stärker en biologisk mångfald. Bidragen främjar en tät, 

varierad bebyggelse med mångfald och en stadsdel med mycket grönska. Man har även 

lösningar för en social hållbarhet som främjar ett hållbart leverne (Rosendal, 2014). 

Samtliga faktorer bidrar till att uppnå en hållbar stadsdel (Wheeler, 2004).  

 

5.2.6 Rosendal - en av Sveriges första certifierade hållbara stadsdelar? 

Det pågår ett arbete i Sverige som syftar till att ta fram en svensk modell på hur man ska 

hållbarhetscertifiera stadsdelar. Uppsala kommun och ett flertal andra kommuner har 

tillsammans med Sweden Green Building Council utvärderat det system man håller på att 

ta fram. Målsättningen är att det ska vara klart 2015 (Intervju Hollinder, 2014). Sweden 

Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som strävar efter att utveckla miljö-

och hållbarhetsarbetet inom bygg-och fastighetsbranschen (Sweden Green Building 

Council, 2014). Akademiska Hus, markägare i Rosendalsfältet, är dels medlemmar och 

dels en av initiativtagarna till SGBC (Akademiska Hus, 2014c). Intressant är att Hollinder 

(Intervju, 2014), energistrateg på kommunen och inblandad i hållbarhetsfrågorna i 

Rosendalsfältet, vill att Rosendal ska bli en av de första stadsdelarna som 

hållbarhetscertifieras i Sverige. Han vill att systemet ska fungera som en bärande process 

i Rosendal och menar att Rosendal i så fall kommer att bli en av Sveriges första 

certifierade hållbara stadsdelar. Beslutet kommer att tas innan området är färdigt vilket 

Hollinder menar att vissa på kommunen tycker är vågat. Ryttar (Intervju, 2014), 
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projektledare i Gestaltnings-och hållbarhetsprogrammet för Rosendalsfältet, tror inte att 

det är möjligt att hållbarhetscertifiera hela Rosendal men däremot vissa etapper inom 

stadsdelen. Detta gäller dock inte Rosendal etapp 2 som man håller på att arbeta med nu 

eftersom inte systemet är färdigt ännu. Hon menar däremot att förutsättningarna absolut 

finns för att hållbarhetscertifiera kommande etapper, speciellt eftersom flera av de 

personer som är inblandade i Rosendal även är med och tar fram det svenska systemet. 

Om man arbetar för att Rosendal ska bli en hållbarhetscertifierad stadsdel tror Hollinder 

(Intervju, 2014) att det kan skapa fördelar som exempelvis att byggherrarna motiveras att 

göra ett ännu bättre jobb. Han tror även att det kommer att påverka områdets attraktivitet 

positivt. 

 

5.3 Förutsättningar och motsättningar  

Eftersom Rosendalsfältet är en så pass stor del av Rosendal så ses utvecklingen av 

Rosendalsfältet som avgörande för om Rosendal ska kunna betraktas som en ny hållbar 

stadsdel. Förutsättningar och motsättningar för att skapa ett hållbart område berör därmed 

både Rosendalsfältet och hela stadsdelen Rosendal. 

Den främsta förutsättningen för att Rosendal ska kunna bli en hållbar stadsdel är 

enligt Hollinder (Intervju, 2014), energistrateg på Uppsala kommun, att kostnaderna för 

att bo i Rosendalsfältet blir rimliga. Han menar att det framförallt är en viktig aspekt för 

att uppnå mångfald vilket är visionen för Rosendalsfältet. Om det blir för dyrt, vilket det 

enligt Hollinder finns risk för, kan det i självaste verket motverka mångfald. Det påverkar 

den sociala hållbarheten negativt vilket Haughton (1999) beskriver som kritiskt eftersom 

ett orättvist samhälle varken kan vara ekonomiskt eller ekologisk hållbart. Samtidigt 

menar Hollinder (Intervju, 2014) att man planerar att det ska vara minst 30 procent 

hyresrätter i Rosendalsfältet vilket främjar mångfalden. Han anser därför att det både är 

en förutsättning och en motsättning i sig. 

En fungerande kollektivtrafik är en annan förutsättning, som enligt Wheeler (2004) 

är viktig för en hållbar utveckling eftersom det bidrar till minskad bilanvändning. Det 

som talar för en kollektivtrafik med hög kvalitet i Rosendalsfältet men även för hela 

Rosendal är enligt Ryttar (Intervju, 2014), projektledare för gestaltnings- och 

hållbarhetsprogrammet för Rosendalsfältet, att det planeras att gå en spårvagn genom 

området samt kollektivtrafik i form av bussar. Målet är att det inte bara ska vara möjligt 

utan även attraktivt att bo i Rosendal utan bil. Dock finns det enligt Hollinder (Intervju, 

2014), energistrateg på Uppsala kommun, en osäkerhet kring när det kommer att ske och 

om det kommer att bli en spårvagn överhuvudtaget. Det är därför en viktig fråga som bör 

prioriteras om Rosendal ska kunna betraktas som en hållbar stadsdel.  

En annan osäkerhetsfaktor angående trafikplaneringen i Rosendalsfältet är enligt 

Ryttar (Intervju, 2014) bilberoendet. Man vet inte hur många som faktiskt kommer att 

vilja ha bil och om de parkeringslösningar man erbjuder i området kommer att räcka till. 

Trots denna vetskap har man inte gjort några beräkningar av trafikmängder i detaljplanen 

för Rosendalsfältet, något som Gardfjell (Intervju, 2014), kommunalråd i Uppsala 

kommun, kritiserat. Risken finns även att området blir en smitväg för dem som bor 

söderut som exempelvis i Ulltuna, men det är enligt Ryttar (Intervju, 2014) svårt att råda 
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över. Hon menar att det enda hon kan påverka är att planera så att det finns möjligheter 

för de som bor i Rosendalsfältet att leva utan bil. Dock är det enligt Wheeler (2004) svårt 

att minska bilanvändningen i praktiken trots att man skapar förutsättningar för det.  

Gardfjell (Intervju, 2014) lyfter fram vikten av att man i planeringen av 

Rosendalsfältet tar hänsyn till negativ påverkan på Stadsskogen som gränsar till 

planområdet eftersom det är ett naturreservat. Det är något man arbetar med i gestaltnings 

- och hållbarhetsprogrammet för området, exempelvis finns konkreta åtgärder för hur 

man ska bevara viktiga naturvärden i området (Intervju Ryttar, 2014). Gardfjell (Intervju, 

2014) har även synpunkter om detaljplanen för Rosendalsfältet och kritiserar exempelvis 

detaljplanen för Rosendalsfältet för att man bara har planerat cykelvägar längst de 

bredaste gatorna och inte alla gator i planen. Förutsättningar för gång - och cykeltrafik är 

enligt Newman och Kenworthy (1999) en viktig aspekt för att minska bilanvändningen. 

Det kan därför ses som en motsättning för att Rosendal ska kunna betraktas som en 

hållbar stadsdel.   

Enligt Hollinder (Intervju, 2014), energistrateg på kommunen, är uppföljning en 

viktig aspekt för att uppnå ett hållbart område. Det är viktigt att de som arbetar i området 

vet att de blir granskade så att de krav som finns uppfylls. Det är i detta skede som 

Hollinder menar att man ska använda sig av det certifieringssystem som beskrevs 

tidigare. Han tror att de olika nivåerna i certifieringssystemet, som silver och guld, kan 

inspirera de som arbetar i området att göra ett ännu bättre jobb. En annan viktig aspekt är 

enligt Ryttar (Intervju, 2014) planeringsprocessen i Rosendalsfältet. 

Markanvisningstävlingen har möjliggjort ett samarbete mellan Uppsala kommun och 

byggherrarna och man kommer kvartersvis att ha möten med en dialog kring olika teman 

som exempelvis social hållbarhet eller dagvattenhantering. Det kommer enligt Ryttar vara 

en bra underbyggnad till Rosendalsfältet och främja lösningar som även håller om 20 år 

eller mer. Att skapa samhällen som håller långt fram i tiden är enligt Wheeler (2004) en 

viktig del i en hållbar planering.  

Ryttar (Intervju, 2014) tror att Rosendalsfältet kommer att skilja sig markant från vad 

som setts hittills i nybyggnation. Området vänder sig ifrån ett ensidigt, monotomt och 

färglöst byggande och förhoppningarna är att få se en grönmyllrande barriärande 

stadsdel. Förutsättningarna för att uppnå det är dels den natur som redan finns på platsen 

som man vill bevara i den mån det går. Men också att utbyggnadstakten är så pass lång så 

att man har möjlighet att göra någonting riktigt bra (Intervju Ryttar, 2014).   
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6. SLUTDISKUSSION 

Syftet med uppsatsen är att analysera nybyggnationen av Rosendal och på vilket sätt 

området kan betraktas som en ny hållbar stadsdel. Det görs genom en fallstudie av 

Rosendalsfältet, ett större nybyggnationsområde i Rosendal. 

De forskningsfrågor analysen baseras på är; vilken definition av hållbar utveckling är 

utgångspunkten i planeringen av Rosendalsfältet, hur planeringen ser ut för att uppnå en 

hållbar utveckling i Rosendalsfältet samt förutsättningar och motsättningar för att 

Rosendal ska kunna betraktas som en ny hållbar stadsdel. I detta avsnitt diskuteras 

resultatet av den genomförda analysen och ett antal slutsatser klargörs. 

 

6.1 Diskussion av analysresultat 

Visioner och mål är enligt Wheeler (2004) en viktig grund för en hållbar stadsutveckling. 

De bidrar till inspiration och diskussioner men framför allt till enighet kring vad man vill 

uppnå med ett område. Visionen av Rosendalsfältet är främst att uppnå en stadsdel med 

mångfald. De centrala målen är bland annat minskad bilanvändning och hållbar 

energieffektivitet. Visionen och målsättningarna visar att det finns goda förutsättningar 

för att uppnå en hållbarhet i Rosendalsfältet. De aktuella projekten i Rosendalsfältet visar 

även att det finns en enighet hos de inblandade aktörerna angående vilka de viktigaste 

hållbarhetsfrågorna är, något Wheeler (2004) anser är en viktig förutsättning för en 

hållbar planering. Det krävs dock också att dessa visioner och mål verkligen uppfylls. 

Enligt Wheeler (2004) är det oftast ett stort steg från att sätta upp mål till att faktiskt 

verkställa dem i praktiken. För att lyckas menar han att det krävs tydliga kopplingar 

mellan teori och praktik, det vill säga konkreta åtgärder i planeringsdokumenten på hur 

det ska gå till.  

 I gestaltnings- och hållbarhetsprogrammet för Rosendalsfältet presenteras konkreta 

åtgärder för hur man ska uppnå en social och ekologisk hållbarhet men inte för en 

ekonomisk hållbarhet. Inte heller i villkoren för markanvisningstävlingen nämns något 

om ekonomisk hållbarhet. Detta trots att utgångspunkten i projekten sägs vara 

Brundtlands definition av hållbar utveckling som innefattar både ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att det är ett glapp mellan 

teori och praktik, att den definition av begreppet hållbar utveckling som anses vara 

utgångspunkten i projekten inte är det i realiteten. Det skulle tala emot Giddings, 

Hopwood & O’Briens (2002) argument att det synsätt man har på hållbar utveckling 

påverkar vilka frågor och åtgärder som prioriteras i samhället. Om så var fallet hade 

samtliga aspekter, både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, nämnts i 

planeringsdokumenten för Rosendalsfältet. En annan anledning till det kan vara att man 

anser att en social och ekologisk hållbarhet även kommer bidra till en ekonomisk 

hållbarhet eftersom de är så tätt sammankopplade. Detta synsätt återspeglas i kommunens 

hållbarhetspolicy, där man bland annat skriver att en ekologisk hållbarhet anses främja 

ekonomisk och social hållbarhet. 

Förtätning, en grundläggande hållbarhetstanke i planeringen av Rosendalsfältet, 

beskrivs av många forskare som en viktig förutsättning för en hållbar stadsutveckling. 

Wheeler (2004) beskriver exempelvis att det skapar ett minskat bilberoende och sparar på 
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öppna ytor. Frågan är dock om det går att kalla bebyggelsen av Rosendalsfältet för en 

förtätning. Det faktum att det ligger stadsnära, vilket främjar en minskad bilanvändning, 

talar för det. Det kan dock inte ses som förtätning i den bemärkelsen att man sparar på 

öppna ytor eftersom området i stort sett är obebyggt och främst bestående av ängsmark 

och tallskog.  

Den förtätning som bebyggelsen av Rosendalsfältet ändå innebär påverkar den 

biologiska mångfalden och därmed den ekologiska hållbarheten negativt genom att man 

skär av viktiga spridningskorridorer för djur och växter. Trots detta finns det goda 

förutsättningar för att uppnå en stadsdel som är ekologiskt hållbar. Dels på grund av 

planeringen för en minskad bilanvändning och dels på grund av ambitionerna att skapa en 

hållbar dagvattenhantering och en hög grönytefaktor i Rosendalsfältet. Det finns även 

planer på konkreta åtgärder för hur man ska bevara existerande arter och miljöer i 

området, vilket enligt Wheeler (2004) är en viktig hållbarhetsaspekt. En förutsättning är 

dock att dessa åtgärder ger önskvärda resultat i praktiken, att till exempel förflyttningen 

av lokalerna för bibaggen, som man aldrig tidigare testat, fungerar och att det faktiskt 

sker en minskad bilanvändning, något Wheeler (2004) beskriver som svårt trots att man 

har skapat förutsättningarna för det.  

Den framtida trafikmängden är en stor osäkerhetsfaktor men det finns en vilja att 

skapa ett minskat bilberoende vilket är viktigt. Dels planerar man att det ska gå en 

spårvagn genom området och dels satsar man på kollektivtrafik i form av bussar. Att 

området är tätt med en blandning av faciliteter som bostäder, mataffärer och arbetsplatser 

är också en viktig förutsättning för ett minskat bilberoende. Parkeringshusen i utkanten av 

området minskar förhoppningsvis bilåkandet genom området och gör att det är närmare 

till kollektivtrafiken än till bilen. En annan faktor som är viktig för en minskad 

bilanvändning är att trafiken saktas ner genom en minimering av trafikljus och låga 

hastighetsbegränsningar (Wheeler 2004). Lyckas man med detta så finns det stora 

förutsättningar för en hållbar trafikplanering i Rosendalsfältet. Det finns dock 

tveksamheter om när spårvagnen ska etableras och om det kommer ske överhuvudtaget. 

Det är därför en viktig fråga att arbeta vidare med i den fortsatta planeringsprocessen. 

Vad som också kan ifrågasättas i det här avseendet är varför man inte har genomfört 

beräkningar av trafikmängden i området. 

En förutsättning och motsättning i sig är att det blir rimliga kostnader för att bo i 

Rosendalsfältet. Det är en förutsättning om kostnaderna ligger på en nivå så att alla har 

möjlighet att bo i området och en motsättning om det blir för dyrt att bo i området. Det är 

avgörande för att uppnå en mångfald i Rosendalsfältet vilket är en vision för området.  En 

annan viktig förutsättning är uppföljning som innebär att de uppsatta kraven efterföljs i 

området. Här kan det hållbarhetscertifieringssystem som håller på att tas fram i Sverige 

vara användbart om man beslutar sig för att använda det i Rosendalsfältet. Det är dock 

viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till certifieringssystem. Enligt Bossel (1999) kan 

bedömningen utifrån en viss uppsättning indikatorer begränsa den typ av hållbar 

utveckling vi kan uppnå samt de problem vi kan uppfatta. Om man exempelvis utgår ifrån 

ett certifieringssystem i bedömningen av hållbarhetsfrågorna i Rosendalsfältet så behöver 

det inte betyda att området är så hållbart som det kan bli, bara att just de indikatorer som 
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systemet utgår ifrån är uppfyllda. Om systemet utgår ifrån de klassiska dimensionerna 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet trängs andra dimensioner som kulturell 

hållbarhet bort. Man får inte glömma bort att ha en helhetssyn på hållbarhetsfrågor. 

Samtidigt kan certifieringssystem vara motiverande. Wheeler (2004) beskriver det också 

som ett bra sätt att visa de positiva effekterna av hållbarhetspolicys.  

 

6.2 Sammanfattande slutsats 

En sammanfattande slutsats som kan dras efter den genomförda analysen av 

undersökningen och utifrån det teoretiska ramverket är att Rosendalsfältet kan betraktas 

som hållbart förutsatt att områdets visioner och mål uppfylls i praktiken. Om detta sker 

finns det goda förutsättningar för att hela Rosendal ska kunna betraktas som en ny hållbar 

stadsdel. Anledningen till det är att Rosendalsfältet är en så pass stor del av Rosendal att 

planeringen av området kommer att påverka hur hela stadsdelen betraktas.    

I motsats till Bossel (1999), som anser att det bara finns ett alternativ till hållbarhet 

och det är ohållbarhet, anser jag att det finns olika grader av hållbarhet. Oavsett om 

Rosendalsfältet ses som ett hållbart område utifrån den forskning som finns idag så går 

det alltid att förbättra hållbarheten och forskningen går hela tiden framåt. Genom 

planeringen av Rosendalsfältet har Uppsala kommun tagit ett stort steg framåt mot en mer 

hållbar stadsutveckling. Det nya arbetssättet att sälja marken genom en 

markanvisningstävling möjliggör att kommunen kan ställa krav på hållbarheten efter att 

de sålt marken men också att marken kan säljas till fler byggherrar vilket skapar 

förutsättningar för en stadsdel med mångfald. Uppsala kommuns framsteg i 

tillvägagångsättet för planeringen av nya hållbara stadsdelar visar att det finns stora 

ambitioner på att uppnå en klimatneutralitet som är ett viktigt planeringsmål i Uppsala 

kommun. De kreativa idéerna i de vinnande bidragen i markanvisningstävlingen med en 

mängd av olika förslag på hur man kan uppnå en hållbarhet i Rosendalsfältet borde 

inspirera andra kommuner att använda sig av samma arbetssätt. Om Rosendal blir en av 

Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdelar får framtiden avslöja men 

förutsättningarna och ambitionerna finns där.  

 

6.3 Vidare forskning 

Ingen byggnation har påbörjats i Rosendalsfältet ännu och planeringsdokumenten består 

främst av visioner och mål. Det skulle därför vara intressant att genomföra fortsatta 

studier av Rosendalsfältet längre fram i planeringsprocessen då mer konkreta åtgärder för 

att uppnå ett hållbart område har tagits fram och när det första kvarteret har byggts. Det 

skulle ge ett svar på om tillvägagångsättet i planeringen av Rosendalsfältet är 

eftersträvansvärt för andra kommuner att tillämpa. 

 Planeringen av städerna har under de senaste åren fokuserat på att skapa mer 

hållbara villkor för den växande befolkningen, både lokalt och globalt. Intresset för en 

hållbar stadsutveckling växer markant som en följd av den globala utvecklingen med en 

växande stadsbefolkning och klimatförändringar. Men steget från mål och visioner till att 

också skapa en hållbar stadsutvecklig i praktiken är enormt. Det finns ett stort behov av 
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forskning som bättre definierar begreppet hållbar utveckling och fler strategier för 

planeringen och implementeringen av en hållbar stadsutveckling.  
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BILAGOR 

 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Huvudsakliga sysselsättning 

 Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 Vilken roll och vilket ansvar har du i planeringen av Rosendalsfältet? 

Tema 2: Definition av begreppet hållbar utveckling 

 Hur skulle du definiera begreppet hållbar utveckling?  

 Vilken definition av begreppet hållbar utveckling är utgångspunkten i ditt arbete?  

 Vilka faktorer anser du är viktiga för en hållbar utveckling? 
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Tema 3: Hållbarhetsstrategi  

 Hur planerar du/ni för att uppnå en hållbarhet i området Rosendalsfältet? Någon 

speciell hållbarhetsstrategi?  

 Vilka hållbarhetaspekter anser du/ni är viktigast i planeringen av området? 

 Hur arbetar ni mer specifik kring ekologisk hållbarhet resp. social och ekonomisk 

hållbarhet? 

Tema 4: Rosendals framtid 

 Berätta hur du/ni tänker kring Rosendals framtid inom ramen för hållbarhet 

 Vilka förutsättningar respektive motsättningar anser du att det finns för att 

Rosendal ska kunna betraktas som en ny hållbar stadsdel?  

 

 

 


