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ABSTRACT  
Elfström, E. 2019. Hållbar planering av offentliga rum Kattvikskajen i Hudiksvall. 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.  
 
Fler och fler flyttar in till städerna, och medan städerna växer behöver de även utvecklas hållbart. De tre 
perspektiven; ekologiskt, ekonomiskt och social måste balanseras. Parallellt med urbaniseringstrenden 
förekommer också en trend av att få in naturen och grönområden i staden. I den här studien undersöks det hur 
hållbar planering uttrycks och praktiseras i en svensk stadsdelsplaneringsprocess. Det har gjorts genom granskning 
av plandokument och interjuver med planerare i ett projekt i Hudiksvall, där den nya stadsdel Kattvikskajen 
planeras. Där ligger stort fokus på offentliga rum och de utformas främst utifrån ett socialt perspektiv, men också 
utifrån det ekologiska perspektivet. Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, är ett verktyg som tagits fram för 
att underlätta genomförandet hållbar utveckling, dock är de målen inget som diskuterats eller hänvisats till i det 
här projektet. Men det har inte funnits några större konflikter mellan det ekologiska, ekonomiska och sociala och 
det har gjorts val gjorts som i efterhand går att koppla till de olika målen på ett eller annat sätt.  
 
 
Nyckelord: hållbar planering, hållbarhetsmål, offentliga rum, Hudiksvall, Agenda 2030  
 
Handledare: Erik Hansson 
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1. INLEDNING 
 
Begreppet Hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling 
(UNDP, 2017), och lanserades i Bruntlandrapporten år 1987 (NE, u.å.). En hållbar utveckling 
bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin (UNDP, 2017). Det är ett begrepp 
som tillsammans med hållbar planering varit aktuellt länge och det pågår just nu en omställning 
till mer hållbara samhällen runt om i världen. Den urbaniseringstrend dom råder gör att städer 
behöver utvecklas mer hållbart samtidigt som de växer och blir större och folkmängden ökar. 
Till exempel; att mängden människor ökar leder oftast till att även mängden bilar i staden ökar, 
det tillsammans med annat i sin tur gör att koldioxiden i städerna ökar, och luften blir sämre. 
Det ökar vikten av att få in grönska och växtlighet i städerna, både ur sociala och ekologiska 
perspektiv, för att både människor och klimatet ska må bättre. Offentliga rum överlag är en 
viktig del i både miljö- och hälsofrågor. 

Vid ett FN toppmöte 2015, tog världens ledare tillsammans fram Agenda 2030, som ett 
stöd för att främja denna hållbara utveckling (FN-förbundet, u.å.). Målen har även brutits ner 
till miljömål på flera nivåer, nationella, regionala och lokala. Men hur tolkas dessa mål och hur 
implementeras dem i den verkliga planeringen av städer?  

På många håll i Sverige pågår ett aktivt arbete med Agenda 2030 idag, och kommuner 
landsting och regioner har en viktig roll i det lokala arbetet med målen (Lindberg, 2017). 
Svenska kommuner har redan mycket av Agenda 2030 integrerat i deras arbete, då man länge 
haft en bred syn på hållbarhet på lokalnivå (ibid.) Men det finns många utmaningar, även om 
Sverige har generellt bra förutsättningar för att arbeta med hållbar utveckling tack vare 
kommunalt självstyre och skatteunderlag, enligt Lindberg (2017). Däremot har olika stora 
kommuner inte samma resurser som behövs, därför bör genomförandet vara platsspecifikt och 
man behöver hitta sina egna sätt att använda målen (ibid.). I den här studien undersöks de 
offentliga rummen i projektet Kattvikskajen, en ny stadsdel i Hudiksvalls kommun, och hur 
kommunens planeringsprocess tillsammans med företaget Landskapslaget AB har gått till.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur ’hållbar planering’ uttrycks och praktiseras i en 
svensk stadsdelsplaneringsprocess. Fokus ligger på hur de ekologiska och sociala perspektiven 
har integrerats i planeringen av offentliga rum i den nya stadsdelen på Kattvikskajen i 
Hudiksvall. För detta syfte kommer följande frågeställningar användas: 

- Hur har de ekologiska och sociala perspektiven beaktats i projektet Kattvikskajen och 
hur de har påverkat utformningen av de offentliga rummen?  

- Finns det någon målkonflikt mellan de olika perspektiven som påverkar 
implementeringen av de globala hållbarhets målen?  

- Vilka möjligheter ger de olika hållbarhetsmålen och vilka problem finns för att 
förverkliga dem?  
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1.2 Avgränsningar  
Jag har i den här studien endast utgått från de mål som jag anser vara relevanta för planering av 
offentliga rum, av de 17 målen i Agenda 2030. Det är främst den ekologiska och den sociala 
aspekten som beaktas. Fokus har legat på planering av offentliga ytor, så som parker, gator, 
torg och kajer, och inte bostäder eller andra byggnader. Projektet Kattvikskajen, en planerad ny 
stadsdel i Hudiksvall har använts som exempel. Det är inte någon jämförelse mellan två projekt 
eller kommuner, utan en djupgående analys på i ett projekt. 
 
1.3 Centrala begrepp 
Här definieras de begrepp som är centrala i studien.  

Offentliga rum definieras enligt Castree et al. (2013) som områden av den geografiska 
miljö som är tillgängliga för och delade av alla medlemmar av allmänheten. Dessa utrymmen 
omfattar gator, parker och skog. Det är även så begreppet kommer att användas i den här 
uppsatsen.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som har många olika definitioner. En av dem, som också 
används i den här uppsatsen är ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”, enligt Brundtland-kommissionens definition (Andrews & Granath, 2016).  

Ekosystemtjänster definieras som fördelarna människorna får från en eller flera 
ekosystem. Enligt FN:s 2005 Millenium Ecosystem Assessment (MEA), finns det fyra 
huvudkategorier av ekosystemtjänster; tillhandahållande - produktion av mat och vatten; 
reglering - kontroll av klimat och sjukdom; stödjande - näringscykler och pollinering; och 
kulturella - andliga och rekreationsförmåner (Mayhew, 2015).  
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2. METOD 
 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för hur den här studien har genomförts. Det är en 
kvalitativ studie, som är teorikonsumerande då en existerande teori används för att försöka 
förklara ett specifikt fall. I den här studien studeras projektet Kattvikskajen utifrån teorin om 
’Planerarens triangel’, som beskrivs i kapitel 5. I en teorikonsumerande studie är det fallet som 
står i centrum (Esaiasson et al.  2007).  

Jag har gjort analyser av politiska dokument, så som FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, 
och granskningar av kvalitetsprogram, strukturplanen och detaljplanen för Kattvikskajen. 
Intervjuer genomfördes med en planarkitekt och stadsarkitekten på Hudiksvalls kommun och 
en stadsplanerare på Landskapslaget AB, som är ett företag som arbetat med projektet efter en 
beställning från kommunen. Valet av personer förklaras i avsnitt 2.1. Intervjuer användes för 
att få en förståelse för varför vissa val har gjorts och om de globala målen har diskuterats och 
vad som har prioriterats.  

De personer som intervjuades är: 
- Englund Christina, stadsarkitekt på Hudiksvalls kommun 
- Goldstein Max, stadsplanerare på Landskapslaget AB 
- Leine Bibbi, landskapsarkitekt på Landskapslaget AB 
- Rasmusson Jonas, miljöingenjör på Hudiksvalls kommun 
- Ryttlinger Anna, planarkitekt på Hudiksvalls kommun 

Stadsplaneraren Max Goldstein har intervjuats för att få reda på hur deras vision för projektet 
har sett ut, vilka val de har gjort och om de haft de globala målen i åtanke. Planarkitekt Anna 
Ryttlinger och stadsarkitekt Christina Englund på Hudiksvalls kommun har intervjuats för att 
få reda på hur projektet startade, deras egen vision, hur deras beställning till Landskapslaget 
såg ut, vad de ville med det här projektet från början, samt hur de sedan tog emot de förslag 
som Landskapslaget tog fram. Bibbi Leine, som varit uppdragsansvarig, och kommunens 
miljöingenjör Jonas Rasmusson kontaktades båda via mail för att få kompletterande 
information, se Bilaga 2 och 3. Alla fem personer har blivit frågade om de vill vara anonyma i 
studien, men ingen har haft det önskemålet och på grund av att deras yrkesroll har betydelse 
har de inte valts att behandlas anonymt.  
 
2.1 Urval  
Det hade varit intressant att intervjua fler av kommunens tjänstemän som medverkar i projektet, 
till exempel projektledare och planeringschefen. Men på grund av tidsramen för studien hann 
endast intervjuer med fem personer genomföras, varav två via mail. De personer som valts ut 
anses dock ha en bred inblick i projektet. För att få så utförliga svar som möjligt och för att få 
båda aktörers sidor av processen och arbetet i projektet, har intervjupersonerna valts ut med ett 
så kallat målinriktat urval. Det innebär att personer som är relevanta för frågarna väljs ut. Det 
används för att man vill skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval 
(Bryman, 2011, s. 434). Personerna som kontaktades via mail, är så kallade snöbollsurval, 
eftersom de rekommenderades av personerna som intervjuades (ibid.).  
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2.2 Intervjuer   
Jag ville ta reda på aktörernas tankar och idéer om ämnet samt få förklaringar och motiveringar 
varför vissa val och prioriteringar har gjorts. Därför var intervjuerna semistrukturerade. Det 
innebär att ett antal övergripande teman som var förbereda, togs upp under intervjun, se Bilaga 
1 Intervjuguide, och intervjupersonerna kunde utforma svaren fritt (Bryman, 2011, s. 413). De 
teman som användes här var, Hållbarhet, Planeringsprocessen och De offentliga rummen. Ett 
fåtal öppna frågor gör att respondenten kommer att ha stora möjligheter att påverka intervjuns 
innehåll (Alvehus, 2013, s.83). Följdfrågor ställdes för att få en djupare förståelse och nya 
frågor dök upp under intervjuernas gång. Intervjuerna spelades in, efter samtycke från 
intervjupersonerna, för att sedan transkriberas för att det skulle underlätta vid analysen av 
materialet.  

Intervjun med Max Goldstein, stadsplanerare på Landskapslaget pågick i cirka 30 minuter 
och skedde på deras kontor i Stockholm. Goldstein är stadsplanerare och har varit delaktig i 
projektet Kattvikskajen. Han har arbetat som stadsplanerare i tio år, varav de två senaste åren 
på Landskapslaget. Innan det jobbade han på Stockholms stad. Intervjuguiden mailades till 
honom några dagar innan intervjun, för att han skulle ha möjlighet att förbereda sig på frågorna. 
Han berättade generellt om sitt arbete och om företagets övergripande version, innan vi gick in 
mer på detalj om projektet Kattvikskajen och den planeringsprocessen. 

Intervjun med Hudiksvalls kommun skedde på plan-och byggkontoret i Hudiksvall och 
varade i drygt en timme. De två personerna som intervjuades var kommunens stadsarkitekt 
Christina Englund, som började hösten 2016 och planarkitekt Anna Ryttlinger, som jobbat på 
kommunen i cirka fyra år. De intervjuades samtidigt och berättade om hur projektet startade 
och hur tankarna har gått i det fortsatta arbetet.  
 
2.3 Dokumentanalys   
Eftersom detta är en kvalitativ studie har en kvalitativ innehållsanalys gjorts (Bryman, 2011, s. 
505). Analyser av dokument, har gjorts för att få ett underlag vid intervjuerna, men också för 
att komplettera och jämföra med det material jag sedan fick från intervjuerna. De dokument 
som analyserats är:  

- Kvalitetsprogram och strukturplan 
- Planbeskrivning 
- PM (gröna rummet & det offentliga rummet) som har varit underlag för planen.  

Plandokumenten har tillhandahållits av Landskapslaget och tjänstemännen på kommunen. 
Agenda 2030 analyserades för att se hur målen har formulerats och hur de kan tolkas. I 
plandokumenten tittade jag på hur planen har presenterats och vad som främst framförs. Jag 
tittar även på motiveringen bakom de val som gjorts av olika fysiska planerings förslag.  

En metod som används för att tolka text i dokument är hermeneutik (Esaiasson et al., 2007), 
det innebär att forskaren som analyserar ska försöka förstå texten ur det perspektiv den skapades 
ur (Bryman, 2011). De dokument jag analyserat har skapats för att visa hur planen ser och är 
offentlig för allmänheten, och för att granskas. När man gör dokumentanalyser är det viktigt att 
tänka på att dokumentet skapats i ett specifikt syfte och speglar inte alltid verkligheten och 
därför behöver analysen stödjas men andra källor (ibid.), i det här fallet intervjuer.  
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3. BAKGRUND 
 
I kommande kapitel kommer jag att beskriva vad Agenda 2030 och Sveriges miljömål är, och 
presentera projektet Kattvikskajen och aktörerna, Landskapslaget och Hudiksvalls kommun, 
för att skapa en bättre förståelse av vad som senare presenteras i empirin.   
 
3.1 Agenda 2030 
Det finns olika verktyg för att uppmana, mäta och utvärdera hållbar utveckling, det mest 
omfattande är idag Agenda 2030 som nämndes i inledningen.  

Agenda 2030 är de 17 hållbarhetsmål, och 169 delmål som antogs vid ett FN-toppmöte 
2015, och det är den första utvecklingsagendan som inkluderar världens alla länder, oavsett 
inkomst- eller utvecklingsnivå (FN-förbundet, u.å.). De antogs för att leda världen mot en 
hållbar och rättvis framtid (Regeringskansliet, 2016). De fyra huvudsakliga mål man vill uppnå 
är: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att lösa klimatkrisen samt att främja 
fred och rättvisa (UNDP, n.d.). Målen genomsyras av tre perspektiv; det ekonomiska, det 
sociala och det ekologiska (FN-förbundet, u.å.). 

FN bidrar med stöd för genomförandet, bland annat projektbidrag, utbildning och 
information.  Men alla medlemsländer har ett eget ansvar att genomföra Agenda 2030 och det 
ansvaret ligger på landets regering. Alla människor har en viktig roll och det krävs engagemang 
från flera olika aktörer, så som kommuner och landsting, även forskare och näringsliv (FN-
förbundet, u.å.). 

De olika målen går att applicera på olika områden och aktörer i samhället. Jag har valt ut 
de mål som jag tolkar och anser vara relevanta vid fysisk planering, och möjliga att bidra till 
genom planering av offentliga rum. Mål 11 – ’Hållbara städer och samhällen’ är det mål som 
främst associeras med stadsplanering. I målet finns tio ytterligare delmål, varav flera är 
intressanta ur ett stadsplaneringsperspektiv. Ett av dem är 11.7, som säger: Senast 2030 
tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och 
offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Ett annat jag anser är relevant är 11.3; Till 2030 verka för en inkluderande 
och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och 
hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder (Svenska FN-förbundet, u.å.).  

Mål nummer 13 – ’Ekosystem och biologisk mångfald’ kan också vara relevant i vissa fall, 
speciellt när det gäller grönområden och val av vegetation i staden. Det handlar om att bevara 
skog, bekämpa ökenspridning, och det som är relevant i det här fallet, stoppa förlusten av den 
biologiska mångfalden (Svenska FN-förbundet, u.å.).   

Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Agenda 2030, som ska underlätta för 
samhällets aktörer att bidra till fortsatt omställning av Sverige som modern och hållbar 
välfärdsstat, både lokalt och globalt (Regeringskansliet, 2018). I handlingsplanen beskrivs 
åtgärder för hållbar utveckling. För varje mål finns ett antal åtgärder listade. Det finns totalt 20 
punkter för mål 11 och de tre som är mest relevanta för den här studien är:  
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- Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har i uppdrag att utveckla och genomföra regionala 
handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 
för perioden 2017–2020.  

- Genom stadsmiljöavtal ges statliga bidrag till kommuner och landsting för att främja hållbara 
stadsmiljöer. Detta sker i form av medfinansiering av anläggningar och lösningar för kollektivtrafik och 
cykeltrafik. 

- Ett stöd till kommunerna för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer har införts. Stödet 
kan även användas för att främja innovativ, mångfunktionell och resurseffektiv stadsgrönska och till att 
genom stadsgrönska förbättra städernas robusthet och motståndskraft.  

 
Dessa åtgärder förväntas ge resultat under kommande år, enligt Regeringskansliet (2018).  
 
3.2 Sveriges nationella mål 
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella 
genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Sveriges 
miljömål, u.å.). 
 
3.3 Hudiksvalls kommun 
Hudiksvall ligger längs östkusten, ca tre timmar norr om Stockholm. Hudiksvalls tätort har 
16 210 (2017) invånare och 37 401 (2017) i hela kommunen, men målet är att växa till 50 000 
invånare i kommunen, varav 25 000 i staden år 2050 (Hudiksvalls kommun, u.å.-a). 

Hudiksvall blev ekokommun 2002 (Hudiksvalls kommun, u.å.-b), vilket innebär att 
kommunen har en del riktlinjer och mål att ha till grund i alla beslut som tas. Föreningen 
Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och 
regioner (Sveriges ekokommuner, u.å.). Syftet är att främja utvecklingen för ett hållbart 
samhälle utifrån en ekologisk syn med koppling till både det ekonomiska och sociala 
perspektivet. Det finns fyra ”hållbarhetsprinciper” som medlemmarna, kommuner, företag och 
organisationer ska stäva efter att uppfylla (ibid). Dessa är att naturen inte ska utsättas för 
systematiskt ökande koncentrationer av (1) ämnen från berggrunden, (2) ämnen från samhällets 
produktion, eller (3) degradering på fysiskt sätt. Den sista (4) handlar om att det inte ska finnas 
några strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening 
(ibid.).  
 
3.4 Landskapslaget AB 
Landskapslaget är ett av Sveriges största fristående landskapsarkitektkontor, och de arbetar 
med, landskapsarkitektur och stadsbyggande (Landskapslaget AB, u.å.-a). Företagets 
övergripande miljömål är att aktivt verka för en bättre livsmiljö och hållbar samhällsutveckling 
i våra uppdrag (ibid.). Som grund för verksamheten finns en kvalitets- och miljöpolicy och de 
gör en miljöutredning av konsekvenserna av sitt egna arbete. 

De har varit med under hela processen i planeringen av Kattvikskajen, vilket är ganska 
ovanligt. Oftast medverkar konsultföretag endast i någon del av projektet. Här rör vi oss från 
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den stora skalan och de tidiga skeden ner till minsta detalj och den färdiga utformningen, säger 
Max Goldstein, stadsplanerare på Landskapslaget (Landskapslaget AB, n.d.-b).  
 
3.5 Kattvikskajen  
Kattvikskajen ligger i Hudiksvalls västra hamn, se figur 1, med gångavstånd till stadens 
centrum och buss- och tågstation. Tidigare låg det ett sågverk på kajen, det har även funnits 
andra verksamheter där, bland annat badhus. Sedan verksamheterna upphörde har 
Kattvikskajen varit en stor tom yta, som bland annat använts för parkering (Landskapslaget AB, 
2018a, s 9). Det har funnits en plan på ett nytt badhus, som vann laga kraft, men det blev aldrig 
något av det, på grund ut av olika politiska viljor (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). Nu 
ska det byggas en helt ny stadsdel på området med cirka 450 bostäder, en stadsdel som är 
tillgänglig för både dem som bor, arbetar och besöker den (Landskapslaget AB, 2018a, s. 3). 
Hudiksvall har i dagsläget brist på bostäder och Kattvikskajen är utpekat som område för 
bostäder i dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun (2018).  

Hudiksvalls kommun gjorde en beställning till Landskapslaget AB, som har varit med och 
tagit fram plankarta och kvalitetsprogram tillsammans med planarkitekt Anna Ryttlinger och 
stadsarkitekt Christina Englund från Hudiksvalls kommun.  

Planen blev antagen i Kommunfullmäktige den 24 september 2018 (Hudiksvalls kommun, 
2018b). Den har dock blivit överklagad, främst på grund ut av utbyggnaden av järnvägen till 
ett dubbelspår som planeras att eventuellt läggas intill området. Dock har inget beslut tagits 
angående dubbelspåret än. En privatperson har överklagat på grund av oro kring erosion, men 
kommunen svarar med att det inte ska vara någon fara. Även ett par hotellägare har överklagat, 
då det i stadsdelen kommer att tillåtas hotellverksamhet, och de tror att ett nytt ”centrum” på 
kajen kan påverka stadens nuvarande centrum (Sjöborg, 2018). Men kommunen argumenterar 
för att de som överklagat inte är sakägare, men skulle de ändå bedömas vara det menar 
kommunen att överklagandena ska avslås (Sjöborg, 2018b).  De väntar nu på ett beslut från 
Mark- och miljödomstolen (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kattvikskajen i Hudiksvall, innan 
arbetet med den nya stadsdelen började.  
Källa: Flygfoto Hudiksvalls kommun, 
Kvalitetsprogrammet (2018).  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 
Det finns mycket forskning på det här området, om urbana grönområden, ekosystem, ”gröna 
städer” och hållbar stadsplanering. Här kommer jag att presentera ett urval vad andra forskare 
har sagt om ämnet. Avsnitt 4.1 är relevant för den här studien då den fokuserar på offentliga 
rum och dess betydelse för staden. Tidigare forskning om hållbar planering, som presenteras i 
avsnitt 4.2, kan användas i den här studien för att jämföras med hur planeringen av det här 
projektet gått till och hur planerarna har agerat.   
 
4.1 Offentliga rum och urbana grönområden  
Enligt Pregill och Volkman (1999) startade urbanpark-rörelsen (urban park movement) efter 
den omfattande urbaniseringen under industriella revolutionen, för att förbättra livskvalitén i 
den moderna staden (Loures et al., 2007, s.171). De första stadsparkmodellerna var resultatet 
av en allmän rörelse från medborgarna som syftade till att göra något åt de höga sjukdomstalen, 
tätheten, och tillväxten. Huvudsyftet under början av urbanpark-rörelsen var alltså inte för att 
främja ekologiska funktioner (ibid.). 

De senaste åren har vi sett en intressant trend i utvecklingen av att inkludera naturen i 
städer, och urbana parker, öppet utrymme och relaterade hälsoproblem är en viktig del av varje 
statlig, regional och lokal infrastrukturplan (Loures et al., 2007). Urbana parker är även en 
viktig del i det komplexa urbana ekosystemnätverket och tillhandahåller betydande 
ekosystemtjänster (ibid.). Tillexempel pollinering, skadedjursbekämpning och nedbrytning av 
organiskt material (Morales-Vásquez et al., 2018), och modifiering av markegenskaper, som 
pH och organiskt material i jorden (Setälä et al., 2017). Urbana parker kan även bidra till 
reglering av temperatur och dämpar ljud (Morales-Vásquez et al., 2018).  

Vikas Mehta (2014), har tagit fram fem dimensioner av offentliga rum, som han använder 
för att värdera offentliga rum. Resultatet är ett index som kan användas för att utformningen av 
nya parker och uppdateringen av befintliga parker ska gynna så många som möjligt (Mehta, 
2014). Dessa är: (1) delaktighet – offentliga rum är en arena för gemensamma intressen, men 
också ett utrymme där konflikter kan utspelas. Det handlar även om tillgänglighet, att alla ska 
både nå och kunna utnyttja utrymmet; (2) meningsfulla aktiviteter – att en plats är användbar, 
stöder aktivitet eller är symboliskt eller kulturellt meningsfull för individer eller grupper; (3) 
bekvämlighet – påverkas av flera olika faktorer, inklusive upplevda säkerhetsnivåer, känslan 
för miljön och människor, fysiska förhållanden och väder, det kan handla om solljus, skydd för 
skugga och vind etc.; (4) säkerhet – ofta ett ledord inom offentliga rum idag, utformningen kan 
påverka både den upplevda tryggheten och den verkliga säkerheten på en plats. Flera studier 
visar att den upplevda känslan av säkerhet kan påverkas av den fysiska utformningen, miljö, 
markanvändningen och den kan även uppstå av konstant närvaro av människor och ögon på 
gatan; och den sista (5) trivsel – att platsen har kvaliteter som skapar en bra bild hos 
människorna som rör sig där (ibid.).  
 
4.2 Hållbar planering 
Vi befinner oss just nu i en hållbarhetsplaneringsera, där åtgärder för att skapa mer hållbara, 
levande och rättvisa samhällen utforskas (Wheeler, 2013). Hållbarhetsmålen vävs in i de 
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traditionella planeringsdokumenten, i policydokument och i institutioner, och 
”hållbarhetsplaner” och ”gröna planer” skapas på flera olika maktnivåer (ibid.). Att gå vidare 
mot en bättre och mer hållbar framtid är framförallt en planeringsutmaning (ibid, s. 13). 

Stephen M. Wheeler, (2013), docent i landskapsarkitektur, diskuterar i sin bok Planning 
for Sustainability tre olika grunddelar för hållbar planering. Den första är ett långsiktigt 
perspektiv, som krävs för att kunna planera hållbart. Wheeler (2013) skriver att planerare 
behöver bli bättre på att specifikt bedöma hur kortsiktiga åtgärder kan leda till långsiktiga mål. 
De kan även behöva nya tydligare sätt att förklara för allmänheten hur olika typer av 
markanvändning, byggnader, transporter bidrar eller missgynnar hållbarhet i framtiden. Han 
menar även att man ska kunna se hur små förändringar kan samverka för att i framtiden bygga 
ett mer hållbart samhälle. (Wheeler, 2013, s. 43). Det kan innebära att man gör gatorna mer 
gångvänliga, med bredare trottoarer, mer gatuträd, möblering och annat som får ner hastigheten 
på trafiken för att öka säkerheten för gångtrafikanter. Att skapa bättre möjligheter för att röra 
sig i staden till fots eller med cykel, kan bidra till att bilar används mindre (ibid.). Även små 
parker och torg, butiker längs gatan och parkeringar bakom byggnader istället för framför (ibid, 
s. 43). Han menar att dessa små steg kanske inte är märkbara för medborgarna, men tillsamman 
kan de bidra på lång sikt.  

En annan grundläggande del är att ha en helhetssyn, både när det gäller att väva ihop 
människor, ekologi och ekonomi, och att koppla samman alla de olika nivåerna av planering, 
från internationellt och nationellt till en regional, lokal och grannskapsnivå. Det som sker på en 
av nivåerna har även effekter på andra nivåer. Idag gäller det att väva ihop alla olika perspektiv 
igen, efter att de under modernismen separerades och behandlats enskilt (Wheeler, 2013).  
Transporter, byggnader, urban design, miljöplanering, allt, måste relatera till varandra och 
måste därför beaktas därefter. Även discipliner som, arkitektur, landskapsarkitektur, sociologi 
och miljöforskning måste tas med (Wheeler, 2013, s. 44). Enligt Wheeler är åtgärder av högre 
nivåer för att fastställa allmänna mål för planering, med lokala och regionala styren som 
genomför dem, ett sätt att börja bygga en ram för hållbar utveckling (ibid, s. 46).  

Den sista av de tre huvudelementen som Wheeler (2013) beskriver handlar om de 
professionellas, politikernas och medborgarnas roller. Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver alla 
aktörerna medverka mer aktivt i problemlösningar. Planerare behöver ta hänsyn till politikerna, 
naturen och dess ekosystem samt alla medborgarnas åsikter, alla olika samhällsgrupper måste 
få höras. De behöver även balansera ekonomin, ekologin och jämlikhet och allas intressen ska 
uppmärksammas på lång sikt, sedan ska de även implementera alla besluten på varje maktnivå, 
och ta reda på hur de det ska få saker gjorda (ibid, s. 47).  
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5. TEORI  
Det finns en hel del olika planeringsteorier. Den här planeringsteorin, som presenteras i det här 
kapitlet, är relevant för studien då den handlar om planeringsskedet av en ny stadsdel, där de 
konflikter som beskrivs ovan kan uppstå. Tanken med de globala målen i sig är en bra riktlinje 
för uppnå hållbar utveckling och för att bedriva hållbar planeringen, men planerarens triangel 
visar mer hur verkligenheten faktiskt ser ut, när man ska balansera de tre 
hållbarhetsperspektiven.  
 
5.1 Planerarens triangel  
Under de närmaste åren möter planerarna tuffa beslut om var de står i frågan om att skydda 
den gröna staden, främja den ekonomiskt växande staden och att förespråka social rättvisa 
(Campbell, 2015). Campbell, docent i samhällsplanering, har tagit fram en triangel-modell för 
att förstå de olika prioriteringarna inom planering, se figur 2. Den visar de tre perspektiven; (1) 
övergripande ekonomisk tillväxt och effektivitet, (2) social rättvisa, ekonomisk möjlighet, 
jämställd inkomst, och (3) miljöskydd. Det är en förenklad modell, då det självklart finns fler 
perspektiv än så att se på staden. Dessa utgör de tre hörnen av triangeln.   
 

 
Figur 2. ”Planeraens triangel”. De tre perspektiven och konflikterna mellan dem.  
Källa: ‘Green cities, Growing cities, Just cities’ i Readings in Planning Theory, s. 219.   
 
Campbell (2015) menar att de flesta planerare tenderar att hamna i ett av hörnen. ”Den 
ekonomisk utvecklings-planeraren” som ser staden som en plats för produktion som 
konkurrerar med andra städer. ”Miljö-planeraren” som menar att staden konkurrerar med 
naturen om resurserna, om de ska bevaras eller användas. Och den sista, ”rättvise-planeraren” 
som påstår att konkurrensen sker i staden, mellan olika sociala grupper (ibid.).  
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Idealet är att balansera alla tre målen och hamna i mitten av triangeln, som Campbell kallar 
”´Grönt, lönsamt och rättvist’ (Hållbar utveckling?)”. Men det är inte helt enkelt då det finns 
konflikter mellan målen. Triangelns axlar representerar dessa konflikter; (1) 
egendomskonflikten, (2) resurskonflikten och (3) utvecklingskonflikten. Ett exempel på 
resurskonflikten är naturresurser som kan fungera som ett ekonomiskt verktyg för att exploatera 
och tjäna pengar, eller som ett ekologiskt verktyg till exempel i form av ekosystemtjänster. 

Campbell (2015) redogör för ett antal olika strategier och tillvägagångsätt för att försöka 
lösa dessa konflikter, både processuella och materiella strategier. De processuella handlar om 
att hantera och lösa konflikter, bland annat förhandla om konfliktlösning, där alla intressen 
beaktas, och att omdefiniera konfliktens språk, som innebär att planerare agerar ”översättare”. 
Detta för att få alla grupper att förstå varandras resonemang, då Campbell (2015) menar att 
ekonomer, ekologer och the advocate planners ofta pratar om väldigt olika saker, och använder 
olika ”språk”. De materiella strategierna handlar om att främja kreativa tekniska, arkitektonisk 
och institutionella lösningar.  
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6. PROJEKTET KATTVIKSKAJEN 
 
Här presenteras de olika delarna av projektet, hur arbetsprocessen har gått till och hur de 
offentliga rummen har utformats.  

På Kattvikskajen planeras det, som tidigare nämnt, för cirka 450 nya bostäder, fördelat på 
åtta bostadskvarter och antal boende uppskattas till cirka 1100 (Hudiksvalls kommun, 2018c). 
Havet, kajer, torg och parker är stadsdelens offentliga rum, och det är dessa som kommer att 
bygga upp Kattvikskajens nya struktur (Landskapslaget AB, 2018a, s.13). På Kattvikskajen 
finns goda förutsättningar för att gestalta de publika platserna och skapa nya, väl integrerade 
stråk och stadsrum, dessa utformas med hänsyn till Hudiksvalls karaktär (Landskapslaget AB, 
2018b, s.11).  
 

Figur 3. Strukturplanen för stadsdelen på Kattvikskajen.  
Källa: Landskapslaget, (2018).   
 
6.1 Planeringsprocessen 
Hudiksvalls kommun har haft flera olika planer på gång på Kattvikskajen, bland annat ett nytt 
badhus. Men inget har blivit av under de femton åren man har pratat om att bygga där, dels på 
grund av att det funnits olika utformningsförslag, men också olika politiska viljor (Intervju, 
Ryttlinger & Englund, 2018). Enligt planarkitekten Anna Ryttlinger (2018), på Hudiksvalls 
kommun, kom det 2015 ett förnyat beslut, utifrån den fördjupade översiktsplanen, FÖP, som 
togs fram 2014/2015. Där tydliggjordes vad som skulle göras och vilka funktioner som skulle 
finnas på Kattvikskajen, och efter beslutet togs började arbetet med detaljplaneprocessen för 
den stadsdel som är planerad i dag. Från kommunens håll började det med arbete i olika 
fokusgrupper, det gröna rummet, där kommunekologen varit delaktig, som fokuserade på 
ekosystemtjänster och grönska, det offentliga rummet som arbetade med parker och den 
allmänna platsmarken, och det gråa rummet som var specificerad mot den tekniska 
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förvaltningen med gata och parkering, det hårda faktorerna. I arbetet med fokusgruppen det 
offentliga rummet genomfördes ”workshops” med ungdomar från gymnasiet, 
mellanstadiet/högstadiet, och nyanlända, för att ta reda på deras önskemål om hur de offentliga 
rummen ska utformas. Det gjordes för att komplettera underlaget i det fortsatta arbetet 
(Hudiksvalls kommun, 2016).  

Arbetet från de olika grupperna sammanställdes och blev ett underlag till Lanskapslaget 
när de fick uppdraget att ta fram strukturplanen. Landskapslaget har jobbat mer med den medan 
kommunen jobbat mer med underlaget som behövts (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). 
Planarkitekten Ryttlinger (2018) menar att det har varit ganska enkelt att sedan ta fram 
planhandlingarna, utifrån den strukturplan Landskapslaget tagit fram efter en del bollande med 
kommunen. Kommunen var i stort sett nöjda med grundstrukturen i Landskapslagets första 
förslag.  

Landskapslaget tycker att arbetet tillsammans med kommunen har fungerat väldigt bra och 
de har hittat en fin balans. Stadsplaneraren Max Goldstein på Landskapslaget AB (2018) kan 
inte komma på att de behövt välja bort något som varit väldigt viktigt enligt dem eller att de 
haft några stora eller svåra prioriteringsfrågor.  
 

Det har aldrig känts som att vi har behövt ta så svåra beslut faktiskt. På så sätt har det varit ganska lätt att 
jobba med Kattvikskajen, det har flutit på väldigt smidigt, och det har funnits höga ambitioner och viljan 
att verkligen göra nånting bra.  

 
Stadsplaneraren Goldstein (2018) berättar även att de i processen har mötts på ett bra sätt när 
det gäller att föra samman kommunens och politikernas vision och bestämmelserna i den 
fördjupade översiktsplanen med företagets egna vision det allmänna först. ’Det allmänna först’ 
handlar om att säkra dom kvalitéer som vi behöver för kommande miljöutmaningar, men också 
att se till att vi har en stad för alla, att verkligen skapa värden åt, i det här fallet då Hudiksvall 
och hudiksvallsborna (Intervju, Goldstein, 2018). Det är den övergripande vision som de 
försöker få in i alla projekt de jobbar med.  

Dock berättar stadsplaneraren vidare att det var en fråga som diskuterats en hel del, och det 
är trafiken rörande kajerna. Från kommunens, framför allt politikernas håll fanns en vilja om 
att ha kajerna bilfria (Intervju, Goldstein, 2018). Det gör att man istället behöver ta sig in via 
gårdarna, vilket Landkapslaget såg lite annorlunda på. De såg hellre att man släpper på mer 
trafik på kajerna, för att få gårdarna helt fria från bilar, vilket kan kännas tryggt för barnfamiljer. 
Där behövde man då göra ett val om att prioritera bilfria kajer eller bilfria gårdar (ibid.). Det 
lades fram två förslag från Tyréns, som tagits in av Landskapslaget som underkonsult, angående 
trafiksituationen, ett med biltrafik på kajerna och ett utan (Intervju, Ryttlinger & Englund, 
2018). Projektledningsgruppen på kommunen var överens om att det inte skulle vara någon 
biltrafik på kajerna, trots att det innebar biltrafik på gårdarna. Det var bilfria gårdar kontra 
bilfria kajer och de valde då att tillåta biltrafik på gårdarna (Intervju, Ryttlinger & Englund, 
2018).  

Det har gjorts en del beräkningar på hur stor yta som ska vara offentliga platser. Tidiga 
beräkningar gjordes utifrån ett kostnadsperspektiv. Det presenterades sedan för kommunen för 
dem att ta ställning till, eftersom ju mer offentlig yta det blir desto mindre ytor finns det som 
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dom då kan sälja till byggaktörer som ska bygga, och ju fler offentliga ytor desto mer kostar 
det att anlägga, men också att drifta och sköta framöver (Intervju, Goldstein, 2018). Siffran är 
ändå ganska hög, enligt stadsplanerare Goldstein (2018). Han fortsätter berätta att det är en 
siffra kommunen har varit medveten om från början, men valt att gå vidare då även de såg 
värdet av att ha många bra offentliga plaster, istället för att välja bort till exempel den södra 
parken och gjort det till ett bostadskvarter.  

Stadsarkitekt Englund (2018) håller med om att det inte varit några svåra prioriteringar 
eller diskussioner om den offentliga miljön och påpekar att det är 60 procent allmän platsmark, 
inklusive gator.  
 
6.2 Gator och trafik 
Gatustrukturen planeras få goda förutsättningar för att gynna gång, cykel och kollektivtrafik. 
Kommunen har också fått bidrag för hållbara transporter för bland annat de cykelvägar som 
är planerade (Rasmusson, 2019). Närhet och säkerhet är två viktiga aspekter. Grändgator och 
bilfria kajer utformas för att fungera som vistelseytor, dock kommer det gå att ta sig fram med 
bil av tillgänglighetsskäl. Men framkomligeheten för cykel anses vara viktig, och det ska vara 
lättare att gå och cykla än att köra bil. På huvudgatan planeras det för breda cykelpendligsbanor 
och även utrymme för busstrafik (Landskapslaget AB, 2018b, s. 35).  

Att kajerna ska vara bilfria, har varit kommunens vision från början, enligt stadsplaneraren 
Goldstein (2018). Tanken har hela tiden varit att försöka få ner biltrafiken och undvika de 
snabba motorfordonsrörelserna.  

De så kallade Gränderna på Kattvikskajen ska utgöra ett gemensamt ”golv”: där sker 
rörelser på de gåendes villkor och de ska enligt beskrivet i strukturplanen påminna om 
stadsmiljöer i en mänsklig skala som utvecklades innan bilen. Gatorna fungerar mer som torg 
än som korridorer för rörelse, och i gränderna ska det vara lätt att leka och träffas och de ska 
bjuda in till fysisk aktivitet (Landskapslaget AB, 2018b, s. 37). På den övre grändgatan finns 
rum för fler gatuträd, möbler och dagvattenhantering med mera, som kan bidra till att hålla 
hastigheterna nere (ibid, s. 39). Biltrafik kommer att vara tillåtet på grändgatorna på grund av 
tillgänglighetsskäl, då det enligt plan- och bygglagen (PBL) ska gå att ta sig inom 25 meter till 
porten om man till exempel har svårt att gå eller behöver färdtjänst (Intervju, Goldstein, 2018). 
Även de underjordiska garagen, som ska finnas i de flesta kvarter kommer behöva vara 
tillgängliga att nå via grändgatorna (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). Dock kommer dessa 
grändgator att vara gångfartsområden, för att de ska kunna fungera som en fortsättning på 
gårdsplanen, som den lite halvprivata zonen, som samtidigt flyter ihop med det offentliga 
(ibid.). Stadsplanerare Goldstein (2018) menar att det finns en balans mellan var man låter bilen 
köra på ganska snabbt och var man begränsar, men att de generellt har jobbat för att få ner 
hastigheterna. Han berättar även, utifrån tidigare erfarenheter om gångfartsområden och dess 
effektivitet, att det beror på utformningen.  

 
Om man utformar dem som att de ser ut som gator då behandlas de lite mer som gator, att bilarna kör på 
ganska snabbt och folk liksom går ut med sidorna, så att vi har ju försökt lägga in olika planteringar och 
liknande så att bilarna får sicksacka litegrann, samtidigt som det finns en trygghet i att det är en zon närmast 
husväggarna där det går som en vanlig trottoar (Intervju, Goldstein, 2018).  
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Hastigheterna på gatorna är något som påverkar säkerheten och tryggheten, och de kommer att 
regleras utifrån de lokala trafikföreskrifterna. Sen kommer det även att göras materialval, som 
görs av Landskapslaget på detaljeringsnivån, som är tänkt ska särskilja huvudstråket från 
grändgatorna (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). Passagen genom parkstråket, till 
exempel, där är tanken att det ska kännas som att köra igenom en park som får en hämmande 
effekt på farten, enligt stadsarkitekt Englund (2018). Även hon menar att det finns mycket i 
gestaltningen som kan bidra till lägre hastigheter, till exempel träd, istället för kala trottoarer 
på sidorna och en vägbana, då är det lätt att man gasar på.  

Huvudgatan är planerad för att fungera för biltrafik, likaså den stora gatan mot 
järnvägsspåren. Där kommer det även att finna möjlighet för bussar att lätt ta sig fram, för att 
få en effektiv kollektivtrafik (Intervju, Goldstein, 2018).  
 
6.3 Parkering  
Det ska finnas gott om cykelparkering i anslutning till entréer. Parkering för cykel ska finnas 
inom 25 meter från respektive målpunkt och parkeringstalet för cykel planeras att bli 1,0 för 
ettor, 2,0 för tvåor och 3,0 för bostäder med tre rum eller fler. Parkeringstalet för bil i stadsdelen 
beräknas bli 1,0 parkeringsplats per hushåll. 

Parkering har planerarna och politikerna i kommunen haft lite olika syn på. Planerarna ville 
ha två parkeringshus i början av området, och slippa de underjordiska parkeringshusen vid varje 
kvarter, som nu är planerade, för att försöka hålla nere biltrafiken i stadsdelen. Men politikerna 
var mer inställda på det parkeringstal som finns för kommunen, från 1998, som ligger på 1,0. 

Planarkitekten Ryttlinger (2018) berättar även att vissa av byggherrarna, som ska bygga 
bostäder i området, har varit i samma linje som dem, med färre parkeringar, medan andra 
byggherrar påstår att de inte får lägenheterna sålda om de boende inte har parkering i direkt 
anslutning till hissen till exempel. En anledning till att det bli fler parkeringsplatser kan vara att 
det inte har byggts in den här skala i Hudiksvall på väldigt länge, och därför är politikerna 
känsliga för vad byggherrarna säger, för de vill inte förlora dem, menar planarkitekt Ryttlinger 
(2018).  
 
6.4 Kajerna  
Kajerna en tidig och viktig punkt i projektet Kattvikskajen, då de var i dåligt skick, enligt 
stadsplanerare Goldstein (2018). Därför låg fokus på att göra om dem, för att de ska hålla och 
fungera för olika väder och vind, och kommande klimatförändringar, som torka och 
vattenhöjningar (Intervju, Goldstein, 2018). Det kommer även finnas förutsättningar för 
båtbryggor (Landskapslaget AB, 2018b).  

En av tankarna bakom att de skulle vara bilfria var att det kändes viktigt att fortsätta 
strandpromenaden från den östra hamnen (Ryttlinger & Englund, 2018). Det var först när de 
gick fram med strukturplanen som de fick igenom att kajerna skulle vara bilfria (ibid.). Kajerna 
ska bli ett naturligt stråk för promenader och löpning, med målpunkter i parkerna 
(Landskapslaget AB, 2018b).  
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6.5 Torg  
Två torg bildas längs huvudstråket fram till Kattviken, en vik som har konstruerats längs kajen. 
Den beskrivs i avsnitt 6.7. Triangeltorget är stadsdelens huvudtorg, där tanken är att man samlas 
för att vistas i stadsdelens mitt. Ett av torgen ansluter också till en byggnad som planeras vara 
offentlig. Till skillnad från de andra offentliga platserna, som handlar om närheten till vatten 
och om lek och grönska, handlar torget om mötet mellan människor (Landskapslaget AB, 
2018b, s. 28). Det andra torget är Kajtorget, där ska sittplatser och en gestaltad 
dagvattenhantering finnas (ibid, s. 29). Dagvattenhanteringen beskrivs utförligare i avsnitt 6.8.  
 
6.6 Parkområden 
Planområdet omfattar cirka 7,2 hektar inklusive en del av havet (Hudiksvalls kommun, 2018b), 
och stadsdelen kommer att ha en parkyta på totalt 4800 kvm, vilket är 4,3 kvm per boende. Det 
planeras för två större parker, Naturkilen, som är cirka 3000 kvadratmeter och Timmerparken 
som är cirka 1800 kvadratmeter stor.  

Arbetet med parkerna började med att bestämma lokaliseringen av parkerna, och där utgick 
de efter en närhetsprincip, där ingen boende skulle ha med än 200 meter till närmaste park 
(Intervju, Goldstein, 2018). Storleken på parkerna har inte bestämts utifrån några riktlinjer, utan 
har kommit ifrån tidigare erfarenheter om vad som fungerat bra i tidigare projekt (ibid.). Dock 
tror stadsplanerare Goldstein (2018) att det är ganska bra värden om man skulle mäta, till 
exempel parkyta per boende, men i det här fallet har fokus varit på närheten till parken. Men 
skulle man mäta för hela Hudiksvall och man ser till alla parker och offentliga platser i staden 
så blir det här ett tillskott.  

Den stora parken, Naturkilen har funnits med från början och kom naturligt genom att man 
fortsatte uppåt från Kattviken, se figur 3. Stadsplanerare Goldstein (2018) förklarar att tanken 
är att den ska fungera som ett centralt stråk från tågstationen till Kattviken, som senare kan bli 
en ihopkopplad passage vid ett eventuellt bygge av en bro över spåren i framtiden. De såg sedan 
att den södra delen skulle få en parkbrist, så därför planerade de även en park där (ibid.). Den 
södra parken var först tänkt som en dagvattenpark, men man insåg att det kanske inte skulle 
vara möjligt att utföra i den första etappen av projektet, då man inte hade den avgränsning man 
har idag då och tänkte att Kattvikskajen skulle fortsätta lite längre söder ut (Ryttlinger & 
Englund, 2018). Men av anledningen att man inte vet vad som kommer hända söder om 
Kattvikskajen i framtiden, bestämdes att det får bli en park där ändå för att få en bra övergång, 
det väl trevligt att det inte bara tar slut, utan att det får bli en parkmiljö där istället och sedan 
en fortsättning, menar planarkitekt Ryttlinger (2018). 

Genom att ha olika teman i parkerna, förväntas de locka till sig olika besökare 
(Landskapslaget AB, 2018, s. 31). Parken Naturkilen består av fyra delar som kopplas till 
varandra, där varje del har en egen funktion. Dessa är: Lek- och aktivitetsparken, 
övergångstorget, strandparken och utsiktsterrassen. Konceptet för denna park är ”Naturen gör 
sig påmind” (ibid.). På övergångstorget kommer materialet anpassas för att vara tillgängligt 
och körbart (ibid.). Strandparken kommer att delvis bestå av en nylagd havsvik där växter som 
trivs i Östersjöns vatten har valts. När havet står högt fylls stora delar av ytan med vatten och 
när havet är lägre bildas en organiskt formad vik (ibid, s. 32). 
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Även kajerna kommer att fungera som en slags parkmiljö, då det blir en fin offentlig plats 
att vistas på, menar stadsplanerare Goldstein (2018). Han berättar även att det i 
medborgardialoger har lyfts fram idéer om kolonilotter. Dock har planerarna resonerat att 
Kattvikskajen kanske inte är rätt område för det, vilket har kompenserats med annan odling, i 
den södra parken som kommer att vara öppet för alla. Det planeras bli en stor fruktlund som 
erbjuder skugga och blir en del av stadsdelens skafferi med fruktträd och buskar 
(Landskapslaget AB, 2018b, s. 34). Det blir en så kallad skogsträdgård, som inte kommer 
behöver skötas på samma sätt en ”vanlig” park (Intervju, Goldstein, 2018).  

Parkerna kan fungera som habitat för vissa arter och en plats för ekosystemtjänster 
beroende på vilka växter som planteras. Träd och annan plantering och typ av växtlighet är 
inget som anges i detaljplanen, utan det är beslut som tas nu i projekteringen av den allmänna 
platsmarken (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). Det är Landskapaslaget som väljer 
växtlighet, och stadsarkitekt Englund (2018) säger att de är förtroende för Landskapslaget och 
att dom gör det där bäst. Vid valet av växtlighet utgår Landskapslaget från gestaltningsmässiga 
aspekter, klimat och härdighet samt funktion. De globala målen är för övergripande för att 
påverka valet växter, dock tror Landskapsarkitekten Leine (2019) att de kan bidra till vissa mål. 
Enligt landskapsarkitekt Leine (2019) har det inte gjorts någon utredning om ekosystemens 
eller spridningskorridorers samband med omgivningen, men de försöker få till en mångfald av 
arter och växtformer både i både parker och gatuplanteringar som förutom högt 
upplevelsevärde har ekologiska fördelar. Flera är blommande och bärande så de gynnar 
djurlivet. Även regnbäddarna som fördröjer regnvattnet tillför växtlighet på ett naturligt sätt. 
Det finns även en ambition om att ha många träd för att dämpa vinden på Kattvikskajen (Leine, 
2019). Enligt miljöingenjören Jonas Rasmusson (2019) kommer de även att anlägga ytor med 
fröblandningar och plantor som fjärilar, humlor och bin tycker om. 
 
6.7 Viken  
Kattviken är en konstgjord vik, som varit med sedan kajomdaningsprojektet. Den var det aldrig 
några diskussioner om och man var politiskt överens om den.  

Viken har skapats för att få in mer solljus på kajen, eftersom den har en liten sned vinkel 
mot nordöst, och därmed endast får morgonsol. Viken bidrar då till ljusinsläpp och att norrsidan 
blir mer solbelyst (Intervju, Goldstein, 2018). Enligt stadsplanerare Goldstein (2018) har 
kajerna och viken, varit två basförutsättningar som de jobbat med.   

Stadsplanerare Goldstein (2018) tror inte att viken kommer att utgöra något habitat. Men 
även där är det möjligt att det kan komma senare i vidare arbete när det gäller detaljplaneringen 
av parkernas utformning och plantering, val av växter och buskar. Men motivering bakom viken 
var främst att få in solljus och att skapa en fin miljö (Intervju, Goldstein, 2018). Viken är ett 
element i parken och är mer av ett estetiskt värde, menar stadsarkitekt Englund (2018).  
 
6.8 Dagvattenhantering  
Dagvatten är något som alltid måste tas vara på i en stad, för att reducera föroreningar och 
förhindra översvämning (Hudiksvalls kommun, 2018c). I den nya stadsdelen kommer 
dagvattnet att tas omhand av regnbäddar. Regnbäddar liknar naturens egna sätt att med hjälp 
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av fysiska, kemiska och biologiska processer omhänderta dagvatten (Landskapslaget AB, 
2018b, s.70). 

I det här projektet har kommunen gjort en egen intern dagvattenutredning, istället för en 
extern med hjälp av någon konsult, som man vanligtvis gör, och utredningen har inte fått några 
anmärkningar från Länsstyrelsen enligt planarkitekt Ryttlinger (2018).  

I dagvattenutredningen har det tagits fram kommunala riktlinjer som ska de ska jobba efter, 
då det idag inte finns någon dagvattenpolicy för kommunen (Intervju, Ryttlinger & Englund, 
2018). Dessa riktlinjer är; lokalt omhändertagande; öppen hantering, bland annat rain gardens; 
och rekreativa värden, att man skapar värden i dom här vegetationsbeklädda ytorna, att det 
kan bli en grön miljö också som bidrar till hela området (Intervju, Ryttlinger & Englund (2018). 
Stadsarkitekt Englund (2018) beskriver den här dagvattenhanteringen som en kulturell 
ekosystemtjänst.  

Även här är det Landskapslaget som i detaljprojekteringen beslutar om vart exakt de ska 
placeras för att få till dom bästa lösningarna, i dagvattenutredningen konstateras endast 
övergripande vad som ska göras (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). 

Målsättningen har varit att fånga upp det lokalt och integrerat i hela stadsdelen med 
fördröjning och rening av dagvatten på olika ställen (Intervju, Goldstein, 2018). Att det även 
har ett pedagogiskt syfte också, att det blir synligt och att man kan förstå hur man hanterar 
dagvatten och att man förstår att det är någonting som en stad måste hantera, är en av 
motiveringarna till valet av dagvattenhantering enligt stadsplanerare Goldstein (2018). Han 
menar även att det finns ett estetiskt värde i de olika växtbäddarna och att kunna samlas kring 
vattnet och se det, istället för att de ska försvinna ner i stuprör och brunnar.  

Den typen av dagvattenhantering som är planerad bidrar till en stadsgrönska, det gör även 
de parkmiljöer som de har fått med i strukturen. Parkerna och dess storlek känns väldigt viktiga 
för planarkitekt Ryttlinger (2018) av just den anledningen.  

Kopplat till dagvattenlösningen har kommunen beviljats ett ekonomiskt stöd från Boverket 
för Grönt dagvatten (Intervju, Rasmusson, 2019). I samma bidragsdel lades det även till en typ 
av mobila växtväggar som kan användas för att skapa rumslighet under byggprocessen, som då 
ska bestå av växter som växter som är bra för bin (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018).   
 
6.9 MKB – Miljökonsekvensbeskrivning  
WSP, som är ett konsultföretag, har gjort en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet, 
på beställning av Hudiksvalls kommun efter att genomförd behovsbedömning visat på att en 
MKB ska upprättas (WSP, 2018). I miljökonsekvensbeskrivning ska kommunens bedömning 
av planens miljöpåverkan redovisas, den betydande miljöpåverkan ska identifieras, beskrivas 
och bedömas (Boverket, 2018). I den MKB som tagits fram för Kattvikskajen framgår det bland 
annat att det lokala växt- och djurlivet inte kommer att påverkas negativt.  

 
Det finns begränsat med vegetation och djurliv inom planområdet. Ingen negativ påverkan på växt- och 
djurliv, varken på land eller i vatten, bedöms ske. De nya kajerna är en förutsättning för att planen ska 
kunna genomföras. Det aktuella detaljplaneförslaget innebär att stenslänter kommer att anläggas och parker 
och grönska tillförs området, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för djur- och växtlivet (WSP, 
2018).  



 
23 

 

 
Genom att stadsdelen byggs skapas alltså fler grönområden än vad som finns idag, vilket får en 
positiv påverkan på växter och djur. 

Det framgår även att trafikflöden kommer att flyttas om i staden. 
 
Planområdet kommer att utformas på ett sätt som främjar gångtrafikanters framkomst och fordonsfria zoner 
kommer att finnas. Eftersom området idag endast nyttjas till parkering/uppställning av fordon och inte 
innehåller bostäder, är det möjligt att trafikeringen av området kan öka och därmed påverka luftkvalitén 
något. Kattvikskajens läge med sin närhet till stadskärnan gör dock att fler kan välja att inte köra bil (WSP, 
2018).  
 

Vegetation och träd som kommer att tillföras på platsen kommer att bidra till viss luftrening. 
Miljökvalitetsnormen för luft kommer alltså inte att märkbart påverkas negativt, enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen (WSP, 2018). Ett annat argument i 
miljökonsekvensbeskrivningen är att gångavstånd till både centrum och kollektivtrafik, som 
buss och tåg, också bidrar till goda förutsättningar för att de boende ska avstå från att ta bil.  

I Hudiksvalls kommun är det fyra av de 16 nationella miljömål som nämndes i avsnitt 3.2, 
som är särskilt prioriterade; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Biologisk mångfald samt 
God bebyggd miljö. Genomförandet av planen bedöms inte ha en negativ effekt på några av 
dessa mål (WSP, 2018).  

Teamet på Landskapslaget har också tagit del av den MKB som tagits fram under 
processens gång. Men de har inte behövt göra några större ändringar utifrån resultaten av den, 
möjligtvis någon höjdsättning på kajerna (Intervju, Goldstein, 2018).  

Kattvikskajen ligger i direkt kontakt med havet. Miljökvalitetsnormer, MKN, är något som 
tagits upp och det har gjorts utredningar för bland annat dagvatten. Vattnet är idag av en kvalitet 
som inte håller för att bada, troligtvis på grund av kväve från odlingar längre norrut, och tanken 
är att det här projektet inte ska ”spä på” det och försämra vattenkvalitéerna (Intervju, Goldstein, 
2018).  
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AKTÖRERNA 
I följande kapitel redogörs för hur aktörerna har arbetat i projektet, hur de ser på hållbar 
utveckling och de globala hållbarhetsmålen.  
 
7.1 Arbetet med hållbar utveckling   
Det finns en del förändringar som har skett inom samhällsplanering de senaste åren. En av 
dessa, som stadsplaneraren Goldstein (2018) speciellt har märkt av är att Länsstyrelsen har 
börjat ta upp klimatförändringar som en mycket viktigare fråga. Det handlar om att man 
behöver räkna på bland annat större regnfall, och hur man hanterar vattnet (Intervju, Goldstein, 
2018). Det har kommit in i alla projekt han jobbat med, men det är något de har behövt ta höjd 
för mycket mer än vad de tidigare har trott. Stadsplaneraren Goldstein (2018) tycker att det är 
bra, att man planerar för de utmaningar man kan se komma, och detta är något han har sett de 
senaste fyra åren.  

Politiskt har det snarare tagit en motsatt riktning, menar stadsplaneraren (2018), i alla fall 
när det gället bostadsbyggande. Man har alltså tagit bort de så kallade särkrav som fanns, 
särkrav innebär att kommunen kan ställa egna krav på dem som ska bygga och detta sågs som 
ett hinder för bostadsbyggande då alla kunde ställa olika krav. Istället har man standardiserat 
dessa, vilket gör att kraven hamnar på en lägsta nivå (ibid.). Om kommunen äger marken, som 
i det här fallet, kan man kanske komma runt detta genom exploateringsavtal. Det kan dock bli 
en svår prioriteringsfråga, miljösatsningarna gentemot kostanden. Man vill ställa höga krav, 
men man vill också att de ska bygga bostäderna, högre krav leder ofta till högre kostnader för 
byggherrarna (ibid.).  

Stadsarkitekten Englund och planarkitekten Ryttlinger på kommunen har också märkt av 
en del förändringar de senaste åren. Det blir mer och mer som ska beaktas och vägas in i både 
detalj- och översiktsplanarbeten. Fokus på hållbarhet har ökat senaste åren och tittar man bara 
på planbeskrivningarna idag är de betydligt mer noggranna och omfattande, jämfört med 
dokument från 2011. Det finns idag inget som säger att det ska finnas ett hållbarhetsavsnitt i 
planbeskrivningen som beskriver detta, utan det inkluderas i det färdiga arbetet. Men 
planarkitekten tror att detta är något som kommer att bli tuffare, det kommer hela tiden mer och 
mer krav på planerare, bland annat genom lagändringar, i både Plan-och bygglagen och 
Miljöbalken, det kommer även tryckas hårdare på miljökvalitetsnormerna och 
ekosystemtjänster ska behandlas. Länsstyrelsen är också mycket mer på tårna idag i den frågan 
(Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). Stadsarkitekten Englund (2018) upplever att det är en 
svårighet att hålla sig uppdaterad på alla krav som kommer, och arbetet ökar eftersom det bara 
tillkommer nya saker, inget tas bort. Dock menar hon att det är av ett bra syfte då det gäller 
hållbarhet.  
 
7.2 Lanskapslagets perspektiv  
Landskapslaget har arbetat med strukturplanen, detaljplanen och kvalitetsprogram sedan 
2015. Landskapslaget ritar även på alla offentliga platser – kajer, gator, parker och torg 
(Landskapslaget AB, u.å.-b). Landskapslaget har som konsulteam hjälpt Hudiksvalls kommun 
att ta fram en stadsplan, men jobbar även med alla offentliga ytor i området, det vill säga parker, 
torg, kajer och gator.  Teamet som har jobbat med projektet Kattviskajen har letts av en 
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landskapsarkitekt, och består även av en stadsplanerare och en husarkitekt (Intervju, Goldstein, 
2018). De har alla lite olika huvudfokus och ingångar i projektet men arbetar ändå väldigt 
samordnat enligt stadsplanerare Goldstein (2018). Stadsplaneraren har hjälpt kommunen med 
arbetet kring detaljplaneprocessen, framför allt plankartan och formulering av olika 
bestämmelser.  

Deras arbete i projektet har handlat mycket om att försöka skapa en stadsdel som är en del 
av Hudiksvall och som ska ge värde åt hela staden. Framför allt här eftersom det ligger så 
centralt, det är verkligen jätteviktigt att den ger nånting åt alla hudiksvallsborna, säger 
stadsplanerare Goldstein (2018). Han påpekar att det viktigaste för dem har varit att det finns 
många offentliga ytor och många olika plaster att vistas på. Kattviskajen ska kännas nära och 
kajen ska bli en del av en längre kajpromenad längs vattnet (ibid.).  

  
7.3 Hudiksvalls kommuns perspektiv  
Hela projektet började egentligen med ett omdaningsprojekt av kajen. I samband med det 
investeringsbeslutet som togs då gick man även fram med den här planen, för att det inte skulle 
skjutas upp, enligt planarkitekt Ryttlinger (2018). Det var också i omdaningsprojektet som 
första kontakten med Landskapslaget skedde, då de skulle gestalta kajerna (Ryttlinger & 
Englund, 2018). De tycker att det fungerade väldigt bra och det har byggts på kontinuerligt 
sedan dess. De gjorde en beställning till Landskapslaget och hade inte några speciella krav i 
den. Det enda som man politiskt uttryckte var väl det att vi skulle bygga på ’Hudiksvalls-
karaktär’, och så jättemycket mer precist än så var det ju inte egentligen (ibid.).  

Även om kommunen inte marknadsfört sig så bra som de önskat finns det mycket de är 
stolta över i projektet. Främst småskaligheten de fått till, att det kopplar an till riksintresset för 
kultur- och miljövård, att de fått igenom kvalitetsprogrammet politiskt samt samarbetet med 
exploatörerna, att de ha kunnat ställa de krav på dem som de tycket är viktiga (Ryttlinger & 
Englund, 2018). Även uteblivna reaktioner och att det inte blivit någon debatt ser de som ett 
tecken på att de det gjort är bra som tas emot väl av allmänheten. Det har kommit in få yttranden, 
speciellt från privatpersoner (ibid.).  

Den kontinuerliga kontakten med Länsstyrelsen har också gynnat projektet, tycker 
planarkitekt Ryttlinger (2018). De har varit överens med varandra under nästa hela processen. 
Länsstyrelsen roll i projektet är att vara rådgivande och komma med synpunkter, både under 
samråd och granskning av planen, utifrån deras bevakningsområden (ibid.).  
 
7.4 Implementering av hållbarhetsmålen  
Hållbarhetsmålen har inte varit en punkt som diskuterats i projektet, däremot menar 
stadsplaneraren Max Goldstein på Landskapslaget (2018) att det ändå har känts ganska 
självklart och att de och kommunen har varit överens om att alla vill göra något som är så bra 
som möjligt. 

Stadsplaneraren (2018) tycker personligen att de globala hållbarhetsmålen är väldigt 
viktiga. Han anser också att det är viktigt att alla i samhället jobbar med dem. Vidare menar 
han att det är svårt, och att man behöver bryta ut några av målen då vissa berör arbetet mer än 
andra. Men det krävs ändå ett helhetsarbete för att man ska kunna arbeta med den ordentligt 
(Intervju, Goldstein, 2018). För honom känns målen inte som något nytt inom arbetet han gör, 
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då hållbarhetsfrågorna har ingått i både utbildning och i tidigare projekt de har jobbat med. Han 
tycker också att ämnet är väldigt starkt förknippat med stadsbyggnad (ibid.).  
 

De fina var ju mer att dom är samlade och att det är så många att det är något vi kan samlas kring och kan 
hänvisa till, det är väl det som för oss har varit kanske det starkaste med hållbarhetsmålen som ett redskap. 

 
Dock har det inte hittats några hänvisningar till målen in just det här projektet. Men enligt 
stadsplanerare Goldstein (2018) kan målen användas som ett redskap och de mål som ligger 
närmast dem, från stadsplaneringssidan är nummer 11 – Hållbara städer och samhällen, där 
finns det mycket som även kommer in i Kattvikskajen.  

Kommunen har inte jobbat uttalat efter Agenda 2030, men planarkitekt Ryttlinger (2018) 
påpekar att de har kommunens egna mål som de jobbar utifrån utan att de direkt tänker på det. 
Bland annat genom att de alltid görs en behovsbedömning, de har kontakt med kommunens 
miljöavdelning under hela processen, och i fokusgruppen gröna rummet har kommunekologen 
varit delaktig. Det är hon som har drivit dessa frågor på kommunal nivå, menar planarkitekt 
(2018). Men jag kan ju inte säga att vi har haft någon tanke kopplat direkt till Agenda 2030, 
fortsätter hon. Stadsarkitekt Englund (2018) håller med, det tror jag ju inte att vi kan påstå, att 
vi har sett det framför oss… Men hon påpekar att en av de saker som varit viktiga i utformningen 
av stadsdelen är den sociala aspekten. Till exempel har det tagits ett politiskt beslut om att det 
skulle vara 30 procent hyresrätter i området. Stadsarkitekt Englund (2018) berättar att tanken 
är att det ska finnas en blandning av olika målgrupper i staden. Det har från början varit uttalat 
politiskt att Kattvikskajen inte bara ska bli en plats för boende utan att parker och torg ska 
utformas så att det lockar till sig andra också (Intervju, Ryttlinger & Englund, 2018). Att det 
också blir liksom stadens vardagsrum, fyller Englund (2018) i.  Därför har även 
trygghetsaspekten varit väldigt central. Stadsarkitekt Englund menar att fokus på 
säkerhetsaspekten är något som yttrar sig i att det här med direkta entréer ut till gatan, till 
exempel att det inte ska vara döda fasader längs med gatan… Hon menar även att 
småskaligheten bidrar, inte bara med trygghet utan också upplevelsen av staden. 
Landskapslaget jobbar även en hel del med tillgänglighetsfrågor i utformningen och 
projekteringen (Ryttlinger & Englund, 2018). 

 De ekologiska aspekterna har däremot inte varit speciellt uttalade, stadsarkitekten (2018) 
tror att det kan beror på en rädsla från politikerna, att man är rädd att det blir dyrt om man ställer 
för höga krav. Till exempel som i fallet med byggherrar och antalet parkeringsplatser.  

Eftersom Hudiksvalls kommun är en ekokommun har alla har gått en webb-utbildning, och 
alla beslut ska prövas mot de hållbarhetskriterier som utbildningen handlar om (Ryttlinger & 
Englund, 2018). Planarkitekten och stadsarkitekten menar att andra kan komma undan dessa 
ganska lätt, medan de inom planering faktiskt måste jobba aktivt med dem i de material de tar 
fram (ibid.).  

Stadsarkitekt Englund (2018) arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan för 
kommunen, och där är det väldigt mycket tyngd på hållbar utveckling, det är inget som går att 
komma undan, säger hon. I detaljplanearbetet sker det mer på mikronivå. Det görs alltid en 
första bedömning innan man går fram med en plan. En så kallad undersökning om 
miljöpåverkan görs för att ta reda på om man behöver göra en MKB eller inte. Den 
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undersökningen skickas till Länsstyrelsen, och de yttrar sig om det är något som de behöver 
fokusera extra på, det ses som den officiella starten för planen enligt Länsstyrelsen (Ryttlinger 
& Englund, 2018).  

Planarkitekt Ryttlinger (2018) anser att Agenda 2030, speciellt mål 11, är något de 
verkligen borde grotta ner sig i, men att det tillsammans med annat liknande har blivit eftersatt 
då de är underbemannade. De känner absolut att det finns ett ansvar på dem som planerare, 
därför känner de att de är viktigt att få till en bra ÖP att ha som stöd (Ryttlinger & Englund, 
2018).   
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8. ANALYS  
I följande avsnitt kommer studiens frågeställningar att besvaras, utifrån den tidigare forskning 
och teori som presenteras i kapitel 4 och 5, samt resultatet av studie i kapitel 6 och 7.  
 
8.1 Planeringsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv  
Enligt Campbells (2015) planerartriangel finns konflikterna mellan det ekonomiska, ekologiska 
och sociala alltid där, även om de inte skapat några svårare prioriteringar för planerarna i just 
det här fallet. Att något prioritas betyder att något annat väljs bort, inte alltid men ofta.  

Att en konflikt mellan det ekonomiska och sociala om naturresurser, Campbells (2015) 
resurskonflikt uppstår kan beror på att Hudiksvalls kommun är en relativt liten kommun och 
det är förståeligt att rädslan finns för att ingen ska vilja köpa marken och bygga bostäder. Därför 
åsidosätts i vissa fall den ekologiska aspekten för att säkerställa ekonomin. Trots det har det 
ekologiska perspektivet har beaktats i ganska stor utsträckning i det här projektet, eftersom 
Hudiksvall är en ekokommun och de har en del riktlinjer att arbeta efter, de har arbetat med 
kommunens ekolog och haft nära kontakt med miljöavdelningen på kommunen, främst en 
miljöingenjör. De hållbarhetsbidrag de fått för deras lösning av dagvattenhanteringen, och även 
för hållbara transporter kan ses som ett ”bevis” på ett ekologiskt hållbart arbete. Något som kan 
ses som att det sociala, och kanske även det ekologiska har gått före den ekonomiska aspekten 
är beslutet om en till park istället för ännu ett kvarter bostäder, något de hade tjänat på då de 
hade kunnat sålt av den marken. Däremot planeras det till förmån för ekonomin i viss mån, då 
det i planen möjliggörs för butiker och andra verksamheter i bottenvåningarna ut mot torg och 
gator, vilket är tänkt ska främja näringslivet.  

De olika fokusgrupperna, Gröna rummet, Gråa rummet och Det offentliga rummet, som 
arbetet startade med kan ses som ett sätt att försöka väva in de olika intressena som finns och 
därmed närma sig mitten av Campbells (2015) planerartriangel. Arbetet nära kommunens 
miljö-avdelningen och kommunekologen tillsammans med det sociala perspektivet som funnits 
kan tolkas som att planerna i det här projektet befinner sig närmare social rättvisa och 
miljöskydd i triangeln. Den sociala aspekten är det som enligt mig, har framhävts mest i det här 
projektet. Landskapslaget med sin vision det allmänna först, och som tillsammans med 
kommunen arbetat för att Kattvikskajen ska bli en stadsdel för alla Hudiksvalls medborgare, 
inte bara för de som kommer att bo där. Även politikernas beslut om att 30 procent av 
lägenheterna ska vara hyresrätter för att fler ska ha råd att bo där, bidrar till det sociala. De har 
även haft medborgardialoger, där de bjudit in ungdomar, för att de ska få komma med deras 
synpunkter på hur de allmänna platserna ska utformas i stadsdelen. Det kan tolkas som att 
planerarna fungerat som översättare mellan olika intressen, som enligt Campbell (2015) är en 
av lösningar som behövs för att nå mitten av triangeln, hållbar utveckling.  

En annan nödvändig lösning enligt Campbell (2015), är att planeraren ska främja kreativa 
tekniska lösningar. Dagvattenhanteringen på Kattvikskajen kan ses som en sådan, en lösning 
planerarna fört in i projektet av både ekologiska och sociala skäl. Det är inte en bara en ”enkel” 
lösning som tilltagits av bekvämlighetsskäl. Dagvattenlösningen är något som tagits upp under 
båda intervjuerna utan att frågan kommit, jag tolkar det som att det är en viktig del i den här 
planen, som planerarna är stolta över. Dagvattenhantering är alltid nödvändigt, men i det här 
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projektet har även fokus legat på att göra dagvattenhanteringen både estetiskt och pedagogiskt. 
Pedagogiskt i det syftet att visa människorna att dagvatten är något som måste tas hand om.  

Ytor kommer att anläggas med växtlighet som gynnar bin, fjärilar och humlor och det 
verkar vara ett medvetet val för att gynna ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det finns 
även en del tankar kring vilken växtlighet som är bäst att välja, dock har ingen utredning kring 
det genomförts.  

Områdets stora andel offentliga ytor är något som kan gynna social hållbarhet, då det är 
tänkt att alla ska kunna vistas i staden. Möjligheten ökar naturligtvis när de offentliga rummen 
ökar, men det behöver inte betyda att det är så det kommer bli i verkligenheten. Men de 
offentliga rummen på Kattvikskajen rustas med förutsättningar för social interaktion, med bland 
annat bänkar, lekplats, växlighet och miljöer som är tänkt ska ge rekreativa värden.  Det har 
även varit fokus på säkerhet och trygghet i utformningen de offentliga rummen. Bland annat att 
det inte ska vara döda fasader längs gatorna. Det kan bidra till känslan av den konstanta 
närvaron av människor och ögon på gatan som Mehta (2014) nämner som en faktor i värdering 
av offentliga rum.  Att det byggs bostäder nära centrum som bidrar till att fler inte tar bilen, 
används som ett argument för hållbarhet. Men det kan även leda till att fler flyttar in till 
stadsdelen med bil, då det finns parkeringsmöjligheter där. Det beror alltså på om det är 
människor som tidigare bott längre ut från stadskärnan och tagit bilen oftare eller om det är helt 
utomstående människor som flyttar in och tillför bilar. Att det ligger nära centrum behöver inte 
betyda att biltrafiken minskar, men den nya stadsdelen behöver inte heller betyda att biltrafiken 
ökar avsevärt mycket. Det är något som kan vara svårt att förutse, då det inte går att styra över 
vilka som flyttar in.  

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att alla intressen beaktas och att alla aktörer 
samarbetar vid problemlösning, enligt Wheeler (2013). I det här projektet har medborgarna, 
politikerna och Länsstyrelsen varit med under hela processen tillsammans med kommunen och 
Landskapslaget. Politikerna och planerarna i det här fallet har varit överens genom nästintill 
hela projektet. Planen har inte heller fått in märkvärt många yttranden vilket kan ses som att 
även medborgarna är nöjda med resultat så här långt.  

Den andra aspekten Wheeler (2013) nämner är att ha en helhetssyn. Planerarna har haft en 
helhetssyn till viss del i det här projektet. Det har varit viktigt för dem att det här inte blir ett 
isolerat område, utan att det blir en stadsdel som knyter an till resten av staden. Det ha även 
planerat för att väva in naturen i de olika parkområdena, vilket också kan ses en del av en 
helhetssyn.  

Den tredje aspekten, ett långsiktigt perspektiv är inte lika tydlig i projektet. Men det finns 
en del val som påstås grundas i ett långsiktigt perspektiv. Bland annat har de framfört att de valt 
material och växter som ska hålla länge och klara av förutsedda klimatförändringar och extrema 
väder i framtiden. Kajen även är rustad för att klara av den beräknade vattenhöjningen.  

Men varken långsiktighet, eller hållbarhet för den delen, har varit tydligt förklarade för 
medborgarna, vilket Wheeler (2013) menar att planerar måste bli bättre på.  
 
8.2 Hållbarhetsmålens betydelse  
De olika hållbarhets målen kan fungera som stöd i beslut som tas, och som planerarna kan 
hänvisa till. FN kan bidra genom att blanda annat utbildning om de globala målen, problemet i 
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just det här fallet är att kommunens tjänstemän inte har tid att uppdatera sig och ta del av den 
nya information som kommer. Det som däremot har större inverkan är lagändringar, då det 
verkligen är något man måste förhålla sig till.  

De globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030), tillsammans med begreppet ’hållbar 
utveckling’ uppfattas ofta väldigt diffust och väldigt brett av de flesta. Å andra sidan kan målen 
vara väldigt inspirerande av just den anledningen att de är omfattande och globala. Men de kan 
vara svåra att greppa och veta hur man ska tolka dem och vad man ska göra med det. Därför 
kanske de ofta åsidosätts av planerarna på grund av att det finns annat som faktiskt måste göras 
enligt lag. Det är det som kan anses vara det största problemet när det gäller implementeringen 
av de globala målen, att det inte är tydligt nog vad som ska göras. Men däremot bryts de globala 
målen ner, både på nationell och regional nivå, för att de ska vara lättare att hantera. Även 
kommunen har deras egna mål och riktlinjer att följa. Så egentligen kanske de globala målen 
spelar in, även om de inte arbetat uttalat efter Agenda 2030, som även nämns i inledningen. De 
arbetar efter kommunens egna mål, som är en utbrytning av de globala målen, alltså bara en 
liten del av dem. Men å andra sidan kan inte en enskild kommun göra allt.  

De hållbarhetsbidrag kommunen har fått kan vara en bra morot för hållbar planering, då 
det kostar att bygga nytt, speciellt för en mindre kommun. Bidraget för stadsgrönska är ju en 
av de åtgärder som finns i regeringens handlingsplan för Agenda 2030, som ett stöd för att 
underlätta för kommuner att uppnå en hållbar utveckling. Det kan även minimera risken för 
målkonflikter, då kommunen kanske får råd med mer och kan gynna fler intressen.  

Det har skett en del förändringar genom åren, både positiva och negativa ur ett ekologiskt 
perspektiv. Att det blir mer skärpa lagar gör att planeringen ”tvingas” bli mer hållbar. Men 
samtidigt sker ändringar som leder till att det blir svårare att ställa krav, till exempel att de har 
tagit bort särkraven som kan ställas på byggherrar. Det gör att kommuner inte längre kan ställa 
lika högre krav som det kanske vill. Målen går ju alltid att hänvisa till men så länge det finns 
någon lag går det ju inte att kräva något.   
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9. SLUTSATS  
 
Syftet med den här studien var att undersöka hur hållbar planering uttrycks och praktiseras i en 
svensk stadsdelsplaneringsprocess, med fokus på nya stadsdelen Kattvikskajen som planeras i 
Hudiksvall. De planerare som har intervjuats har alla utryckt att hållbar utveckling och hållbar 
planering är viktigt, och att det finns ett ansvar på dem som planerare. Det går också att ana en 
hållbar planering i det här projektet. På Kattvikskajen har det legat ett stort fokus på offentliga 
rum, främst från Landskapslaget håll, men även från kommunens. Det har varit viktigt för dem 
med ett socialt perspektiv, men de har även utformats på ett sätt som kan tänkas vara bra ur ett 
ekologiskt perspektiv. Det finns motiveringar bakom besluten men de framförs inte så tydligt i 
plandokumenten eller i marknadsföringen, det har inte heller hänvisats till Agenda 2030, men 
i viss mån till kommunens egna mål. En behovsbedömning har gjorts för planen, vilket en 
bedömning av hur områdets miljö påverkas av planen och om en MKB ska upprättas. Dock är 
detta nödvändigt enligt lag (Miljöbalken), och kan därför inte tydas som en åtgärd som 
kommunen gjort för att vara hållbara. Men att det görs är i och för sig bra ur ett hållbarhets 
perspektiv, oavsett av vilken anledning det genomförs. Det kan ses som ett exempel på att något 
kanske behöver vara en lag för att det ska genomföras. De har även haft en integrerad planering, 
där olika intressen har tagits hänsyn till, alla aktörer har medverkat från ett tidigt skede i 
processen, vilket ha varit viktigt för att kunna beakta alla intressen. I just det här projektet verkar 
det inte ha funnit några större målkonflikter. I alla fall inte sett från planernas sida. Det ser mer 
ut som att implementeringen av de globala hållbarhetsmålen inte skett på grund utav för lite 
kunskap om dem, brist på resurser och en rädsla för att det inte ska gå att genomföra. Dock 
beror rädslan på ekonomi, att det inte ska fungera ekonomisk, vilket kan ses som en målkonflikt.  

De slutsatser som dragits om arbetsprocessen vid planeringen av Kattvikskajen kan inte 
generaliseras på andra projekt då, arbetet skilja sig rejält mellan olika kommuner, beroende på 
storlek och resurser, och vilken arbetskultur som finns, men även vilket politiskt styre 
kommunen har. Så att bara undersöka ett projekt i en kommun räcker inte för att dra 
generaliserande slutsatser om hur hållbar planering uttrycks och praktiseras i en 
svensk stadsdelsplaneringsprocess.  

Agenda 2030 är relativt ny, så det är svårt att redan säga något om hur bra målen 
implementeras. Men man kan se att hållbar utveckling och hållbar planering ändå finns nästa 
överallt i viss mån. För det mesta finns viljan att planera hållbart, men resurserna och kunskapen 
om vad det innebär finns inte riktigt där.   
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Ryttlinger, Anna, 181218, planarkitekt Hudiksvalls kommun 
Englund, Christina, 181218, stadsarkitekt Hudiksvalls kommun  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 

- Hur startade projektet?  
- Har planen vunnit Laga kraft?  
- Din/er roll i projektet?  
- Var de globala målen i åtanke? 

 
Processen/ Besluten 

- Hur har arbetet med kommunen/Landskapslaget gått till? 
- Har hållbar utveckling varit central och diskuterats? 
- Vilka val behövdes göra?  
- Vad prioriterades? 

 
Offentliga rummen 

- Kattviken 
o Har den någon funktion mer en estetiskt?  

- Grändgatorna  
o Hur många tror ni kommer köra där?  
o Tror ni de kommer att hålla hastigheten?  

- Kajerna 
o Hade ni tidigt bestämt er för bilfria kajer? Av vilken anledning?  

- Parker  
o Val av växtlighet? 
o Vilka ekosystemtjänster finns? 
o Bevarande av ekologisk mångfald? 
o Av vilka anledningar valde ni att ha den södra parken?  

- Dagvattenhantering  
o Vad var motiveringen till just den lösningen? 

 
Tidigare erfarenheter  

- Hur har ni prioriterat tidigare?  
- Vad har era lösningar fått för effekter i tidigare projekt?  
- Har ni stött på några nya problem och/eller möjligheter genom åren/projekt? 

 
Avslutning  

- Tankar kring ”hållbar utveckling” generellt? 
- Tankar kring ert ”ansvar”?  
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BILAGA 2 
 
Frågor som skickades via mail till Bibbi Leine  
 
- Hur går valet kring typ av växtlighet till?  
- Finns de ekosystem som gynnas av valet? 
- Gynnar parkerna och viken biologisk mångfald? På vilket sätt i så fall? 
- Ligger något av de globala målen bakom valen? 
- Vilka val har gjorts hittills?  
- Har ni fått några speciella önskningar från kommunen eller har ni valt fritt? 
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BILAGA 3 
 
Frågor som skickades till Jonas Rasmusson 
 

- Vad är det för hållbarhetsbidrag ni har sökt för projektet? 
o Hur fick ni det? Av vilka anledningar? 

 
- Vad låg till grund för arbetet med det gröna rummet? 

o Var något speciellt prioriterat? 
o Har de globala hållbarhets målen (Agenda 2030) kommit upp? 

 
- Kommer ekosystemtjänster och biologisk mångfald att gynnas av parkerna och viken? 

o Hur går valet av växtlighet till? 
 

- Finns det några ”hållbarhetskrav" på planering av grönområden och andra offentliga 
plaster? 

o Har ni gjort något extra utöver dem i så fall?  
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