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Mer än hälften av Sveriges kommuner har minskat i befolkning sett över en 30-årsperiod sedan 1980. 

Avfolkningen innebär förändrade förutsättningar för kommunerna inom flera områden, bland annat gällande 

infrastruktur. De ekonomiska, tekniska och institutionella förändringarna för infrastrukturen studeras i denna 

uppsats. Förekomster, orsaker, effekter och strategier beträffande infrastruktur i relation till svenska kommuner 

som minskar i befolkning kartläggs. De undersökta kommunerna är Hällefors, Laxå samt Kramfors då dessa är 

bland de tio svenska kommuner som procentuellt sett minskat mest i befolkning över tidsperioden 1980-2010. 

En kvalitativ metod användes där kommunala tjänstemän inom planering och förvaltning intervjuades för att 

undersöka strategier kring hantering av infrastruktur i avfolkade kommuner. Vidare undersöktes också vilken 

potential dessa nyckelpersoner ser i urban mining som strategi för hantering av överdimensionerad infrastruktur. 

Studien visar att de förutsättningar som förändras i och med avfolkning främst är av ekonomisk karaktär till följd 

av minskade skatteintäkter och lägre abonnenttäthet. Förändringarna medför också viss överdimensionering samt 

ett rationaliseringsbehov för förvaltning av infrastruktur. Det saknas detaljerade strategier kring 

infrastrukturfrågor och att utarbeta sådana kan vara positivt för kommunerna. Urban mining ses inte som en 

passande strategi för hantering av överdimensionerade system i de undersökta kommunerna, då endast delar av 

infrastrukturen är överdimensionerad, koncentrationen av värdefullt material är låg samt att riskerna anses stora. 
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1 INLEDNING 

Under det senaste århundradet har en omfattande urbaniseringsprocess skett vilket innebär att 

människor runt om i världen flyttat från rurala till urbana områden. Detta har lett till att 

hälften av världens befolkning nu bor i städer, jämfört med 1950-talet då motsvarande siffra 

var 30 % (Stadsrådsberedningen, 2013, s. 118). Det innebär att befolkningen koncentreras 

inom vissa geografiska områden samtidigt som andra områden avfolkas. Inom EU är Sverige 

det land som sedan 2005 haft den mest utpräglade urbaniseringstrenden, 

(Stadsrådsberedningen, 2013, s. 118) och redan 1960 bodde mer än hälften av Sveriges 

befolkning i städerna (Ylander, 1993, s. 77). Enligt 2013 års kommunindelning har 148 av 

290 svenska kommuner minskat i folkmängd under en 30-årsperiod sedan 1980 (se figur 1) 

(Statistiska Centralbyrån, Egen bearbetning, 2013). 

 
Figur 1.  De svenska kommuner som minskat i befolkning sedan 1980 är markerade med rött och de 

10 kommuner som minskat mest över samma tidsperiod markerade med mörkrött (Statistiska 

Centralbyrån, Egen bearbetning, 2013, 2014). 

 

Kommuner som minskar i befolkning benämns i denna uppsats som krympande kommuner.  

Avfolkningen leder bland annat till överdimensionerade infrastruktursystem. Det kan vara 

vatten- och avloppssystem, el-, telefon- och värmeledningar, internet- och tv-kablar, 

järnvägsspår samt andra rör och ledningar som inte längre nyttjas (Naumann & Bernt, 2009, 

ss. 461-470). Naumann & Bernt (2009) identifierar tre förutsättningar som förändras gällande 

infrastruktur i krympande kommuner: de ekonomiska, tekniska och institutionella. 

Ekonomiska svårigheter uppstår då konsumenttätheten och därmed de ekonomiska intäkterna 

minskar samtidigt som de fasta kostnaderna för underhåll förblir desamma. Detta medför 
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också svårigheter för långsiktiga investeringar. Ett exempel på tekniska konsekvenser är att 

underanvändning av vattenledningar leder till försämrad vattenkvalitet på grund av 

stillastående vatten. Institutionella förhållanden, som verksamhetsstruktur, berör de funktioner 

som har med hantering av infrastruktur att göra (Naumann & Bernt, 2009, ss. 461-470), 

exempelvis hur organisationen kring infrastrukturen är uppbyggd. Kommuner som minskar i 

befolkning planerar därför för framtiden i en annorlunda kontext jämfört med växande 

kommuner. Responsen till förändringarna varierar och det finns internationella exempel, som 

Youngstown – USA, där specifika handlingsplaner för minskning har tagits fram för att möta 

förändringarna. Där har man istället för att försöka skapa tillväxt börjat planera för en framtid 

med färre invånare (Luescher & Shetty, 2013, ss. 1-5). 

Förändrade förutsättningar har medfört att det finns material i städerna som inte längre 

används samtidigt som människans påverkan på omgivningen är större än någonsin. Det 

argumenteras för att en ny geologisk era har inletts, kallad antropocen, där människan är den 

största orsaken till geologiska förändringar (Robin & Steffen, 2007, s. 1699). Mänskligheten 

har snabbt blivit beroende av flertalet ändliga resurser och tenderar att utarma dessa resurser i 

snabb takt (Heinberg, 2007, ss. 1-2). För vissa metaller som exempelvis koppar, har den totala 

mängden som byggts in i samhället uppnått en liknande nivå som den återstående mängden 

metall i gruvorna. Strategier där den byggda miljön, bland annat infrastrukturen, ses som en 

resursbas för olika typer av material kallas för urban mining. Det kan till exempel vara 

metaller från infrastruktursystem som inte används (Wallsten, 2013, s. 2). 

Urban mining är inte etablerat som återvinningsstrategi i Sverige men i Linköping 

initierades under 2013 ett demonstrationsprojekt. Där testas två tekniker, en där hela kabeln 

grävs upp och en där kopparkärnan separeras från resten av kabeln. Detta sker, något 

förenklat, genom oljeinsprutning som leder till minskad friktion (Linköpings universitet, 

2012). Den senare tekniken har använts i Tyskland och har varit framgångsrik både 

miljömässigt och ekonomiskt (Gustafsson, 2012, s. 6). 

Det har gjorts kartläggningar över hur stora metallresurser som finns nedgrävda under 

Norrköping stad och inte längre används. Dessa uppgår till cirka 5 000 ton metaller, varav 560 

ton är koppar som är en dyrbar metall (Wallsten et al., 2013 a, ss. 103-111) Skotpriser på 

koppar fluktuerar, 2013 kostade ett kilogram cirka 50 kronor (Wallsten, 2013, s. 29) och i 

mars 2014 var priset 6500 USD per ton (Dagens Industri, 2014). Detta motsvarar ungefär 40 

kr per kg och med 2014 års kopparpriser uppgår värdet av kopparn under Norrköping alltså 

till 22,4 miljoner kronor. Finns det liknande resurser i krympande kommuner, i form av 

infrastruktur, som kan utvinnas? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga förekomster, orsaker, effekter och strategier beträffande 

överdimensionerad infrastruktur, i krympande svenska kommuner. En del i detta är att utreda 

vilken potential kommunala tjänstemän inom planering och förvaltning ser i urban mining, 

genom att utföra intervjuer med nyckelpersoner i utvalda kommuner. Studien ämnar bidra till 

den befintliga forskningen om urban mining genom att koppla samman 

avfolkningsproblematiken med vilka konsekvenser det får för infrastrukturen i området. För 

att undersöka detta används tre huvudsakliga frågeställningar: 

 

 Vilka effekter får en befolkningsminskning för infrastruktursystem? 

 Vilka strategier använder krympande kommuner i Sverige för att förvalta sin 

infrastruktur? 

 Vilken potential ser nyckelpersoner i utvalda kommuner i urban mining? 

1.2 Avgränsningar 

Studien fokuserar på kommunalägd infrastruktur och därmed utreds inte infrastruktur som ägs 

av företag eller privata aktörer i detalj. Detta delvis eftersom kommunen äger viss mark och 

kan ha andra drivkrafter för urban mining än privata aktörer, exempelvis miljömässiga. 

Förekomsten av infrastruktur i privat ägo diskuteras dock då detta är av intresse för hur 

infrastrukturens förutsättningar förändras i kommunen vid en befolkningsminskning. Hur 

begreppet infrastruktur definieras i denna studie presenteras i avsnitt 4.1.  

Denna studie utfördes i samarbete med ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet 

där ett flertal delstudier ingår. En av dessa delstudier planeras kartlägga hur stora mängder 

överdimensionerad infrastruktur som finns i Sverige. Därmed avgränsades denna uppsats från 

att undersöka kvantitativ data gällande överdimensionerad infrastruktur. Uppsatsens roll som 

delstudie i projektet var istället att bidra med att kartlägga potentialen för urban mining i 

kommuner som minskar i befolkning. 

2 BAKGRUND 

Det har länge uppmärksammats att det inte är hållbart med en fortsatt växande 

världsbefolkning samtidigt som materiell utveckling är ett av de främsta målen i många länder 

(Meadows et al., 1972, s. 7). Romklubben, en forskargrupp vid Massachusetts Institute of 

Technology (Colombo, 2001, ss. 7-11) väckte uppståndelse på 1970-talet med teorier och 

modeller för tillväxtens gränser då de menade att fortsatt tillväxt förmodligen skulle leda till 

ett sammanbrott, om inte förr så när naturtillgångarna töms (Meadows et al., 1972, s. 117). 

Som alternativ lyfte Romklubben fram ett jämviktsförhållande där kapitalnivå och befolkning 

är konstant i storlek (Meadows et al., 1972, s. 162). De identifierade också ett antal punkter av 

betydelse för samhällsfunktionen där effektivare återvinningsteknik var en viktig del för att 

sänka uttömningstakten av naturtillgångarna (Meadows et al., 1972, s. 165). Exempel på 

resurser som inom en snar framtid kan nå, eller redan har nått, ett produktionsmaximum är 

spannmålsproduktion, uranproduktion, färskvattentillgång, brukbar mark och utvinning av 
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flertalet metaller (Heinberg, 2007, s. 4). Många av dessa metaller ackumuleras slutligen i 

städer (Wallsten, 2013, s. 2). 

2.1 Strategier för krympning 

Strategier rörande krympande städer har trots tillväxtmodellens begränsningar ofta fokuserat 

på att skapa just ökad ekonomisk tillväxt. Staden Youngstown i Ohio har i motsats till detta 

antagit en uppmärksammad strategi kallad Youngstown 2010 Citywide Plan där smart 

krympning istället satts upp som övergripande mål. Det innebär acceptans av staden som 

krympande och planering för framtiden utifrån den premissen (Schatz, 2008, s. 2). Planering 

för färre antal invånare, färre byggnader och mindre landanvändning medför att staden kan 

fokusera på att öka livskvaliteten för invånarna som bor kvar istället för att försöka få staden 

att växa (Hollander & Németh, 2011, ss. 349-367). Några faktorer som bidragit till att den nya 

strategin utarbetats är bland annat nytt ledarskap, samarbete med universitetet och 

inblandning av lokalbefolkning. Planen tillstår att Youngstown, som halverats i folkmängd 

sedan 1960 då 166 000 personer bodde i staden, framför allt belastas av en överambitiös 

infrastruktur som lever kvar från tidigare. Istället för en tillväxtorienterad strategi för fysisk 

planering tillämpas därför nedmontering av övergivna och underanvända fastigheter samt 

sammanslagning av infrastuktur (Schatz, 2008, ss. 7-8). 

I Tyskland finns andra exempel på planering i krympande städer som blivit internationellt 

uppmärksammade. Fenomenet är mycket tydligt i östra Tyskland, efter sammanslagningen 

mellan Öst- och Västtyskland. En hög arbetslöshetsnivå i stora områden av de östra delarna 

har bidragit till en befolkningsförflyttning till de västra delarna av landet. Planeringen har 

fokuserat på att göra staden grönare, mer kompakt och mer hållbar. Praktiska exempel på 

detta är omvandling av gamla industriområden till parker och kulturella sevärdheter 

(Hollander et al., 2009, ss. 223–232). 

2.2 Befolkningsminskning i svenska kommuner 

Fenomenet med kommuner där folkmängden minskar finns över hela Sverige, men är framför 

allt karaktäristiskt för glesbygdskommuner och mindre kommuner. En glesbygdskommun är 

en kommun där mindre än 70 procent av befolkningen bor i tätorter samtidigt som det bor 

mindre än 8 invånare per kvadratkilometer (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 

Avfolkning i mindre kommuner samt glesbygdskommuner är en del av urbaniseringstrenden 

då människor tenderar att flytta till områden kring större städer, högskole- och 

universitetsorter samt gränskommuner som exempelvis Haparanda och Strömstad 

(Stadsrådsberedningen, 2013, s. 118). 

Parallellt med urbaniseringen har den svenska befolkningen blivit allt äldre. Det har 

bidragit till att öka den demografiska försörjningskvoten, det vill säga kvoten mellan de i 

befolkningen som inte arbetar och de som gör det (Stadsrådsberedningen, 2013, s. 114). Den 

förändrade åldersstrukturen har lett till ytterligare ekonomiska påfrestningar för 

glesbygdskommuner där andelen äldre är högre än på nationell nivå. Detta beror till viss del 

på att de som flyttar från glesbygdskommunerna tenderar att tillhöra yngre åldersgrupper, 

vilket innebär att andelen yngre är lägre i glesbygdskommunerna än på nationell nivå (se 

tabell 1, tabell 2) (Stadsrådsberedningen, 2013, s. 121). 
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Tabell 1. Befolkningsandel åldersgrupp 20-64 i olika delar av landet (Stadsrådsberedningen, 2013, s. 

121). 

 Åldersgrupp Andel av befolkning 

Nationell nivå 20-64 58 % 

I storstäderna 20-64 64 % 

Glesbygdskommuner 20-64 54 % 

 
Tabell 2. Befolkningsandel åldersgrupp 65 eller äldre i olika delar av landet (Stadsrådsberedningen, 

2013, s. 121). 

 Åldersgrupp Andel av befolkning 

Nationell nivå ≥65 19 % 

I storstäderna ≥65 15 % 

Glesbygdskommuner ≥65 25 % 

Detta innebär att befolkningen i glesbygdskommunerna blir allt äldre och konsekvensen blir 

att allt färre yngre behöver försörja allt fler äldre och att skatteintäkterna för kommunen 

minskar ytterligare (Stadsrådsberedningen, 2013, s. 121). Minskade intäkter kan innebära att 

investeringar i lokal infrastruktur uteblir (Fjertorp, 2013, s. 30). 

3 METOD 

Studien grundar sig på en kvalitativ metod som huvudsakligen bestod i att utföra 

gruppintervjuer med tjänstemän inom planering och förvaltning i svenska kommuner där det 

skett en befolkningsminskning. Nedan redogörs för val av kommuner, insamling av material 

samt avgränsningar. 

3.1 Val av kommuner 

De kommuner som ansågs intressanta för studien var kommuner som minskat i befolkning 

över en 30-årsperiod. Detta tidsspann valdes då en stagnation inom industriproduktion 

uppstod under 1970- och 1980-talet (Wissén, 1983, s. 509) med arbetslöshet och utflyttning 

som följd. För att identifiera vilka kommuner som minskat användes befolkningsstatistik från 

Statistiska Centralbyrån som behandlar alla svenska kommuner så som indelningen såg ut 1 

januari 2013. Excel användes för att sortera alla kommuner i Sverige efter procentuell 

befolkningsminskning mellan 1980-2010. Det gjordes genom att subtrahera folkmängden 

2010 med folkmängden 1980 och dividera med folkmängden 1980 (se ekvation1) 

 
           

     
                      (1) 

där F2010 är folkmängden 2010 och F1980 motsvarande för 1980. De procentuella 

befolkningsändringarna togs även fram och analyserades för de tre decennierna 80-90, 90-00 

samt 00-10. Detta gjordes för att undersöka både kortsiktiga och långsiktiga trender. 

Förändringarna för respektive decennium stämde väl överens med den långsiktiga trenden. 

Därmed ansågs förändringen över hela tidsperioden 1980-2010 vara representativ och låg 

sedan till grund för val av kommuner. De 10 kommuner som minskat mest över tidsperioden 

1980-2010 kan ses nedan (se tabell 3). Hela tabellen kan ses i Bilaga I. 
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Tabell 3. Befolkningsstatistik för de kommuner som minskat mest 1980-2010 (Statistiska Centralbyrån, 

Egen bearbetning, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med grund i tabell 3 valdes tre kommuner ut för att studeras närmare. Valet gjordes delvis av 

praktiska skäl, som lättåtkomlighet, då författarna är hemmahörande i Uppsala, men rumslig 

geografisk spridning var också av betydelse för studiens trovärdighet. Två geografiska 

regioner studerades därför, där en kommun i sydvästra norrland och två kommuner i 

bergslagsregionen undersöktes. De som valdes ut att ingå i studien var Laxå, Hällefors samt 

Kramfors. Kramfors valdes även med grund i att den största folkmängden bland de 10 

kommuner som minskat mest finns där, vilket var positivt för att få insikter från såväl stora 

som små kommuner. 

3.2 Insamling av material 

Tidigare forskning som behandlar urban mining, krympande städer och överdimensionerad 

infrastruktur studerades för att redogöra för hur liknande problem hanterats internationellt. 

För att undersöka vilka strategier som finns för att förvalta överdimensionerad infrastruktur 

och hur potentialen ser ut för urban mining i de undersökta kommunerna användes en 

kvalitativ metod. Eftersom huvudfrågeställningarna behandlar upplevda fenomen och insikter 

ansågs det passande att använda intervjuer, som till skillnad från enkäter ger mer detaljerade 

och personliga svar. En halvstrukturerad metod valdes, vilket innebär att grundfrågor 

förbereddes men möjlighet till följdfrågor och förtydliganden gavs också till både intervjuare 

och respondent. Halvstrukturerad intervjumetodik är fördelaktigt med avseende på 

jämförbarhet mellan olika respondenters svar då intervjuerna genomförs utifrån samma 

grundförutsättningar (Lantz, 2007, ss. 31-33). En gruppintervju genomfördes med varje 

undersökt kommun, samt ytterligare en intervju med förbundschefen för Bergslagens 

kommunalteknik. 

Samma intervjuguide användes vid gruppintervjuer med alla kommuner för att ge dem 

liknande förutsättningar (se bilaga II). Frågornas karaktär gjordes dock mer generell vid 

intervju med Bergslagens kommunalteknik för att upplägget skulle anpassas till deras 

verksamhet (se bilaga III). För att strukturen skulle bli lätt att följa och för att relatera till 

studiens tre frågeställningar delades frågorna upp i tre teman: 1) Effekter av 

befolkningsförändringen, 2) Infrastruktur och strategier, 3) Urban mining. Eftersom frågorna 

var av förhållandevis komplicerad karaktär gjordes valet att utföra besöksintervjuer för att 

Kommun Folkmängd 1980 Folkmängd 2010 Minskning (%) 

Åsele 4 719 3 039 35,6 

Laxå 8 662 5 686 34,4 

Hällefors 10 576 7 220 31,7 

Sorsele 3 923 2 736 30,3 

Strömsund 17 343 12 185 29,7 

Ljusnarsberg 7 006 4 931 29,6 

Överkalix 5 083 3 611 29,0 

Kramfors 26 611 18 911 28,9 

Hagfors 17 511 12 480 28,7 

Pajala 8 763 6 282 28,3 
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möjliggöra förtydliganden från båda parter. Bland annat kunde termen urban mining förklaras 

för respondenterna, då de inte kände till begreppet. 

Genom att intervjua 2-3 respondenter i varje kommun ansågs chanserna att identifiera 

befintliga strukturer och tillvägagångssätt större, då syftet med studien var att kartlägga 

förekomster, orsaker, effekter och strategier beträffande överdimensionerad infrastruktur. 

Gruppintervjuer valdes för att ge chans till interaktion mellan respondenterna, då diskussion i 

grupp anses bidra till att inleda en tankeprocess hos respondenterna. Detta leder till att 

deltagarna utvecklar sin uppfattning samt sina svar och förklaringar under tiden intervjun 

fortgår (Jacobsen, 2002, ss. 174-175). 

Grundförutsättningen då respondenterna valdes ut var att dessa personer var väl insatta i 

kommunens infrastruktur samt att de i någon mening hade chans att påverka utvecklingen och 

därmed kan ses som ansvariga för dessa frågor. För att få ytterligare tekniskt djup hade fler 

tjänstemän med teknisk kompetens kunnat intervjuas. 2-3 personer per kommun ansågs dock 

vara tillräckligt inom ramen för denna studie. Tjänstemän inom planering och kommunal 

förvaltning var de yrkesgrupper som ansågs mest relevanta och därmed intervjuades. 

Respondenterna från de olika kommunerna har olika yrkeslivserfarenheter vilket speglat deras 

svar i studien. 

I Hällefors utfördes en gruppintervju med Christina Johansson som är vice ordförande i 

kommunstyrelsen och ansvarar för de politiska dimensionerna i kommunen, samt 

kommunchefen Hans Karlsson som har det övergripande ansvaret på tjänstemannanivå. Även 

en enskild intervju med Eva Jonsson, förbundschef för kommunalförbundet Bergslagens 

kommunalteknik (BKT) utfördes. 

Harry Lundin och Mats Fransson intervjuades under en gruppintervju i Laxå. Harry 

Lundin är kommunchef och har som huvudsaklig uppgift att vara en länk mellan kommunens 

verksamhet och politiken så att uppsatta mål nås och beslut blir verkställda. Mats Fransson är 

utvecklingschef med ansvar för näringslivsutveckling och turism samt teknisk förvaltning. 

I Kramfors utfördes en gruppintervju där Staffan Östman, Hans Högberg och Tomas 

Jansson deltog. Staffan Östman är chef för samhällsavdelningen i Kramfors kommun där 

enheterna teknik, fritid, näringsliv samt utveckling och planering ingår. Tomas Jansson är VD 

för de kommunala bolagen Kramfors Industri AB och Mediateknik AB som är verksamma 

inom områdena lokal, industrimark och stadsnät. Hans Högberg arbetar med planering som 

utredningssekreterare samt kollektivtrafiksamordnare. 

Kommunernas översiktsplaner som innehåller demografiska prognoser och strategier för 

framtiden studerades innan intervjuerna genomfördes. En översiktsplan tas fram av 

kommunens politiker i dialog med staten och behandlar bland annat mark- och 

vattenanvändning samt bebyggelsens utveckling i kommunen (Boverket, 2011). Alla 

intervjuer varade i cirka en timme och spelades in för att sedan transkriberas ordagrant, med 

undantag för stakningar och liknande. Insamlat material bearbetades enligt processen: 

beskriva, kategorisera, kombinera samt analysera. Att beskriva data innebär att bearbeta 

rådata från de enskilda intervjuerna genom att renskriva och diskutera materialet (Jacobsen, 

2002, s. 219). Under kategoriseringen är syftet att ta fram genomgående fenomen som det 

insamlade materialet belyser (Jacobsen, 2002, s. 230). För att hitta samband i data 

kombinerades sedan svaren från de olika kommunerna och slutligen analyserades materialet. 
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3.3 Intervjusituationen 

En nackdel vid intervjuer är att intervjuare och respondenter påverkar varandra (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006, s. 98). I och med att respondenterna i denna studie inte var anonyma 

kan de ha svarat det som anses vara ”rätt” i betraktarens ögon. Detta kan också medföra 

svårigheter vid känsliga frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 98). Dessa risker 

minskades genom att intervjuerna inleddes med öppna och enklare frågor, vilket skapade 

förtroende mellan parterna. På så sätt anses intervjusvarens trovärdighet ha ökat. Under 

intervjusituationen kom alla respondenter till tals och grupperna fungerade väl. Interaktionen 

mellan respondenterna bidrog under intervjutillfällena till mer detaljerade svar och mer 

material till studien då diskussion uppstod. Interaktionen kan dock ha medfört att 

respondenterna påverkade varandra, vilket kan vara en nackdel med gruppintervju (Jacobsen, 

2002, s. 175). De positiva effekterna med gruppintervju som val av metod ansågs dock 

överväga nackdelarna i denna studie. Diskussionen lyfte fram aspekter som antagligen inte 

skulle framkommit vid individuella intervjuer, eftersom respondenterna vägledde varandra. 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt förklaras teoretiska utgångspunkter och begrepp som är centrala för förståelse 

av uppsatsens innehåll. 

4.1 Infrastruktur 

Begreppet infrastruktur definieras ofta som den underliggande struktur av bekvämligheter i 

ett samhälle som behövs för att underlätta produktiv aktivitet. En sådan bred definition kan 

även innefatta ”mjuk” infrastruktur som samhällsinstitutioner och allmännyttiga företag 

(Dictionary of Human Geography, 2009, s. 382). I denna rapport har en smalare definition av 

begreppet infrastruktur formulerats, som fysiska anläggningar av tekniska system för: 

transport, energi, information, kommunikation, vatten och avlopp. Fastigheter i offentlig 

förvaltning ingår också i definitionen. El- och fjärrvärmenät är exempel på tekniska system 

för energi medan väg och järnväg är exempel på transportsystem. 

Kommunikationsinfrastruktur innefattar bland annat system för IT och telefoni. 

4.2 Orsaker till kvarlämnad infrastruktur 

Det finns olika anledningar till varför infrastruktur inte används längre, och därefter blir 

kvarlämnad i marken. Infrastruktur som helt kopplats ur efter en längre period av minskat 

användande då tilltron till systemet av någon anledning har förlorats kallas av Wallsten et al. 

(2013 b) för infrastruktur i koma. Det kan ske då expansion av marknaden inte är möjlig eller 

då priserna pressas av konkurrerande system som kan erbjuda samma systemtjänst men till 

lägre pris eller med bättre säkerhet. En annan orsak till att infrastrukturen i ett område inte 

längre nyttjas är då behovet av vissa systemtjänster förändras. Detta kallas av Wallsten et al. 

(2013 b) för infrastruktur i förlamning. Förlamning kan exempelvis orsakas av att staden 

växer, densiteten blir högre eller att befintliga infrastruktursystem förnyas. Ytterligare en 

anledning till att outnyttjad infrastruktur lämnas kvar är det som kallas vilande delar av 

infrastruktursystem. Exempel är initiativ som innebär urkoppling från nätet eller att små delar 
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av infrastruktur lämnas kvar då en ny komponent installeras istället för att den gamla 

repareras (Wallsten et al., 2013 b, ss. 85-103). 

4.3 Krympande städer 

Områden som minskar i befolkning förekommer över stora delar av världen. Många av de 

regioner som minskar gör detta till följd av den post-industriella omvandlingen från 

tillverkningstung industri till mer processintensiv produktion. Denna strukturomvandling har 

inneburit ett minskat antal anställda i fabrikerna och därmed utflyttande från industriorter. 

Processer i samband med en befolkningsminskning leder ofta till minskade resurser. En 

ökande andel äldre i och med utflyttning av unga innebär minskade skatteintäkter för styrande 

organ i området vilket i sin tur får konsekvenser för fortsatt utveckling i regionen (Hollander 

et al., 2009, ss. 223–232). 

Samhällsplanerare har ofta små erfarenheter och resurser i relation till krympande 

kommuner (Hollander et al., 2009, ss. 223–232). Planeringsprocesser fokuseras i de flesta fall 

kring tillväxt, och städer som ökar i snabb takt uppfattas som framgångsrika medan invånarna 

i områden som minskar ofta ser på sin omgivning med en känsla av mindervärde. De olika 

synsätten på platser till följd av befolkningsförändringar innebär en utmaning för lokala 

beslutsfattare då de pressas att överväga andra vägar än de traditionella för ekonomisk 

utveckling (Martinez-Fernandez et al., 2012, s. 220). Hollander et al. (2009) menar att det ofta 

existerar en motvilja i tillväxtorienterade kulturer gällande idén om en minskande befolkning, 

då planering för en minskande befolkning likställs med en acceptans av en ohälsosam 

nedgång. Denna motvilja menar Hollander et al. att planerare måste övervinna. Samtidigt har 

de en unik chans att framhäva minskningen som en möjlighet att åter ge liv åt området och att 

utforska andra metoder för utveckling än de traditionella. Avsaknad av en stark marknad och 

överskott av ledig mark i och med avfolkning innebär möjligheter för exempelvis fler 

grönområden, jordbruk och rekreationsområden. Detta kan skapa en ny attraktionskraft som 

gynnar både boende i området och framtida utveckling (Hollander et al., 2009, ss. 223–232). 

Strategier gällande urban planering kan handla om allt från att attrahera investerare eller 

omvandla befintlig infrastruktur till att anlägga fler grönområden i en stadskärna (Martinez-

Fernandez et al., 2012, s. 221). 

4.4 Urban mining - staden som gruva 

En strategi för urban planering är återvinning. Redan för över 40 år sedan identifierade Jane 

Jacobs staden som framtidens gruva (Wallsten, 2013, s. 2). Jacobs (1970) insåg att framtidens 

gruvor skiljer sig från andra gruvor på en viktig punkt, nämligen att staden generellt berikas 

på diversifierade råmaterial som kan återanvändas, medan resurserna i traditionella gruvor 

minskar (Jacobs, 1970, s. 10). Eftersom gruvresurserna är ändliga stiger råvarupriserna i takt 

med att gruvorna töms och därmed måste mer och mer kapital användas för att skaffa fram 

råvaror (Meadows et al., 1972, s. 117), vilket brukar kallas lagen om avtagande avkastning. 

Enligt Jacobs (1970) har praktiska problem av olika karaktär alltid uppstått i städer på grund 

av städernas kaotiska karaktär. Spridning av epidemier, svårigheter med vattenförsörjning och 

besvärliga luftföroreningar är några exempel (Jacobs, 1970, s. 103). Historiskt sett har 

lösningen på sådana praktiska problem inte inneburit ekonomisk börda. Istället har 

lösningarna skapat välfärd och ökad sysselsättning eftersom arbetskraft behövts för att utföra 
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tidigare ogjort arbete (Jacobs, 1970, s. 117). Jacobs förutsåg därför insamling och återvinning 

av material och avfall som grundläggande för att lösa framtida problem i städerna (Jacobs, 

1970, s. 107) och menade att även de resurser som inte anses värdefulla i dagsläget måste tas 

till vara på istället för att förorena miljön (Jacobs, 1970, s. 113). 

Begreppet urban mining representerar åtgärder och tekniker som används för att 

återvinna resurser i form av sekundära råvaror som producerats till följd av den urbana 

utvecklingen. Fördelarna med urban mining är framför allt förhöjd återvinning av resurser, 

förbättrade miljöförutsättningar och att det kan innebära lägre kostnader för samhället 

(Elsevier, 2012). Traditionell gruvdrift innebär en stor olycksrisk. Så sent som den 13:e maj 

2014 omkom fler än 200 personer i en gruvolycka i Turkiet då en brand stängde in arbetarna i 

gruvan (Dagens Nyheter, 2014). Även i Sverige är traditionell gruvdrift en kontroversiell 

verksamhet, exempelvis förekommer konflikter mellan samer, gruvbolag, markägare och 

miljöintressenter  (Dagens Nyheter, 2013). Urban mining innebär inte lika stora risker och 

skulle därför kunna vara mindre kontroversiellt. 

5 INFRASTRUKTUR I KRYMPANDE KOMMUNER 

Förändrade förutsättningar samt strategier gällande överdimensionerad infrastruktur i de 

utvalda kommunerna Hällefors, Laxå och Kramfors presenteras nedan. 

5.1 Hällefors kommun 

Hällefors är en kommun i Bergslagen (se figur 2) som till stor del består av ett kuperat 

skogslandskap med många sjöar (Hällefors Kommun, 1990, s. 10). Det finns två tätorter i 

kommunen, Hällefors och Grythyttan (Statistiska Centralbyrån, 2010). 

Hällefors karaktärsdrag 

Kommunen ligger i ett område där industriverksamhet med järnverk och skogsbruk har varit 

de stora basnäringarna (Johansson, Intervju, 2014). Järnverket i Hällefors har genomgått 

flertalet ägarbyten och strukturomvandlingar som fått konsekvenser inte minst för 

folkmängden i kommunen. Även idag är industrisektorn central i regionen och omkring 550 

personer arbetar på den största industrin, stålindustriföretaget Ovako, tidigare SKF. Christina 

Johansson, vice ordförande i Hällefors kommunstyrelse, uppskattar att 50 procent av de som 

Figur 2. Hällefors kommun (Statistiska Centralbyrån, Egen bearbetning, 2014). 
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har ett yrkesarbete i kommunen är direkt eller indirekt berörda av vad som sker inom 

industrin. Hans Karlsson, kommunchef i Hällefors menar att industrin är en viktig sektor även 

idag, trots att omstruktureringar inom branschen ses som den utan tvekan största orsaken till 

varför befolkningen i Hällefors minskat (Karlsson, Intervju, 2014). När ägaren av järnbruket i 

Hällefors beslutade att effektivisera sin verksamhet valde man att göra detta där den 

effektivaste industrin fanns och där de senaste investeringarna skett. I detta fall valdes bruket i 

Hofors och den industri som fanns i Hällefors blev lidande, vilket medförde färre 

arbetstillfällen och en minskande befolkning i kommunen. Idag har Hällefors kommun tre 

fokusområden: mat, design och teknik. Inom dessa områden verkar restauranghögskolan med 

omkring 350 studenter, Hällefors bryggeri, samt industriföretag (Johansson, Intervju, 2014). 

Befolkningen i Hällefors minskade med 31,7 % mellan 1980 och 2010. Den största 

befolkningen hittills registrerades 1961 då kommunen hade 12 420 invånare (Statistiska 

Centralbyrån, 2013). Den minskande befolkningen resulterar i minskade skatteintäkter. En 

mindre omsättning påverkar hela det utbud som kommunen normalt står för. Dock har ett 

trendbrott gällande befolkningsförändringen skett då det totala antalet invånare i kommunen 

endast minskade med 6 personer under 2013, något som kan jämföras med tidigare då 

minskningen varit 100-150 personer per år (Johansson, Intervju, 2014). Christina Johansson 

påtalar att många inom kommunen kämpar emot föreställningen att Hällefors kommer att dö 

ut inom en snar framtid. 

 

Infrastruktursystem 

På infrastrukturområdet har frågor kring bostäder varit en särskilt stor utmaning för 

kommunen då befolkningen minskat. I likhet med ett antal andra kommuner i Sverige har 

Hällefors deltagit i det så kallade ”bostadsakuten” där staten gått in och hjälpt kommuner 

ekonomiskt för att förvalta det bostadsbestånd som finns i kommunen. I fallet med Hällefors 

har detta inneburit att tomma lägenheter rivits med hjälp av statliga bidrag som löst lånen på 

fastigheterna. Dessutom har tomma bostadsfastigheter omvandlats till andra verksamheter 

(Karlsson, Intervju, 2014). Det kommunalägda bostadsbeståndet i Hällefors har halverats i 

och med arbetet i samband med bostadsakuten (Johansson, Intervju, 2014). 

Då bostäder rivits har man arbetat för att göra områdena attraktiva. Flertalet parker har 

anlagds och statyer och konst av olika slag har placerats i områdena (se figur 3) för att få 

människor att välja att bo där (Johansson, Intervju, 2014). 
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Figur 3. Ett konstverk i form av en stjärnhimmel placerad på den kulle som uppstått när jord från 

rivna bostadshus samlats ihop (Thell, 2014).  

Hällefors deltar i ett samarbete med grannkommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 

som omfattar förvaltning av vatten och avlopp (VA), avfall och återvinning, lokal- och 

miljöservice samt gata, park och idrott. Formen för samarbetet är ett tekniskt 

kommunalförbund, Bergslagens kommunalteknik (BKT), med Eva Jonsson som förbundschef 

(Bergslagens Kommunalteknik, 2014). Kommunalförbund är en offentligrättslig arbetsform 

som har möjliggjorts utifrån kommunallagen eftersom kommuner i vissa fall kan tjäna på att 

samarbeta över gränserna (Jonsson, Intervju, 2014). Samarbetet startade 2003 och innebär att 

kommunerna överlåter delar av sin verksamhet till kommunalförbundet att sköta i form av 

drift, underhåll och investeringar. Infrastrukturen ägs dock fortfarande av respektive kommun 

och BKT äskar pengar av kommunerna till de behov som kommunalförbundet identifierat. 

Fördelar i och med bildandet av kommunalförbundet var i detta fall spetskompetens inom 

olika områden och möjligheter till rationaliseringar av verksamheten. Bättre övervakning och 

styrsystem för exempelvis VA infördes och därmed kunde kvaliteten säkerställas, dyra viten 

undvikas och pengar sparas (Jonsson, Intervju, 2014). 

Området för BKT:s verksamhet kallas för KNÖL-området (Kommuner i Norra Örebro 

Län) och där bor cirka 46 000 personer utspridda på ett stort geografiskt område (Jonsson, 

Intervju, 2014). Två av kommunerna i samarbetet, Hällefors och Ljusnarsberg, har båda haft 

en kraftig befolkningsminskning på omkring 30 % sedan 1980 (Statistiska Centralbyrån, Egen 

bearbetning, 2013). Detta har medfört en utmaning för BKT att utifrån minskade ekonomiska 

resurser förvalta infrastrukturen i området. Svårigheter som uppstår är bland annat att utföra 

underhåll och investeringar i den takt som behövs (Jonsson, Intervju, 2014). Förutsättningarna 

för infrastrukturen har förändrats olika beroende på vilken infrastruktur som avses. Det är de 

skattefinansierade verksamheterna som gata, park och idrott samt lokalvård som drabbas 
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hårdast då förutsättningarna för driftsbidrag blir mindre när skatteintäkterna för kommunerna 

minskar. Ett minskat underhåll leder till att invånarnas förväntningar inte alltid kan uppfyllas. 

Hårddraget kan undermåligt underhåll också medföra vissa säkerhetsrisker. Exempelvis skulle 

föråldrade och ruttna trästolpar kunna falla ner och om blanktråd i stolpar skulle uppstå kan 

dessa bli strömförande. Det finns också armaturer som är energikrävande där man inte haft 

möjlighet att ersätta denna med lågenergivarianter (Jonsson, Intervju, 2014). 

Generellt tillämpas i regionen taktiken ”lappa och laga” som innebär att det som är mest 

akut lagas istället för att nyinvesteringar görs. Detta gäller även för gator och vägar där 

pengarna inte räcker till för det underhållsbehov som finns. Situationen har också förvärrats 

av att Trafikverket överlämnat gator och vägar till kommunerna att sköta. Vatten och avlopp 

samt avfall och återvinning är avgiftsfinansierat istället för att finansiering sker via 

skattepengar, vilket innebär att abonnenterna betalar en avgift som ska täcka de sammanlagda 

omkostnaderna. Konsekvensen vid en minskande befolkning blir att färre abonnenter får dela 

på kostnaderna, vilket medför att taxan per abonnent ökar. Förutom att abonnenttätheten 

minskat har också vattenförbrukningen av hushållsmaskiner i hemmen minskat med 

introduktion av nya tvättmaskiner och snålspolande toaletter. För lite vatten i ledningarna kan 

leda till att stopp oftare uppstår då vallar av avföring och sanitetsprodukter riskerar att byggas 

upp istället för att sköljas bort. När det gäller kvalitet på exempelvis dricksvatten måste 

kraven på tjänligt vatten dock alltid hållas (Jonsson, Intervju, 2014). I samband med 

överdimensionerade ledningar är lösningen därför att spola mer vatten så att det inte blir 

stillastående. Detta görs i så fall på abonnenternas bekostnad eftersom det inte är möjligt att 

ge avkall på kvaliteten. Något som ökar vattenflödet och bidrar till att undvika problematik 

med stillastående vatten är att det finns bryggerier i både Hällefors och Ljusnarsbergs 

kommun som köper in vatten för tillverkning samt rening. Rening av restprodukter från 

bryggerier är dock krävande då det är svårt att bryta ner sockerarterna från exempelvis cider- 

och öltillverkning (Jonsson, Intervju, 2014). Livsmedelsindustrins variabla produktion 

påverkar reningsverken som måste möta upp dessa förändrade flöden (Karlsson, Intervju, 

2014). Det medför ökade kostnader då ombyggnation av reningsverk krävts, men i dessa fall 

finns avtal som innebär att kostnaderna på ett fördelaktigt sätt delas upp mellan privatpersoner 

och företag utifrån volym (Jonsson, Intervju, 2014). I Hällefors har befolkningsminskningen 

därmed inte medfört förändrade förutsättningar i form av exempelvis försämrad vattenkvalitet 

i och med stillastående vatten (Karlsson, Intervju, 2014). 

BKT har ingen uttalad strategi för att hantera just överdimensionerad infrastruktur men 

har däremot tagit fram funktionsbeskrivningar för skattefinansierade verksamheter som gata, 

park och idrottsanläggningar samt frekvensbeskrivningar för lokalvård. Dessa beskriver vilka 

moment som bör utföras och hur ofta detta kan ske, i förhållande till de resurser som finns. Ett 

exempel är att det beslutas om vilka parkytor som ska utgöra ”kommunens finrum”, ofta de 

parker som ligger centralt i tätorten. Dessa parker klipps oftare än de som ligger utanför den 

definierade gränsen. Dessa funktions- och frekvensbeskrivningar omarbetas sedan i samband 

med förändrade budgetförutsättningar (Jonsson, Intervju, 2014). Överdimensionerad 

infrastruktur är inte något som diskuteras menar Eva Jonsson, snarare är det så att 

diskussionen fokuserar på vilka brister som finns och vilka förväntningar invånarna har på 

BKTs verksamhet samt vad som ska prioriteras. 
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Det finns heller inga utarbetade strategier i Hällefors från kommunalpolitiskt håll för hur 

infrastruktur ska förvaltas då den inte längre nyttjas. Överdimensionerad infrastruktur är inte 

en högt prioriterad fråga som diskuteras inom kommunstyrelsen (Karlsson, Intervju, 2014). 

Däremot säger Karlsson följande gällande strategier för dessa ändamål: 

 

Det är väl alltid bra att ha en strategi för hur man hanterar samhällsförändringar. Det är det naturligtvis. 

Och det är klart man måste säkerställa miljöpåverkan, alltså vad händer när man gör förändringar på det 

här sättet. Sen tror jag inte att kommuner av Hällefors dignitet utarbetar någon särskild strategi kring 

överdimensionerad infrastruktur. 

 

Vatten- och avloppsledningar pluggas igen och lämnas under marken då hus rivs, och de 

styrande i kommunen är inte helt säkra på vad som finns under marken. Eftersom det inte har 

tagits bort hela bostadsområden har inte gator och vägar behövts tas bort då de fortfarande 

används efter att rivningsarbetet är slutfört. Det är just vatten- och avloppsledningssystem 

som möjligtvis kan ligga kvar under marken då de inte nyttjas längre. Hans Karlsson och 

Christina Johansson tror inte heller att det finns högspänningsledningar, kopparledningar i 

form av gamla internet- eller telefonkablar eller liknande som ligger kvar under marken utan 

att de används. Christina Johansson tror inte att gamla industriområden är en källa till 

överdimensionerad infrastruktur eftersom endast omstruktureringar och inga totala 

nedläggningar skett. 

Även om befolkningen minskat ökar behovet av kontakt med omvärlden genom 

exempelvis internet, telefon, resor och pendling, vilket ökar infrastrukturbehovet per capita 

även om befolkningen totalt sett minskar. Hällefors är en framstående kommun gällande 

fiberutbyggnad, vilken utförts av Telia på uppdrag av kommunen. När ett samhälle förändras 

så att färre bor, lever och jobbar i området används infrastrukturen på ett annat sätt än 

tidigare. Trots en minskande befolkning menar Karlsson att de människor som finns kvar på 

orten reser och pendlar mer, vilket innebär att den infrastruktur som finns ändå behövs 

(Karlsson, Intervju, 2014). 

 

Urban mining 

Begreppet urban mining är inte något som tidigare varit känt för berörda personer i Hällefors. 

Karlsson ser att det skulle vara svårt att ta upp den infrastruktur som finns under marken i 

kommunen. Svårigheter som identifieras är inte i första hand tekniska utan snarare att 

koncentrationen av metaller är begränsad och att det därmed blir för kostsamt per enhet. Detta 

inte minst med tanke på att det mestadels är vatten- och avloppssystem som är i kommunens 

ägo, vilket i de flesta fall inte är ekonomiskt lönsamt att gräva upp. Om det skulle finnas 

outnyttjade delar av system som är inkomstbringande att ta upp är detta inte något som 

kommunen skulle vilja stoppa. En del av problemet ligger i att man inte är säker på vad som 

finns under marken då alla ledningsnät inte finns inritade på kartor (Karlsson, Intervju, 2014). 

Det innebär en risk att skada nät vid grävning, vilket kan leda till ett dyrt och omfattande 

arbete att reparera skadorna. Den sorts infrastruktur som Hans Karlsson tror kan vara lönsam 

att ta upp är exempelvis telenätet. Detta borde också vara enkelt att ta upp då grävning 

troligtvis kan undvikas om kabeln dras upp direkt från centralen. Dock är telenätet och stora 
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delar av elnätet någonting som står utanför kommunens ägo och därav kommer inte de 

ekonomiska vinsterna kommunen till gagn vid ett scenario där urban mining tillämpas 

(Karlsson, Intervju, 2014). 

Eva Jonsson delar uppfattningen att det skulle vara svårt att ta upp delar av 

infrastruktursystem. Gällande urban mining menar Jonsson följande: 

 

… jag kan ju inte ens se i det här området som ändå har ganska stora avfolkningsdelar… att det har 

varit så mycket som man har kunnat plocka bort, för det blir alltid folk kvar i en ände med vissa behov… 

 

Trots avfolkningen anser därmed även Jonsson att infrastruktursystemen i kommunen till 

största delen fortfarande används (Jonsson, Intervju, 2014). Att Hans Karlsson inte ser någon 

större potential i urban mining för Hällefors kommun grundar sig också i invånarnas 

förändrade rörelsemönster. Trots att Karlsson anser att potentialen för urban mining i 

Hällefors är liten i dagsläget tycker han att det är en intressant tanke att man av miljöskäl kan 

återvinna metaller. Det som skulle kunna vara aktuellt är exempelvis urban mining i samband 

med avveckling av ett väldigt stort industriområde då det kan finnas stora volymer av 

användbara metaller som är värda att ta till vara på. Dock påpekar Hans Karlsson att det är 

svårt att förutse vad som kommer hända i framtiden. Gruvor och industrier kan komma att bli 

lönsamma inom en tid igen (Karlsson, Intervju, 2014). 

5.2 Laxå kommun 

Laxå kommun har sedan järnvägen drogs genom kommunen på 1800-talet varit en viktig 

järnvägsknut. Kommunen ligger mitt emellan Stockholm och Göteborg (se figur 4) och är en 

koppling mellan Västra stambanan, Värmland och Norge (Fransson, Intervju, 2014). I 

kommunen finns tätorterna Laxå, Röfors, Finnerödja och Hasselfors (Statiska Centralbyrån, 

2010). 

Laxås karaktärsdrag 

Kommunen växte sakta kring järnvägsstationen fram till 1942 då företaget ESAB etablerade 

sig på orten. ESAB växte fram till 1991 då företaget hade 1 450 anställda och var en viktig 

arbetsgivare i Laxå. Andra företag flyttade till orten för att just ESAB fanns där och orten 

växte med ESAB. Företaget är en stor och viktig aktör inom svetsning både i Sverige och 

globalt, men har även haft en viktig del i Laxås samhällsutveckling. Till exempel var de med 

Figur 4. Laxå kommun (Statistiska Centralbyrån, Egen bearbetning, 2014). 



20 

 

och byggde det första vattenverket i Laxå och stöttade kommunen i byggandet av en 

idrottsplats (Fransson, Intervju, 2014). 

Befolkningen har varierat över tid med den största befolkningen 1970 då 9 536 personer 

bodde i kommunen. Över den undersökta tidsperioden 1980-2010 minskade befolkningen i 

Laxå kommun med 34,4 % vilket över denna tidsperiod var den näst största minskningen i 

landet (Statistiska Centralbyrån, 2013). Enligt Mats Fransson som är utvecklingschef i Laxå 

kommun beror den kraftiga befolkningsminskningen till stor del på strukturomvandlingen 

som skedde inom näringslivet. Denna omvandling drabbade Laxå som industriort väldigt 

kraftigt då ESAB flyttade sin produktion utomlands i flera omgångar och andra företag följde 

samma mönster (Fransson, Intervju, 2014). Idag har ESAB 220 anställda i Laxå och Harry 

Lundin, kommunchef, påpekar att en stor del av de företag som är belägna på orten idag är 

industriföretag som har fokus på export (Lundin, Intervju, 2014). Näringslivet i Laxå är 

inriktat på industri som är en mansdominerad sektor. Många av de män som arbetar inom 

industrin pendlar till arbetsorten och bor av tradition där kvinnan har arbete samt barnen dagis 

och skola (Fransson, Intervju, 2014). Detta innebär minskade skatteintäkter och att 

höginkomsttagarna som arbetar i Laxå inte är bosatta i kommunen. Medelinkomsten bland de 

som befinner sig i kommunen dagtid utgör en av Sveriges högsta medan medelinkomsten 

nattetid är bland de lägsta (Lundin, Intervju, 2014). Den regionförstoring som sker i och med 

förändrade rörelsemönster innebär att arbetsmarknaden vidgas till hela Örebroregionen och 

pendlingen ökar till och från kommunen (Fransson, Intervju, 2014). 

 

Infrastruktursystem 

Infrastrukturen är ett kännetecken för Laxå gällande transport och resor då denna är väl 

utbyggd i kommunen. Väg E20 går genom tätorten och stambanan går förbi Laxå på väg 

mellan Stockholm och Göteborg. Den infrastruktur som finns i Laxå är till viss del 

överdimensionerad och det tydligaste exemplet är vatten- och avloppssystemet med 

avloppsreningsverket som dimensionerades för att befolkningen skulle växa till över 10 000 

invånare (Lundin, Intervju, 2014). Detta innebär inte någon sämre kvalitet på vattnet, men 

vatten- och avloppssystemet påverkas ekonomiskt då det är färre konsumenter på samma 

mängd ledningar som tidigare och därmed mindre pengar till underhåll och nyinvesteringar 

(Lundin, Intervju, 2014). Genom att ta vatten från Askersund, rena det i Laxå och sedan sälja 

vidare till Lekebergs kommun möts till viss del tappet av kunder upp genom ökade inkomster 

från försäljningen av vatten (Lundin, Intervju, 2014). Hantering av vägar och gator innebär en 

lika stor kostnad idag som det gjorde då kommunen hade en betydligt större befolkning. Trots 

ett minskande invånarantal har inga bostadsområden rivits fullständigt i Laxå. Det område där 

bostäder rivits i störst utsträckning är Saltängen, byggt på 1970-talet, där 1 500-1 600 

lägenheter har rivits. Harry Lundin tror att det kan finnas vissa ledningar och liknande som 

ligger kvar i marken i detta område. Figuren nedan visar kvarlämnade delar av 

infrastruktursystem i det tidigare bostadsområdet Saltängen (se figur 5). 
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Fastigheterna i Laxå kommun ägs till stor del av företaget Sveaskog och kommunen äger inte 

särskilt många fastigheter. De hus som rivs saneras och de delar som är möjliga att återvinna 

tas till vara på ett miljömässigt riktigt sätt (Fransson, Intervju, 2014). Då det fortfarande finns 

boende i områdena trots att det inte är lika många människor som nyttjar infrastrukturen finns 

ett behov av exempelvis existerande gator (Fransson, Intervju, 2014). Andra delar av 

infrastrukturen, så som fibernät och fjärrvärme har byggts ut trots den minskande 

befolkningen och i dagsläget är de flesta företagen i kommunen anslutna till fjärrvärme från 

värmeverket i Laxå (Lundin, Intervju, 2014). 

Det finns en underhållsplan för förvaltning av infrastruktur men denna har blivit eftersatt 

på grund av den ekonomiska utveckling som följt i och med den minskande befolkningen. Då 

befolkningen inte är stabil eller ökar över tid måste kommunen minska budgetanslagen för 

delar av verksamheten, göra strukturella förändringar samt effektivisera verksamheten. Ett 

område som ofta blir eftersatt i en sådan situation är den tekniska förvaltningen.  Detta 

innebär i sin tur att infrastrukturen slits mer än vad den underhålls, trots att en underhållsplan 

finns (Lundin, Intervju, 2014). Just nu arbetar kommunen med ett projekt som kallas 

Laxå2020, vilket innebär att strukturella förändringar genomförs baserat på en långsiktig 

prognos fram till 2020. Projektet behandlar ekonomiska aspekter så som besparingar och 

intäktsökningar och det övergripande målet är att nå ett ekonomiskt överskott på 2 %. Detta 

ska leda till en hållbar verksamhet, även gällande infrastruktur, genom möjligheter att komma 

ikapp med det underhåll som eftersatts tidigare (Lundin, Intervju, 2014). Ett annat mål med 

Laxå2020 är att skapa en attraktionskraft till kommunen som gör att människor vill vara, bo 

och verka i Laxå (Fransson, Intervju, 2014). 

 

Urban mining 

Lundin tror inte att det skulle vara ekonomiskt lönsamt att gräva upp delar av 

infrastruktursystem som inte används då bostadsområden avvecklas, på grund av att en för 

Figur 5. Båda bilderna visar kvarlämnade delar av infrastruktursystem i Saltängen, Laxå. Till 

vänster: Gatubelysning som inte längre fyller någon funktion (Thell, 2014). Till höger: Kabelskåp 

placerat i en skogsdunge (Thell, 2014). 
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liten mängd material finns tillgänglig. Det finns heller inte några industriområden som är 

nedlagda i kommunen utan där de tidigare stora industriföretagen haft sin verksamhet har nu 

andra företag flyttat in och är verksamma idag (Lundin, Intervju, 2014). Fransson och Lundin 

är eniga i tron att det inte finns särskilt mycket infrastruktur som inte används men ändå ligger 

kvar under marken. De tror att de gamla system som inte används tas bort då nya system 

installeras, så som elkabel eller kopparkabel (Lundin, Intervju, 2014). 

Begreppet urban mining är ingenting som Fransson och Lundin tidigare varit bekanta 

med, men Fransson tror att företag i kommunen använder sig av liknande strategier för att 

återvinna sina resurser i de fall det är ekonomiskt lönsamt. I och med att de tillfrågade inte 

anser att det finns några stora mängder av delar av infrastruktursystem som inte används 

tycker de sig inte se någon potential i att tillämpa urban mining i Laxå. Varken de ekonomiska 

eller miljömässiga incitamenten anses vara tillräckligt stora i dagsläget. Det kan finnas 

nedgrävda elledningar och liknande, men dessa ägs inte av kommunen vilket bidrar till att 

urban mining inte ses som aktuellt (Fransson, Intervju, 2014). I ett scenario med exempelvis 

stigande metallpriser eller kopparbrist skulle det i framtiden kunna bli aktuellt att tillämpa 

urban mining i större städer där det finns mer resurser anser Harry Lundin, men i dagsläget 

ses ingen ekonomisk lönsamhet i detta. Dock är utarbetade strategier för hantering av 

överdimensionerad infrastruktur något som betraktas som viktigt (Lundin, Intervju, 2014). 

5.3 Kramfors kommun 

Kramfors kommun är belägen i Ångermanland i Västernorrlands län (se figur 6) (Kramfors 

kommun, 2013, s. 46). I kommunen finns flera tätorter: Bollstabruk, Docksta, Frånö, 

Klockestrand, Kramfors, Lunde, Lugnvik, Mjällom, Nordingrå, Nyland, Sandslån och 

Ullånger (Statistiska Centrabyrån, 2010). 

Figur 6. Kramfors kommun. (Statistiska Centralbyrån, Egen bearbetning, 2014) 

 

Kramfors karaktärsdrag 

Det natursköna världsarvet Höga Kusten ligger till stor del i Kramfors kommun (Kramfors 

kommun, 2013, s. 3). Kommunen är sedan 1974 en sammanslagning av 7 mindre kommuner. 

Skogsindustrin har varit den dominerade sektorn i den västra delen av kommunen med 

sågverk och massaindustri. I den östra delen har småindustri och jordbruk förekommit i högre 

grad (Östman, Intervju, 2014). Ångermanälven har länge varit en betydande transportled med 
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internationell sjöfart under sågverksepoken (Högberg, Intervju, 2014) men nu finns även 

E4:an, Höga Kusten Airport och Botniabanan som förbinder Kramfors med resten av Sverige 

och Europa (Kramfors kommun, 2013, s. 3). Staffan Östman, chef för samhällsavdelningen i 

Kramfors kommun, menar att dessa förbindelser har stor betydelse för kommunen och öppnar 

upp möjligheter för pendling och bättre kontakt med omvärlden. Företaget Mondi som äger 

det stora pappersbruket i Kramfors använde nästan uteslutande sjöfart för transport i början av 

2000 talet, drygt 10 år senare sker nästan alla transporter via järnväg (Östman, Intervju, 

2014). 

Under sågverksepoken skedde en kraftig befolkningsökning då många flyttade till Ådalen 

för att arbeta (Jansson, Intervju, 2014). Sedan skedde omfattande strukturomvandlingar då 

pappers- och träindustrin mekaniserades och eftersom färre arbetare behövdes för att 

producera större volymer har befolkningen istället minskat stadigt (Högberg, Intervju, 2014). 

Strukturomvandlingarna har bland annat inneburit att det endast finns ett sågverk och en 

massaindustri i området som tidigare hade omkring 14 respektive 7 stycken (Östman, 

Intervju, 2014). Det sågverk som finns kvar, Bollsta sågverk som ägs av SCA Timber, är dock 

ett av Europas största (Jansson, Intervju, 2014). Tomas Jansson, VD för Kramfors Industri AB 

och Mediateknik AB menar att industrin i Kramfors är förhållandevis stabiliserad då SCA 

gjort stora satsningar på Bollsta sågverk och att det utöver skogsindustrin finns ett flertal 

Kramforsbaserade företag inom andra områden. 

 

Infrastruktursystem 

När kommunen var som mest befolkad bodde 44 000 personer i området (Östman, Intervju, 

2014) jämfört med cirka 18 900 personer 2010 (Statistiska Centralbyrån, 2013). Till följd av 

en minskande befolkning har ekonomin försämrats med minskande skatteintäkter (Jansson, 

Intervju, 2014). De ekonomiska förutsättningarna för infrastrukturen i kommunen har därmed 

försämrats. Östman som tidigare var teknisk chef i kommunen redogör för hur mindre pengar 

avsätts till underhåll, bland annat av rörledningarna. Det innebär att alla delar av 

organisationen måste stramas åt och rationaliseras (Jansson, Intervju, 2014). Infrastrukturen 

blir äldre, vilket ökar underhållsbehovet samtidigt som avskrivningsperioden för 

infrastrukturen blivit längre i och med lägre konsumenttäthet. Kommunen har inte heller 

kunnat investera i en önskvärd takt. När det gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna styrs 

däremot underhåll och investeringar av taxan, om driftkostnaderna stiger så finns möjligheten 

att öka avgiften (Östman, Intervju, 2014). Trots minskade ekonomiska resurser har det gjorts 

stora investeringar i ny infrastruktur i samband med byggnation av Botniabanan då detta sågs 

som en stor möjlighet för kommunen (Högberg, Intervju, 2014). 

Utflyttningen har också medfört tomma hus och nedläggning av ett par skolor. Vid 

nedläggning av skolorna har kommunen hjälpt till då föreningar eller företag visat intresse för 

att ta över delar av en skola. Då sådant intresse saknats får byggnaden eller delar av 

byggnaden rivas. Annan infrastruktur som inte används är en sötvattentunnel i kommunen, 

2,5-3 mil lång. Den byggdes för att leverera processvatten till industrin men när tunneln var 

klar lades flera industrier ner (Östman, Intervju, 2014). Det finns också flertalet simhallar och 

ishallar med låg utnyttjandegrad i kommunen men dessa är svåra att lägga ner i och med att 

politiska dimensioner försvårar (Högberg, Intervju, 2014). Kommunen har sålt av ett antal 
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verksamheter så som Kramfors Energiverk som köptes upp av E-on 2013 (Jansson, Intervju, 

2014). Det innebär att varken infrastruktur för telefoni, el eller värme är i Kramfors kommuns 

ägo. Det vägnät som ägs av kommunen är också väldigt litet då det mesta tillhör 

vägföreningar eller Trafikverket (Östman, Intervju, 2014). 

Befolkningsminskningarna har medfört att VA-systemet i kommunen är 

överdimensionerat. Jämfört med Härnösands kommun har Kramfors ett dubbelt så stort 

ledningsnät (Östman, Intervju, 2014). Detta, påtalar Hans Högberg, utredningssekreterare och 

kollektivtrafiksamordnare på Kramfors kommun, har mestadels med ortsstrukturen att göra. I 

en ort som Härnösand där många bor centralt behövs inte lika långa ledningar som i Kramfors 

där befolkningen är mer utspridd i små samhällen (Högberg, Intervju, 2014). Ledningarna är 

också överdimensionerade kapacitetsmässigt och då handlar det om att rörens dimension är 

större än nödvändigt för den befintliga befolkningen (Östman, Intervju, 2014). Kommunen 

har också ovanligt många vattenreningsverk med få personer på varje enhet, något som trots 

kostnaderna är nödvändigt på grund av den utspridda strukturen (Högberg, Intervju, 2014). 

Åtgärder som vidtagits mot överdimensioneringen är framför allt att man försöker minska 

antalet vattenverk där det är möjligt genom att koppla ihop vissa delar eller skänka bort 

vattenverk. För att kommunen ska kunna skänka bort vattenverk krävs dock godkännande från 

alla fastighetsägare (Östman, Intervju, 2014). I dessa fall tas vattenverken sedan över av en 

förening (Högberg, Intervju, 2014). Den låga abonnenttätheten har inte medfört försämrad 

vattenkvalitet eftersom kommunen alltid måste hålla kraven för ett godkänt vatten fram till 

fastighetsägaren. Kvaliteten säkerställs via vattenprover och man har inte behövt spola extra i 

rören för att undvika stillastående vatten, förutom i de fall en vattenläcka uppstått (Östman, 

Intervju, 2014). 

När det gäller bredband råder istället motsatsen till överdimensionering, där sker en 

utbyggnad för att ersätta gamla koppartelefonledningar. Jansson tror inte att de gamla 

ledningarna tas upp i samband med detta då det antagligen är för dyrt. Staffan Östman menar 

att andra gamla ledningar för VA, el och fjärrvärme som blir överflödiga då till exempel hus 

rivs, också ligger kvar i marken eftersom det är för dyrt att ta upp. Såvida det inte är mark 

som ska exploateras tillägger Östman. Det ställs heller inga större krav på entreprenören som 

ansvarar för rivningen eftersom fastighetsägaren fortfarande äger marken byggnaden stod på 

(Östman, Intervju, 2014). 

Även om vissa åtgärder så som försäljning av verksamheter och hopslagning av 

vattenreningsverk har vidtagits för att möta befolkningsminskningarna är överdimensionerad 

infrastruktur inte något som direkt diskuteras i kommunen (Östman, Intervju, 2014). Jansson 

tror heller inte att det finns någon utarbetad strategi i kommunen för förvaltning av just 

överdimensionerad infrastruktur. Han tillägger, det är en sådan här antitanke i en kommun, 

man vill inte tänka på det (Jansson, Intervju, 2014). Östman påtalar att även om det saknas i 

dagsläget så vore det bra för kommunen att ha en långsiktig strategi för tekniska frågor som 

rör bland annat underhåll och planering. Det arbetas med att ta fram en sådan (Östman, 

Intervju, 2014). 
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Urban mining 

De tillfrågade var inte bekanta med begreppet urban mining sedan tidigare. Den infrastruktur 

intervjupersonerna associerar med begreppet är främst järnväg som inte längre är i bruk. Det 

finns sådan räls i kommunen som inte används, dels inom vissa industriområden men också 

på sträckor som byggdes bort i samband med byggnation av Ådalsbanan. Men denna 

infrastruktur är inte heller i kommunens ägo utan tillhör Trafikverket (Östman, Intervju, 

2014). Jansson är i egenskap av VD för Mediateknik inblandad i att försöka köpa loss mer än 

6 kilometer fiber som ligger i en sträcka vid tätorten Nyland för att utnyttja infrastrukturen i 

företagets verksamhet och inväntar en offert ifrån Trafikverket (Jansson, Intervju, 2014). 

Detta skulle i så fall skulle innebära en form av urban mining genom återanvändning av dessa 

resurser. Återvinning av resurser sker också när byggnader i kommunens ägo rivs och Östman 

är osäker på värdet av de elkablar som enligt krav ska tas bort innan rivningen sker. Om det är 

kommunen som river fastigheten skulle eventuella ekonomiska vinster med urban mining av 

detta slag tillfalla kommunen. Det som tas om hand i samband med rivningar av byggnader i 

kommunens ägo ses inte som urban mining utan snarare är inställningen att byggnaderna ska 

rivas på ett miljövänligt sätt (Högberg, Intervju, 2014) och att den lagstiftning som finns ska 

följas (Jansson, Intervju, 2014). Något annat som Högberg funderar på i samband med urban 

mining är vad som sker i det projekt inom kommunens gräns med byte av väglyktor. Det är 

dock även i detta fall Trafikverket som äger och förvaltar den infrastrukturen (Östman, 

Intervju, 2014). 

En svårighet med att ta upp gamla ledningar är att kablar förr lades ner direkt i marken 

(Högberg, Intervju, 2014). Det skulle vara lättare att ta hand om ledningar om de, som på 

senare tid, lagts ner i kanaler. Då skulle man kunna dra ut de gamla kablarna samtidigt som 

nya läggs ned (Jansson, Intervju, 2014). Ett annat skäl till att inte gräva i marken är att det är 

osäkert vad som finns i marken (Högberg, Intervju, 2014). Kramfors har tidigare haft problem 

med miljögifter som kisaska och dioxin (Östman, Intervju, 2014). Trots att det finns många 

industriområden i kommunen som inte används ses urban mining i dessa områden som en 

kostnad. Anledningen till detta är höga saneringskostnader i och med att marken i dessa 

områden innehåller miljögifter (Östman, Intervju, 2014). Dessa gifter innehåller heller inget 

av ekonomiskt värde. När kisaska togs om hand av kommunen vid ett saneringsprojekt fanns 

tankar från entreprenören att utvinna järn ur kisaskan men koncentrationerna var för låga. 

Skulle miljögifter av något slag påträffas vid grävningar i samband med urban mining befarar 

Högberg att saneringen skulle kunna kosta mycket mer än vinsten av kabeln skulle inbringa 

(Högberg, Intervju, 2014). Östman menar att miljövärdet av att ta upp metaller som är 

inbyggda i infrastukturen antagligen måste räknas in för att det ska kunna betraktas som 

lönsamt. Han ser dock möjlighet till ekonomisk lönsamhet om åtgärderna skulle göra att 

marken kan komma till nytta på annat sätt. I befolkningstäta städer som Stockholm skulle en 

miljösanering kunna vara värdefull för att det möjliggör byggnation. I Kramfors däremot 

råder ingen brist på mark, snarare det omvända. Därför ser de tillfrågade större potential för 

urban mining i städer där markbrist råder. Om kostnaden att utvinna metallen skulle bli 

mindre än metallpriset skulle detta kunna vara lönsamt (Östman, Intervju, 2014). 

Intervjupersonerna har svårt att se att urban mining skulle kunna lyftas fram som något 

positivt för kommunen. Om något, skulle urban mining kanske kunna lyftas fram som en 
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profilering för kommunen som miljövänlig, för att väcka intresse. Detta skulle stämma bra 

med kommunens ledord som är trygghet, nära och inspirerande. Högberg tror dock att det 

skulle vara ett dyrköpt varumärke (Högberg, Intervju, 2014). 

6 HANTERING AV ÖVERDIMENSIONERAD INFRASTRUKTUR 

I detta avsnitt följer en diskussion gällande de tre undersökta kommunernas hantering av 

infrastruktur. Diskussionen är disponerad utifrån de tre huvudfrågeställningarna som 

presenterades i avsnitt 1.1. 

6.1 Effekter för infrastruktursystem 

Orsaken till befolkningsminskningarna i alla tre undersökta kommuner är 

strukturomvandlingar. Automatisering av tidigare arbetskraftsintensiva branscher och 

förflyttning av verksamhet har lett till minskade arbetstillfällen och utflyttning. Detta har 

förändrat förutsättningarna för kommunerna, bland annat när det gäller 

infrastrukturförvaltning. Exempel på svårigheter samt lösningar som kommunerna Hällefors, 

Laxå och Kramfors hanterat är, liksom Naumann & Bernt (2009) identifierat, av ekonomisk, 

teknisk och institutionell karaktär (se tabell 4). 

 
Tabell 4. Infrastrukturella utmaningar i krympande kommuner, exempel och lösningar. 

Utmaningar Exempel Lösningar 

Ekonomiska svårigheter Minskade skatteintäkter Samarbete med andra kommuner 

  Minskad budget Minskat underhåll 

    

Minskade investeringar 
Avveckling av underhållskrävande verksamhet 
Försäljning av kommunala bolag 

  Lägre abonnenttäthet Höjd taxa 

    
Försäljning av vatten till grannkommuner 
Bortskänkning av vattenverk 

Tekniska svårigheter Överdimensionering Rivning av fastigheter 

  
 

Spolning i rören 

    Ökat vattenflöde genom bryggeriverksamhet 

    Samarbete med andra kommuner 

    Sammankoppling av system 

    
Lappa och laga 
Externt ägande och förvaltande 

Institutionella svårigheter Saknas strategier Utarbetande av planer 

  Ineffektiv verksamhet Rationaliseringar 

  Saknas spetskompetens Samarbete med andra kommuner 

    Strukturella förändringar 

 

Befolkningsminskningarna har lett till minskade skatteintäkter och lägre abonnenttäthet, 

vilket medför minskad budget till teknisk förvaltning. De skattefinansierade verksamheterna 

drabbas hårdast eftersom det finns möjlighet att höja taxan för de verksamheter som är 

avgiftsfinansierade. Avfolkningen har också lett till viss överdimensionering av 
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infrastrukturen i kommunerna. Det kommunerna identifierar som det största problemet är 

minskade skatteintäkter och eftersatt underhåll. Dock är även de tekniska svårigheterna 

viktiga för kommunens ekonomi då överdimensionering leder till höga kostnader. Dessutom 

kan ”lösningen” på de ekonomiska svårigheterna, minskad underhållsfrekvens, leda till ökade 

tekniska utmaningar och vissa säkerhetsrisker. 

Vissa åtgärder har vidtagits för att anpassa dessa infrastruktursystem efter de nya 

förutsättningarna, exempel är rivning av kommunalägda fastigheter. Ledningar som lämnats 

under marken vid rivning av fastigheter och kvarlämnad belysningsarmatur är exempel på 

infrastruktur som identifierats som outnyttjad. Eftersom behovet av systemtjänsterna har 

minskat till följd av avfolkningen kan detta klassas som infrastruktur i förlamning. En annan 

anledning till att det rör sig om infrastruktur i förlamning är att det är delar av 

infrastruktursystem som inte används, inte hela system eller endast komponenter. 

Sötvattentunneln i Kramfors är en kombination mellan förlamning och vilande delar av 

infrastruktur då det är en enskild komponent samtidigt som den representerar ett större 

system.  Det finns också överdimensionerad infrastruktur i kommunerna inom VA. Många 

andra sorters infrastruktur kan däremot inte sägas vara speciellt överdimensionerade. Detta 

beror till viss del på att avfolkningen inte ödelägger hela områden, utan istället glesar ut 

kommunen. Det innebär att hela infrastruktursystemet fortfarande behövs även om 

konsumentdensiteten är lägre. Dessutom finns det andra aktörer utöver hushållen som nyttjar 

systemen, exempelvis bryggeriet i Hällefors. Dessutom har invånarnas livsstil och 

rörelsemönster förändrats, vilket innebär att infrastruktur för exempelvis transport behövs i 

lika stor utsträckning trots ett minskande invånarantal. Teknikutveckling och förändrade 

vanor har också lett till behov av och investering i ny infrastruktur som järnväg, fiber och 

fjärrvärme. Initiering av dessa nya infrastrukturprojekt medför att den gamla infrastrukturen i 

vissa fall blir överflödig och lämnas, vilket också kan ses som infrastruktur i förlamning, men 

av annan karaktär än den som orsakas av befolkningsminskning. Eftersom kommunerna är 

framstående inom fiberutbyggnad och färre människor därmed använder kopparnätet är det 

sannolikt att nätet är urkopplat i högre utsträckning än vad det är i en kommun som inte 

prioriterat fiberutbyggnaden. 

6.2 Strategier för förvaltning av infrastruktur 

Det råder olika uppfattningar om i vilken utsträckning outnyttjad infrastruktur förekommer 

och tas om hand. Det kan bero på intervjupersonernas olika yrkeslivserfarenheter. Kunskapen 

kring outnyttjad infrastruktur är också begränsad och det kan vara så att delar av 

infrastruktursystem som inte används förekommer i större utsträckning än de tillfrågade i 

kommunerna vet eller vill medge. Ökad kunskap och fastställande av hur mycket outnyttjad 

infrastruktur som finns skulle underlätta utarbetandet av strategier för hantering av denna. En 

strategi som tillämpas och som löser vissa ekonomiska, tekniska och institutionella 

svårigheter är att samarbeta över kommungränserna. Detta eftersom det kan medföra att 

driftkostnaderna sänks, besparingar görs, underhåll effektiviseras samtidigt som 

spetskompetens erhålls. 

Hollander et al. (2009) menar att det ofta förekommer svårigheter med acceptans av en 

nedgång. Att kommunerna kämpar emot föreställningen om att kommunen håller på att dö ut 



28 

 

är ett exempel på det. Överdimensionerad infrastruktur diskuteras inte och tankar kring detta 

är något som undviks. Detta, i samband med minskade intäkter gör att infrastrukturen inte 

prioriteras. Istället för att diskutera infrastrukturens överdimensionering diskuteras vilka 

brister som behöver åtgärdas samt vilka förväntningar från invånarna som inte uppfyllts. Detta 

har i vissa fall fått beslutsfattare att utforska andra metoder för utveckling än de traditionella, 

exempelvis har parker och grönområden anlagds då bostäder rivits, för att öka 

attraktionskraften. Dock använder sig kommunerna främst av tillväxtorienterade strategier 

som eftersträvar befolkningsökning istället för att planera för en befolkningsminskning. I 

vissa fall kan det vara positivt för kommunerna att reflektera över ifall en omvänd strategi kan 

vara att föredra. De internationella exemplen kan fungera som inspiration och lärdomar kan 

dras från dessa. 

Eftersom överdimensionerad infrastruktur inte är något som diskuteras i kommunerna 

finns inga uttalade strategier som behandlar just detta problemområde. Kommunerna menar 

att sådana strategier skulle kunna vara till nytta. Vad som menas med en strategi är dock en 

definitionsfråga då det till viss del finns eller håller på att utarbetas planer för hur 

infrastrukturen generellt sätt ska hanteras. Exempel på detta är BKT:s funktions- och 

frekvensbeskrivningar som omarbetas i samband med förändrade budgetförutsättningar och 

Laxås underhållsplan. Det finns också outtalade strategier som används i praktiken i alla tre 

tillfrågade kommuner. De åtgärder som tidigare hänvisats till som lösningar på 

infrastrukturella utmaningar (se tabell 4) som exempelvis rivning av fastigheter som inte 

används, minskad underhållsfrekvens samt uteblivna investeringar är exempel på outtalade 

strategier som kommunerna använder. 

6.3 Potential för urban mining 

Även om urban mining inte tidigare varit känt för intervjupersonerna är den allmänna 

uppfattningen att koncentrationen outnyttjat material i kommunerna är låg. Detta på grund av 

att avfolkningen inte ödelägger hela områden och på grund av förändrade livsvanor. Det 

innebär att all infrastruktur fortfarande behövs eftersom det bor människor i alla delar av 

kommunen. VA är det område som är mest överdimensionerat men VA-ledningar är varken 

det mest ekonomiskt eller miljömässigt lönsamma att återvinna då de innehåller små mängder 

metall. Att respondenterna identifierar VA-system som de mest överdimensionerade kan bero 

på att detta är ett system som är kommunalägt och därmed är det troligt att respondenterna 

känner till mer om dessa system än andra infrastruktursystem. Vid industriområden ses inte 

heller någon större potential för urban mining, antingen för att industriområdena fortfarande 

är i bruk eller för att marken riskerar att vara förorenad. Strukturomvandlingarna har i många 

fall inte lett till ett överflöd av nedlagda industriområden eftersom automatiseringen medfört 

uppsägning av arbetskraft men inte nedläggning av verksamheten. 

Problem som intervjupersonerna identifierar med urban mining är att alla ledningsnät inte 

är inritade på de ritningar som finns och att de inte vet exakt vad som finns i marken. 

Grävning kan därför få kostsamma följder om rör skadas och måste repareras eller om 

miljögifter påträffas och marken måste saneras. Därmed skulle kostnaden per enhet bli för 

hög, både med avseende på risker och låga koncentrationer av material. Dessutom är det som 

är lönsamt att gräva upp oftast inte i kommunens ägo. Energisystem, kommunikationsteknik 
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och järnväg är typer av infrastruktur som innehåller metaller av ekonomiskt värde men dessa 

infrastruktursystem ägs av externa aktörer. Det innebär att eventuella vinster i samband med 

urban mining inom dessa områden inte skulle tillfalla kommunen. Trender som identifierats i 

de undersökta kommunerna är försäljning av kommunala bolag som en lösning på minskade 

skatteintäkter. Det är sannolikt att detta är något som kan generaliseras för kommuner som 

minskar i befolkning. Antalet kommunalägda bolag kan således antas vara litet, vilket 

minskar potentialen för urban mining utförd av kommunen.  I de fall kommunerna äger 

infrastrukturen som är aktuell för urban mining identifieras metallpriserna som en viktig 

faktor som kan öka potentialen för urban mining. 

Den generella uppfattningen är att inte heller de miljömässiga incitamenten är tillräckligt 

stora för att tillämpa urban mining. Det finns dock exempel på hur återvinning av material i 

samband med omhändertagande av överflödig infrastruktur sker i kommunerna. Det sker 

främst i samband med rivning av fastigheter men det ses då inte som urban mining utan 

betraktas snarare som ett miljövänligt förhållningssätt. Detta indikerar att kommunerna 

tillämpar strategier för återvinning av oanvända infrastruktursystem då det är ekonomiskt 

lönsamt alternativt lagstadgat att göra så. Därmed skulle höjda metallpriser, i kombination 

med lagförändringar kunna innebära att urban mining blir aktuellt. 

Potentialen för urban mining anses av de tillfrågade vara större i stora städer där det finns 

mer resurser och där värdet av markanvändningen, som omhändertagandet skulle kunna 

möjliggöra, är större. I de kommuner som studerats råder svaga marknadsförhållanden och 

överskott på ledig mark vilket innebär avsaknad av ekonomiska incitament för att frigöra 

exploaterbar mark. Därför kan de ekonomiska drivkrafterna vara större i andra delar av landet 

där det är hög efterfrågan på mark. 

Något som framkommit är att industriföretag i vissa fall varit delaktiga i utvecklingen i 

kommunen, exempelvis vid byggnation av en idrottsplats i Laxå. Detta påvisar att industrin 

kan verka som en viktig del i samhällsutvecklingen trots att deras verksamhet inte direkt 

berörs. Om urban mining blir aktuellt kanske initialkostnaderna för kommunen kan sänkas om 

industrin deltar i arbetet. 

Eftersom de tillfrågade inte vet exakt vilka system som är kvarlämnade eller vad som 

händer med system som inte nyttjas är det inte förvånande att intervjupersonerna inte ser så 

stor potential i urban mining. För att urban mining ska kunna tillämpas måste kommunerna 

öka kunskapen om i vilken utsträckning det finns infrastruktursystem som inte används, 

vilken kvantitet det handlar om samt vad som sker med denna infrastruktur då den hanteras av 

olika aktörer. 

6.4 Framtida forskning 

Eftersom kommunerna inte är säkra på hur stora kvantiteter kvarlämnad infrastruktur som 

finns är ett naturligt nästa steg att kartlägga dessa tillgångar. Den studie som tidigare nämnts 

som planeras vid Linköpings universitet ämnar undersöka detta. Det är nödvändigt för att 

säkerställa potentialen för urban mining. 

Med tanke på att kommunerna vanligtvis inte äger infrastrukturen av störst ekonomiskt 

värde har privata aktörer en viktig roll i utvecklandet av urban mining i Sverige. Därför bör 

framtida forskning undersöka privata aktörers inställning och möjligheter till urban mining. 
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7 SLUTSATS 

En befolkningsminskning leder till förändrade förutsättningar för infrastruktur. 

Förutsättningarna förändras främst ekonomiskt vilket i sin tur leder till tekniska och 

institutionella svårigheter. Minskad budget för teknisk förvaltning i kombination med 

oförändrade driftsbehov leder till att underhåll och investeringar eftersätts. Avfolkningen 

leder också till viss överdimensionering då infrastrukturen inte används med samma frekvens. 

Tekniska kvalitetskrav uppfylls dock och är inte ett stort problem för kommunerna. De 

förändrade ekonomiska förutsättningarna medför att institutionella förändringar måste ske, 

främst i form av effektivisering av verksamheten. 

De övergripande strategierna i kommunerna är tillväxtorienterade och bygger på att 

försöka skapa ny attraktionskraft. Eftersom kommunerna eftersträvar en befolkningsökning 

finns inga strategier för smart krympning och därmed inte heller några konkreta strategier för 

överdimensionerad infrastruktur. De mest angelägna svårigheterna som uppstått till följd av 

befolkningsminskningarna hanteras medan mindre brådskande ärenden bortprioriteras. En 

utmärkande strategi är att samarbeta med andra kommuner, då detta kan effektivisera och 

underlätta verksamheten. Strategier kring infrastrukturfrågor eftersträvas i större utsträckning 

och skulle kunna vara positiva för kommunernas utveckling. 

Kommunerna ser ingen större potential i urban mining. Ekonomisk lönsamhet för urban 

mining uppnås först då värdet för metallen tillsammans med miljövärdet av åtgärden 

överstiger grävkostnader plus eventuella tilläggskostnader för ingreppet. Tilläggskostnader 

kan orsakas av exempelvis påträffande av föroreningar eller hantering av att ledningar skadas. 

Koncentrationen av återvinningsbart material anses vara låg och riskerna för stora under 

rådande förutsättningar, vilket bidrar till kommunernas skepsis. Dessutom används 

infrastrukturen till största del i och med invånarnas förändrade livsstil och eftersom 

ortsstrukturen fortfarande är lika utspridd som tidigare trots avfolkningen. Att kommunerna 

inte äger den mest värdefulla infrastrukturen är ytterligare en orsak till att urban mining inte 

ses som ekonomiskt lönsamt ur kommunernas perspektiv. 
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BILAGA I – Befolkningsstatistik för Sveriges kommuner  

Folkmängden i Sveriges kommuner (Statistiska Centralbyrån, Egen bearbetning, 2013) 

Enligt indelningen 1 januari 2013      

Kommun 1980 1990 2000 2010 

Förändring 

1980-2010 (%) 

Åsele 4 719 4 114 3 624 3 039 -35,6 

Laxå 8 662 7 622 6 699 5 686 -34,4 

Hällefors 10 576 9 346 8 025 7 220 -31,7 

Sorsele 3 923 3 547 3 195 2 736 -30,3 

Strömsund 17 343 16 093 13 938 12 185 -29,7 

Ljusnarsberg 7 006 6 488 5 651 4 931 -29,6 

Överkalix 5 083 4 744 4 206 3 611 -29,0 

Kramfors 26 611 24 555 21 382 18 911 -28,9 

Hagfors 17 511 16 121 14 059 12 480 -28,7 

Pajala 8 763 8 424 7 480 6 282 -28,3 

Filipstad 14 606 13 341 11 598 10 562 -27,7 

Dorotea 3 972 3 752 3 353 2 878 -27,5 

Jokkmokk 7 087 6 726 6 019 5 170 -27,0 

Bjurholm 3 354 2 959 2 695 2 460 -26,7 

Storuman 8 330 7 735 6 934 6 120 -26,5 

Munkfors 5 132 4 816 4 162 3 771 -26,5 

Ragunda 7 571 7 078 6 313 5 590 -26,2 

Hofors 13 170 12 028 10 624 9 741 -26,0 

Högsby 7 800 7 177 6 380 5 777 -25,9 

Gällivare 24 711 22 421 20 037 18 425 -25,4 

Bräcke 9 224 8 739 7 577 6 885 -25,4 

Norsjö 5 719 5 371 4 689 4 304 -24,7 

Ånge 13 349 12 587 11 234 10 053 -24,7 

Malå 4 312 4 154 3 610 3 274 -24,1 

Övertorneå 6 293 6 093 5 602 4 812 -23,5 

Hultsfred 17 794 17 020 15 163 13 696 -23,0 

Kiruna 29 705 26 149 24 314 22 944 -22,8 

Vindeln 7 101 6 661 6 074 5 507 -22,4 

Storfors 5 508 5 299 4 725 4 273 -22,4 

Sollefteå 26 053 24 840 21 978 20 255 -22,3 

Arvidsjaur 8 392 8 081 7 148 6 529 -22,2 

Arjeplog 4 041 3 753 3 384 3 161 -21,8 

Degerfors 12 246 11 701 10 544 9 641 -21,3 

Gullspång 6 685 6 448 5 911 5 291 -20,9 

Oxelösund 14 120 13 035 10 866 11 193 -20,7 

Torsby 15 601 15 105 13 725 12 414 -20,4 

Härjedalen 13 096 12 491 11 415 10 454 -20,2 

Vansbro 8 523 7 901 7 291 6 805 -20,2 

Smedjebacken 13 389 13 282 11 598 10 715 -20,0 

Bengtsfors 12 199 11 927 10 896 9 791 -19,7 

Nordanstig 11 962 11 541 10 282 9 611 -19,7 

Karlskoga 36 828 33 869 31 293 29 668 -19,4 

Emmaboda 11 324 10 689 9 772 9 187 -18,9 

Ludvika 31 695 29 421 26 450 25 810 -18,6 

Markaryd 11 798 11 093 9 798 9 619 -18,5 

Berg 9 003 8 660 8 175 7 352 -18,3 

Avesta 26 376 24 832 22 375 21 583 -18,2 

  



 

 

Säffle 18 985 17 979 16 639 15 547 -18,1 

Karlsborg 8 236 8 085 7 100 6 752 -18,0 

Vilhelmina 8 681 8 509 7 918 7 135 -17,8 

Söderhamn 31 186 29 624 27 675 25 647 -17,8 

Fagersta 15 121 13 756 12 381 12 443 -17,7 

Tingsryd 14 773 14 507 13 371 12 231 -17,2 

Ovanåker 13 785 13 558 12 491 11 440 -17,0 

Olofström 15 630 15 054 14 005 12 988 -16,9 

Skinnskatteberg 5 346 5 343 4 855 4 445 -16,9 

Hallstahammar 18 237 16 628 15 064 15 175 -16,8 

Valdemarsvik 9 303 8 804 8 337 7 760 -16,6 

Norberg 6 843 6 665 5 939 5 723 -16,4 

Uppvidinge 11 040 10 613 9 807 9 244 -16,3 

Grums 10 805 10 274 9 551 9 091 -15,9 

Ydre 4 362 4 333 4 131 3 672 -15,8 

Finspång 24 614 23 291 21 477 20 747 -15,7 

Ödeshög 6 228 5 991 5 688 5 284 -15,2 

Lycksele 14 493 14 177 13 058 12 376 -14,6 

Kalix 19 599 19 241 17 995 16 740 -14,6 

Mellerud 10 677 10 512 9 902 9 179 -14,0 

Sandviken 42 866 39 906 37 064 36 916 -13,9 

Älvdalen 8 348 8 353 7 718 7 207 -13,7 

Malung-Sälen 11 971 11 605 10 799 10 356 -13,5 

Älvsbyn 9 624 9 400 8 947 8 335 -13,4 

Surahammar 11 439 11 381 10 340 9 949 -13,0 

Nordmaling 8 124 8 192 7 663 7 098 -12,6 

Töreboda 10 393 10 481 9 642 9 113 -12,3 

Västervik 41 263 39 908 37 433 36 206 -12,3 

Torsås 7 923 7 873 7 468 6 962 -12,1 

Flen 18 231 17 392 16 565 16 028 -12,1 

Östra Göinge 15 424 15 082 14 215 13 590 -11,9 

Kristinehamn 26 977 25 865 24 297 23 808 -11,7 

Ljusdal 21 595 21 163 20 006 19 065 -11,7 

Robertsfors 7 737 7 871 7 307 6 831 -11,7 

Hallsberg 17 246 16 735 15 685 15 275 -11,4 

Härnösand 27 756 27 446 25 493 24 611 -11,3 

Dals-Ed 5 287 5 416 5 047 4 692 -11,3 

Hedemora 17 063 16 855 15 857 15 164 -11,1 

Arboga 14 944 14 622 13 870 13 285 -11,1 

Åtvidaberg 12 927 12 732 11 946 11 504 -11,0 

Ockelbo 6 663 6 484 6 189 5 936 -10,9 

Eda 9 518 9 555 8 664 8 524 -10,4 

Eksjö 18 072 18 124 16 868 16 244 -10,1 

Boxholm 5 794 5 675 5 334 5 221 -9,9 

Färgelanda 7 373 7 580 7 020 6 654 -9,8 

Lessebo 9 006 8 933 8 365 8 139 -9,6 

Åmål 13 564 13 421 12 840 12 295 -9,4 

Hylte 11 211 11 143 10 479 10 177 -9,2 

Nybro 21 636 20 978 19 785 19 651 -9,2 

Örnsköldsvik 60 552 59 379 55 702 55 073 -9,0 

Vingåker 9 750 9 937 9 186 8 893 -8,8 

Sävsjö 11 838 12 086 11 049 10 830 -8,5 

Vetlanda 28 736 28 023 26 624 26 304 -8,5 

  



 

 

Köping 27 201 26 444 24 763 24 905 -8,4 

Essunga 6 061 6 029 5 835 5 564 -8,2 

Kinda 10 595 10 274 10 129 9 762 -7,9 

Lindesberg 24 956 24 663 23 525 23 034 -7,7 

Osby 13 765 13 742 12 742 12 724 -7,6 

Nässjö 31 694 30 767 29 495 29 339 -7,4 

Aneby 6 873 7 159 6 682 6 393 -7,0 

Vara 16 932 16 997 16 044 15 762 -6,9 

Oskarshamn 28 037 27 271 26 349 26 163 -6,7 

Tranemo 12 413 12 462 12 037 11 587 -6,7 

Älvkarleby 9 736 9 263 8 932 9 103 -6,5 

Svenljunga 10 989 11 190 10 609 10 288 -6,4 

Ronneby 30 159 28 905 28 634 28 254 -6,3 

Forshaga 12 019 11 913 11 589 11 266 -6,3 

Perstorp 7 526 7 527 6 745 7 061 -6,2 

Kungsör 8 606 8 472 8 148 8 089 -6,0 

Orsa 7 354 7 351 6 986 6 922 -5,9 

Bollnäs 27 877 28 094 26 735 26 248 -5,8 

Tibro 11 214 11 188 10 576 10 560 -5,8 

Askersund 11 896 12 008 11 530 11 278 -5,2 

Simrishamn 20 303 20 088 19 303 19 297 -5,0 

Munkedal 10 703 11 147 10 532 10 181 -4,9 

Boden 28 848 29 740 28 679 27 471 -4,8 

Timrå 18 872 18 540 17 988 17 990 -4,7 

Vimmerby 16 180 15 867 15 776 15 473 -4,4 

Tidaholm 13 069 13 283 12 694 12 572 -3,8 

Skellefteå 74 210 75 258 72 476 71 641 -3,5 

Vadstena 7 654 7 557 7 668 7 391 -3,4 

Lysekil 15 037 15 197 14 848 14 521 -3,4 

Rättvik 11 194 11 345 10 847 10 811 -3,4 

Alvesta 19 442 19 754 18 916 18 802 -3,3 

Borgholm 11 030 11 484 11 288 10 676 -3,2 

Arvika 26 891 26 887 26 188 26 034 -3,2 

Mariestad 24 413 24 682 23 800 23 741 -2,8 

Tierp 20 608 20 052 19 888 20 125 -2,3 

Karlshamn 31 879 31 543 30 741 31 143 -2,3 

Sotenäs 9 252 9 732 9 621 9 052 -2,2 

Hudiksvall 37 538 38 328 37 454 36 849 -1,8 

Mönsterås 13 135 13 182 13 227 12 909 -1,7 

Tranås 18 380 17 806 17 686 18 119 -1,4 

Falköping 31 875 31 994 31 007 31 513 -1,1 

Mjölby 26 042 26 219 25 157 25 856 -0,7 

Sunne 13 344 13 564 13 619 13 255 -0,7 

Ljungby 27 409 27 490 27 078 27 297 -0,4 

Herrljunga 9 347 9 645 9 447 9 314 -0,4 

Säter 10 874 11 896 11 259 10 840 -0,3 

Klippan 16 549 16 426 15 541 16 515 -0,2 

Motala 41 965 41 994 42 175 41 955 0,0 

Heby 13 378 13 595 13 653 13 382 0,0 

Älmhult 15 562 15 945 15 403 15 603 0,3 

Katrineholm 32 277 32 764 32 370 32 428 0,5 

Årjäng 9 805 10 235 9 790 9 855 0,5 

Grästorp 5 719 6 117 5 924 5 776 1,0 

  



 

 

Sundsvall 94 742 93 808 93 126 95 732 1,0 

Bjuv 14 672 14 297 13 705 14 841 1,2 

Hjo 8 740 9 136 8 787 8 841 1,2 

Östhammar 21 028 21 941 21 733 21 373 1,6 

Bromölla 12 069 12 605 12 085 12 272 1,7 

Svalöv 12 990 12 839 12 562 13 242 1,9 

Tomelilla 12 664 12 442 12 372 12 914 2,0 

Gislaved 28 483 29 238 30 407 29 111 2,2 

Nora 10 211 10 516 10 465 10 447 2,3 

Skara 17 868 18 689 18 305 18 314 2,5 

Hässleholm 48 854 49 106 48 580 50 107 2,6 

Gagnef 9 842 10 453 10 075 10 097 2,6 

Sala 20 936 21 820 21 548 21 535 2,9 

Götene 12 854 13 498 13 016 13 223 2,9 

Gotland 55 346 57 108 57 313 57 269 3,5 

Örkelljunga 9 306 9 661 9 428 9 631 3,5 

Ulricehamn 21 970 22 738 22 284 22 838 4,0 

Vännäs 8 093 8 410 8 532 8 414 4,0 

Haparanda 9 672 10 517 10 412 10 059 4,0 

Mora 19 376 20 549 20 132 20 153 4,0 

Kil 11 171 12 221 11 912 11 706 4,8 

Borlänge 46 794 46 671 47 206 49 251 5,3 

Gnosjö 9 056 9 855 10 280 9 546 5,4 

Lilla Edet 11 836 12 939 12 944 12 578 6,3 

Östersund 55 810 58 317 58 249 59 416 6,5 

Karlskrona 60 141 59 054 60 564 64 032 6,5 

Piteå 38 402 40 034 40 363 40 892 6,5 

Eskilstuna 90 354 89 765 88 408 96 311 6,6 

Vänersborg 34 574 36 628 36 589 36 857 6,6 

Lekeberg 6 683 6 902 7 008 7 134 6,7 

Sölvesborg 15 733 16 008 16 448 16 810 6,8 

Vaggeryd 12 121 12 431 12 738 12 991 7,2 

Mark 31 418 33 070 32 951 33 845 7,7 

Mullsjö 6 518 7 375 7 071 7 033 7,9 

Tanum 11 463 12 068 12 105 12 370 7,9 

Värnamo 30 342 31 315 32 256 32 833 8,2 

Borås 95 389 94 156 96 883 103 294 8,3 

Krokom 13 418 14 373 14 154 14 535 8,3 

Åre 9 469 9 975 9 745 10 274 8,5 

Lidköping 35 061 35 801 36 802 38 048 8,5 

Gävle 87 378 88 568 90 742 95 055 8,8 

Norrköping 119 238 120 522 122 199 130 050 9,1 

Nyköping 47 262 47 481 49 063 51 644 9,3 

Falun 50 597 53 748 54 426 56 044 10,8 

Luleå 66 834 68 412 71 652 74 178 11,0 

Laholm 21 059 22 661 22 747 23 390 11,1 

Mörbylånga 12 613 13 447 13 442 14 021 11,2 

Trollhättan 49 600 51 047 52 891 55 248 11,4 

Höganäs 22 111 22 654 22 639 24 637 11,4 

Skövde 46 007 47 529 49 313 51 402 11,7 

Danderyd 27 842 27 915 29 570 31 330 12,5 

Leksand 13 572 14 805 15 240 15 289 12,7 

Uddevalla 46 032 47 345 48 971 51 868 12,7 

  



 

 

Åstorp 12 946 13 123 12 873 14 737 13,8 

Landskrona 36 493 36 340 37 728 41 724 14,3 

Kumla 17 760 18 621 18 983 20 456 15,2 

Kristianstad 68 883 71 750 74 161 79 543 15,5 

Karlstad 74 068 76 467 80 323 85 753 15,8 

Burlöv 14 323 14 561 15 038 16 701 16,6 

Västerås 117 487 119 761 126 328 137 207 16,8 

Södertälje 73 757 74 889 77 882 86 246 16,9 

Falkenberg 34 912 37 622 38 817 41 008 17,5 

Hörby 12 624 13 528 13 742 14 840 17,6 

Ale 23 312 24 071 25 421 27 442 17,7 

Lidingö 37 390 38 399 40 584 44 017 17,7 

Eslöv 26 829 27 780 28 487 31 587 17,7 

Båstad 12 091 13 577 14 090 14 278 18,1 

Vårgårda 9 256 10 147 10 714 10 943 18,2 

Jönköping 107 561 111 486 117 095 127 382 18,4 

Kalmar 52 846 56 206 59 308 62 815 18,9 

Skurup 12 583 13 418 13 714 14 981 19,1 

Göteborg 431 273 433 042 466 990 513 751 19,1 

Ystad 23 773 24 999 26 182 28 338 19,2 

Salem 12 879 12 478 13 766 15 391 19,5 

Sjöbo 15 016 16 070 16 648 18 112 20,6 

Halmstad 76 042 80 061 85 200 91 800 20,7 

Enköping 32 720 34 862 36 606 39 759 21,5 

Söderköping 11 467 13 351 13 936 14 024 22,3 

Trelleborg 34 445 35 997 38 429 42 219 22,6 

Örebro 110 286 114 042 124 207 135 460 22,8 

Upplands Väsby 31 961 35 963 37 576 39 289 22,9 

Hammarö 12 129 13 468 14 162 14 926 23,1 

Orust 12 364 14 240 15 023 15 221 23,1 

Strömstad 9 580 10 846 11 102 11 808 23,3 

Järfälla 53 321 56 359 60 471 66 211 24,2 

Bollebygd 6 740 7 610 7 884 8 375 24,3 

Öckerö 9 842 11 008 11 827 12 449 26,5 

Botkyrka 65 218 68 542 73 097 82 608 26,7 

Helsingborg 101 956 109 267 117 737 129 177 26,7 

Alingsås 29 637 33 626 35 153 37 796 27,5 

Mölndal 47 788 52 028 56 137 60 973 27,6 

Tjörn 11 701 13 919 14 733 14 955 27,8 

Malmö 233 803 233 887 259 579 298 963 27,9 

Nynäshamn 20 333 21 992 23 965 26 032 28,0 

Upplands-Bro 18 489 20 191 20 878 23 676 28,1 

Svedala 15 471 17 397 17 905 19 822 28,1 

Gnesta 8 085 8 949 9 768 10 360 28,1 

Växjö 64 661 69 547 73 901 83 005 28,4 

Partille 27 172 30 420 33 124 35 084 29,1 

Lerum 29 871 33 206 35 214 38 580 29,2 

Lomma 16 607 17 220 18 044 21 559 29,8 

Linköping 112 600 122 268 133 168 146 416 30,0 

Stockholm 647 214 674 452 750 348 847 073 30,9 

Trosa 8 752 9 478 10 197 11 462 31,0 

Varberg 44 164 49 018 52 648 58 084 31,5 

Haninge 58 541 62 797 69 644 77 054 31,6 

  



 

 

Ängelholm 29 813 34 149 37 312 39 394 32,1 

Habo 8 085 9 498 9 578 10 741 32,9 

Solna 50 441 51 841 56 605 68 144 35,1 

Täby 47 105 56 714 60 197 63 789 35,4 

Staffanstorp 16 368 17 427 19 815 22 259 36,0 

Strängnäs 23 705 26 835 29 610 32 419 36,8 

Norrtälje 40 842 46 165 52 611 56 080 37,3 

Tyresö 31 061 33 973 39 071 42 947 38,3 

Kungälv 29 702 33 772 37 191 41 241 38,8 

Kävlinge 20 643 23 178 24 583 29 013 40,5 

Lund 78 487 87 681 98 948 110 488 40,8 

Sollentuna 45 868 51 377 58 048 64 630 40,9 

Sigtuna 28 276 31 485 35 001 39 990 41,4 

Höör 10 902 12 893 13 976 15 460 41,8 

Umeå 81 088 91 258 104 512 115 473 42,4 

Vellinge 23 190 27 876 30 516 33 303 43,6 

Uppsala 137 708 156 376 177 355 197 787 43,6 

Huddinge 66 570 73 829 84 535 97 453 46,4 

Håbo 13 301 15 209 17 468 19 629 47,6 

Nykvarn 6 288 6 897 8 052 9 331 48,4 

Härryda 23 195 26 541 30 276 34 463 48,6 

Sundbyberg 25 717 31 308 33 868 38 633 50,2 

Stenungsund 16 091 18 640 20 679 24 292 51,0 

Österåker 25 631 30 230 34 427 39 521 54,2 

Nacka 57 229 64 056 74 974 90 108 57,5 

Ekerö 15 927 18 785 22 266 25 410 59,5 

Vallentuna 17 603 22 186 25 228 30 114 71,1 

Kungsbacka 43 536 54 220 65 113 75 025 72,3 

Knivsta 8 484 11 132 12 214 14 724 73,6 

Värmdö 17 846 22 067 31 260 38 301 114,6 

Vaxholm 4 851 6 779 9 286 10 965 126,0 

 

  



 

 

BILAGA II – Intervjuguide kommuner  

Effekter av befolkningsförändringen 

1. Vill du berätta om din roll och dina arbetsuppgifter? 

2. Kan du berätta lite om kommunens historia och speciella karaktärsdrag? 

3. Kan du berätta lite om kommunens samtidshistoria, dvs vad som försiggår i kommunen 

idag? 

4. Vi har uppfattat att kommunen haft en minskning i befolkning över en längre tidsperiod, 

hur påverkas kommunen av det?  

5. Har befolkningsminskningen några historiska förklaringar? 

Infrastruktur och strategier 

6. Har ni tänkt på att det kan finnas delar av infrastruktursystem som inte används?  

7. Vet ni i så fall ungefär hur mycket det rör sig om och vad det är för slags infrastruktur? 

8. Varför används inte infrastrukturen och var finns den?  

9. Är outnyttjad infrastruktur något som diskuteras?  

10.  Har befolkningsminskningen medfört några förändrade förutsättningar för infrastrukturen 

i kommunen? Förklara vilka aspekter vi är ute efter (vardagliga praktiska problem, 

tekniska, ekonomiska – överdimensionering, underhåll och investeringar)  

11.  Finns det någon utarbetad strategi i kommunen för förvaltning av överdimensionerad 

infrastruktur?  

12.  Om det finns en utarbetad strategi i kommunen för förvaltning av överdimensionerad 

infrastruktur… 

 Hur används den i praktiken och vad betyder det för invånare och 

infrastrukturägare? 

 Har dessa strategier utvecklats inom kommunen, kopierats, genom samarbete? 

 

13. Är den till nytta/skulle det vara bra för kommunen med en sådan strategi tror du?  

Urban mining 

14.  Vet ni vad begreppet urban mining innebär? 

15.  Vilken slags infrastruktur tänker du på när urban mining kommer på tal? 

16.  Vad är din åsikt om urban mining? Vet du om det finns några andra åsikter om detta i 

kommunen? 

17.  Tror du det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart att tillämpa urban mining i 

kommunen?  

18.  Finns det några ekonomiska hinder för urban mining, så som grävkostnader. 

19.  Är miljöincitamenten tillräckligt stora för att det ska vara fördelaktigt att tillämpa urban 

mining? 



 

 

20.  Skulle urban mining kunna lyftas fram som något positivt för kommunen med tanke på 

avfolkningen, hur i så fall? 

21. Vad skulle krävas för att urban mining ska bli användbart för er?  

22.  Vilken potential ser du att kommunen har för urban mining? 

23.  Vilken potential ser du för urban mining ur ett nationellt perspektiv? 

24.  Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 



 

 

BILAGA III – Intervjuguide BKT 

BKT:s arbete och förändrade förutsättningar 

1. Vill du berätta om din roll och dina arbetsuppgifter? 

2. Kan du berätta lite om regionens historia och speciella karaktärsdrag? 

3. Vi har uppfattat att många av kommunerna som er verksamhet bedrivs i har haft en 

minskning i befolkning över en längre tidsperiod, hur påverkas kommunen av det?  

4. Har befolkningsminskningen några historiska förklaringar? 

Infrastruktur och strategier 

5. Äger ni infrastrukturen i Hällefors, Ljusnarsberg, Nora och Lindesbergs kommun eller 

förvaltar ni den endast?  

6. Är det av intresse för er att det finns delar av infrastruktursystem i de olika kommunerna 

som inte används?  

7. Vet ni i så fall ungefär hur mycket det rör sig om och vad det är för slags infrastruktur? 

8. Varför används inte infrastrukturen och var finns den?  

9. Är outnyttjad infrastruktur något som diskuteras?  

10.  Har befolkningsminskningen medfört några förändrade förutsättningar för infrastrukturen 

i kommunerna och för er verksamhet?  

11.  Vet ni om det finns någon utarbetad strategi i kommunerna för förvaltning av 

överdimensionerad infrastruktur som ni tar del av?  

12. Om ni tar del av sådana strategier, hur använder ni dem i praktiken och vad betyder det för 

invånare och infrastrukturägare? 

13.  Är den till nytta/skulle det vara bra för kommunen med en sådan strategi tror du?  

Urban mining 

14.  Vet ni vad begreppet urban mining innebär?  

15.  Vilken slags infrastruktur tänker du på när urban mining kommer på tal? 

16.  Vad är din åsikt om urban mining? Vet du om det finns några andra åsikter om detta i 

någon av kommunerna? 

17.  Tror du det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart att tillämpa urban mining i någon 

av kommunerna?  

18.  Finns det några ekonomiska hinder för urban mining, så som grävkostnader? 

19.  Är miljöincitamenten tillräckligt stora för att det ska vara fördelaktigt att tillämpa urban 

mining? 

20.  Skulle urban mining kunna lyftas fram som något positivt för regionen med tanke på 

avfolkningen, hur i så fall? 



 

 

21. Vad skulle krävas för att urban mining ska bli användbart för er?  

22.  Vilken potential ser du att regionen har för urban mining? 

23.  Vilken potential ser du för urban mining ur ett nationellt perspektiv? 

24.  Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 


	943 gulan.pdf
	ARBETSRAPPORTER
	Kulturgeografiska institutionen

	Nr. 943




