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Mot en hållbar stadsbygd – politik under framväxt
I januari 2002 anlitades Eken
och Arken inom
projektet
”Hållbar bebyggelseutveckling –
teori, politik och praktik”, där
Formas och Boverket samverkat
tillsammans
med
Nationalkommittén för Habitat och
Agenda 21. Projektet ger en
översikt över kunskapsläget och
diskuterar de erfarenheter och
slutsatser om hållbar utveckling i
stadsbygd och landsbygd som
forskare, politiker och praktiker
kommit fram till på senare år.
De politiska frågeställningarna var: Vad vill man politiskt, vilka
mål och riktlinjer förekommer? Ger strategierna stöd för det
praktiska arbetet? Finns det behov av att ”översätta” och omformulera internationella politiska måldokument till svenska förhållanden och till konkreta stadsutvecklingssituationer? Hur kan
detta bäst ske?
De teoretiska frågeställningarna gällde att belysa vilka kunskaper som finns från aktuell forskning. Vad vet vi om förutsättningarna för hållbar utveckling av svenska städer och samhällen? År forskningen relevant och angelägen för politik och praktik? Vad kan vi lära av andra länder??
Praktiskt handlade projektet om att ta reda på vad praktiker kan
och hur de gör. Vilka erfarenheter finns från fältet? Hur deltar
olika aktörer i processerna? Vilken roll, räckvidd och begränsning har samhällsplaneringen? Vilka nya krav behöver ställas
på planerings- och beslutsprocesser?
Uppdraget till Eken och Arken bestod av två delar. I det första
uppdraget som redovisades i delstudien ”Hållbar stadsbygd politik under framväxt” analyserades 40 policydokument (program, planer, måldokument) från lokal, regional, nationell och
internationell nivå, för att se hur hållbar bebyggelseutveckling
och stadsbyggande hanteras på olika politiska nivåer. Dokumenten var RUFS, Skånsk livskraft, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland, Hemläxan i Stockholm-Mälarregionen
och Östersjöpaletten samt 35 andra globala, europeiska, nationella, regionala eller kommunala policydokument. Analysen visade bland annat vilka trender och utmaningar man ser. Frågor
om regionförstoring, regional profilering, samverkan i nätverk
och kluster, hållbart transportsystem m.m. återkommer i många
av dokumenten.
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Parallellt med Eken och Arkens uppdrag arbetade projektet
med tre tematiska studier: ”Partnerskap – modell och verktyg i
arbetet för en hållbar bebyggelseutveckling?”, ”Stad och land –
Europa och Sverige” samt ”Blandstaden – ett planeringskoncept för en hållbarbebyggelseutveckling?”
Eken och Arkens andra uppdrag i projektet blev att sammanfatta resultaten
från det första uppdraget och de tre
tematiska delstudierna i en broschyr,
som vänder sig till en bredare publik.
Broschyren är nu under tryckning.
Metodiken i projektet var att utgångspunkter, hypoteser, erfarenheter och
slutsatser från teori, politik och praktik
ställdes samman och kommunicerades. Olika perspektiv, geografiska och
administrativa nivåer möttes i dialog
och analytisk bearbetning. Metoden
utvecklades efter hand och projektet
måste härvidlag betraktas som ett
experiment –ett pilotprojekt.

