
Svenskar planerar kinesisk ekostad 

Publicerad: 2011-05-08 23:32 

Ändrad: 2011-05-08 23:32 

I Kina byggs helt nya ekostäder i skalor som vi inte kunde drömma om. Städer som ska 

rymma miljoner invånare och vara klimatneutrala. Svensk kunskap om stadsutveckling och 

samverkan mellan aktörer för att bygga hållbara städer är framgångsrik och nu går den på 

export, bland annat till Kina. 

LÄNKAR Här ska ekostaden Caofeidian ligga Nya staden Caofeidian blir klimatneutral Den 

officiella kinesiska webbportalen för Caofeidian (in English)  

15 miljoner kineser flyttar varje år från landsbygden och de är inte ensamma. Över hälften av 

jordens befolkning bor idag i städer och den trenden fortsätter. FN:s prognos visar att dubbelt 

så många kommer att bo i städer om 30 år. Det innebär ofattbara 7 miljarder stadsbor. Därför 

är utvecklingen av hållbara städer avgörande för om vi ska klara urbaniseringen. 

   - Vi behöver många olika lösningar för att klara urbaniseringen och trycket på ökad välfärd. 

Vi behöver bygga helt nya städer och förstäder eller satellitstäder till befintliga städer. Vi 

behöver också bygga flerkärniga stadsregioner där människor pendlar mellan städerna, menar 

KTH-professorn Ulf Ranhagen som sedan många år arbetat med koncept för hållbara städer 

världen över även i sin roll som chefsarkitekt på Sweco. 

FLER OCH STÖRRE STÄDER  

Framtidens städer kommer både att bli större och fler, den politiska och ekonomiska makten 

att förskjutas alltmer till städerna. Tokyos borgmästare har fyra gånger så stor BNP att 

ansvara för som Sveriges statsminister.  

   I Kina planeras för 200 nya ekostäder och som föredöme byggs nu Caofeidian vid kusten 25 

mil öster om Peking. En klimatneutral stad med en miljon invånare som byggs på ny mark. Är 

det möjligt? 

   - Kina har 20 procent av jordens befolkning men bara sju procent av jordbruks- och 

vattenresurserna. De kan egentligen inte bygga nytt på jordbruksmark. Det driver städerna 

upp i höglänta områden, in i öknar och ut i havet. Caofeidian byggs i havet och det är också 

motiverat av jordbävningsrisker. 1976 dog över 250 000 i en jordbävning i regionen 

Tangshan. 

INTEGRATION I KEDJAN 

Mr Lin Peng som är borgmästare för den nya staden har höga ambitioner. Han vill att 70 

procent - och på sikt 95-100 procent av stadens energiförbrukning ska vara förnyelsebar. Det 

ställer stora tekniska krav på hur energi, vatten, avfall/material och transporter hanteras och på 

integration mellan aktörerna. I Caofeidian berörs många discipliner inom arkitekt- 

och ingenjörskollektivet bland annat: arkitektur, trafik och transporter, vatten, avfall och 

material, energi, mark och landskapsarkitektur.  

KRETSLOPPSMODELLEN  

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Caofeidian&params=38.93333_N_118.5333_E_
http://www.sweco.se/sv/sweden/Losningar/Uthalligt-samhalle/Tangshan-Caofeidian-Project/
http://www.caofeidian.gov.cn/CFDPortalE/
http://www.caofeidian.gov.cn/CFDPortalE/


Utvecklingen av hållbara städer utgår från att skapa samverkan och synergier. Det är lätt att 

säga, men svårare att realisera. Ulf Ranhagen och hans kollegor har brutit ner samverkan i 

kluster för att göra det hanterligt. Ett sådant är kretsloppsmodellen.  

   - Målet för kretsloppsmodellen är att minimera resurs- och energibehovet och koppla ihop 

energi-, vatten- och avfalls/materialflöden. I Caofeidian har vi en kretsloppsgrupp som 

analyserar flöden och hur de kan länkas samman och dimensioneras. Sedan gör de ett 

kopplingsschema och beskriver rumsligt hur flödena ska integreras på byggnads-, kvarters-, 

områdes-, stadsdels-, stads- och regionnivå. Där ingår också arkitekternas och planerarnas 

kompetens. Det handlar bland annat om att översätta teknik till rum.  

BESKRIVA TEKNIK I RUM  

Att översätta teknik till rum låter intressant. Hur lär man sig det?  

   - Det är i det arbete vi gör i Kina, men också i Kanada och Ryssland och i Symbiocity-

konceptet, som kunskapen växer fram. Mer FUD (forskning, utveckling, demonstration) kring 

det här behövs. Det finns ett otroligt behov av att följa upp och analysera det som görs. Det 

saknas ett system för att länka forskarinsatser till så här stora samhällsförändringar.  

NYA AFFÄRSMODELLER BEHÖVS  

Nya sätt att samverka på globalt i komplexa, nyskapande och storskaliga projekt kräver mer 

av de medverkande. Hur ser affärsmodellerna ut?  

   - Vi behöver en kontinuerlig process i en kontinuerlig lång kedja och det är glapp i kedjan 

idag. Vi skulle behöva affärsmodeller som tar tag i alla skeden. I Caofeidian saknar vi svenska 

byggföretag och därför behöver vi affärsmodeller som klarar samarbeten över 

kulturgränserna.  

SVERIGE GÅR FÖRE  

Sverige är något av ett föregångsland när det gäller att bygga hållbara städer. Vi har lyckats 

minska växthusgasutsläppen och samtidigt öka vår välfärd. Ett exempel på det är att många 

svenska städer har stadsövergripande energisystem, som fjärrvärme. Ett annat är att våra 

större städer har väl utbyggd kollektivtrafik. Vad har vi lärt oss som vi kan exportera?  

   - Det är de långsiktiga enträgna samverkansmodellerna mellan kommun, företag och 

forskning som bygger hållbara städer. Vi har förhållandevis god integration mellan 

markanvändning, transporter, energisystem och de gröna strukturerna. Sedan är det 

naturligtvis vår demokrati med delaktighet i planering och framför allt det kommunala 

planmonopolet. Det är ovanligt. I många länder planeras städer av regeringar och statliga 

myndigheter.  

CAOFEIDIAN KLAR OM 10 ÅR  

Planeringen av ekostaden Caofeidian startade våren 2008 och bygget kommer att pågå i minst 

ett decennium framåt. Det ska bli en vacker stad med mycket grönt och blått. Utformningen 

planeras utifrån nio kärnvärden: levande, innovativ, tillgänglig, grön & blå, klimatneutral, 

flexibel, vacker, resurseffektiv och hälsosam.  



   De blivande invånarna kommer att bo i blandade små/medelstora kvarter med tät 

bebyggelse. De kommer att kunna ta sig runt cyklande eller åka kollektivt. I de skisserade 

visionerna är det långt ifrån dagens storstäder med oändliga bilköer, smogtyngda skyar och 

slumkvarter.  

   Vi hoppas att Mr Lin Peng får rätt så att Caofeidian blir det föredöme Kina vill ha - delvis 

tack vare svenskt kunnande.  

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se  
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