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Abstract 
A high degree of urbanization with growing cities has raised a need of transforming closed landfill sites 

for giving them new uses. This study aims to investigate how old landfills can be re-used, what has lead 

to the new uses, and for what and whom the transformed site will be an asset. The method used is a case 

study of four different landfills in Stockholm county, Sweden. The case study is analyzed in the light of 

former studies regarding re-use of degraded urban areas, so called brownfields, and in particular studies 

and reports of landfill re-use. The result indicates that old landfill sites is identified as an area with 

possible values if transformed properly, in the case study area especially as green structure and recreation 

areas. But for the transformation to take place there has to be a local community which demands a 

transformation. The transformation is also depending of the surrounding areas’ need of more green 

structures, which is not always the case in Stockholm. The study also shows that closed landfills which 

have not been part of any bigger transformation, also can be a valuable place for groups and alternative 

activities which are not always welcome in other urban environments. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Hanteringen av avfall har varit en central fråga för samhällen i alla tider och kan sägas vara ett 

av dess allra viktigaste enskilda uppgift. Ett samhälle som inte kan ta hand om sina sopor 

kommer troligtvis inte heller kunna hantera andra mer komplexa serviceområden som vård, 

utbildning och transport (Hoornweg & Bhada-Tata 2012). I många delar av världen är 

sophanteringen fortfarande ett stort problem, medan det i andra delar har utvecklats system som 

gjort att avfallshanteringen idag ses som både hållbar och miljövänlig (ibid.). En period som 

innebar en stor förändring och utmaning i avfallshanteringens historia är enligt Bernes & 

Lundgren (2009) industrialiseringen. I och med industrialiseringen ökade avfallet betydligt, 

detta av flera anledningar. Dels för att den urbaniserade delen av befolkningen växte snabbt 

vilket skapade stora mängder avfall i staden, och dels för att mat kunde produceras och 

konsumeras på helt nya, intensivare sätt med industrialisering. Utmaningen att ta hand om det 

ökade avfallet gjorde att man flyttade soporna ut från staden, där det allra mesta producerades, 

till städernas utkanter (Bernes & Lundgren, 2009). Den fortsatta urbaniseringen ses alltjämt som 

den faktor som globalt påverkar avfallshanteringen mest (Hoornweg & Bhada-Tata 2012). 

Under senare delen av 1900-talet insåg man dock miljöfaran med en sådan avfallshantering och 

man började istället arbeta med hållbar avfallshantering där källsortering och återvinning gjorde 

soptipparna mindre nödvändiga (Bernes & Lundgren 2009). Idag avvecklas allt fler soptippar av 

sådan karaktär. I andra delar av världen, som inte haft samma ekonomiska förutsättningar, 

skapas dock fortfarande sopområden med de miljöproblem som är förenat med den sortens 

sophantering (Hoornweg & Bhada-Tata 2012).  

I de länder där många deponier med tiden har avvecklats står dock dessa tippar, som 

idag tenderar att kallas toppar, kvar i landskapet. En fråga som här blivit aktuell är hur dessa 

platser där avfall en gång hamnat nu ska kunna användas igen. I den här frågan ryms flera 

intressanta geografiska perspektiv. Dessa är kopplade till markanvändning och 

landskapsprocesser och handlar om hur samhället hanterar något som en gång låg i städernas 

periferi, men som med tiden allt mer blivit en del av det urbana landskapet då städerna vuxit. 

Det handlar också om hur något som ses som begränsande och resursfattigt ändå ska kunna få 

nya användningsområden och bli en tillgång i det nya urbana landskapet. Idag ser man prov på 

denna utveckling när gamla soptippar blivit “toppar” och användas som bland annat skidbackar. 

Att studera soptippar ur ett resursperspektiv skulle kunna vara givande för att förstå mer i frågor 

om landskapsprocesser och återanvändning av degraderad mark. Hur nedlagda soptippar bäst 

ska användas och hur de bör integreras i landskapet har dock inte blivit något större mål för 

forskning. Vid en genomgång av artiklar syns att det finns ett antal studier på området från USA 

främst, medan det i Sverige inte är mycket forskning gjord på området. Detta innebär däremot 

inte att tipparna inte kommit att utvecklas. I Sverige ser man idag att gamla soptippar används 

till allt från skidåkning till naturpark och strövområde. Ett mer känt exempel är slagghögen 

Kvarntorpshögen i Kumla som blivit ett slags utemuseum och multisportområde, ett annat är 

naturreservatet och fågelområdet Oset vid Örebro som till stor del varit en deponi (se 

kph.kumla.com och lansstyrelsen.se/orebro/). 

Forskning som bedrivs på området har kallat fenomenet för “land-recycling” och 

platserna det handlar om för “brownfield” (Alker et al. 2000). Utveckling av brownfield har på 

senare tid blivit ett större intresseområde för stadsplanerare och miljövetare med intressen i 

utveckling av hållbara städer. Att återanvända platser som haft miljöfarlig verksamhet men 

sedan övergivits ses som ett hållbart sätt att arbeta med förtätning av staden, och samtidigt 

genom restaurering skapa möjligheter för nya urbana grönstrukturer (Dixon 2006). Till 

brownfields räknas oftast industriområden vilka övergivits efter att produktion lagts ned eller 

flyttat utomlands (Oliver et al. 2005, Dixon 2006), men även soptippar bör kunna diskuteras i 

brownfield-sammanhang eftersom de båda uppstått och verkat i en liknande kontext sett till tid 

och rum. De har båda ofta placerats i städernas periferi av liknande orsaker - ingen av 

verksamheterna är sådana som man vill ha i centrum. Både nedlagda soptippar och övergivna 

industriområden var aktiva under och efter industrialiseringen, och de har avvecklats i allt högre 

grad de senaste decennierna. Idag när många brownfields och soptippar står kvar har de fått ett 
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allt mer urbant läge och därför blivit intressanta att återanvända, men de lider samtidigt av 

miljörelaterade problem som kan utgöra hinder för deras utvecklingsmöjligheter (Dixon 2006, 

Rasmussen 1999). I frågan om vilka värden de kan bidra de med har de också likheter, då de 

båda blivit mål för att bli nya tätortsnära grönområden (Qviström 2008, Simmons 1999). Av 

dessa anledningar kan tidigare studier av brownfield-utveckling vara relevanta att använda sig 

av när frågor om soptippars nya användningsområden ska behandlas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Idag är de allra flesta soptippar i Sverige avvecklade, men topparna som skapats står kvar och 

har fått olika nya användningsområden. Den här studiens syfte är att undersöka hur nedlagda 

soptippar har kommit att återanvändas, vilka processer som lett fram till dessa 

användningsområden, samt hur och för vem de då har blivit en tillgång. Genom att studera 

nedlagda soptippar vill studien bidra till en ökad förståelse för de processer som sker när det 

som en gång förpassats till periferin senare måste integreras i ett allt mer urbant landskap. En 

ökad förståelse för dessa processer är värdefulla i en tid då global urbanisering med växande 

städer leder till ett ökat behov av hållbar stadsplanering. Genom att dels studera internationell 

litteratur som rör återanvändning av degraderad mark, såsom gamla soptippar, och dels genom 

att genomföra en fallstudie över fyra tippar i Stockholms län ska studien försöka svara på 

frågorna: 

- Hur kan gamla soptippar återanvändas, och på vilket sätt kan de då bli en tillgång? 

- Vilka egenskaper hos en soptipp behövs, samt vilka processer är drivande för att den ska få 

nya användningsområden? 

 
Studien tar avstamp i det teoriområde som rör ämnena brownfield, återanvändning av 

degraderad mark och vilken tillgång dessa kan bli som framför allt urbana grön- och 

rekreationsområden. Därefter behandlas tidigare studier och rapporter som fokuserat just på 

soptippars nya användningsområden och vilka hinder och möjligheter som finns för att 

implementera dem i en modern samhällsplanering. Empiridelen utgörs av en fallstudie av fyra 

soptippar i Stockholms län. Den ska undersöka vilka processer som ligger bakom just deras sätt 

att användas idag, och vad som kan påverka sätten de kan komma att användas på i framtiden. 

Resultat kommer diskuteras mot de tidigare studierna av soptippar och sättas in i ett större 

sammanhang som rör hur man kan och bör återanvända degraderad mark, och då i synnerhet 

soptippar. 

 

1.3 Bakgrund 

Soptippar i Sverige 
Soptipparna i Sverige blev fler under 1900-talet när en kraftig urbanisering ägde rum samtidigt 

som en konsumtion av paketerade engångsvaror ökade (Bernes & Lundgren 2009, Ramböll 

2011). I en rapport från SÖRAB, som är ett renhållningsförbund i Stockholms nordöstra 

kommuner, går att läsa hur dagens soptippar (nu oftast avvecklade) kom till som ett mer 

miljövänligt alternativ till att dumpa avfallet i svackor på gårdar utanför staden (Ramböll 2011). 

Sopor i allmänhet och soptippar i synnerhet är något som man inte vill ha nära inpå sig, 

samtidigt som man inte heller vill lägga för mycket pengar på att köra dem allt för långt (Bernes 

& Lundgren 2009) Därav finns ett tydligt mönster i var dessa soptippar då placerades, nämligen 

i städernas ytterkanter (ibid.). I Stockholms län, där fallstudien utförs, är det osäkert hur många 

soptippar som har funnits, men i en nyhetsartikel från 2008 går att läsa att man beräknar att det 

då fanns cirka 200 nedlagda soptippar och sju stycken aktiva inom länet (Tenfält 2008, 

internet). Mycket av avfallet som lämnas på de deponier som fortfarande är aktiva sorteras och 

skickas sedan vidare för återvinning och är på så sätt annorlunda mot den gamla tidens 

avdumpningsplatser (Ramböll 2011). 

Gemensamt för soptippar som avvecklats i Sverige är att de måste ha ett 

kontrollprogram att följa i flera år efter avveckling, detta för att minimera miljöriskerna som 

deponierna har (ibid.). En obligatorisk del i detta är att soptipparna måste täckas av flera lager 
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jord för att motverka att regnvatten tränger in i tippen och lakar ut miljögifter som därefter kan 

spridas till grundvatten och andra känsliga områden (ibid.). 

 

Vad är en soptipp och vad är en deponi? 
De soptippar som den här studien avhandlar är de stora sopupplagen som satt en tydlig prägel på 

landskapet, idag ofta som ett landmärke som inte låter sig flyttas på. Soptippar kallas ibland 

också för deponier, men i den här studien används ordet soptipp (eller bara tipp) för att 

tydliggöra att det är de skapade högarna och dess närområde som avhandlas. Deponier behöver 

nämligen inte alltid ha en kullig topografi, de kan också vara sådana som fyllt igen hål i marken 

eller svackor (Ramböll 2011), och därför inte syns när de väl är avvecklade. I vissa fall kan 

sjöar och andra vatten vara deponier när det är där som sopor och annat deponerats. Ett välkänt 

exempel är träsket Fatburen på Södermalm i Stockholm som länge var en plats där närboende 

tippade avfall, innan den fylldes igen och senare restaurerades till att bli dagens Fatbursparken 

(Stockholmskällan 2015, internet). Alla sorters deponier är på flera sätt intressanta att undersöka 

utifrån uppställda frågor. Deponier i form av soptippar erbjuder dock ytterligare dimensioner av 

samhällsutmaningar i form av många års deponering, stora mängder ackumulerat avfall och inte 

minst med den prägel de sätter på landskapet med sin historia och särskilda topografin.  

Förutom beskrivna tippar för främst hushållsavfall finns även andra tippar som tar emot 

icke-organiskt material. Dessa, som ofta kallas schakttippar, blev vanligare runt Stockholm vid 

1960-talet då stora rivningsprojekt pågick i staden (Ramböll 2011). Schakttippar har ofta varit 

aktiva längre fram i tiden än många hushållssoptippar (ibid.) och kan idag ses på flera platser 

runt Stockholm.  

 

1.4 Teoretisk bakgrund 
För att få en djupare förståelse i frågor kring återanvändning av soptippar behövs en viss 

kunskap i det bredare ämnesområdet som rör restaurering av degraderad mark. Dessa platser 

som ofta kallas brownfields tenderar dock att utelämna soptippar i diskussionen. Oftare är det 

större industriområden och andra bebyggda platser med miljöfarlig verksamhet som i första 

hand diskuteras. Men som det nämndes i introduktionen till uppsatsen finns alltjämt likheter 

mellan dem. I kapitlet nedan behandlas även urbana grönområden som ofta förknippas med 

utveckling av brownfields. Grönområden i städer och de värden som dessa ger har kommit att 

ses som ett allt viktigare inslag i en hållbar stadsutveckling.  

 

Återanvändning av degraderad mark och begreppet brownfield 
I flera länder har det på senare tid byggts upp ett kunskapsområde om hur man kan, och bör, 

restaurera och återanvända degraderade områden istället för att exploatera ny mark. I framför 

allt västvärlden har utmaningen att ta hand om mänskligt degraderad och övergiven mark blivit 

allt större, då städer växer i takt med en ökad urbanisering och ledigt stadsnära land blir allt mer 

attraktivt att bygga på (Dixon 2006). Industrier som tenderade att placeras i städernas periferi 

har med de utåtväxande städerna kommit att få ett allt mer urbant läge, vilket lett till att gammal 

industrimark ofta är i fokus för nyanvändning. Dessa platser kallas ofta för brownfields.  

Alker et al. (2000) beskriver brownfield som ett område som tidigare brukats av 

människan, men som för tillfället är oanvänt eller endast så i liten utsträckning. Brownfield kan 

vara degraderat och/eller miljöpåverkat, vilket gör att det kan vara ett område som inte är redo 

att direkt tas i bruk utan någon slags restaurering (Alker et al. 2000). Författarna skriver att 

beskrivna platser finns i både urbana och rurala landskap medan Oliver et al. (2005) skriver om 

brownfield som främst ett urbant fenomen. Sistnämnda studie, som beskriver omfattningen av 

brownfield i europiska länder, skriver vidare att ett brownfield per definition är ett degraderat 

område till följd av mänsklig aktivitet, men att definitionen varierar mellan olika länder (Oliver 

et al. 2005). Man menar att ju mer angeläget det i ett land är att utveckla brownfields desto mer 

utvecklat är begreppet i det landet. Det leder också till att brownfield är ett relativt okänt 

begrepp i länder där utvecklingen av brownfield är lågprioriterat. I länder med hög 

befolkningstäthet och/eller brist på oexploaterade grönområden i kombination med många 

brownfields, som till exempel Storbritannien och Polen, har man en tydlig och omfattande 
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beskrivning av dem. Sverige ses enligt studien i andra änden av det här spektrumet med en låg 

befolkningstäthet och många grönområden, och de brownfields vi har ses inte som något större 

problem. Därav är brownfield-konceptet inte särskilt utvecklat här heller. Här är det vanligen 

förstått som “tidigare använt land som behöver någon slags restaurering innan det kan återfå 

de ursprungliga värdena” (Oliver et al. 2005 s 3). Med detta inte sagt att fenomen liknande 

återanvändning av brownfields inte ägt rum i Sverige, utan snarare att man inte talat om det 

utifrån termer av brownfield. Ett tydligt exempel på en sådan nutida utveckling i Sverige är de 

hamnar och vattennära industrier som omvandlats till att bli attraktiva dyrare 

strandlägenhetsområden. Hammarby sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö är två 

svenska kända typfall som båda byggts på gamla industriområden (Green 2006). 

 

Hållbar utveckling av brownfields och dess roll i den gröna staden 
Brownfield kan utöver enbart en plats ses som ett begrepp relaterat till hållbar stadsplanering. 

Att implementera hållbarhet i stadsplanering blev aktuellt då man insåg den miljöpåverkan som 

industrier hade på samhället. Idag är hållbarhet en väl beprövad och accepterad del av 

stadsplanering i många länder (Dixon 2006). Brownfield-begreppet ligger nära hållbar 

samhällsplanering eftersom det ofta handlar om att restaurera nedgångna industriområden och 

återanvända dem istället för att exploatera grönytor. I en studie gjord av Dixon (2006) går han 

igenom möjligheterna för hållbar utveckling av brownfields i Storbritannien, och sammanfattar 

det som brukar ses som de största fördelarna med restaureringar, oavsett vad restaureringen ska 

leda till: 

-Närområdets ekonomiska och sociala miljö kommer att förbättras 

-En plats som lidit av föroreningar och miljöproblem får återställda värden 

-Det sätter mindre press på att exploatera “greenfields”, det vill säga ett slags motsats till 

brownfield med icke degraderade grönytor som inte exploaterats (s 241). 

På senare tid har mycket fokus lagts på att omvandla dessa förorenade platser till att 

istället bli nya grönområden i det urbana landskapet. Att intresse finns för att utveckla 

degraderad mark till grönområden har föranletts av ett ökat intresse i värderingen av urbana 

ekosystem. Länge har naturvårdsfrågor och urbana miljöer setts som oförenliga då det 

förstnämnda har förknippats med något som är opåverkat av människan och därför värt att 

skydda (Borgström 2011). Man har dock blivit allt mer medveten om de sociala och ekologiska 

värden som kan komma från att planera för naturområden i även urbana miljöer (Borgström 

2011, Picket et al. 2001). Mycket av den här forskningen har handlat om att försöka synliggöra 

värdet från de ekosystem som vi i mer eller mindre utsträckning har omkring oss och som vi är 

beroende av. Man ser att urbana ekosystem som finns i till exempel stadens parker och 

grönområden kan vara lika artrika som andra ekosystem, och att dessa tjänster kan ge den 

urbana människan flera direkta värden (Elmquist et al. 2002). Hit räknas bland annat plantering 

av träd i staden som kan ta upp stora mängder skadliga partiklar från våra avgaser (Pickett et al. 

2001). Trots att städer bara tar upp tre procent av jordens landyta (Borgström 2011) produceras 

80 procent av alla avgaser här vilket gör att träd i denna miljö kan vara viktigt för att reducera 

mängden koldioxid i atmosfären (Elmquist et al. 2002), och göra luften mer hälsosam längs med 

bilvägarna. Ett annat exempel är hur urbana grönområden kan minska bullernivån, som anses 

vara ett växande hälsoproblem i världens städer (ibid.). Ytterligare ett exempel är hur urbana 

grönområden fungerar avstressande på människan och kan användas som rekreations- och 

friluftsområde (Pickett et al. 2001, Boverket 2007). Alla dessa exempel är värden som kan 

främjas genom att restaurera degraderade områden i eller nära städerna. Att dessa områden ofta 

hör till de få kvarvarande oanvända/underanvända urbana områdena gör att de även kan ha en 

nyckelroll i hur och var man bör skapa nya urbana grönområden. Samtidigt som en ökande 

urbanisering kan leda till både utåtväxande städer (så kallad urban sprawl) och även 

stadsförtätning blir behovet av nya urbana grönområden allt större när många får långt till 

närmaste grönytor (Boverket 2007, Maas et al. 2006). Exempel finns från städer i USA där 

invånare i sin strävan efter urbana grönområden tagit privata initiativ och börjat ockupera 

rivningstomter för att där anlägga “community gardens” (Colding 2009). De största värdena hos 

urbana grönområden nås dock när de är stora till ytan, eller åtminstone är sammanhängande 

med andra större grönområden (Boverket 2007). Ett litet avskilt grönområde kan förvisso ge 
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mycket av de beskrivna värdena men de blir mindre omfattande och dessutom i form av ett 

mindre stabilt ekosystem då växter och djur har svårare att sprida sig, vilket gör att gröna 

sammanväxande stråk är att föredra (ibid.). 

Det finns anledning att uppmärksamma svenska brownfields möjlighet att bli urbana 

grönområden, trots att vår låga befolkningstäthet och stora andel grönytor borde tala emot detta. 

Det finns en diskussion om behovet av en svensk tätortsnära natur, där frågan om utveckling av 

brownfields skulle kunna ha en plats. I en rapport från Naturvårdsverket (Boman et al. 2013) 

konstaterar man att det bara för att man bor i ett land med mycket natur och glesbygd inte 

behöver innebära att befolkningen har nära till denna. Det finns en urbaniseringsprocess som 

går snabbt i Europa i allmänhet, och i Sverige i synnerhet, där 90 procent av befolkningen levde 

i glesbygd för 150 år sedan medan det idag är ett närmast omvänt förhållande då 80 procent bor 

i en stad (Boman et al. 2013, Boverket 2007). Med städernas framväxt är den framtida närheten 

till natur hotad för många enligt författarna. Man menar att det här framför allt är ett problem 

för det som kallas “vardagsfriluftslivet” eller vardagsrekreationen. Vardagsfriluftslivet är det 

som utförs i korta stunder nära bostaden, och som inte har några stora krav på områdets 

kvalitéer. Det är här som stora delar av vardagsmotionen och -rekreationen sker vilken har 

utpekats ha stor effekt på folkhälsan så länge den finns lättillgänglig (Boverket 2007). 

Tätortsnära grönområden där detta slags friluftsliv utförs anses på många sätt ha ett större värde 

för människan än de större grönområden som finns längre bort från tätorten (Bucht & Persson 

1994). Inte minst för att de tätortsnära grönområdena har stor betydelse för barn, äldre och 

rörelsehindrade som främst rör sig i närheten av bostaden (ibid). Staten har direktiv att följa där 

den här sortens friluftsliv ska vara så tillgänglig och inkluderande för så många som möjligt 

(Boman et al. 2013). När allt fler bor i städer även i Sverige och får allt längre till 

vardagsfriluftslivet kan brownfields även här komma att spela en viktig roll som en framtida 

plats för rekreation och friluftsliv. Emmelin et al. (2010) skriver om vardagsfriluftslivet att man 

för att möta den i framtiden förmodat ökade efterfrågan på friluftsliv behöver omfördela 

offentlig mark och ta i bruk tidigare exploaterad men nu oanvänd mark. Här nämner man till 

exempel gamla industriområden och exemplifierar med Rynningeviken i Örebro som är ett 

gammalt industri- och avfallsområde (Emmelin et al. 2010). Det är ett resonemang som 

påminner mycket om diskussionen om brownfield i flera europeiska länder.  

Boman et al. (2013) påpekar att svårigheter kan finnas med att skapa dessa områden då 

det i det tätortsnära landskapet i regel finns många andra intressen och att de ytor som kan bli 

friluftsområden måste konkurrera med dessa. Och trots att forskning visar på samhällsvinster 

med ökat vardagsfriluftsliv tenderar områden med sådan funktion i tätorten att undervärderas. 

En liknande problematik finns också i omvandlingen av brownfields. Dixon (2006) beskriver 

hur hållbarhet inte behöver vara ett givet inslag i utveckling av brownfields, eftersom man sett 

att nya industrianläggningar ofta svarar dåligt på sådant som ska främja hållbarhet och 

miljövänlighet (s 238). Därutöver måste inte brownfields som utvecklas med motivering att bli 

“hållbara” bli just ett natur-/grönområde. Nya bostadsområden är också ett vanligt mål med 

utveckling av brownfield, syftet med dem är att de nya områdena ska präglas av hållbarhet och 

gärna med inslag av grönstrukturer (Dixon 2006). Dock finns kritik också mot utvecklingen av 

de brownfields som utger sig för att vara hållbara och allmänt miljövänliga. Green (2006) visar i 

sin studie över Hammarby sjöstad och Västra hamnen i Malmö att områdena förvisso byggs 

med ett hållbarhetsperspektiv men att de fortfarande drar för mycket energi. Hon menar att det 

är en långtifrån hållbar tanke att alla skulle kunna leva i så pass energislösande lägenheter som 

dessa strandlägenhetsområden anses vara. 

 

Problem i utveckling av brownfields 
Det finns en geografisk aspekt som är värd att belysa i diskussion kring möjligheter och 

problem med brownfields och återanvändning av degraderad mark. En föreställning finns om 

vad som ryms och är önskvärt i “staden” respektive “landet”, med en utgångspunkt i att de är 

varandras motsatser. Staden har det nya, moderna, hektiska medan landet det vackra, orörda och 

lugna. Det som inte platsar i dessa kategorier tenderar att hamna i marginalen, vilket ofta blir i 

städernas utkanter i gränslandet mellan det urbana och det rurala. Landskapsarkitekten Mattias 

Qviström (2008) skriver i sin artikel “A waste of time? On spatial planning and ‘wastelands’ at 
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the city edge of Malmö (Sweden)” hur denna del av landskapet, det semiurbana, alltid har 

förknippats med ett “waste land” dit den “smutsiga” icke önskvärda verksamheten förpassats. 

Industrier och verksamheter som är en del av detta har därför ofta ett tydligt rumsligt mönster av 

förekomst i landskapet.  

Ett av de mest karaktäristiska kännetecknen för så kallade waste lands är att många av 

stadens brownfields, och i synnerhet stadens soptippar, finns här (Qviström 2008). Man menar 

att dessa områden får som följd att de laddas med negativa värden och blir till ett slags 

“städernas bakgård”, där miljöfarliga verksamheter som håller igång staden blandas med rurala 

inslag som ogräsfält och maskingårdar. I artikeln konstateras hur den här delen av staden ändå 

har kommit att lyftas fram som en möjlig tillgång. Waste lands och dess brownfields kan med 

rätt verktyg inom en snar framtid bli platser för rekreation och biologisk mångfald i den nya 

gröna staden, bara idéerna lämnar planeringsstadiet. Studien kommer fram till att detta dock inte 

alltid sker. Med en fallstudie av området Spillepeng, ett waste land med en större avfallsplats i 

Malmö stads ytterområde, visas hur utvecklingen av denna plats har uteblivit trots visioner om 

dess framtid som grönområde. Visionerna hade funnits ända sedan tippen anlades på 1940-talet. 

De ständigt närvarande framtidsvisionerna om ett rekreationsområde har istället osynliggjort 

den verksamhet som pågår där för tillfället. Detta gör att Spillepeng fortsätter vara ett waste 

land präglat av miljöfarlig verksamhet, som når aldrig sin vision som restaurerat rekreation- och 

grönområde. Det ses enligt Qviström (2008) som typiskt att man i stadsplanering förbiser dessa 

hybridområden mellan stad och land, att de med sitt läge är i ständig förändring och just därför 

inte planeras mer än visionärt, och samtidigt inte heller ses för vad som sker där för tillfället.  

Brownfields kan således på grund av sitt geografiska läge i städers ytterkanter undgå 

upprustning och nya användningsområden. Detta säger på sätt och vis emot andra studier, från 

främst USA, som menar att just det geografiska läget är något som gjort att allt fler brownfields 

rustas upp. Samtidigt som båda sorters studier säger att brownfields med sina egenskaper och 

lägen passar för att bli grönområde, har de olika åsikter i vilken roll det geografiska läget spelar 

för att detta ska bli verklighet. Å ena sidan de som säger att områdena blir efterfrågade när en 

stad växer och behovet av grönområden blir större likt Dixon (2006), och å andra sidan studier 

som Qviström (2008) som säger att liknande waste lands på grund av sitt stadsnära läge ses som 

något som kommer förändras inom de närmaste åren och just därför riskerar att inte bli mål för 

riktig förändring. 

För att undvika det status quo som uppstod i Malmö bör man enligt författaren i högre 

grad uppmärksamma de ofta tillfälliga och ofta miljöfarliga verksamheter som pågår i dessa 

områden. Man bör se hur de kan bidra till ett attraktivare landskap, och i högre grad aktualisera 

de möjligheter brownfields utgör som framtida urbana grönområden (Qviström 2008). 

Författaren menar att de ständiga framtidsplanerna om en grönare stad enbart är slöseri med tid i 

och med att förgröning tar tid och under den här tiden blir allt mindre yta i staden möjlig att 

omvandla. Kulturgeografen Craig Colten visar i en analys av Chicagos stadsutveckling hur 

stadens waste land, framför allt soptipparna, har undvikit det beskrivna dödläget och har istället 

identifierats som något som kan omvandlas och bli en tillgång för den växande staden. Därav 

har stadens soptippar aktivt omvandlats och fått spela en central roll i utvecklingen av stadens 

grön- och rekreationsområden (Colten 1994). 

Geltman (2000) skriver i sin bok om återanvändning av degraderad mark att 

möjligheten att återanvända och sanera ett brownfield alltid är beroende av frågor om 

ekonomisk lönsamhet. Beroende på osäkra faktorer som framtida läge och grad av 

kontaminering kan kostnaden av sanering kontra vinst från återanvändning vara svår att 

beräkna. Sådana osäkra omständigheter har lett till fall som kallas “brownfield paralysis”, då 

ägare av kontaminerad mark inte vågat sälja den till andra konkurrerande företag av rädsla att 

göra en dålig affär, så att man då hellre låter marken stå fortsatt oanvänd och kontaminerad.  

 

1.5 Avgränsning 
Studien är avgränsad till att handla om soptippar som är, eller är på väg att bli, avvecklade och 

hur de därefter används och i framtiden kan komma att användas. På så sätt läggs ingen vikt vid 

att undersöka vilka aktiviteter som pågår eller har pågått vid aktiva soptippar, eller hur man bäst 

bör ta hand om avfall när soptippar stängs. Det finns mycket att säga om soptippars fysiska 
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egenskaper och vilka specifika miljörisker de kan ge upphov till även efter att de stängs, och det 

är svårt att inte nämna dessa när alternativ återanvändning avhandlas. Det är dock sådant som 

den här studien enbart avhandlar perifert vid tillfällen då det måste nämnas, till exempel hur 

miljörisker kan komma att påverka en viss sorts återanvändning av soptippen. En djupare 

ingång i de här frågorna hör till ett mer naturvetenskapligt fält än vad den här studien ämnar att 

ha. 

Det geografiska området som behandlas kan sägas gälla de länder som har en situation 

där soptippar i hög grad lagts ned och där dessa platser sedan blivit mål för återanvändning. 

Litteraturen som ligger till grund kommer främst från USA (vilket också är landet som 

behandlas av den litteraturen). Ett par studier rörande brownfield och soptippar kommer också 

från Storbritannien, ett fåtal från Sverige samt en från Lettland. Fallstudien som är den här 

studiens empiri är gjord i Sverige, med en närmare avgränsning till Stockholms län. Resultaten 

från den diskuteras utifrån tillgänglig litteratur från tidigare nämnda länder men bör dock inte 

generaliseras till att gälla alla dessa. Resultaten och följande diskussion ska snarare ses som 

något som ska kunna bidra till en ökad förståelse för hur man kan i vidare bemärkelse kan se på 

återanvändningen av degraderad mark och då i synnerhet soptippars. 

 

1.6 Metod 
För att närma mig svaret på studiens frågeställningar har i huvudsak två kvalitativa metoder 

använts. Den ena metoden utgörs av en litteraturgenomgång och den andra av en fallstudie 

bestående av i huvudsak intervjuer och dokumentgranskning.  

Eftersom studien till en början inte utgick från något särskilt teoriområde, har den till 

viss del varit av induktiv karaktär. Ett induktivt angreppssätt beskriver Bryman (2011 s 28) som 

att forskaren utgår från observationer och resultat för att sedan arbeta fram teorier utifrån dessa. 

Studien har till en början försökt få en bred kunskapsgrund med många olika perspektiv för att 

få en bra överblick av kunskapsområdet gällande soptippar och användning av degraderad mark. 

Med hjälp av den inledande kunskapsöverblicken har sedan de för studien mer relevanta 

forskningsområdena och nyckelorden plockats ut för ytterligare fördjupning i tidigare studier av 

ämnet. Det som kom fram från litteraturgenomgången användes för att fördjupa förståelsen av 

resultaten från fallstudien. Fallstudien baseras på fyra soptippar i Stockholms län som valts ut 

med ett målinriktat urval (Bryman 1011), där intervjuer och dokumentgranskning ska svara på 

frågor rörande deras användning. Metoderna som använts i både litteraturgenomgång och 

fallstudie får sägas vara typiska för en kvalitativ studie med ett induktivt angreppssätt. Studiens 

upplägg med en litteraturgenomgång följd av en fallstudie av ett antal soptippar inom ett visst 

område påminner om tidigare liknande studier. Studier som Greenburg & Hollander (2006) och 

Qviström (2008) som analyserar hur soptippar samspelar med sina omgivningar har haft ett 

liknande upplägg med en genomgång av vad som tidigare gjorts på området, därefter följt av en 

fallstudie av flera soptippar där flera metoder använts. I den här studien har mer fokus fått ligga 

på att använda intervjumaterialet och mindre på att följa platserna under en viss tidsperiod, då 

det har varit det mest tidseffektiva sättet.  

 

Litteraturgenomgång 
Det övergripande syftet med litteraturgenomgången har varit att få en aktuell och heltäckande 

bild av vad som tidigare gjorts på området, för att därigenom få en precisering av vad den här 

studien ska kunna utgå ifrån och bidra med. Genomgången ska också fungera som ett mål sig, 

något som ska identifiera vad för teoriområden som är relevanta för studiens 

problemformulering, och hur dessa kan relateras till resultatet från fallstudien. 

Litteraturgenomgången kan delas upp i två områden. Dessa är:  

- Restaurering samt återanvändning av oanvänd och kontaminerad mark, så kallade brownfields. 

- Tidigare studier av restaurerade soptippar och deras nya användning. 

Studiens litteraturgenomgång har genomförts med ett narrativt arbetssätt men med viss 

inspiration från det systematiska arbetssättet (Bryman 2011). Den är narrativ på så sätt att den 

har använts för att få en övergripande bild av kunskapsområdet som är intressant för studien, det 

vill säga användning av nedlagda soptippar. För en induktiv studie är detta att föredra då man 
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får möjlighet att vara flexibel i sitt sätt att låta de teorierna man hittar får fortsätta styra den nya 

litteraturinsamlingen och samtidigt begränsa den tidigare. Detta kan leda till att 

litteraturgenomgången blir omfattande, men även ofokuserad och svår att utvärdera för en 

läsare. För att göra genomgången aningen mer strukturerad och transparent har den fått vissa 

inslag från det systematiska sättet att göra en litteraturgenomgång. Det narrativa arbetssättet 

bidrar även enligt Bryman (2011) till en mer uttömmande genomgång då man ställer upp 

kriterier för vilka studier som får ingå i materialet. För den här studien har kriterier för att ingå 

som litteratur varit att de ska avhandla nedlagda soptippars nya användningsområden, med vilka 

möjligheter och hinder som finns för dessa. Nyckelord/-fraser som har använts vid den här 

inledande delen av litteratursök är “Reuse of old landfills”, “landfill reclamation”, “management 

of old dump sites”. Med denna sökning är det främst tidigare fallstudier av soptippar som 

hittats. Detta material har till viss del lidit av begränsningar. De allra flesta studierna kommer 

från USA med få undantag, vilket gjort att ett utom-amerikanskt perspektiv i blivit bristfälligt 

och då även ett svenskt. En del av dessa är inte heller artiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter utan är sådana som enbart publicerats på internet eller i annan slags tidskrift. De 

studier som använts mest är dock från vetenskapliga tidskrifter och har på så sätt en högre 

reliabilitet. Hit hör till exempel Simmons (1999), Harnik et al. (2006) och Greenburg & 

Hollander (2006). 

Från de här studierna var det dock möjligt att plocka ut begrepp och teoriområden som är 

relevanta för studiens problemformulering. Dessa har därefter varit mål för fortsatt 

litteraturgenomgång och det är de som till stor del varit teoretiska utgångspunkter i den här 

studien. Teoriområdena rör hantering av degraderad mark, hur de används och brownfield-

begreppet. I den här delen av litteraturgenomgång var det enklare att hitta relevanta källor med 

en högre grad av reliabilitet. De allra flesta är artiklar som publicerats under 2000-talet i 

vetenskapliga tidskrifter. Även den här delen av litteraturgenomgången har varit av det narrativa 

slaget, vilket också är det som är det mest typiska sättet att utföra kvalitativa induktiva studier 

av det här slaget, men med nyckelorden “land reuse”, "land recycling" och ”brownfield 

development”. Referenslistor från studier som hittats med dessa sökord har sedan gåtts igenom 

för att hitta relevant litteratur. Parallellt med den här delen av litteraturstudier fortsatte även 

sökning av tidigare studier som mer specifikt rörde soptippar. Vid litteratursökning har de 

vetenskapliga artikeldatabaserna Google Scholar och Stockholms universitetsbiblioteks 

sökmotor för artiklar använts. Huvuddelen av litteraturen kommer därmed från vetenskapliga 

artiklar, vilket har varit ambitionen för att få material med hög trovärdighet. Emellertid har även 

ett antal andra källor använts, som till exempel böcker, dokument och rapporter. Detta för att 

hantering av gamla soptippar visat sig vara en fråga som avhandlas minst lika ofta på 

myndigheter som i den akademiska världen. Böcker och rapporter utanför Sverige är sådana 

som hittats i studiers referenslistor eller genom sökmotorer som Google med tidigare nämnda 

nyckelord. Svenska rapporter och myndighetsdokument har främst kommit från eller hittats via 

Länsstyrelsen i Stockholms hemsida eller via fallstudieplatsernas kommunhemsidor. En del 

dokument är sådana som intervjupersonerna har varit behjälpliga i att ta fram, som till exempel 

enstaka äldre protokoll vilka inte är tillgängliga på kommunernas hemsidor.  

 

Fallstudie 
Fallstudien som genomförts syftar till att konkretisera och exemplifiera hur ett par tippar i en 

svensk storstads omgivning används och vad som lett fram till deras användning idag. Med 

fallstudier vill man utföra ett “intensivt studium av miljön eller situationen i fråga”, där “fallet 

av egen kraft utgör fokus för intresset” (Bryman 2011 s 74). Fyra tippar har valts ut för 

fallstudien och dessa tippar valdes med ett målriktat urval (Bryman 2011). Urvalet baserades på 

personlig lokalkännedom och från tidigare besök vid olika deponier i Stockholms län. Tipparna 

som varit aktuella att ingå i urvalet har inte begränsats av vilken sorts deponi de varit, både 

deponier för hushållsavfall och schaktmassor ingår. Fokus har varit att undersöka soptippar som 

varit aktiva under en längre tid och på så sätt ackumulerat så pass mycket avfall att de även efter 

avveckling blivit kvar som toppar i landskapet. Soptipparna ska geografiskt ligga i Stockholms 

län och ha en avslutad, eller inom nära framtid avslutad, deponeringsverksamhet. Syftet med att 

använda sig av ett målinriktat urval var att få med tippar med olika användningsområden och 
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som även är mer eller mindre urbant belägna samt att de ska vara restaurerade i olika 

omfattning. Detta gör att resultatet ska få en stor bredd och möjliggöra diskussion för olika 

bakomliggande processer som lett till olika sätt att använda tipparna. Stockholms län som 

studieområde valdes dels av praktiska orsaker som att det är staden där studiearbetet genomförts 

och dels av lokalkännedom om vilka tippar som finns runt staden. Dessutom är Stockholm som 

svensk växande storstad mer relevant att undersöka och sätta in i ett sammanhang av andra 

liknande studier då dessa i regel också har genomförts vid växande storstäder. Fallstudien kan 

enligt Yins (2003) sätt att dela in olika sorters fallstudier kallas det exemplifierade fallet. Fall 

som räknas till denna kategori ska inte vara unika eller utstickande, utan snarare representera en 

del av en vanligare företeelse som dessutom ska vara något som valts ut för att passa de frågor 

man vill svara på. Ett alternativ till det målinriktade urvalet av soptippar hade kunnat vara att få 

med så många nedlagda soptippar som möjligt i urvalet och istället göra betydligt mindre 

undersökningar av varje deponi, till exempel att bara kort svara på frågan hur de används idag. 

Med ett sådant angreppssätt hade man lättare kunnat ge ett säkert svar på frågan hur soptippar i 

Stockholms län har kommit att användas idag, men det hade varit svårare att få möjlighet till en 

djupare förståelse i vilka processer som leder fram till en viss sorts markanvändning och det 

hade också varit risk för att man missat mindre uppenbara sätt som soptipparna används på. 

Fallstudien har genomförts med kvalitativa metoder som granskning av kommunala 

dokument, intervjuer och observationer. Inledningsvis granskades dokument om tipparna som 

rör deras historia och användning idag samt verksamheter i dess närområden. Dessa dokument 

är ofta hämtade från den aktuella kommunen eller länsstyrelsens hemsida. Genomgången av 

dokument och liknande litteratur har också fungerat som en kunskapsbakgrund för intervjuerna 

vilka därefter genomförts med nyckelaktörer i tipparnas nutida användning. Där har frågor 

ställts och samtal förts i syfte att få en djupare inblick i hur man resonerar kring tipparnas 

användning idag och i framtiden. Intervjuerna beskrivs närmare i nästa avsnitt. Utöver 

litteraturgenomgång och semistrukturerade intervjuer har också de aktuella tipparna besökts vid 

ett tillfälle vardera. Detta har hjälpt för att få en bättre uppfattning om platsernas utseende, 

närliggande område och hur de används för tillfället. Besöken har även varit en hjälp och 

inspiration för att få en känsla för vilka frågor som är relevanta för studien som helhet och mer 

specifikt frågor att ställa vid intervjutillfällena. Besöken gjordes också för att få fotomaterial till 

studien. Att använda sig av en blandad metodik vid fallstudien visade sig vara givande. 

Resultaten från intervjuer, dokumentgranskning och observationer har bidragit till en helhet som 

hade varit svår att uppnå med ett starkt fokus på till exempel intervjuer. Detta gällde till 

exempel i att få en kompletterande bild av alla de olika sätten som tipparna visade sig användas 

på, och inte bara de som lyftes fram vid intervjuer. 

 

Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med personer som representerar nyckelaktörer i soptipparnas aktuella 

ägande och användning. Intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär och pågått mellan 

30 minuter och en timme. Semi-strukturerade intervjuer bedömdes passa studiens syfte bäst 

eftersom de ger en möjlighet att ha ett visst fokus med en uppsättning frågor att utgå ifrån, men 

samtidigt ger en intervjuaren ett slags flexibilitet i och med möjligheten att ställa följdfrågor till 

viktiga svar (Bryman 2011). Till viss del hade det också fungerat att göra en mer strukturerad 

intervju eftersom det mest var information och kunskaper som respondenterna fått i sitt arbete 

som var intressant. Dock var just möjligheten till följdfrågor och sidospår viktiga för att få en 

bra helhetsbild av tipparna. 

Två intervjuer har genomförts på telefon och en vid personligt möte på den intervjuades 

arbetsplats. Optimalt hade varit om alla intervjuer genomförts på samma sätt, förslagsvis genom 

intervju på respektives arbetsplats. Dock har respondenternas uppgift varit att bidra med sina 

kunskaper i tipparnas användning som de fått genom sitt arbete, och de har varit med i studien 

som representanter för sin arbetsplats. De har inte efterfrågats några personliga åsikter (om 

dessa inte kommit självmant), vilket är sådant som kan ställa större krav på intervjuerna.  

En intervju gjordes med en miljöinspektör på Vallentuna kommun. Denne har arbetat 

med förvaltning av kommunens gamla deponier, dock har företaget SITA främst ansvarat för 

Högdalatippen. Intervjun som rör Högdalstopparna gjordes med en parkförvaltare på Årsta-
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Enskede-Vantör stadsdelsnämnd. Eftersom topparna räknas som park ingår de i hans 

arbetsområde. För Hagbytippen och Ullnabacken som båda ligger i Täby kommun intervjuades 

en miljösamordnare på Täby kommun.  

 

Fallstudier av det här kvalitativa slaget brukar inte utges för att vara generaliserbara till andra 

fall. Syftet med den här fallstudien är dock inte heller att kunna generalisera resultatet. Precis 

som Bryman (2011) säger är syftet och det viktiga med fallstudien det teoretiska resultat som 

presenteras med hjälp av empirin. För den här studien ska fallstudiens resultat diskuteras och 

analyseras mot det som den inledande litteraturgenomgången visade, och från detta försöka 

generera teorier som kan hjälpa till att svara på studiens frågeställningar. 

 

1.7 Områdesbeskrivning av platser för fallstudie 

 
Figur 1. Karta över studieområdet. Markeringarna visar var tipparna som ingår i studien finns. Röd 

markering - Högdalatippen, svart markering - Hagby ekopark, gul markering - Ullnabacken, grön 

markering - Högdalstopparna. Egengjord karta. Grundkarta hämtad från maps.google.se (2013-02-06). 
 

Högdalatippen 
Högdalatippen är en stor före detta deponi belägen i Vallentuna kommun (Figur 1), cirka två 

kilometer sydost om Vallentuna centrum. Med sina 77 meter över havet är den kommunens näst 

högsta punkt. Tippen ligger i Okvista industriområdes utkant, och är till stor del omgiven av 

skog. Deponin tog främst emot hushållsavfall, och den sluttäcktes 2004 (Ramböll 2004). Tippen 

sköts av avfallsbolaget SITA och länsstyrelsen har tillsynsansvar. 

 

Hagby ekopark (F.d. Hagbytippen) 
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Hagby ekopark ligger i Täby kommun norr om Stockholm och är en del av det område som idag 

kallas Hagby återvinningscentral. Området ligger ett par kilometer väster om tätorten Täby 

Kyrkby, och gränsar till Upplands-Väsby kommun i väst. Området omges av ett ruralt landskap 

präglat av jordbruk. I öster gränsar ekoparken till Vallentunasjön, och i söder mot den nybyggda 

motorvägen Norrortsleden. Alldeles söder om ekoparken finns en återvinningsanläggning där 

allt inkommande avfall sorteras för återvinning på annat håll. Hela området arrenderas idag av 

bolaget SÖRAB (Söderhalls renhållningsverk AB) som ägs av tio kranskommuner runt 

Stockholm. Den gamla tippen som idag är ekopark ägs av Täby kommun. 

 

Ullnabacken 
Ullnabacken, eller Ullnatippen, ligger i Täby kommun på gränsen mot Österåkers kommun i 

öster. Tippen gränsar i öster också mot E18 och ett jordbrukslandskap. Nordsluttningen går ner 

mot Ullnasjön, och i söder gränsar tippen mot Arninge centrum som är ett industriområde och 

köpcentrum. Alldeles nordväst om backen i nära anslutning till sjön byggs det nya 

bostadsområdet Ullna strand. Backens höjd är 95 meter över havet och är med det kommunens 

högsta punkt.   
 

Högdalstopparna 
Högdalstoppen ligger i gränsområdet mellan förorterna Högdalen och Farsta söder om 

Stockholm, och är egentligen tre gamla tippar och kallas därmed ofta för Högdalstopparna. 

Topp nummer ett, Högdalstoppen (72 m.ö.h) började byggas 1955 och var klar i början på 

1960-talet. Nummer två, Hökarängstoppen, blev klar på 1970-talet och är med sina 102 meter 

över havet Stockholms högsta punkt. Hökarängstoppen har en nedre platå där den 

kulturminnesmärkta Högdalareservoaren är belägen. Topp nummer tre, Fagersjötoppen (95 

m.ö.h) påbörjades på 1980-talet och färdigställdes 2001 (Kjerstadius 2005). Mellan 

Högdalstopparna och Högdalens centrum ligger Högdalens industriområde. Eftersom tipparna 

sedan en tid är avvecklade är de idag också sluttäckta. Området ägs och sköts av Stockholms 

stad (Stockholms stad, muntligen). 

 
2. Tidigare studier av soptippars nya användningsområden 

Det finns ett antal studier som behandlar frågan om hur man bäst använder sig av nedlagda 

soptippar som blivit kvar i landskapet. I litteraturgenomgången finns tio studier som bedömts 

relevanta för uppsatsen. Ytterligare ett tiotal studier har lästs, dessa har dock uteslutits i den här 

studien av olika anledningar. Dessa har uteslutits främst för att de inte har haft ett tillräckligt 

relevant fokus för studien, ofta har de haft ett alltför smalt fokus på naturvetenskapliga aspekter. 

Flera av dessa har ingående handlat om energiutvinning från nedlagda soptippar. Andra studier 

som har uteslutits av samma anledning är sådana som har fokuserat på vilken sorts 

växtplantering som passar för gamla soptippar och hur det praktiskt kan gå till. En översikt av 

de sex mest använda studierna finns sammanfattade i Tabell 1 nedan. Gemensamt för de allra 

flesta av dessa studier är att de behandlar tippar i västvärlden och i synnerhet USA, samt att de 

fokuserar på möjligheter som är förknippade med dessa avvecklade platser. Flera studier 

exemplifierar hur vissa specifika tippar har kommit att användas och om det varit lyckade 

projekt eller inte. Tydligt är att det i stort råder enighet om att nedlagda soptippar kan ge vinster 

för samhället om de restaureras och används på rätt sätt. I texten nedan följer en närmare 

beskrivning av innehållet i tidigare studier. 

 
Tabell 1. Tabellen sammanfattar den litteratur som har bedömts vara mest relevanta i 

litteraturgenomgången. I tabellen sammanfattas var studierna ägt rum, vad som studerades, vilka 

möjligheter man bedömt att soptippar kan ha vid återanvändning samt vilka hinder som finns för att 

utföra dessa. 

 Geografiskt   

studieområde 
Vad 

studerades 
Möjligheter Svårigheter 
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Greenburg 

&  
Hollander 

(2006) 

New Jersey,  
USA 

Hur 

restaurering 

kan  
påverka 

omgivningen 

Omfattande restaureringar 

kan bryta stigma om 

skräpområde. 

Kan ta lång tid. 

Stigma lever kvar 

efter avveckling. 

Harnik et al. 

(2006) 
USA Hur soptippar 

kan  
fungera som 

stadsparker 

Billig mark. Urbant läge. 

Lagom storlek. Erbjuder bra 

rekreationsmöjligheter. 

Gasåtervinning.  

Mer tid och planering 

än “vanlig” park. 

Svårbebyggt. 

Kiesnere & 

Lāčauniece 

2010 

Lettland Allmänt hur 

soptippar  
kan bli en 

tillgång 

Bra läge. Kan fylla behov 

som urbant grönområde. 

Finns många som borde 

kunna omvandlas. Billigt. 

Historiskt lågt 

prioriterat att 

omvandla till 

grönområde. 

Kissida & 

Spieler 

(2007) 

New York,  
USA 

Allmänt hur 

soptippar  
kan bli en 

tillgång 

Kan bli omvandlas till det 

som regionen är i behov av. 

Billigt för kommunen. 

Skamfläck kan tas bort. 

Opinion krävs. 

Säkerhetsfrågor. 

Kostsamt. 

Rasmussen 

(1999) 
USA Allmänt hur 

soptippar  
kan bli en 

tillgång 

Kan möta behov av 

bostadsnära grönområde. 

Golfbanor. Energiåtervinning. 

Topografin. Park 

billigare på platt 

mark. Misstag kan bli 

dyra. 

Simmons 

(1999) 
USA Soptippars 

möjlighet 
som 

naturområde 

Blivit allt mer stadsnära. 

Lämpligt att bli naturområde 

med höga natur- och 

besöksvärden. Relativt lätt att 

omvandla.  

Kostnad, tippens 

egenskaper, 

naturvårdsinsatser 

måste vänta flera år. 

 

Allt mer relevant att återanvända soptippar 
Att soptippar kan komma till användning efter att de stängt är ingen egentlig nyhet. I en studie 

från 1977 konstateras att så länge man utför en ordentligt planerad restaurering kan soptippar bli 

mer av en tillgång än en börda för området den ligger i (Aplet 1977). Att göra något av gamla 

soptippar, i bemärkelsen att ge dem nya användningsområden, har dock blivit allt mer intressant 

på senare tid (Rasmussen 1999, Walsh et al. 2003, Harnik et al. 2006). Att intresset väckts på 

senare tid kan kopplas till flera orsaker. Till att börja med är det många tippar som inte 

avvecklats förrän 1900-talets sista decennier. Till exempel stängdes 3500 deponier i USA 

mellan åren 1991 och 2006 (Harnik et al. 2006). Efter att de avvecklats finns regler för hur 

tippar ska efterbehandlas med ofta fleråriga program. Därför tar det ofta flera år efter att en 

soptipp slutat ta emot avfall tills den blir aktuell för nya användningsområden (Simmons 1999). 

Den grundläggande orsaken till det ökade intresset i att återta övergivna och oanvända 

tippområden är att dessa marker blir allt mer värdefulla i och med det relativt centrala läget de 

ofta har (Harnik et al. 2006, Simmons 1999). Att återta centralt övergivna platser som soptippar 

kan motiveras av att man idag i många städer vill arbeta med förtätning snarare än att expandera 

staden utåt. Med återanvändning av deponier slipper man exploatera grönområden med värden 

som riskerar att försvinna (Harnik et al. 2006). Om en soptipp görs om till ett område som ska 

vara attraktivt måste också de miljöfaror som finns på gamla deponier tas om hand på ett seriöst 

och långsiktigt sätt. Dessutom ställs högre krav på saneringen ifall man vill använda tippen till 

något publikt, och inte bara låta den vara en oexploaterad gräskulle, vilket länge varit det 

vanligaste alternativet (Simmons 1999). Harnik et al. (2006) skriver att amerikanska 

myndigheter försöker underlätta för företag att köpa upp deponiområden så att företagen själva 

bekostar den ibland dyra restaureringen. Dock kan kommunerna själva också dra nytta av att 

återta de plötsligt oanvända områdena som finns inom dess gränser. En fördel för kommunen är 

att de ofta redan äger marken som soptippen står på, vilket ger kommunen en billig möjlighet att 
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skapa ett attraktivt område av det gamla tippområdet (Rasmussen 1999, Kissida & Spieler 

2007). Med en lyckad restaurering av en soptipp behöver de inte köpa upp ett privatägt område 

för att skapa till exempel ett friluftsområde eller naturskyddsområde (ibid.). Vidare kan en 

upprustning av en gammal soptipp ge både småskaliga förtjänster till närområdet och även 

storskaliga positiva effekter, vilka kommer beskrivas närmare senare. Men det finns också vissa 

hinder som måste övervinnas innan de positiva effekterna kan nås. Dessa hinder som tidigare 

studier har identifierat beskrivs här nedan. 

 

Svårigheter i att återanvända soptippar 
Studier har visat på svårigheter i att ge soptippar nya användningsområden. Många av dessa 

kopplas till miljörisker och ekonomi. Ofta är det svårt att veta vad som finns inne i tippen, vilket 

dels gör att det kan vara svårt att bygga några större objekt på området som behöver förankras 

djupt i marken, till exempel bostäder, och dels kan problem uppstå långt senare när miljögifter 

lakas ut och riskerar att påverka närområdet (Walsh et al. 2003, Harnik et al. 2006). Framför allt 

gäller detta gaser som kan bildas av organiskt avfall i tippen och som måste tas om hand på 

något sätt (ibid.). Tippar som tagit emot organiskt avfall bör ha kontrollprogram för att ta hand 

om gaserna som kan produceras 30 år efter avveckling (Harnik et al. 2006). Risken med 

metangaser är bland annat att gasen är lättantändlig och därför måste ledas bort från tippen och 

förbrännas. Avfall som bryts ned kan även skapa problem i och med att själva tippen sjunker 

ihop vid nedbrytningsprocesser. Dessa exempel på risker är sådant som gör att man inte alltid 

gärna velat återta tippar för nya användningsområden (Walsh et al. 2003, Harnik et al. 2006). 

Det är av stor vikt att man har gjort en gedigen undersökning över eventuella miljörisker som 

kan komma i framtiden. En miljöfara som uppdagas först senare när omvandlingen är klar kan 

bli mycket kostsam för markägaren. Ett exempel från USA visade hur en soptipp som 

restaurerades till en park år 1979 senare började erodera i marktäcket och läcka miljögifter av 

tidigare illegalt dumpat avfall. Detta gjorde att tippen fick stänga år 2000 och återigen 

genomföra kostsamma restaureringar för att kunna leva upp till miljömyndighetens krav. Parken 

kunde öppna igen först år 2005 (Harnik et al. 2006).  

Ofta lider soptippsområden av en slags “Not in my backyard”-problematik, alltså att 

man inte vill bo och verka nära dem (Greenburg & Hollander 2006). Trots att en soptipp 

avvecklats fortsätter den och dess närområde ofta att vara stigmatiserade från tiden den var 

aktiv. Aktiviteterna som från början skapade en “Not in my backyard”-problematik, till exempel 

soptippens oljud, odörer och miljörisker, lever kvar i området efteråt med sjunkande priser på 

mark och fastigheter som följd. Greenburg & Hollander (2006) som undersökt just detta i New 

Jersey skriver att “Waste disposal and management sites are among the most stigmatizing land 

uses.” (s 162). För att kunna genomföra en tillräckligt omfattande restaurering krävs att 

närbefolkning finns, att den uttrycker en vilja att omvandla soptippen, och att den är övertygad 

om att stigmat kan brytas (Greenburg & Hollander 2006, Kissida & Spieler 2007).  

Det krävs överlag att man får med sig något starkt intresse, från befolkning och/eller 

företag, för att någon sorts restaurering av tippen ska ske eftersom omvandlingar till till exempel 

en park är extra kostsamt på en soptipp. På grund av topparnas kulliga profil krävs 

landskapsarkitekter med kunskaper i dessa landformer och noggranna undersökningar av 

miljörisker (Harnik et al. 2006, Simmons 1999). Det gör att det är billigare att anlägga en park 

på platt terräng än på en topp. Gamla soptippsområden kan också lättare tas över av andra ofta 

oönskade intressen, såsom smygdumpning av avfall och skadegörelse, om inte platsen sköts om 

och hålls efter, ifall det till exempel är en park det handlar om (Simmons 1999).  

Flera av dessa hinder är sådana som med ny teknik och statliga regleringar lättare 

kunnat övervinnas och därmed också bidra till ett större intresse i att återanvända marken. Om 

hindren kan övervinnas finns det enligt studier stora möjligheter till flera nya 

användningsområden för tipparna, vilket gör att de kan ses som en tillgång för samhället igen 

(Harnik et al. 2006, Rasmussen 1999 m.fl.). 

 

Möjligheter med nedlagda soptippar 
Rasmussen (1999) är en av ett par studier som nämner vad för slags möjligheter som 

restaurerade soptippar kan ge. Författaren skriver att eftersom nästan varje kommun har sin 
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egen soptipp, vilken de ofta också äger (detta kan sägas gälla både USA och Sverige), kan varje 

kommun välja att använda tippen till något som just den kommunen är i behov av. Studier har 

identifierat nya användningsområden som skapar både små- och storskaliga förtjänster som 

tippar kan ge. Oavsett vad man gör med tippen handlar det ofta om att man får möjlighet att ta 

bort en stigmatiserad och nedsmutsat plats (faktisk eller upplevd) vilket kan sätta en ny prägel 

på närområdet. Greenburg & Hollander (2006) som hade undersökt hur stigma och markvärden 

utvecklades vid soptippar, märkte att stigmat länge kunde sitta kvar, men med omfattande 

restaureringar kunde dessa brytas. Detta visade sig i studien av att markvärden som tidigare 

sjunkit i soptippens närområde senare kom att höjas igen. 

 

Soptippar som naturområde 

På senare tid har man blivit allt mer medveten om de sociala och ekologiska värden som kan 

komma från att ha naturområden i urbana miljöer (Borgström 2011, Picket et al. 2001). Med en 

ökad urbanisering som riskerar att ske på grönytors bekostnad blir behovet urbana grönområden 

och dess värden allt större (Maas et al. 2006). I den här diskussionen blir möjligheten att 

använda tätortsnära soptippar som grönområden av hög relevans. Vanligt för kommuner som 

äger sin soptipp är att man gör tipparna till grönområden. Enkelt sagt främjar detta värden likt 

de ovanstående, såsom att kommunens naturvärden höjs och samtidigt skapar möjligheter till 

rekreation för närboende. Därutöver är det ofta lätt att få stöd från lokalbefolkning att instifta 

naturområden som främjar biologisk mångfald och rekreation (Simmons 1999). En italiensk 

studie visade att restaurerade soptippar kan bli en plats med “semi-natural habitat for wildlife” 

(Camerini & Groppali 2014). Resultatet visade vidare att de fungerade bra som rastplats för 

flyttande fåglar men var mindre lämpliga som häckplats. Studien Restoration of landfill sites for 

ecological diversity (Simmons 1999) visade hur restaurerade tippar dock kan fungera som ett 

slags mikrobiotoper för växt- och djurliv som inte finns i omgivande landskap. Samma studie 

menar att man för att främja detta och naturområdet som helhet inte ska låta tipparna växa till att 

bli gräskullar, vilket ofta varit standard i soptippars efterbehandling. Hellre ska man plantera 

träd, buskar och sådant som hör parklandskapet till. När man gör naturområde av tippar behöver 

inte heller miljörisker utgöra ett hinder som det kan göra för andra återanvändningsområden, då 

buskar, träd och dammars placering inte är bestämd utan kan placeras där det är minst 

miljörisker. Det pekas också ut som ett relativt billigt och enkelt sätt att omvandla tippar då det 

inte krävs några större byggnationer. 

Simmons (1999) listar tre sätt att göra omvandling från soptipp till 

naturområde/naturreservat: 

-Att man har ingen eller knappt någon mänsklig påverkan. Alltså att man låter naturen ha sin 

gång och skapa sitt eget naturområde. 

- Att man skapar förutsättningar för en viss naturmiljö. Detta genom att i ett initialt skede 

plantera vissa träd och växter och anlägga vattendrag. 

-Att man har en aktiv naturvård som startas, vårdas och följs upp av människan (s 513). 

Alla dessa tre sätt har sina fördelar och nackdelar, sett till både ekonomiska och ekologiska 

aspekter, men studien konstaterar att “Landfill restoration represents an important opportunity 

for increasing the ecological diversity of both rural and semiurban locations.”. En lyckad 

omvandling från aktiv soptipp till naturskön plats nämns också som det kanske främsta 

exemplet på hur man förvandlar ett samhälles “skamfläck” till en attraktiv plats. En fördel för 

omgivningen av att tippen blir naturområde är att tillgängligheten är högre vid en sådan 

omvandling än om det hade blivit till exempel jordbruksmark eller något som bedrivs bakom 

stängsel. Ofta har omgivningen hunnit bli vana vid att den nedlagda tippen är ett relativt 

tillgängligt område under åren som täckning och annan efterbehandling pågår. Åtgärder som 

krävs för att öka besöksvänligheten är ofta ganska billiga, såsom stigar, bänkar och 

informationstavlor och inte nödvändigtvis några större byggen (Simmons 1999). 

 Det ökade intresset för att återta soptippar som grönområden för rekreation består i 

mycket av behovet av grönområden i tätbyggda städer. I en tid då allt fler bor i staden och allt 

fler får allt längre till närmsta grönområde blir de övergivna soptipparna högintressanta för både 

privatpersoner och samhället i stort. Hur relevant denna diskussion är ur ett utom-amerikanskt 

perspektiv är mer osäkert eftersom studierna främst utförts vid amerikanska storstäder. I en 
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studie från Riga i Lettland konstaterades att staden inte prioriterat urbana grönområden, 

samtidigt som städerna var omgivna av industrier vilket skapat ett intresse för omvandling av de 

nu urbana och nedlagda gamla industrierna till grönområden. Här sågs just stadens soptippar 

som ett område lämpligt att omvandla till grönområden (Kiesnere & Lāčauniece 2010).  

 

Soptippar som plats för friluftsliv 

Något som är nära besläktat med möjligheten att använda soptippar som grönområde för 

naturvärden och rekreation, är dess möjlighet att vara en plats för friluftsliv. Detta lyfts fram 

som en av de större möjligheterna med nedlagda soptippar. Harnik et al. (2006) skriver i sin 

studie som behandlar tippars möjligheter att bli centrala stadsparker att många av USAs främsta 

stadsparker idag är gamla tippar. Man vet inte säkert hur många friluftsområden det existerar i 

USA som tidigare varit soptippar, men man bedömer att antalet soptippar som blir parker har 

potential att fortsätta öka. Författarna nämner tre övergripande anledningar till detta:  

-Storlek. Ofta är tippområdena av en lagom storlek för en stadspark. De är inte för stora för att 

hela området ska kunna omvandlas, och inte är de heller för små för att rymma olika 

rekreationsmöjligheter. De har en topografi som lockar till besök och som ger möjlighet till 

utkiksplatser och särskilda aktiviteter. 

-Kostnad. Ofta är det billigt att köpa marken, med nya regleringar får man ofta även betalt för 

att ta hand om marken. Detta är enligt författarna en förutsättning för parkutvecklingen då 

planering, omvandling och skötsel kan vara kostsam. Avgörande faktorer för denna kostnad kan 

vara omfattning av kontaminering, hur mycket som behöver täckas med jord, topografin samt 

hur mycket rekreations- och friluftsmöjligheter man vill ha. 

-Plats. Degraderade områden som nedlagda soptippar är ofta en av få centrala men ändå öppna 

och oanvända miljöer. Tippar som ligger i städers utkanter är troliga att bli mer urbant belägna i 

framtiden med en fortsatt hög urbaniseringstakt (Harnik et al. 2006).  

Ett friluftsområde kräver dock mer planering än ett mer renodlat naturområde eftersom 

det förstnämnda är en plats för människor i första hand och därmed kommer behöva 

byggnationer som ställer högre krav på markförutsättningar i tippområdet (Harnik et al. 2006). 

Från USA finns flera exempel på hur man använt soptippar till att bli en plats dit man 

måste betala inträde i och med dess nya sätt att användas. Ett exempel som lyfts fram är hur 

soptippar flera gånger blivit en del av golfbanor, och större tippar där enbart själva tippområdet 

kunnat bli golfbana (Rasmussen 1999). På andra håll, där klimatet är mer passande, används 

tipparna till att bli skidbackar, vilket är ett fenomen som är väl känt också i Sverige. Positiva 

effekter finns som att det gör närområdet attraktivt och kan främja ekonomisk tillväxt om 

verksamheten går bra, men samtidigt påverkas tillgängligheten vid en sådan verksamhet, 

jämfört med om det blivit en offentlig park till exempel (Simmons 1999).  

 

Energiutvinning 

I soptippar som tagit emot något slags organiskt avfall produceras gaser när avfallet bryts ned. 

Som nämndes i kapitlet om svårigheter kan soptippar producera gaser i 30 år efter avveckling, 

och därmed behöva mångåriga program för att ta hand om dessa. Vanligt idag är att man drar 

nytta av den här gasproduktionen. Gasen, som ofta är i form av metangas, går att ta till vara 

genom att dra ledningar från tippen till värmeverk så kan bostäder och annat värmas. Ett lyckat 

exempel av gasanvändning som tas upp i Simmons (1999) är en soptipp som använde 

gasproduktionen till att driva ett året-runt-växthus på området. Gasanvändning på liknande sätt 

behöver i regel inte konkurrera med andra användningsområden som tippen kan ha eftersom 

ledningar dras under marken och tas tillvara på en annan plats. Samtidigt måste som sagt också 

planer för gasproduceringen finnas oavsett vad man gör med tippen. Däremot måste högre krav 

ställas på gashanteringen om tippen blir ett publikt område, inte minst för att människorna man 

vill locka dit måste känna sig trygga över att det inte finns några säkerhetsrisker förknippade 

med tippens gaser (Simmons 1999, Harnik et al. 2006). 

 

3. Fallstudier av fyra tippar i Stockholms län 
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Nedan presenteras resultatet från fallstudien över fyra soptippar i Stockholms län. Texten delas 

upp under rubrikerna Historia, Nutid och Framtid där fokus ligger på hur tipparna har använts 

och vad som påverkat dem under givna tidsperioder. I Tabell 2 finns en översiktlig 

sammanfattning av resultatet soptipp för soptipp under liknande rubriker som de i den löpande 

texten. 

 
Tabell 2. Tabellen sammanfattar resultatet från fallstudien. Den visar hur fyra soptippar används idag och 

hur de planeras att användas i fortsättning samt vilka hinder som finns för nya användningsområden. 

 Användningsområden 

idag 

Grupper som gynnas 

av dagens 

användning 

Framtida 

planerade 

användnings- 

områden 

Hinder för 

återanvändning 

Högdalatippen Hundrastning, ridning, 

mc-körning, 

uppställningsplats för 

containrar. 

Närboende, 

racingintresserade. 

Införlivas i 

grönplan, bli 

vackrare och 

mer tillgänglig. 

Miljörisker. Brist 

på opinion.  

Högdalstopparna Promenadområde, 

utkiksplats, skatepark, 

boplats för hemlösa. 

Närboende, hemlösa, 

skateåkare. 

Stadspark med 

naturmiljö. 

Eventuellt 

skidbacke. 

Brist på opinion. 

Ekonomi. Setts 

som nedgånget 

och otryggt. 

Hagby ekopark Fågelskådning, 

rekreationsområde. 

Fågelskådare, 

naturintresserade. 

Naturvård, 

bevarande av 

befintliga 

naturvärden. 

Inga större 

hinder. 

Ullnabacken Schaktdeponering, 

Fågelskådning, motion, 

mc-körning. 

Deponeringsverksam-

heten, fågelskådare, 

racingintresserade. 

Skidbacke, 

friluftsområde. 

Ekonomi, behov 

av deponin, 

markkonflikter.  

 

3.1 Högdalatippen 
Historia 
Deponin öppnade 1969 och var aktiv i nästan trettio år. Under den här perioden tog man emot 

många sorters avfall under en längre tid, mest hushållsavfall men också slam och industriavfall. 

Trots att myndigheter var medvetna om miljöriskerna med tippens aktiviteter fick den vara aktiv 

långt fram i tiden. Anledningen till detta var enligt myndigheterna att “skadan redan var skedd” 

i och med att tippen stod där den stod (Vallentuna kommun, muntligen). Att soptippen behövdes 

som deponi och att det var svårt att anlägga nya soptippar i den här delen av länet motiverade 

också dess långa aktivitetsperiod (Vallentuna kommun, 1989). I samma dokument från tiden då 

deponin var aktiv och fortfarande byggdes ut fanns planer på att Högdalatippen efter sin 

verksamhet skulle gå att använda som skidbacke, och denna tanke fanns också med då man 

formade toppens topografi (ibid.). Men någon skidbacke har aldrig varit aktuell efter tippens 

avveckling på 1990-talet (Vallentuna kommun, muntligen). Man har haft planer på att införliva 

tippen mer i det omgivande naturlandskapet med hjälp av landskapsarkitekter, men idag ligger 

det projektet på is (ibid). 

 

Nutid 
Tippområdet ägs och har drivits av företaget SITA, medan Länsstyrelsen har tillsynsansvaret. 

Vallentuna kommun berörs mest av faktumet att tippen ligger i kommunen och kan påverka 

skyddsvärda områden i regionen (Vallentuna kommun, muntligen). Högdalatippen bedöms 

enligt Sörabs riskklassning av deponier ha ett stort skyddsvärde på grund av att deponin är stor 

och att mycket avfall är av giftig karaktär (Ramböll 2011). Trots sluttäckningen 2004 finns 

fortfarande risk för läckage av miljöfarliga ämnen som kan spridas till områdets grundvatten. 

Inom spridningsområdet ingår även naturreservatet Angarnsjöängen, en våtmark som ofta 
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klassas som länets främsta fågelsjö. Det är viktigt enligt Sörabs riskklassning av Högdalatippen 

att kontrollprogrammet säkerställer att miljöföroreningar inte sprids via grundvatten och 

ytvatten (ibid.). 

Tippen påverkar även kommunen på så sätt att den har blivit en barriär mellan 

kommunens friluftsområden (Vallentuna kommun, muntligen). Nu ligger tippen mitt i 

kärnområdet i en av kommunens “gröna kilar”, med bland annat Roslagsleden som går alldeles 

intill tippen. Tippen kan även vara en barriär för djurlivet då spridningskorridorer i den gröna 

kilen blockeras. Området har enligt kommunen potential att bli en del av grönstrukturen då den 

redan idag har bra grundförutsättningar att bli grönområde samtidigt som den också kan erbjuda 

vackra vyer från toppen.  

Enligt informanten på Vallentuna kommun används tippen idag av ett mindre antal 

privatpersoner. Dessa är oftast närboende som använder området för att rasta hunden, för 

hästridning och för att promenera på. Tippområdet används också för nöjeskörning och “down 

hill”-åkning av fyrhjulingar och motorcyklar, vilket syns tydligt från de hjulspår som finns över 

stora delar av tippen (Se Bild 1). Uppe på toppen finns en provisorisk grillplats där folk fikar 

och tittar på utsikten. Utsikten och den speciella kalfjällsbiotopen gör att tippen emellanåt också 

besöks av fågelskådare (Eriksson & Unger 2005). Området runt tippen är stängslat sedan 

klagomål förekom på att det skedde smygdumpning av avfall efter att tippen avvecklats. Dock 

kommer de som använder tippen fortfarande in genom hål i stängslet, eller från östra sidan som 

är stängselfri (Vallentuna kommun, muntligen). SITA använder området som uppställningsplats 

för ett mindre antal containrar (ibid.). Företaget har under 2013 begränsat tillgängligheten 

genom utökad stängsling. Detta har upprört närboende hundägare som inte längre kan gå i 

skogen runt tippen. SITA menar att de äger marken och att den verksamheten som fortfarande 

pågår där gör det olämpligt att besöka tippområdet (Wilson 2013, internet).  

Den metangas som bildas av det organiska avfallet tas omhand genom att den leds till 

en fackla på området som bränner upp gasen på plats. SITA och energibolaget EON planerar 

dock just nu att dra en ledning till EONs fjärrvärmeverk så att denna gas kan börja komma till 

nytta som uppvärmning av närliggande bostadsområden (Vallentuna kommun, muntligen).  

 Främsta anledningen till att tippen inte används till något särskilt i någons regi är enligt 

kommunen att det saknats opinion för en sådan utveckling. Det som präglar närområdet är 

industriområdet Okvista och endast ett fåtal närboende finns, och för dessa har det “räckt som 

det är nu” med tippen (Vallentuna kommun, muntligen). Det är snarare klagomål än önskemål 

som inkommit till kommunen från lokalbefolkning. Klagomålen har rört buller från facklan som 

bränner metangasen, smygdumpning samt bristande tillgänglighet till friluftsområden till följd 

av stängsling (ibid.). 
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Figur 2. Fyra bilder från Högdalatippen i Vallentuna. Från övre vänstra hörnet visar bilderna i tur och 

ordning toppens naturlandskap som är präglat av gräs och ruderatväxter; en ramp för nöjeskörning; grillen 

på topplatån med det nybyggda bostadsområdet Påtåker i bakgrunden. Sista bilden nederst till höger visar 

en del av SITAs uppställningsplats för containrar. Foton: Viggo Norrby. 
 

Framtid 
Trots brist på önskemål om nya användningsområden finns det enligt Vallentuna kommun 

(muntligen) värden att skapa genom restaurering i och med att man kan införliva tippen i den 

gröna kilen och ge den högre naturvärden kopplat till biologisk mångfald, samt göra området 

bättre för friluftslivet kring exempelvis Roslagsleden.  

Kommunen anser att det inte finns något värde i att låta tippen vara som den är idag 

(Vallentuna kommun, muntligen). Om man vill öka tillgängligheten till tippen måste 

förändringar ske. Det finns två huvudsakliga skäl till att detta inte kan genomföras i dagsläget. 

Det ena är hanteringen av lakvattnet. Tidigare har man skickat det till ett reningsverk på 

Lidingö, men nu måste Vallentuna kommun förmodligen bygga ett eget inom kommunen. Det 

andra är att opinion om förändring måste komma från kommuninvånare, vilken hittills har 

saknats. Att man kan skapa naturvärden räcker inte i sig för en restaurering menar man på 

kommunen (muntligen). Som det är nu kan dock opinion av ett sådant slag komma då ett antal 

större byggprojekt av bostäder har påbörjats i tippens närhet. Det nya bostadsområdet Påtåker i 

tippens absoluta närhet är ett exempel. Det nya bostadsområdet som består av 70 nya tomter 

kommer som närmast ligga cirka 250 meter från Högdalatippen. Även andra bostadsbyggen 

planeras att byggas i den tidigare mindre exploaterade omgivningen. Till år 2030 beräknas det 

finnas 2000 nya bostäder, handels- och serviceplatser i Högdalatippens närmare områden 
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(Vallentuna kommun 2014, internet). Från att ha varit en soptipp i kommunens periferi, i ett 

område som under dess existens har präglats av skog, industrier och enbart ett fåtal närboende, 

verkar det nu alltså som att Vallentunas tätort expanderar allt mer till Högdalatippens allra 

närmaste omgivning. Kommunen bedömer det som troligt att dessa nya bostadsområden 

kommer att skapa den opinion som kan komma att krävas för att en omvandling av tippen ska 

äga rum (Vallentuna kommun, muntligen). 

  

3.2 Högdalstopparna 
Historia 
Högdalstopparna har kommit till under perioder av rivnings- och utbyggnadsprojekt såsom 

rivningen av de gamla Klarakvarteren och bygget av tunnelbanan och består därmed mestadels 

av sprängsten och byggnadsmaterial. Tiden och orsaken för uppkomst av topparna delas med ett 

flertal andra runt Stockholm, till exempel Väsjöbacken i Sollentuna och Hammarbybacken i 

Nacka. 
Högdalstopparna har länge förutspåtts bli ett högklassigt stadsnära friluftsområde. 

Dessa planer har funnits ända från det att de byggdes upp av schaktmassor på höjden istället för 

att fylla ut hål och sänkor i landskapet. Ambitionen om ett aktivt friluftsområde infriades under 

1970-talet då Högdalstoppen användes som slalom- kälk- och rodelbacke under vintrarna och 

friluftspark under somrarna. När slalomintresset var som störst under 70-talet tävlade bland 

annat Ingemar Stenmark i backen som då också hade skidlift och en slalomklubb. Efter detta har 

vinteraktiviteterna i backen minskat. Skidbacken blev med tiden i dåligt skick och liften togs 

bort under 1990-talet. Orsaken till detta är enligt Stockholms stad att skidintresset blev mindre 

och att det inte fanns pengar för att underhålla backen (Stockholms stad, muntligen). Man säger 

att även andra toppar runt Stockholm har haft en liknande utveckling under den här perioden, 

undantaget nämnda Hammarbybacken och Väsjöbacken som fortfarande är välbesökta 

skidbackar vintertid. Planerna om det högklassiga friluftsområdet existerar dock alltjämt. 

I en parkplan från 2006 på Stockholms stads hemsida går att läsa att målet med 

Högdalstopparna är att parken ska bli mer tillgänglig med fler gångstråk och entréer, samt att 

“Idrott, naturupplevelser och kulturella upplevelser präglar topparna som blir en 

aktivitetsbetonad park och en attraktiv målpunkt” (Stockholms stad 2006 s20). I planen 

poängterar man också att topparna med sina massiva och väldiga landformer har en unik 

utvecklingspotential. Platsen bedöms ha höga biologiska värden och ska enligt stadsplanen 

undersökas ifall den kan ingå i ett naturreservat och en del av den gröna kilen Hanvedenkilen. 

År 2013 hade dock ännu ingen fått i uppdrag att uppföra området som naturreservat (Huddinge 

kommun 2013). Topparnas särskilda topografi sett till omgivande landskap har setts som en 

möjlighet för speciella användningsområden: “Högdalstopparnas höjdvariationer och säregna 

landform bildar en spännande miljö för olika typer av äventyrliga aktiviteter” (Stockholms stad 

2006 s 49). Markkontoret har i sin rapport “Program för utveckling av Högdalstopparna” från 

2005 lagt fram förslag på hur topparna skulle kunna utvecklas. I detta nämns samma som ovan, 

att parken har stora möjligheter för att utvecklas till ett friluftsområde med fina naturmiljöer och 

bevarade naturvärden (Kjerstadius 2005). Även längre tillbaka finns liknande planer för 

topparna. I Melinder & Stephenson-Möller (2013) går att läsa att staden under 80-talet 

planerade hur den nya Fagersjötoppen skulle bli en topp med anordnade vinteraktiviteter. 

Toppen byggdes men vintersporterna blev aldrig förverkligade. Ovanstående visar att det är 

tydligt att man från Stockholms stad länge har haft stora planer för topparna, men att de sällan 

har genomförts.  
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Figur 3. Bilder från Högdalstopparna i Stockholm. De övre bilderna visar återvinningsanläggningen 

Högdalenverket alldeles vid topparnas nordsida. Den nedre vänstra bilden visar den kulturmärkta 

Högdalenreservoaren som står intill topp nummer ett (Högdalstoppen). Sista bilden visar utsikten från 

Fagersjötoppen där Globen skymtar i horisonten. Foton: Viggo Norrby. 
 

Nutid 
Av intervjun med Stockholms stad framgår att många av målen i utvecklingen av 

Högdalstopparna än så länge inte uppnåtts, utan att målen idag snarare krympts till att gälla 

bättre tillgänglighet och finare natur. Idag räknas topparna som park av Stockholms stad, och att 

parken nu står i “fri utveckling” (Stockholms stad, muntligen). Detta innebär att topparna ska 

växa ihop med omgivande natur och ses mer som naturtoppar än gamla schakttippar. Idag är det 

enligt Stockholms stad tydligt att Högdalstopparna är gamla deponitippar (muntligen). 

Topparna används idag främst av närboende för promenader och hundrastning samt av folk som 

går upp för att titta på utsikten (Stockhoms stad, muntligen). Det finns stigar som leder upp till 

topparna men inte mycket mer är anordnat. Fagersjötoppen är populär bland fågelskådare tack 

vare utsikten och det fjällhedsliknande landskapet som attraherar sällsyntare fågelarter 

(Kjerstadius 2005). Stockholms stad anser sig vara överlag nöjda med sättet som topparna 

används på idag (muntligen). Det som behövs är att man rustar upp parken för att göra den mer 

naturlik och attraktiv. Utmaningen för parkförvaltningen idag är att få fram pengar för 

underhållet (Stockholms stad, muntligen).  
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Topparna har trots bristen på genomförda omvandlingar blivit en plats för flera olika mindre 

användningsområden. Bland annat är Högdalstopparna en populär plats att spela in film på. 

Bara de sista tre månaderna har flera stycken hört av sig till Stockholms stad för tillstånd att 

filma på området (muntligen). En mer känd film som spelats in här är Ester Martin Bergsmarks 

Nånting måste gå sönder, som bland annat vann en Guldbagge år 2015. Topparna har en relativt 

central roll i filmen som där får vara en plats för det/dem alternativa, som inte har någon plats i 

centrum där allt är tillrättalagt. Att toppen blivit en plats för det alternativa är tydligt om man ser 

på dess användning utöver de närboendes promenader och hundrastning. Toppen har länge varit 

en plats för mindre musikfestivaler, förr i tiden för punkartister där bland annat ikoner som 

Thåström slog igenom, och idag som plats för ravefester som anordnas med jämna mellanrum 

på toppen (Melinder & Stephenson-Möller 2013). I området finns skate- och longboardparker 

vilket gjort att många ungdomar spenderar tid här (Kjerstadius 2005). På tippen låg tidigare 

kultur- och ungdomshuset Cyklopen som brann ned 2007, men sedan byggdes upp igen år 2013 

närmare Högdalen. Området vid Högdalstoppen har på senare tid blivit en plats där hemlösa 

EU-migranter fått en chans att slå upp tältläger. Platsen förekom i media under 2014 då 

tältlägret en natt blev utsatt för en misstänkt mordbrand där en av de boende dog. Dagen efter 

genomförde kronofogdemyndigheten en tidigare bestämd avhysning av tältlägret (Habul 2014, 

internet). Idag används området återigen som boplats av EU-migranter. De har inte tillåtelse av 

Stockholm stad att ha sitt läger på deras mark, men det nya politiska styret har bestämt att man 

ska ha en restriktiv hållning till avhysning av lägren, vilket gjort att de idag får bo kvar 

(Stockholms stad, muntligen).  

Högdalstopparna har idag i många närboendes ögon förfallit och blivit en otrygg plats. 

Idag utgörs topparnas närmaste område också av Högdalens industriområde, och alldeles intill 

topparnas nordsida ligger ett kraftvärmeverk med förbränning av sopor. Naturen upplevs av 

närboende som skräpig och mycket av belysningen i området är saboterad. Stockholms stad har 

dock prioritet att rusta upp området och göra det mer tillgängligt (Stockholms stad, muntligen).  

 

Framtid 
Att topparna idag står i “fri utveckling” och ska ses som en del av naturlandskapet innebär 

också att planerna på en skidbacke för tillfället ligger nere, dock är det inget man helt utesluter 

för framtiden (Stockholms stad, muntligen). Istället vill man satsa på att göra området till en 

grönyta där biologisk mångfald och attraktiva rekreationsområden står i fokus. Som det är idag 

med få närboende nyttjare av topparna har opinion saknats för att göra några mer radikala 

förändringar av topparna. Men det ses som en framtida investering då behovet av grönytor 

enligt Stockholms stad kommer att öka då det planeras att byggas 24 000 bostäder i stadsdelen 

innan år 2025 (muntligen). Mycket av de befintliga grönstrukturerna i området kan då komma 

att försvinna, så en bevarandeplan och upprustning av områden som Högdalstopparna är 

viktiga. Det framgår dock inte tydligt i dokument hur man förhåller sig till de alternativa 

användningsområdena när parken ska rustas upp och göras mer attraktiv, om det kan bli en 

konflikt mellan de som idag använder och förmodligen är beroende av områdets utseende och 

funktion för att få ha en plats att bo på eller utöva sin livsstil. 

 

3.3 Hagby ekopark (f.d. Hagbytippen) 
Historia 
De två äldsta tipparna på Hagby som är de som idag blivit ekopark tog emot avfall från fyra 

kommuner mellan åren 1947 och 1995 (Ramböll 2011). Det mesta som deponerades var 

hushållsavfall. Vid sluttäckningen 1998 påbörjades en restaurering för att skapa en ekopark, 

som sedan ett par år tillbaka är färdigställd och fortlöpande underhållen. Idéer om att göra 

Hagbytippen till ett rekreationsområde efter dess avveckling har funnits sedan 1970-talet (Täby 

kommun, muntligen). Initiativet att bygga en ekopark togs av SÖRAB när det blev aktuellt att 

avveckla tippen. Motivet till detta sägs vara att platsen där Hagbytippen är belägen en gång varit 

en artrik våtmark, som under 1930 och 40-talet var en populär plats för fågelskådning i och med 

dess rika fågelliv. Nu ville man ge tillbaka de naturvärden man förstörts i och med 
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avfallsverksamheten. Ekoparken utvecklades av Sörab tillsammans med en grupp 

fågelintresserade som fungerade som rådgivare för hur man bäst skapar lämpliga miljöer för 

fågelliv, samt att gruppen bidrog med inventering av fågellivet (Paulin 2013). Man har velat 

skapa en plats för biologisk mångfald och samtidigt göra området till ett populärt och 

tillgängligt rekreationsområde. Det har inte funnits några andra större konkurrerande intressen 

för Hagbytippens användning. Efter alla år av avfallsmottagning behövdes ett relativt 

omfattande reningssystem med lakvattendammar och detta fungerade bra att kombinera med 

idén om en ekopark (Täby kommun, muntligen). 

 

Nutid 
Inom ekoparken finns ett system av grusgångvägar samt några spängade leder. Ett flertal bänkar 

och bord finns längs gångvägarna. Tidigare kunde området bara nås via återvinningscentralen 

men sedan några år finns en egen parkering för ekoparken där informationsskyltar beskriver 

områdets naturliv. De som använder parken är mestadels de som har ett specialintresse, oftast då 

fågelskådare, medan “vanligt” folk inte besöker området i lika stor utsträckning (Täby kommun, 

muntligen). Det är inte en plats man bara är på, som andra skapade grönområden kan vara. Detta 

beror enligt Täby kommun (muntligen) på att ekoparken ligger lite för långt bort från 

bostadsområdena. I Täby finns oftast natur att röra sig i till vardags på närmare håll. Ekoparken 

är inte så pass stor för att locka vanligt folk några längre sträckor, utan det blir mest 

fågelskådarna som besöker området. Denna grupp gör det däremot ofta, särskilt om det är någon 

ovanligare fågel som för tillfället uppehåller sig i området. Ett exempel på detta är den vita stork 

som under ett par dagar i slutet av maj år 2004 drog stora skaror fågelskådare och gjorde platsen 

välkänd för Stockholms ornitologer (Artportalen 2015). Eftersom ekoparken är i form av en 

kulle, har man från toppen bra utsikt över omgivande slättlandskap vilket fågelskådare utnyttjar 

för att övervaka flyttande fåglar under vår och höst (Paulin, 2013). I rapportsystemet Svalan har 

224 personer rapporterat minst en art från Hagbytippen, vilket kan fungera som en indikator 

över hur många som besöker området (Artportalen 2015a). Något som enligt Täby kommun 

skulle kunna öka antalet besökare är om man utvecklade stigsystemet i området till att bindas 

ihop med Roslagsledens som går utanför området (muntligen). En markkonflikt med en 

närboende markägare som använder det tänkta stigområdet till kohagar samt andjakt har dock 

stoppat detta projekt tills vidare (ibid.).  

Naturmiljön i ekoparken präglas av anlagda dammar som binds ihop av ett bäcksystem, 

buskar och vass som omger dammarna, trädridåer och en å nedan toppen som gränsar mot 

omgivande jordbrukslandskap. Inventeringar visar på att miljön har dragit till sig ett flertal 

rödlistade arter. I dammarna som renar tippens lakvatten finns vattensalamander, i ån bäver och 

på toppen och dess närmiljö häckar rödlistade fågelarter som sånglärka, näktergal, törnskata och 

hämpling (Paulin, 2013). Under vår och höst utnyttjas ekoparken som rastplats för många 

tättingarter, bland annat blåhake som kan uppträda i relativt höga antal, och under vintern 

födosöker vinterhämplingar i fröväxter på toppen (ibid.). Flera av dessa är arter som är bundna 

till miljöer som är ovanliga i omgivande landskap, men som Hagbytippen med sin speciella 

karaktär av gräs- och frömark i kombination med fjälliknande miljö erbjuder fast i mikroformat. 

Totalt har det observerats 168 fågelarter inom området, enligt rapportsystemet Svalan 

(Artportalen 2015b), och bland dessa flera ovanligare arter. 

Hagby ekopark har ett visst värde som ett grönområde i Täby kommun, men det är inte 

unikt. Man bedömer att det finns många grönområden i kommunen idag och att det inte behövs 

fler, men att det däremot är viktigt att behålla och förvalta de som finns idag (Täby kommun, 

muntligen).  

Det mesta avfallet som togs emot var i form av hushållsavfall. Detta har gjort att stora 

mängder metangas produceras i tippen. Gasen tas tillvara genom att ledas bort från tippen och 

värma upp Täby centrums galleria. Tippen producerar mindre lakvatten och gas idag, men 

Sörab har alltjämt planer på att ta om hand om både gaser och lakvatten kommande år (Täby 

kommun, muntligen). 
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Figur 4. Bilder från Hagby ekopark i Täby. Övre vänstra bilden visar den “gröna entrén” till ekoparken 

med informationsskylt och rastplats. Bilden intill visar en del av återvinningsanläggningen som ligger 

intill ekoparken. Nedre vänstra bilden visar en observationsplattform för fågelskådare placerad på den 

gamla tippens topp. Sista bilden visar lite av busk- och vasslandskapet inom ekoparken. Foton: Viggo 

Norrby. 
 

Framtid 
Kommunen är nöjd med hur tippen har kommit att användas idag, enligt Täby kommun 

(muntligen). Eftersom både ekoparksplanerna och reningsprogrammet går att kombinera, 

samtidigt som inga andra alternativa intressen för Hagby har visats, så vill man fortsätta ha 

ekoparken som den är. I och med att den ligger en bit bort från tätorten kan ekoparken också 

vara i fred från andra intressen tills vidare.  

 Hagby ekoparks naturvärden bedöms vara relativt ohotat idag. Något som i 

förlängningen skulle kunna utgöra ett hot mot ekoparken är att man sedan ett par år har lagt 

motorvägen norrortsleden alldeles intill Hagby. Detta i kombination med att Täbys största 

industriområde Arninge ska avvecklas skulle kunna göra Hagbyregionen intressant för 

industrietableringar. Ett hinder för detta scenario är dock att en stor del av Hagbys närområde är 

klassat som riksintresse på grund av större antal fornminnen i omgivningen. Man bedömer på 

kommunen att områdets riksintressen försvårar exploatering och bebyggelse av marken 

(muntligen). Man har dock haft planer på att anlägga ett större kraftvärmeverk i områdets 



24 
 

absoluta närhet, men dessa planer har för tillfället lagts, efter att protester inkommit från olika 

håll (Langert 2014, internet). 

 

3.4 Ullnabacken 
Historia 
Ullnabacken har tagit emot schaktmassor från väg- och fastighetsbyggen sedan 1950-talet. 

Backen har flera gånger varit mål för nya användningsområden när deponeringen avslutats. 

Tippen har byggts upp på ett sådant sätt att den senare ska passa till vinteraktiviteter som 

skidåkning, rodel med mera. Under 1980-tal var backen också en populär skidbacke med 

skidlift och många besökare. Efter ett par snöfattiga vintrar gick den ideella slalomklubben som 

ägde verksamheten i konkurs, och flyttade till Väsjöbacken i Sollentuna (Täby kommun, 

muntligen). Därefter har Ullna använts som deponitipp för schaktmassor från olika byggprojekt 

i Stockholm (ibid.). 

 Toppen har ett kontrollprogram för tippens miljörisker, som dock inte är i samma 

omfattning som tippar för hushållsavfall. Sedan tippen fick avfallsplaner 1975 har avfallet varit 

inert, vilket inneburit att risk för miljöföroreningar från lakvatten är mindre (Täby kommun, 

muntligen). Dock vet man inte säkert vad som deponerats innan 1975. En viss mängd organiskt 

avfall vet man har deponerats i form av träd och rötter, och vid ett tillfälle brann det på tippen 

vilket kan tyda på organiskt avfall man inte känt till (ibid.).  

 Täby kommun har haft planer på att göra Ullnabacken till ett upplevelsecenter med 

året-runt skidanläggning, andra idrottsmöjligheter och konferenslokaler (Nilsson 2007). Dessa 

planer övergavs emellertid 2014 av kostnadsskäl. Under slutet av 2014 gav Täby kommun 

beskedet att man har ambitioner att utveckla Ullnabacken till en 133 meter hög skidbacke med 

kapacitet att hålla internationella tävlingar (Täby kommun 2014, internet). Detta innebär att 

deponeringen av schaktmassor på den idag 95 meter höga backen kommer fortsätta tills den nya 

höjden är nådd (Täby kommun, muntligen).  

 

Nutid 
Användningen efter att deponiverksamheten tilltog har påverkats av platsens tillgänglighet. 

Eftersom området är en arbetsplats med aktiv deponiverksamhet är platsen egentligen inte 

öppen för allmänheten, och har därför ingen formell alternativ användning utöver den som ABT 

driver i sin deponering. Backen har dock en informell användning, framför allt under helgerna 

när deponering inte sker lockar backen folk. En sökning på Ullnabacken på Google visar hur 

flera skriver om de friluftsaktiviteter som backen ger. Flera använder branterna i backen för 

motionsmöjligheter som löpning och cykling. Ett evenemang som pågått under flera år på 2000-

talet heter Ullna hill-climb och går ut på att köra uppför backen med motorcyklar. Utsikten från 

toppen lockar också folk att besöka backen.  

 Ullnabacken har utnyttjas av fågelskådare under en längre tid. Utsikten man får ger 

möjligheter till aktiviteter som räkning och observationer av flyttfåglar. Även Ullnabacken och 

dess omgivningar har naturvärden som gör platsen populär för fåglar och fågelskådare. Den 

sparsamma vegetationen och topplatån har också skapat ett slags kalfjällsliknande biotop vilken 

lockar fjällfåglar att rasta på backen under flyttsäsong och ibland även övervintra (Täby 

kommun, muntligen). I Ullnasjön som syns bra från backen rastar många sjöfåglar under vår 

och höst, och strandskogen nedan backen håller flera rödlistade arter (ibid.). 
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Figur 5. Bilder från Ullnabacken i Täby. Övre från vänster: entrén med Ullnabacken i bakgrunden; 

provisoriska anvisningar för vad som ska deponeras var på den numera aktiva tippen; toppens 

nordsluttning där skidbacken tidigare låg. På Ullnasjöns is skymtar pågående vinteraktiviteter som 

pimpelfiske och skridskoåkning; nedan toppens sydsluttning där maskiner står och ett värmeverk är 

placerat. Foton: Viggo Norrby 
 

Framtid 
Den nya skidbacken beräknas enligt kommunen vara klar år 2018. Drivande i denna nya plan 

har varit Täby Slalomklubb (Täby kommun, muntligen). Slalomklubben vill ha en backe i sin 

kommun, och risken att råka ut för samma problem som på 80-talet med snöbrist bedöms som 

mindre farliga med nya konstsnötekniker (ibid.). Denna skulle kunna påverka tippen som plats 

för fågelskådning i och med att tillgängligheten förändras och även de naturvärden som lockat 

fågelskådare kan komma att påverkas. Down hill-åkningen skulle dock kunna fortsätta på 

somrarna, enligt kommunens informant (muntligen). Den tidigare avslutningsplanen för våren 

2015 sa att tippen skulle avvecklas utan att nya verksamheter skulle ta vid, men den gick inte 

igenom efter en konflikt med en markägare öster om deponin i Österåkers kommun (ibid.).  
 Samtidigt som man pratar om framtida användning efter att deponin avlutats finns 

också ett behov av schaktdeponier som Ullna. Det finns i regionen inte många liknande platser 

där deponering av lera och jord kan göras (Täby kommun, muntligen). Tippar av Ullnas 

karaktär utgör inte heller samma slags miljöhot som de gamla soptipparna som tog emot 
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hushållsavfall. Några intressen att fortsätta ha Ullna som schakttipp efter 2018 har ännu inte 

hörts, men ABT har planer på att göra en liknande deponi vid Gillinge nordost om Ullna (ibid.).  

Ullnabackens närmaste omgivningar står inför större framtida förändringar. Mycket är 

ännu på planeringsstadium men kommunens ambition är att Arninge industriområde och 

köpcentrum ska bli del av ett större resecentrum och knutpunkt för hela norrort, och industrierna 

ska stegvis bytas ut mot bostadsrätter (Täby kommun, muntligen). Ett litet tillfälligt uppfört 

fjärrvärmeverk som står på Ullnabackens område ska bli permanent och byggas ut. Den större 

förändring som pågår i Ullnas direkta närhet idag är byggandet av bostadsområdet Ullna strand. 

Här ska cirka 2000 bostäder byggas vilka ska locka med ett strandnära läge med möjligheter till 

rekreation. Hur allt detta påverkar Ullnabackens framtid är oklart enligt Täby kommun 

(muntligen). Å ena sidan välkomnar nog dessa möjligheten till en närbelägen högklassig 

skidbacke, å andra sidan kan det uppstå en konflikt rörande buller från snökanoner och en ökad 

trafik till Ullnabacken. Hittills har inga särskilda önskemål inkommit från några inflyttade eller 

från bolaget som bygger bostadsområdet. 

 

4. Diskussion 
Flera studier har visat hur nedlagda soptippar kan vara mycket lämpliga platser att omvandla 

och ge nya användningsområden (Harnik et al. 2006, Simmons 1999, Aplet 1977). Detta har 

visat sig i ett ökat intresse för att återta soptippsområden och man spår att gamla soptippar i 

framtiden kan fortsätta att spela en viktig roll när urban oanvänd mark blir attraktivare och 

dyrare (Harnik et al. 2006). Fallstudien uppvisar flera olika exempel på hur soptippar kan 

återanvändas. Av de studerade tipparna och samtalen med informanter ser man att det är i 

huvudsak två mål man vill nå med restaurering av nedlagda soptippar. Det ena är att skapa ett 

friluftsområde, som exempelvis skidbacke, och det andra att skapa ett grönområde, gärna med 

inslag av naturvård. Hagbytippen är det tydligaste exemplet på en genomförd restaurering 

vilken resulterat i nya värden och användningsområden. Den gamla tippen har genom 

omfattande restaurering och planering i samarbete med en extern grupp av fågelskådare gått 

från att vara en länets största hushållsavfallsanläggningar till att bli en ekopark med höga natur- 

och besöksvärden. Även de andra tipparna har återtagits i viss mån, men skillnaden mot 

Hagbytippen är att de inte har genomgått några större restaureringar baserade på planer om en 

ny sorts användning. 

Vad är det då som har hindrat flera soptippar från denna utveckling, som de enligt 

studier och rapporter passar så bra till att genomgå? Resultaten från fallstudien går inte att 

generalisera till alla soptippar som inte genomgått större omvandlingar, men man kan ändå med 

dessa exempel försöka förstå vilka processer och egenskaper hos soptipparna som saknas för att 

nå dit. 

 

Den geografiska aspekten 
I Högdalatippens fall hade tippens geografiska läge en stor del i att den inte utvecklats mer efter 

sluttäckningen år 2004. En viktig orsak till att soptippar ses som lämpliga att omvandla och 

återanvända är enligt studier att deras läge ofta kommit att bli mer urbant och attraktivt efter att 

de avvecklats (Harnik et al. 2006). För Högdalatippen, som visserligen ligger i en kommun med 

tillväxt och befolkningsökning, har dess närmaste omgivning fortsatt att vara präglad av 

industrier samt skogsmark. Bristen på närboende och större intressenter har gjort att det inte 

funnits några önskemål om nya användningsområden, vilket skulle ha behövts för att 

kommunen och det ansvariga bolaget skulle restaurera den i större omfattning. Brist på opinion 

och intresse från närboende sägs också vara en av de orsaker som gjort att Högdalstopparnas 

utveckling har stannat av efter att ha varit en populär skidbacke på 1970- och 80-talet. Ur det 

här perspektivet befinner sig alla tippar förutom Hagby i ett intressant skede just nu. Alla tre har 

i sin direkta närhet pågående bostadsbyggen som enligt fallstudiens informanter kan komma att 

skynda på och påverka tipparnas framtida utveckling. För Högdalatippen kan detta gälla i än 

högre grad eftersom det redan förekommit klagomål på dess verksamhet, detta trots att det bara 

funnits ett fåtal närboende. Tidigare rapporter visar att omgivningens intresse i en omvandling 

är central för att den ska äga rum (Kissida & Spieler 2007). En särskild drivkraft till omvandling 
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kan vara när soptippen av omgivningen uppfattas som just en soptipp och “skamfläck” för 

området. Att till exempel införliva den i naturlandskapet eller göra den till ett friluftsområde kan 

då göra området mer attraktivt och höja närliggande fastighetspriser (Greenburger & Hollander 

2006). Vid Ullnabacken finns dock en risk för motsatsen. Att fullfölja planerna och bygga en 

högklassig skidbacke skulle kunna påverka det närliggande bostadsområdet negativt med buller 

från snökanoner och ökad trafik från besökare vintertid. Vid Hagbytippen ser man däremot att 

närhet till bebyggelse inte måste vara nödvändigt för att en omfattande restaurering ska ske. Här 

ser man istället avståndet till bebyggelse som något som gör att ekoparken kan fortsätta existera 

i fred utan hot som skulle kunna komma från närboendes intressen. Det får sägas vara en 

relevant analys i skenet av den rapport från Boman et al. (2013) som konstaterade att tätortsnära 

friluftsområden ofta måste konkurrera med andra intressen som uppstår i dessa miljöer. 

 

Miljöriskernas påverkan på återanvändning 
Istället för opinion från närboende var det som drev Hagby till att bli ekopark, enligt företaget 

SÖRABs mening, att man ville återskapa en fågelrik naturmiljö som en gång funnits där tippen 

sedan placerades. I och med att företaget också hade krav på sig om att minimera miljörisker 

och rena dess lakvatten passade idén om en våtmark bra. På så sätt försvårade inte miljöriskerna 

tippens nya användningsområde utan blev snarare ett slags förutsättning för att ekoparken skulle 

bli vad den är idag. För Högdalatippen har miljörisker däremot varit ett hinder för dess 

utveckling och ökade tillgänglighet. Både hanteringen av gas och lakvatten har ställt kommunen 

och företaget som ansvarar för området inför utmaningar, och dessutom har det i förlängningen 

kommit att påverka tillgängligheten för de som vill besöka tippen idag. Alla fyra tippar som 

studerats måste på ett eller annat sätt förhålla sig till respektives eventuella miljörisker och 

avfallshistoria. Högdalstopparna har inte behövt lida av några specifika miljörelaterade 

problem, men deras utveckling har ändå begränsats av att de uppfattas som gamla soptippar som 

dessutom ligger i ett industri- och avfallsrelaterat område. Precis som Greenburg & Hollanders 

studie visade kan ett område stigmatiseras och uppfattas som nedgånget även långt efter 

avveckling, vilket ställer höga krav på den efterföljande restaureringen (Greenburg & Hollander 

2006). Däremot går det inte att påstå att soptipparna lidit av det som Geltman (2000) kallade 

“brownfield paralysis”. Uteblivna restaureringar har inte orsakats av en ovisshet i hur pass 

kontaminerat och senare kostsamt ett områdes sanering är. Detta skulle dock kunna vara fallet 

vid andra soptippar, särskilt i det avseendet att verkar finnas osäkerhet i vad som har 

(smyg)dumpats på deponierna. 

 

Soptippar som en tillgång för regionen 
I Kissida & Spieler (2007) skriver författarna att soptippar är fördelaktiga att återanvända för 

kommunerna eftersom de kan omvandla dem till något som kommunen är i behov av. Exemplen 

i fallstudien verkar inte användas på ett sätt som svarar mot ett tydligt behov som den regionen 

har. I Täby kommun hade man enligt deras egna miljösamordnare inget större behov av att 

skapa nya grönområden när Hagby ekopark anlades. Högdalstopparnas framtida planer att bli en 

attraktivare och tillgängligare park är däremot i linje med stadens förmodat framtida behov av 

grönstrukturer i och med ökat bostadsbyggande. Jag tolkar det som att de värden omvandlade 

soptippar kan ge främst är sådana som man har behov av från soptippar som är belägna i eller 

nära en större tät stad där man tydligt ser ett framtida ökat behov av grönområden. I kommuner 

som Täby och Vallentuna, där soptipparna förvisso är belägna nära tätorter, finns ofta redan 

närliggande grön- och friluftsområden och att behovet av en omvandlad soptipp därmed blir 

mindre. Att restaurera soptipparna och integrera dem i kommunens grönplan ger kommunen 

förhöjda naturvärden, men så länge de värdena står för sig själva utan att någon trycker på för 

att de ska skapas är sannolikheten för omvandling mindre. Sett till energiutvinning som också i 

studier nämns som en potentiell resurs (Simmons 1999), ser man att Hagbytippen verkligen 

kunnat bli en tillgång. Gasen från tippen värmer upp Täby centrum och lakvattnet används för 

att skapa ett våtmarkssystem. Högdalatippen har ännu inte lyckats ta tillvara på detta, men i 

framtiden kan det förändras då man planerar att värma närliggande bostäder med denna. 

Högdalatippen har inte heller på något annat sätt lyckats bli en tillgång för regionen, bland annat 
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av de orsaker som nämnts med miljöproblemen. Kanske kan också kommunens i övrigt 

dominerande naturlandskap, och särskilt den närliggande fågelsjön Angarnssjöängen, bidra till 

en viss mättnad i regionens behov av nya grönområden. 

 Ullnabacken skiljer sig på flera sätt från de övriga tre i och med att den efter flera år 

som populär skidbacke återigen börjat användas som schakttipp. Deponeringen sägs dock ske i 

syfte att skapa en större skidbacke. Den processen har slalomklubben till stor del satt igång, men 

det är också något som kommunen gärna stödjer, även om de inte ser det som ett stort behov för 

kommunen. Snarare svarar dagens Ullnabacken mot ett annat behov som regionen har i 

egenskap av en få aktiva deponier att lämna schaktmassor på från olika byggprojekt.  

Både Högdalstopparna och Ullnabacken har tidigare blivit omvandlade till att få ett nytt 

användningsområde när de under var 70- och 80-talet var mycket populära skidbackar. Det som 

stoppade dessa verksamheter var istället främst ekonomiska svårigheter då det till stor del var 

ideella verksamheter. Vad som gjort att deras skidverksamhet fick läggas ned medan 

närliggande Hammarbybacken och Väsjöbacken fortsätter är svårt att spekulera i då de 

sistnämnda inte ingått i den här fallstudien. Kanske hade man när schakttipparna började byggas 

en övertro på det slalomintresse som fanns under ett par årtionden och lät det påverka topparnas 

utformning i så pass stor utsträckning att de passar mindre bra som annat slags frilufts- och 

grönområde. Harnik et al. (2006) säger att man ska tänka på och planera för efterföljande 

verksamheter redan långt innan soptipparna stängts. Med anledning av de två nämnda tipparna 

bör man också lägga till att kommande användningsområde man planerar för inte ska vara allt 

för specifikt så att tippen blir svåranvänd om just den påtänkta användningen misslyckas. Å 

andra sidan visar de planer som finns (för åtminstone Högdalstopparna) att de även ska fungera 

för andra sorters friluftsliv.   

 

Nedlagda soptippars möjlighet som frilufts- och grönområde 
Soptippar har efter att de stängts haft en utveckling som till stor del påminner om senare tids 

utveckling av brownfields. Omvandlingarna motiveras ofta utifrån en vilja att skapa ett grön- 

och/eller friluftsområde på mark som redan är exploaterad och ofta också nära bebyggelse. 

Fallstudien gav en möjlighet att med konkreta exempel få undersöka vilka processer som driver 

utvecklingen av soptippar. Den visade att planer på att använda tipparna till friluftsliv och 

grönområde inte är någon ny företeelse utan har funnits långt innan soptipparna avvecklats. 

Dock är det mindre säkert att planerna blir förverkligade. Pressen att omvandla soptippar är 

förmodligen inte lika stor i Sverige som i andra länder, till exempel USA och Storbritannien, av 

samma anledningar som att brownfields inte är en brännande fråga i Sverige (Oliver et al. 

2005). Behovet av grönområden inte är lika stort i Stockholms stads utkanter eftersom det här 

redan finns gott om sådana. Det här kan dock vara en analys som visserligen stämmer bra med 

dagens situation men sämre med en framtida. Naturvårdsverkets rapport från 2013 spekulerade i 

att det med dagens urbaniseringstempo även i Sverige kan komma att bli ett allt större behov av 

urbana grön- och friluftsområden när fler stadsboende får allt längre dit (Boman et al. 2013). I 

fall som påminner om Högdalstopparna kan nedlagda soptippar även i dagens Sverige fylla en 

funktion som urbant grönområde och plats för ett tillgängligt och tätortsnära vardagsfriluftsliv 

(Boman et al. 2013, Bucht & Persson 1994). En prioritet bör vara att öppna upp och restaurera 

alla nedlagda soptippar till den grad att de blir tillgängliga för allmänheten. Även de soptippar 

som inte är lika urbant placerade som Högdalstopparna var ändå områden som besöktes av folk, 

främst för vardagsmotion men också för fågelskådning och nöjeskörning. Trots bristande 

tillgänglighet/beträdelsebegränsningar och ett perifert läge verkar dessa platser vara något som 

lockar folk till besök.  

 Soptippar i allmänhet, däribland fallstudiens, är ofta i jämförelse med många 

grönområden relativt små till ytan. På så sätt är potentialen i att skapa grönområde av gamla 

soptippar med stora naturvärden begränsat till att enbart bli “punkter” av grönområden, vilket 

skapar mindre naturvärden och mindre stabila ekosystem än vad ett sammanhållet grönområde 

kan göra (Boverket 2007). Ibland kan de dock genom att restaureras till naturområde “läka” en 

bruten länk mellan större grönområden. Högdalatippen kan exemplifiera det här fallet där 

deponin ligger mitt i en av kommunens viktigare gröna kilar. Med en restaurering och grönplan 

skulle tippen kunna förstärka grönstråket och därmed även dess förutsättningar för naturvärden. 
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Även Högdalstoppen har en liknande möjlighet ifall planen på att implementera området i 

Hanveden-kilen skulle gå igenom. Ett sådant scenario skulle göra området mer värdefullt än om 

det bara hade blivit ett “punkt”-grönområde efter restaurering. 

 

Framtidsvisioner - ett eventuellt hinder för utveckling? 
Högdalstopparnas utveckling är intressanta att jämföra med studien som Qviström (2008) gjorde 

om Spillepeng i Malmö. Författaren drev tesen att Spillepengs utveckling till ett grönområde har 

hindrats av att platsen enbart setts som den plats den ska vara om tio år, men inte för vad den är 

för tillfället. Detta har gjort att den samtida platsen har kunnat fortsätta vara ett brownfield utan 

att man gör något åt det, eftersom platsen ändå inom de närmsta tio åren “ska” förändras. 

Samma sätt att se på utvecklingen av Högdalstopparna verkar ha gjort att de dagliga 

industriverksamheterna samt bristen på förändringar har kunnat fortsätta och bilden av platsen 

som ett närmast "waste land" har förstärkts med tiden. Även Ullnabackens utveckling har haft 

ett liknande förlopp. Storslagna planer om inomhusskidbackar och konferensanläggningar med 

mera har ständigt skjutits på framtiden och under tiden möjliggjort att deponeringsverksamheten 

kunnat fortsätta. Här går det dock inte att säga att det skapats ett waste land på samma sätt där 

den fortsatta verksamheten stärkt stigmatiseringen av platsen som skräpig, utan här har följden 

istället blivit att allmänhetens tillgång till platsen blivit begränsad.  

 

Bortom det “oanvända”  
Ett intressant resultat som kom fram i jämförelsen mellan fallstudien och tidigare studier av 

soptippsanvändning är hur man tenderar att se på en icke omvandlad soptipp. Man förespråkar 

att soptipparna ska restaureras och därmed bli en tillgång istället för att bara låta dem vara en 

“oexploaterad gräskulle” för att använda Simmons (1999) ord, vilket jag i flera studier tolkar 

som mer eller mindre deras definition av en oanvänd soptipp. Av fallstudiens resultat, och då i 

synnerhet Högdalstopparna, ser man hur de har kommit att användas på många olika sätt av 

flera olika grupper trots att varken Stockholms stad eller andra företag har varit inblandade i 

någon högre grad. Efter att de slutat användas som skidbacke har de istället blivit en plats som 

till stor del sköter sig själv och skapar sina egna värden och sätt att användas på. Dessa kan vara 

allt från filminspelningar och punkfestivaler till löpning och fågelskådning. Framför allt är det 

de förstnämnda kulturella värdena som blivit utmärkande för det topparna blivit en plats för. På 

så sätt kan en sluttäckning av en tipp, och som i Högdalstopparnas fall, lite trädplantering räcka 

för att de ska bli en tillgång för flera grupper av människor. Det går till och med att påstå att om 

det inte vore för just bristen på utveckling (eller snarare bristen på restaurering eftersom tippen 

faktiskt har utvecklats) av topparna, så hade de inte använts och blivit den (sub)kulturella plats 

de nu är. Man kan också argumentera för att de användningsområdena som skapas på platser 

som Högdalstopparna har höga värden eftersom det ofta är aktiviteter som kan vara svåra att 

utföra på andra platser. Hit kan även motor cross-aktiviteterna på Ullnabacken och 

Högdalatippen räknas. Vid Högdalstopparna har Stockholm stad på senare tid också sett till att 

främja vissa av de alternativa verksamheterna, genom att till exempel bygga ut skateparken som 

finns i topparnas anslutning. 

Av intervjuer och dokument om soptipparna att döma är man också oftast medveten om 

den användning som finns vid de icke-omvandlade tipparna, men det talas inte om dessa som en 

sorts “riktig” återanvändning så som man gör om ordnade aktiviteter likt slalomåkning eller 

fågelskådningen vid Hagby. Detta skulle kunna liknas vid det resonemang som förs av 

Greenburg & Hollander (2006) när man säger att det krävs en omfattande restaurering och 

omvandling av en soptipp för att den inte längre ska ses som en sådan och lida av soptippens 

stigma. På samma sätt kanske också den sortens användning som uppkommer vid en plats som 

uppfattas som en gammal soptipp kategoriseras som något oönskat som likt tippen bör 

omvandlas. En förklaring till att dessa alternativa sätt att använda tipparna ändå har fått fortgå 

skulle kunna förklaras med Qviströms resonemang (2008) om planering av waste lands. På 

samma sätt som de ständiga framtidsvisionerna osynliggjort den pågående avfallsverksamheten, 

har också de alternativa aktiviteterna vid till exempel Högdalstopparna fått fortsätta “under 

radarn” till följd av topparnas ständigt närvarande framtidsvisioner. 



30 
 

Till skillnad från Qviström (2008) och den allmänna diskursen kring utveckling av 

brownfields vill jag, med exemplet Högdalstopparna och till viss del även Ullnabacken och 

Högdalatippen, synliggöra värden som kan finnas vid dessa ofta degraderade och till synes 

oanvända platser som soptippar och andra brownfields. Med detta menar jag inte att man ska 

låta dem “förfalla” helt och uppfattas som otrygga platser, men inte heller bör man alltid sträva 

helt efter att skapa den perfekta och välstädade stadsparken. Det är svårt att synliggöra värdet av 

det som skapats vid Högdalstopparna, som till exempel spelplats för punkartister som Thåström, 

inspelningsplats för filmer som Nånting måste gå sönder, och mötesplats för ungdomar. Tydligt 

är emellertid att det är aktiviteter av sådant slag som är svåra att utföra på andra platser i staden. 

Soptippar, och för den delen andra brownfields, har potential att vara en central men ändå 

avskild fristad för det alternativa. Men detta hänger på att man tar hänsyn till dessa intressen i 

den restaurering som oftast är nödvändig vid återanvändning av degraderade platser. 

Om man ska omvandla en soptipp som länge stått oförändrad och enbart fått en 

sluttäckning bör man förutom att noga undersöka eventuella risker för miljöföroreningar, 

således också väga de intressen man vill gynna med omvandlingen mot de intressen som kan 

missgynnas av denna. I Högdalstopparnas fall har Stockholms stad intagit en mer accepterande 

hållning till de alternativa aktiviteterna, men planer om en upprustad naturskön park finns kvar. 

En upprustning av ett område som påminner om Högdalstopparna skulle kunna ha en effekt 

liknande den som gentrifiering har på ett bostadsområde. En rikare och mer inflytelserik grupp 

som flyttar in på bekostnad av den gamla mindre köpstarka gruppen kan motsvaras av ett en 

mer inflytelserik grupp med mer accepterade aktiviteter börjar använda den upprustade parken 

på bekostnad av de tidigare mindre accepterade aktiviteterna. 

Sett till naturvärden verkar det också finnas sådana vid tippar som enbart sluttäckts och 

sedan på egen hand förvildats. Ullnabacken, Högdalatippen och Högdalstopparna är alla 

exempel på platser som lockar till sig såväl fåglar som fågelskådare. Den fjällhedsliknande 

biotopen har skapat ett slags mikrobiotop som i sig har ett värde då den lockar speciella 

fågelarter, och dessutom blir topparna med sina utkiksmöjligheter också en lämplig plats att 

studera flyttfåglar på. Om man ser tipparna som naturområden finns de tre distinktionerna som 

Simmons (1999) gjorde i metoder att skapa naturområden. Hagby räknas till kategorin där man 

aktivt skapar hela naturområdet och sedan tar hand om det med aktiv naturvård, topp nummer 

ett (Högdalstoppen) bland Högdalstopparna hör till kategori två där naturvård skett till en början 

med träd- och växtplantering men där naturlig förvildning sedan skett, och sist Högdalatippen 

som hittills bara täckts med jord och sedan förvildats på egen hand. Hagby ekopark har i 

jämförelse fortfarande de högsta värdena sett till biologisk mångfald. Platsen har efter 

restaurering visat sig ha höga värden både som häcklokal och rastlokal för flera rödlistade arter, 

och tack vare det även vara en välbesökt plats av fågelskådare. Alla fyra tippar har värden som 

naturområde, men för de tre mindre iordninggjorda tipparna är det alltjämt de alternativa 

aktiviteterna och de kulturella värdena som gynnats mest av den mindre omfattande 

omvandlingen. 

 

5. Slutsats 
Studien visar att man ser potentialen i att återanvända soptippar som framför allt grön- och 

friluftsområden. Hagby ekopark är ett bra exempel på hur en starkt degraderad soptipp genom 

omfattande restaureringar fått både förhöjda natur- och besöksvärden. Kombinationen i att 

sanera kontaminerad mark och skapa ett nytt naturområde fungerade bra, då båda processerna 

underlättade och kunde driva på varandra. Dock verkar utvecklingen av soptippar gå långsamt 

jämfört med tidigare studiers beskrivningar av situationen, från främst USA. Fallstudiens 

soptippar visar exempel på vad som kan ligga bakom nedlagda soptippars långsamma 

utveckling i en svensk storstads perspektiv. Det första är en avsaknad av de stora drivkrafterna - 

ett ökat behov av tätortsnära grönområden samt ambitionen att inte sätta press på oexploaterade 

grönområden. Detta eftersom det i Stockholm finns så pass mycket grönområden kvar. Detta 

gör att pressen på att omvandla soptipparna blivit mindre akut här än i exempelvis amerikanska 

storstäder. Det verkar också krävas att soptippen har ett mer urbant läge med en stark opinion 

från närbefolkningen för att en omvandling ska ha större chans att bli av. Utvecklingen av 

soptippar och andra stadsnära brownfields, begränsas också ofta av visioner om vad området 
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inom ett par år ska bli, vilket gör att aktuell avfallsrelaterad verksamhet kan fortsätta medan 

framtidsplanerna skjuts framåt. Detta fenomen visade sig vid två av fallstudiens soptippar. 

 En annan slutsats av studien är att soptippar som inte omvandlats i någon större 

omfattning inte nödvändigtvis ska ses som oanvända och mindre värdefulla. Den miljö som 

dessa tippar utgör kan vara en plats för alternativa aktiviteter och livsstilar som inte får plats 

någon annanstans. Därmed bör man ha i åtanke vilka intressen man gynnar respektive 

missgynnar när man skapar förutsättningar för nya användningsområden vid en avvecklad 

soptipp. 

 

6. Sammanfattning 
I en tid med hög urbaniseringen och växande städer har det blivit alltmer angeläget att fullt ut 

använda den urbana mark som fortfarande är tillgänglig. Övergivna industrier och 

hamnområden har därför blivit aktuella att restaurera och fylla nya syften. Även nedlagda 

soptippar har blivit mål för omvandling och nya användningsområden. Från att ha varit 

utlokaliserade i städernas periferi har de med tiden både hunnit läggas ned och få ett mer urbant 

läge då städerna vuxit. Amerikanska studier har visat hur gamla soptippar i hög grad 

återanvänts för en mängd olika syften. Bland annat har deras möjlighet att bli urbana grön- och 

rekreationsområden aktualiserats när forskning har visat vilka värden som kan komma från 

dessa, samtidigt som urbana grönområden också hotas av andra intressen. Studier har dock 

också visat på svårigheter som finns i att återanvända soptipp som främst har att göra med 

tipparnas fysiska egenskaper och ofta starkt degraderade mark.  
Den här studien undersöker hur soptippar kan återanvändas och i vilket syfte detta görs. Studien 

strävar efter en djupare förståelse för de processer som verkar när en starkt degraderad plats 

som legat i städernas utkanter måste integreras i ett allt mer urbant landskap. Hur återanvänds 

de, vad har lett fram till sättet de används på, samt hur och för vem den nya toppen har blivit en 

tillgång är frågor som studien kretsar kring. Fyra tippar i Stockholms län har undersökts genom 

semi-strukturerade intervjuer och litteraturgranskning. Resultatet från dessa jämfördes med 

tidigare studier och rapporter som rört återanvändning av soptippar samt litteratur om 

degraderad marks möjligheter till återanvändning. 
 Resultatet från fallstudien visade att man ser möjligheten i att återanvända soptippar, 

framför allt som grön- och rekreationsområde. Detta kan effektivt samverka med den 

saneringsprocess som soptipparna ofta måste genomgå. Processen i att omvandla en tipp går 

dock inte alltid så fort. Orsaker till detta kan vara bristande engagemang från närbefolkning, och 

för att man i Stockholm inte heller upplever samma brist på grönområden som man gör i flera 

andra storstäder där utvecklingen av soptippar är mer angelägen. Studien visade också att även 

mindre omvandlade soptippar kan fungera som plats för mer alternativa användningsområden 

såsom skate- och down hill-åkning, fågelskådning och mindre festivaler. Dessa aktiviteter 

kräver inte en iordninggjord park för att kunna utövas utan snarare kanske motsatsen. 
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