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En plats med grönska och konst, som här i Douglas Couplands skulpturpark i Toronto, är inte 
alltid välkomnande för människor. Platsskapande handlar om att betrakta parker och torg som 
allaktivitetdestinationer. Arkitekturen ska ge stöd åt platsen, inte tvärtom. Foto: Anna Larsson Berke   
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Hänninen Rikhard ESKILSTUNA
Jönsson Pernilla ENKÖPING
Karlsson Dan LULEÅ
Lundin Jennie TROLLHÄTTAN

LEDAR E

NYA  MED LEMM AR

Just nu förbereder sig Göteborgsregionen för ett 
antal stora infrastrukturprojekt i det så kallade 
västsvenska paketet. Några av dem är ny bro över 
älven, ytterligare en biltunnel under älven, en 

tågtunnel under Göteborg som gör att centralstationen 
inte längre blir en säckstation. Till detta kommer förutom 
ombyggd centralstation en station i Linnéstaden och en 
vid Liseberg. Därutöver pågår och planeras stora 
stadbyggnadsprojekt på flera ställen. Södra älvstranden 
och centrala Älvstaden som är ett stort hamn- och 
industriområde mitt i Göteborg ska bli stad! I Mölndal är 
vi på god väg att förnya innerstaden med nya bostäder, 
galleria, större kontorsbyggnad med plats för cirka 1000 
arbetsplatser och stor förnyelse av gågator, torg och 
stadspark.

Detta arbete kräver mängder av duktiga ingenjörer, 
planerare, entreprenörer, modiga politiker och många till. 
Samordning och samplanering mellan många parter är 
också nödvändigt. Det är viktiga och nödvändiga 
satsningar för att Göteborgsregionen ska utvecklas 
hållbart och för att skapa förutsättningar för en konkur-
renskraftig region. För oss i regionen innebär det bättre 
och hållbarare kommunikationer och nya spännande 
stadsdelar. Vi får även moderna bostäder i attraktiv miljö 
och en växande arbetsmarknad.

Att skapa detta är självklart en utmaning som vi i 
regionen har antagit! Läs mer i detta nummer av 
Stadsbyggnad eller kom till oss den 3 september på 
årskongressen så får du höra mer om allt spännande som 
händer här i regionen och Mölndal.

Tillbaka till projekten. Självklart kommer det att bli ett 
stort lyft för oss i regionen när alla dessa projekt är på 

plats om 10 -20  år! En stor utmaning som vi dock inte får 
glömma är hur vi får en fungerande stad under tiden 
arbetena pågår. Kollektivtrafik och kommunikationer ska 
fungera och gärna bli bättre under tiden. Det är oundvik-
ligt att det kommer att bli störningar i samband med alla 
byggarbeten. Hur gör vi då för att minska dessa för 
invånarna och så att de kan acceptera dessa störningar? 
Här krävs stor planering från projektägarna men också 
duktiga kommunaltekniker som kan minimera effekterna 
för trafiken, få ledningsnäten att fungera med ett 
minimum av störningar. Jag vill också slå ett slag för god 
dialog och kommunikation med medborgarna. Detta går 
inte säga för många gånger!

I Mölndal har vi de senaste åren satsat på duktiga 
kommunikatörer ute i verksamheterna. Självklart har vi en 
kommunikationsgrupp med våra intressenter för 
innerstadsomvandlingen som har jobbat aktivt redan från 
när planeringen startade. Varje månad kommer ett 
informationsblad ut som berättar om hur arbetet 
fortskrider. Vi har en centralt belägen lokal där man kan 
träffa de som jobbar med projektet och ta del av arbetet 
och mycket mer för en god kommunikation och dialog 
med invånarna. Vi vet att vi inte kan undvika störningar 

men är övertygade om att 
förståelsen är större om man 
känner sig delaktig i omvandlingen.

Välkomna till Göteborg!

 

Samordning och  
kommunikation nödvändigt

Göran Werner
Teknisk chef
Mölndals stad
goran.werner@molndal.se

Blomqvist Åsa FORNÅSA
Eriksson Stefan STOCKHOLM
Frick Therese STORA HÖGA
Heimann Robin ESKILSTUNA

Moberg Lennart KARLSTAD
Svensson Marie ELLÖS
Theander Mats YSTAD
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Västlänken är nödvändig

– GÖTEBORG SKA VÄXA TILL EN nära storstad och  
vara motorn i utvecklingen av Sveriges andra region. Vi  
vill utveckla en tät, attraktiv och lockande stad där människor 
trivs. Det handlar bland annat om att skapa en stad där fler 
människor får plats att vistas i stadsrummet utan att störas 
och trängas ut av onödig trafik, säger Agneta Hammer, 
stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Västlänken byggs inte för dagens Göteborg utan för fram- 
tidens. Fram till 2030 säger prognoserna att Göteborg ska växa 
med 150 000 invånare. Då måste det finnas en god kollektiv- 
trafik och det ska vara enkelt att ta sig fram gående eller med 
cykel. Bilen ska inte bort utan användas när den behövs.

Västlänken ger förutsättningar för den stadsutveckling  
som ligger framför oss. Den frigör ytor som kan användas  
till bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Den skapar hög 
tillgänglighet till vår stadskärna som är viktig inte minst för 
attraktiva kontor och centrumhandel.

Västlänkens tre stationer kommer att avlasta det lokala 

trafiksystemet ovan mark som redan idag är högt belastat. 
Behovet av stationen vid Haga har debatterats men tre centrala 
stationer är strategiskt viktigt för en stad av Göteborgs storlek 
och Haga ligger bra med närhet till universitet, högskolor och 
forskningskluster. Dessutom ger denna station bra kopplingar 
till de nya utbyggnadsområdena vid Skeppsbron, Rosenlund 
och norra Masthugget. Stationen vid Korsvägen blir en tillgång 
för evenemangsstråket och Avenyn med sitt kulturutbud. Vid 
centralstationen byggs en helt ny stadsdel på ytor som frigörs.

VÄSTLÄNKENS KOPPLING TILL KOLLEKTIVTRAFIKEN  
I en växande stad och region blir det naturligtvis inte bara 
viktigt att kunna ta sig till och från olika orter i regionen utan 
det måste också finnas en väl fungerande lokal kollektivtrafik, 
inte minst i kärnan Göteborg. Tillsammans arbetar Göteborg, 
kringliggande kommuner och Västra Götalandsregionen med 
att ta fram en målbild för den lokala kollektivtrafiken fram till 
år 2035. Västlänken är här en del av helheten där även många 

Vad betyder Västlänken för stadsutvecklingen i Göteborg? Västlänken är en av nycklarna till en större 
och livskraftigare region i Västsverige men den behövs också för ett större och mer hållbart Göteborg.

Illustration: Gehl Arkitekter
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nya alternativ för kollektivtrafik utreds. Målet är att möjliggöra 
ett fortsatt ökat resande med kollektivtrafiken. Allt i syfte att 
få en bättre miljö, fler jobb och bättre folkhälsa. 

HUR SKER ARBETET MED VÄSTLÄNKEN? 

Västlänken projekteras och byggs av Trafikverket men 
Göteborgs stad ansvarar för att ta fram detaljplaner för såväl 
själva järnvägstunneln som för stationerna och dess omgiv-
ningar. Hela arbetet kring Västlänken sker i ett gigantiskt 
samarbete där det gäller att avväga olika parters intressen, såväl 
allmänna som enskilda.

Samarbetet gäller inte bara mellan stat och kommun och 
inom Trafikverket och inom staden utan också med medborg-
arna. Kommunikation är en av de viktigaste delarna i ett så 
här stort projekt. Det är viktigt att medborgarna upplever att 
de kan vara med i dialogen och att den information de behöver 
finns tillgänglig. Det gäller såväl förståelse för projektet som 
sådant som svar på frågeställningar och oro kring byggskedet. 

Vi arbetar mycket med att finnas ute i olika sammanhang och 
träffa göteborgarna. Intensiteten på information och kommunika-
tion kommer att öka allt eftersom vi kommer närmare byggstart.

– Den största utmaningen med att bygga Västlänken är att 
vi befinner oss i en miljö där människor bor, jobbar och rör 
sig. Vardagslivet måste fungera under tiden vi bygger och det 
ställer stora krav på hur vi planerar och hanterar arbetet. Ju 
närmare vi kommer byggtiden desto viktigare blir det att folk 
vet vad vi gör, vad som är på gång och varför, säger Bo Larsson, 
projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Projekt som Västlänken skapar förstås också stor oro för 
skada på kultur- och naturmiljövärden och här arbetar alla 
inblandade intensivt med att hitta mål och medel för att skapa 
minsta möjliga påverkan. Allt som görs granskas också av 
berörda myndigheter såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

VAD ÄR VÄSTLÄNKEN?

Västlänken är 8 kilometer järnväg varav 6 kilometer går i 

Illustration: Gehl Arkitekter
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tunnel under centrala Göteborg. Det kommer att finnas tre 
stationer inne i Göteborg; en på Centralstationen, en vid  
Haga och en vid Korsvägen.

Västlänken är det största projektet i Västsvenska paketet 
som är en samfinansieringsmodell för infrastruktursatsningar  
i Västsverige.  Det övergripande målet med alla satsningarna  
i paketet är att Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, 
hållbart växande region nu och i framtiden. Västlänken är 
’’fundamentet för att Göteborgsregionen ska växa till 1,75 
miljoner invånare 2030 och omfatta även Borås och Trollhättan. 
Västlänken ska ge fler personer tillgång till en större arbets-
marknad.

Att öka tågresandet är också en medveten satsning.  Målet är 
att fram till år 2035 ska antalet personresor med tåg trefaldi-
gas. Ökat tågresande gynnar övergången till ett miljövänligare 
resande som är fullständigt nödvändigt ur flera aspekter. Men 
för att möta ökad tågtrafik måste Göteborgs centralstation 
förändras. Dagens säckstation klarar knappt dagens trafik och 
kommer ännu mindre att klara av morgondagens. Västlänken 
kommer att fördubbla kapaciteten.   

Västlänken har utretts i mer än 20 år och gemensamt har hela 
regionen kommit fram till att detta är det bästa alternativet 
och det mest prioriterade infrastrukturprojektet både utifrån 
stadens och ur regionens perspektiv.   

Västlänkens sträckning har också utretts under många år 
och dåvarande Banverket förordade den nu valda sträckningen 
2007 och förslaget fick stort stöd från remissinstanserna.  
Det valda alternativet var det enda som bedömdes uppnå den 
målbild som finns för kapacitet, stadsutveckling och region- 
förstoring. Möjligheter till god stadsutveckling var en av de 
viktiga faktorerna. De flesta av de alternativ som nu presente-
ras från engagerade och intresserade medborgare bygger på 
principer till lösningar som redan har studerats men har visat 
sig inte uppfylla många av de mål som satts.  Sträckningen har 
också tekniska fördelar bland annat genom att tunneln till 
allra största delen kommer att gå i berg och inte i den omtalade 
göteborgsleran. Av de cirka sex kilometerna är det endast drygt 
två som går i lera och detta huvudsakligen i områden som är 
ganska obebodda, exempelvis vid Gullbergsvass. 
Text: Karin Holmström, projektchef Västlänken i Göteborgs Stad

FAKTA
Västlänken: 8 km järnväg varav 6 km i tunnel  
under Göteborgs city
Kostnad: 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå
Byggstart: 2018
Trafikstart: 2026
Illustration: Trafikverket

 

Att jorden snurrar är ingen nyhet, men just nu tycks 
det gå snabbare än någonsin. Den digitala utvecklingen 
går i en farlig fart och kraven på kommunernas 
verksamhet ökar i samma takt. Snabbt, pålitligt, 
flexibelt och effektivt är de nya ledorden. Den lösning 
som alltfler kommuner nu väljer, för att utveckla 
kommunikation och samarbete över gränserna, är att 
investera i en ny programvarulösning. En programvara 
som faktiskt ritar om kartan för hela det kommunal-
tekniska landskapet. 

MARKNADENS MODERNASTE KARTPROGRAM
GEOSECMA for ArcGIS KARTA är utvecklat med ett 
intuitivt och användar vänligt gränssnitt och anpassat 
för att alla standarder, normer och myndighetskrav 
ska tillgodoses automatiskt – till exempel SPF 
(sammanhållen detaljplane - och fastighetsbildnings-
process). Men i praktiken är det mer än ett kartprogram: 
det är ett "samarbetsprogram".  
 
Med GEOSECMA KARTA underlättas intern 
samverkan – mellan individer, enheter och 
förvaltningar. Användarna kan jobba med dator, 
mobil eller surfplatta och all information lagras  
i en gemensam databas. 
 

VILKEN VÄRLDSDEL KOMMER ATT  
HASTÖRST INVERKAN PÅ SVERIGES 
KOMMUNER? OMVÄRLDSDELEN.

S-GROUP Solutions är ett företag specialiserat på att skapa moderna, effektiva IT-stöd för offentliga verksamheter. Våra kunder är 
kommuner och myndigheter i Sverige och norra Europa. Vi bedriver vår programvaruutveckling i nära samarbete med kunder och  
användare. Detta tillsammans med trettio års erfarenhet av implementation, utbildning och support ger oss en marknadsledande  
position vad gäller framtidssäkra verksamhetslösningar. S-GROUP Solutions har idag verksamhet i Sverige, Finland, Polen och Litauen.

Programmet erbjuder möjlighet att enkelt göra 
avancerade geografiska analyser och dela information 
med alla intressenter. Dessutom – vilket kanske är 
det viktigaste – skapar det helt nya möjligheter för 
kommunikation med omvärlden. Exempelvis i form 
av tjänstebaserat datautbyte med Lantmäteriet (BAL).

Programmet är redan i full snurr i flera svenska 
kommuner och vi vågar påstå att det sätter en ny 
standard för arbete med kartan som informations -  
och beslutsunderlag.  
 
Vill du veta mer: se gärna våra filmer med 
kundintervjuer på www.sgroup-solutions.se

Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige 

För mer information se www.esri.se
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VI ÄR STUDENTER PÅ FYSISK PLANERING PÅ BLEKINGE TEK-
NISKA HÖGSKOLA och vi har startat en kampanj mot regering-
ens två lagförslag ”En enklare planprocess” och ”Nya åtgärder 
som kan genomföras utan krav på bygglov”, även känt som 
Attefallshuset. 

Lagrådet samt de flesta remissinstanserna har motsatt sig båda för- 
slagen eftersom de strider mot Europakonventionen och sätter 
rätten till skydd för egendom ur spel. Trots detta väljer regeringen 
att fortsätta driva förslagen. Inget talar för att dessa lagar ska kunna 
lösa bostadsbristen. Det hela känns rättsosäkert, odemokratiskt och 
ogenomtänkt. 

Vad det gäller Attefallshuset finns det inget som tyder på att det ska öka 
mängden bostäder, lagen beräknas inte träda i kraft förrän den 2 juli 2014 
trots detta har redan företag som TMF börjat producera c/o Attefall. Attefall 
själv figurerar i deras reklam, är det verkligen lämpligt när man samtidigt 
verkar för en lagändring som tydligt gynnar byggbranschen?

”En enklare planprocess” begränsar kraftigt medborgarens rätt 
till inflytande i planprocessen. Genom att sätta detaljplanen ur spel 
skapas en byggprocess där byggherren sitter på den största makten. 
Risken för korruption och spekulationsbygge är stor samtidigt som 
det inte är detaljplaneprocessen som är det verkliga problemet. Hade 
byggherrarna velat lösa bostadsbristen hade de kunnat bygga på de 
byggrätter som de sitter och håller på idag!

Den första maj anordnades en demonstration i Karlskrona mot 
dessa lagförslag med bland annat Gösta Blücher som talare. Vi 
försöker skapa en debatt kring lagförslagen eftersom det inte finns 
någon värd namnet idag. För mer information och uppdateringar om 
demonstrationen och andra evenemang, gilla ”Studenter för  
demokratiskt byggande” på Facebook.

Hjälp oss att stoppa regeringens lagförslag!

/Studenter för demokratiskt byggande

TILL RIKSDAGENS CIVILUTSKOTT
Uttalande från Stadsarkitektföreningens årsmöte den  
4 april 2014. Angående de två propositionerna 2013/- 
14:127 (Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på 
bygglov) och 2013/14:126 (En enklare planprocess) 

Förslaget om Attefallshus och tillbyggnad utan bygglov strider 
mot regeringsformen (beredningen är undermålig) och mänsk-
liga rättigheter (egendomsskyddet). Vi instämmer därmed  
i Lagrådets kritik av lagförslagets beredning och innehåll. Vi 
befarar även att förslaget kommer att leda till ett ökat antal 
granntvister och ökat antal tillsynsärenden hos kommunerna. 

Förslaget om borttagandet av detaljplanekravet motverkar 
en hållbar stadsutveckling och ger en längre och mer oförut-
sägbar planerings‐ och byggprocess. Med den yrkeskunskap 
som föreningens medlemmar sammantaget besitter bedömer 
föreningen att de föreslagna förenklingarna i Plan- och bygg- 
lagen innebär att PBL blir ett oöverskådligt lapptäcke. 

Att kalla det för förenkling är ett hån mot landets bygg-
nadsnämnder som kommer att ställas inför en helt omöjlig 
arbetssituation när folkvalda och deras tjänstemän ska försöka 
tolka ett av de redan nu mest komplicerade regelverken inom 
förvaltningsrätten. 

Om de aktuella förslagen inte kan avslås måste de återför- 
visas för ny beredning, lämpligen genom en samlad PBL‐översyn. 

Sveriges Stadsarkitektförenings årsmöte 4 april 2014 

Planerare i olika konstellationer har under våren argumenterat mot de föreslagna förändringarna  
i PBL som ligger för beslut hos Riksdagen innan sommaruppehållet. Det är lagförslaget om 
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov som Riksdagen ska besluta om 
den 4 juni samt En enklare planprocess som ligger för beslut den 25 juni.

I en artikel i Dagens Industri den 25 mars framförde en bred sammanslutning av professio-
nella planerare argument mot förslagen i En enklare planprocess under rubriken Bygglagen  
är ett hastverk. Artikeln återges på nästa sida och på sid 23 kan du läsa mer om innehållet i 
lagförslaget som i princip innebär att detaljplaneinstrumentet försvinner ur planprocessen. 

Åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov från 2 juli 2014 om lagförslaget går 
igenom kan du läsa mer om på sid 34 under notiser. Nedan finns uttalande under april från 
Stadsarkitektföreningens årsmöte samt ett kampanjupprop från studenterna som läser Fysisk 
planering vid BTH i Karlskrona. Studenterna har också startat en Facebook-grupp med namnet 
Studenter för demokratiskt byggande. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/67/05/ddcc0773.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/60/86/1614df7e.pdf

LÄNKAR TILL PROPOSITIONERNA:

Länkar till propositionerna ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” och ”En enklare planprocess” 
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Bygglagen är ett hastverk 

Riksdagen ska den 25 juni behandla och eventuellt besluta om ändringar av plan- och bygglagen (PBL). 
Förslaget innebär bland annat  ett slopande av detaljplanekravet och upphävande av planbestämmelser 
om utformning. Förslaget motverkar en hållbar stadsutveckling och ger en längre och mer oförutsäg-
bar planerings- och byggprocess. Det ger också mer osäkra förutsättningar för bostadsbyggande och 
andra fastighetsinvesteringar. 

Regeringens proposition En enklare planprocess motverkar  
miljökvalitetsmålen och försämrar förutsättningarna för att bygga 
fler bostäder

TRYCKET PÅ EN långsiktigt hållbar stadsutveckling idag är 
mycket stort vilket i sin tur betyder att det byggs i tillgängliga 
lägen i redan byggda områden. Detta medför fler konflikter 
mellan byggintressen, granneintressen och allmänna intressen 
som måste hanteras i en öppen och reglerad process. 

Ett högt bebyggelsetryck medför alltid risk för stora misstag. 
Historiskt och internationellt har det många gånger lett till 
slum med stora bostadssociala problem som följd. Mer än  
40 år efter våra miljonprogramområdens tillkomst och trots 
flera satsningar finns det fortfarande stora behov av åtgärder. 
Denna historiska erfarenhet tillsammans med successivt 
skärpta krav på miljön (från Stockholm 1972, via Rio 1992 till 
EU i Leipzig 2007) ökar kraven på en genomtänkt och öppen 
planeringsprocess. Men istället för att underlätta tillkomsten 
av nya hållbara stadsmiljöer som Bo01, Hammarby Sjöstad 
och Norra Djurgårdsstaden förbjuder regeringen kommunerna 
att ha egna höga ambitioner och uppmuntrar till låga ambi-
tionsnivåer beträffande energi och estetiska värden!

Regeringen ser på ett primitivt sätt detaljplanen som ett 
problem när den istället är en förutsättning för att lösa frågor 
där tre berättigade intressen ställs mot varandra: markägarens/
byggherrens, grannens och medborgarnas (allmänna intressen). 
En detaljplan ger förutsägbarhet för alla parter och projekte-
ringstrygghet för byggintresset. Utan detaljplan finns ingen 
rätt för fastighetsägare att bygga och ingen skyldighet för 
kommunen att bygga ut gator och allmänna platser. Utan 
detaljplan blir det fler klagomål i sena skeden vilket ökar 
kostnaderna för byggaren samt skapar osäkerhet för alla parter 
– tvärtemot vad lagförslaget sägs syfta till. Utan bestämmelser 
om utformning i detaljplanen blir bedömningen godtycklig 
och ger fler möjligheter till överklagande. Att de många gånger 
onödigt långa handläggningstiderna i kommunerna beror på 
resursbrist är väl känt. Lagändringar som skapar merarbete 
och osäkerhet är knappast det som behövs just nu. 

Konsekvenserna av förslaget finns beskrivna i propositionen: 
”Om färre detaljplaner upprättas kan det i vissa fall bli svårare 
att nå miljökvalitetsmålet, bl.a. genom att det finns risk för att 

bebyggelsestrukturen i vissa fall utvecklas på ett ohållbart 
sätt.” – ”Förslagen kan även medföra att det blir svårare att nå 
andra miljökvalitetsmål, t.ex. Begränsad klimatpåverkan,..” 

Vidare skriver man ”När rättigheter och skyldigheter på 
varje enskild tomt inte längre reglerats i en detaljplan kan 
förändringar uppstå i grannskapet som uppfattas som störande 
av den enskilde, vilket kan leda till fler klagomålsärenden.”

Lagförslaget kan inte ses som annat än ett hastverk. Enligt 
propositionen leder förslaget till behov av följdändringar i ett 
flertal andra lagar men detta har ännu inte bedömts utan ska 
prövas i ännu en utredning.  De lagar man räknar upp är inga 
obetydliga lagar utan ordningslagen, jordabalken, miljöbalken 
och lagen om gaturenhållning och skyltning. Att genomdriva  
en lagändring där konsekvenserna för annan lagstiftning inte 
ens utretts är häpnadsväckande!

Sammanfattningsvis innebär lagförslagen risk för ohållbar 
bebyggelsestruktur, sämre möjligheter att nå miljökvalitets- 
målen, sämre insyn för grannar och medborgare, ökad 
osäkerhet och ökade kostnader för byggaren samt ökad 
rättsosäkerhet. Det vill regeringen driva igenom trots att  
– enligt konsekvenserna i propositionen – ”Ett genomförande 
av ändringarna i detaljplanekravet kommer inte att innebära 
väsentligt fler bostäder i sig.” 

Kristina Adolfsson, Arkitekt

Monica Andersson, Fil dr Universitetslektor, Ordförande Samfundet S:t Erik

Gösta Blücher, Tekn dr h c

Torbjörn Einarsson, Arkitekt, Arken Arkitekter

Carl-Johan Engström, Gästprofessor KTH

Stina Fahlgren, Arkitekt, Stadsarkitektföreningen

Kjell Forshed, Arkitekt

Dick Hedman, Arkitekt, Samhällsbyggnadschef Harry Sjögren AB

Agneta Sundberg, Lektor i Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola

Örjan Wikforss, Arkitekt, professor

Bo Wijkmark, f.d. Regionplanedirektör

Fotnot: Artikeln är tidigare publicerad i Dagens industri
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Mölndals centrum  
blir innerstad 

I Mölndal pågår just nu många spännande projekt. Ett är av dem är att utveckla en ny 
innerstad. Ett komplext pussel som haft en krokig resa men den första detaljplanen har 
nyligen vunnit laga kraft och snart hoppas vi kunna sätta spaden i marken.

DET VAR SOMMAREN 2011 som Steen & Ström, ett 
fastighetsbolag som utvecklar och driver köpcentrum som till 
exempel Emporia i Malmö, lämnade beskedet; de drar sig ur 
centrumprojektet i Mölndal. Efter flera år av planerande och 
med ambitionen att bygga ett regionalt centrum för handel i 
en galleria om 60 000 kvadratmeter samt 600 lägenheter 
meddelade Steen & Ström att de inte tänkte fullfölja ett av 
västra Sveriges största centrumutvecklingsprojekt. 

Följden blev att Mölndals stad tog tillbaka hela projektet 

och tänkte nytt. Dels fullföljde staden köpen av de fastigheter 
som skulle få göra plats för helt ny bebyggelse, främst en 
galleria-del. Dels ville staden, i ett omtag, se över hela centrum, 
eller innerstaden som vi nu kallar det. Från att ha varit en enda 
detaljplan som omfattade två kvarter i anslutning till Mölndals 
Bro, blev det nu fem detaljplaner som kom att omfatta hela 
innerstaden. Då staden nu ägde de fastigheter som skulle 
genomgå stora förändringar, hade man tagit på sig ledartröjan 
på ett tydligare sätt än tidigare.
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Genom en urvalsprocess tecknade staden den 7 mars 2012 ett 
samarbetsavtal med NCC om utveckling av ett av planom- 
rådena till att innehålla galleria och bostäder. Innehållet är 
dock mycket dämpat jämfört med tidigare. 60 000 kvadrat-
meter handel blev 30 000 kvadratmeter. 600 lägenheter blev 
cirka 100. Innerstaden skulle vara stort nog att serva mölndals-
borna, inte ett regionalt centrum, ville politikerna.

Norra delen av centrum, som till största delen ägs av det 
kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder men även av 
Forum Invest, är en egen detaljplan. Syftet är att dels utveckla 
boendet i innerstaden genom att riva bort ett hundratal 
omoderna och ineffektiva lägenheter och ersätta dem med nya. 
Nettotillskottet i denna del blir cirka 120 lägenheter. Dels att 
förstärka stadskänslan genom att förbättra möjligheterna att 
bedriva handel och annan aktivitet i bottenvåningarna. I en 

TEMA STADSUTVECKLING/GÖTEBORG

Mölndals centrum  
blir innerstad 

intervju av 500 besökare i Mölndals innerstad ställdes bland 
annat frågan om man hellre shoppar i en galleria eller i butiker 
som har sina entréer direkt mot gatan. Två tredjedelar svarade 
att de hellre gör sina ärenden i lokaler som har sina entréer mot 
gatan. Mer folk i rörelse på gator och torg i innerstaden bidrar 
till ökad trivsel och säkerhet. I vårt klimat kan det dock vara en 
fördel om man har möjlighet att komma under tak också. Nu 
får vi både och i Mölndals innerstad.

Båda dessa planer förväntas kunna byggstartas i början av 2015.
En helt ny idé som kommit upp under tiden staden tänkte om 
och nytt om sitt centrum, är att bebygga ”spårvagnsslingan”. 

Spårvagnen från Göteborg vänder i Mölndals innerstad i en 
slinga som idag är bara just en slinga. Läget är dock utmärkt för 
rätt verksamhet med närhet till kommunikationer, motorväg 
och dessutom ett mycket bra skyltläge. Staden äger marken här 
också och har tecknat ett samarbetsavtal med NCC om att 
uppföra ett kontorshus för cirka 1000 arbetsplatser, delvis 
beläget ovanpå slingan. Spårvagnsslingan ska inte flyttas. På så 
vis förädlas ett stycke mark som idag är ”värdelöst” ur ett stads- 
byggnadsperspektiv, förutom att det går att vända spårvagnar på 
den förstås. Denna detaljplan vann laga kraft i slutet av april 
2014. En byggstart förväntas kunna ske under sommaren 2014.

De båda andra detaljplanerna har ännu inte startats. De 
planeras innehålla främst bostäder så att det totala antalet nya 
lägenheter i innerstaden blir 600, men även lokaler för kontor 
och handel.

Det har dock hänt andra saker under tiden staden arbetat med 
sitt omtag i innerstaden. Papyrus gick i konkurs 2005 och 
staden köpte området som omfattar 24 hektar industrimark i 
innerstadens omdelbara närhet men med en järnväg och 
motorväg som barriär. För utveckling av området valde staden 
att göra det genom ett kommunalt bolag, Mölndals fastighets 
AB (MFAB). MFAB har sedan genom en urvalsprocess tecknat 
ett konsortieavtal med sex etablerade fastighetsutvecklingsbolag 
som tillsammans ska ansvara för hela områdets utveckling fram 
till byggstart. Först då får respektive bolag ”sitt” område för 
genomförande. Området planeras innehålla 2500 lägenheter 
och 100 000 kvadratmeter lokaler för främst verksamheter 

Planöversikt.  
1) Bostäder och handel.  
2) Galleria och bostäder.  
3) Kontorshuset.  
Forsåker och Kvarnbyn i ovankant  
av bilden, på andra sidan motorvägen.

Brogatan med galleria och bostäder. Rstudio för Architecture  och Arkitekterna 

Krook& Tjäder

Foto: Flygare Palmnäs.
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men även viss närservice. MFAB har idag tre anställda varav 
en är VD. Bolaget har ett samarbetsavtal med staden där 
bolaget, tillsammans med konsortiet, ansvarar för områdets 
innehåll medan staden ansvarar för planprocessen. Byggstart 
förväntas till 2017 och därefter en utbyggnad i etapper under 
cirka tio år.

Ytterligare ett snäpp längre bort ligger Mölndals Kvarnby. 
Kvarnbyn är en fantastisk tillgång som besöksmål med sin 
gamla välbevarade industrimiljö med tillhörande bostäder. 
Området är förvånansvärt okänt för oss som bor i Västsverige 
men nämns som besöksvärt i internationella guideböcker.

I september 2013 antog kommunfullmäktige Vision 2022. 
Visionen omfattar hela kommunen och alla verksamheter. 
Visionen handlar, kanske inte så förvånande, mycket om 
stadsbyggnadsfrågor. Det är ju stadsbyggnad i en kommun 
som har siktet tio, tjugo år framåt och som också talar om hur 
snabbt och var kommunen ska växa. De ”mjuka” förvaltningarna 
är ju de som oftast förknippas med kommunal verksamhet men 
är ju mer reaktiva än drivande i hur och var kommunen växer.

I Vision 2022 har utvecklingen av stadskärnan pekats ut som 
en viktig framgångsfaktor för att nå visionen. Stadskärnan har i 
Vision 2022 definierats som Innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn, 

sammantaget. Det heter att vi ska utveckla en tät och samman-
hållen stadskärna. Den ska vara modern men knyta an till 
historien och bidra till en stärkt identitet för hela staden.

Jag tycker för egen del att detta är en rolig utveckling av 
projektet, som dessutom känns hållbar:
1. Blandning av verksamheter och bostäder.

2. Tätheten.

3. Kvartersstukturen.

4. Blandningen av nytt och gammalt.

En stor utmaning blir att foga samman delarna så att 
stadskärnan upplevs sammanhållen, främst ur ett gång-  
och cykelperspektiv.

Vi har rört oss från ett centrumprojekt som i allt väsentligt 
var en shoppinggalleria av förortskaraktär till ett stadsbygg-
nadsprojekt som innehåller allt man kan förvänta sig av en 
stad som ska locka besökare, investerare och invånare. Återstår 
att förverkliga planerna och en start kan ske redan inom ett 
par månader. Följ gärna utvecklingen och vår fortsatta resa på 
molndal.se.

Björn Marklund
Stadbyggnadschef, Mölndals stad

Kontorshuset från motorvägen. NCC och Rstudio för Architecture
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UNDER DECENNIER har GIS (Geografiska Informations-
system) använts för att stödja samhällsbyggnadsområdet med 
analyser och kartor som ett stöd i beslutsprocessen. Parallellt 
med detta har BIM (Building Information Model) använts  
för att addera intelligens i bygg- och anläggningsbranschen. 
BIM är ett kraftfullt angreppssätt vid smart byggande, men 
informationen kan även leva vidare i nästa skede då man 
istället vill arbeta med smart förvaltning.

Genom att addera ovanstående tekniker kan man få 
någonting som vi kan kalla för CIM, eller City Information 
Modelling, vilket skulle kunna liknas vid BIM fast man  
i detta fall utgår från staden som begrepp, istället för en 
byggnad eller anläggning. Då kan man se staden som en 
isolerad organism, som byggs ut, förädlas och förvaltas. Man 

kan också addera de aspekter som måste till för att en stad  
ska fungera; resurser, flöden, skyddsmekanismer och så vidare. 
Dylika parametrar kan mätas och bevakas och ge stöd vid 
olika typer av händelser och beslut. Här talar vi snarare om 
begreppet Smart Cities eller Smarta Städer.

Städer har under lång tid samlat på sig geografiska data i 
stora mängder och utvecklingen går i rask takt. Ett exempel är 
de 3D-stadsmodeller som börjat byggas upp. Dessa modeller 
är en utmärkt utgångspunkt vid etablering av nya arbetssätt 
genom CIM. Dels kan man i en virtuell stadsmodell visualisera 

nybyggnation, men den kan också fungera som en utgångs-
punkt där gator, byggnader och anläggningar tilldelas identi- 
teter och tillhörande attribut och övrig kopplad information. 
Då kan man enkelt göra analyser och presentationer med 
staden som utgångspunkt. För att lagra informationen krävs 
ett strukturerat arbetssätt där en grundläggande informations-
modell är ett krav. Ett exempel på detta är CityGML.

GÖTEBORG I FÖRVANDLING

Göteborg genomgår just nu en omfattande förvandling. Stora 
arealer i centrala lägen kommer att bebyggas med nya bostäder 
och verksamheter inom en 20-årsperiod. De mest omfattande 
satsningarna görs inom de älvnära områdena och går under 
benämningen Älvstaden. Här kommer enorma ytor som 

tidigare huserat varvsindustri och hamnverksamhet att 
bebyggas. Det mest centrala området utgörs av Frihamnen 
mittemot Göteborgsoperan. Vi kommer att få en ny tågtunnel, 
Västlänken, under staden och fler stora satsningar inom 
infrastruktur är att vänta, bl a en ersättare till den gamla bron 
över älven mot Frihamnen. Samtidigt står vi inför det faktum 
att de mer och mer påtagliga klimatförändringarna med högre 
vattenstånd som följd kommer att påverka oss mer än vad 
många tror. Den nya staden måste byggas för att kunna samla 
och möta dessa krav.

TEMA STADSUTVECKLING/GÖTEBORG

CIM-modellering  
av den smarta staden
Från enkla skisser i tidiga skeden till förvaltning och styrning av smarta städer – i en process.  
Hur uppnår man detta? Och är det ens möjligt?
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Projekt Älvstaden är en utmärkt möjlighet att använda nya 
arbetssätt och nya verktyg inom planeringsprocessen. Då den 
nya staden står färdig kan även den geografiska informationen 
med tillhörande informationsmodeller leva vidare och utgöra 
en viktig del i den Smarta staden. 

Ett av de verktyg som Stadsbyggnadskontoret använder  
i modellerandet av Älvstaden är CityEngine. Mjukvaran är 
ursprungligen utvecklad av företaget Procedural för att snabbt 
kunna modellera upp stora städer för spel- och filmindustrin. 
Ett exempel där just detta skett är filmen Bilar 2 där stora 
delar av London modellerats upp. Namnet Procedural 
kommer just från ordet procedurell som beskriver på vilket 
sätt som modeller byggs upp. Utgångspunkten är ett nätverk 
av gator eller stråk. Dessa används sedan som ett topologiskt 
nätverk som sluter ytor eller kvarter. Procedurella regler 
appliceras sedan på nätverket och kvarteren. Reglerna är 
textbaserade script som beskriver hur geometrierna ska 
gestaltas. Till exempel hur breda gator skall vara, hur många 
filer gator ska ha, hur byggnadsvolymer skall extraheras, tak- 
typer och övrig geometri. Regler kan appliceras i all oändlig-
het för att slutligen skapa en helt verklighetstrogen stadsmiljö. 
Koppling till GIS möjliggör sedan att attribut kan tilldelas 
dessa geometrier. Den sammanhållande informationsmodellen 
beskrivs helt enkelt i uttrycket City Information Model  
w–CIM.

SATSNINGAR PÅ VISUALISERING

De många och stora projekten kräver nya arbetssätt gällande 
kommunikation. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har sedan 
ett antal år en fotorealistisk 3D-stadsmodell i vilken resulte-

rande modeller kan visualiseras och kommuniceras, både 
internt och externt. Ett antal visuella gränssnitt har också 
tagits fram för att göra stadsbyggnadsprojekt tillgängliga, 
tydliga och lättare att förstå; Visualiseringsbord används  
i byggnadsnämnden, på samråd och informationsmöten, 
molntjänster såsom CityPlanner från svenska Agency9  
för kommunikation via webben, och dialogverktyg såsom 
MinStad (minstad.goteborg.se) för att skapa större engage-
mang och delaktighet bland Göteborgarna via webben. Ett 
visualiseringscenter på Lindholmen Science Park, Visual Arena 
Lindholmen, har också startats upp med stor hjälp av kommu-
nala medel. För Älvstadsprojektet har även en fysisk modell 
tagits fram som visar hur Göteborg kan se ut år 2035 vilken 
skrivits ut på 3D-skrivare. Modellen var bland annat ett 
populärt inslag vid senaste exploateringsmässan MIPIM i 
Cannes. Dessa satsningar visar på en tydlig vilja och inriktning 
att visualisering är en nyckel för bättre beslut i stadsplanering.  
Det är också ett tydligt önskemål från våra politiker.

SAMVERKAN INOM STADSBYGGNAD

Den största styrkan i CIM och modern visualiseringsteknik är 
kanske inte just möjligheten att få ut vackra bilder eller filmer, 
utan just den flexibilitet som finns att i realtid förändra en 
stadsmiljö. Detta kan göras genom att helt enkelt ändra regler 
eller parametrar för en gatumiljö eller ett kvarter och momen-
tant se vilken effekt det har.

En effekt av att planera staden genom modellering är att det 
på ett väldigt tydligt sätt gynnar samverkan mellan olika disci-
pliner, vilket i vårt fall utgörs av olika förvaltningar som deltar 
i planeringsprocessen. Vid projektmöten kan olika förslag och 

Skärmbild från inlägg i MinStad, Göteborgarnas klotterplank på webben. Illustration: Stadsbyggnadskontoret Göteborg.



alternativ direkt analyseras med avseende på trafiklösningar och 
arkitektoniska frågor. Vi kan till och med i dessa tidiga skeden 
planera ledningsdragningar för både vatten, VA, avlopp och 
fiber, se på ytavrinning, avfallshantering eller varför inte studera 
lämpliga lägen/ytor för solenergi?

Den från början tidigt planerade staden med tillhörande 
informationsmodell kan sedan leva vidare i sin förädlings- och 
livscykel där den övergår i byggnation och förvaltning och 
utgöra en grund för den framtida Smarta staden.

Eric Jeansson, GIS-chef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Fotorealistisk 3D-stadsmodell framtagen av SAAB Dynamics

Exempel på gatumiljö från modell framtagen i CityEngine

••• Vill du också vara med och utveckla Luleå?

 Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens 
 utbud och småstadens närhet, universitetets kraft 
och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder 
och en somrig skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. 
Vi är 75 000 Luleåbor och växer. • lulea.nu

Fler lediga jobb och mer om 
tjänsterna på: www.lulea.se

Utveckla Luleå 
med oss!
Luleå kommuns stadsbyggnadskontor 
arbetar för att skapa förutsättningar för 
ett attraktivt och hållbart samhälle.   
   Nu pågår planeringen av nya stads-
delar och förtätning av centrum med 
många intressanta utmaningar. 
Med Vision Luleå 2050 som utgångs-
punkt bygger vi levande stadsmiljöer 
där alla kan delta. 
   Luleå växer och ska bli 10 000 fler - 
vill du vara med och bidra? 

Mark- & exploaterings-
ingenjörer

tävling om
markanvisning 
Ö s t r a  S a l a  b a c k e  e t a p p  2 

Östra Sala backe är Uppsalas flaggskepp inom hållbart 
byggande. Alla aktörer utgår från det senaste inom  
teknik och miljö, med det gemensamma målet att  
skapa en hållbar, klimatanpassad stadsmiljö. 

Tillsammans med andra byggherrar och arkitekter  
kan du nu bli en del av det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Tävlingsunderlag, kvalitets- och hållbarhetsprogram  
och kontaktuppgifter finns på  
www.ostrasalabacke.uppsala.se/markanvisning.
 
sista ansökningsdag är den 29 augusti 2014. 

Östra Sala backe – plats för smart stadsliv
www.ostrasalabacke.uppsala.se
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Konsten att skapa stad
– exempel från Nacka
NÄRA OCH NYSKAPANDE – Det är vad Nackaborna vill 
att framtidens stad i Nacka ska vara. Det är den visionen som 
ska vara vägledande när Nacka bygger stad på västra Sicklaön.

5 000 Nackabor har bidragit till visionen om framtidens 
Nacka stad. Resultatet av dialogen sammanfattas i visionen 
nära och nyskapande. 

– Det är i samspel med varandra, när vi tänker nytt och 
långsiktigt som vi skapar en hållbar stad för alla. Visionen ska 
inspirera oss och vara en grund att stå på när vi bygger stad 
tillsammans säger stadsdirektör Lena Dahlstedt. 

TUNNELBANAN – EN FÖRUTSÄTTNING 

Idag bor det drygt 94 300 personer i Nacka och kommunen 
hör till de mest expansiva kommunerna i Stockholms län, 
befolkningen beräknas öka med cirka 23 000 nya invånare  
de närmaste 10 åren. Allt tyder på att tillväxten i hela 
Stockholmsregionen kommer att fortsätta att öka.

I november 2013 gjordes den historiska överenskommelsen 
mellan stat, landsting och fyra kommuner om att bygga ut 
tunnelbanan. En förutsättning för att få tunnelbana är att det 
byggs 13 500 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser på 
västra Sicklaön till 2030. Nacka närmast Stockholm kommer 
att få en tät, och mer stadslik bebyggelse:

 – Den här delen av Nacka ligger på samma avstånd från 
stadens centrum som till exempel Globen eller Årsta men  

med havsutsikt och naturen runt knuten säger stadsbyggnads-
direktör Anders Ekengren. 

DET RÄCKER INTE MED HUS OCH VÄGAR.

För att nå målet med 13 500 nya bostäder 2030 krävs ett högt 
tempo i bostadsbyggandet. Men det är också viktigt att skapa 
delaktighet och acceptans för att Nacka växer.  

Att bygga stad handlar inte bara om att bygga hus, det 
handlar också om att skapa en miljö där människor trivs.   
I projektet ”konsten att skapa stad” provar kommunen nya 
arbetssätt, där konstärlig kompetens får spela roll i stadbygg-
nadsprocessen.  Ambitionen är att öka innovationstakten och 
utmana invanda tankemönster: 

– Det handlar om att ge mer utrymme för den känslomässiga 
nivån av utvecklingen – platsens och människornas EQ –  
för att på bästa sätt tillvarata mänsklig kraft för en hållbar 
utveckling, berättar Katarina Fredrika som är projektledare  
för konsten att skapa stad. 

PROGRAMARBETEN PÅGÅR

Under våren pågår programarbeten för fyra stora delområden: 
Nacka strand, centrala Nacka, Plania och Henriksdal.  
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har redan sagt ja till  
1 500 bostäder i Nacka strand och givit grönt ljus till att två 
kontorshus byggs om till lägenheter. Under sommaren 

Illustration: BSK arkitekter

Illustration  
Christian Rydberg.
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kommer medborgarna i Nacka att få tycka till om 
programmet för centrala Nacka – den del av västra 
Sicklaön där det kommer att byggas mest – här planeras 
3 600 bostäder, arbetsplatser, butikslokaler, nytt 
gymnasium och en bussterminal. Kommunen utreder 
även möjligheterna att däcka över väg 222.

Redan idag sjuder det av aktivitet i det forna industri-
området Kvarnholmen som nu förvandlas till en 
attraktiv och levande stadsdel. Här ska 2 500 bostäder 
och cirka 1000 arbetsplatser byggas. Området ska även 
innehålla skola, förskola och ett lokalt affärscentrum. 
För att knyta ihop Kvarnholmen med centrala Nacka 
byggs en bro över Svindersviken och en tunnel genom 
Ryssbergen

– Den nya Kvarnholmsförbindelsen är avgörande för 
att visionerna för Kvarnholmen ska kunna förverkligas 
och få en levande och fungerande stadsdel säger projekt- 
ledare Bastian Vreede. Våren 2012 skedde den första 
inflyttningen på Kvarnholmens norra sida och intresset  
är väldigt stort. Det är utan tvekan ett attraktivt område 
som just nu formas på Kvarnholmen.

Pernilla Svenningsson och Elisabeth Klingmark, kommunikatörer 
Nacka kommun

EKONOMI
Variation och mångfald ska styra bostadsbyggandet
Nacka har tagit fram riktlinjer för hur kommunens mark ska exploateras 
och hur exploatörer på västra Sicklaön ska medfinansiera utbyggnaden av 
tunnelbanan.

Riktlinjerna definierar metoder för markanvisning (direktanvisning, anbuds-
tävling, markanvisningstävling och arkitekttävling). Riktlinjerna beskriver också 
att det är möjligt med olika upplåtelseformer (hyra eller äga) och hur värdering 
av mark bör göras samt hur options- och markanvisningsavtal ska skrivas.

Kommunen strävar efter variation och mångfald i bostadsbyggandet och 
vill därför ha en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.  

Exploatörer medfinansierar tunnelbanan
Enligt ett avtal mellan staten, landstinget och berörda kommuner medfinansierar 
Nacka kommun tunnelbanan med 850 mkr och förbinder sig till att det byggs 
minst 13 500 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser på västra Sicklaön fram  
till 2030.  

Förbättrade kommunikationer, möjligheter att förtäta och ökade fastig-
hetsvärden är några av de fördelar som kommer exploatörer och fastighets-
ägare till del när Nacka bygger stad. Kommunstyrelsen väntas därför besluta 
att exploatörer på västra Sicklön ska medfinansiera tunnelbanan. 

Handel och hyresrätter främjas
Eftersom kommunen välkomnar att det byggs fler hyresrätter i Nacka kommer  
exploatörer som bygger bostadsrätter betala en högre summa till medfinansie-
ringen av tunnelbanan än de som bygger hyresrätter. För att skapa en levande 
stadsdel vill kommunen främja handel, varför de bidrar med en lägre summa än 
kontorsbebyggelse. 

Kostnaderna och nyttan med tunnelbaneutbyggnaden kommer att bli 
betydande från och med 2020 och senare.  Därför kommer medfinansierings-
beloppen vara reducerade fram till 2020.

Tunnelbanan gynnar värdet på de befintliga bostäderna på västra Sicklaön.  
Det är därför rimligt att fastighetsägare och exploatörer är med och bekostar 
de åtgärder som krävs. 

Läs mer om Nacka stad på www.nacka.se/nackabyggerstad

I programmet för Henriksdal planeras för cirka 1 300 bostäder. Illustration Sandellsandberg
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SOM STADSBYGGNAD KUNDE BERÄTTA i förra 
numret av tidningen (sid 4) beslutade regeringen i slutet av 
februari att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå 
reformer i kommunernas planläggningsarbete. Av direktivet 
2014:29 ”Ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande 
och ökat utbud av markanvisningar” framgår att utredningen 
ska resultera i förslag på åtgärder som ökar mängden detaljplaner 
för bostadsbyggande samt ökar utbudet av markanvisningar.
Ungefär samtidigt som direktivet presenterades började 
rapporter om befintliga bostadsplaner, som inte tagits i 
anspråk, att komma in till regeringen. Rapporterna är en 
återkoppling på det uppdrag som Socialdepartementet gav 
Länsstyrelserna Skåne, Stockholm, Uppsala, Östergötland och 
Västra Götaland hösten 2013, det vill säga de län där befolk-

ningstillväxten varit störst de senaste tio åren. 
Sammanlagt har ett 30-tal kommuner, procentuellt flest  

i Stockholms län, inventerats på outnyttjade bostadsplaner. 
Enligt anvisningarna i uppdraget har de kommuner som valts 
ut varit de som ur bostadsefterfrågesynpunkt bedömts vara 
mest angelägna. Både storstäder och mindre samhällen är 
representerade i inventeringsresultaten.

Återrapporteringen redovisar ett hundratal detaljplaner som 
inte alls, eller bara delvis tagits i anspråk. Urvalet har gjorts 
bland planer som möjliggör ganska omfattande bebyggelse i 
centralorter, tätorter med goda kommunikationer eller i övrigt 
attraktiva områden och som vunnit laga kraft mellan åren 
2000 och 2010. 

Länsstyrelsen Västra Götaland rapporterar omkring 2000 

byggrätter som inte kommit till användning och Länsstyrelsen 
Stockholm 7 000. Östergötlands län redovisar endast detalj- 
 planer i Linköping och Norrköping, även sådana av äldre 
datum, totalt 63 planer anges. Uppsala län var inte klar med 
sin rapport när detta skrevs. Länsstyrelsen Skåne redovisar  
32 detaljplaner, men anger inte antalet byggrätter i rapporten.

– Det kan röra sig om cirka 2500, säger Johanna Andersson, 
planhandläggare och rapportförfattare.  

Ingen av länsstyrelserna anser sig ha fått kännedom om det 
exakta antalet färdiga, oanvända byggrätter eftersom många 
kommuner hade problem med att ge dem den information 
som efterfrågades. Det saknas rutiner och system för uppfölj-
ning av i vilken omfattning detaljplanerna genomförs.

Eftersom olika inventeringsmetoder använts är siffrorna för 

respektive län inte självklart jämförbara med varandra.
Kommuner och byggherrar har i blandad omfattning fått 

besvara frågan varför detaljplanelagd mark för bostäder inte 
tagits i anspråk. De flesta anser att lågkonjunktur och 
otillräcklig efterfrågan är de främsta hindren.

Sådan är historiken också för till exempel detaljplan Svedala 
306:32 som, var det tänkt, skulle förvandla en f d tegelbruks-
fastighet i det lilla sydvästskånska samhället till ett attraktivt 
bostadsområde med blandad bebyggelse. Planen vann laga 
kraft 2004 och medger uppförande av cirka 180 bostäder med 
blandade upplåtelseformer.

När genomförandetiden gick ut 2009 var bara hälften av 
bostäderna byggda och idag fem år senare är fortfarande ingen 
byggstart i sikte för 80 av dem. Det aktuella konceptet har 

Frågan är varför färdiga detaljplaner inte tas i anspråk och varför regeringen 
trots det anser att kommunerna behöver stimuleras till ökad planläggning.

Bara hälften av byggrätterna i detaljplanen Svedala 306:32 är utnyttjade.
Illustration: Möller Arkitekter

Det finns tusentals outnyttjade byggrätter för bostäder i storstadsregionerna. Det visar 
en inventering som länsstyrelserna har gjort.

Detaljplaner läggs på hög
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ändrats ett par gånger utan att byggherren fått tillräckligt  
stort gensvar för att våga sätta spaden i jorden. Målgruppen, 
som projektet vänt sig till, har dock varit densamma hela  
tiden nämligen äldre villaägare.

För de boende i området har den obebyggda delen, bestående 
av ogräsbevuxna jordhögar, blivit ett stort irritationsmoment 
som resulterat i formella klagomål.

På Svedala kommuns exploateringsenhet är man bekymrad 
bland mycket annat över att planens bullerskyddande 
bebyggelse fortfarande saknas.

– Två och fyra våningar höga flerbostadshus är tänkta att 
ligga som en bullerskärm mellan järnvägen och de hus som 
byggts, berättar exploateringschefen Bengt Nilsson.

Enligt Länsstyrelsens Skåne rapport till regeringen anser  
de allra flesta byggherrar att de har gjort vad de kan för att 
underlätta byggnation. Bara ett fåtal kommuner har kommen-
terat den saken, hälften håller med byggherrarna, hälften 
anser att mer kunde ha gjorts. 

Västra Götaland har i sin undersökning frågat kommunerna 
om vilka framtidsutsikterna är för de outnyttjade detaljplanerna. 
Det samstämmiga svaret är att i stort sett alla byggrätter 

kommer att realiseras, men att det kan ta lång tid, ofta fem  
till tio år. Samtidigt konstateras att byggherrarnas planerade 
produkt inte alltid överensstämmer med det behov av bostäder 
som finns i kommunen och flera byggherrar ger uttryck för 
uppfattningen att byggandet av hyresrätter ger kortare ledtider 
än byggandet av bostadsrätter. Tiden mellan detaljplan och 
byggstart blir kortare och tiden fram till avslutat projekt blir 
också kortare.

Stockholms läns inventering omfattar 37 inte genomförda 
detaljplaner. Planerna möjliggör 7000 bostäder. De flesta är 
planerade att byggas ut i etapper under flera år framöver, men 
1500 av de möjliga bostäderna är i dagsläget mer vilande och 
några kräver troligen ändrad detaljplan. 

– I dialogen med kommuner och byggherrar framkom att 
det kan vara en god idé att använda det kommunala bostads-
bolaget som draglok för att få fart på genomförandet. Ibland 
gäller det bara att någon börjar, säger Elin Blume på enheten 
för samhällsplanering, Länsstyrelsen Stockholm.

Text: Bitte Nord, frilansjournalist

DENNA REDOGÖRELSE för de förändringar i PBL som 
föreslås i proposition 2013/14:126 baseras på de föreslagna 
lagparagraferna och till dem fogade författningskommentarer. 
Det är detta som domstolar i framtiden kommer att lägga till 
grund för domar. Texterna har förenklats något utan att 
förändra innebörden.
Kommunen ska med detaljplan pröva ett områdes lämplighet för 
bebyggelse samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
1. en åtgärd som kräver bygglov, om användningen av byggnads- 

verket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
2. en åtgärd som kräver bygglov, vid nyetablering av en verksam-

het som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 

3. ett nytt byggnadsverk som kräver bygglov, om det behövs med 
hänsyn till närheten till en verksamhet som omfattas av lagen 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. (Nya 4 kap. 2 §)

För att bedöma om en åtgärd kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan hänvisas i författningskommentaren till 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 
förkortad MKBF samt till den uppräkning av verksamheter  
i 4 kap. 34 § PBL. som kräver MKB. 

Detta innebär att i övriga fall, som får betraktas som normal- 

fallen krävs inte detaljplan eller annat planstöd för att ge 
bygglov.

Men även när det gäller åtgärder med betydande miljö- 
påverkan kan kommunen slippa upprätta detaljplan.  

Trots första stycket 1 krävs det ingen detaljplan, om åtgärden har 
stöd i en aktuell översiktsplan som är förenlig med länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och den sammanfattande 
redogörelsen enligt 3 kap. 28 §. (Nya 4 kap. 2 §)

De enda fall då detaljplanekravet är absolut gäller alltså de fall 
som omfattas av det så kallade Sevesodirektivet – om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olycks-
händelser där farliga ämnen ingår.

När det gäller befrielse från att upprätta detaljplan genom 
stöd i översiktsplan krävs enligt författningskommentaren att 
det måste framgå av översiktsplanen att åtgärden kan tillåtas 
på den aktuella platsen. En annan förutsättning för att kravet 
på detaljplan inte ska gälla är att översiktsplanen är aktuell. Av 
övergångsbestämmelserna framgår att befrielsen inte gäller för 
översiktsplaner som har antagits före den 1 juli 2015 och som 
inte efter nämnda datum har fördjupats för det område som 
åtgärden avser. Av kravet på att planen ska vara aktuell följer 
att planen dessutom måste aktualitetsprövas under mandat- 
perioden. 

Detaljplanekravet i nya lagförslaget
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Kommunen har dock frihet att kräva detaljplan även i de fall 
som är undantagna från detaljplanekravet. 
Kommunen får bestämma att det krävs en detaljplan för att  
pröva ett områdes lämplighet för bebyggelse samt reglera bebyggelse-
miljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till 

omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen 

behöver ske i ett sammanhang, och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. 

eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, 
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande, och 

c) byggnadsverket inte kan prövas i samband med en prövning av 
ansökan om bygglov eller förhandsbesked. (Nya 4 kap 3a §)

Om kommunen bedömer att det krävs en detaljplan för 
prövningen av ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk med mera kommer detta 
vanligtvis att anges i byggnadsnämndens beslut i samband 
med att nämnden prövar en ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked. Det krävs således inget särskilt kommunalt 
beslut om att det krävs en detaljplan för att byggnadsnämnden 
ska kunna neka ett bygglov eller förhandsbesked på den 
grunden att åtgärden förutsätter planläggning enligt denna 
paragraf enligt författningskommentaren.

Det är i normalfallet kommunen som avgör om den är 
beredd att ge bygglov utan stöd i en detaljplan eller om den  
ska kräva detaljplan för bygglov.

Text: Gösta Blücher, adjungerad professor i fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola
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10 råd för framtidens platsskapande
Vad gör att människor känner samhörighet med en plats? Det är utgångsfrågan för 
Platsskapande, en filosofi och metod om hur vi kan utnyttja stadens platser på bästa 
sätt, en gammal idé som fått praktisk form av organisationen Project för Public Spaces 
(PPS). I samarbete med FN:s Habitat förmedlar PPS 10 råd för att förbättra våra städer.

Gatan är stadens största offentliga rum och här kan platsskapande vara så enkelt som att ställa en bänk utanför affären och en vattenskål till hunden så att folk vill 
dröja sig kvar en stund. Foto: Anna Larsson Berke
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IDAG LEVER HÄLFTEN av världens människor i städer,  
år 2030 beräknas det vara två tredjedelar. Det är en utmaning 
som antingen kan hindra eller hjälpa oss att uppnå social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I USA alstrar ett 
förortshushåll 12 ton växthusgas jämfört med innerstadshus-
hållets 2,5 ton och i den bilcentrerade stadsutbredningen 
minskar även möjligheterna till möten och förstärker kulturell 
och socioekonomisk fragmentering. I en komprimerad 
stadsmiljö däremot, minskar fordonstrafiken, handel och 
gränsöverskridande möten gynnas och städer med högt så 
kallat Walk Score, lockar till sig attraktiv arbetskraft. Även  
i trångbodda städer kan man finna plats för detta. På Gehl 
Architects har man räknat ut att fyra gånger mer offentligt 
utrymme, ger fyra gånger mer aktivitet. Platsskapande handlar 
om att använda befintliga platser bättre. Detta är lika sant  
i utvecklingsvärldens slum som i europeiska förorter. PPS´ 
idéer och erfarenheter om platsskapande under 40 år i 3000 
samhällen i 43 länder, förmedlas nu i regi av FN-organisationen 
Habitat. Programmet, som har titeln Transforming Cities 
Through Placemaking and Public Spaces, ska uppmuntra  
till idéutbyte och utbilda arkitekter, stadsplanerare och 
samhällsaktivister i platsskapande.

ATT SE STADENS PLATSER PÅNYTT

Kraften i platsskapande är dess enkelhet, anpassningsbarhet 
och hållbarhet. Även om samhällens klimat, kultur, ekonomi, 
förutsättningar, behov och problem skiljer sig, är principen 
densamma. Stadens invånare söker efter ekonomiskt och 
socialt utbyte i det offentliga rummet. Om dessa platser 
planeras utifrån användarnas behov blir platserna mer 
effektiva. Om invånarna engagerar sig i platsskapandet kan det 
väcka ett intresse för resten av samhället. Platsskapande är 
alltså både en metod för att konkret förändra stadens rum och 
en filosofi som ska leda till ett demokratiskt, hållbart samhälle.

Platsskapande börjar med att verkligen se våra offentliga 
rum, vilka människor som använder dem och på vilket sätt. 
Hur kan de göras bättre? PPS betraktar gatan som stadens 
mest grundläggande offentliga rum. Är gator och gatumiljön 
inbjudande för människor eller bilar? Finns det möjligheter till 
lokal handel och småföretagare? På trångbodda Manhattan 
finns det 35 000 kvadratmeter underutnyttjad yta och mycket 
av den är felanvända eller feldimensionerade vägbanor. För  
ett par år sedan var 89 procent av Times Square i New York 
anpassat till biltrafik men 90 procent av besökarna gick till 
fots. Av de gående var 30 procent barn och äldre men bara  
10 procent av gatumiljön var anpassad till dem. Efter en 
omfördelning av gator och trottoarer väljer nu 84 procent av 
besökarna att dröja sig kvar i området längre och butikerna 
har fått 42 procent fler kunder.

Även i områden med mycket yta kan gator utnyttjas bättre. 
I Opa-Locka, en fattig förort till Miami, ägde bara 5 procent 
av de boende bil men ändå saknades trottoarer, cykelvägar och 
skuggande träd längs vägarna. Efter fastighetskraschen tog ett 
kooperativ över flera tomma hus och gjorde ett PPS-arbete. 
Man anpassade vägbanorna och frigjorde yta till de gående 
och öppnade upp fasaderna mot gatan med aktivitetslokaler 
och butiker som drivs av de boende för de boende (cykelrepa-

Intresset av offentliga platser är stort. I USA anordnar organisationer  
och kommuner så kallade Park(ing) Days där människor uppmuntras att 
betala för en parkeringsplats och fylla den med aktiviteter för människor.  
Foto: Michigan Municipal League.

Cykelvägen genom Rosengård gick bakom husen, längs planteringar där 
det kändes mörkt och otryggt på kvällen. Kommunala bostadsbolaget MKB 
valde att öppna fasaderna med butiker som kan drivas av de boende och 
locka liv till stråket. Foto: Jaenecke Arkitekter AB och MKB.

Platsskapande handlar om att engagera alla stadens användare  
i processen med att skapa en framtid. Foto: UN Habitat.

TEMA SMÅ KOMMUNER
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ratör exempelvis) och fick ett levande kvarter. Liknande effekt 
eftersträvades i Rosengård när MKB byggde Bokaler, kombinera-
de bostäder och butiker, i husen längs en tidigare mörk cykelväg.

Torg och parker är nödvändiga för att ge stadsbor en mental 
och fysisk oas men i vissa områden saknas de och i andra 
områden fungerar de inte. De vidsträckta grönområdena och 
betongplazorna runt förortens bostadshus från 1960-70-talen 
är ofta tomma på folk. Vackra men överplanerade planteringar 
kan kännas exkluderande. PPS föreslår att vi tänker oss torg 
och parker som allaktivitetsplatser snarare än enbart ensidig 
funktion. Platserna ska locka till aktiviteter som känns trygga 
och inspirerande för människor i olika ålder, behov och 
socioekonomisk och kulturell bakgrund.

ENGAGERA STADENS AKTÖRER 

Det enda sättet att skapa dessa platser är att engagera användarna. 
Två av PPS ś mest konkreta verktyg visar på det enkla och 
effektiva med platsskapande och kan alstra stöd från politiker 
och näringsliv. Power of 10 (upphöjt till 10) är ett sätt att se 
vår närmiljö. En park exempelvis är bra men en park med en 
lekplats, fontän och glasskiosk är bättre. Om parken ligger 
bredvid ett bibliotek med olika aktiviteter, är granne med ett 
kafé, en busshållplats och en cykelbana, har platsen något för 
alla. Om varje grannskap har tio sådana platser och varje stads- 
del har tio grannskap och så vidare, har vi en fantastisk stad.

Det krävs inte heller mycket för att börja. PPS´ princip 

Lättare, snabbare, billigare, söker undvika att goda idéer stoppas 
eller saktas ned av den byråkratiska processen. Både i slumom-
råden och städer i kris behöver man snabbt få igång ett fung- 
erande stadsliv och experimentera sig fram. I jordbävnings-
drabbade Christchurch användes Lättare, Snabbare, Billigare 
som kollektiv terapi. Invånarna arbetade tillsammans fram hur 
den framtida staden skulle se ut och under processen byggde 
man upp prov, bland annat ett tillfälligt kvarter av containers.  
I New York skapades torg och cykelbanor över en natt med 
hjälp av målarfärg. I konkursstaden Detroit har en fastighets- 
miljardär anlitat PPS och invånare som med tillfälliga butiker  
och resturanger, skridskobana/basketplan och cykelbanor ska 
locka tillbaka ett hälsosamt folkliv till det övergivna city för att 
skapa energi och skaffa kundunderlag.

Efter flera år av framgångsrikt PPS-arbete i Adelaide, 
vidareutvecklar man nu där principen till själva stadsstyret. 
Politiker och administration ska styra med utgångspunkt i 
platstänkande. I första hand ska de utgå från människorna, sen 
platsen och sist sin avdelnings-, och yrkesexpertis. På det sättet 
hoppas man frigöra sig från den ofta kvävande byråkratiska 
processen och återföra ansvaret för visioner till medborgare, 
entrepenörer, den privata och ideella sektorn. I Adelaide räknar 
man med att en stad där engagemang uppmuntras blir mer 
anpassningsbar i både goda och sämre tider. Det är kärnan  
i PPS´ filosofi och tusentals städer går i den riktningen.

© Anna Larsson Berke, April 2014

En park upphöjd till 10. Torontos Trinity Bellwood Park har entré från flera populära shoppinggator. I parken finns stadens största hundrastplats (med 
gräs och träd), basebollplan, medborgarcenter, Äventyrsstig, lekplatser, café och toaletter. Varje vecka anordnar folk här friluftsgallerier, marknader, 
konserter och barnaktiviteter. Foto: Anna Larsson Berke
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PPS 10 SÄTT ATT FÖRBÄTTRA STADEN:
u Förbättra gator som offentliga rum.

v Skapa torg och parker som är allaktivitetsdestinationer.

w Bygg upp lokal ekonomi genom torgmarknader.

x Designa byggnader för att ge stöd åt platser (inte tvärtom).

y Koppla samman handlingsplaner för folkhälsa och det offentliga rummet.

z Återuppfinn stadsplanering, betrakta det som en process och ett samarbete.

{ Upphöjt till 10 – erbjud flera olika saker att göra och se på en plats, och 10 sådana platser etc.

| Skapa en omfattande handlingsplan som inkluderar inventering och samarbetspartners.

} Lättare, snabbare, billigare. Börja smått och experimentera er fram.

~ Omkonstruera samhällsstyret till att ge stöd åt offentliga platser.

Michigan Municipal Legaue använder platsskapande metoder för att väcka liv i delstatens gator. I Flint handlar en av de stora gatufesterna  
om bilarna som än gång grundade och försörjde staden. Gatufester skapar möten och visar en annan sida av våra städer. Foto: Michigan Municipal League.
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Lättare, snabbare, billigare. Den här gatan rakt igenom storstaden Toronto 
stängdes av för en bokfestival. De boende fick känna hur det skulle vara 
med en gågata i city och stadsplanerarna fick en konkret uppfattning om 
vilka trafikproblem som behöver åtgärdas. Foto: Anna Larsson Berke

Michigan Municipal Legaue använder platsskapande metoder för att väcka liv i delstatens gator. I Flint handlar en av de stora gatufesterna  
om bilarna som än gång grundade och försörjde staden. Gatufester skapar möten och visar en annan sida av våra städer. Foto: Michigan Municipal League.

Läs mer:
• Future of Places är en konferensserie  

i regi av PPS och UN Habitat. Se alla  
föredrag från Stockholmskonferensen  
på www.futureofplaces.com

• Inspiration och verktyg för Platsskapande 
från Project for Public Spaces Inc.,  
www.pps.org

• Rapporter och konferenser i regi av UN 
Habitat och World Urban Forum på www.
Unhabitat.org

• ISOCARP, International Society of City 
and Regional Planners, håller  nästa kon-
ferens i Polen i september under temat 
Urban Transformation - Water and Cities. 
www.isocarp.org

• Boverket håller konferenser och inspira-
tionsträffar om hållbar stadsplanering 
www.hallbarstad.se

Smekab Cyklism - Safe & Simple 

Löv Cykelställ

Public Bike Repair Stand

Vi finnS På GatukontoRSdaGaR 2014, 20-22 maj i VäSteRåS

oCh äVen På CykeLkonfeRenSen 2014, 3-4 juni i maLmö. 

www.smekab.se

Hållbar deSign

Smekab erbjuder kvalitetsprodukter för avspärrning, cykel-
miljö och möblering i offentlig miljö. Vi drivs av att skapa 
säkra, funktionella och bekväma miljöer där människor färdas 
och vistas. Våra produkter står att finna överallt och de är 
gjorda för att tåla daglig användning. därför ställer vi höga 
krav på hållbarhet, funktion och estetik.
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Gällivare kommun är inne i en fantastisk period med stor framtidstro och hög tillväxt. 
Samtidigt ska tre fjärdedelar av samhället Malmberget avvecklas och flytta till central- 
orten Gällivare under en tjugoårsperiod. Under ett gediget förarbete med bland annat 
medborgardialoger, nära och frekvent kontakt med det lokala näringslivet och andra 
intressenter har kommunen fastslagit en vision som man nu arbetar utifrån. 

Gällivare bygger nu en arktisk småstad i världsklass. 

En resa mot en arktisk  
småstad i världsklass



29STADSBYGGNAD 3· 2014

TEMA

En resa mot en arktisk  
småstad i världsklass

I dagens Malmberget sker LKAB:s järnmalmsbrytning rakt 
under samhället. Det är en mycket stor verksamhet som både 
har präglat och främjat utvecklingen av kommunen. I takt 
med att LKAB har expanderat brytningen av de malmkroppar 
som breder ut sig under tätorten har delar av Malmberget 
undan för undan rivits eller flyttats. Det är en samhällsom-
vandling som pågår och som har berört Gällivare kommuns 
medborgare under snart 40 års tid. Under 2000-talet har 
takten i omvandlingen ökat avsevärt och allt större områden 
har blivit påverkade. Inom de närmaste 20 åren kommer stora 
delar av Malmberget att avvecklas i olika etapper samtidigt som 
andra delar av samhället kommer att utvecklas.

UTVECKLING OCH AVVECKLING GÅR HAND I HAND

Avvecklingen av Malmberget är en sorg. Det är en sorg för 
många människor att bli av med sina hus och hem, sina 
favoritplatser och sina uppväxtmiljöer. Och det är en sorg att 
det är många som inte kommer att kunna visa sina barnbarn 
var de växte upp, var de lekte och gick i skolan. Men grunden 
till Malmberget är gruvan, som i mer än 100 års tid påverkat 
Malmberget som ort, både genom att många människor fått 
och får sin inkomst härifrån men också genom en fysisk 
påverkan på samhället. I kommunen finns många som redan 
flyttat fyra-fem gånger till följd av gruvans utbredning. För 
samtidigt som avvecklingen av Malmberget innebär sorg så 
innebär den också fantastiska möjligheter. Inte många 
kommuner av Gällivares storlek får möjlighet att forma en ny 
gymnasieskola, ett nytt centrum och nya anläggningar för 
idrott och kultur. Och samtidigt innebär en expansion av 
gruvan att många fortfarande kan tjäna sin inkomst där.

Utmaningen med samhällsomvandlingen är stor och 
möjligheterna är oändliga i att nå fram till ett mål som inte är 
orealistiskt. Engagemanget hos medborgarna, näringslivet 
och föreningslivet går inte att ta miste på. Gällivare är nu 
redo för en samhällsomvandling som saknar motstycke. I 
kommunen görs investeringar i miljardklassen år efter år när 
LKAB och Boliden höjer kapaciteten i gruvorna. Gällivare 
och hela Malmfälten utgör en tillväxtmotor lokalt, regionalt 
och nationellt och behovet av bostäder, offentliga lokaler och 
arbetskraft är stort. Näringslivet behöver rekrytera 3500 
personer under de närmaste tio åren och samtidigt behövs 
cirka 500 byggnadsarbetare för att bygga 250 000 kvadrat- 
meter nya bostäder, skolor, kultur- och sportlokaler med mera.

GÄLLIVARE – EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

Att Gällivare ska bli en arktisk småstad i världsklass har 
medborgarna bestämt. Under 2010 deltog nästan tio procent av 
kommunens invånare i en omfattande dialog med fokus på 
kommunens utveckling. Visionen är antagen av kommunfull-
mäktige och inriktningen för utbyggnaden av Gällivare är klar. 

Varje steg i planeringen utgår från att realisera medborgarnas 
och kommunens vision. I medborgardialogen utpekades att 
staden ska växa från centrum, över Vassara älv och upp mot 
fjället Dundret där skidanläggningar för längd och alpint tar 
vid. Centrum står i framtiden för ett kulturnära boende i staden 
där nya funktioner utvecklas för alla när den nya gymnasie- 
skolan och en arena för sport och kultur byggs, Vassara- 
området för det stadsnära boendet vid älven och Repisvaara,  
på väg upp mot Dundret, för det hållbara boendet på fjället. 



Foto: Daniel Olausson
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Visionen står för de värden och kvaliteter som medborgarna 
har lyft fram som viktiga kärnvärden och även områden som 
vi behöver förstärka och förbättra. Det arktiska står för den 
ekologiska hållbarheten – extremt klimat, snö, is, midnattssol, 
norrsken, vatten, berg, skog, myr, sjö, älv, fjäll, bär, kallkällor, 
ljust, mörkt, kontraster. Småstaden står för social hållbarhet 
med kvaliteter som finns i Gällivare och värden som behöver 
förstärkas: närhet, gemenskap, tryggt, gemytligt, aktiviteter, 
levande, spontanitet, varierat och attraktivt boende. Världs-
klass står för ekonomisk hållbarhet, det är områden som 
Gällivare redan idag är världsklass i som: gruvnäring, 
samhällsomvandling, företagstillväxt, friluftsliv, natur, snö, 

vatten, jakt och fiske, världsarvet Laponia, vinterinfrastruktur, 
idrott och kultur, vintersportort med world cup.

Kommunens planarbete baseras på värdeskapande planering 
som tar utgångspunkt i de värden och kvaliteter som finns i 
Gällivare. Läget är en av tätortens viktigaste kvaliteter. Det 
subarktiska klimatet med snö, kyla, och norrsken vintertid och 
midnattssol sommartid ger unika förutsättningar. Skogen, 
vattnet, och fjället finns nära och är ständigt närvarande. 
Närheten till naturen och Dundret ger unika möjligheter till 
bostadsnära friluftsliv och vintersport. Kärnvärden som är 
grunden för att nå visionen för samhällsomvandlingen. 

Gällivare kommun har tagit fram en fördjupad översikts-
plan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle som 
tillsammans bildar kommunens tätortsområde. Den fördjupade 
översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som 
konkretiserar visionen och tydliggör hur kommunen genom 
planering kan uppnå den. Kommunen ska bygga en arktisk 

småstad i världsklass – ett hållbart och långsiktigt samhälle. 
Utifrån de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsmålen 
har kommunen identifierat vad det betyder för Gällivare och 
hur vi ska jobba med dem. Utifrån målen har vi tagit fram 
strategier som kopplar vision och hållbarhet till fysisk 
planering och ska bidra till att nå målen: klimatanpassad och 
levande utomhusmiljö, hållbara transporter, hållbara livsmiljöer 
och hållbar exploatering. Strategierna utgörs av beståndsdelar 
som tillsammans behövs för att förverkliga strategierna och nå 
hållbarhetsmålen. Det är viktigt att medborgarnas vision följer 
med hela vägen från planering till färdigt hus. 

Avvecklingen av Malmberget kommer att pågå under en 

lång tid och måste ske på ett sådant sätt att människors 
livskvalitet upprätthålls genom hela processen. Samtidigt som 
Malmberget avvecklas, utvecklas Gällivare och det är viktigt 
att skapa förutsättningar för goda och attraktiva livsmiljöer att 
flytta till. Detta kräver en medveten planering för att bibehålla, 
förbättra eller skapa kopplingar mellan befintliga och nya 
bostadsområden. Det huvudsakliga syftet med den fördjupade 
översiktsplanen är att skapa förutsättningar och en planerings-
beredskap för bostäder, för att möta efterfrågan i och med 
avvecklingen av Malmberget samt ta höjd för en potentiell 
inflyttning. Av stor vikt i planförslaget är därför den strategiska 
delen, som lägger grunden för hur kommunen ska uppnå ett 
långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle utifrån ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. Allt för att skapa den 
arktiska småstaden i världsklass som medborgarna vill ha.  

Liza Yngström, samhällsplanerare, Gällivare kommun
Christina Eneris, exploateringsingenjör, Gällivare kommun

Kommunens planarbete baseras på värdeskapande planering som tar  
utgångspunkt i de värden och kvaliteter som finns i Gällivare. 

Illustration: ALMA arkitekter
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JAG KONTAKTADE Aina Nilsson 
Ström, global designchef på AB Volvo, 
där hon ansvarar för designen av 
samtliga lastbilsvarumärken, bussar, 
anläggningsmaskiner och Volvo Penta. 

Det är en gängse uppfattning, att 
kommunalt arbete och arbete i närings- 
livet är väldigt olika. 

– Jag tror vi har mycket att lära  
av varandra, säger Nilsson Ström  
och fortsätter:

– en lastbil är åkarens arbetsplats. 
Chauffören ska få de bästa förutsätt-
ningar att fungera väl och säkert i sitt 
arbete. Våra lastbilar och maskiner ska 
också fungera bra i en samhällskontext. 
Det ser vi som en mycket viktigt 
förutsättning, när vi designar våra 
produkter. Jag räknar med att det är 
motsvarande ambitioner för god samhällsplanering,  
att människor ska ha det bra och leva ett gott liv.

Nilsson Ström fortsätter:
– Jag var förresten på en föreläsning för ett tag sedan. Greg 

Morrison professor i bygg- och miljöteknik på Chalmers, 
föreläste om ett utvecklingsområde på Guldheden i Göteborg, 
där planerarna haft en rad kompetenser med i projektet. De 
har använt forskarkompetens inom arkitektur, industridesign, 
teknik och social hållbarhet. Kreativt arbete ingår i både 
samhällsplaneringen och designarbetet.

Du har varit chef och ledare för kreativt designarbete  
i många år. Om vi nu ska bena i detta, var börjar vi? 

– Många gånger behöver jag som chef och ledare påminna 
om våra två hjärnhalvors olikheter. Vänster hjärnhalva sysslar 
med siffror och matematik, logik och analys, kritiskt gran-
skande och utgår ifrån en innebörd, rätt/fel – ja/nej. I höger 
hjärnhalva hanteras färg, form, fantasi, intuition, många 
alternativ och många betydelser. Vänster hjärnhalva vill arbeta 
i delar, steg för steg, medan höger hjärnhalva är kreativ och 
snabbt ser helheter.

Uppföljningar och utvärderingar i yrkeslivet tenderar att 
helt luta sig på höger hjärnhalvas förmågor. Det kreativa 
skapandet är svårt att räkna siffror på. Hur ser du på ett sådant 
resonemang? 

– Jag menar att designverksamheten hos oss får god respekt, 
just för att vi ständigt talar om och praktiserar att alla 

kompetenser ska komma till tals. 
Våra hjärnhalvor bidrar med olika 
saker, behöver olika förutsättningar 
och båda hjärnhalvorna behövs för 
att skapa den bästa produkten. Det 
gäller att tydliggöra skillnader 
mellan mjuka och hårda processer. 

Designprocessen är en mjuk 
process och ingenjören är tränad i att 
jobba enligt hård process. Det krävs 
olika metoder för att hantera dessa 
båda. Nilsson Ström säger: 

– Vi talar om en effektiv kreativ 
process. Det är 10 procent inspira-
tion och 90 procent arbete. I den 
mjuka processen fokuserar vi på att 

se möjligheter och hantera komplexitet 
genom att utgå från en helhetssyn.  
I arbete enligt den hårda processen är 

fokus att definiera och lösa problem steg för steg. Komplexiteten 
hanteras genom att bryta ner helheten i delar och lösa problem 
i varje detalj.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Örebro, har jobbat med 
idéworkshops med blandade grupper. Människor är påhittiga 
tillsammans. 

– Javisst, menar Nilsson Ström.
– Både gruppens sammansättning och den fysiska platsen  

är viktig. Att ordna en kreativ plats ser vi som en viktig 
förutsättning för ett bra arbete. 

Jag kan påminna mig försök att ha ett särskilt rum avsatt  
för kreativt planeringsarbete i kommunen, som blev ganska 
motarbetat. Det var onödigt och tog plats från annat. 

– Det är bara att jobba bättre med insäljningen, skrattar 
Nilsson Ström. 

– Om vi börjar med platsen – kreativt arbete behöver en 
definierad plats för att blomstra. Ett rum, vilket som helst, 
med plats för 15-20 personer, även om gruppen är mindre. 
Rummet behöver vara lättillgängligt, men ändå finnas en bit 
bort från arbetsrummen, annars blir det för lätt att ta telefon 
eller smita iväg för något påkommet. Gott om tillgänglig 
väggyta behövs i rummet, för att sätta upp skisser, kartor, 
bilder och annat som inspirerar. Det är viktigt att visualisera 
sina idéer, så andra lätt kan bidra och för att stimulera 
kreativiteten. Material som används ska ständigt finnas. Det 
kan vara post-its, saxar, papper, färgpennor, gärna också 3D 

Leda kreativt arbete

Samhällsplanering är en viktig del av de kommunaltekniska verksamheterna och inkluderar en hel  
del mått av kreativitet. Det anses utmanande att leda kreativt arbete. Kreativitet är skört, strama 
strukturer dödar det fria skapandet, säger någon. Trafik, gator ingår i kommunaltekniken och där  
finns lastbilarna. Varför inte hitta exempel i näringslivet? 

Aina Nilsson Ström, global designchef, AB Volvo 
foto: Micke Lundström
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modellmaterial med mera. Rummet ska lämnas orört mellan 
sessionerna, så att gruppen vid nästa övning lätt tar vid där 
man var. 

Vilka ska vara med? 
– Gruppens sammansättning är självklart väsentlig, sök 

personligheter med rörligt intellekt och öppet sinne, som 
vågar exprimentera och har blandade erfarenheter, menar 
Nilsson Ström, och fortsätter:

– Att gruppens medlemmar förbereder sig är också viktigt. 
Var och en ska vara förberedd på att kunna ändra sitt tanke- 
sätt, att det inte blir ett tydligt kvitto, ta med sig glad positiv 
attityd och vilja att lyssna och lära. Det ska vara roligt, 
generöst och man får ha fel. Tänkte på stödord för kreativa 
sessioner, bara för att nämna några: Lista motsatser, ersätt, 
kombinera, gör attributlistor, brainstorming, omvänd brain- 
storm, random input och diskutera. På www.mindtools.com 
finns bra beskrivningar på hur man gör, som alla kan 
använda. Vi brukar säga att nya tankar och idéer kommer 
fram i gränslandet till kaos, säger hon och fortsätter: 

– Men när vi väl har valt vilka ideer som ska utvecklas får 
det inte vara ett kaos, då gäller hård process, så vi vet vad alla 
gör. Att samla medarbetare med olika kompetenser och 
bakgrund innebär en mycket större bredd på de idéer, som 
kommer fram. Mångfald är en värdefull förutsättning för ett 
kreativt klimat.

En helt annan sak, som inte bara är viktig i industri- 
världen, utan också i den kommunala världen, är att vara 
attraktiv arbetsgivare. Såg i media under våren att AB Volvo  

rankas högt i i Randstad award. Vad gör AB Volvo till en 
intresssant attraktiv arbetsgivare?

– Det är nog att vi får möjlighet att jobba med kollegor  
i hela värden med många spännande arbetsuppgifter. Jag  
tror också att våra värderingar tilltalar och hos oss får man 
vara med att forma framtiden, menar Nilsson Ström.

Att arbeta i en kommun ger inte så mycket globalt 
sammanhang och att resa utanför femtiskyltarna är inte 
populärt. Hur gör vi?

– De unga av idag har ofta rest i världen innan de rotar 
sig. Många i Sverige har en bakgrund långt utanför våra 
gränser. De har alla egna kontakter i världen, har förmågan 
och känner glädjen i att verka i olika kulturer. Jag menar inte 
resor, utan sammanhanget. På Volvo behöver vi kunna 
samarbeta på distans. Det tar tid och kostar pengar att resa 
fysiskt. Vi kommunicerar via alla tillgängliga sätt, till 
exempel skype och lync. Du nämnde att er förening är 
medlem i ett internationellt förbund. Det kommunala 
uppdraget är ganska lika globalt med snöröjning, gatuunder-
håll och samhällsplanering med mera, eller hur? Det finns 
säkert mycket att lära av varann.

På KT:s Ledarforum 2014, 21-22 oktober i Sigtuna, 
planeras tre temablock, varav det ena är Ledare i kreativt 
kaos. De andra två är Samverkan med framgång och 
Ledarskap under ett valår. Mer info kommer på Svenska 
Kommunal-Tekniska Föreningens hemsida www.skt.se.

Inger Sundström, arkitekt SAR/MSA, f d stadsbyggnadschef i Örebro 
och ledamot i KT:s Chefskommitté

Nöjda medarbetare i en av Volvos designstudios. Foto: Volvo Truck Corporation.

AINA NILSSON STRÖM
Aina Nilsson Ström, Global Design Chef på AB Volvo. Nilsson Ström har 
arbetat med lastbilsdesign på Volvo sedan 1995. Innan dess, arbetade 
hon med personbilsdesign på Saab Automobile i 18 år, där hon startade 
sin karriär efter examen i industridesign på HDK i Göteborg.

RANDSTAD AWARD 
Randstad award är en undersökning i 23 länder med över 7000 
personer i varje land. I varje land ingår de 150 största företagen med 
minst 1000 anställda. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram före-
taget med bäst ”employer branding”, dvs hur företaget upplevs som 
arbetsgivare.
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FAKTA/ CHEFSKOMMITTÉN
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, KT, 
har 8 kommittéer. En av dessa är Chefskommittén. 
Chefskommittén är nygammal. Det är speciellt 
att vara chef i en kommun med det nära sam- 
spel med politik och kommuninvånare som det 
innebär. Kommunalteknik är ett brett kunskaps- 
område och samtidigt en liten sektor i 
kommunernas stora ansvarsområde. Chefer 
inom skola och omsorg har samverkansformer, 
vilket chefer inom kommunalteknik har 
saknat. Vi chefer och ledare inom kommunal-
teknik har ofta mycket olika bakgrund och 
kunskapsbas. 

Chefskommitténs uppgift är att skapa 
träffpunkter och utbildningar för chefer inom 
det kommunal-tekniska området. Kommunal-
tekniska chefer står ständigt inför utmanande 
uppgifter. En rad faktorer kräver nya arbets- 
former, ökad samverkan lokalt, regionalt och 
internationellt samt efterfrågan på nya håll- 
bara, klimatsmarta lösningar/verktyg för olika 
verksamhetsområden.

I fjol hölls för första gången KT:s Ledarforum 
i Sigtuna, där en begränsad grupp chefer kan 
mötas, nätverka och förkovra sig i det som är 
specifikt i den kommunaltekniska chefs- och 
ledarrollen. Evenemanget föll väl ut och nästa 
Ledarforum äger rum den 21-22 oktober i 
Sigtuna. I år är teman ”Ledare i kreativt kaos”, 
”Samverkan med framgång”, ”Ledarskap 
under ett valår” samt ”Omvärldsbevakning”. 

Chefskommittén består idag av en liten  
aktiv operativ grupp med 6 personer och en 
stor referensgrupp med 12 personer. Den 
operativa gruppen har regelbundna telefon-
möten samt träffas vid behov företrädesvis  
i Stockholm. Referensgruppen har hittills i år 
bara fått ett mejl att respondera på. 

Vill du vara med? Hör av dig till mig; Lotta 
Lindstam, ordförande i Chefskommittén och 
stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad – 
lotta.lindstam@vasteras.se
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NOTISER

Den 12 april firade Arne Ransgård, 
tillsammans med familj och 
vänner, sin 80-årsdag med en  
stor härlig fest på Chalmers i 
Göteborg. Rapporterna därifrån 
berättar om ett alltigenom fartfyllt 
kalas. Enligt matrikeln tog Arne 
sin examen på Chalmers 1958. 
Kontakterna med Chalmers har 
funnits med sen dess. På 80-års- 
kalaset uppträdde Alliance- 
Orchestret, en av Chalmers mer 
välkända studentorkestrar, och 
Chalmersspexare i högform 
gycklade. Undrar om Arne själv 
sjöng om Josefin, som vi hört 
honom göra både en och annan 
gång?

Arne Ransgård valdes in i KT 
1965, vilket betyder att han har 
varit medlem i föreningen i snart 
ett halvt sekel. Att Arnes insatser för föreningen varit omfat-
tande och värdefulla, är vi många som kan vittna om. Arne 
har genom åren tjänat föreningen i en rad roller. När KT:s 
årskongress 2012 med acklamation beslutade att utse Arne till 
hedersledamot i föreningen, räknades följande uppdrag upp: 
Ordförande i lantmäterikommittén 1982-2000, föreningens 

vice ordförande 1993-95, förenings- 
sekreterare, medlemssekreterare och 
inte minst det omfattande uppdraget 

som utbildningsledare 2001-2008. Arne  
var också föreningens webbredaktör i 
många år. Arne tilldelades stadsbyggnads-
medaljen år 2000. 

Nu har Arne gjort massor av saker, utöver 
att vara en engagerad medlem i KT. I sin 
långa tjänst, som stadsingenjör på Göte-
borgs Stads stadsbyggnadskontor (SBK), 
var Arne tidigt mycket pådrivande i 
utvecklingen av datorstöd inom lantmäteri-
sektorn. Arne skaffade i mitten på 1970- 
talet Sveriges första automatiska ritmaskin 
till SBK i Göteborg, något som blev mycket 
uppmärksammat. Han tog också i början 
av 1970-talet initiativ till ett samarbete 
mellan kontoren i Göteborg, Malmö och 
Stockholm om digitala koordinatberäk-
ningar av fastighetsgränser med mera. 

Dataprogrammet KOMB (KOmmunala Mätningstekniska 
Beräkningar) kom att användas i många kommuner i Sverige.

Vilka ord väljer vi för att beskriva personen Arne? Arne, en  
av de evigt unga, en person med sinne för humor med en härlig 
blandning av allvar, nitiskhet, påhittighet och munterhet.
Inger Sundström, f d ordförande i KT    

KT:s hedersledamot Arne Ransgård 80 år

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

På riksdagens bord 4 juni 2014
Lagförslaget innebär att det antal åtgärder som kan vidtas utan krav på bygglov utökas  
i plan- och bygglagen (2010:900). 

Utökningen innebär att:

• Större komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter kan uppföras.
• En- och tvåbostadshus kan byggas till med högst 15 kvadratmeter.
• En- och tvåbostadshus kan också bebyggas till med högst två takkupor.
• Enbostadshus kan också inredas med ytterligare en bostad. 

Åtgärderna kan vidtas i strid mot gällande detaljplan.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2014.
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KALENDARIUM

VAD DATUM TID PLATS ÖVRIGT

NKS-möte 2014-06, 02-04 Bergen, Norge Kommunaltekniske Fagdager

Styrelsemöte 2014-09, 02 10.00-15.00 Svenska Mässan Göteborg

Kommunal Teknik 2014 2014-09, 02-03 Göteborg Med årsmöte 2/9 kl. 18.30

IFME GBoD meeting prel. 2014-09, 24-25 Holland/Belgien

SKL:s Trafik- och gatudagar i samarbete 
med KT

2014-10,13-14  Clarion Stockholm Ringvägen 98 Stockholm

KT Ledarforum 2014-10, 21-22 Sigtuna

Mex-dagarna 2014-11, 04-05 Trollhättan

Kommunala Lantmäteridagar 2014-11, 19-20  Stockholm

Strategidagar 2014-12, 03-04 11.00 Malmö Kommittéordförandena 
bjuds in

Styrelsemöte 2014-12, 04 08.30-12.00 Malmö

IFME Världskongress 2015-06, 08-10 Rotorua Energy Events Centre Rotorua 
Gardens Rotorua Nya Zealand

FÖRENINGSKALENDARIUM

TIDNINGSKALENDARIUM

Stadsbyggnad nr 4 Manusstopp redaktion 2014-06, 19

Stadsbyggnad nr 4 Utgivningsdag 2014-08, 28 Tema: Hållbara städer/energi

Stadsbyggnad nr 5 Manusstopp redaktion 2014-09, 10

Stadsbyggnad nr 5 Utgivningsdag 2014-10, 20 Tema: Återbruk

Stadsbyggnad nr 6 Manusstopp redaktion 2014-10, 24

Stadsbyggnad nr 6 Utgivningsdag 2014-12, 10 Tema: Klimat/vatten

Stadsbyggnad nr 1  2015 Manusstopp redaktion 2015-01, 09

1 | 2014
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

TEMA SMÅ KOMMUNER:
Bergslagen går över gränsen

Så arbetar Tyskland med 
krympande kommuner

Cykelgarage under vatten i Malmö

Megaprojekt vid Franska Rivieran

6 | 2013
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

Tema Vatten & Klimat:

Umeå tacklar underhållsskulden 

Landskrona klimatanpassar

Kiruna tar greppet 

Hållbara San Diego

3 | 2013
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

Tema Urban hållbarhet:

Hållbara Hökarängen 

Intervju med Sharon Zukin 

Stadsplanering i Västerås

Kompensationsåtgärder i Umeå

2 | 2014
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

Grönytor: Växter mot översvämning

Belysning: Solcellsdrift i Kanada

Utemiljö: Förskolor på tak

Undergrunnsprojektet i Oslo

TEMA  
UTEMILJÖ:

Du känner väl till vår hemsida?
På www.stadsbyggnad.org hittar du mängder  
av artiklar från tidigare nummer.



TEMA

WELLDRILL
3060 OCH 3062
Flexibla brunnsborrningsriggar med hög
produktionskapacitet från Atlas Copco Welltech.

 


