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Stadsbyggnadsdagarna 2017
15 –16 mars i Helsingborg
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Sveriges Stadsbyggare

Utmaningar med att bygga mycket,
snabbt och hållbart!
• Hur kan vi få ihop det nya stora samhällsbygget?
• Får vi kvalité i vårt stadsbyggande?
• Stadsutveckling är komplexa processer och kräver tillit!
• Omvärldsspaning och nätverkande!

Anmäl dig nu via föreningens hemsida!

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Helsingborgs kommun samt Sveriges
Kommuner och Landsting.
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Från vision till verklighet!
27–28 april i Gävle

Foto Madeleine Håkansson

Boka in i din kalender redan nu
Inbjudan med färdigt program och anmälan skickas ut i februari.
• Hur får vi plats att röra oss i den täta staden?
• Varför riskerar goda idéer att tappas innan genomförandet?
• Trafiklagstiftning i det ”nya stadsbyggandet”.
• Omvärldsspaning och nätverkande.

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Gävle kommun.
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L EDA R E

Nytt år – nytt namn – nya möjligheter
Omvärlden förändras allt snabbare och snabbare. Det är
som utvecklas över tiden och som i princip aldrig blir
nödvändigt för en organisation att ständigt förändras och
klart. För vem vi gör vad och hur kan tyckas vara enkla
förbättras allt i takt med ökade krav från medborgare,
frågor, men det behöver organisationen ständigt
uppdragsgivare, ekonomiska förutsättningar och övriga
återvända till för att förbli effektiv och leverera kvalitet.
intressenter. Det som är framgångsrikt idag kanske inte är
Med väl definierade och kartlagda processer får organisadet imorgon och att ständigt förbättras borde inte bara
tionen arbetsverktyg, som kan användas både som
vara en nödvändighet utan också en självklarhet.
hjälpmedel i vardagen samt underlag till strategiska
Det finns en stor möjlighet att driva organisationsbeslut. Processflödena skär ofta rätt igenom verksamhetutveckling inom verksamheten genom att lyfta fram
ens olika funktioner fram till nöjd kund/medborgare/
engagemang och kunskap hos medarbetare inom
brukare. För att få ledning och styrning på processerna
organisationen. Många har idéer som kan vara värdefulla
krävs ett helhetstänk samt för att få bästa resultat pratar
för organisationen. Engagemanget hos medarbetare
man ibland om att undvika stuprörstänk för att istället
stärks också om man kan tillvarata deras idéer.
fokusera på helheten vid beslut. Medarbetare som
Organisationer tenderar ibland att fastna i ”brandkårsarbetar ute i verksamheten är de som mest framgångsrikt
utryckningar” och inte ha
kan kart- lägga nuläget
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
tid med planerat
för att sedan använda det
strategiskt utvecklingshar bytt namn och heter sedan den 1 januari 2017 som analys och beslutsarbete. Ofta skjuts det på
underlag.
Föreningen Sveriges Stadsbyggare.
framtiden för att ta tag i
Många organisationer
det sedan när tempot
fastnar i kartläggningslugnat ner sig. Det lugnar sällan ner sig och oftast finns det
och uppbyggnadsskede och har svårt att ta sig vidare.
ingen bättre tid för utvecklingsarbete än att börja just nu.
Lösningen anser jag är allas delaktighet och att visa på
För att få en grupp att gå mot samma mål så är det
goda exempel. Med nytta kommer sedan det grundlägviktigt att kartlägga rutiner, ansvar och mandat samt
gande behovet och det är medarbetarna i verksamheten
tydliggöra viktiga styrande beslut. Det är mycket viktigt att
som gör skillnad i det långa loppet.
detta är beskrivet och uppfattat på ett gemensamt sätt.
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har bytt
När det inte finns beskrivet på ett sätt som är lätt förståeligt
namn och heter sedan den 1 januari 2017 Föreningen
och användbart så är risken att de oönskade effekterna blir
Sveriges Stadsbyggare. Det har föregåtts av diskussioner,
större än de önskade. Framgångsrika verksamheter
kartläggning av nuläge, analys och beslutsunderlag för
använder ofta processkartläggning för att tydliggöra
att sedan klubbas igenom under 2016 års föreningskonvärdeskapande verksamhet och få fram önskat beteende.
gress den 19 september. Det känns självklart att även en
En tydligt beskriven process som verkligen används i
yrkesförening ständigt behöver utvecklas för att följa med
verksamheten, kan vara skillnaden mellan effektiv
sin omvärld och samtid. Jag ser fram emot 2017 och ett
värdeskapande kultur och en brandkårsutryckningsvarfortsatt arbete nu som styrelseledamot i Föreningen
dag. Det kan också utgöra en grund för att få fram
Sveriges Stadsbyggare.
problemområden/utvecklingspotential och kan med
fördel användas för att arbeta med ständiga förbättringar.
Sofi Almqvist, styrelseledamot Föreningen
Sveriges Stadsbyggare
Arbetet med ständiga förbättringar är en lärprocess
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Välkommen till Svenska Stadskärnors
Årskonferens i Varberg 16-18 maj!
EN KONFERENS FYLLD MED
• inspiration och innovationer
• trender och omvärld
• erfarenheter och spetskompetens
• urbana samtal och goda exempel
• 25 mini-seminarier med specialister
• mästerskap, möten och mingel.

PROGRAM
16 MAJ KL 19.00 VÄLKOMSTMINGEL på Varbergs fästning.
Landshövding LENA SOMMESTAD välkomnar oss.
17-18 MAJ ÅRSKONFERENS i Sparbankshallen med inspirerande
talare från när och fjärran. GIL PENALOSA, från Bogota,
ger oss internationellt perspektiv. TOBIAS DEGSELL, curator
på Nobelmuseet och expert på Nobelpristagares kreativitet
och många fler föreläsare som fylls på efter hand.
17 MAJ BANKETTMIDDAG och utnämning av Årets Stadskärna
och Årets Centrumutvecklare. Gästartist är bl a CECILIA VENNERSTEN.

BOKA NU!
Välkommen med din anmälan snarast dock senast 9 maj.
Anmälan och hotellbokning görs på www.svenskastadskarnor.se

Följ oss på Facebook och
twitter #stadsutveckling
VÄRDSTAD

GULDPARTNERS

I SAMARBETE MED

TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

Foto: Fredrik Hjerling

Markprogram
vägleder i Nacka

Den nya bron till Kvarnholmen i Nacka.

Karta: Nacka kommun

Nacka växer och bygger stad. Nacka är en
av de kommuner som expanderar starkast
i Sverige. I kommunen bor idag nästan 100
000 invånare och år 2030 beräknas 140 000
bo i kommunen. Tunnelbanans utbyggnad till
Nacka har skapat möjlighet för stadsutveckling
i en takt som annars inte hade varit möjlig.
Sicklaön i Nacka med utbyggnadsområden i väst.
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TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

Stadsutvecklingen sker på både privatägd och kommunal mark.
Det kommunala planmonopolet ger ett starkt styrmedel men
också som fastighetsägare har kommunen stor möjlighet att
påverka utvecklingen i Nacka. På den kommunala marken kan
kommunen ställa mer långtgående villkor än vad som är möjligt
på den privatägda marken, exempelvis krav på genomförande av
bebyggelse inom viss tid och bostäder med hyresrätt.
Ett stort antal markanvisningar för bostäder och verksamheter
samt byggnader för välfärdsändamål, kultur och fritid kommer att
genomföras under kommande år i Nacka. Markanvisningar är
relativt tidskrävande processer och många frågor ska beredas,
förankras och beslutas både internt och i förhållande till externa
parter. Kommunala mål och målkonflikter måste hanteras och
samordning ske både i stort och smått. Samtidigt är takt och
tempo i stadsutvecklingen en nyckel för att kommunen ska nå
sina uppsatta mål. Det är mot den bakgrunden som kommunfullmäktige i Nacka under våren 2016 antog ”Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal”.

Var kan vi bygga? Markprogram ger vägledning vid snabb tillväxt.

Foto: Ryno Quantz

MARKPROGRAM SOM PRIORITERAR OCH VÄGLEDER

Kommunen ska enligt 2014 års Stockholmsöverenskommelse uppföra 13 500 nya bostäder, inom tunnelbanans
influensområde, till år 2030 med ett delmål om 8 200
bostäder på västra Sicklaön senast 2025. Därutöver
planerar kommunen för tusentals nya arbetsplatser och
ytterligare bostäder i andra delar av Nacka. Parallellt med
stadsbyggandet och utbyggd kollektivtrafik pågår flertalet
större infrastrukturprojekt och planering och utbyggnad
av välfärdsfastigheter. Nacka står inför stora utmaningar
och på kort tid.

Nackas program för markanvändning anger grunden för hur
kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka
som en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Där beskrivs hur
kommunen ser på innehav av mark, försäljning och upplåtelse
i olika former. Genom programmet vill kommunen säkerställa
genomförandet av de kommunala målen och samtidigt åstadkomma ökad tydlighet och transparens i arbetet med den kommunala
marken och kommunala fastigheter. Genom ökad tydlighet och
vägledande principer möjliggörs effektivare och kortare arbets- och
beslutsprocesser, och därmed tidsvinster, samt ökad likabehandling
mellan de aktörer som vill vara med och utveckla Nacka kommun.
I programmet anges, tolkas och tillämpas kommunens
övergripande mål om attraktiva livsmiljöer för alla, välfärdstjänster av hög kvalitet och en stark och balanserad tillväxt. Fyra
övergripande kriterier har formulerats som ska fungera vägledande
i bedömningen av om en fastighet är av strategisk betydelse, och
därför fortsatt ska förvaltas och utvecklas i kommunal ägo.
Fastigheter som inte bedöms vara av strategisk betydelse kan
enligt programmet överlåtas, upplåtas eller friköpas. Centrala
utgångspunkter vid försäljning eller upplåtelse av kommunal mark
beskrivs liksom principer för prissättning vid överlåtelse, upplåtelse
eller friköp av kommunala fastigheter.
I markprogrammet anges två huvudmetoder för anvisning av
STADSBYGGNAD 1 · 2017
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TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

Lyftkranar på Kvarnholmen i Nacka.

kommunal mark: anbudsförfarande eller direktanvisning.
Metoderna rangordnas inte men programmet ger vägledning
för när vilken av metoderna kan eller bör användas. Exempelvis kan skäl för direktanvisning vara att uppnå fastställda
mål för stadsutvecklingen avseende takt och tempo.
Kommunfullmäktige har i programmet slagit fast att
kommunen vid försäljning eller upplåtelse av kommunal
mark för bebyggelse ska tillämpa fler kriterier än maximalt
pris vid överlåtelse eller upplåtelse av mark. Dessa
kriterier är:
} gestaltning
} gröna värden
} bostäder för sociala ändamål eller med låg 		
boendekostnad
} tillkomst av praktikplatser
} bebyggelse inom viss tid och varierade upplåtelseformer
Vissa kriterier är obligatoriska, så kallade ska-krav, i varje
markanvisning medan andra är situationsanpassade och får
bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och på
hur det kommunala behovet i stort ser ut på kort och längre sikt.
Programmet innehåller även mer utförliga och detaljerade
villkor kommunen kan eller ska ställa vid markanvisningar
såsom krav på byggherrar, tidsfaktorer, ansvars- och kostnadsfördelning.
För att skapa ökad tydlighet, transparens och förutsägbarhet
kring kommunala villkor även på mark som inte ägs av
kommunen så innehåller programmet också riktlinjer för
exploateringsavtal. Dessa innehåller grundläggande principer
för fördelning av kostnader och intäkter samt andra förhållanden
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som har betydelse för att bedöma konsekvenserna av att ingå
exploateringsavtal med kommunen.
DET SAKNAS INTE UTMANINGAR

Programmet ger en tydlig inriktning och kommer få stor
betydelse för det fortsatta stadsutvecklingsarbetet med
kommunala fastigheter och villkor vid markanvisningar.
Tjänstemannaorganisationen saknar dock inte utmaningar.
Exploateringsprojekten fordrar planering i flera led
och över lång tid. Den kommunala verktygslådan kan
tidvis upplevas begränsad och genomförandet av den
politiska viljeriktningen kräver därför kreativitet och
nytänkande. Att tillskapa och bibehålla hyresrätter
över tid är en utmaning. En annan komplex frågeställning med många förgreningar gäller hur man
tillskapar prisvärda hyres- och bostadsrätter samt sociala
boenden. Hur säkerställer kommunen exempelvis att ”rätt”
personer får del av de nya boendena och hur bibehålls det över
tid? Hur följer kommunen upp att den faktiska hyran blir den
avsedda? Och hur rimmar detta med kommunallagens och
EU:s statsstödsreglers bestämmelser om marknadsmässigt pris,
förbudet att gynna enskild, krav på likabehandling och god
ekonomisk hushållning? Vad är egentligen marknadsmässigt
pris och hur prissätts mjuka värden som samordningsvinster
och bebyggelse inom viss tid?
Programmet har lagt en viktig grund och skapar samsyn
men arbetet fortsätter och utmaningarna med det!
Text: Sara Källeskog, kommunjurist, Nacka kommun

I HUVUDET PÅ ...

Folkhälsa skapas
i samspel och dialog
Folkhälsoarbete är något annat än att kommunicera
budskap. Folkhälsa skapas i samspel och dialog.
Varje dag sker tusentals möten i våra kommuner.
Föräldrar lämnar sina barn till förskolan och byter
några ord med personalen. Barn och unga möter
skolpersonal och de skapar tillsammans ett lärande.
De flesta kommuninnevånarna stöter på badpersonal, bibliotekarier eller parkarbetaren som snyggar
till, i sin vardag. Hälsa främjas i rikt mått.
Jag började med folkhälsoarbete 1986, då var
ledorden friskvård och hälsoupplysning, men det
fanns andra visioner som låg i sin linda.
På Ottawakonferensen 1986 samlade WHO
världens länder till diskussion om hälsofrämjande
arbete. Utgångspunkten var att hälsa framför allt
skapas utanför hälsovården, att denna komplexa
process var en angelägenhet för så många fler:
“Health is created and lived by people within the
settings of their everyday life; where they learn, work,
play and love. Health is created by caring for oneself
and others, by being able to take decisions and have
control over one's life circumstances, and by ensuring
that the society one lives in creates conditions that allow
the attainment of health by all its members.”
Visst låter det vackert men för att det skall bli
verklighet krävs tillit till och förståelse för att
människor själva formar sina liv och samtidigt mår

bättre av att bry sig om andra, så att alla får en god
hälsa. Så här kan det se ut i min vardag:
Vi kan i våra enkäter se att ungdomar inte mår så
bra i skolan. Då låter vi dem jobba med siffrorna,
ställer utmanande frågor och bidrar med kunskap i
en ömsesidigt lärande diskussion. Låter dem komma
fram till vad de själva kan göra med sin livsstil och
hur deras arbetsmiljö ska förbättras. Lära för livet är
parollen, eller hur?
Föredraget om skadeförbyggande för 80-åringar
blir mer levande om det finns humor, lite hälsosam
distans och gott om tid för att pratas vid om vad som
är väsentligt för en människa i den åldern. Vi tar alla
med oss något nytt hem.
Annonsera om att föräldrar ska ”tänka om”… ja
kanske, men det kostar faktiskt lika mycket att
skriva ett brev och berätta vad kommun, polis och
socialtjänst gör tillsammans när det är skolavslutning
och vad föräldrarna kan göra. På köpet fås en större
medvetenhet om att det är våra barn.
Vi är på god väg mot bättre kunskap och förståelse
för hur hälsa skapas i våra samhällen. Det behövs
dock mer för att få acceptans för synsättet att alla
tjänar på en ökad jämlikhet i hälsa. För utan jämlikhet i hälsa glider våra samhällen isär, alla blir förlorare.
Per Blank, utvecklingsledare folkhälsa Borås Stad
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TEMA ATT
KLIMAT
LEDA OCH STYRA PROCESSER

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen pågår nu under sitt tredje verksamhetsår. Den väcker debatt och
farhågor inte minst i traditionella planeringskretsar. För mig som tillsammans med Göran
Cars haft i uppdrag att som forskare följa processen under 2016 fanns intresse att undersöka hur stora samhällsplaneringsprojekt som drivs i former utan förankring i den formella
lagstiftningen fungerar.

ÅR

2014 lanserades i Almedalen Sverigebygget av
regeringen Reinfeldt. Grundidén var att bygga
en höghastighetsjärnväg kopplad till ett
omfattande bostadsbyggande och viss kommunal medfinansiering. Alliansregeringen tillsatte en särskild utredare för att
förhandla fram avtal med berörda kommuner. Regeringen
Lövfen tog över projektet och bytte namnet till Sverigeförhandlingen. I infrastrukturpropositionen hösten 2016 föreslås
en första etapp. Nedan följer några iakttagelser från den
följeforskningen.
Förhandlingar har ofta en negativ klang i planerarsfären.
Något bakom stängda dörrar och stora plånböcker. Men –
förhandlingslösningar är faktiskt normalmodellen i stora
samhällsbyggnadsprojekt. De facto medfinansierar kommunerna statens infrastruktursatsningar 2010–2021 på 417
miljarder kr med ytterligare 65 miljarder kr. I den meningen
är Sverigeförhandlingen inget nytt. Den föregicks dessutom
av Stockholmsförhandlingen som efter decennier av icke-handling ledde till en inte oväsentlig utbyggnad av tunnelbanan
i Stockholm. Där de nya linjerna villkorades mot att stråken
omvandlas till stadsbygd. Stockholmsförhandlingen föregicks
i sin tur av förhandlingarna om Citytunneln i Stockholm medfinansierad av kommuner/regioner runt Storstockholm som i
sin tur… (så kan man hålla på). Låt oss vända på frågan: när
har stora utbyggnadsprojekt och infrastruktursatsningar
genomförts inom ramen för den ordinarie planeringen?
Stockholm och Malmös generalplaner på 1950-talet kan
kanske vara exempel, de har i betydande utsträckning
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strukturerat den fortsatta stadsutbyggnaden – men det är en
planering helt utan den typ av transparens och medborgardialog
som dagens planering ska uppfylla enligt PBL. Här finns givetvis
dilemman som jag återkommer till. Men först vill jag lyfta två
förhållanden som dagens planering måste kunna tackla.

1

Tillgänglighet genom fysisk infrastruktur har en grundläggande roll för den långsiktiga regionala utvecklingen
och bebyggelsestrukturen. I ett historiskt perspektiv är
sambandet så gott som entydigt. Där nya järnvägslinjer
korsade varandra i obygd blev knutpunkten snart till en stad.
I ett kortare tidsperspektiv förhåller det sig emellertid annorlunda. En enskild tillgänglighetshöjande åtgärd leder långt
ifrån alltid till förhöjda markvärden och stadsutveckling –
det krävs ofta mycket mer.

2

När nya stadsdelar byggdes kring tunnelbanor eller
SCAFT-lösningar var finansieringen utklarad genom
statliga garantier och villkor. Idag finns inga sådana
lösningar. Ingen part kan med andra ord ensam åstadkomma
stora samhällsutvecklingsprojekt. Kommun, trafikverk, privata
investerare är ömsesidigt beroende av de andra parterna. Och
samverkan är då liktydigt med förhandlingar. Det viktigaste
med förhandlingar som innehåller medfinansiering i olika
konstellationer är att de bidrar till bättre lösningar då berörda
parter får mer jämlika förhandlingsvillkor. Det förutsätter att
varje part vet vad den vill åstadkomma och vad den kan avstå
ifrån. Vad forskningen har visat är med andra ord att om
förhandlingarna sker strukturerat leder det till värdeskapande
för alla inblandade.
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Förhandlingar har ofta en negativ klang i planerarsfären.
Något bakom stängda dörrar och stora plånböcker.

– hot eller möjlighet?
Sätter vi dessa två förhållanden i relation till samhällsutvecklingen kan vi se att den ökande arbetspendlingen påverkar
ortsutvecklingen mest där tillgängligheten är störst – i noderna.
Närheten till en kommunikationsknutpunkt är en fördel för
såväl individer som företag. Arbetsmarknadens utvidgning leder
med andra ord till en koncentration mot stationsnära lägen.
(Tvärt emot den utveckling som bilen gett upphov till under
det senaste halvseklet). Ur detta trendbrott uppstår väsentliga
skillnader mellan de faktiska planeringsprocesser som ska
möjliggöra förändringarna.
Om stationsläget skapar tillräckliga nyttor uppstår en
”klassisk” planeringssituation: att med investeringsvilliga
aktörer utveckla platsen. Investeringsvilja/enskilda intressen
ska då balanseras mot allmänna intressen. Det sker genom
de myndigheter/beslutsförsamlingar som är satta att tolka
lagstiftningen. Det uppstår intressekonflikter som utreds och
avvägs i processen. Roller och förhandlingsförutsättningar är
väl kända.
På många orter är emellertid inte dessa förutsättningar för
handen. Privata investeringar är svårare att räkna hem och
riskerna i en investering ökar om nybyggnadspriserna är högre
än marknadspriserna på orten. Då finns helt enkelt inga krafter
att balansera inom ramen för traditionell planering. Det ökar
kraven på de offentliga aktörerna. Utmaningen ligger i att
utveckla en mobiliserande process som tillskapar värden som
ökar andra parters intresse att medverka. Offentliga investeringar förutom de i infrastrukturen kan vara det som får bollen
att börja rulla. Rådande föreställningar om vem som ska driva,
ta risk och vem som ska följa efter ställs på huvudet. Planeringsprocessen har ingen given design och kravet på ”leverans”
löses inte genom att stressa formella procedurregler. Här vidtar
förhandlingsplaneringen där kommunens vilja, ambition och
uthållighet avgör om orten får något tillskott. För många orter

utanför storstadsområdena är en sådan förhandlingsplanering den enda möjliga strategin.
ERFARENHETER AV SVERIGEFÖRHANDLINGEN

Det är alltför tidigt att ha en uppfattning om slutresultatet.
Ännu återstår mycket förhandlingsarbete samt lösningar på
finansiering med mera. I vår studie har vi djupintervjuat ett
knappt 20-tal personer och haft underhandskontakter med
ungefär lika många. Det har givit en, som vi uppfattar det,
annan bild än vad som figurerar i den allmänna debatten
där investeringens storlek verkar skymma de flesta andra
aspekter. Här är några iakttagelser som jag vill lyfta:

1

Ambition i förhandlingarna, att koppla infrastrukturfrågor till frågor om lokal och regional utveckling, har
påtagligt förändrat förhandlingssituationen. Många
kommuner har tidigare endast erfarenhet av att förhandla
om att skjuta till medel. De strukturerade förhandlingar
som initierats av Sverigeförhandlingen har vidgat förhandlingarna och gjort dem mer konstruktiva genom att
introducera möjligheten till värdeskapande, inte minst
genom att koppla samman nytta och kostnad.

2

Sverigeförhandlingen har utvecklat en metodik kring
att beskriva nyttor som fått kritik. Det intressanta är
emellertid inte att metodiken i många avseenden är
outvecklad och ’haltar’ utan att den öppnar för ett bredare
synsätt på nytta än vad etablerade samhällsekonomiska
bedömningar hittills gjort. I dessa beräkningsmodeller
tillmäts restidsvinster en avgörande betydelse. De har under
lång tid ifrågasatts men först nu finns en öppning som kan
leda fram till bättre beslutsunderlag där nytta/kostnad ställs
mot samhällsmål.
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Närheten till en kommunikationsknutpunkt är
en fördel för såväl individer som företag.

3

Resultaten som kommer ur förhandlingarna och formas
i avtal behöver vara mycket långsiktiga och spänna över
flera mandatperioder. Internationell forskning om
megaprojekt pekar bland annat på behov av att projekten
under framväxten fortsatt måste vara öppna för omvärldsförutsättningarna och kunna ändras. Med så långa tidsperspektiv
som i fallet höghastighetsjärnvägen är detta nödvändigt. Ett
förhandlingsresultat som ”fryser” ett helt system, hur väl
genomförda förhandlingarna än är, blir svårhanterligt
i framtiden. Det fokuserar på att förhandlingsuppgörelser har
ett avgörande skede efter förhandlingarna. Något vi valt att
kalla post-förhandlingar. Här föds en rad frågor som vårt
fortsatta arbete ska försöka besvara. Till exempel hur parter
som inte ingått i förhandlingen, men som blir påtagligt
berörda, kan omfattas av den fortsatta processen.

4

En avgörande fråga för framtiden är samspelet inom
kommunsfären i förhandlingar gentemot staten. I
Sverigeförhandlingen har stationsorterna fått en särställning som behöver diskuteras. De kringliggande kommunerna har inte haft någon röst. Regionala organ har haft en
sekundär roll. De funktionella regioner som växer fram i vårt
land är centrala för samhällsplaneringen. De spelar samma roll
för människors vardagsliv som kommunsammanslagningarna
på 70-talet avsåg att möta då. Spänningen mellan vad regionala organ och vad kommuner ska ta för ansvar ställs på sin
spets om förhandlingar av den typ som Sverigeförhandlingen
representerar blir grunden för samspel mellan staten och
kommunsfären. Det är heller ingen fråga som löses med hjälp
av storregioner. För funktionella regioner som samhällsplaneringsaktörer finns en färdig lösning helt inom ramen för

12
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nuvarande lagstiftning – regionplaneorgan. Det är en tiotusenkronorsfråga varför detta inte prövas i större omfattning
(Göteborgsregionens kommunalförbund är det enda förbund
som sökt och fått denna status) – men Sverigeförhandlingen
gör frågan akut.

5

Sverigeförhandlingens resultat kommer, om de ska
förverkligas, göra det genom rättsverkande planer och
beslut. Beslutsfattande instanser har då att oväldigt pröva
dessa, samtidigt som olika sakägare kan överklaga. Detta leder
till en rad frågor hur två processer – förhandlingsprocessen
respektive den formella beslutsprocessen – länkas till varandra.
Många kritiker menar att detta är ett avgörande argument mot
förhandlingarna som sådana. Men enligt min uppfattning är
det motsatta minst lika problematiskt. Ska en enskilda fråga på
en viss plats kunna stoppa eller allvarligt fördröja hela infrasystem? Här finns anledning att snabbt pröva om den danska
modellen för tillåtlighetsprövning kan få en svensk tillämpning.
AVSLUTNINGSVIS

Det finns mycket att ytterligare säga om höghastighetsjärnvägar
och förhandlingslösningar. Framgångsrika samhällsprojekt
behöver – om de ska ge eftersträvade effekter – ha stabila
majoriteter i de församlingar som tar beslutet. Ett drygt år
innan många frågor kring höghastighetsjärnvägen är klarlagda
vill några partier redan nu lägga locket på. Statens trovärdighet
att hantera långsiktiga investeringar och ingångna överenskommelser kommer på så sätt att skadas för lång tid – inte bara
vad gäller en höghastighetsjärnväg utan också andra förhandlingsuppgörelser mellan staten och kommunsfären.
Text: Carl-Johan Engström, professor emeritus i regional utveckling KTH
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De lägger
projektpussel
tillsammans
E4-bron över Sundsvallsfjärden.

Sundsvallspusslet är namnet på det komplexa nätet av olika infrastrukturprojekt i Sundsvallsregionen. För att bemästra pusslet och
kunna jobba sida vid sida har kommunens stadsbyggnadskontor och
Trafikverket i tio års tid haft ett viktigt samverkansavtal.
– Vi var unika i landet när vi skapade det här gränssnittet, och år
efter år har vi tack vare det kunnat utveckla nya sätt att samverka,
säger Anneli Wikner, direktör för stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls
kommun.
För tio år sedan började allt fler projekt som rör samhällsplanering och infrastruktur ta form i Sundsvall. Det växte fram en
mosaik av projekt kring väg, järnväg, resecentrum och kombiterminal. När Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor och
Trafikverket satte sig ner för att prioritera insatser och diskutera
de olika ansvarsområdena var det tydligt att det krävdes ännu

Per-Henrik Fräjdin, Trafikverket, och Anneli Wikner,
Sundsvalls kommun, diskuterar hur Sundsvallspusslet ska läggas.

mer koordinerade möten för att få ordning på pusslet.
Det skrevs ett samverkansavtal. Då var de båda aktörerna
pionjärer med detta initiativ, och med facit i hand går bara
att konstatera att det var ett framgångsrikt sätt att hantera
det komplexa arbetet.
– Innan avtalet fanns visste nog ingen av parterna exakt vad
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den andra höll på med. Och i en tid när allt började röra på sig
hade det kunnat skapa stor oreda utan en tydlig struktur för
arbetet. Jag är mycket glad att vi har överenskommelsen i dag,
säger Anneli Wikner.
Sundsvallspusslet startade egentligen med planeringen och
bygget av nya E4 med Sundsvallsbron. Som en direkt följd av
att E4 drogs över fjärden så öppnades möjligheten att göra om
den gamla genomfarten i stadskärnan till stadsgata.
Sedan kom beslut på att bygga en ny logistikpark vid vattnet
och då aktualiserades behovet av effektivare transporter på
järnvägen. Två spårtrianglar och ett nytt resecentrum kom till
i pusslet. Till detta hör också förberedelser för en rad andra
sammanlänkade förändringar i väg- och järnvägsnätet.
– Det finns många enskilda projekt, men allt hänger
samman och påverkar varandra. Avtalet går ut på att på
övergripande nivå bestämma tågordning för insatser och hitta
gemensamma mål, säger Per-Henrik Fräjdin, planerare på
Trafikverket.
För närvarande är kommunen och Trafikverket inne på den
tredje skrivningen av avtalet. För varje avtal har man haft
möjligheten att slipa till och förbättra innehållet. Det finns tre
faktorer som parterna tycker är särskilt viktiga för samarbetet.
DE TRE GRUPPERNA

Representanter från kommunen och Trafikverket sitter i tre
olika grupperingar som arbetar parallellt och som har regelbundna möten.
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I Strategigruppen ingår stadsbyggnadsdirektör för kommunen
och regionchef för Trafikverket samt samordnare för överenskommelse. Utifrån dagordning inbjuds även politiker för
strategiska diskussioner inom ramen för överenskommelsen.
I Beredningsgruppen sitter tjänstemän från kommunen
och Trafikverket som bereder ärenden till strategigruppen,
samordnar och driver på den gemensamma handlingsplanen
innehållande alla projekt.
Eftersom det behövs ett särskilt fokus på de pågående
statliga projekt som genomförs i kommunen ordnas också
samordningsmöten i en större grupp. För att informera
varandra om projektstatus, samordna projekt samt få koll på
eventuella brister ordnas dessa samordningsmöten 3–4 gånger
per år. Deltagare är de tjänstemän som ingår i beredningsgruppen, alla projektledare för projekten, kommunikatörer
samt kommunens samordningsansvariga.
NY REMISSHANTERING

När Trafikverket tidigare fört samråd med kommunen i olika
planerings- och projekteringsskeden fick de ibland vänta länge
på kommunens svar. Detta eftersom beslut tagits i flera olika
nämnder med olika beslutsdatum, med slutlig sammanställning hos kommunstyrelsen. Det var en omständlig och
tidsödande process, och det var svårt för Trafikverket att få
klarhet i vilka kommunala instanser som skulle vara mottagare
av deras remisser. För att förenkla och effektivisera remisshanteringen tillämpas nu en principlösning där kommunstyrelsen
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alltid tar emot Trafikverkets remisser och ser till att de kommer
till alla berörda nämnder. Miljönämnden ansvarar för yttrande
om samrådsunderlag medan plan- och utvecklingsutskottet
beslutar om kommunens samlade yttranden om val av alternativ. Stadsbyggnadsnämnden svarar för trafikärenden. Tjänstemän med relevant kompetens från olika förvaltningar medverkar i förberedelserna av yttrandena.
“Att ha beslut som bara ska tas i en politisk instans har
effektiviserat remisshanteringen mycket. Viktigt att notera
är att det gjorts utan att göra avkall på den demokratiska
processen”, säger Ulrika Edlund, planeringsarkitekt, Sundsvalls kommun.
KOMMUNIKATION

Med 20 infrastruktursatsningar och stadsbyggnadsprojekt
fram till 2023 som berör både Trafikverket och Sundsvalls
kommun, men även de båda bolagen MittSverige Vatten &
Avfall och Logistikparken, så krävs stor samordning vad gäller
kommunikation. De nämnda fyra aktörerna har bildat en
samverkansgrupp för kommunikatörer, med regelbundna
möten för att fånga upp kommunikationsbehov och planera
gemensamma insatser minst en gång i månaden. Flera av
projekten har beröringspunkter med varandra och kommer att
ge störningar för trafikanter och närboende. För att nå ut med
information så brett som möjligt används alla aktörers kanaler
för att gemensamt berätta om nyheter, nya beslut och åtgärder
som medför förändringar i trafiken. En viktig hemsida där alla

bidrar med aktuell samordnad information är sundsvallväxer.
se som administreras av alla aktörer. “När många projekt är
igång får vi räkna med trafikstörningar och då är det extra
betydelsefullt att kunna samordna kommunikationen och
kommunicera brett i många kanaler”, säger Marie Lundqvist,
kommunikatör, Trafikverket Mitt/Nord.
Text och foto: Anders Lövgren, frilansjournalist

FAKTA
I det sexsidiga dokument som utgör överenskommelse om
handlingsplan mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket
Region Mitt står:
Syftet med överenskommelsen är att samverka för att utveckla,
effektivisera och samordna arbetet för att bidra till en positiv
regional utveckling och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Detta gör vi genom att identifiera och driva utvecklingsprojekt där samarbete förväntas ge större effekt, ökade
kunskaper, synergieffekter och samordningsvinster. Ett
bildligt sätt att beskriva arbetet är att “vi gemensamt lägger
Sundsvallspusslet”.

STADSBYGGNAD 1 · 2017

15

TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

Stor oklarhet råder
om LOU och
exploateringsavtal
En kommun kan med stöd av PBL begära att en exploatör
bekostar utbyggnad av kommunala gator och va-anläggningar
med mera. Kommunen har då historiskt haft två alternativ att
välja mellan:
u bygga gatan eller upphandla byggandet av en entreprenör,
varefter exploatören får stå för kostnaden
v låta exploatören bygga gatan som sedan överlämnar den
till kommunen utan ersättning
Efter EU-domstolens dom i det så kallade La Scala-fallet –
som behandlas närmare nedan – finns en osäkerhet i vad mån
exploatören verkligen kan bygga anläggningarna utan föregående offentlig upphandling. Många kommuner anser sig
därför tvingade att genomföra en upphandling av gatorna,
istället för att låta exploatören utföra dessa.
I de regler för exploateringsavtal som infördes i PBL 2015
anges uttryckligen att avtalet kan reglera åtaganden för en
byggherre att vidta åtgärder för anläggande av gator med mera
(6 kap. 40 §)1. En rimlig tolkning av begreppet ”vidta åtgärder”
är att det inkluderar byggande av gatorna. Men, skulle det vara
så att EU-rätten inte tillåter att exploatören bygger anläggningarna utan föregående LOU-upphandling har vi fått dubbla
budskap i lagstiftningen.
EN BLIXT FRÅN KLAR HIMMEL – LA SCALA-DOMEN

Det så kallade La Scala-fallet 2 avsåg ett större stadsbyggnadsprojekt i Milano.
Enligt italiensk lagstiftning var exploatörer skyldiga att
betala en förutbestämd, taxebaserad stadsbyggnadsavgift för
att täcka offentliga infrastrukturkostnader. Denna avgift var
baserad på värdet av byggrätterna, det vill säga oberoende av
de faktiska anläggningskostnaderna. Enligt lagstiftningen
kunde vidare en exploatör åta sig att utföra anläggningar mot
att (hela eller delar av) stadsbyggnadssavgiften reducerades
med exploatörens kostnader. För kommunens del innebär
denna reducering, eller ”avräkning”, att nettointäkten blev
mellanskillnaden av stadsbyggnadsavgiften (bruttointäkten)
och exploatörens kostnader. Schematiskt kan detta system
belysas med Figur 1.
Det exploateringsavtal som tecknades mellan kommunen
och exploatören överklagades av konkurrenter till exploatören.
Man menade att det borde ha skett en offentlig upphandling
16
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av de kommunala anläggningarna. EG-domstolen fann också
att så borde ha skett, eftersom kommunens ekonomi påverkades
av exploateringskostnadernas storlek. Om det hade skett en
offentlig upphandling är det möjligt att anläggningskostnaderna
hade blivit lägre. Därmed hade kommunens nettointäkt, det
vill säga stadsbyggnadsavgiften från exploatören minus de
offentligt upphandlade anläggningskostnaderna, blivit högre3.
LA SCALA-DOMEN OCH SVENSK LAGSTIFTNING?

För kommunala allmänna platser i en detaljplan – gator, torg
och grönområden – är exploatörer skyldiga att bekosta de
faktiska kostnaderna.4 I det avseendet finns alltså en väsentlig
skillnad mellan svensk och italiensk lagstiftning, vilket kan
illustreras med Figur 2.
Med de svenska reglerna för gatukostnader, påverkas inte
kommunens ekonomi av vare sig storleken på de faktiska
kostnaderna eller av vem som utför anläggningarna. I slutändan är det exploatören som ska stå för kostnaderna. Det
betyder också att det, i motsats till Italien, saknar ekonomisk
betydelse för kommunen om det sker en offentlig upphandling
eller inte. La Scala-domen tycks därför inte ha direkt relevans
på svenska förhållanden. Och såvitt vi förstår kommer Norge,
med likartade regler som Sverige, till samma slutsats5.
När det gäller kommunala va-anläggningar skiljer sig
reglerna i LAV från PBL:s regler om allmänna platser. Huvudregeln är att avgifter för kommunens va-anläggning ska tas ut
via en taxa som består av en anläggningsavgift som kan tas ut
i samband med exploateringen (och en årlig brukningsavgift)6.
Normalt gäller samma va-taxa för kommunens hela så kallade
va-verksamhetsområde. Det betyder att anläggningsavgifterna
vid enskilda exploateringar – i motsats till avgifter för allmänna
platser – kan vara såväl lägre som högre än de faktiska kostnaderna för att bygga anläggningen. Om va-avgiften är högre
än de faktiska kostnaderna kan i princip samma situation
uppstå som i La Scala-fallet, vilket komplicerar frågan om LOU
något. Vi fördjupar oss dock inte närmare i denna fråga här.7
SYFTET MED OFFENTLIG UPPHANDLING OCH LOU?

Två centrala syften med offentlig upphandling är dels att
hushålla med skattemedel, dels att ta tillvara konkurrensen på
marknaden.8 Hur förhåller sig dessa två syften till situationen
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Figur 1. Principskiss av den italienska regleringen av stadsbyggnadsavgift, faktiska kostnader och kommunens nettointäkt

Figur 2. Jämförelse av den italienska och svenska lagstiftningen.

allmänna platser i ett område med en privat byggherre som
med utbyggnad av kommunala allmänna platser?
Som framgått ovan ska allmänna platser bekostas av byggherren. vi behandlat ovan. I praktiken kan det också handla om
utbyggnad av kommunala va-anläggningar och fall där flera
I princip är alltså gatorna gratis för kommunen. Därmed kan
byggherrar kan vara involverade i plangenomförandet. I de
vi konstatera att det saknas kommunalekonomiska motiv för
fallen tillkommer speciella frågeställningar som behöver
att göra en offentlig upphandling.
klargöras.
Om vi då gör offentliga upphandlingar med avsikt att tillDet behövs därför en auktoritativ vägledning för om och
varata konkurrensen. Vad händer då, när vi har en exploatör
hur LOU ska tillämpas i olika situationer där kommunen och
– som oavsett upphandlingens resultat – kommer att få stå för
byggherren ingår exploateringsavtal. Vi bedömer att det i första
anläggningskostnaderna?
hand rör sig om
I den situationen
snarare
kommer en rationell
En upphandling innebär arbete för såväl kommun som ”regeltolkningar”
än ”regeländringar”.
exploatör att delta i
anbudsgivare, det vill säga en fördyring av stadsbyggandet. Vi har i olika
upphandlingen och
sammanhang hört
lägga bud som gör att
argument om att LOU alltid ska tillämpas. Det har vidare
denne med säkerhet vinner upphandlingen. Exploatören kan
framförts åsikten att byggherren, av konkurrensskäl, aldrig ska
i princip lämna ett nollbud för att vara säker på att få bygga!
få utföra kommunala anläggningar. Om en vägledning skulle
Därigenom kan inte LOU:s syfte med att uppnå konkurrens
komma fram till dessa slutsatser, behöver formuleringen ”vidta
uppnås.
åtgärder” i 6 kap. 40 § PBL ses över.
För att verkligen garantera en konkurrenseffekt och förhindra
att byggherren lägger bud, skulle det behövas regler som
Text: Thomas Kalbro, professor vid Fastighetsvetenskap, KTH
utestänger exploatören/kostnadsbäraren från upphandlingen!
och Eidar Lindgren tekn. lic. vid Fastighetsvetenskap, KTH9
Enligt vår bedömning är det svårt att se poängen med
offentlig upphandling av allmänna platser i exploatörsfallet.
1) Det grundläggande lagstödet för detta finns i 6 kap. 24 och kompletteras av 6 kap. 40 § PBL
Varken det ekonomiska motivet eller konkurrensmotivet är
2) EG-domstolen i mål C-399/98.
relevant. Tvärtom uppstår negativa effekter av offentlig
3) Som en följd av domen – och som en ”försiktighetsprincip” – rekommenderade Kommunförbundet att förfarandet, där byggherren utför kommunala anläggningar genom överenskommelser
upphandling.
i ett exploateringsavtal, borde överges. För säkerhets skull borde det ske en offentlig upphandling
av anläggningarna, se Svenska Kommunförbundet (2003), Cirkulär 2003:109, La Scala-domens
En upphandling innebär arbete för såväl kommun som
konsekvenser för kommunernas exploateringsavtal.
anbudsgivare, det vill säga en fördyring av stadsbyggandet.
4) 6 kap. 24 § PBL.
Vidare medför en upphandlingsprocess enligt LOU att
5) Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2013), Veileder til reglene om offentlige
byggandet fördröjs. Det beror på att en sådan upphandling
anskaffelser, s.29-30. www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/
id437022/
av projektering och byggande normalt sker först efter detalj6) Se 29-34 §§ LAV.
planens antagande.
7) För en närmare belysning, se SOU 2015:109, s. 292-293.
Vidare kan upphandlingar leda till ineffektivt byggande.
8) Konkurrensverkets hemsida. www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/
I de fall kommuner kräver offentlig upphandling med resultat
att någon annan än exploatören utför gatorna, så uppstår inte
9) Offentlig upphandling och utförande av kommunala anläggningar i en detaljplan – transaktionskostnader i onödan? samt avsnitt 15.5 i Planprocessutredningens betänkande (SOU 2015:109),
sällan samordningsproblem vad gäller byggandet på kvartersmark där författarna var särskild utredare respektive sekreterare.
respektive allmän plats.
Det råder stor oklarhet huruvida LOU ska tillämpas eller
inte. Denna oklarhet medför effektivitetsförluster i bostadsbyggandet, med bland annat tidsfördröjningar och ökade
kostnader. Det gäller det renodlade fall med byggande av
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Så utvecklas komplexa

Stadskärnor är väldigt komplexa platser. En lyckad utveckling beror på hur kommunen och dess
invånare är beredda att förändras, och på hur lyhörd kommunen är för invånarnas förslag. Ett pilotprojekt i Falkenberg visar att en gnutta humor och ödmjukhet är bra faktorer för framgång.
Ur utvecklings- och förvaltningsperspektiv
har vi i våra städer mer eller mindre
komplexa platser att utveckla och förvalta.
Exempelvis är industritomter i stadens
utkanter, med få fastighetsägare, få
hyresgäster och lågt allmänintresse,
betydligt mindre komplexa än stadskärnor
med hundratals olika privata och offentliga fastighetsägare och verksamhetshyresgäster. I stadskärnan möter vi oftast en
situation där flera politiska nämnder och
tjänstemannaförvaltningar ansvarar för
parker, gator, torg och parkeringsplatser.
Samtidigt som hög grad av omvärldsberoende, högt allmänintresse och stor betydelse för kulturarv ytterligare bidrar till
komplexiteten.
När vi arbetar i stadskärnor gör vi ett aktivt val att ingå
som en del av en större helhet. En helhet där vi är ömsesidigt
beroende av varandra men där vi oftast inte har formellt eller
18
Foto: Eon.
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juridiskt mandat att bestämma över varandras
agendor. Det är här behovet av övergripande
ledarskap och samordning kommer in – för
att få så många aktörer som möjligt att sträva
åt samma håll. Utmaningen är därmed att
utveckla på ett sätt så att ingen aktör ser sig
förlora på förändringen. En butiksägare kan
exempelvis tänka sig att flytta så länge denne
får en bättre, mer prisvärd lokal. Eftersom
stadskärnor är extremt beroende av yttre
omvärldsfaktorer, är framgångsfaktorn
graden av förändringsbarhet. Samtidigt som
vi anpassar platser för att tillfredsställa invånarnas,
besökarnas och företagens nuvarande och framtida behov,
måste vi värna om och bevara våra unika kulturarv.
LYSSNA PÅ MEDBORGARNA

I Falkenberg såg vi att det fanns ett stort behov av att lyssna in
vad alla som lever i, verkar i och besöker centrum vill med vår

TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER

platser

Under pilotprojektets insamlingsfas satt utvecklingsledaren i en glasbur på torget. Foto: Henrik Olsson.

stad. Vad menar vi rent konkret när vi vill ha ett mer levande
centrum? Vi behövde genomföra en strukturerad medborgardialog. Falkenbergs kommun saknade uttalade rutiner för det,
men genom ett pilotprojekt kunde vi få med oss medborgarna
på färden. Syftet var att, på ett enkelt och demokratiskt sätt,
samla in idéer kring hur centrum ska bli mer levande, inkluderande, tillgängligt och vackrare. Men även att informera
om och skapa debatt kring den demokratiska processen.
BRYTA MED STUPRÖRSTÄNKANDET

Utveckling av komplexa platser kan betraktas som ett gigantiskt pussel med ständiga processer och projekt där 1000-tals
parametrar bildar mer eller mindre attraktiva helhetsupplevelser.
I dessa aktiviteter måste vi våga utmana traditionella så kallade
stuprör inom såväl offentliga sektorn som i näringslivet. Under
senare år har vi i Falkenberg lagt en rad grundläggande
pusselbitar i utvecklingen av centrum som plats:
}Politisk enighet om att Falkenbergs attraktionskraft till
betydande del avgörs av ett ekonomiskt och socialt levande
centrum.
}Handelspolicy där centrum anges som det primära handelsområdet i samklang med Ullared.

}Dialoggrupp, ”centrumgruppen” bestående av de viktigaste
aktörerna inom offentliga sektorn och privata näringslivet
som träffas varje månad.
}Flera aktiva engagerade näringslivsnätverk.
}Heltidsanställd utvecklingsledare som leder och samordnar
utvecklingsarbetet
}Mellan åren 2017 och 2019 avsätter kommunen två miljoner kronor
per år till investeringar i stadsmiljön. Centrumgruppen upparbetar förslag till investeringar och kommunstyrelsen beslutar.
}Tydliga och konsekventa geografiska definitioner av centrums
delområden.
}Upparbetad varumärkesplattform.
KREATIVA ELDSJÄLAR

Pilotprojektet började med en insamlingsfas och följdes av
återkopplingsfasen två år senare. Vi har medvetet förmedlat
budskapet att vi är engagerade och kreativa eldsjälar. Utvecklingsledaren, som är länken mellan alla aktörer utifrån platsen
centrum, satt i en glasbur á la Sveriges Radios ”Musikhjälpen”
mitt på torget vid insamlingsfasen under en hel vecka. Och vid
återkopplingsfasen i tre dagar. Vi bjöd på kaffe från landsbygden
och drömmar från lokala konditorier. Glasburen var inredd
STADSBYGGNAD 6
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Uppslag ur Kompendiu

m Offentliga rummet

Återkopplingen.

som ett vardagsrum med mysig miljö. Inredningen var
inhandlad second hand för att visa att vi är ekonomiskt och
ekologiskt sinnade. Speciellt insamlingsfasen fick rikligt med
medialt utrymme lokalt och nationellt.
Insamlingsaktiviteten ledde till att 559 lappar med sammanlagt 1 290 konkreta förslag lämnades in, varav 1 140 förslag
berörde centrum. Den omfattande förslagslistan presenterades
för centrumgruppen, mejlades ut till berörda aktörer och lades
upp på kommunens hemsida. Relativt ostrukturerade återkopplingar skedde i samband med exempelvis provbelysning
av Tullbron, öppnande av butiken Gina Tricot och invigning
av en lekplats. År 2016 bildades en arbetsgrupp som arbetade
fram strukturer för förankring, omhändertagande av förslagslistan och som planerade återkopplingskampanjen. Sommaren
samma år gick arbetsgruppen igenom samtliga förslag och
bedömde genomförandestatus, genomförandeansvar, exempel
på genomförande samt övriga noteringar. De genomgångna
förslagen mejlades ut till respektive aktör. Främst berördes
samhällsbyggnadsavdelningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Av de 1140 förslagen som berörde centrum var två år
senare 444 stycken (38 procent) redan genomförda eller på väg
att genomföras. Resterande 690 förslag (61 procent) bedömdes
inte genomförda. Av de ej genomförda förslagen bearbetas
fortfarande 219 stycken.
I samband med återkopplingen upparbetades en folder om
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centrumutvecklingen med syfte att visa att medborgardialogprojektet inte bara var ett populistiskt ogenomtänkt jippo,
utan snarare en del av en större helhet. I foldern och på digitala
bildskärmar lyfte vi fram en rad exempel på förslag som
förverkligats. Många invånare blev förvånade över att vi
verkligen omhändertagit deras förslag, vilket säger en hel del
om de relativt låga förväntningarna på kommuners generella
förmåga att återkoppla.
Genom att titulera dialogen för pilotprojekt skapade vi
utrymme för ödmjukhet, prestigelöshet, ”nybyggaranda”
och kreativitet, vilket även varit grundläggande i projektets
arbetsgrupper. Kompetenser kompletterade varandra med
en projektledare som drev arbetet framåt, var idéspruta och
operativ genomförare. En stadsarkitekt ansvarade för den
politiska förankringen. En utvecklingsledare för social
hållbarhet anpassade projektet till kommunens övergripande
mål och en utredningssekreterare med bred teoretisk kompetens inom medborgardialog hjälpte till att hålla dialogen på
en nivå där alla kände sig välkomna.
Platser med hög grad av komplexitet kan vara både frustrerande och utmanande. Men att lägga stadspusslet är nödvändigt. Vi äger staden tillsammans och ju bredare delaktighet
och acceptans desto mer attraktiva städer får vi.
Henrik Olsson, ekonomie magister, utvecklingsledare Falkenbergs
stadskärna, Falkenbergs kommun. www.falkenberg.se/centrumutveckling
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Färre bilar ger
fler bostäder
Om vi satsar på att bygga bostäder i centrala lägen i tätorter eller närförorter, så får vi
betydligt fler bostäder och områden där alla möjliga människor kan bo.
– Den fråga politikerna måste ställa är om samhället ska ha bostäder i stället för trafikleder
i attraktiva lägen, säger Alexander Ståhle, som skrivit boken Alla behöver närhet – Så blir
framtidens städer.
Eftersom städerna växer, så är förtätningen en högprioriterad
fråga för stadsplanerare i hela världen. Alexander Ståhle har
mycket att göra, som forskare och expert inom området. För
ett par dagar sedan kom han hem från Hongkong och om
några dagar ska han flyga till Bogota för att vara med på en
internationell borgmästarkonferens.
– På många ställen i exempelvis Sverige har biltrafiken brett
ut sig i städerna. Vi har anpassat oss till det. Varken politiker
eller statliga myndigheter, som Trafikverket, verkar prioritera
att ha bostäder istället för trafikleder. Om vi leder bort trafiken
och tar bort parkeringsplatser, så frigörs mycket yta där vi kan
bygga stad, påpekar Alexander Ståhle.
En av hans teser är att det är mest hållbart, för både individ
och samhälle, att bo där man arbetar. När människor bor
långt från arbetsplatsen ökar behovet av transporter och
infrastruktur, samt parkeringsplatser.
– Var du än lever, så bör du ha nära till ditt arbete. Fast livet
handlar inte bara om arbete, utan också om fritidsaktiviteter,
umgänge, vård, skola, omsorg och så vidare. Kommuner som
består av rena villaområden tar stora samhällsutgifter för vägar,
utbyggd service och skolor. Samhället borde nog inte subventionera de merkostnader som uppstår när människor bor
någon annanstans än där de arbetar.

Den bok han har skrivit är indelad i tre avsnitt, hur vi fick
den stad vi nu har – en slags bilstad – varför vi fick den och
hur den fungerar idag. Del två handlar om vilka trender som
just nu kan förändra städerna. Del tre har tre framtidsscenarier, hur städerna kan förändras den närmaste tiden.
Alexander Ståhle tror att den utglesade bilstaden, som vi
planerat för de senaste 100 åren, inte håller så länge till.
Städerna förtätas och privatbilismen motas ut från staden.
Det finns politiska och ekonomiska subkulturella drivkrafter,
som driver på förändringen väldigt starkt.
När tätorterna växer har vi två val, antingen förtäta eller
breda ut staden.
– Förtätning är enligt min uppfattning den enda möjliga
vägen att gå. De allra flesta städer i världen är väldigt utbredda
och människor är beroende av bilen. Det finns mycket mark
att bygga på där det nu är trafikplatser, parkeringsytor, restytor
och industriområden.
Företaget Spacescape, som han är delägare i, har räknat
ut att om man bygger 140 000 nya bostäder i Stockholm,
så försvinner endast tre promille av värdefull grönyta. När
bostadsområden förtätas bör man bygga längs med gator eller
på parkeringsplatser. Lösningen är också att använda platser
som inte har bostäder. När vi bygger bostäder på obebyggda

Varken politiker eller statliga myndigheter, som Trafikverket,
verkar prioritera att ha bostäder istället för trafikleder.
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När bostadsområden förtätas bör man bygga längs med
gator eller på parkeringsplatser. Lösningen är också att
använda platser som inte har bostäder.

Parkeringsyta intill Folksam-skrapan på Södermalm i Stockholm.

tomter måste vi även göra parker.
Hur mycket grönyta anser du att det ska vara?
– Det finns ett mått på grönyta per person.
I Stockholms innerstad ligger den på mellan
fem och tio kvadratmeter per person, i närförort på 50 kvadratmeter per person och i
vissa förorter 100–150 kvadratmeter per
person.
Förorten kan alltså ha tio gånger mer grönyta per person än
stadskärnan. Dubblar man tätheten så finns det fortfarande
väldigt mycket grönyta per person. Parker är en viktig faktor
i stadsplaneringen, enligt Alexander Ståhle, även närheten till
natur där man kan leka och ta igen sig.
– I anslutning till våra stora vägar finns det mycket grönyta, som inte används och har ett lågt värde. Det är en stor
potential för utbyggnad. Sådana områden kan bli levande
stadsgator med bostäder. Bilen och bilismen är ett slags
förtryck som vi anpassat oss till, vilket är absurt. I många
städer utomlands tar man bort biltrafiken och anlägger
promenadvägar och cykelstråk.
Han pekar på att om staden glesas ut ökar behovet av transporter. Folk måste ta sig från förorten in till staden för att arbeta.
– Om Stockholm år 2050 skulle bestå av nästan bara villaområden, så blir det en miljon bilar och en genomsnittlig
pendlingstid till arbetet på åtminstone 60 minuter per dag.
Om staden istället bygger 3–5 våningshus, skulle vi ha ungefär
en halv miljon bilar och en pendlingstid på 15 minuter per
dag. Så fungerar staden, sambandet mellan stadsplanering
och biltrafik.
Att människor skulle föredra att bo på landet är inget
han köper.
– All hälsoforskning visar att människor är friskare och
lyckligare i städerna. Sedan åker man gärna ut på landet på
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helgerna för att få lugn och ro. Det
betyder dock inte att man kan eller vill
leva där hela tiden. Städer ger närhet till
vård, skola, service, vänner och familj. Att
folk föredrar att bo i ett eget hus i förorten
är en effekt av subventionerad massbilism.
Bilstaden har sin egen negativa spiral. Ju
fler människor som bor utanför staden, ju
fler bilar blir det vilket sänker stadens kvalitet. Många av de
bilar som kör runt i staden tillhör förortsbor som måste ha bil.
Barnfamiljer ogillar staden för att den är smutsig, farlig och
bullrig. Det behöver inte bero på att det är bättre att bo i villa,
utan på att det är otrevligare att bo i stadskärnan. Den
massbilism som följer av utglesningen gör att barnfamiljer inte
trivs inne i staden. Det är en ond cirkel, staden blir tuff att bo i.
Men bostadspriserna gör ju att folk får en mycket högre
levnadsstandard när de flyttar från en lägenhet i staden till ett hus
på landet?
– Vad är levnadsstandard? Är det livskvalitet att ha långt till
vårdcentral och service? Ett högt pris är resekostnaderna och
att man är beroende av bil. För de i snitt fem tusenlappar en
bil kostar per månad kan man ha lantställe, åka taxi, göra en
del resor. Det är dyrt att ha bil. Dessutom subventionerar
samhället den här livsstilen via reseersättningar, underhåll av
vägar, infrastruktur för avlopp, el och så vidare. Det är inte
försvarbart att det kostar samhället mycket mer när människor
bor utanför städerna. Om villaägarna skulle betala vad det
egentligen kostar skulle betydligt färre bo på landet. Kollektivtrafik och utryckningsfordon är till exempel mycket dyrare att
driva i villaområden än inne i staden.
– Det finns naturresurser som måste förvaltas, jord- och
skogsbruk, gruvdrift, lokala kulturföretag och så vidare. Då är
det motiverat att bo på landet. Att bo i förorterna till de stora

FAKTA:
Alexander Ståhle är teknologie doktor i
stadsbyggnad vid KTH. Han är delägare i
Spacescape, ett konsultföretag där
forskningen finns med i stadsplaneringen för att få en bättre stad, såsom
forskningsprojektet Framtidens städer
och trafik finansierat av Formas - vilka
trender som formar städer, stadsmiljöer
och trafik, samt hur vi ska få de miljöer
människor vill ha.
Spacescape har analyserat städer som
Stockholm, Göteborg, Sollentuna,
Knivsta, Varberg och Kävlinge. I en
analys för Hyresgästföreningen
identifierades mark för en miljon
bostäder i centrala lägen i tio svenska
städer, vilket kan täcka behovet av
bostäder fram till år 2050 – ta tillvara på
bottenvåningar, ta bort parkeringar och
biltrafik och göra plats för stora gårdar
som barn kan leka på, lekplatser i parker
och extremt låga hastigheter i
stadsmiljö - bostäder centralt i lugn och
ro med mycket grönska omkring.

städerna är däremot någonting annat, det kan sägas vara en
hundra år gammal patriarkal uppfinning då bara en i hushållet
pendlade till jobbet.
Hur ska då husen se ut som byggs i staden?
– I närförorterna, där det finns mycket plats, kan husen
vara fyra till sex våningar höga. Barn ska kunna leka ute i
miljön utan att bli påkörda. I exempelvis Barcelona stänger
man av vägar för att göra gångstråk och cykelvägar.
Kan du nämna ett dåligt och ett bra exempel på förtätning
av staden?
– Hagastaden i Solna utanför Stockholm är skuggig och
trång, ett problematiskt exempel. Där börjar man närma sig
gränsen för hur människor ska bo. Det är dock väldigt
ovanligt att svenska städer är för tätt byggda, kanske vid
centralstationerna där det ligger många kontor.
Ett exempel på en lyckad förtätning av en storstad tycker
han är överdäckningen av Söderleden på Södermalm där
man byggt bostäder ovanpå en trafikled i innerstaden.
– Malmö har en del riktigt lyckade områden och en klar
tanke med förtätningen, kompakt bebyggelse och många
nya parker, som i Västra hamnen, Rosengård och liknande.
Värdefull jordbruksmark ska sparas och tillgänglig mark
förvaltas därför väl. Staden får inte breda ut sig. I Göteborg
har det länge skett en utbredning, vilket medför stora utgifter
för infrastruktur. Stockholm har bra kollektivtrafik, vilket gör
att man kan pendla till arbetet med tåg, buss och tunnelbana.
Sedan finns det en del riktigt dåliga förtätningsprojekt i
Sverige med punkthus och markparkering.











    










Föreningen Sveriges Stadsbyggare
tar klivet in i framtiden – nytt namn,
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konferenser och en vass tidskrift.
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www.sverigesstadsbyggare.se och
bli medlem eller värva en ny medlem
redan idag.

Föreningen
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Lättare åtgärda
förfallna hus
Regeringens utredare, Boverket, vill göra det lättare för kommunerna att hantera problemen med förfallna byggnader. Ändringar av Plan- och bygglagen och enklare delgivningsförfarande med krav på
byggnadernas ägare föreslås, likaså att staten ska medfinansiera rivningar som verkställs av kommunerna.
2014 utfärdade 250 av landets 290 kommuner tillsammans
över 800 förelägganden om förfallna byggnader och ovårdade
tomter efter anmälningar av personer i problemfastigheternas
omgivning.
Kommunerna kan agera om förfallet är långt gånget eller
om man kan befara att byggnader eller tomt utgör en säkerhetsrisk och/ eller betydande olägenhet. Beroende på graden
av förfall kan ägare åläggas att reparera eller riva.
Men att driva ett så kallat tillsynsärende om vanskötta
byggnader är en tidsödande och resurskrävande process som
långt ifrån alltid leder till önskat resultat.
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Ett ganska typiskt exempel är det här tillsynsärendet i
Hudiksvalls kommun med följande händelseförlopp:
2012-10-04 Anmälan om förfallet bostadshus och uthus
upprättas
2012-10-10 Tillsynsbesök som fotodokumenteras
2012-11-27 Fastighetsägarna avkrävs skriftlig förklaring
2013-01-27 Ägarna svarar att rivning planeras till april/maj
2013-07
Kommunens plan-och byggkontor får information om att husen inte har rivits.
Under våren och sommaren 2013 gör plan- och bygg försök att
få kontakt med ägarna flera gånger utan att lyckas.

FAKTARUTA/KRAVEN I PBL
Kraven på underhåll och skötsel av byggnadsverk och tomter
finns i PBL 8 kap och byggnadsnämndens tillsynsansvar och
ingripandemöjligheter regleras i huvudsak i kap 11 i Plan- och
bygglagen.
Enligt PBL 8 kap 14 § ska byggnader hållas i vårdat skick
och underhållas så att deras utformning och tekniska
egenskapskrav bevaras. Av PBL 8:4 framgår vilka tekniska
egenskaper som avses.
Enligt PBL 8:15 ska tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen inte uppkommer.
Enligt PBL 11:21 får byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att riva byggnadsverk om det är förfallet eller skadat
i väsentlig omfattning, inom en viss tid.

Efter Mark-och miljödomstolens avslag på Hudiksvalls kommuns
ansökan om utdömande av vite kopplat till rivningsföreläggande
av bostadshuset och uthuset på bilden, har tillsynsärendet gått i
stå. Det är inne på sitt femte år och efter motgången i domstolen
har plan- och byggkontoret inte haft resurser att driva ärendet
vidare. Foto: Hudiksvalls kommun

2013-09-24

2013-10-04
2013-11-05
2014-01-13
2014-01-28
2015-02-15

Byggnadsnämnden beslutar om rivningsföreläggande med löpande vite. Rivningen ska vara
gjord senast 2013-12-31.
Begäran om delgivning skickas till polisen.
Undertecknade delgivningskvitton når 		
kommunen.
Nytt tillsynsbesök. Konstateras att ingen åtgärd
vidtagits.
Byggnadsnämnden beslutar att ansöka om
utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.
Mark-och miljödomstolen vid tingsrätten i
Östersund avslår ansökan.

Två och ett halvt år efter det att tillsynsärendet inleddes underkände Mark-och miljödomstolen rivningsföreläggandet och
skälet var att Hudiksvalls kommun gjort ett formellt fel.
Byggnadsnämnden hade haft för bråttom med att besluta
om ansökan om utdömande av vite. Enligt domstolen
förutsätter lagen att en hel kalendermånad ska passera från
dagen då rivningen skulle varit genomförd tills dess att
ansökan om utdömande av vite kan göras.
Problemet med förfallna byggnader och ovårdade tomter är
sannolikt större än det de cirka åttahundra föreläggandena
under år 2014 ger sken av. De här fastigheterna ligger oftare i
glesbygd än någon annanstans och de har sällan ett marknadsvärde som motiverar upprustning till bruksskick. Ibland har
ägaren/ägarna inte råd med underhåll och någon enstaka gång

handlar det om ”herrelösa” fastigheter, det vill säga det går
inte att fastställa vem som är ägare.
För att handläggningen av ärenden om problemfastigheter
ska gå snabbare och vara mindre krånglig föreslår Boverket i en
rapport till regeringen att delgivningsförfarandet ska förenklas
och inte kräva polismyndighetens medverkan.
En annan förenkling Boverket vill se är en ändring av Planoch bygglagen så att den fastighetsägare som fått föreläggande
om rivning inte behöver söka rivningslov. Rivningsföreläggandet
ska också inkludera bortforsling av rivningsmaterial.
I fall där brister i en byggnad kan åtgärdas med reparation
behöver underhållsbehovet utredas och Boverket anser att de
certifierade kontrollansvariga har den sakkunskap som behövs
för den uppgiften.
Rivning i kommunens egen regi kan det bli fråga om i
särskilt allvarliga fall av vanskötsel där fastighetens ägare inte
går att hitta eller inte har råd att bekosta rivningen. Boverket
menar att kommunerna bör få hjälp av staten att finansiera
kostnaderna för sådana rivningar, som de enligt lag är tvingade
att utföra.
Ett ärende, utifrån Boverkets förslag och inkomna remissyttranden, bereds fortfarande inom regeringskansliet och kan
komma att resultera i en proposition tidigast hösten 2017.
Text: Bitte Nord, frilansjournalist
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Tjörn är en ö i Bohuslän.

Cultural
Planning
gav bättre ÖP

Strukturkarta över Tjörn med omgivning, Göteborgsregionen i sydost.
Karta: Tjörns kommun .

Det pratas mycket om Tjörns själ och om Cultural Planning, men vad är det – egentligen? Den
formella betydelsen är att ”Cultural Planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella
förtecken.” På vanlig svenska betyder det att de som beslutar om hur det ser ut och vad som händer
i vårt samhälle mer ingående tar reda på vad medborgaren tycker och vill och vilka kulturella
resurser som finns innan ett förslag läggs.
Medborgarna får alltså vara en del i processen på ett betydligt
tidigare stadium än innan. Detta ger beslutande instanser
bättre beslutsunderlag och man har en bra förankring för
utvecklingsarbetet redan från start. Och arbetet stärker
identiteten, Tjörns själ. Cultural Planning är användbart i
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princip överallt i kommunens arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser enbart fördelar:
– Vid framtagningen av den nya översiktsplanen har
metoden visat sig vara mycket framgångsrik, säger Kristina
Christiansson, sektorchef för samhällsbyggnad.

Innan samrådshandlingar togs fram hölls workshops med
politiker och tjänstemän. Därefter genomfördes en workshop
med politiker, näringsliv, föreningsliv och tjänstemän, med
fokus på hur näringslivet kan utvecklas utifrån befintliga
förutsättningar. Detta gjordes i samarbete med HDK
(Högskolan för Design och Konsthantverk).
Även under samrådet var dialogen viktig och en enkät
delades ut i olika sammanhang och fanns även på kommunens
hemsida. Drygt 600 personer besvarade enkäten. Resultatet
har gett ett bra underlag för politiker och tjänstemän för att
lyssna in Tjörnbornas tankar om sin ö och vad de anser vara
viktiga frågor för framtiden.
DIALOG MED BARN

Frågor ur enkäten har varit utgångspunkt för ett antal workshops med kommunens femteklassare. Vid sidan av diskussionen
med barnen hur de ser på Tjörn nu och i framtiden fick de i uppgift att göra ett vykort som visade vad de ansåg var Tjörns identitet.
Frågorna har också varit grunden i dialogmöten med medborgare, näringsliv, föreningar och ungdomar. De var en del
av samrådsmötena. Här satt politiker och tjänstemän i rundabordssamtal med medborgare för att tala om hur man ser på
Tjörn 2025 och vad man är stolt över idag.
Under hösten 2012 och våren 2013 fortsatte en arbetsgrupp
med chefer från alla förvaltningar och kommunala bolag
gemensamt med det konkreta utvecklingsarbetet.
FLER PROJEKT MED SAMMA METOD

Ett annat bra exempel är en tätortsstudie för AlmösundMyggenäs-Almön, säger Kristina Christiansson, sektorchef
för samhällsbyggnad.
Studien inleddes med en workshop för allmänheten. Ett
60-tal Tjörn-bor infann sig för att tillsammans med tjänstemän och politiker prata om nuläge och framtid. Deltagarna
fick svara på frågor som: vilka är områdets styrkor respektive
svagheter, vilka är smultronställena, vilka platser känns

otrygga och så vidare. Även barnen involverades i arbetet med
förstudien.
– En förskoleklass och en tredjeklass på Myggenäs skola fick
ge sina synpunkter och önskemål och ritade även önskekartor
över området.
HJÄLP MED PLATSER, ÅRTAL OCH HISTORIK

När en natur- och kulturguide skulle tas fram visade det sig
vara speciellt lämpligt att använda sig av metoden för faktainsamlandet. Projektledaren Maria Bäckersten, som också
är kultursekreterare i kommunen, tog kontakt med ett antal
nyckelpersoner i sitt kontaktnät och satte samman en referensgrupp. I den åtta man starka referensgruppen för guiden fanns
representanter från Hembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen, föreningen De seglade för Tjörn samt enskilda personer
med kunskaper utöver det vanliga. Gruppen fick tycka till om
de platser som föreslagits ingå i guiden och ge egna förslag.
– Det pågick en ständig dialog. Vi fick fantastisk hjälp med
bland annat årtal och historik som hade varit omöjligt för oss
projektledare att ha koll på. Det går ju inte att få med allt men
vi försökte verkligen att vara så heltäckande som möjligt. Vad
är naturligare än att vända sig till de som vet och har insyn,
säger Maria Bäckersten.
Maria är mycket nöjd med Cultural Planning som metod
och anammar den även vid framtagningenav innehållet i
Tjörns kulturvecka.
– Som tjänsteman handlar det om att släppa taget. Man får
inte vara rädd för att tappa kontrollen över uppdraget utan
istället vara ödmjuk och ta emot all den kunskap som finns
bland medborgarna. Ett annat lite udda exempel på hur
Cultural Planning kan användas är när man namngav
konferensrummen i nya kontorslokaler. Då tog man hjälp av
hembygdsföreningen för att finna namn på starka kvinnor
från Tjörn som fick låna ut sina namn till konferensrummen.
Text: Eva-Karin Ohlsson, informationschef Tjörns kommun.
Foto: Maria Johannessen

FAKTA ÖVERSIKTSPLAN TJÖRN
BOSTÄDER

NÄRINGSLIV

PROJEKT PÅ TJÖRN

• Planberedskap för 100–150 nya bostäder
per år i kommunen.
• Bostadsbyggandet ska i första hand ske
i eller i anslutning till utpekade samhällen
inom kommunens huvudstråk.
• I anslutning till huvudstråket kan på sikt
bostäder inom fritidsområdena få samma
storlek som bostäder i tätorterna.
• I tätorter ska vi komplettera och utveckla
från de inre delarna och växa utåt.
• Nya områden ska tillkomma i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse.
• Ny bebyggelse i tätorter lokaliseras inom
gångavstånd från kollektivtrafikstråk för att
stödja möjligheten att utnyttja och utveckla
en god kollektivtrafik.
• Utnyttja befintlig infrastruktur i så stor
utsträckning som möjligt.
• Spridd bebyggelse på landsbygden begränsas.

• Framtida markberedskap för nya och
befintliga verksamheter. Främst Svanvik –
Vallhamnområdet samt utveckling i befintliga
samhällen.
• Anläggningar för turism.
• Utnyttja befintlig infrastruktur.
• Stödja traditionella näringar.

Cultural Planning-metoden har använts
i följande projekt på Tjörn:
• Översiktsplan 2013
• Tätortsstudien för Almösund-Myggenäs-Almön
• Skärhamns centrum
• Sagatomten i Skärhamn
• Oceanum i Skärhamn
• Kulturmiljöprogrammet
• Näringslivsprogrammet
• Handlingsplan för turism
• Kultur för äldre
• Familjecentral

RESOR OCH TRANSPORTER
• Ökad befolkning ställer högre krav på en
långsiktig och effektiv infrastruktur med en
attraktiv kollektivtrafik där miljön värnas.
• Ett ökat resande och behov av hög tillgänglighet förutsätter en utbyggnad av kollektivtrafiken och är en förutsättning för att utveckla den regionala arbetsmarknaden.
• Avlasta trafikbelastning på bron, genom
en alternativ förbindelse.
• Utveckla kollektivtrafiken.
• Skapa attraktiva pendlingsmöjligheter.
• Utveckla goda transportmöjligheter för
näringslivet.

FÖREGÅNGARE FÖR CULTURAL PLANNING
Tjörn är något av en föregångare när det
gäller Cultural Planning. Hösten 2009 fattades
ett beslut i Kommunfullmäktige om att
kommunen skulle starta ett kommunövergripande arbete kring metoden. Metoden är
nu en naturlig del av kommunens former för
medborgardialog.
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Del ett
av tre

Så blev Stockholm
tätare och högre
Ökad bebyggelsetäthet är en naturlig följd av en växande stad. Befolkningstillväxt och verksamheters
expansion är historiskt de främsta orsakerna till att nya ytor tagits i anspråk för bebyggelse i huvudstaden.
Husen har successivt blivit allt högre och bebyggelseväven tvinnas allt tätare. Stadens växtkraft riktades
under närmare 750 år utåt. Möjligheten att flytta kommungränsen för ny byggbar mark är marginell.
Sedan millennieskiftet är Stockholms stads inställning ”Bygg staden inåt”. I ett västerländskt perspektiv
är befolkningstätheten redan relativt hög i Stockholms stad. Nu är staden mitt uppe i en historiskt hög
befolkningstillväxt och det höga bostadsmålet saknar tidigare motsvarighet. Det betyder en radikalt
tätare stad. I tre delar berättar Peter Lundevall om Stockholms fortgående förtätning.

28

STADSBYGGNAD 1 · 2017

I händelse av belägring fick inte stenhus
uppföras för att fienden inte skulle kunna
förskansa sig bakom.

utlades rätvinkliga yteffektiva kvarter. Större stenhus uppfördes i centrala staden medan en glesare trähusbebyggelse
fortsatte att dominera i periferin.
Under större delen av 1700-talet och början av 1800-talet
växte staden så långsamt att den säkert upplevdes som närmast
tidlös. Antalet stadsinvånare till och med minskade i antal vid
återkommande förödande epidemier. När staden 1710/11
drabbades av pesten halverades i det närmaste befolkningsantalet. Det var i samband med de många storbränderna som
större stadsförnyelser och förtätningar kunde äga rum inom
ramen för 1600-talets renässansplaner. Stockholms Brandkontor inrättades 1746 och gav bättre försäkringsvillkor till
stenhus och rivningsstöd till trähus. Det är ett exempel på
hur administrativa åtgärder kan bidra till en högre skala
(stenhusen var större än trähusen).
MASSIV TILLVÄXT

Gamla stan med Stockholms slott i övre högra hörnet.

Under medeltiden förtätades Stadsholmen (Gamla Stan)
kontinuerligt. Husen byggdes på och till. Det mesta måste
trängas in innanför stadsmuren. Stränderna fylldes ut genom
att man ”byggde på vattnet”. Stadsholmens ursprungliga yta
kunde därmed närmast fördubblas. Priset var att man måste
bygga en ny kostsam stadsmur längre ut. Idag utgör Gamla
Stan med sin sammanpackade bebyggelse och smala gränder
en av de tätaste bebyggelsestrukturer vi känner.
Bebyggelsen på Malmarna var under medeltiden gles och
enkel. I händelse av belägring fick inte stenhus uppföras för att
fienden inte skulle kunna förskansa sig bakom. Först under
Gustav Vasas lugna regeringstid på 1500-talet kunde Malmarna
som var dåtidens Stor-Stockholm, koloniseras på allvar.
Under 1600-talet utvecklades Sverige till en stormakt.
Stockholm förvandlades från en obetydlig stad av medeltida
karaktär till en av Europas modernaste huvudstäder. Under åren
1635–1685 fyrdubblades stadsbefolkningen till cirka 60 000.
Det är stadens största relativa befolkningsökning någonsin.
Stora delar av den gamla uttjänta organiska stadsstrukturen
på Malmarna rensades bort. Efter förebilder från renässansen

Stockholm hade i århundraden varit beroende av inflyttning.
Först i mitten av 1800-talet kunde huvudstadens befolkning
växa av egen kraft genom att bland annat kosten och de sanitära
förhållandena förbättrades. År 1856 översteg befolkningsantalet
för första gången 100 000. Bebyggelsen bestod i huvudsak
av 2–4 fyravåningshus. Kyrkor och andra märkesbyggnader
liksom de många kvarnarna på höjderna, dominerade siluetten.
I Stockholms byggnadsordning maximerades hushöjden till
fyra våningar.
Under 1800-talets senare del fångades Stockholm in av
industrialismens kraftfält. Järnvägen knöt samman landet med
Stockholm som nav. Mekaniseringen av jordbruket innebar att
folk strömmade till städerna. Den explosiva globala stadstillväxten som idag är så omtalad ägde rum i Sverige och Europa
för mer än hundra år sedan. De tre sista årtiondena av 1800talet innebar en formlig befolkningsexplosion i Stockholm. Ett
frenetisk byggande igångsattes. Hade fler äldre stadsbildningar
legat närmare staden hade fler tyngdpunkter förmodligen
tillkommit. Istället utvecklas staden i huvudsak koncentriskt.
Man kan också spekulera i om kvartersstad vandrat vidare ut
i ytterstaden om Mälarlandskapet varit platt och inte genombrutet av vattendrag och höjder.
Den moderna stadens födelse stod för dörren. Tillväxtens
krafter krävde en större och modernare stad. Med Lindhagens
planen 1866 som utvidgade kvarterstaden, liksom byggnadsstadgan respektive byggnadsordningen från mitten av 1870talet, samt nedläggandet av avlopps- och vattenledningar, stod
staden märkvärdigt väl rustad för en radikal stadsförnyelse. Nu
etablerades i stor skala den täta, ordnade och variationsrika
STADSBYGGNAD 1 · 2017

29

kvartersstaden som blivit synonym med stadsmässighet och
urbanitet. Samtidigt innehöll Lindhagensplanen ett radikalt
grönt tema med en rad parker och trädplanterade gator.
Hushöjden tilläts öka till fem våningar. Gårdarna fick
bebyggas med gårdshus om högst fyra våningar men en tredjedel
av tomten (i praktiken gårdarna) måste lämnas obebyggd.
Staden växte språngartat och nådde 300 000 invånare vid
sekelskiftet 1900. Nio av tio av de som bodde i Stockholmsregionen bodde på Malmarna och i Gamla Stan. Några få
stadsliknande områden fanns utanför tullarna såsom Sundbyberg. Det glest bebyggda omlandet bestod förutom av natur
och jordbruk, av glesa stationssamhällen och burgna villasamhällen som Djursholm. Trots ett omfattande bostadsbyggande
var bostadsförhållandena bland de mest eländiga bland Europas
huvudstäder. Inneboendesystemet var särskilt utbrett bland de
redan fattiga. Stockholm var även landets största industristad
med omkring 600 fabriker. Den växande stadens utrymmesbehov
drev upp markpriserna. Det gjorde att ytkrävande institutioner
och verksamheter sökte sig till periferin där störningarna mot
omgivningarna också var mindre. Innerstadens många stora
ytkrävande och vattennära industrier och fabriker skulle under
hela 1900-talet lämna plats för attraktiva täta bostadsområden.
Det var områden som Kungsklippan på Kungsholmen,
Reimersholme, Atlas- och Rörstrandsområdet i Vasastan.
Utvecklingen kring förra sekelskiftet där den äldre bebyggelsen
revs och obebyggda partier lades under nya husgrunder,
kritiserades som resultatet av ”fantasilösa ingenjörshjärnor”
och ” intelligensfria dynamitarder”. Andra menade att
förnyelseviljan ersatts av ”missnöjesdjävulen” som ropade på
natur, historien, poesin och trevnaden. Författaren Hjalmar
Söderberg konstaterade lakoniskt att staden nu hade ”större
hus och större skojare än förr i världen”. Husen i stenstaden
växte vid förra sekelskiftet till en sexvåningsstad genom att så
kallade Kungsvåningar tilläts. Genom höga sockelvåningar,
rumshöjder och takresningar motsvarade husen i praktiken
dagens 7–8 våningshus. Ytsnåla kvarter bildade fram till
1920–1930-talen ett allt vidare rutnät.

Röda bergen i Vasastan.
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I århundrader hade Stockholmarnas formella revir utgjorts
av ett område (Malmarna) med en radie på cirka tre kilometer.
Stadsfullmäktige stod vid förra sekelskiftet inför ett strategiskt
val. Antingen att i full skala låta kvartersbebyggelsen vandra
vidare ut på Djurgårdsmarken i öster eller expandera utanför
de forna tullarna söder- och västerut. Stadsfullmäktige beslöt
att staden skulle spränga sina gränser. Omfattande markområden inköptes 1904 i Enskede och Bromma. Omkring tio år
senare togs nästa steg när enorma markområden inkorporerades, det vill säga blev en juridisk del av staden. Koloniseringen
av det lantliga omlandet kunde påbörjas på allvar. ”Större
Stockholm” blev för första gången ett begrepp och Stockholm
växte ut till en världsstad om än i fickformat. 1900-talet skulle
bli förortens århundrade.
TRÄDGÅRDSSTÄDER

Runt om i Europa riktades vid förra sekelskiftet kritik mot
den osunda överbefolkade stenstaden. Något av en grön våg
uppstod. Idealet blev en svensk stuga för familjen inbäddad i
välgörande grönska. Det egna huset var en signal för svenskhet
i en tid med nationalistiska stämningar. Känslor som fick
näring genom dels framgångar inom näringslivet dels det
nationella traumat att över en miljon svenskar emigrerade. Ett
motiv till att satsa på trädgårdsstäder var också att neutralisera
en radikaliserad och växande arbetarklass – ”en bofast
självständig arbetarstam bildar alltid ett tryggt och pålitligt
element i samhället”. Som ett led att bekämpa den fruktade
tuberkulosen rekommenderade läkarna solbelysta bostäder
med trädgårdar.
I princip uppfördes endast trädgårdsstäder i Stockholms
ytterstad under 1900-talets tre första decennier. De svenska
trädgårdsstäderna blev mindre stadsmässiga jämfört med de
internationella förebilderna. Vid spårhållplatserna tillkom
ibland lägre flerbostadshus men försöken med radhus blev aldrig
någon succé. De associerades till de stigmatiserade statarlängorna.
Svensken sades också vilja gå runt sitt eget hus. Bit för bit
omvandlades bonde- och naturlandskapet till en gles parkstad.

”Bostadsfrågans lösning är i grund och botten en trafikfråga”
uttalade en ledamot i Stockholms stadsfullmäktige i början av
1900-talet. I mer än 100 år har spårvagns- och tunnelbanenätet
varit styrande för ytterstadens förtätning, strukturer och
tidsmässiga utbyggnad. Kring spårvagnshållplatserna har de
flesta av Söder- och Västerorts cirka 100 stadsdelar byggts upp.
Elektrifieringen av spårvagnarna 1901 innebar ett avgörande
teknikgenombrott som mångdubblade kapaciteten och hastigheten. Tunnelbanans utbyggnad ett halvt sekel senare innebar
ett motsvarande genombrott. Då tillkom också ett rekommenderat avstånd mellan bostaden och tunnelbanehållplatsen vilket
påverkade stadsdelarnas omfattning och täthet. Fram till 1800talets slut var tätheten ett måste eftersom aktionsradien i avsaknad av effektiva allmänna transporter mättes i gångavståndet.

enkelsidiga lägenheter. Sådana tillkom på bland annat
Kungsklippan på Kungsholmen och Gärdet på Ladugårdsgärdet
som i århundraden varit obebyggt. De var ”kvasifunktionalism”
enligt de rättrogna funktionalisterna. Husen växte inte bara på
bredden utan även på höjden. När Gärdesbebyggelsen tillkom
med hus upp till nio våningar beskrevs det med orden nu
”reser Stockholms modernaste stadsdel sina skyskrapor mot
himlen”. Byggnadsstadgan hade 1931 lägligt ändrats så att
högre hus än tidigare tilläts. När punkthusen på Danviksklippan
tillkom i upp till tio våningar under 40-talets första hälft, var
det, det första avgränsande område för punkthus i Sverige.
Hissen var en teknisk förutsättning för de allt högre husen.
Under tiden kring andra världskriget satt några flitiga
stadsplanerare och ritade om stadsplaner för Malmarna.

Genom utbyggnaden av kollektivtrafiken blev den koncentrerade
bebyggelsen inte längre ett tvång och avståndet kunde mätas i
tid och inte i meter.
Stadsplaneringen i huvudstaden under 1900-talet bedrevs
utifrån två parallella utvecklingslinjer. Den ena var utbyggnaden
av Ytterstaden. Den andra utvecklingslinjen var att Malmarna
kompletterades och förtätades kontinuerligt. Äldre hus revs
och ersattes av högre gathus. Under 1910- och 1920-talet
växte nya stadsplaneideal fram. Linjalen lades undan för
första gången på århundraden. En mer organisk gatustruktur
eftersträvades och med storgårdskvarteren försvann gårdshusen
som i Röda Bergen i Vasastan. Det innebar en klassmässig
uppgradering att alla kunde bo i gathusen.Vid de smalare
gatorna sänktes husen medan de var högre vid huvudgatorna.
För att kompensera bortfallet av gårdshusen gjordes gathusen
bredare genom nyttjande av järnbalkar. Husen förseddes ibland
också med kortare gårdsflyglar.
Nästa kursförändring i Innerstaden sammanföll med
funktionalismens genombrott i Sverige i samband med den
succéartade Stockholmsutställningen 1930. De unga radikala
modernisterna riktade en krigsförklaring mot den rätlinjiga
kvartersstrukturen. Idealet var istället rationellt uppförda
lamellhus omspolade av livsbejakande ljus och luft. I Stockholms
Innerstad beslöts emellertid om en kompromiss. Till skillnad
mot Ytterstaden tilläts yteffektiva så kallade tjockhus med

De nya planerna visade på breddade gator och högre
gatuhus. Hade planerna genomförts fullt ut hade Stockholm
blivit modernismens huvudstad. Att staden menade allvar
vittnar de från gatan indragna husen som finns här och var
i Innerstaden. De nya planerna innebar en minskning av
byggrätten beroende av breddade gator och att gårdshusen
försvann. Därför var de många privata hyresvärdarna måttligt
intresserade av en nyordning även om rumshöjden successivt
minskade vilket gav fler våningar och mer uthyrningsbar yta.
Finansborgarrådet Hjalmar Mehr (S) siade ännu 1959 att
omvandlingarna av malmarna nästan skulle bli ”total” – det
vill säga husen skulle rivas. Innerstadens hus hade stått och
förfallit bland annat genom att det var svårt att få lån till
ombyggnader. Under perioden 1960–1975 revs i Stockholm
cirka 15 000 lägenheter i hus byggda före 1901. Det var också
en period med ett omfattande kontorshusbyggande i den
centrala staden. Rivningarna innebar att många små fastigheter
försvann och ersattes av större enheter. Däremot påverkades
inte på ett avgörande sätt höjden på husen och därmed
Stockholms klassiska siluett.
Text: Peter Lundevall, stadsplanerare och författare till bland annat "Stockholm
– den planerade staden" och senast (2015) "Staden mellan rummen –
Stockholms stadsbyggnad i brytningstid". Utgivna på Carlsson Bokförlag.
Foto: Lennart Johansson
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GIS-arbetet
samordnas
i norra Bohuslän
GIS-verksamheten är en viktig nyckel för att i första hand handläggare inom Plan, Bygg och Miljö
ska kunna ta riktiga beslut utifrån lättillgänglig och ajourhållen kartdata, men GIS kan användas
brett inom de flesta kommunala verksamheter.
Norra Bohuslän har sedan 2008 ett unikt samarbete inom
GIS då man anställde en gemensam GIS-samordnare i tre av
kommunerna (Munkedal, Tanum och Strömstad). Det fanns
ingen anställd samordnare på någon av kommunerna tidigare,
vilket gjorde att databaserna och behörigheterna såg olika ut
och det fanns få eller inga interna webbkartor för handläggarna.
Alla tre kommuner använde dock samma programvara:
Geosecma. Handläggarna var hänvisade till olika myndigheters
webbtjänster på nätet och till arkiv för att hitta kartunderlag
och ta korrekta beslut.
De tre kommunerna anställde en samordnare som inledde
med att intervjua olika verksamheter för att ta reda på vilka
möjligheter som fanns för att bygga upp kartor anpassade för
just deras verksamheter. Tanken var att sprida GIS
på bred front genom att göra anpassade och
lättillgängliga webbkartor. När kartorna var
framtagna hölls kurser för att sprida kunskapen om
hur man använde dem. Bland verksamheterna blev
mottagandet mycket positivt och man hade möjlighet att själv ställa krav på kartornas presentation och
innehåll. Fördelen med att arbeta i flera kommuner
är att man kan ta med sig verksamheternas idéer till andra
kommuner och visa goda exempel därifrån, vilket leder till
ökat intresse hos användarna.
År 2012 utökades samverkan med Lysekils kommun och
samtidigt skapades den så kallade GIS-gruppen i Norra Bohuslän.
I princip innebär detta att alla kommuner i samverkan bidrar
med 20 procent av en GIS-ingenjör. Man slipper då hantera
debitering mellan kommunerna. I GIS-gruppen får man
möjlighet till utbyte av kunskaper och till att bolla frågor.
Man jobbar framför allt med arbetsuppgifter som gagnar alla
kommunerna, som exempelvis uppdateringar av kartdata, skapande av nya webbkartor, men också med att hantera svårare
tekniska GIS-frågor som ofta kan lösas i gruppen med hjälp av
våra olika kompetenser. Januari 2016 gick även Sotenäs kommun
med i samverkan, vilket innebär att GIS-samverkan nu täcker
alla fem kommunerna i Norra Bohuslän (Munkedal, Lysekil,
Strömstad, Tanum och Sotenäs). GIS-gruppen har också varit
ett sätt av avlasta GIS-samordnaren som på så sätt har fått
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möjlighet att ägna sig mer åt utvecklingsfrågor och att nå ut
till mjuka verksamheter.
HUR NÅR MAN UT MED GIS?

I Norra Bohuslän har man ägnat mycket tid åt att nå ut med
GIS för att öka kartanvändandet. Den grundläggande faktorn
är givetvis att informera på intranätet om uppdateringar och
utbildningar. I stort sett alla utbildningar som hålls är webbseminarier så att personal från alla kommuner kan delta, något
som visat sig vara ett framgångsrikt koncept då hela 120 personer
utbildades på interna GIS-utbildningar under 2015. Utbildningarna riktar sig till nyanställda, men efter större uppgraderingar hålls också webbseminarier om nyheter. En
annan viktig faktor är att vara med på kommunala
chefsträffar och där berätta om hur GIS används så
att de i sin tur får kunskap och kan motivera
personalen i verksamheterna att använda GIS.
Fyra gånger per år släpps nyhetsbrev. Utöver detta
har vi flera lättsammare sätt för att nå ut med våra
kartverktyg. Vi har haft GIS-mingel vid ett par
tillfällen dit man kan komma och ställa frågor under
ett par timmar. Vi har också haft ”Inspirationsdag GIS” där
föreläsare från ESRI talat och visat exempel på hur olika
verksamheter kan använda sig av GIS. Vi har även prövat att
skicka ut en ”Kartquiz” på intranätet där vi blandade vanliga
geografiska frågor med information och frågor om vår GISverksamhet, ett sätt att leda ovana användare till vår kartportal.
Ett av de mest framgångsrika koncepten för att nå ut i mjuka
förvaltningar är något som vi kallar ”GIS On Tour” där två
personer från GIS-gruppen går runt bland alla verksamheter
under två dagar. På så sätt når man användare som tror att de
inte har någon nytta av GIS. Ett exempel är hemtjänsten där
möjligheten att kontrollera med personnummer att rätt person
bor på en adress är värdefullt.
Text: Maria Syrén, GIS-samordnare i Norra Bohuslän.
Vill du veta mer om hur vår GIS-samverkan fungerar?
Kontakta Maria Syrén, maria.syren@munkedal.se.

I Ishotellets nya fryshus, kan isblock tillverkas
och bevaras året om.

Från vänster: Kevin Zhang, CMEA, Doug Drever, IFME:s ordf, Zhou Hui Ming, CMEA,
Chris Champion, IFME:s gen sekr, Ross Vincent, IFME:s vice ordf och Zhang Ming, CMEA.

IFME träffades i Kiruna
IFME, The International Federation of Municipality Engineering, höll sitt höstmöte i Kiruna
9–11 november 2016. Föreningen Sveriges Stadsbyggare är medlem i IFME och var värd
för mötet. IFME har funnits i över 55 år.
Den svenska föreningen blev tillsammans med den danska
föreningen medlem i IFME 1962. IFME:s exekutiva kommitté
(Exco) håller normalt två möten per år. Senast IFME höll ett
möte i Sverige var i Malmö april 2008. I 2016 var det dags för
ett IFME-möte i Sverige igen. Valet föll på norra Sverige, gärna
mörker och snö, tyckte IFME:s ledning, och Kiruna kunde
vara intressant ur fler aspekter. IFME har växt sedan förra
mötet i Sverige. Deltagare från de tre nya kommunaltekniska
organisationerna hälsades särskilt välkomna, det vill säga
CKAIT i Tjeckien, SKSI i Slovakien och CMEA i Kina.
I Kiruna deltog 27 personer, varav fyra svenskar och fyra
partners. Hela 14 länder var representerade.
Resor till dessa nordliga trakter hör inte till det vanliga för
IFME-deltagarna, därför erbjöds också ett besök i Narvik
utanför det ordinarie programmet. Stor del av gänget valde
att börja i Narvik 8–9 november. I Narvik fick vi ta del av tre
givande föredrag. Direkt efter ankomsten till Kiruna, lyssnade
vi till Göran Cars, professor på KTH och projektledare för
Kirunas stadsomvandling. Göran gav en fyllig uppskattad
presentation om arbetet med att flytta Kiruna centrum till
förmån för gruvverksamhetens utveckling.
IFME-mötet i Kiruna delades i en mötesdel och en workshopdel. Efter lång beredningstid fattades beslut om ny avgift
till IFME. Medlemsantalet i respektive organisation har
tidigare utgjort grund för avgiften till IFME. Omsättningen
inom föreningen bör också vara en parameter, inte bara antalet
medlemmar, vilket påverkar Nya Zealand och Danmark mest.
Om vi tittar på exemplet Danmark så är deras organisation
KTC en renodlad chefsförening, 375 medlemmar, med

omfattande verksamhet och en omsättning, som är cirka 2,5
gånger så stor som Sveriges Stadsbyggares. Detta betyder att
KTC:s avgift ökar från 500 till 1300 Euro. För vår förening innebär det en sänkning från 1500 till 1300 Euro. Den nya avgiften
gäller fullt ut 2018 med 50 procents effekt för 2017 års avgift.
Sociala medier är viktiga. Vi var överens om att använda Twitter
och WeChat mer. Ett viktigt mål för IFME är att främja
tekniskt och kulturellt utbyte mellan kommunalt och offentligt
verksamma ingenjörer och tjänstemän över hela världen. Internationellt utbyte av information, innovationer, färdigheter och
erfarenheter är avgörande i dagens globala värld.
IFME:s aktivitetsplan fick en översyn i de spännande grupparbetena i workshopdelen, som förtjänstfullt leddes av FAME:s
(Finland) ordförande Heikki Lonka. Genom att arbeta med
olika scenarier försökte vi tänka oss hur IFME ska se ut och
fungera i framtiden. Men inga givna svar finns, arbetet ska
fortsätta vid nästa möte i maj i Finland.
De två kommande IFME-mötena 2017 hålls i Finland i maj
respektive i Australien i augusti.
Presentationerna från Narvik och Kiruna finns tillgängliga
på IFME:s hemsida: http://www.ifmeworld.org/viewdocument/
presentations-in-narvik-kiruna
På IFME:s hemsida hittar du också mer information om
organisationen.
Text och foto: Föreningen Sveriges Stadsbyggares representanter vid
mötet: Bo Bäckström, ordförande, Gävle, Jan G Nilsson, vice ordförande,
Kalmar, Anders Bylund, styrelseledamot, Luleå, Inger Sundström,
internationell samordnare, Skärhamn
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NOTISER

Nytänkare i Göteborg
vann Planpriset 2016
Frihamnen i Göteborg vinner Planpriset 2016. En nytänkande
medborgardialog och ett arbetssätt som uppmuntrar initiativ
från både små och stora aktörer är vinnande faktorer. ”Ett
inspirerande föredöme” kallar juryn för årets Planpris Frihamnen.
Området är den första delen som ska byggas ut enligt Göteborgs
Stads vision Älvstaden.
Frihamnen planeras för social hållbarhet, vilket bland annat
innebär variation i bostadsbeståndet. Staden styr vad bostäder
får kosta genom att anvisa mark med krav på låga hyror. Tjänstemännen har också en nytänkande dialog med byggherrar så att
både små och stora företag kan bygga. Planprocessen innehåller
också en nytänkande medborgardialog.
Juryns motivering: ”När sjöfarten flyttar ut mot havet tar
Göteborg chansen att göra älven till en tillgång för alla. I planarbetet med Frihamnen har Göteborgs Stad utvecklat ett nytänkande arbetssätt för att bjuda in medborgarna, företagen
och de kommunala förvaltningarna att samarbeta kring
utvecklingen av en mer socialt och ekologiskt hållbar stad.
Ett inspirerande föredöme.”●

Fyra företag får SKL:s första
ramavtal för att bygga bostäder
SKL har genomfört en upphandling för att kunna erbjuda
kommuner bra, billiga bostäder i ett läge då kommunerna
behöver bygga snabbt. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och
Villa VIDA får ramavtal.
240 av landets 290 kommuner med 94 procent av Sveriges
befolkning uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen
drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar
Sveriges tillväxt. För att ge kommunerna praktiskt stöd i att
lösa bostadsbristen har SKL därför för första gången genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus som kommuner ska kunna använda från och med 2017.
Upphandlingen genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av SKL och i dialog med ett
stort antal leverantörer av bostäder. Upphandlingen syftar
till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till
att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med
hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider.
I tilldelningen som meddelas idag ges Hjältevadshus,
BoKlok, NCC och Villa VIDA ramavtal. Företagen rankas
också i den ordningen. ●

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Välkommen till

Medborgardialog i
samhällsbyggnadsprocessen
– varför då?
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

9 –10 maj i Stockholm
Föreningen Sveriges Stadsbyggare bjuder in till föreningens kurs:
Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – varför då?
Deltagarna i föreningens två tidigare kurserna representerade en
mångfald av professionerna inom samhällsbyggnadsprocessen.
Deltagarna var mycket nöjda med upplägg och genomförande
av kursen. Föreningen bjuder därför in till ytterligare en kurs den
9–10 maj 2017 i Stockholm. Detaljerat program med anmälan
skickas ut under februari.

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Whites arkitektkontor i Stockholm.

34

STADSBYGGNAD 1 · 2017

KALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM
Stadsbyggnadsdagarna 2017

15–16 mars

Helsingborg

Trafikfrågor i stadsbyggandet 2017

27–28 april

Gävle

Medborgardialog i samhällsbyggandet

9 – 10 maj

Stockholm

Gatu- och parkdagarna 2017

16–18 maj

Sundsvall

Lantmäteridagarna 2017

17–18 maj

Göteborg

Sveriges Stadsbyggare Årskongress 2017

18–19 september

Göteborg

Mex-dagarna 2017 – mark & exploatering 2017

7 – 8 november

Falun

Kommunala Lantmäteridagarna 2017

22 – 23 november

Stockholm

FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT
SATS årsmöte

5–6 maj

sydkusten el Husavik, Island

IFME vårmöte

9–13 maj

Jyväskylä, Finland

FAME årsmöte

11–13 maj

Jyväskylä, Finland

EAME årsmöte och NKS vårmöte

25–26 maj

Narva, Estland

IPWEA årskongress och IFME höstmöte

20–23 augusti

Perth, Australien

KTC årskongress

26–27 oktober

Hilleröd, Danmark
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som du har fått som medlem i Föreningen Sveriges
Stadsbyggare eller som betalande prenumerant.
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Tema:

INFRASTRUKTUR

◗ E4 blir stadsgata i Sundsvall
◗ Järnvägen utvecklar Strängnäs
◗ Helsingborg tar helhetsgrepp
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Returadress
Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

PORTO
BETALT

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Gatukontorsdagarna

• Multifunktionella ytor är framtidens melodi.
• Stadsmiljöavtalens möjligheter.
• Dialogens betydelse vid förändringar i det offentliga rummet.
• Parkerna stärker stadens attraktivitet.

Välkomna!
Anmälan öppnar i februari

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Sundsvalls kommun samt Sveriges
Kommuner och Landsting.

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Välkommen till

Sveriges Stadsbyggare 2017
18–19 september i Göteborg
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Kommunal Teknik

Tema: Innovativt stadsbyggande
Konferens om innovativt stadsbyggande anordnas i samband med
Föreningen Sveriges Stadsbyggares (f.d. Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningens) 115:e årskongress. 18–19 september 2017.
Chalmers Konferens & Restauranger, Lindholmen i Göteborg.
Program kommer under våren.
Boka dagarna i era kalendrar redan nu!

Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

