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”Jag är väldigt stolt 
över mitt jobb. Att få 
göra skillnad i folks 
vardag. I min roll som 
trafikplanerare skapar 
jag förutsättningar för 
ett hållbart resande. 
I Huddinge påverkar 
jag både dagens och 
framtidens samhälle.”  
JACK LU, TRAFIKPLANERARE I HUDDINGE 

Nya kommunikationer 
i Huddinge knyter 
ihop regionen

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela
regionen. Spårväg syd ger potential för 35 000 nya bostäder. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt 
för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde.
Nu behöver vi bli fler samhällsbyggare. Blir du nyfiken så läs mer på www.huddinge.se/samhallsbyggare.

Vi bygger ett modernt samhälle
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LEDAR E

Föreningen beslöt vid årskongressen 2016 att 
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen från och 
med den första januari 2017 skulle byta namn till 
Föreningen Sveriges Stadsbyggare. Samtidigt har vi 
uppdaterat och moderniserat vår logga men behållit 
kopplingen till vår långa historia. 

Inför beslutet fanns en del farhågor. Ska vi ändra 
namnet på en förening som framgångsrikt verkat i 
över hundra år, kommer vi att förlora vår identitet 
och igenkänningsfaktor? Under hösten har styrelse 
och funktionärer arbetat intensivt med genomför- 
andet av namnändringen och framtagandet av en 
sammanhållen grafisk profil för vår nygamla förening. 
Det har varit mycket att ordna med, från nya hem- 
sidor till föreningen och tidskriften, nya kuvert och 
brevmallar till varumärkesskydd av namn och logga 
hos patentverket och ändring av föreningens form- 
alia som till exempel stadgeändringar. Föreningens 
kurs- och konferens utbud har också fått en samman-  
hållen grafisk profil med avseende på blänkare i 
tidskriften, konferensprogrammen och rollups till 
våra konferenser. 

Vårt informationsmaterial om föreningen finns nu 
samlat i en visitkortsfolder och den har distribuerats 
till samtliga medlemmar tillsammans med vår nya 
pin med den nya loggan i silver och blått. Använd 
gärna visitkortsfoldern för att värva fler medlemmar 
till föreningen!

Vi börjar nu se resultatet och vår bedömning är 

att det nya namnet bättre speglar vad vi som med- 
lemmar arbetar med. Det blir enklare att förklara och 
kommunicera men viktigast är att våra medlemmar 
kan känna att Föreningen Sveriges Stadsbyggare är 
den förening som man kan identifiera sig med  
i sin yrkesroll.

Tidskriften Stadsbyggnad som du nu håller i din 
hand har varit föreningens språkrör i årtionden där 
främst medlemmarna genom tiderna bidragit med 
intressanta artiklar om stadsbyggandets utveckling 
och förändring i Sveriges kommuner. När vi nu bytt 
namn till Föreningen Sveriges Stadsbyggare är det 
svårt att tänka sig ett bättre namn på tidskriften  
än just Stadsbyggnad och genom detta framstår  
också kopplingen mellan föreningen och tidskriften 
tydligare. Vi hoppas att du som medlem och 
prenumerant fortsätter att dela med dig av erfaren-
heter och kunskaper genom bidrag till tidskriften 
Stadsbyggnads innehåll.

Det vi inte kommer att ändra på är vår ambition 
att ge våra medlemmar så stor nytta som möjligt av 
medlemskapet genom att vara det bästa alternativet 
för nätverkande, utbildning och professionell ut- 
veckling. Responsen på namnändringen har varit 
mycket positiv och vi ser med spänning och glädje 
fram emot ett nytt verksamhetsår tillsammans med 
Er medlemmar och Stadsbyggare!

För Föreningen Sveriges Stadsbyggare
Bo Bäckström, Ordförande

Från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen  
till Föreningen Sveriges Stadsbyggare!

Folkö Emily ÖREBRO KOMMUN
Forsberg Susanne SUSANNE FORSBERG UTVECKLING AB
Grege Susanna  JP INFONET
Gustafsson Niklas ÖREBRO KOMMUN
Gyllensting Kenneth KARLSKRONA KOMMUN
Ingerdal Therese SOLLENTUNA KOMMUN
Isacsson Kristina SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

NYA  MED LEMM AR
Arkedal Ann-Christin LANTMÄTERIET
Bardun Rickard SÖDERKÖPINGS KOMMUN
Bengtsson Johan TROLLHÄTTANS STAD
Claesson Christian STUDENT
Dworak Ursula JP INFONET
Ekman Lena TROLLHÄTTANS STAD
Eriksson Tommie EKERÖ KOMMUN

Krantz Lars-Gunnar GÖTEBORGS STAD
Lenell Thomas SURAHAMMARS KOMMUN
Naesenius Monne SIGTUNA KOMMUM
Palmgren Malin ÖREBRO KOMMUN
Wiklund Hanna HÄRNÖSAND KOMMUN
Åkerblom AnnaKarin SOLLENTUNA KOMMUN



Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

• Digitala ansökningar om lantmäteriförrättningar
• Initiativet
• Statskontorets uppdrag att utvärdera organiseringen av  

fastighetsbildningen m.m.
• Digitalt först

Välkomna!
Anmälan öppnar i början av april

Lantmäteridagarna 2017
17–18 maj i Göteborg

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Välkommen till

Sveriges Stadsbyggare 2017 
18–19 september i Göteborg

Tema: Innovativt stadsbyggande
Föreningen  

Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

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!

f.d. Kommunal Teknik

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare
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TEMA STADSMILJÖ

Under flera år har det på exploateringskontoret i Stockholms stad pågått en diskussion om hur vi kan 
följa upp kvaliteten på den allmänna platsmark som vi bygger i samband med att nya bostadsområden 
växer fram i staden. Exploateringskontoret har även en önskan om att utveckla kontorets arbetsmetoder 
kopplat till kvalitativa mål. I ett pilotprojekt utgick vi från stadens vision och de mål som fanns i vår 
verksamhetsplan. Tillsammans med stadens styrande dokument var de utgångspunkten för uppdra-
get, där begreppet kvalitet lyfts fram.

Kvalitet – hur utvärderar vi det?

Det diagonala stråket, Annedal. 

Hur skulle vi då angripa uppgiften? I flera av stadens större 
stadsutvecklingsprojekt arbetas det fram arkitekturprogram, 
gestaltningsprogram, kvalitetsprogram och stadsmiljöprogram 
för att ge riktlinjer för den allmänna platsmarkens utformning. 
Dessa dokument kommer ofta till i detaljplaneskedet och är 
inte juridiskt bindande, utan endast rekommendationer. För 
val av pilotprojekt satte vi upp kriterierna att det skulle finnas 
någon form av program för den yttre miljön, att området i 
princip skulle var färdigbyggt och inflyttat, att programmet 
skulle innehålla beskrivning av både platser/torg, parker och 
gator/stråk. Vi enades om att bostadsområdet Annedal 
uppfyllde dessa kriterier, och att det därför lämpade sig för en 

pilotstudie (aktuella etapper färdigställdes under 2013–2015). 
På exploateringskontoret var vi en projektgrupp där 

kompetenser som trafikplanerare och landskapsarkitekt fanns 
med. Piloten genomfördes med hjälp av en konsult från 
strategi- och analysföretaget United Minds.

METOD

Den metod som vi valde var en kvalitativ utvärderingsmodell  
i sju steg. Den bygger på kvalitativa forskningsmetoder som 
bland annat Robert K. Yin (2011) och Joseph Maxwell (2009) 
beskriver i boken ”Kvalitativ forskning från start till mål”. Här 
menar Yin att kvalitativ forskning ”strävar efter att använda 
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Kvalitet – hur utvärderar vi det?

Bild ur gestaltningsprogrammet.  Landskapslaget AB

många källor istället för en enda typ av belägg”. I pilotprojektet 
Annedal syftar studien till att undersöka hur olika personer 
upplever ett bostadsområdes utemiljö – utifrån ett antal olika 
dimensioner får dessa personer redogöra för sina intryck och 
erfarenheter, framför allt genom samtal. 

MÅL FÖR UTVÄRDERING

Eftersom Annedal omfattades av ett särskilt gestaltningspro-
gram, ”Program för stadens mark”, är det främst detta 
program som har utgjort källan för de kvalitativa målen som 
utvärderats. Gestaltningsprogrammet innehåller dels övergri-
pande mål för hela området och dels mål kopplat till olika 

typer av miljöer. De övergripande målen är indelade i: ”Barnen 
som målgrupp”, ”tillgänglighet och trygghet”, samt ”rekreation 
för alla”. Målen kopplade till olika miljöer är indelade i ”gator 
och stråk”, ”platser/torg”, och ”parker”. Därefter omformulerades 
de kvalitativt formulerade målen till specifika frågeställningar/
påståenden. 

GENOMFÖRANDE

Utvärderingsdeltagarna bestod av två grupper, dels boende  
i området och dels planerare från exploateringskontoret. 
Grupperna var ungefär jämnstora med cirka 17 personer och 
härigenom jämförbara. Som komplement till dessa grupper 

Utvärderingsmodellens sju steg:

1. Att identifiera de kvalitativa målen i gestaltnings- 
programmet, som ska utvärderas

2. Att omformulera målen till frågeställningar

3. Att identifiera de relevanta utvärderingsdeltagarna
4. Att definiera ett utvärderingsupplägg genom att  

kombinera olika utvärderingstekniker.

5. Att förbereda utvärderingen
6. Att genomföra utvärderingen
7. Att analysera resultaten och dra slutsatser från dessa.

1Kvalitativa mål 2Frågeställningar 3Utvärderings-
deltagare 4Utvärderings-

tekniker 5Förberedelser 6Utvärdering 7Analys
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intervjuades en rullstolsburen person och en skolpersonal 
(tillgänglighets- och skolperspektivet).

Utifrån de frågeställningar som identifierades och utifrån 
den grupp av deltagare som valts ut, beslutades att fyra gåturer 
skulle genomföras – två med brukare och två med tjänstemän 
från exploateringskontoret. Var och en av dessa gåturer följdes 
direkt av en fokusgruppsdiskussion. Det var samma deltagare 
som deltog i gåturen som var med i fokusgruppen. Samtalet 
leddes enligt en samtalsguide av konsulten. Som komplement 
till detta gjordes även två djupintervjuer.

RESULTAT

Pilotstudien visar att deltagarna upplever att flera av gestalt-
ningsprogrammets mål har uppfyllts. De mål som uppfyllts 
särskilt väl är att området utformats med barn som målgrupp 
och att parkerna erbjuder upplevelsevärden för alla åldrar. 
Många beskriver Annedal som ett område med brett utbud av 
aktiviteter och miljöer. Några av deltagarna anser att förbätt-
ringsmöjligheter finns inom trafiken, där vissa platser upplevs 
osäkra för barn. Parkerna i Annedal beskrivs som en viktig 
bidragande orsaksfaktor för att göra området trivsamt. Deltagarna 
tycker att balansen mellan fri natur och anlagd park är bra. 

Många ansåg att målet kring områdets platser och torg inte 
hade uppfyllts. Platser och torg upplevdes inte särskilt 
inspirerande och Mariehällstorget (i programmet benämnt 
Bällstatorget) beskrevs som en innehållslös yta. Deltagarna är 
mer positiva till platsen kring ån.

Den rullstolsburna personen berättade i intervjun att hon är 
nöjd med framkomligheten i Annedal. Framkomligheten på 
gator och stråk är bra. Men vissa saker försämrar framkomlig-
heten, som nivåskillnader i utomhusmiljöer.

Den intervjuade skolanställda bekräftade att skolan använder 
flera delar av Annedals utomhusmiljö i undervisningen. 
Användningen av utomhusmiljöer sker på lärarnas eget 
initiativ, framförallt inom undervisning i idrott men också 
matematik och biologi.

SLUTSATSER OCH ERFARENHETER

Pilotstudien visar att utvärderingsteknikerna gåtur, fokusgrupp och 
intervjuer kompletterade varandra väl. Kombinationen av teknikerna 
bidrog till att fånga upp ett brett spektrum av synpunkter.

Grupperna med tjänstemän fick i utvärderingen ge perspektiv 
både utifrån sin yrkesroll och som personer som inte bor  
i området. För framtida utvärderingar av projektet vore det 
intressant att ha med deltagare som varken bor eller arbetar i 
området, som inte arbetar med stadsbyggnadsfrågor, för att få 
ett perspektiv av utomstående eller potentiella boende. Det kan 
också vara intressant att göra individuella intervjuer med flera 
personer utifrån deras specifika perspektiv.

Under 2017 kommer exploateringskontoret fortsätta att 
utvärdera ett antal nybyggda stadbyggnadsprojekt. Vi kommer 
att gradera upp metoden, för att kunna använda den på flera 
områden som vi vill utvärdera och jämföra sinsemellan. 

Text: Elisabeth Tornberg, landskapsarkitekt exploateringskontoret, 
Stockholms stad, teknologie licentiat i arkitektur, KTH. Foto Simon Gate.
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Det råder stark 
konsensus om 
att det är en bra 
balans mellan 
anordnad lek- 
utrustning och  
fri natur.

”Det är den opti-
mala barnparken”

”Parklivet i Anne-
dal är fantastiskt. 
Man har växt upp 
36 år för tidigt”

De flesta var 
överens om att 
det är en bra 
balans mellan 
anordnad lek- 
utrustning och 
möjlighet till fri 
lek i naturen.

”Ja, parken 
verkar fylla en 
funktion för 
många. Härligt 
att utforska allt 
som finns där”

SAMLADE 
INTRYCK
BRUKARE

CITAT 
BRUKARE

SAMLADE 
INTRYCK 
TJÄNSTEMÄN

CITAT
TJÄNSTEMÄN

Generellt tycker 
man att torget 
hade kunnat vara 
betydligt mer 
säkert för barn.

Det som främst 
sänker trygg-
hetskänslan är 
avsaknaden av 
barriärer mot 
Bällstavägen och 
Kamomillagatan.

Dessutom 
upplever man 
att det saknas 
saker för barn att 
göra på torget, 
vilket kan bidra 
till att barnens 
uppmärksamhet 
dras till trafiken.

”Det finns ingen-
ting som blockar 
från torget mot 
vägen. Jag skulle 
inte släppa mina 
barn fritt där”

”Det finns ju ing-
enting för barn –
varför skulle man 
vilja vara där?”

Torget saknar 
saker som kan 
locka eller uppe-
hålla barn, vilket 
kan bidra till att 
barn lockas bort 
från torget.

Barriärer mot 
vägarna runt tor-
get saknas, vilket 
är det som främst 
försämrar torgets 
trygghets- och 
säkerhetskänsla.

”Jag tänker 
att det finns 
en stor risk att 
barn springer 
ut i gatan om 
det inte finns 
något annat för 
dem att göra på 
torget” 

”Jag saknade 
en barriär mot 
vägen faktiskt 
– det är inte 
tydligt att det 
blir en gata där 
det kan komma 
bilar.”

Påstående i frågeformulär för gåturen: ”Det är en bra balans mellan 
anordnad lekutrustning och möjlighet till fri lek i den vilda naturen.” 
Resultatet av svaren redovisas nedan i tabellen.

Påstående i frågeformulär för gåturen: ”Mariehällstorget känns tryggt 
och säkert för barn.” Resultatet av svaren redovisas nedan i tabellen.



 

Vart är  
samhällsbygget  
på väg?
I Sverige pågår nu – efter tjugo till trettio års eftersatta 
investeringar – det stora samhällsbygget vad gäller 
bostäder och infrastruktur. Och fort ska det gå – det 
skulle helst varit klart igår! Alla ”hinder” ska undanröjas. 
En planeringsprocess som ger utrymme för demokratiskt 
inflytande och krav på god miljö betraktas ofta som ett 
hinder, likaså kvalitetskrav vad gäller boendemiljö och 
byggnadsutformning. 

Bostadsbyggandet är idag marknadsstyrt och där 
betalningsviljan och vinstmöjligheterna är som störst där 
flockas exploatörerna. I delar av Sverige där betalnings-
möjligheterna inte är så stora är intresset hos exploatörerna 
lågt eller obefintligt. Byggbranschen har nått kapacitets- 
taket och väljer bort de mindre lönsamma projekten 
vilket har fått till följd att de kommunala bostadsföretagen 
börjat få svårt att få in anbud på sina projekt. 

Infrastrukturutbyggnaden har hittills varit samhälls-
styrd men även denna avses nu bli mer marknadsstyrd 
via förhandlingsplanering. För att det privata närings- 
livet ska vara intresserat innebär det rimligtvis att enga- 
gemanget ger goda vinstmöjligheter. Dessa investeringar 
kommer att styra Sveriges framtida struktur vad gäller 
tätortsutveckling, kommunikationer, arbetsmarknad 
med mera. Om investeringarna har stöd i aktuella 
översiktsplaner har inte framgått. Kommer Sveriges karta 
att ritas om? Blir det en hållbar samhällsutveckling? 

Sverige har till skillnad mot de flesta västeuropeiska 
länder ingen nationell fysisk planering och i princip 
ingen regional planering heller (bara i Stockholms län). 
Översiktsplanen är inte heller till någon del bindande 
vilket är unikt. Det är fritt fram att frångå den, bara 
man talar om det. Översiktsplanerna har också på vissa 
ställen – Stockholm är ett extremt exempel – blivit mer 
och mer ”översiktliga” och så otydliga att allt är i 
”överensstämmelse” med översiktsplanen, eller strider i 

vart fall inte mot den. Istället för att vara ett demokra-
tiskt förankrat instrument för att styra mark- och 
vattenanvändningen utgör då översiktsplanen en 
”möjligheternas marknad” för hugade spekulanter. 

Som det är tänkt i vår typ av samhälle finns en sam- 
verkan mellan det offentliga och näringslivet där stat och 
kommun ställer krav som ur konkurrenssynpunkt är lika 
för alla. Marknadens roll är inte att ha helhetssynen  
eller det långsiktiga tänkandet. I ett samhällsbyggande  
i samverkan med det privata näringslivet borde därmed 
kraven vara både tydliga och omfattande från samhällets 
sida. Men istället har kraven – efter en hel del påtryck-
ningar från marknadens aktörer – sänkts de senaste 
åren. Samhällets styrning över den fysiska utvecklingen 
har snarast minskat trots att hållbarhetsskäl talar för en 
starkare samhällsstyrning. Detta har bland annat i 
Stockholm resulterat i bostäder och bostadsområden 
med i flera fall tvivelaktiga kvaliteter – fastän det 
ekonomiska utrymmet för att bygga med kvalitet borde 
vara större där betalningsviljan och vinsterna är större. 
Och ett lågt intresse av att bygga i många andra delar av 
Sverige där det som byggs ofta har högre kvalitet.

Vad som är hönan och ägget i trycket mot storstäderna 
kan diskuteras. Men förutom avsaknaden av fysisk 
planering på nationell och regional nivå så saknas också 
en politik för hela Sveriges utveckling. Sverige är ju 
trendkänsligt som bekant och alla ska nu bo i ”städer” 
eller ”stadsmiljöer”. Det förmodas vara hållbart men 
entydig forskning som stöder detta saknas och ”stads-
byggandet” har i många avseenden blivit en ursäkt för 
att bygga tätt och högt.  

Sveriges fortsatta fysiska utveckling är en grundläggande 
demokratisk fråga och borde hanteras därefter. De som är 
satta att ”styra” borde ta sig en funderare över detta.  
Text: Kristina Adolfsson, arkitekt SAR/MSA Innovark AB

I HUVUDET PÅ ...
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Före

Köpmangatan före och efter.

Efter



11STADSBYGGNAD  2 · 2017

TEMA STADSMILJÖ

Byggtakten ökar i Sverige, våra städer växer och förtätas. Mer yta tas i anspråk. Utvecklingen gör att be-
hovet av gröna ytor ökar ännu mer, men det handlar inte bara om naturreservat och stora parker. Den 
lilla platsen som ser lite övergiven ut i staden och som kanske blivit eftersatt i skötsel kan bli en tillgång. 

Värna små oaser  
i innerstaden  
– mikroparker i Örebro

Dessa platser riskerar att tas i anspråk av byggnation eller som 
parkering, men har potential att bli andningshål som staden 
behöver i form av gröna rum. I Örebro kallar vi dem mikro-
parker. Det kan vara ett träd eller en mindre park. En plats för 
en stunds vila, ett tillfälligt möte, att vänta på bussen, äta en 
glass eller kolla mobilen. 

Tanken med mikroparker i Örebro föddes tillsammans med 
en tydlig ambition att låta stadens invånare ha ett verkligt 
inflytande över innehållet. Under 2014 fick allmänheten lämna 
synpunkter på två olika förslag till hur platsen bakom Nikolai-  
kyrkan kunde göras trivsammare. På platsen ställdes stora 
skyltar med skissförslagen ut. En omröstning ägde sedan rum 
på kommunens hemsida och responsen var god, hundratals var 
inne och röstade.

– Vi gör det som tidigare betraktats som en baksida till en 
ny mötesplats. Även en liten park ger oss möjlighet att kunna 
följa årstiderna och möjliggör en viloplats i vardagen, vilket är 
bra för vår hälsa och vårt välbefinnande, säger Erik Käll som  
är landskapsarkitekt på Stadsbyggnad i Örebro.

Sommaren 2016 invigdes så den första mikroparken på 
Kyrkogatan i centrala Örebro. Parkens utformning bygger  
på att fasadens vågiga gestaltning går igen i parkens mjuka 
former. Här kan du sitta på din ”egen” stol och i skenet av en 
”egen” läslampa titta på gångtrafikanter och cyklister som 
passerar. Tomma stolar lyser starkt både med sin färg och sin 
form och skapar en färgklick mot betongfasaden. Nya träd har 
planterats där det tidigare under en period endast funnits en 
stubbe kvar efter en nedsågad sjuk alm.

MIKROPARKER – NÖDVÄNDIGA I VÅR TID AV STRESS 

Nästa mikropark byggs i hörnet av Köpmangatan/Bondegatan 
vid Krämargaragets infart och kanske står färdigt vid detta 
nummers utgivning. Parken vid Krämartorget får ny belysning, 

nya planteringar och ny parkutrustning, men också en 
rutschkana från torget ner till parken. I denna park finns 
lektemat med som en röd tråd. Alice i underlandet har varit 
inspirationen.

– Parken är en resa i tiden, tillbaka till det gamla söder och 
sekelskiftet, då växtriket och ormbunkarnas form inspirerade 
till både soffor och lyktstolpar. Till en tid då man ville att 
växterna skulle klä in husen och hörn inte skulle synas. Allt 
skulle vara organiskt, säger Kristina Bäärnhielm, landskaps- 
arkitekt på Örebro kommun och en av kreatörerna till denna 
mikropark.

Herr Kanin, med inspiration från berättelsen, kommer natur-  
ligtvis också få en plats i anslutning till parken och öppna för 
funderingar kring tiden och stressen i vårt samhälle. Mikro- 
parker är ett sätt att erbjuda en stunds lugn och ro. Även vi 
som planerar måste stanna upp så vi inte hastar fram projekt 
utan tar oss tid att bry oss om de små mellanrummen i staden, 
som är så viktiga för allt levande. 

Tanken är att presentera ytterligare mikroparksidéer och  
att medborgarna även då ska ges utrymme för inflytande. I 
kommande parker kommer även HBTQ-perspektivet att lyftas 
fram som tema i planeringen med syfte att synliggöra samt  
öka kunskap och medvenhet. 

Utmaningen är att inte släppa och kompromissa bort dessa 
små ytor när andra behov pockar på. Kanske går det att förena 
behoven istället? Vi vet att fler städer jobbar med idén om 
mindre parker, så kallade fickparker och det är värt att betona 
att även det lilla projektet kan ha stor betydelse för stadens 
välmående. Med lite fantasi och med sagans samt medborgarnas 
hjälp kan vi skapa fantastiska små pärlor, även med små medel.

Text: Anne Pettersson, stadsmiljöstrateg, Stadsbyggnad, Örebro kommun
Foto: Susanne Flink. 
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Att ha kortklippta gräsmattor på allmänna platser tar stora resurser i anspråk och ger mycket koldioxid-
utsläpp – delvis i onödan.

– Om man låter en del av gräsmattan bli en blommande äng, så kan man sänka kostnaderna för 
bland annat arbetskraft. Dessutom får man ner utsläppen av växthusgaser, säger Maria Ignatieva,  
Institutionen för stad och land vid SLU.

Hon menar att gräsmattor är som en slags gröna öknar. Man 
kan bli lurad av att de ser så naturligt gröna ut, men i själva 
verket är det en väldigt artfattig miljö för växter och djur, i 
synnerhet pollinerande insekter. 

– De flesta insekter har svårt att hitta föda i en kortklippt, 
artfattig gräsmatta. Insekternas och pollinatörernas livsmiljöer 
försvinner när marken används till något annat än växtlighet, 
förklarar hon.

En stor vinst med att låta en viss del av gräsmattan bli en 
blommande äng är att den biologiska mångfalden ökar 
markant. Livsutrymmet blir större för alla möjliga arter. 
Ängsytor skapar utrymme för variation och en mängd olika 
habitat, jämfört med kortklippta gräsmattor. 

SLU beslutade för drygt ett år sedan att i ett försöksprojekt 
låta vissa delar av gräsmattorna på Ultuna bli ängar.

– Vi har sått frön och planterat rotade växter på avgränsade 
områden av gräsmattan. Försöket med ängslika ytor omfattar 
anläggning, skötsel och uppföljning av nya grönytor, uppger 
Maria Ignatieva.

Syftet med projektet är att undersöka gräsmattan som 
ekologiskt och kulturellt fenomen, men även att testa olika 

växtblandningar som har mer eller mindre 
inslag av gräs.

Fem olika ytor på flera tusen kvadrat-
meter är numera traditionell ängsmark. 
Det finns även en lund med blommande 
växter, som skuggas av stora träd – mid-
sommarblomster, lundkovall, skogsförgät-
migej och buskstjärnblomma. Utanför 
kårhuset blommar under sommarhalvåret 

backnejlika, femfingerört, strandglim och axveronika.
De flesta svenskar har en relation till gräsmattan och en 

åsikt om hur den ska skötas, tror Jörgen Wissman, Centrum 
för biologisk mångfald vid SLU.

– Det är så att säga självklart för oss att vi ska ha kortklippta 
gräs i våra trädgårdar och parker, samt på alla gröna ytor i 
tätorterna. En gräsmatta kan i bästa fall vara en underbar miljö 
för biologisk mångfald, om man inte envisas med att klippa 
den så kort.

Gräsmattor finns överallt i vårt land. Vi går på dem, sköter 
dem noggrant, leker och spelar spel, ligger och solar och umgås 
på dem. Frågan är då varför gräset måste vara så kortklippt?

Låt gräsmattan bli  
en blommande äng

Även om många uppskattar blommande ängar, så betraktas de som ett onaturligt inslag i en villaträdgård, på allmänna platser i ett bostadsområde 
eller i en parkmiljö. 
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– Under svenska folkets yta finns det starka normer och 
värderingar om hur en gräsmatta ska se ut. Värderingarna 
påverkar hur vi sköter gräsmattan, vare sig vi vill det eller inte. 
Det saknas en debatt om alternativen. I städerna kan grönytorna 
bestå av 70 procent gräsmatta. Det är i själva verket en stor 
potential för biologisk mångfald, säger Jörgen Wissman. 

Han forskar på gräsmattor och menar att kortklippta 
gräsmattor är ett lika självklart inslag i stadsbilden som i 
villaträdgårdarna. 

– Så har det dock inte alltid varit. På 1800-talet, innan alla 
egnahemsägare hade en egen gräsklippare, så var kortklippta 
gräsmattor något exklusivt – ett sätt att visa att man hade råd 
att sköta sin trädgård. Det är troligen bakgrunden till att den 
vanligaste grönytan i både privata och offentliga miljöer är en 
nästintill perfekt kortklippt gräsmatta.

I det projekt han deltar i på SLU, kallat Lawn, har forskarna 
kommit fram till att de flesta människor har specifika och 
starka uppfattningar om hur en gräsmatta ska se ut och hur 
den ska hanteras.

– Enligt rådande normer är kortklippta gräsmattor och 

skötseln av dem en klar motsats till ett liv i förfall. Trycket 
från grannarna i ett villaområde, att gräsmattorna ska vara  
perfekta, kan vara väldigt stark, påpekar Jörgen Wissman.

Den som inte klipper tillräckligt bra och ofta kan bli 
betraktad som en slarvig, okontrollerad och suspekt person, 
och i värsta fall ses som ett problem för hela bostadsområdet.

Liknande värderingar gäller för parkmiljöer och allmänna 
grönytor i tätorterna. Gräsmattor som avviker från den kort- 
klippta normen, såsom blommande ängsvegetation, är därför 
ett mycket ovanligt fenomen.

– Många är rädda för att det kan finnas farliga och obehagliga 
djur gömda i ett högt gräs, såsom ormar, smådjur och insekter, 
framförallt fästingar.

Debatten och kunskaperna om alternativa skötselråd för 
gräsmattor är mycket begränsade, inte bara bland vanligt folk 
utan även bland forskare. Det finns väldigt få studier om hur 
olika slags gräsmattor kan påverka exempelvis stadsmiljön. 
Fast de flesta människor är positiva till gräsmattor, eftersom  
de är gröna och känns naturligt levande.

– Även om många uppskattar blommande ängar, så 

SLU beslutade för drygt ett år sedan att i ett försöksprojekt låta vissa delar av gräsmattorna på Ultuna bli ängar. 
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betraktas de som ett onaturligt inslag i en villaträdgård, på 
allmänna platser i ett bostadsområde eller i en parkmiljö. En 
förklaring kan vara att sådant vi inte kan kontrollera ger oss en 
känsla av oordning, övergivenhet och förfall, förklarar Jörgen 
Wissman.

Han håller med Maria Ignatieva om att kortklippta 
gräsmattor är något väldigt negativt för miljön.

– En gräsklippare kräver stora insatser av energi och släpper 
ut stora mängder växthusgaser och partiklar, som påverkar 
både människa och miljö. Gräsmattor som klipps kort har få 
växtarter och kan ses som en slags gröna öknar, naturområden 
som begränsar den biologiska mångfalden. 

Forskningen på SLU visar att det finns stora vinster med att 
inte klippa gräsmattan så ofta. 

– Det går åt mindre energi och mångfalden av växter och 
djur ökar. Om gräsmattan får växa ostört under en längre tid 
börjar arter som vitklöver, kärringtand, humlelusern och 
brunört att trivas. Många blommor gynnar i sin tur andra 
arter såsom pollinerande och fröätande insekter, påpekar 
Jörgen Wissman.

Så det som talar för att låta en del gräsmattor bli ängar är att 
kostnaderna sänks, utsläppen av växthusgaser och partiklar 
minskar, och att livsbetingelserna för djur och insekter ökar. 

– Om man har fler alternativa skötselytor och etablerar olika 
typer av gräsytor, så går det troligen att lindra vissa av stadens 
negativa effekter på den biologiska mångfalden, avslutar Jörgen 
Wissman.
Text: Ylva Berlin, frilansjournalist. Foto Maria Ignatieva.

ATT TÄNKA PÅ:
Slåtterytor med mycket blommor har en större potential att 
bidra till den biologiska mångfalden än andra typer av gräs-
ytor. Sådana gröna oaser går att finna i tätorternas utkanter, 
där det finns en naturlig koppling till det omgivande land-
skapet. På grund av okunskap slås emellertid slåtterängarna 
ofta vid fel tid, vilket missgynnar blomningen. Dessutom är 
det vanligt att vegetationen får vara kvar på platsen i form 
av en finfördelad massa, som lägger sig som ett lock ovanpå 
den slagna ytan. Det gör att lågvuxna och svaga arter kvävs 
– man motverkar därmed syftet med att ha ängsskötsel av 
naturvårdsskäl. Näringen stannar då kvar inom slåtterytan, 
vilket i praktiken innebär en gödsling av ytan. Dessa marker 
är problematiska eftersom de uppfattas som skräpiga och 
övergivna. För att omvandla slåtterytor till mer estetiskt 
tilltalande blomsterrika ängsmarker, så krävs många års 
arbete med att magra ut marken – något få kommuner idag 
vill ägna sig åt.

Ingen ifrågasätter att gräset är 
kortklippt i trädgårdar, parker 
och på alla gröna ytor i tätorterna 
- en sorts ökenlandskap som vid 
högtryck blir torra och gröngula. 
Foto: SLU

Många blommor gynnar i sin tur 
andra arter såsom pollinerande 
och fröätande insekter. 
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Den  
multifunktionella  
gatan – finns den?
En attraktiv stadsgata ska innehålla och tillåta allt mellan himmel och jord. Förutom att det ska finnas 
utrymme för tekniska ledningar och lösningar under marken ska gatan uppfattas som vacker och 
inbjudande att vistas på i olika former och den ska vara framkomlig och tillgänglig för olika trafikslag. 
Det handlar både om gatans utformning och verksamheterna och det som finns i byggnaderna längs 
gatan. Dessutom ska gatan helst med hjälp av bara sitt utseende guida trafikanter att göra rätt. Hur går 
denna ekvation ihop?

Kopplat till frågeställningarna ovan finns det många frågor 
som dyker upp i vår vardag och de problem och utmaningar 
som vi ställs inför inom stadsbyggnadsprocessen.

Frågorna är många och likaså svaren och lösningarna. 
Gatuutformning i stadens inre innebär ofta stora utmaningar.  
Arbeten i gaturummet handlar dels om nybyggnation och 
omgestaltning men lika ofta om underhåll. Det gäller att tänka 
till före så att man inte måste göra om för ofta. Om det är 
något som irriterar en medborgare så är det uppgrävda gator.

DET SOM INTE SYNS – FINNS INTE?

En framgångsfaktor för lyckade ombyggnationer som ofta 
nämns, men alltför sällan används, är förankring. Förankring 
mot såväl politik, medborgare som näringsliv med flera. En 
transparent process med möjlighet till delaktighet där fler är 

införstådda i det förväntade resultatet och kanske än viktigare 
– de avvägningar som har gjorts för att komma dit.

Har vi verkligen koll på allt det som finns under oss? För att 
förstå komplexiteten i gatuutformning och gatans funktion så 
är det inte helt fel att åter påminna oss om den infrastruktur 
som finns under oss. Det är kanske mer än vad man ibland kan 
tänka sig. 

Under asfalten finns ett helt eget system med infrastruktur. 
Det är allt det som vi bara förväntar oss ska fungera. Längst 
ner i detta paket har vi VA-ledningarna med vatten, avlopp och 
spill/dagvatten. I vissa städer kanske det finns gasledningar. 
Sedan har vi fjärrvärme, el och allt som oftast finns där även 
belysning. Det finns fortfarande telekablar och ibland kabel-tv 
och här vet vi alla att tekniken går framåt och nu ska även fiber 
ner i de flesta gator. De flesta kommuner står idag inför eller är 

Stockholmsvägen i Mariestad. Foto: Hanna Lamberg
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mitt i den stora fiberutbyggnaden som pågår både i tätorterna 
och på landsbygden. Utöver allt detta har vi även till exempel 
trafiksignaler som styrs av induktiva slingor som även de ska 
samsas med allt det övriga. 

Poängen är helt enkelt att för att få en ovansida som blir bra 
behöver vi ha koll på det som finns under.

Träd är något som ses som mycket attraktivt och trevligt i 
gatumiljön, men det finns på tok för många exempel där de 
inte fått förutsättningar att växa. Antingen så är trädgropen för 
dålig och då mår trädet dåligt eller så klarar träden sig, men 
rötterna förstör ytbeläggningen runt omkring. Även en enklare 
uppgift som att sätta ner en ny stolpe kan bli oerhört utmanande 
då rötter och ledningar går huller om buller.

GATANS FUNKTION

Om vi leker med tanken att allt och alla ska få vara med när vi 
ritar upp vårt gaturum så skulle vi hamna på en gatubredd på 
uppemot 50 meter. Kanske inte riktigt den gata vi vill ha eller vill 
skapa och troligtvis är det inte ofta vi har det utrymmet att tillgå. 

Titta på illustrationen på nästa sida, det är en bild från 
Stockholm från 2003. Så bred skulle gatan vara om alla får vara 
med och i det här exemplet behövs 45,5 meter! Lägg sen till några 
meter med de nya kraven på cykelbanornas bredd och trädens 
verkliga behov. Inte alla gator kan ha dessa mått. Sen ska vi även 
väga bredden mot tillgängligheten, kanske inte helt lätt att korsa 
denna gata. Även stadslivet skulle bli lidande om gatorna såg ut så 
här. Gator ska i sitt utförande vägleda alla olika trafikanter att 
förstå hur och var man ska vara. En hjälp till detta är trafikregle-
ringen men den kan inte reglera bort hur tokiga saker som helst. 
Vissa funktioner låser man redan i detaljplaneskedet så det gäller 
att få samsyn tidigt kring hur gatan ska fungera.

Allt i Stockholmsexemplet kan inte alltid få plats kan vi nog 
alla vara överens om. Det är också här någonstans vi måste 
fundera på den här multifunktionella gatan. För att gatan ska 

fungera så måste man i ett tidigt skede bestämma sig för vilken 
funktion vi vill att just denna gata eller plats ska ha? Vilka ska 
prioriteras här. 

Så här kan det se ut med olika prioriteringar. När vi 
proriterar så måste vi försöka tänka användning/funktion.  
Tre enkla exempel:
Gågata – Fokus på att vara/stanna/trivas/umgås
Bussgata/busskörfält – Framkomlighet för buss före bil
Infart till staden – Motorfordon prioriteras (men ofta med 
separata gång- och cykelbanor)

Ett exempel är ombyggnationen av Stockholmsvägen i 
Mariestad. En alltför bred bilväg där första steget var att måla 
dit cykelfält. I och med en VA-sanering smalnades vägbanan 
av och bredare gång- och cykelbanor skapades på sidorna. 
Gatans utformning inbjuder nu till lägre hastigheter för 
biltrafiken och ger bättre prioritering till de oskyddade 
trafikanterna. Alla har i princip vunnit genom förändringen. 
Omfördelningen av gaturummet har blivit mer rättvis och 
därigenom betydligt mer multifunktionell än tidigare.

Ett annat exempel på prioritering är Dragarbrunnsgatan i 
Uppsala. Ett shared space/samspelstänk där användningen av 
gatan stod i fokus. Genom flyttbara cykelställ kan gatan 
öppnas upp för aktiviteter samtidigt som möbleringen av gatan 
håller ner bilhastigheterna. Här har en gata skapats för 
oskyddade trafikanter men som tillåter en del biltrafik. 
Ytterligare ett steg mot det multifunktionella.

Utifrån detta resonemang kring funktioner samt beaktande 
av livsrumsmodellen från TRAST (med frirum, mjuktrafik-
rum och transportrum) är det relativt klart att för att det 
multifunktionella ska passa in hamnar vi i och omkring 
mjuktrafikrummet för att det ska fungera i praktiken.

ANVÄNDNING

Här kommer de sociala aspekterna in. Vem ska använda 

Samspelsyta på Köpmangatan i Eskilstuna. Illustration: Eskilstuna kommun/Funkia
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gatuutrymmet, när ska det användas och hur ska det användas? 
En sliten klyscha (som dock är relevant) är jämförelsen med 
hur vi anser att det är pittoreskt med smala gränder där allt 
och alla blandas när vi är på semester i Sydeuropa men kräver 
fullständig ordning hemma. I Eskilstuna kommun försöker  
de som ett första enkelt steg minska på antalet gator med 
kantstensvisning för att i innerstaden uppmuntra friare 
gångmönster, utan att trafikmiljön blir otydlig. Syftet är att 
erbjuda liknande fria rörelsemönster som i de sydeuropeiska 
semesterexemplen samtidigt som det är tydligt var trafikantens 
primära yta är.

Ett annat exempel från Eskilstuna är grässlänten på det nya 
Fristadstorget. Hade bara vanliga bänkar placerats i söderläget 
hade antagligen antalet besökare varit färre. Nu lockar den lite 
annorlunda utformningen till vistelse, mer spontan och 
dynamisk. Just den delen av torget är inte 100 procent 
multifunktionell, men den gör ytorna runtomkring mer 
attraktiva och därigenom mer använda.

Att lyckas med att få gator och platser att användas är inte 
lätt. Genom att tänka in målgrupper och deras vistelsebehov 
tillsammans med de för platsen tillåtna eller prioriterade 
transportslagens utrymmesbehov och väga det mot platsens 
unika egenskaper så kanske vi i alla fall får fler platser som 
fungerar bättre än idag.

MATERIALVAL

När funktion och användning har satt sig kommer vi till 
materialvalet. Med rätt materialval kan vi skapa förklarande 
ytor som leder oss att göra rätt. För mycket anvisning/upp-  
delning i form av flera olika material kan dock skapa mer 
förvirring än vägledning. Mer är inte nödvändigtvis bättre. 
Vem gatan/platsen anpassas för bör återspeglas i ytan. I miljöer 
där man strosar och vistas kan man troligvis lättare acceptera 
ojämnare materialval som smågatsten medan man på sträckor 

där man snarare ska transportera sig snabbt framåt vill ha 
slätare ytor. Det är också viktigt att tänka på materialval och 
kontraster för att göra gaturummet tillgängligt för personer 
med funktionsnedsättningar och till exempel synsvaghet. 

DRIFT

Att tänka in drift och underhåll från början gör också att 
platsens funktionalitet ökar. Bra dimensionerade ytor slits 
rimligtvis mindre, samtidigt som de också används mer –  
antagligen poängen med platsens tillkomst/förändring  
från början. 

Ett annat exempel är när det i grunden har gjorts något bra, 
men det verkar som att det inte har ställts rätt krav på att 
återställning har skett eller att kommunen själva inte haft en 
bra tydlig plan för drift och underhåll.

SLUTSATS

Man kan inte få allt – men väl genomtänkt går det att få 
mycket! Någon form av prioritering är dock oundviklig. Med 
allt det sagt så är vi säkra på att man kan komma långt och 
nära en multifunktionell gata med genomtänkta och väl 
förankrade val.

Några ledord kring en multifunktionell gata skulle kunna 
vara estetisk/attraktiv, trafiksäker, driftbar, tydlig, tillgänglig, 
välavvägd.

Ett sista medskick är att dagens samhällsplanering är på väg 
mot mindre biltrafik, det är inte givet att bilarna ska ha den 
plats de har idag. Innan bilarna fanns användes gatorna 
mycket mera ”multifunktionellt”, att gå åt det hållet borde inte 
vara omöjligt!

Text: Hanna Lamberg, gatuingenjör i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
och Petter Skarin, trafikplanerare i Eskilstuna

Snöröjning i Eskilstuna. Foto: Eskilstuna kommun Fristadstorget i Eskilstuna. Foto: Eskilstuna kommun

Exempel på tänkt gaturum. 
Illustration: Stockholms stad



18 STADSBYGGNAD  2 · 2017

TEMA STADSMILJÖ

Foto: Eon.

2017 är jubileumsåret med stort J i Västerås där en rad spännande jubileer sammanfaller. Två  
av dessa rör ICA och H&M som fyller 100 respektive 70 år. Västerås stad hyllar handelsmännen  
Hakon Swenson och Erling Persson med varsin namngivning: en allé och en plats. 

Jubileerna i Västerås under året är varierade och många, till 
exempel uppmärksammas reformationen 500 år, Stiftsbiblio- 
teket 700 år, den första pizzan i Sverige 70 år, Elite Stadshotellet 
Västerås 110 år och Mälardalens högskola 40 år. 

– Gemensamt är att dessa händelser på ett eller annat sätt 
haft betydelse, gjort avtryck och skapat en del av det varu- 
märke som Västerås står för idag som stad och plats, säger 
Linda Jonas, projektledare för jubileumsåret 2017 i Västerås. 

– De berör Västerås ur ett historiskt, akademiskt och 
näringslivsperspektiv. 

UNIKA NAMNGIVNINGAR 

Två jubileer som urskiljer sig är ICA 100 år och H&M 70 år. 
Västerås stad hyllar handelsmännen Hakon Swenson (ICA) 
och Erling Persson (H&M) med två namngivningar. 

– Namngivningarna är unika, inte bara i Västerås utan även 
nationellt, säger stadsbyggnadsdirektör Lotta Lindstam. Hon 
fortsätter:  – Tanken kom i sambandet med jubileerna som 
uppmärksammas i Västerås under hela året. Vi ville att stadens 
historia ska vara synlig i det offentliga rummet och vi ville även 
uppmärksamma dessa två entreprenörer, en äldre (Swenson) och 
en yngre (Persson). Både ICA och H&M ”fyller jämnt” i år. 

HAKON SWENSON OCH HANS ”OMÖJLIGA IDÉ” 

Den unge cigarrfabrikören Hakon Swenson startade Hakon- 

bolaget 1917, första steget mot dagens ICA. Mitt under första 
världskrigets nödår sköt varupriserna i höjden. Swenson kom 
på idén att samla de fria handlarna i en gemensam inköps- 
central för att få ner priserna och ta upp konkurrensen med 
kooperationen. 

Idén bedömdes som befängd från start av kritiker, som 
kallade den för ”den omöjliga idén”. Swenson hade ett lokalt 
engagemang och ville med inköpscentralen främja lokalt 
entreprenörskap. Handlarna skulle driva butikerna och 
utveckla orten där de själva verkade. Av landets i dag närmare 
1 200 ICA-butiker finns 16 stycken i Västerås och är en av 
kommunens största privata arbetsgivare med sitt centrallager  
i Hacksta strax utanför staden. 

Fastigheten som en gång inrymde Hakonbolagets första 
kontor i Västerås revs under 1970-talet. I dag är platsen ett 
populärt promenadstråk genom Vasaparken, längs Svartån  
och med Västerås slott på andra sidan åbrinken. I höst får 
promenadstråket ett namn: Hakon Swensons allé: 

– Allén förbinder Fiskartorget vid Stadshuset med Mälaren. 
Stråket har funnits länge men saknat ett namn och den 22 
november inviger vi allén i Västerås, säger stadsbyggnadsdirektör 
Lotta Lindstam. 

Västerås har på senare år uppmärksammat betydande 
invånare och personligheter; 2011 års Nobelpristagare i 
litteratur, Tomas Tranströmer, har fått en plats uppkallad efter 

Västerås  
jubilerar  
på flera sätt 

Hakon Swenson. Foto: ica-historien.se



19STADSBYGGNAD  6 · 2015 19STADSBYGGNAD  2 · 2017

TEMA STADSMILJÖ

sig invid Västerås Stadsbibliotek. Tranströmer var under 
många år bosatt och verksam i staden. I det centrala bostads-
området Slottsträdgården finns även Nanna Svartz gata, som 
fått sitt namn efter läkaren och Sveriges första kvinnliga 
professor – även hon med bakgrund i Västerås. 

– Genom att uppmärksamma personligheter som Hakon 
Swenson och Erling Persson visar vi både västeråsare och 
besökare en viktig, levande del av stadens historia och framtid, 
säger stadsbyggnadsdirektör Lotta Lindstam. 

ERLING PERSSON – ENTREPRENÖR OCH VISIONÄR 

Erling Perssons plats är den andra namngivningen, invigning 
den 16 september. Det är nästan på dagen 70 år sedan Persson 
öppnade den allra första Hennes-butiken på Stora Gatan i 
Västerås. Nuvarande H&M ligger runt hörnet. Utanför butiken, 
där butiken har sin entré, mitt i hjärtat av staden, finns en 
stensatt platsbildning med bänkar. Platsen saknar namn, men 
inte länge till; snart ska den bli Erling Perssons plats. 

Erling Persson startade tidigt sin företagarbana och blev den 
förste att introducera den sjuuddiga, gulröda adventsstjärnan i 
svenska hem. Efter en studieresa i USA på 1940-talet fick han 
idén att starta en klädbutik hemma i Sverige med modekläder, 
tillverkade i stora serier för vanligt folk. Lördagen den 13 
september 1947 invigdes den första Hennes-butiken där 
kunderna fick daggfriska rosor när de kom. 

Perssons idé om en svensk klädbutik efter amerikanskt 
mönster blev en succé. Snart utvecklades affärskedjan till vad 
den är i dag med 4 000 butiker i 62 länder. År 1968 fick 
kedjan sitt nuvarande namn när Persson köpte Mauritz 
Widforss herrkonfektion i Stockholm: Hennes & Mauritz. 

BERÄTTELSER I STADSRUMMET 

Genom ombyggnad i stadsrummet vid H&M i Västerås 
skapades för några år sedan en naturlig plats utanför H&Ms 
butiksentré. Platsen är rymlig, en naturlig mötesplats för 
västeråsare sedan länge. 

– En stad byggs av stadsrum, av dess historia och de 
berättelser som finns att ta del av. Den 16 september inviger  
vi Erling Perssons plats, säger stadsbyggnadsdirektör Lotta 
Lindstam. 

Minnen från dåtiden i nutiden på väg in i framtiden. Varje 
stadsrum rymmer sin bakgrund, sina historier och sina 
personligheter – i det här fallet två lokala entreprenörer som 
expanderade sin respektive verksamhet utanför länets och 
landets gränser. 

Själva finns de inte längre bland oss… men platserna minner 
om deras namn och verk.

Text: Dan Linder, skribent och föreläsare

Erling Perssons plats. Foto: Avig Kazanjian

Västerås Jubileumsår 2017: 
ICA 100 år 
H&M 70 år 
Stiftsbiblioteket 700 år 
Mälardalens högskola 40 år 
Västerås Ångkraftverk 100 år 
500 år av reformation 
Västerås domkyrka i sin 
nuvarande form 500 år 
Elbafärjan 100 år i Västerås 
IrstaBlixten 50 år 
Pizzan i Sverige 70 år 
Västerås Cityfestival 25 år 
Västerås Citysamverkan 20 år 
Elite Stadshotellet Västerås 110 år

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret/Västerås stadsarkiv
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Milano 
omvandlas
MEX-kommitténs studiebesök  2016

Fastighetsägandet var splittrat på 
många fastighetsägare och ingen 
tog initiativ till förändring. 
Omvandlingen av Porta Nova 
startade när fastigheterna köptes 
av en person som satte igång 
arbetet med en masterplan. 
Planeringen bygger på en 
blandning av verksamheter och 
bostäder med starkt fokus på 
grönska och konsekvent trafikseparering. Viss biltrafik går i 
tunnel under området. Här finns bostäder, kontor, shopping 
och kulturella lokaler. Många byggnader är höga och har 
starka arkitektoniska uttryck. En stor offentlig park ligger 
centralt och det finns “pedestrian areas” som är helt skilda från 
biltrafiken. Vi besökte en förskola som är integrerad i en 
kontorsbyggnad. Det finns inga krav på vistelseytor utomhus så 
barnen får besöka grönytor i närområdet. Utbyggnaden startade 
år 2002 och området beräknas färdigbyggt inom kort. 
Kollektvitrafikförsörjningen är god med både spårvagn och 
tunnelbana. Bilparkering finns under jord i två våningar. 85 
procent är ägda bostäder. Eftersom det är ett centralt förhål-
landevis exklusivt område är lägenhetspriserna höga. Området 
har som nämnts många höga hus men det finns även sex 
”villas” (urbana villor) om 1 000 kvadratmeter i varje. De 
kostar 10 miljoner euro och kan delas in i 1–6 lägenheter. I 
Porta Nova ligger de omtalade trädhusen ”Bosco Verticale”, 
vertikala skogen. På balkonger och på taken är träd planterade. 
Bevattningen av träden är styrd och övervakad så lägenhets- 
ägarna behöver inte bekymra sig om det. Man tar värme ur 
grundvattnet, men det sker också en växling av värme med en 
av Googles anläggningar i området. Grönskan ses som viktig 
bland annat ur aspekten att Milanos luft är mycket förorenad. 
Naturligtvis av trafik, men också från uppvärmningen, som i 
huvudsak sker med gas.Vår guide, Massimo, berättade att 
byggnader normalt inte ska byggas högre än domen. Om man 
ändå bygger högre ska ett skyddshelgon motsvarande det som 
finns på domen, placeras på byggnaden.

I Portello låg tidigare Alfa 
Romeos fabrik. Produktionen 
hade lagts ner och företaget 
lämnat området när planlägg-
ningen startade i början av år 
2000. Fem år senare var det 
första huset klart. Endast 
italienska arkitekter har anlitats. 
Portello-projektet genomkorsas 
av en av Milanos hårt trafikerade 

ringleder. En gångbro förbinder de två områdena. Trots den 
starka trafiken är området ändå förhållandevis tyst och skyddat. 
Inom Portello finns också ”social housing”-hus. Även i Portello 
är grönskan viktig. Här finns en stor stadspark som bland 
annat innehåller ”Garden of time”, där olika aspekter på tid 
åskådliggörs i parken. Där uttrycks bland annat  livstid, 
människans utveckling, årstider, universums tid.

Citylife är ett före detta mässområde som omvandlats  
till bostäder och kommersiella lokaler. Exploateringen har 
genomförts av ett privat bolag. Projektet har finansierat ett 
nytt mässområde utanför Milano. Inför planeringen lämnades 
projektet ut för parallella uppdrag. En given förutsättning  
var att 50 procent av ytan skulle vara grön. Området ligger 
förhållandevis nära den gamla stadskärnan och kommer att  
få en ny metrostation. Det var en stor fördel att avveckla 
mässverksamheten och slippa de trafikproblem som uppkom 
vid evenemang samtidigt som ett mycket värdefullt område 
kunde frigöras för bostäder och kommersiella lokaler. Området 
är under uppbyggnad och beräknas vara slutfört till 2023. 
Stora parkeringsytor anläggs i två plan under jord. Området är 
trafikseparerat och gång- och cykelnätet är väl utbyggt. Tre 
skyskrapor, bland annat Italiens högsta, med kontor och affärer 
byggs för närvarande. Området innehåller också ett stort antal 
bostäder. Byggbolagen har inte samma försäljningskrav som i 
Sverige. Till exempel var endast 50–60 procent av lägenheterna 
sålda i ett hus som stått färdigt i tre år. Priserna ligger på 
70–140.000 kronor per kvadratmeter. 

Porta Genova är ett äldre område i Milano som omdanas 

Urban planning var temat för vår resa till Milano. Vi besökte flera omvandlingsområden. I Porta Nova, 
där centralstationen ligger, finns ett område om 300.000 kvadratmeter som hade legat mer eller  
mindre öde i 50 år när planläggning startade i början av 1990-talet. 
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successivt och inte så radikalt som de områden vi tidigare 
besökt. Gamla fabriker och verkstäder ersätts successivt med 
kommersiell och offentlig/kulturell verksamhet. Designverk-
samheter har etablerats inom området, bland annat finns 
Armani här. Ofta behålls de gamla fasaderna och man bygger 
nytt innanför, ofta med unika arkitektoniska lösningar. I 
kontrast till de välplanerade och trafikseparerade områdena vi 
besökt tidigare är gatorna här smala och fulla med bilar och 
motorcyklar i rörelse eller parkerade. Vi åt lunch på en trevlig 
”osteria” som inte såg mycket ut för världen från utsidan. 
Endast en rostig skylt talade om att där fanns något att äta. 
Porta Genova genomkorsas av flera kanaler som anlades för att 
man skulle transportera marmor när man byggde katedralen. 
Vid järnvägsstationen har man byggt gradänger ner mot en 
kanal och skapat fina vistelseytor. 

I Assago, en mindre stad en dryg mil från Milano, vid ett 
shopping centrum tittade vi på kompletterande ny bebyggelse. 
Nestlé finns i ett nybyggt kontorhus, men det har även byggts 
nya bostäder med insprängda hus med social housing.

Foundation Prada är ett kulturellt center för samtida konst 
och kultur som ligger i södra Milano. Det invigdes i maj 2015. 
Här låg tidigare ett destilleri från början av 1900-talet. Detta har 
nu byggts om men även kompletterats med nya byggnader och nu 
finns här utställningslokaler för både permanenta och tillfälliga 
utställningar. Byggnaderna bildar ett spännande komplex där 
några delar spektakulärt är klädda i 24 karat guldfolie.

Vi besökte Milano kommun där vi träffade företrädare  
för samhällsbyggnadsverksamheten. De tog emot oss i sitt 
informationscenter i den stora kulturskyddade gallerian 
Vittorio Emanuele II centralt i staden. Vår värd beskrev skämt-  
samt 1600-talet som århundradet med spansk överhöghet, 
1700-talet med österrikisk överhöghet, 1800-talet fransk och 
nu har det svenska imperiet genom IKEA tagit över! Milano 
stad har 1,3 miljoner invånare och är ett ekonomiskt starkt 
område av Italien. 10 procent av Italiens BNP härrör från 
Milanotrakten. Flera trender i planeringen känner vi igen från 
Sverige; omvandling av industriområden, stor vikt vid grönska 
och grönplanering, utmaningar i att koppla samman olika 
stadsdelar, trafikseparering och fokus på att bygga ut kollektiv-
trafiken.

Lagstiftningen skiljer sig åt jämfört med läget i Sverige. 
Lagar kan stiftas både på nationell och på lokal nivå. Det gör 
att förhållandena är olika i olika delar av landet och att det 
finns en mängd lagar att förhålla sig till. Vi fick en genomgång 
av planprocess och bygglovprocess och det finns en hel del 
likheter, men också skillnader. Italienska lagar ger liksom i 
Sverige grannar rätt att påverka beslut, men det ligger på den 
enskilde att hämta information och inte som hos oss där 
kommunen ska förse till exempel grannar med information.

Vi fick inblick i ett stort projekt där tidigare järnvägsmark 
ska omvandlas. En ny järnväg med en ny station planeras 
förutom ny bebyggelse och nya parker och grönstråk. Totalt  
i sju delområden rörde det sig om 1 250.000 kvadratmeter 
mark. Vid tiden för vårt besök stod lokala val för dörren. 
Projektet hade hamnat i valrörelsen och tillfälligt gått i stå. 
Även det en likhet med våra förhållanden!

Text: Kerstin Enaeus, Mex-kommittén
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Tjänstemannarollen  
i gungning
Förändringar inom offentlig förvaltning de senaste decennierna gör att kartan inte längre stämmer 
med verkligheten. Ett ökande antal privata aktörer, entreprenörer och köpta tjänster gör det allt svårare 
för tjänstemännen att slå vakt om allmänintresset. 
Samtidigt har möjligheter till samarbete med redaktioner som satsar på kvalitetsjournalistik skapat nya 
vägar i syfte att stärka demokratin, helt i grundlagens anda.

Det kan ju vara så att det förakt för samhällets eliter som tycks 
ligga bakom framgångarna för högerpopulistiska partier i både 
Europa och USA just nu till en del har sin grund hos myndig-
heter som inte sköter sitt jobb. Drivkrafterna kan spåras till 
förakt för generaldirektörer som tycks blunda för grov brotts- 
lighet i den egna organisationen, för tjänstemän som inte 
klarar av offentliga upphandlingar och för rundhänta mutor i 
form av alkohol och ishockeymatcher till kommunpolitiker.

Samtidigt som misstankarna om mutor och grov trolöshet 
mot huvudman inom Fastighetsverket drog i gång omfattande 
polisutredningar kom årsrapporten från Transparency Inter- 
national – Sverige har halkat ner ett pinnhål, från trea till fyra 
på listan över länder med minst korruption.

Det är kopplingen mellan de här två företeelserna – höger-
populister som vinner folkligt stöd och korruptionen inom 
offentliga förvaltningar som fick Inga-Britt Ahlenius, tidigare 
riksrevisor, att gå ut och peka på hur stor betydelsen av goda 
förvaltningar är.

– Förvaltning av hög kvalitet är en av Sveriges viktigaste 
tillgångar. Det handlar i grunden om demokratin och 
medborgarnas tillit och förtroende, sade hon i en kommentar 
till korruptionslistan. 

Men hon pekade samtidigt på de förändringar som försvagat 
tjänstmännens ställning under de senaste decennierna, hur 
förutsättningarna har förändrats.

Tjänstemannarollen har blivit otydlig när allt mer av 
verksamheten läggs ut på konsulter och privata aktörer, när nya 
administrativa modeller som New Public Management, NPM 
leder till att rutiner bryts upp, när ökade effektivitetskrav och 
EU:s många regelverk spelar en allt större roll. Förändringarna 
placerar många tjänstemän i kläm mellan olika intressen - yr-
kesrollens etik och professionalitet, politiker, marknad och 
medborgare.

När de värderingar som präglar näringslivets arbetssätt blir 
allt mer närvarande inom kommunala förvaltningar kan det 
bli svårare för tjänstemännen att hävda medborgarintresset och 
demokratins värden. När det samtidigt paras med att verksam-
heterna läggs ut och den egna kompetensen dräneras riskerar 
tjänstemannarollen att bli allt mindre självständig, allt mindre 
ha det allmännas bästa för ögonen.

Gunnar Wetterberg, som har lång erfarenhet 
från Kommunförbundet och arbetet som 
samhällsanalytiker på SACO bland mycket annat 
ser stora problem med de privata intressenas allt 

starkare positioner inom den offentliga sektorn.
– Tendensen är att det blir allt svårare för tjänstemän att 

hantera inköpt verksamhet. De områden där ekonomiska 
intressen spelar en stor roll ökar, säger han. Samtidigt blir 
regelverken fler och fler, det är svårt att följa med och som 
tjänsteman hamnar man lätt på efterhand.

Utvecklingen de senaste decennierna med allt fler bolagise-
ringar, konsulter och entreprenörer har format nya spelregler, 
nya förhållningssätt efter hand utan att det allmännas 
intressen har stärkts för att kunna hävdas också under 
förändrade ekonomiska förutsättningar.

– Jag vill dra en parallell till utvecklingen när gamla 
Sovjetunionen krackelerade och försvann på 1990- talet, säger 
Gunnar Wetterberg. Planekonomin försvann och det blev i 
stället djungelns lag som gällde. Det hade inte funnits någon 
förutseende planering för att bygga upp nya lagar och regler 
anpassade för den nya situationen.

– Det är något liknande vi ser hos oss i dag. När vi släppte 
egen regi som given form skapades nya konflikter och många 
svåra situationer, påpekar Gunnar Wetterberg. Självklart är det 
medborgarnas intressen som är det grundläggande för all 
förvaltning, bra sjukvård och god samhällsplanering är givna 
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mål, men det krävs regelverk för att värna det.
De senaste åren har korruptionsskandaler 

rullats upp i bland annat Göteborg, Falun och 
inom Fastighetsverket. Om det är korruptionen 
som ökar eller om vaksamheten blivit större är 
svårt att säga. Men att bygg- och fastighets-
branschen är den mest drabbade är helt klart. 

– Jo visst, så är det men vi behöver också ha 
ett längre perspektiv. I dag kan näringslivets 
ekonomiska intressen vara drivkraften bakom 
oegentligheter, säger Gunnar Wetterberg. Men 
för 50 år sedan var jäv närmast regel inom de 
kommunala byggnadsnämnderna. De som 
kunde branschen satt i nämnderna och det 
innebar byggbranschens egna intressenter. I städer som Malmö 
och Göteborg var det ofta HSB och Byggnads som styrde inom 
en närmast korporativ struktur.

Det är den tekniska utvecklingen, inte minst digitaliseringen, 
som har möjliggjort många av larmen om korruption och 
skattefusk de senaste åren. Stora informationsmängder, 
tusentals dokument kan lagras på ett USB-minne och med 
hjälp av också ganska enkla program som Excel kan stora 
datamängder hanteras och bearbetas. Flera nyhetsredaktioner 
prioriterar nu kvalitetsjournalistik och avsätter resurser för 
mycket tidskrävande granskningar. Så kunde DN belysa 
nepotismen inom Riksrevisionen, SvD kostnaderna för Nya 
Karolinska och TV4:s Kalla fakta korruptionen inom Fastig-
hetsverket. Stora internationella samarbeten mellan redaktioner 
som de bakom Panamadokumenten har tillsammans med 
enskildas tips till redaktionernas krypterade tipskanaler lyft 
fram oegentligheter både lokalt och internationellt.

Hos Fastighetsverket där misstankar nu finns om att en 
tjänsteman tankat över stora summor till privata företag via 

riggade fakturor var det miljö- och energiexperten 
Richard Lindwall som slog larm. 

– Det var en oro för en demokrati i gungning 
som fick mig att samarbeta med TV4, säger 
Richard Lindwall som i dag ägnar sin tid åt det 
egna företaget Energi & Utbildning. Visselblåsare 
är viktiga, i en demokrati är det möjligt att larma. 
Samtidigt ser jag att statens kontrollfunktioner är 
otillräckliga. Att skicka en skrivelse och be om ett 
svar när något ser riktigt illavarslande ut fungerar 
ju inte. 

– Misstankarna mot anställda i Fastighets- 
verket gäller ju trolöshet mot huvudman bland 
annat. Den huvudmannen är ju vi, det är vårt 

gemensamma kulturarv och våra gemensamma pengar man 
hanterar, understryker Richard Lindwall.

Han är nu nominerad till årets visselblåsare hos Transparency 
International Sverige och hans insats har mötts av stor upp-  
skattning.

– Jag har fått mängder av tackkort och blommor efter 
programmen, det vittnar ju om att många inser hur viktigt  
det här är, säger han.

Betydelsen av en fri press, offentlighet och granskning har 
också staten insett. Det som brukar kallas den tredje statsmakten 
(den granskande) har ett mycket starkt lagstöd. Grundlagen 
värnar inte bara yttrandefriheten utan också meddelarfrihet 
som innebär bland annat tjänstemäns rätt att lämna upplys-
ningar i vilket ämne som helst till bland annat media. Att 
eftersöka källorna, uppgiftslämnarna, är straffbart, något som 
chefer på Fastighetsverket kan bli varse om förundersökningen 
leder till åtal och fällande dom.

Text: Kajsa Althén, frilansjournalist

”Man har ett ansvar inför medborgarna när man förvaltar medborgarnas pengar.  
Det är något annat än att sälja videotape på Kungsgatan.”

Inga-Britt Ahlenius
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Vilken stadsarkitekt  
behöver Sverige?
Förra årets Stadsarkitektdag ägde rum i ett av Sveriges mest 
spännande stadsområden, när Malmös gamla hamnmiljöer 
håller på att omvandlas till framtidens kunskapsstad. Fören-
ingens ordförande Per Haupt hälsade välkommen till Malmö 
Live och moderator för dagen var Annelie Norberg från 
Linköpings Universitet. Dagen handlade om den kommunala 
arkitektens roll, med särskilt fokus på stadsarkitekten. Hur ser 
den vinnande laguppställningen ut? Och vilket mandat och 
vilken plats i organisationen bör stadsarkitekten ha? 

Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn inledde med att berätta om 
Malmös program för god arkitektur som bygger på nio 
formulerade teser. Staden ska bland annat vara ”nära, tät och 
grön” och satsa på arkitektur som uppmärksammas. Gråhamn 
nämnde just Live och den nya högskolebyggnaden strax intill 
som goda exempel. Tyke Tykesson, arkitekt från Malmö Stad, 
fortsatte på Malmötemat men genom att berätta om gångna 
tiders stadsarkitekter. De två första i rollen, William Klein och 
Salomon Sörensen, var danskar vilket indikerar att yrket inte 
var särskilt väl förankrat i svensk byggnadskultur under 
1800-talet.  Tykesson menade att stadsarkitektrollen alltid har 
haft ett varierat innehåll och tog de två danskarna som 
exempel. Klein var mer tekniskt inriktad och ägnade mycket 
tid åt att kolla byggnadernas statik, medan Sörensen var mer 
kreativ och ritade en stor del av Malmös offentliga byggnader. 
Båda satt på posten i cirka 30 år.

En återkommande diskussion under dagen handlade om 
stadsarkitektens mandat och position i den kommunala 
organisationen. Utan ett tydligt mandat är det svårt att agera 
och till exempel kunna tänka strategiskt. Att upphandla 
stadsarkitekten på konsultbasis ifrågasattes därför.

Ett av de mest uppskattade föredragen hölls av Kristina 
Grange, forskare från NMBU i Oslo. Hennes forskning visar 
på en likartad utveckling i flera europeiska länder där plane-
ring, som ska vara strategisk och proaktiv, sägs vara grundläg-
gande för att lösa viktiga samhällsproblem, samtidigt som 
många politiker och opinionsbildare kritiserar planerarna. 
Grange pekade på en paradox: intresset för planering ökar 
generellt medan tilltron till planeraren minskar. Ett tidigt 

exempel är retoriken från New Labour i slutet av 1990-talet 
där själva ”planerarkulturen” lyftes som ett hinder för en 
positiv samhällsutveckling. Flera utredningar pekade på 
bristande kunskap i planerarkåren och slog fast att yrkesgruppen 
var ”demoraliserad”. Idag finns lagstiftning i Storbritannien 
som innebär att planering kan läggas ut på privata aktörer om 
en kommun inte levererar. Den negativa retoriken mot 
kommuner och planerare känns igen både från Sverige och 
Danmark.

I Sverige har cirka 40 utredningar om planering och byggande 
genomförts sedan 2010 och planprocessen anges ofta som ett 
hinder för byggande. Flera av dagens talare ansåg att detta är 
direkt missvisande och pekade bland annat på att många 
kommuner faktiskt har en betydande planreserv. Är det inte 
egentligen självklart att det går snabbare att planera än att 
bygga?

En fråga som måste ställas är hur det egentligen gick till när 
planeraren och stadsarkitekten gick från att vara de som skulle 
bygga samhället och lösa bostadskrisen på 1960-talet till att 
vara de som sägs hindra bostadsbyggandet? Utvecklingen för 
planeringen är för övrigt inte helt olik den som journalistiken 
just nu går igenom.  En reflektion som kan göras efter dagen är 
att det verkar finnas ett intresse att bryta den här utvecklingen, 
till exempel genom att debattera eller lyfta det positiva som 
planering och bygglovhantering bidrar med. Hur skulle våra 
svenska städer se ut om alla fick bygga som de ville – och om 
planeringen skulle kunna lyftas ut på privata aktörer om en 
kommun inte anses leverera? 

Flera talare var också negativa till så kallade liberaliseringar, 
som till exempel idéerna om att man ska kunna gå direkt till 
bygglov från en översiktsplan. En sådan förändring riskerar 
både att sänka kvalitén och är rättsosäker för mark- och 
sakägare. En annan diskussion som fördes är vad som kommer 
att hända när många beslut kanske flyttas från detaljplanepro-
cesserna direkt till bygglovsskedet, när majoriteten av bygglov-
handläggarna saknar kvalificerad arkitekturkompetens? Blir 
våra städer bättre av det? 

Text: Bertil Malmström, arkitekt SAR/MSA, adj. professor BTH
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Så här ser vi i Västerås stad 
på stadsarkitektfrågan
När stadsarkitekten var kung var namnet på en utställning i Landskrona. Den handlade om stads- 
arkitektens roll för cirka 100 år sedan. Stadsarkitekten var en stark man, som satte prägel på utvecklingen 
i de städer han verkade. Han hade stor makt, en hög kommunal tjänst och ett privat företag. Västerås 
har haft både Erik Hahr och Sven Ahlbom, båda under första halvan av 1900-talet. De har betytt  
mycket för staden!

Arkitektrollen har förändrats sedan 
1950-talet. Idag är det inte möjligt att 
ansvara för kommunens utveckling och 
myndighetsutövning och samtidigt driva 
ett arkitektkontor. Men kommunens 
arkitekt/arkitekter har en mycket viktig 
roll även idag! Byggandet/stadsbyggandet 
är idag mycket komplext. Vi är fler 
människor, vår vardag är mer komplex,  
vi har större mångfald, vi är rörligare, 
teknikutvecklingen har varit och är mycket stor och hållbar-
hetsfrågorna är ständigt närvarande. Mitt i allt detta måste 
mänsklighet och skönhet också finnas! Det behövs mycket 
kunskap i stadsbyggande; många olika specialister behövs för 
ett gott stadsbyggande. Arkitektutbildningen ger kunskap i alla 
de frågor/delområden som berör stadsbyggande, men med 
tyngdpunkten på gestaltning. Arkitektkunskapen är oftast inte 
tillräckligt djup inom de olika delområdena, utan det behövs 
specialister. Jag kan personligen tycka att specialistkunskap 
såsom teknik och ekonomi har fått en alltför dominerande roll 
och att långsiktiga värden och en vacker miljö får stå tillbaka. 
Från att ha varit kung har arkitekten blivit tjänare. Arkitekten 
har idag en alltför liten roll!

Många städer saknar idag den starke stadsarkitekten. Flera 
har valt att satsa på en stadsarkitekt vars roll ska vara en ledare  
i gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor. Stadsarkitekten ska 
kunna ägna sig helt åt detta, utan att behöva ta personal- och 
budgetansvar. I Västerås har vi valt en annan väg, då vi anser 
att arkitektkompetensen bör vara med på så många olika plan 
samtidigt och att arkitektur behöver resurser i form av personal 
och budget precis som teknik och ekonomi. 

Genom att kort beskriva min egen bakgrund, vill jag ge en 
input till hur vi resonerar på stadsbyggnadsförvaltningen i 
Västerås. Själv har jag en bakgrund som projekterande arkitekt 
på privat företag och därefter rollen som stadsarkitekt i ett antal 
kommuner senast Södertälje. Som stadsarkitekt har jag främst 
ansvarat för kommunens plan- och bygglovsverksamhet, vilket 

är den traditionella stadsarkitektrollen. I 
Södertälje hade jag flera medhjälpare. I Upp- 
vidinge var jag ensam och ritade dessutom 
offentliga platser samt ombyggnaden av ICA 
till kommunal förvaltning (jag gjorde det som 
anställd och jag deltog inte i bygglovet).

Stadsbyggnadsdirektören i Västerås är 
tillsammans med förvaltningens alla arkitekter 
det samma som en stadsarkitekt. I en stor 
expansiv kommun kan inte en person vara med 

i allt från bygglov och gestaltning av byggnader till stadsbygg-
nad och övergripande planering av hela kommunen. I en stor 
kommun som Västerås behövs många arkitekter i olika roller! 
Det är vi idag. Västerås har ovanligt många arkitekter (vi är 
över 20 arkitekter idag). Vi har arkitekter som arbetar med 
bygglov, ger råd och möter den enskilde byggaren samt 
diskuterar utformning både i detaljer och i anpassning till 
stadsrummet i såväl stora som små projekt. Vi har arkitekter 
som upprättar alla detaljplaner det vill säga stadsplanen för 
gestaltning av ett område. Vi har arkitekter som tar fram 
översiktliga planer för stadens och kommunens fysiska 
utveckling. Och vi har en stadsbyggnadsdirektör som är med  
i alla övergripande frågor som rör Västerås utveckling. 

Det är möjligt att arkitektrollen i Västerås inte träder fram 
tillräckligt tydligt? Det är något vi i ledningsgruppen för 
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med. Hur kan vi bidra till 
ökad synlighet av arkitektens kunskap? Kanske blir det i form 
av flera olika utpekade stadsarkitekttjänster såsom en eller flera 
stadsarkitekter inom bygglov, en eller flera stadsarkitekter inom 
detalj- respektive översiktsplanering samt en eller flera arkitek-
ter i chefsroller? Kanske blir det i form av att tydliggöra 
förvaltningens alla arkitekters kompetens?

Hur vi än organiserar oss behöver vi samarbeta och tillsam-
mans bygga staden för framtiden, där gestaltning och skönhet 
får ta plats.

Text: Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör Västerås stad



26 STADSBYGGNAD 2 · 2017

Köp tre, betala för två. Erbjudandet möter oss i butiker överallt, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi 
handlar strumpor, tröjor och trosor vid kassadisken och känner oss nöjda med köpet.

Landstinget i Stockholm har köpt ett helt annat erbjudande – köp ett sjukhus, men betala för tre.
Nya Karolinska i Solna är på väg att bli världens dyraste sjukhus, men här är de nöjda inte så många 

fler än kretsen kring Skanska och brittiska riskkapitalister med kopplingar till Luxemburg. 

Rapporterna om fördyringar, teknikproblem, bekymrad 
personal, förseningar och svindlande konsultkostnader i 
projektet har varit många det senaste året. Antalet häpnads-
väckande enskildheter har ökat ytterligare sedan en liten del av 
sjukhuset började tas i bruk i november. En hjärtpatient har 
dött på den nya hjärtavdelningen och ett spädbarn har skickats 
hem för att avlida bara ett par timmar senare.

Problemen växer till en allt mer diger katalog allteftersom 
delar av det nya sjukhuset tas i bruk. Då blir den givna frågan 
– hur kunde det bli så här? Svaren kan bli synliga om vi intar 
ett helikopterperspektiv.

I den process som formade idén om Nya Karolinska, NKS 
fanns två grupper med olika, men samverkande ambitioner. På 
Karolinska institutet fanns läkare med sikte på högre status, en 
internationell karriär och gärna ett Nobelpris. I landstingshus-
et på Kungsholmen fanns politiker med en ideologisk, 
nyliberal agenda inspirerad av Margret Thatcher och en politik 
där samhällsintresse ofta översattes till privata ekonomiska 
intressen.

De två intressen som drev fram planerna på Nya Karolinska 
personifierades av dåvarande rektorn på Karolinska institutet, 
Hans Wigzell som ville ha ett exklusivt, forskningstungt 
sjukhus på nära håll  och av dåvarande finanslandstingsrådet 
Ralph Lédel (m).

Ralph Lédel satt i Moderaternas partistyrelse och var 
partiets mest pålitliga skattesänkare. Han avled 2015 och 
karakteriserades då av Fredrik Mellgren, journalist i SvD:

Han ville avskaffa landstingen, han älskade privatiseringar 
och utförsäljningar och han körde medvetet landstingsekono-
min i botten för att därigenom protestera mot skatteutjäm-
ningssystemet som enligt honom plundrade Stockholms- 
området på pengar.

De grundtankar som Hans Wigzell och Ralph Lédel lade 
fast för utbyggnaden av Karolinska sjukhuset kring 2003 
känns igen också från Macchiarini-affären ett drygt decennium 

senare. Den kan ses som en symbol för idéerna om ”sjukhus i 
världsklass, fostra nya nobelpristagare, generera tillväxt och 
vara katalysator för medicinsk forskning.” 

I maj 2010 klubbar landstinget i Stockholm beslutet om att 
bygga Nya Karolinska inom ramen för ett OPS-avtal. Det som 
borde varit en upphandling visar sig bestå av bara ett anbud 
– från Skanska som bildat ett nytt bolag, Swedish Hospital 
Partners, SHP tillsammans med det brittiska riskkapitalbola-
get Innisfree. Efter kritik i debatten inför beslutet förhandlas 
kostnaderna för projektet ned något och det nya bolaget kan 
nu räkna med en avkastning på 13,85 procent.

Samverkan mellan offentlig och privat verksamhet i 
OPS-projekt har varit ovanliga i Sverige jämfört med till 
exempel Storbritannien. Ett tidigare exempel är snabbjärnvägen 
till Arlanda, men där har konflikter med kollektivtrafikens 
intressen nu börjat uppstå. Exemplet Nya Karolinska visar på 
de betydligt mer allvarliga problem för samhällsekonomin  
som OPS kan leda till. 

I så stora projekt som Nya Karolinska befinner sig både 
politiker och tjänstemän i ett kunskapsmässigt underläge i 
relation till företagen. Skanska har flera års erfarenhet av 
OPS-lösningar i Storbritannien, vilket har lett till stora 
ekonomiska problem för beställarna och i slutänden sjukvår-
den som helhet. Processerna har varit tuffa och kontrakten 
anses syfta till det som ibland kallas ”tax harvesting” När 
Skanska sätter sig vid förhandlingsborden i Sverige är de rika 
på erfarenheter från den här typen av förhandlingar. Jurister 
och ekonomer med mångårig internationell erfarenhet blir en 
mycket stark motpart till vilken kommunal institution som 
helst.

I fallet Nya Karolinska har det också visat sig att de 
lösningar politikerna valde inte ryms inom ramarna för 
lagstiftningen. Så hölls t ex beslutet om företagens avkastning 
hemligt. När det överklagades till förvaltningsdomstolarna 
kunde de bara konstatera att det inte finns en lagstiftning som 
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är anpassad för den här typen av anbudsförfarande. Att 
kommunallagen inte följer med samhällsutvecklingen och blir 
allt mer obsolet har påtalats av bland annat förre riksrevisorn 
Inga-Britt Ahlenius som pekat på hur bristen på både ansvars-
utkrävande, granskning och tjänstemännens svaga ställning 
ger politiker fritt spelrum.

Nya Karolinska har också blivit ett exempel på att dokument 
mörkas, opposition beläggs med munkavle och granskande 
medier hålls borta. När beslutet togs i maj 2010 hade ledamö-
terna i fullmäktiga belagts med tystnadsplikt. Handlingarna 
delades ut när mötet började, åhörarläktaren tömdes och i 
nämnden hade politikerna inte fått diskutera ärendet med 
utomstående expertis. Mycket hålls ännu dolt, det är till 
exempel fortfarande inte offentliggjort vilka kostnader för 
material och service landstinget bundit sig för.

För att undvika för mycket detaljer – sammantaget kan vi se 
att ett så stort projekt som detta utsätter det demokratiska 
systemet för mycket stora påfrestningar. Nya Karolinska är en 
gökunge som placerats i ett bo avsett för något helt annat – nu 
tränger den främmande ungen undan sånt som bra sjukvård 
och demokrati.

För landstingets tjänstemän har externa konsulter och en 
tillvaro isolerad från den övriga förvaltningen förstärkt en 
osäker roll där politiken beställer både utredningar och beslut. 
Att hävda profession och den etik som bygger under allmän- 
intresset blir allt svårare i en verksamhet där det privatas 
intressen tillåts ta allt mer plats. 

– Det är absolut nödvändigt med en revidering av kommu-
nallagen, att liksom i staten reglera förvaltningens och 
tjänstemännens ställning och att tydliggöra ansvarsförhållanden 
mellan politiker och tjänstemän, säger Inga-Britt Ahlenius. 
Dessutom måste vi ha en extern, oberoende och professionell 
revison av kommunerna. Som det nu är granskar politikerna 
varandra.

I dag ligger notan för bygget och det långa kontraktet med 
Skanska för underhåll och service fram till 2040 på drygt 60 
miljarder och ansvariga politiker försvinner ut i kulisserna en 
efter en i hopp om att snart vara glömda. Finanslandstingsråden 
gav sig under 2010-talet av efter bara två år av mandatperioden, 
det senaste satt en period, men sedan bara två år till. Då blev  
en efterträdare svår att hitta, det blev till slut en kommunal 
tjänsteman från Stockholm med blygsam egen erfarenhet som 
politiker.

Det politiska ansvaret har bestått i att avgå, inte att reda ut 
problemen.

Att avgångarna är en effekt av den massiva kritik som 
kommit inte minst från läkarkåren är något som Johan Styrud, 
ordförande i Stockholms läkarförening inte tänker på i första 
hand. Hans medlemmar vill se konkreta förändringar av 
sjukhuset och inom vården.

– Det Stockholm behöver är bra, vanlig sjukvård, vi behöver 
inget slottsliknande elitsjukhus, säger han. Det är de gamla 
som drabbas hårdast av den här politiken. 

Läkaretiken sätter patientens hälsa främst, i praktiken 
betyder det medborgarna. 

Nya Karolinska med de bittra, hälsofarliga effekter det 
kommer få för sjukvården som helhet visar på behovet av 
etikdiskussioner också bland tjänstemän om på vems uppdrag 
man jobbar. 

Den processen kan behöva dra i gång snabbt, nyligen lades 
en utredning, positiv till nya infrastrukturprojekt i OPS-form 
fram. Samtidigt var Skanska snabbt ute med sitt erbjudande 
om nya OPS-projekt:

Östlig förbindelse (Stockholm)
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
Södertörnsleden (södra Stor-Stockholm)
Ny Skurubro (Stockholm)
Gullmarsbron i Lysekil 

Text: Kajsa Althén, frilansjournalist
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”Den värsta blåsningen som svenska skattebetalare utsatts för”
Ilija Batljan, landstingsledamot (s) och fastighetsekonom

SJUKT HUS – GLOBALA MILJARDSVINDLERIER
Henrik Ennart och Fredrik Mellgren 

En statlig kommitté signalerade nyligen att tre större projekt 
skulle kunna testa möjligheterna till OPS, offentlig och privat 
samverkan. Det är i första hand stora infrastukturprojekt som 
diskuteras. En förutsättning för effektivitetsvinster är att 
staten har en ”beställar- och förhandlingskompetens på hög 
nivå” poängterar kommittén.

Ett varnande exempel på OPS är bygget och driften av Nya 
Karolinska i Solna och de kompetenser som finns hos ansvariga 
politiker och tjänstemän i Stockholms landsting.

Hur projektet sprängt alla ramar för ekonomi och god 
hantering i demokratisk anda har två journalister på Svenska 
Dagbladet granskat de senaste åren. Deras bok – Sjukt hus - 
summerar artiklarna och ger en bred och fördjupad bild av de 
faror som kan drabba ett OPS-projekt.
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Svårt att tolka  
lagändring i PBL
Det råder brist på bostäder i Sverige och politikerna försöker hitta lösningar på problemet.  För att göra 
det lättare för kommuner och byggherrar att bygga försöker man förenkla regler och lagstiftning. Ett 
större paket med förändringar trädde i kraft 1 januari 2015 efter initiativ från dåvarande bostadsminister 
Stefan Attefall och alliansregeringen.

Byggherrarna har upplevt att de slutgiltiga kostnaderna för 
genomförandet av en detaljplan varit svåra att förutse samt att 
kommunerna ställt för höga krav på delfinansiering av 
allmänna anläggningar. Ett exempel på detta är när man gör 
en allmän park i anslutning till ett nytt bostadsområde. Hur 
ska då kostnaderna för en sådan anläggning fördelas mellan 
byggherre och kommun? Vem bestämmer om parkens 
utformning och storlek? Speciellt då byggherrarna själva äger 
marken blir det känsligt med vilka krav kommunen ställer.

För att lösa dessa problem gjordes en rad lagändringar i 
plan- och bygglagen. I det lagförslag som trädde i kraft 1 
januari 2015 var regleringen av kommunala särkrav vid 
nybyggnationer den kanske hetaste frågan. En av de andra 
nyheterna var att man i lagparagrafen PBL 6:40 för första 
gången reglerar innehållet i exploateringsavtal.

OTYDLIG LAGSTIFTNING

PBL 6:40 stadgar att de åtgärder som byggherren är med och 
betalar ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras. Byggherrens åtaganden ska även stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av planen. Det är tydligt att man 
genom lagen vill se till att byggherrar inte ska behöva åta sig 
orimliga kostnader för finansiering av allmänna anläggningar, 
vilket kan påverka viljan att bygga mera negativt.

Men vad är nödvändigt? Vad är rimligt? Uttrycken är oklara 
och i förarbetena till lagen förs nästan inget resonemang kring 
uttryckens innebörd. Man förtydligar dock att reglerna bygger 
på de så kallade exploatörsbestämmelserna, vilka innebar att 
Länsstyrelsen kunde förordna att en exploatör utan ersättning 
skulle avstå mark eller bekosta gator eller VA, som togs bort i 
samma lagpaket. 

När större exploateringar utförs etappvis med flera allmänna 

anläggningar och byggherrar i olika skeden blir avvägningarna 
som ska göras ännu mer komplexa.  

Inga sanktioner finns i lagen, men Lantmäterimyndigheter-
na har fått i uppgift att vid detaljplanesamrådet ge råd om hur 
de nya reglerna ska tillämpas. Men vad menas med att ge råd? 
Hur detaljerade ska de vara? Man är inte heller skyldig att följa 
råden. Vid införandet av lagen tycks man ha överlämnat det 
till domstolarna att genom praxis definiera lagstiftningens 
mening i detalj.

I förarbetet till lagen förutsågs att det skulle vara svårt att få 
någon praxis i dessa frågor, men deras föreslagna lösning med 
en slags skiljedomstol med representanter från branschen 
köptes inte av lagstiftaren. Ett exploateringsavtal är resultatet 
av långa förhandlingar med kompromisser och överenskom-
melser mellan kommun och byggherrar. Att tvista i domstol 
kring ett avtal som man har lagt ner mycket tid på framstår 
som oklokt. En sådan tvist kring avtalsinnehållet görs civilrättsligt 
genom stämning i allmän domstol. Vanliga medborgare kan bara 
överklaga det kommunala beslutet om att ingå ett exploateringsavtal.

Det finns ett antal olika hinder för att hitta en optimal 
lösning med kostnadsfördelningar för allmänna anläggningar. 
Exploatörerna begränsas främst av det vinstkrav som sätts på 
varje projekt, och att man inte alltid har alternativ mark att 
tillgå. Tjänstemännen från kommunen är å sin sida bland 
annat begränsade av att de arbetar på ett politiskt mandat där 
kommunpolitikerna beslutar om ett exploateringsavtal 
godkänns eller inte. I en kommunal verksamhet kan det också 
vara svårt att få politiskt stöd för tillräcklig budget, trots att 
man som tjänsteman vet vilka anläggningar som borde 
delfinansieras och i vilken omfattning. Inom kommuner finns 
dessutom ofta många enheter med olika viljor och värderingar 
vilket kan påverka processen. 
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I mitt examensarbete ”Ett enklare exploateringsavtal? – En 
studie av PBL 6:40” har jag utrett innebörden av lagtexten 
främst genom studier av förarbeten, närliggande rättsområden 
samt intervjuer med yrkesverksamma personer från kommuner 
och byggherrar. En kortare internationell utblick på hur andra 
länder reglerar innehållet i sina motsvarigheter till exploate-
ringsavtal har också gjorts.

INGEN VÄGLEDNING 
Närliggande rättsområden ger nästintill ingen vägledning mer 
än att den ”nytta” som 6:40 talar om främst är en ekonomisk 
sådan. Exploatörsbestämmelserna som förarbetet hänvisar till 
saknar tydlig praxis, och reglerar inte riktigt samma frågor 
som 6:40. I intervjuerna med byggherrar och kommuner 
framkommer att ingen riktigt vet hur lagen ska tillämpas, och 
ingen har upplevt någon skillnad sedan reglerna trätt i kraft. 
Man vet inte heller hur man skulle kunna få vägledning i 
tolkning av lagen utifrån exploatörsbestämmelserna.

Mina slutsatser är att det är bra att ha en lagstiftning som  
till viss del reglerar innehållet i exploateringsavtalen, men för 
att göra denna lagstiftning praktiskt användbar krävs att  
den förtydligas. 

Begreppet ”nödvändiga åtgärder” bör inte tolkas som ett 
särskilt restriktivt uttryck utan finns till för att förhindra 
delfinansiering av uppenbart icke nödvändiga allmänna 
anläggningar. Avvägandet mellan åtagande och nytta är svår 
att använda som grund för att avgöra exakt hur mycket en 
byggherre ska finansiera av en allmän anläggning, men kan 
hänvisas till då det är uppenbart att kostnadsfördelningen är 
orimlig och att en part utnyttjar den andre. Vad som är ett 
”rimligt förhållande” mellan en byggherres åtagande och 
dennes nytta av en detaljplan går inte att veta utan ett 

förtydligande av lagstiftaren.
Med en så pass otydlig lagstiftning är det svårt att förändra 

sättet man arbetar på i praktiken. Det enklaste sättet för 
kommunerna att använda sig av lagstiftningen är att i sina 
riktlinjer för exploateringsavtal, som man är skyldig att ha, 
tydligt beskriva hur man fördelar kostnader för allmänna 
anläggningar i olika situationer. Bra riktlinjer som byggherrarna 
kan ta del av innan man initierar förhandlingar kring detalj- 
planer och exploateringsavtal, och kanske till och med köp av 
mark, skapar tydliga förhandlingsramar och gör genomförande- 
frågorna enklare för båda parter.

Sedan införandet av lagen för över ett år sedan har ingen 
praxis skapats och ingen direkt erfarenhet av paragrafen i sig 
finns ännu hos byggherrar eller kommuner. Lantmäterimyn-
digheterna har nyligen tagit fram riktlinjer för hur arbetet med 
deras råd ska ske i praktiken. Frågan är dock om Lantmäteri- 
myndigheterna i dagsläget har resurser att fördjupa sig i dessa 
frågor.

Om lagen kommer att medföra några tydliga förbättringar 
återstår att se. Efter att ha arbetat med frågan har jag svårt att 
tro att så kommer bli fallet. Som det ser ut nu beror det på om 
kommunerna och byggherrarna själva vill ta lagen som en 
möjlighet till förbättring, eller om man vill vara kvar i det 
arbetssätt man är van vid.

Examensarbetet är skrivet för Lantmäteriet samt avdelning-
en för fastighetsvetenskap, institutionen teknik och samhälle 
på Lunds tekniska högskola under våren 2016 och kan laddas 
ner från http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8877055. 
Handledare för examensarbetet har varit Klas Ernald Borges 
(LTH), Thomas Kalbro (KTH) och Thomas Holm (Lant- 
mäteriet).
Text: Joakim Sköldén, civilingenjör inom lantmäteri

Men vad menas med att ge råd? Hur detaljerade ska 
de vara? Man är inte heller skyldig att följa råden.
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Del två
av tre

Stockholm växte  
utåt och sedan inåt  
Ökad bebyggelsetäthet är en naturlig följd av en växande stad. 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 en historisk 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.

Stockholms befolkningstillväxt och 
bostadsbrist gjorde det i början av 
30-talet nödvändigt att överge den 
tidigare kungstanken att vika ytterstaden 
i Stockholms stad för trädgårdsstäder. 
Aspudden och Midsommarkransen 
som lanserades som ”stenstäder på 
landet” hade planerats innan 
införlivandet med staden och förblivit 
undantag. Regionen i övrigt var 
fortsatt i stort en glesbygd. I yttersta-
den tillkom med start i mitten av 
30-talet nya stadsdelar som helt 
dominerades av flerbostadshus. 
Byggandet av små lägenheter i smala 
trevåningshus var nödvändiga för att 
klara bostadssituationen som tillhörde 
den värsta bland Europas huvud- 
städer. Det rådde i Ytterstaden på 
1930–40-talen för flerbostadshusbebyggelse ”ett absolut 
förbud” att bygga annat än smalhus i tre våningar. Visserligen 
ökade exploateringsgraden med drygt det dubbla jämfört med 
småhusområdena men skalan var ändå måttlig. 

Byggnadsstadgan 1931 förordade att det borde särskilt tillses 
att ”bostadsbebyggandet lämpligen förlades på olika områden 
åtskilda medels parkbälten”. Det var också så som smalhusom-
rådena och sedan grannskapsområdena på 1940–60-talen  
kom att byggas ut. I det nya modernistiska formspråket kunde 
socialdemokraterna, som kommit till makten 1932, visualisera 
det nya folkhemmet. Funktionalisterna visade snart sin 
effektivitet. Bostadsbyggandet tog fart. År 1939 nåddes ett 
ännu ohotat rekord då 12 000 bostäder byggdes. Med start i 
Hammarbyhöjden och Traneberg och allmännyttans inträde 
på bostadsmarknaden, växte utbyggnadsområdena kontinuer-
ligt i storlek och täthet fram till slutet av miljonprogrammet 
1974. Parallellt med denna utveckling byggdes också allt tätare 

småhusområden. I stadens regi tillkom 
självbyggda småhus (Småa) med små 
tomter. I till exempel Norra Ängby 
rymdes cirka 1 300 barnrika familjer  
i sådana hus. Ytterligare en förtätning 
inom småhusbyggandet ägde rum när 
radhus började bli vanliga på 1950-talet. 
Exempel på radhusstadsdelar är Nälsta 
och Kälvesta (enligt budgeten för 
Stockholms stad 2017 ska förutsättning-
arna att komplettera stadens kollektivnära 
villaområden med flerbostadshus 
undersökas). 

När bebyggelsen vandrade allt längre 
ut från stadskärnan utvecklades tankar 
på mer koncentrerade tyngdpunkter med 
högre exploatering. I Generalplan 52 
kallades det för drabantstäder. De skulle 
även förses med arbetsplatser och kunna 

”leva sitt eget liv”. Vällingby blev den första så kallades 
ABC-staden (Arbete, Bostad, Centrum). En sådan satsning 
krävde en koncentrerad bebyggelse i centrumområdet. Sedan 
sjönk skalan successivt och avslutades med småhus. På 1950- 
talet blev punkthus i större omfattning ett nytt tema i 
Ytterstaden. De placerades samlat ofta i centrum eller för att 
accentuera höjder. Stadsdelarna skulle enligt Generalplan 52 
fortsatt omges av ett parkbälte för att inte ytterstaden skulle bli 
”en kompakt kaka av bebyggelse”. Förortsutbyggnaden gick 
hand i hand med en av världens mest progressiva parkplane-
ringar. Park och natur var en integrerad del i stadsplaneringen. 
När välfärdssamhället utvecklades bestämdes omfattningen på 
stadsdelen också utifrån ett nödvändigt befolkningsunderlag 
för skolor och annan offentlig service. Från 1950-talet byggdes 
också tunnelbanan ut tillsammans med kapacitetsstarka 
trafikleder. De höga infrastrukturkostnaderna motiverade en 
högre exploatering i stadsdelarna. 
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Högdalen byggdes som ett funkisområde och en förtätning har påbörjats. Foto: Lennart Johansson

Bostadsefterfrågan var konstant hög och drevs på av en 
inflyttning från främst övriga landet. Välfärdsutvecklingen 
växlades in i ökad bostadsstandard. Med allmännyttiga 
bostadsbolag som lokomotiv utlades från 1950-talets inledning 
den ena stadsdelen med flerbostadshus efter den andra, utmed 
tunnelbanespåren. År 1930 bodde 83 000 i Stockholms stads 
Ytterstad för att trettio år senare uppgå till 451 000. Den 
snabba utbyggnaden ledde till att stadens politiker och 
tjänstemän menade att staden kring 1960 praktiskt taget var 
fullbyggd. Omgivande kommuner måste framgent ta huvud-
ansvaret för den fortsatta bostadsutbyggnaden. Huvudstaden 
kom att engagera sig i stadsbyggandet även utanför kommun-
gränsen. Stora markområden köptes in i regionen. Genom en 
ny lag, Lex Bollmora, möjliggjordes att stadens allmännyttiga 
bostadsbolag under 1960- och 70-talen kunde uppföra cirka 
30 000 lägenheter i regionen utanför stadsgränsen. Om 
bostadsbyggandet i Stockholmsområdet för övrigt ska fortgå 
på en hög nivå måste regionen i övrigt ta ett allt större ansvar 
för den framtida bostadsförsörjningen. Några av de sista 
inkorporeringarna skedde 1949 då Spånga socken med 
Hässelby, Spånga och Järvaområdet införlivades. År 1963 blev 
det stora Skärholmsområdet en formell del av huvudstaden. 
Dessa inkorporeringar banade vägen för byggandet av stadens 
största miljonprogramsområden.

Vid tiden kring 1960 började bebyggelsens siluett dominera 
över landskapet. Bredäng blev den första storskaliga förorten i 
Stockholm. Närmare 40 stycken nio våningar höga skivhus 
uppfördes i en och samma riktning. Det var en stil som hämtat 
inspiration från kontinenten – ”international style”. Skivhus-

byggandet stöddes av särskilt gynnsamma statliga bostadslån. 
Bredäng blev preludiet till miljonprogrammet. Det fridfulla 
lågskaliga byggandet övergavs men inte helt. Kring Bredäng 
och i många av de följande miljonprogramsområdena uppför-
des ofta lägre flerfamiljshus och ibland småhus i ytterkanten. 

UNIKT BOSTADSMÅL 

Bostadsbristen var fortsatt hög och hindrade arbetskraftens 
rörlighet. Att en gång för alla utrota bostadsbristen blev en 
politisk ödesfråga. Med tillförsikt trodde man på framtiden 
fast större och bättre. Svaret blev en miljon bostäder i Sverige 
1965–1974. Ett bostadsmål utan motsvarighet i världen. Ännu 
en skalförskjutning skedde. Tunnelbanan i de nya stadsdelarna 
kring Järvafältet förlades under jord för att bland annat inte ta 
byggbar mark i anspråk. Parkeringarna koncentrerades ofta i 
flervåningshöga garagedäck. Punkthus blev ovanliga medan 
skivhus (höga lamellhus) blev vanligt förekommande. I Tensta 
och Rinkeby ville man tillföra ”något av stenstadens intensitet, 
koncentration och ordning till ytterstadens grönska, rymlighet 
och frihet från störningar” (ur generalplanen 1964). Avståndet 
mellan husen krympte. På norra Järva ökade exploateringen 
ytterligare ett snäpp. Där bröt man för första gången mot 
grannskapsprincipen med mellanliggande grönstråk. Istället 
bildades en bandstad där Akalla, Husby och Kista var 
sammanbundna med ett genomgående centralt servicestråk. 
Tänkandet blev allt storskaligare. Sedan blev det stopp. 
Tusentals tomma lägenheter uppstod. I ett politiskt radikalt 
70-tal ifrågasattes själva inriktningen på samhällsbyggandet. 
Regionens befolkningsantal stagnerade för första gången 
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någon kunde minnas. Byggandet växlade över till ett glest 
småhusbyggande. Upprustningsprogram för både småhus och 
flerfamiljshus togs fram av staden. Byggandet av de tidigare så 
vanliga lamellhusen i tre våningar upphörde i princip som en 
ekonomisk konsekvens, då hisskrav infördes 1978. Ett exempel 
på hur en önskan om ökad standard/tillgänglighet bidragit till 
ökad höjd/skala. 

År 1976 konstaterade Stockholms stadsbyggnadskontor att 
”1970-talet inledde en ny epok i stadens utveckling. Även 
ytterstaden börjar bli fullbyggd”. Det har onekligen visat sig 
vara en sanning med modifikation. Bedömningen visar 
emellertid hur svårt det är att sia om framtiden. Framförallt 
har det varit före detta verksamhetsområden som transformerats 
till nya stadsmässiga områden som Hammarby Sjöstad och Lilje- 
holmen. Därutöver har sedan 1980-talet en rad halvgamla stads- 
delar kompletterats och förtätats med framförallt nya bostadshus. 

Ökad täthet och exploatering kan uppstå trots kraftig 
befolkningsminskning. Trots att cirka 50 000 nya bostäder 
netto tillkom i Stockholms stad 1960–1980 (bland annat hela 
miljonprogramsepoken) så minskade befolkningen med 160 
000. Orsaken var en ojämförlig ökning av utrymmesstandaren. 
Trångboddheten byggdes i princip bort och allt fler fick ett eget 
boende. Sedan ett antal år ökar åter boendetätheten och nya 
bostäder leder till en nettoökning av antalet stockholmare.  

Sedan 30-talet var frågan inte om utan när Norrmalm skulle 
saneras. City måste bli ”framtids- och funktionsdugligt”. 
Trafiken hade kört över den gamla citykärnan och husen var 
inte anpassade för näringslivets, bankernas och statens lednings- 
funktioner. På 50-talet började uppbrottet mot historien genom 
byggandet av de fem Hötorgsskraporna. Bostadshusen i Klara 
rensades ut i en stormanöver och ersattes av moderna storskaliga 
hus men som inte på ett avgörande sätt bröt mot stenstadens 
samlade siluett. Målsättningen var att ett nytt skinande City 
skulle fungera som ett välputsat skyltfönster mot omvärlden. 
Inriktningen överensstämde med modernisternas banerförare 
Le Corbusiers paroll ”inte rekonstruktion utan konstruktion”. 
Trots imponerande handlingskraft och organisationsförmåga 

avstannade i början av 70-talet Norrmalmsregleringen 
halvvägs. Marknaden efterfrågade inte ett fortsatt tillskott av 
moderna kontorshus, hotell med mera. Framtidsbilden 
krackelerade. 

Rivandet i Innerstaden, Cityomdaningen och de nya miljon-  
programstadsdelarna var samma andas barn. Politikerna hade 
levererat vad man lovat. Sverige fick den högsta mätbara bostads- 
standaren i världen. Produktionsmålet uppnåddes med råge. 
Samtidigt gick luften ur en i det närmaste 100-årig tillväxt- 
period. Tusentals tomma lägenheter uppstod. Rekordårens 
byggande i förorten, förintelsen av den äldre bebyggelsen på 
Malmarna och Cityomdaningens deformation av den äldre 
stadskärnan, komprometterade alla inblandade parter. 
Stadsbyggandet råkade i vanrykte. En omprövningens tid 
randades under 70-talets senare hälft. Bostadsbyggandet gick 
in i ett lugnare skede.     

HAR ÖKAT MEST

Stockholm är en av de städerna i Europa där befolkningsantalet 
har ökat mest. Orsaken har framförallt varit en omfattande 
invandring från utlandet men även höga födelsetal. Netto- 
flyttningen från övriga landet är tämligen begränsad. Den 
planerade befolkningstillväxten beräknas på ett par årtionden 
motsvara praktiskt taget ett helt Malmö med över 300 000 
invånare. Kommunfullmäktige beslöt 2013 att 140 000 
bostäder skulle tillkomma 2010-2030. Bostadsbeståndet 
beräknas öka med cirka 30 procent. Stockholms stadsbygg-
nadsborgarråd Roger Mogert (S) konstaterar ”Det blir stora 
grepp”.

Grundinställningen bland stadshusets politiker är att 
”Stockholms stad vill växa”. Ett större Stockholm är ett bättre 
Stockholm också för landet i övrigt är inställningen. Likhets-
tecken sätts mellan befolkningstillväxt och ekonomisk 
utveckling. Det gör att behovet av byggbar mark och/eller 
ökad täthet närmast är oändlig. Enligt stadens gällande 
Översiktsplan 2010 ska tillväxten mötas med fyra strategier; 
Stärk stadens centrala delar där innerstaden utvidgas till 

Det redan täta miljonprogramsområdet Skärholmen ska förtätas ytterligare. Foto: Lennart Johansson



33STADSBYGGNAD 2· 2017

närförorterna, satsa på nio så kallade tyngdpunkter som till 
exempel Brommaplan och Farsta, koppla samman stadsdelarna 
för ökad täthet, hållbarhet och integration samt ”främja en 
levande stadsmiljö i hela staden”. Det sista en helgardering för 
tillväxtargumentet.

Det är osäkerheten kring den framtida omfattningen av 
invandringen som kommer att utmana prognosernas tillförlit-
lighet och därmed framtida bostadsbyggnadsmål. Det har och 
kommer av naturliga skäl att påverka behovet av nya bostäder, 
utbyggd kollektivtrafik, fler skolor etcetera. Invandringen av 
framförallt utomeuropeiska personer påverkar också frågan om 
en allt mer segregerad stad. Frågan är om diskussionen om 
”isolerade förorter” som bör länkas samman och integreras 
med omgivande stadsdelar och som leder till en tätare stad, 
hade uppstått på samma sätt om det ”endast” var frågan om 
ekonomiska skillnader.

Omfattningen på det regionala bostadsbyggandet är en 
faktor som från framförallt början på 1960-talet haft stor 
betydelse för trycket på huvudstadens utbyggnad. För 50–60 
år sedan uppfördes huvuddelen av regionens bostäder i de cirka 
25 kommunerna utanför Stockholms stad. Efter en tid av 
relativt begränsad bostadsbyggande ökar åter bostadsbyggandet  
i regionen. Tunnelbanan fungerar nu som tidigare som 
katalysator. I Järvafältet dit tunnelbanan förlängs lanseras i 
den så kallade Barkarbystaden cirka 18 000 bostäder för cirka 
40 000 boende. När omgivande kommuner ökar sin andel av 
bostadsbyggandet på den gemensamma bostadsmarknaden 
minskar trycket på Stockholms stad. Bostadsförsörjningens 
främsta resurs de senaste årtiondena har varit de mer eller 
mindre överblivna stora verksamhetsområdena i Innerstadens 
krans. De är områden som Liljeholmen/Årstadal med förnäm-
liga lägen utan större kultur- eller naturvärden. Den millennie-
ring, som håller på att växa fram har inte mött något större 
motstånd bland allmänheten då de inte hotat viktiga kultur- 
eller naturvärden. En ofta elegant bebyggelse vid vattnet är 
skapat av praktiskt taget ingenting.

Innerstaden blir allt tätare, trängre, mer levande och segregerat. 

Efter en period av kraftig befolkningsminskning har befolk-
ningen sedan 1980 ökat med en bra bit över 100 000 personer 
eller drygt 40 procent. Rivandet upphörde i stort samtidigt 
som före detta verksamhetsområden som Södra Stationsområdet 
förvandlats till tätbebyggda bostadsområden och samtidigt 
bundit ihop stadsdelen. Ytterstaden har från 1980 ökat med 
över 150 000 personer. Under 2000-talet har samtliga 14 
stadsdelsnämndsområden ökat sin befolkning, ibland med upp 
till en tredjedel (Hägersten–Liljeholmen). Stadens fortsatta 
expansion tar således vid från en redan mycket hög tillväxttakt. 
Den prognostiserade befolkningstillväxten under 20 år (2010-
2030) i Stockholms stad är i samma härad som befolkningen på 
Östermalm, Vasastan, Kungsholmen och Södermalm tillsam
mans. Genom en tidigare överproduktion på lokaler, viss 
utflyttning av arbetsplatser till kranskommuner och övergång 
till öppna yteffektiva kontorslandskap, har behovet av nya 
kontorsbyggnader, länge varit begränsad.

Urbanitet har en tid varit som ett mantra inom stadsbygg-
nadsdebatten. Den täta staden med kvartersstaden som 
riktmärke har en tid varit svaret på alla problem. Det har varit 
modellen för den hållbara staden. Något som synes vara lika 
med den ”goda staden”. Den rätta vägen har helt enkelt varit 
den täta stadsmässiga, mångfunktionella, sammanlänkande 
och ekologiska staden. I Översiktsplanen 2010 konstateras 
aningen svepande att ”idén om den täta staden har återkommit 
på bred front och idag vet vi att den är mest miljövänlig och 
uppfattas som både mest trygg och attraktiv”. Den nuvarande 
rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus tycks inte vara 
lika övertygade om den stadsmässiga välsignelsen. I förslaget 
till ny översiktsplan har ord som kvartersstad utgått och ersätts 
av ”täthet”. 

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.

Liljeholmskajen är en tätbebyggd stadsdel vid vattnet under utbyggnad. Foto: Niklas Zetterberg
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Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

• Mångfunktionella gator är framtidens melodi.

• Stadsmiljöavtalens möjligheter.

• Förändring av det offentliga rummet.

• Parkerna stärker stadens attraktivitet.

Välkomna!
Anmäl dig via www.sverigesstadsbyggare.se

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

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Forum för stadsmiljö

KLARA

FÄRDIGA 

KÖR 

Springyrör, 360° självåterställande skyltrörsystem.
Monteras med standardfundament och standardrör. 
Krocktestat i 70 km/h och över 700 vikningstester utan 
anmärkning. För mer info ring Pekuma på 0370-47 200 
eller gå in på www.pekuma.se

Visitkortsfolder om  
Föreningen Sveriges Stadsbyggare!
Du som vill att föreningen ska få fler medlemmar kan rekvirera fler 
visitkortsfoldrar via mejladressen:
info@sverigesstadsbyggare.se eller via telefon 08-20 19 85.

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare  

118 82 Stockholm

Kansli
Tel: 08−20 19 85

info@sverigesstadsbyggare.se

Besöksadress:

Hornsgatan 20, Stockholm

55 55
53 invik

Bli medlem! 

www.sverigesstadsbyggare.se
Våra hemsidor och sociala medier

www.sverigesstadsbyggare.se  

www.stadsbyggnad.org

Twitter: @sv_stadsbyggare

Facebook och LinkedIn:

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

1
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6 | 2016
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

Tema: KLIMAT
◗ Så gör du infrastrukturen klimatsmart

◗ Malmö planerar för skyfall

◗ Klimatstrategi för eld och vatten 

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen grundades 1902 under namnet 
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen.  
Vi har i mer än ett sekel gått i bräschen för  
att utveckla kommunaltekniken och 
stadsbyggandet. Efterhand har synen på  
ett hållbart stadsbyggande breddats till  
att omfatta mer än de kommunaltekniska 
delarna. Namnbytet första januari 2017 
speglar detta förändrade fokus. 
Vårt mål för dig som medlem är att vi ska  
vara det bästa alternativet för nätverkande, 
utbildning och professionell utveckling.
Föreningen Sveriges Stadsbyggare har  
ett stort kontaktnät, främst genom våra 
kommittéer, ett omfattande kurs- och 
konferensutbud, en aktiv hemsida och  
tidskriften Stadsbyggnad.
Vi är föreningen för planerare, byggare, 
förvaltare och utvecklare av ett hållbart 
och rättvist samhälle.

Välkommen till  
Föreningen Sveriges Stadsbyggare!

Tidskriften Stadsbyggnad är forum  
för dialog och kunskapsspridning.

Kommittéerna är själva naven i  
föreningen där mycket av föreningens 
arbete planeras och genomförs.
Kommittéerna ansvarar för föreningens 
populära utbildningar, arrangerar  
studieresor och agerar sakkunniga  
inom sina respektive områden.

– din plattform för nätverk, kunskaper  
och utveckling. 

55 55 53 invik

Vi verkar inom kommittéerna:
• Chef • Bygg & Förvaltning • Gata
• Hållbar samhällsbyggnad • Internationella
• Lantmäteri • Mark & Exploatering 
• Stadsbyggnad • Trafik



FÖRENINGSKALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT

TIDNINGSKALENDARIUM

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

SATS årsmöte 4–5 maj Vik, Myrdal, 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 och NKS höstmöte 25–27 oktober Hilleröd, Danmark

Stadsbyggnad nr 3/2017 Manusstopp redaktion 21/4 Utgivningsdag 31/5 Tema: Stadsutveckling/Göteborg

Stadsbyggnad nr 4/2017 Manusstopp redaktion 16/6 Utgivningsdag 5/9 Tema: Hållbara kommuner

Stadsbyggnad nr 5/2017 Manusstopp redaktion 22/9 Utgivningsdag 31/10 Tema: Infrastruktur

Stadsbyggnad nr 6/2017 Manusstopp redaktion 23/10 Utgivningsdag 12/12 Tema: Klimat

Stadsbyggnad nr 1/2018 Manusstopp redaktion 8/1

Kolla in hemsidan! 
Surfa in på www.stadsbyggnad.org och läs 
artiklar, ledare och debattinlägg.
Du hittar massor av nyttigt material kring 
stadsbyggnadsfrågor från senaste numret och 
från flera tidigare årgångar.

Läs Stadsbyggnad som pdf! 
Numren finns på tidningens hemsida:
www.stadsbyggnad.org

Du loggar in med användarnamn och lösenord
som du har fått som medlem i Föreningen Sveriges 
Stadsbyggare eller som betalande prenumerant.

KALENDARIUM
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Returadress
Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

PORTO
BETALT

GOD 
IMORGON!

Det vi gör idag påverkar vår morgondag.

På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre 
förutsättningar för dagens och framtidens städer. Det är möjligt tack 

vare våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare och att 
våra vinster går till forskning och utveckling.

Framtiden spelar roll. Tillsammans med våra kunder hittar  
vi lösningar för en bättre morgondag.


