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Ord från ordförande

Nu när både sommaren och den vackra hösten har passerat befinner vi oss mitt i vintern. Så för lite extra 
värme får du nu årets upplaga av Planeraren i handen. Tidningen är en sammanfattning av plandagarna 
2012 som hölls i Avesta den 9 till 10 maj. Bland plandagarnas alla intressanta föredrag kan till exempel 
nämnas föredraget om ” Staden i fokus- om glappet mellan det planerade och det byggda” där Örjan 
Wikforss, Arkitekt och professor på KTH, höll hela det intressanta föredraget utan en enda ppt-bild eller 
annan digital hjälp. Sen var dagarna så klart fyllda även med intressanta möten mellan både bekanta och 
nya kollegor från olika delar av landet. I år hade vi även lyckats få till en bonuspunkt på programmet i form 
av ett guidat förhandsbesök på Avesta Art några veckor innan invigningen. Detta besök lockade i princip 
alla deltagare trots att det var förlagt den lilla tiden mellan kommande middag och den första dagens 
avslutande årsmöte.

Här vill jag också passa på att tacka alla som deltog i årets plandagar och gjorde dem så minnesvärda. 
Ett stort tack riktas också till alla styrelsekollegor som arbetat så hårt under det gångna året med att få till 
dessa dagar. Ett särskilt tack för allt nedlagt arbete under åren skickar jag till ElsieMarie Sjögren, Tida-
holms kommun, som efter många år nu avslutat sitt styrelseuppdrag. Vid årsmötet valdes Eva Stigeberg-
Larsson, Hofors kommun, som ny ledamot i styrelsen och hon hälsas så klart hjärtligt välkommen till det 
uppdraget.

En av de intressantare frågorna  att följa i planerar Sverige är om den relativt nya Plan- och bygglagen 
kommer att få fortsätta att sätta sig i landet eller om våra departement, regering och riksdag kommer att 
genomföra större ändringar i lagen snart. 

Sedan en tid tillbaka förs ju, på olika håll, livliga diskussioner om hur byggprocessen ska kunna bli både 
snabbare, mindre styrd och mindre dyr. Som ett inlägg i detta ämne kan jag rekommendera forsknings-
rapporten ” Detaljplaner i praktiken. Är plan- och bygglagen i takt med tiden?” från Sveriges Byggindustri-
er. Rapporten är skriven av Thomas Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulsson på KTH. Under hösten 
och vintern kommer också kommittén för Ny PBL att fortsätta hålla webbseminarier i olika ämnen utifrån  
gällande PBL som kan vara intressanta att följa, eller se i efterhand. 

Under vintern kommer styrelsen att arbeta för att sy ihop nästa års plandagar och för föreningen är det en 
mycket viktig uppgift, och stor utmaning, att jobba för ett ökat antal konferensdeltagare. Här kan alla Ni 
medlemmar bidra genom att aktivt prata för både konferensen och föreningen. Vi ska så klart även arbeta 
för att få till ett intressant och lockande program till nästa år. Kanske ska vi jobba lite mer med temainrikt-
ning och få till det lite oväntade? Styrelsen tar som alltid tacksamt emot förslag på föredragsämnen till 
kommande plandagar. Ett enkelt mejl till undertecknad eller någon annan i styrelsen fungerar kanonbra!

Som en del i arbetet med att försöka locka fler konferensdeltagare kommer nästa års plandagar att hållas 
efter sommaren, enligt årsmötets beslut. Årsmötet i Avesta beslutade också att plandagarna 2013 ska hål-
las i Örnsköldsvik. Datum för plandagarna kommer att dyka upp efter vinterns styrelsemöte och program-
met kommer sedan att skickas ut under våren 2013. Saker i Örnsköldsvik att upptäcka innan vi ses där 
kan vara deras rullande översiktsplanering, framgångarna i tävlingen Årets stadskärna, Varvsberget med 
linbana och hoppbackar samt Ulvön. Undertecknad tillsammans med övriga i styrelsen hoppas verkligen 
att vi ses på nästa års plandagar!

  Peter Granqvist 
  Ordförande SPR
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Denna tidning ges ut 
av Sveriges Planerares 
Riksförbund (SPR) och 
skickas till Dig som är 
medlem eller deltog på 
årets Plandagar.

SPR är ett förbund för 
planerare i kommu-
nal, statlig och privat 
tjänst. Förbundet är en 
yrkes- och intresseor-
ganisation med uppgift 
att bland annat bidra 
till medlemmarnas 
teoretiska och praktiska 
fortbildning.

Årligen anordnas 
Plandagar, där skickliga 
föredragshållare tar upp 
aktuella frågor inom 
samhällsplanering. Vid 
Plandagarna knyts sam-
tidigt personliga kon-
takter mellan kollegor 
över hela landet. Plan-
dagarna flyttar varje år 
till en ny plats. Ett bra 
sätt att se Sverige!

Medlemsavgift: 150 kr/
år.

För att bli medlem kon-
taktar du föreningens 
kassör eller går in på 
hemsidan.

Kontakt:
SPR 
c/o Kassör Inger Holm 
Plan, bygg och Lantm. 
541 83 Skövde 
tel: 0500-498051 
inger.holm@skovde.se
www. planerare.se 

Kommunfakta

Invånarantal:  21 486 invånare den 31 december 2011
Läge i regionen:  Sydöstra änden av Dalarna med ca 7 mil till såväl Falun som Väs 
    terås. Till Uppsala och Gävle är avståndet ca 10 mil.
Större orter i 
kommunen:  Avesta, Krylbo, Fors och Horndal
Politiskt styre:  S, V och MP tillsammans.
Plan- och 
byggfrågor:  Hanteras av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning som  
    även arbetar med frågorna i Fagersta och Norbergs kommuner.
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Välkommen till Avesta

Lars Isacsson, kommunal-
råd i Avesta kommun

Text: Peter Granqvist

Vid årets plandagar hälsades vi väl-
komna till värdkommunen av Lars 
Isacsson, kommunstyrelsens ord-
förande. Lars höll en, enligt många 
konferensdeltagare, väldigt uppskat-
tad föredragning om Avesta kommuns 
olika kvaliteter, utmaningar och hur 
kommun, näringsliv och invånare 
arbetar gemensamt mot framtida ut-
veckling.

Exempel på kommunens kvaliteter lyf-
tes fram under olika temarubriker och 
nämnas kan rubriken ”Kommunen som 
tänker nytt” där vi bland annat fick höra 
talas om initiativet att erbjuda kostnads-
fria bussresor inom kommunens gränser. 
Detta genomförs på prov under två år efter 
att kommunen till slut lyckats övertyga 
Dalatrafik om att gå med på försöket. En 
intressant sak att notera är att merkostna-
den för kommunen endast landar på strax 
över tjugo tusen kronor per år. Då slipper 
man kostnader med skolkort och busskort 
för ungdomar vilket, efter reducering med 
tidigare biljettintäkter, i princip motsvarar 
kostnaderna för avgiftsfria bussresor. 

Dessutom vinner kommunen på att man 
slipper all administration kring skolkort 
samtidigt som ett ökat bussresande så klart 
är bra för alla. När denna text nu skrivs 
under tidig höst har det konstaterats att 
bussresandet vid mätning i juli i år hade 
ökat med 280 % jämfört med juli 2011 så 
projektet med avgiftsfria bussresor kan 
inte ses som något annat än succé så här 
långt.

Under samma rubrik fick vi även höra lite 
om kommunens projekt medborgarbudget 
där målsättningen är ökat medborgarin-
flytande men under ansvar då kostnader 
måste vägas in och fördelas i varje pro-
jekt. Kommunens senaste projekt inom 
medborgarbudget är utformningen av ett 

nytt aktivitetsområde, Drömparken. Här 
genomfördes medborgarbudgeten så att 
alla kommuninvånare först gavs möjlighet 
att, via webben, lämna förslag på aktiviteter 
man ville ha i området. Därefter samman-
ställdes dessa av kommunala tjänstemän 
och ett anlitat arkitektkontor till tre olika 
temaförslag, bl.a. utifrån att budgeten 
skulle hållas för varje tema. Sedan genom-
fördes en andra röstning via webben där 
man då skulle rösta på det temaförslag 
man ville få genomfört. Därefter beslutade 
kommunfullmäktige att temat med flest 
röster ska genomföras och under hösten 
2012 kommer därför byggandet av ”Sport-
parken” att påbörjas.

En annan temarubrik var så klart ”Kom-
munen att besöka” och här lyftes bl.a. 
fram den nationellt erkända Skateparken 
som invigdes 2007, Visentparken med 
norra Europas största samling visenter 
(europeisk Bison) och Verket/Avesta Art, 
där vi sedan under eftermiddagen fick en 
exklusiv förhandstitt på Avesta Art som 
bonuspunkt i programmet.

Lars nämnde även många positiva saker 
som är på gång i kommunen, t.ex. öppnan-
det av ett helt nytt verksamhetsområde, 
satsningar på offentliga miljöer, nytt fri-
luftsbad på Holmen i centrala Avesta och 
upprustning av kommunala badplatser 
runt om i kommunen. Lars tog även upp 
kommunens stora framtidsutmaning som 
är att vända den negativa befolkningsut-
vecklingen. Här är sedan början av året den 
nya målsättningen att Avesta kommuns 
invånarantal till år 2020 ska ha ökat från 
dagens knappa 21 500 till 25 000. Detta 
kan ju tyckas överoptimistiskt då antalet 
invånare ständigt minskat de senaste 
tio – femton åren, men målsättningen 
måste vara hög för att man ska lyckas. Som 
jämförande exempel har nämnts att en 
höjdhoppare ju aldrig kan bli världsbäst 
med målsättningen att klara av att hoppa 
2 meter. ”Om målsättningen är hög och 
man inte når ända fram så kanske man i 
alla fall sätter nationellt rekord på vägen 
och då ändå har lyckats ganska bra”.
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Koppardalen ett industriminne 
under utveckling

Text: Mats Sandqvist

Lars-Åke Everbrand, kultur-
chef Avesta kommun

Lars-Åke Everbrand berättade och 
visade bildspel om Koppardalens 
historia och tillkomstens av Verket, 
ett spännande interaktivt inlevevel-
semuseum. 

Koppardalen ligger intill Storforsen, strax 
norr om stadskärnan. Ett kopparverk 
låg här från 1600-talet till mitten av 
1800-talet. 

Från och med 1870-talet etablerades 
Avesta Jernverk på området. Ståltillverk-
ningen flyttade under andra halvan av 
1900-talet till ett nytt industriområde 
sydöst om Avesta. 

År 1984 hade de sista delarna av järnverket 
flyttats. Området förföll.  Avesta kommun 
köpte det stora industriområdet 1986. 
Sedan dess har flertalet av de gamla indu-
strilokalerna rustats upp och inrymmer 
numera en blandning av industri- och 
tjänsteföretag.  Det gamla bruksområdet 
är av riksintresse för kulturmiljövården. 

På 1990-talet inledde kommunen en 
kultursatsning. Konsthallen Avesta Art 
startades 1995 i delar av den gamla hyttan. 
Senare har även martinverket restaurerats, 
och senast själva masugnen som 2004 in-
vigdes som en interaktiv upplevelsemiljö 
där järnframställningen skildras med ljus 
och bild. 

De olika delarna i av museet går under 
namn såsom Masugnshallen, Rostugnshal-
len och Martinhallen. I samband med den 
senaste utbyggnaden 2004 fick museet 
namnet Verket. 

Mellan åren 1995 och 2007 har kostnaden 
för Koppardalens förnyelse varit ca 200 
miljoner, varav kommunens andel varit 
ca 136 miljoner.

Verket idag är ett prisbelönt inlevelse-
museum och en spännande mötesplats 
fylld med unika upplevelser och intryck. 
Här möts besökare en spännande mix av 
historia, konst och teknik. Målsättningen 
är att besökare ska upptäcka, förundras, 
inspireras till framtida lärande.

Vi fick också möjlighet att besöka Verket. 
Här pågick arbetet med att ta fram nya 
konstinstallationer. Vi vandrade genom 
byggnaden bland martinugnar och rostug-
nar från Verkets tidiga epok, fram till 

dagens moderna konstform som speglar 
nutid, närtid och framtid. Det blev en 
spännande resa i tid och rum, som bjöd 
på många överraskningar. 

Länk till Verkets hemsida:
http://www.verket.se/
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Koppardalens omvandling

Avesta kommun har gjort stora ekono-
miska satsningar i Koppardalen för att 
möjliggöra konverteringen av det gamla 
industriområdet, och ge möjlighet till en 
strukturomvandling i kommunen med 
kulturhistoriska inslag.

De delprojekt (till största delen EU-
projekt) som genomförts i området har 
lett till att områdets attraktivitet ökat 
vilket visar sig i ett ökat besökarantal till 
besöksmiljön Verket, samt ett ökat intresse 
till företagsetableringar. 

Kommunen arbeta kontinuerligt med att 
marknadsföra området inom kommunens 
ordinarie marknadsföring och verkar för 
nya företagsetableringar i området. Kom-
munens och företagens samverkan i varu-
märkesarbetet kring Koppardalen har lett 
fram till att detta nu är ett av kommunens 
profilområden för framtida satsningar, 
vilket ytterligare borgar för att områdets 
exklusivitet och särart kommer att stå sig 
i konkurrens om framtida företagsetable-
ringar och arbetskraft.

Den första etappen i arbetet, ”Koppar-
dalens Förnyelse”, kom att innehålla 
takkonservering av flera byggnaders (bl.a. 
det som idag är Verket), selektiv rivning 
av vissa byggnader eller byggnadsdelar, 
saneringsarbeten, markberedning samt 

byggnation av gångbro till centrum och 
en sporthall (Kopparhallen). Samtidigt 
genomfördes ett marknadsföringsprojekt 
mot utvalda målgrupper i stockholmsre-
gionen för att locka till företagsetableringar 
i Koppardalen. Det senare resulterade bl.a. 
i att OKQ8 under våren 2003 flyttade hela 
sin kundtjänstavdelning till Koppardalen.

När första utvecklingsetappen var klar gick 
Kommunen vidare med en andra etapp. 
Denna kom att innehålla renovering av en 
av de gamla slaggstensbyggnaderna (Grov-
plåten) för företagsbruk samt sanering, 
renovering och säkerställande av miljön 
kring mas- och martinugnar för besökande. 

De 2000 kvm av den gamla grovplåtsbygg-
naden som renoverades för kommersiell 
uthyrning till företag fylldes snabbt och 
kommunen har därför gått vidare med re-
novering av ytterligare 2000 kvm i byggna-
den i en fjärde etapp ”Fortsatt renovering 
av Grovplåten” som till viss del fokuserat på 
att marknadsföra Grovplåten för externa 
företagsetableringar

Det allra mesta i kommunens vision från 
1998 om en strukturomvandling och 
förnyelse i Koppardalens gamla indu-
striområde har visat sig vara möjligt att 
genomföra. Koppardalen har under tiden i 
kommunal ägo utvecklats till ett strategiskt 

Text: Peter Granqvist

tillväxtområde med mycket stor potential 
samtidigt som det utgör ett högintressant 
kulturturistiskt industriområde. 

I Koppardalen samsas tjänsteföretag med 
höga krav på sina lokaler i renoverade slagg-
stensbyggnader från 1800-talet, vid sidan 
av besöksmiljön Verket. Genom projekt 
”Kommunikation Koppardalen” har in-
frastrukturen i området förbättrats, samt 
pendling per tåg möjliggjorts för områdets 
anställda och besökare till Avesta Art och 
Verket. Detta ökar attraktiviteten för de 
företag som etablerat sig i området och 
är en fördel i konkurrensen om framtida 
arbetskraft. 

Under hela projektet har de många olika 
delprojekten uppmärksammats i tidningar 
och annan press vilket gett mycket god 
publicitet för hela kommunen. 
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Hållbara städer- Cradle to 
cradle metoden

David Gillanders, stadsarkitekt Ron-
neby kommun

David Gillanders, stadsarkitekt i 
Ronneby gav oss en inblick i Ronneby 
kommuns arbete med att omvandla 
ett före detta verksamhetsområde till 
en attraktiv centrumnära stadsdel.

Framtidens byggande i Ronneby kommun 
– såväl nybyggnation som renovering av 
befintliga byggnader – ska leva upp till de 
mätbara mål som tas fram i de projektspe-
cifika kvalitetsprogrammen. Dessa mål ska 
inspireras av principer som ursprungligen 
tagits fram av Michael Braungart och Wil-
liam McDonough i designsystemet Cradle 
to Cradle®, C2C. Samma principer ligger 
bakom kommunens pågående satsning på 
Cefur, ett center för forskning och utveck-

ling inriktat mot hållbarhet vid Ronneby 
Kunskapskälla på Soft Center. 

C2C syftar till att maximera ekonomiska, 
ekologiska och sociala värden genom att 
komma till rätta med och lösa miljöpro-
blem snarare än att bara minska negativa 
effekter. C2C-strategin eco-effectiveness 
är mer långtgående än eco-efficiency. Med 
detta menar Braungart och McDonough 
att man ska maximera fördelar istället för 
att minimera nackdelar. C2C motsätter 
sig att tillväxt och välfärd behöver påverka 
naturen negativt. 

En utgångspunkt för C2C är genomtänkt, 
intelligent design i alla led som tar sin 
inspiration från naturen. Braungart och 
McDonough har definierat tre huvudprin-
ciper för detta:

Här kan du läsa mer och följa projektet 
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-
miljo/akuella-projekt/kilen/

Text: Karin Svensson

WASTE = FOOD (avfall blir till föda)

USE CURRENT SOLAR INCOME (an-
vänd förnybara energikällor)

CELEBRATE DIVERSITY (stödja mång-
fald)

Huvudprinciperna ställer krav på bland 
annat design, tillverkning, användnings-
sätt och möjligheter till återanvändning. 
Fokus skall vara att skapa en byggnad eller 
ett område som maximerar livskvaliteten 
för de boende.

Hur gör man det? Exempelvis genom att 
använda material som följer den tekniska 
eller biologiska vägen genom tillverknings-
fas, byggnadsfas och återvinningsfas; 
genom att se till att använda material är 
certifierade och garanterat hälsosamma; 
genom att man använder förnybar energi. 
Det är också viktigt att förstå hur en bygg-
nad som uppförts enligt C2C-principer 
fungerar ekonomiskt över byggnadens 
livstid. Det finns många fler exempel på 
kännetecken för C2C.
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Sociala frågor i planeringen

Eva Andersson, kommunalråd 
i Norrköpings kommun

Eva Andersson, kommunalråd i Norr-
köpings kommun betonar att en med-
veten planering och en gemensam 
målbild och en vilja från alla aktörer 
är viktigt för att få en hållbar stad.

Det betyder att man jobbar tillsammans 
och använder varandras kompetens. Eva 
anser att det som gjort att Norrköping 
lyckats med att skapa en bättre livsmiljö 
är att man låtit bebyggelsestruktur och 
trafikstruktur tidigt vara med i plane-
ringen. Detta samarbete har lett fram till 
att man omvandlat ett bostadsområde 
till en levande stadsdel där livsmiljön har 
blivit mycket bättre. Norrköping har valt 
att ta tillvara och bygga ut spårvägen. För 
att undvika hinder i ett så långsiktigt pla-
neringsarbete som en spårvägsutbyggnad 
är har det varit viktigt med en politisk 
samsyn, både för att bygga infrastruktur 
och för näringsidkare och andra aktörer 
som valt att investera i utbyggnaden. 
Planeringen av spårvägen i Norrköping 
är mycket mer än kollektivtrafik, det är 
en stadsförnyelse och stadsutveckling där 

kollektivtrafiken utgör ryggraden i hela 
förändringen.

Ett större stadsförnyelseprojekt och ingår 
i ”Den goda staden” som är ett nationellt 
samarbete mellan bland annat Trafikver-
ket och Boverket är projektet Norra strand-
promenaden som kommer att rustas upp. 
Det blir ett nytt promenadstråk med 
stora perennplanteringar och körsbärsträd 
mellan Hamnbron och Saltängsbron. 
Med detta vill man stärka Norrköpings 
varumärke som modern parkstad vid vat-
ten med olika uterum i samverkan. För 
att få en socialt fungerande stad måste 
det finnas mötesplatser där människor 
kan träffas. Området Saltängen som idag 
består av småindustrier och hamnverk-
samhet kommer att förvandlas till en del 
av staden med en blandning av bostäder i 
olika former, service, handel, arbetsplatser 
och restauranger. Stadens vardagsrum vid 
vattnet med många möjligheter till möten. 

Ett gamalt industriområde innehåller 
Norrköpings universitet. De som en gång 
arbetade där kan i dag kan se sina barnbarn 
ta examen. Studenterna har sitt kårhus 
och ingen störs av det. Norrköpings mål 

Text: Karin Svensson

är att förbereda dagen barn för morgon-
dagens arbeten och öka kunskapen. Det 
är viktigt att det finns minnen kvar så allt 
ska inte rättas till utan låt det gamla vara 
kvar säger Eva. 

Eva avslutar med att berätta att Norr-
köpingsborna träffas på nyårsaftonens 
kväll och går en promenad i den upplysta 
staden och medans barnen fortfarande är 
vakna fyrar man av raketerna. Ett mycket 
uppskattat inslag av Norrköpingsborna.

Upprustning av Norra Strandpromenaden i Norrköping. Bild Landskaparkitekt Ulf Nordfjell på uppdrag av Norrköpings kommun

”Den Goda Staden” har varit ett samver-
kansprojekt mellan Jönköpings, Norrkö-
pings och Uppsala kommun samt Boverket, 
Trafikverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Projektet pågick under åren 2005-2010. 
Källa internet trafikverket :

http://www.trafikverket.se/dengodastaden



8

Styrmedel för att uppnå god 
bebyggd miljö

Motsvarande fotomontage längs Kungsleden 2 km norr om STF:s stuga i Vakotavare. 

Text: Mats Sandqvist
Nancy Mattsson, arkitekt, af-
färsutvecklare, ordf. Sveriges 
Arkitekters Akademi för 
fysisk planering

Nancy Mattsson inledde sitt föredrag med 
en allmän genomgång av Plan och bygg-
lagens uppbyggnad.  Plan och bygglagens 
mål är främja en god markanvändning, 
ändamålsenlig struktur och estetiskt 
tilltalande byggelse samt bevarande av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
Övriga krav är medborgarinflytande och 
rättsäkerhet. 

Förändrade förutsättningar 
på byggmarknaden
Längre tillbaka tog de enskilda byggher-
rarna hela ansvaret för exploatering och 
förvaltning av bostäderna . Efter andra 
världskriget började samhället ta ett större 
ansvar för bostadsbyggandet. Genom 

litiken. Staten tar inte längre samma risker. 
Kreditgivningen till bostäder sker idag på 
marknadens villkor.  Planering, byggande 
och förvaltning styrs i större utsträckning 
än tidigare av efterfrågan. Byggherrarna 
och slutkunderna är riskbärare

kan kommunen som planmyndighet i 
detaljplan reglera markanvändning och 
byggande med de planbestämmelser som 
är tillåtna enligt PBL. Villkor i exploate-
ringsavtal får inte gå längre än vad som kan 
regleras med detaljplan. Genomförandeav-
talet blir då ett alternativt sätt att reglera 
sådant som har lagstöd.  Kommunens är 
en del av offentlig maktutövning.

Exploateringsavtal på privatägd mark får 
reglera att fastighetsägaren utan ersättning 
ska avstå mark för mark avsedd till allmän 
plats och/eller kvartersmark för allmänna 
byggnader om det är ”skäligt” enligt 6 kap. 
4-5 PBL.  Kommunen kan också kräva att 
exploatören bekostar vatten- och avlopp 
enligt 6 kap. 8 PBL, utbyggnad av gator 
enligt 6 kap. 8 §PBL och  planläggning 12 
kap. 9 §PBL. 

Då kommunen inte äger marken finns 
begränsningar för avtalens innehåll. 
Kommunen kan inte i exploateringsavtal 

bidrag stimulerades byggande av bostäder.  

Under senare delen av 1960-talet fick vi 
sk miljonprogramområden som var ett 
resultat av utbudsorienterat/ subventio-
nerat byggande. Under 1980-talet byggdes 
mycket på spekulation, med förväntningar 
om ökade priser vid fastighetsförsäljning-
ar. Hög inflation bidrog till att skulderna 
på fastigheterna urholkades. Under början 
av 1990-talet hade vi en fastighetskris som 
resulterade i kreditförluster på nästan 100 
miljarder från bostadsbyggandet. 

Efter fastighetskrisen ändrades bostadspo-

PBL- Reglering genom      
detaljplan
Inom detaljpla ska bygglov beviljas om 
åtgärden är förenlig med detaljplanen, el-
ler om avvikelse har godtagits vid tidigare 
fastighetsbildning eller bygglovsprövning. 
Bygglovet måste också uppfylla vissa av 
kraven i PBL 2 och 8 kap. 

Detaljplanens ”byggrätt” får inte begrän-
sas vid bygglovsprövningen, jämfört med 
planbestämmelser om tillåten yta, höjd, 
antal lägenheter (RÅ 1993 ref 59, RÅ 
1991 ref 46)

Genomförandeavtal
Som ett komplement till planbestämmel-
ser kan genomförandeavtal utarbetas . Ett 
genomförandeavtal , kan vara markanvis-
nings- eller  exploateringsavtal. När kom-
munen är markägare kan ytterligare krav i 
köpe-/markanvisningsavtal  betraktas som 
del av köpeskillingen

Vid  planläggning på privatägd mark 
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tvinga fram prestationer från en exploatör 
som avviker från lagstiftningen. Det måste 
finnas stöd i avtalet i den offentligrättsliga 
lagstiftningen. Avtal, detaljplaner och krav 
på markanvändning och byggande, får inte 
gå längre än vad som får regleras med detalj-
plan och bygglov. Det kan t ex gälla högre 
energihushållningskrav på byggnader 
(passivhus) eller högre krav än riksdagens 
bullerriktvärden. 

Detaljplanen får bara ha sådana bestäm-
melser som finns i ”listan” med reglerings-
möjligheter i 4 kap. PBL 

Gestaltningsprogram

Många kommuner upprättar idag gestalt-
ningsprogram som en bilaga till detalj-
planen. En bygglovhandläggare får dock 
inte titta i sidodokument. En byggherre 
är endast bunden av planbestämmelserna 
och avtal. 

Svårigheter med gestaltningsprogram är 
att de inte fångar upp nya trender inom 
arkitekturen. Gestaltningsprogram är ofta 
tillbakablickande. De fungerar ofta bra 
om det avser att komplettera ett område 
med ny bebyggelse som ska passa  in i en 
befintlig värdefull bebyggelsemiljö. 

Gestaltningsprogram kan däremot bidra 
till att nya bostadsområden blir alltför lika 
tidigare uppförda bostadsområden..  

Slutsatsen blir att  intressant och nydanan-
de arkitektur låter sig inte alltid beskrivas 
på förhand.
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Kontinuerlig 
översiktsplanering

Tomas Lundgren, översiktsplane-
rare Örnsköldsvik kommun

Tomas Lundgren berättar om hur 
Örnsköldsvik har lyckats att revidera 
översiktsplanen under varje mandat-
period. Översiktsplan ska bl.a. utgöra 
underlag för en diskussion om kom-
munens långsiktiga utveckling och 
viktiga samhällsbyggnadsfrågor, ange 
riktlinjer för bostadsförsörjningen 
och lokalisering av ny bebyggelse, vä-
gar, järnvägar och andra anläggningar.

Örnsköldsviks kommun är till ytan 
67 kvadratmil stort, jämförelsevis som 
Stockholms län eller dubbla Blekinge.  
Invånarantalet är totalt 55 000 personer 
varav 30 000 bor i Örnsköldsviks tätort. 
I kommunen finns 2500 företag och till-
verkningsindustrin exporterar 75 % av 
tillverkningen.

Kommunen är stor till ytan och därför ska 
många frågor hanteras i översiktplanen 

som både berör stad och landsbygd.Kva-
litéer som kommunen har och är viktiga 
att utveckla är:

•Skidåkning på längden och tvären nära 
centralorten

•Fiske, kanot i älvarna

•Världsarvet Höga kusten och dess 
skärgård

Kommunen deltog i försök på 80-talet 
inför nya plan- och bygglagen som kom 
1987. Sedan dess har kommunomfattande 
översiktsplaner tagits fram åren 1990, 
1999, 2003 och 2007. 

Under sommaren och hösten 2012 är den 
senaste översiktsplanen ute på samråd.

Sedan 1993 har ett 10 stycken fördjup-
ningar och tillägg tagits fram. Den senaste 
som gällande strandskydd togs fram 2011.

Text: Matti Heino

Kommunen har arbetat utifrån att en ny 
översiktsplan ska antas efter ett val, den 
nya fullmäktige som tillträder efter valet 
får besluta om den plan som ska gälla 
under den nya mandatperioden.

För att hinna med att revidera planen vart 
fjärde år har man arbetat utifrån att:

•Lägga till nya frågor, ändra där det be-
hövs, ta bort inaktuellt och i övrigt låta 
gällande texter stå kvar

•Hantera frågor på ett enkelt sätt

•Använd fasta arbetsgrupper – inga stora 
referensgrupper med politiker och intres-
segrupper

•Redovisa nya och aktuella frågor i en 
särskild kortversion där endast aktuella 
frågor och förändringar av betydelse från 
senaste översiktsplanen redovisas.
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INREHAMNSVISIONEN
ResecentrumResecentrum Konsert & Teater Campus Hotell

Ev. tillbyggn.         
av hotell 

Nya bostadsrätter

Nya hyresrätter
Nya ägarbostäder

Snedhiss

Kajpromenad Fler båtplatserMarinorMarinor
Detaljplanearbete   

pågår

Maria Isaksson, Kommunledningskontoret   2013-01-23

Årets konferensort 2013- Örnsköldvik

Årsmötet i Avesta beslutade att plandagarna 2013 ska hållas i Örnsköldsvik. Örnsköldsvik har två gånger har valts till Årets stads-
kärna. Örnsköldsvik har på senare år haft en spännande utveckling med bla ny järnväg i form av Botniabanan. Det har resulterat  i 
snabba förbindelser med tex Umeå. Ett nytt resecentrum har också byggs i  Örnsköldsviks centrum. 

Flera nya bostadsområden har byggts och flera är på gång. Kommunen bedriver en a-ktiv planering kring att utveckla staden an-
sikte mot vattnet, Inrehamnområdet . Se bild ovan. Örnsköldsvik är en del av vackra Höga Kustenområdet som utgör ett objekt på 
Unesco;s världsarvlista. 

Staden ligger vid vatten och omges av en vacker kuperad skärgård med många klippöar.  Den kuperade terrängen skapar  möjlig-
heter till en spännande och unik stadsmiljö. Vi i styrelsen ser därför framåt mot nästa konferens, och hoppas på många deltagare. 
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Att ändra vardagen- cykeln 
som hållbart färdmedel

Ingegärd Krantz, projektledare 
hållbart resande i Gävle kommun

Ingegärd Kranz betonar att cykling 
ger stor samhällsnytta.  Cykling är 
kostnadseffektivt. För cyklisten inne-
bär cykling bättre hälsa. Tid och och 
pengar kan sparas. Cykling har liten 
klimatpåverkan och bidrar till en 
bättre miljö.

Gävle är historiskt en cykelstad. Den för-
sta cykelplanen togs fram 1995 och 1997 
blev Gävle utsedd till årets cykelstad. En 
resvaneundersökning gjordes 2006-2007.

Det är självklart att planera för bil, inte 
cykel – varför?

Varför hållbart resande? Klimatförändring-
ar, 1/3 av växthusgaserna bedöms komma 
från transporter, vi har nått peak oil.

Mycket sker på teknikområdet, men det 
räcker inte för att nå uppsatta miljömål. 
Förutom teknik och politik måste vi ändra 
våra vanor. 

Ska målen uppnås måste andelen resor 
med cykel öka. För att nå detta menar Inge-
gerd att det är viktigt att systematisk inte-
grera cykelfrågor i planerings¬processen, 
från plan till drift. Själva arbetet måste 
bedrivas systematiskt med mål, mätning 
och utvärdering. Även trafikkonsekvens-
beskrivningar bör göras.

Text: Jonas Olsson

De förutsättningar Ingegerd nämner är 
att de flesta cykelresor som sker är under 
5 km, åldersgruppen 13-17 cyklar mest, 
hastigheten är 15-20 km/h, cyklister är 
känsliga för omvägar och nivåskillnader, 
cyklister är olika med olika krav och cykeln 
är ett instabilt färdmedel med begränsad 
stötdämpning.

Den samhällsnytta cykling medför är 
minskad miljöpåverkan, det är kostnadsef-
fektivt och sparar investeringsmedel, ger 
hälsovinster och sociala vinster och en att-
raktiv. För cyklisten innebär cykling bättre 
hälsa, det spar tid och pengar, cykling har 
en liten klimatpåverkan och bidrar till en 
bättre miljö.

Ingegerd redovisar några framgångsfakto-
rer: Det måste finnas ett politiskt intresse, 
resurser måste finnas, samverkan viktigt 
(engagerade företag, föreningar, organista-

Teknik, politik och 

….. ändrade vanor

tioner och gävlebor), bra fysiska förutsätt-
ningar i staden samt ett medialt intresse.

De utmaningar hon ser inför framtida är 
att det finns ett behov av styrmedel på 
riksnivå, att det finns en kultur och tröghet 
i förändringsarbetet, brist på rådighet, en 
tidsfördröjning i miljöfrågorna (det vi släp-
per ut idag skapar problem i framtiden) 
och att klimatet inte är någon het fråga i 
dagsläget.
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Staden i fokus- om glappet 
mellan det planerade och det 
byggda

Örjan Wikforss, Arkitekt, professor 
på KTH

Det finns ett glapp mellan formule-
rade visioner/mål och det faktiska 
resultatet.  Idag bygger vi för ”Exit-
folket” (riskkapitalbolag m.fl.) 

Problemet är att utan projekt sker 
ingen stadsutveckling. 

Örjan är en av författarna till utredningen 
Staden i fokus. Syftet var att belysa den 
kommunala planeringens metoder och 
strategier för översiktlig och långsiktig 
fysisk planering samt vilken kompetens 
som behövs för planarbetet. Inom pro-
jektet analyserades ett antal kommuners 
översiktsplaner (ÖP) och den forskning 
som bedrivits inom området. Även hur 
planerarutbildningarna ser ut studerades.

Den vemodiga slutsatsen är att det råder 
stora brister. Fysisk planering får allt för lite 
utrymme i såväl utbildningssystemet som 
konkret samhällsplanering menar Örjan.

Inom projektet hittades en missad länk 
mellan ÖP och detaljplaner/byggande. 
Det finns ett glapp mellan formulerade 
visioner/mål och det gestaltade, d.v.s. man 
säger en sak men bygger något annat. Så kan 
det inte fortsätta enligt Örjan. 

Örjan citerar den kände författaren och 
konstkritikern Ulf Linde ”Jag bedömer 
det jag ser”. Örjan menar att det inte är 
intressant vilka visioner och storstilade 
planer som har föregått ett projekt. Endast 
slutresultatet är intressant.

Plan och bygglagen är långt från perfekt vad 
gäller byggande som business. Att enskilda 
projekt ska bära sig själva är orimligt.

Idag bygger vi för ”Exit-folket” (riskka-
pitalbolag m.fl.) och det ska vi inte göra. 
Problemet är att utan projekt sker ingen 
stadsutveckling och utan stadsplanering 
inga projekt.

Ett genomgående mål i studerade över-
siktsplaner är en strävan mot förtätning 
och koncentration inom den befintliga 
bebyggelsen. Hur kommer denna täthet 
att uppfattas? Örjan anser att det är ett 
stort steg att bygga bort de planerade gröna 
ytorna i städerna.

Vad bör då göras enligt Örjan? Den kom-
muntäckande översiktsplanen bör kom-
pletteras med fördjupade översiktsplaner 
(FÖP) för att konkretisera det rumsliga. Då 
kan också det tänkta bli det byggda.

Örjan Wikforss reflekterar över rums-
begreppet. Ordet timmer kan härledas 
till det tyska ordet zimmer som betyder 
bostadsrum. De gamla timmerhusen hade 
en tydlig rumsbildning. 

På senare tid har vi fått en alltmer diffus 
bild av vad ett rum är. Rummen har öpp-

Text: Jonas Olsson

nats upp med transparanta material, hörn 
har brutits, väggar flyttats isär och gränsen 
mellan ute och inne har suddats ut. Dessa 
rum har ingen tydlig avgränsning, mitt-
punkt och orientering, vilket kan upplevas 
otrygga och vår instinkt säger oss att hitta 
en flyktväg. ”Är det sådana stadsmiljöer 
vi vill uppleva? Grunden i arkitekturen 
är att skapa en ordning som gör att vi kan 
orientera oss och känna oss trygga. 

Wikforss vision för framtidens samhälls-
byggande är att hitta tillbaka till det klas-
siska rummet, där bra planerade platser 
för koncentration, eftertanke och privatliv 
(vistelserum ) och väl genomtänkta offent-
liga platser där man går, färdas och möts 
(rörelserum) kompletterar varandra på ett 
balanserat sätt. 

Vi har fått en försvagad tjänstemannaroll 
med en ökad politisk styrning. Örjan 
anser att planerare i större grad måste 
våga ifrågasätta och visa ledarskap för hur 
staden ska byggas och inte underordna sig 
påtryckningar från politiker och beställare. 

Wikforss har en vision för planering och 
byggande där vi ta större hänsyn till bar-
nen. Utgår vi från barnens behov så skapas 
även förutsättningar för en väl fungerande 
stad menar han.

Lästips : Arkitekturpedagogen

http://www.arkitekturpedagogen.se/
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Vandring inklusive fika i Norberg

En guidad bussrundtur i                          
Avesta och Norberg
Årets inblick i verkligheten utgjordes av en 
busstur genom delar av Avesta och Norbergs 
kommun, där vi fick höra lite om byggnader, 
byggprojekt och planprojekt. 

Sevärdheter som nämndes var bl.a. Aaltohuset i 
Avesta,byggt 1957-1961, den mest bevarade av 
två Altobyggnader i Sverige och byggnadsminne 
sedan januari 2011. Andra projekt var bruksklub-
ben i Avesta. Kommunens bostadsbolag har 
köpt fastigheten som ett bostadsprojekt, men 
inte  beaktat buller och vibrationer från järnväg 
samt transport av farligt gods. Bjurfors herrgård, 
återuppbyggt efter brand 2006, som nu har 
totalrenoverats efter orginalritningar. 

Vi stannade till  i Norberg med fri vandring 
med hjälp av karta med information om utvalda 
byggnader. För de som inte var med rekom-
mendera ett besök i Norberg, och upptäcka dess 
charm med bl.a. Abrahamsgården med anor 
från 1400-talet. som idag inrymmer mängder av 
konsthantverk. Andra sevärda byggnader är  det 
modernistiska kommunhuset, uppfört 1957-58 
efter ritningar av västeråsarkitekten Paulli Harder 
och Elsas konditori, där vi fikade innan hemfärd. 
Byggnaden var tidigare ett gästgiveri och stora 
delar av den ursprungliga inredningen finns kvar.

Hemfärden gick relativt snabbt då både årsmöte 
och  guidning genom Avesta Art skulle hinnas 
före kvällens årsmiddag. Ett kort stopp blev det 
vid skateparken i Avesta, invigd hösten 2007 
och byggd enligt ritningar av den i skatevärlden, 
berömde Stefan Hauser från USA. Bilderna intill 
ger en liten glimt  av Norbergs centrum.
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Vandring inklusive fika i Norberg
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Text: Eva-Lind Bååt

Eva Lind-Båth Cykelfrämjandet

Drömmar om planeringen 
i cyklingens anda

 Det är glada och kapabla barn vi vill se 
på cykel. Själv minns jag fortfarande 
första gången när jag kunde hålla ba-
lansen på cykeln. Tyvärr behärskade 
jag inte konsten att bromsa, så jag 
hamnade i en häck. 

I Utrecht är den 6 kilometer lång och ingår 
i barnens trafikexamen som de ska passera 
i 12 årsåldern.

Barn i rörelse – gärna mul-
liga, men med motorisk 
kompetens

Susanne Lundvall från Gymnastik och 
idrottshögskolan visar på att barns med 
bristande motoriska kompetens slår 
igenom på andra områden de blir ännu 
räddare för att röra på sig, de lyckas sämre 
I skolan, de får sämre självförtroende. Och 
barn med bristande motorisk kompetens 
ökar i Sverige.

Andra forskare visar att ett välutvecklat 
cykelnät är avgörande för yngre barns 
självständiga vardagsrörlighet. Gröna mil-
jöer med naturkaraktär är betydelsefulla 
för barns lust att röra sig. Men inte vilka 
vägar som helst lockar barn till cykling. 
De måste vara spännande i relation till 
barnets ålder.

- Flera av cykelvägarna i cykelnätet i vår 
studie ligger i parkmiljö och har en ”grön” 
karaktär. Trots det visar resultaten att 
några av dessa cykelvägar inte används, 
även när de utgör den närmaste vägen till 
barnens mål. 

När vi försöker förstå vilka fysiska karak-
tärer som orsakar att några stråk verkar 
mindre använda än andra så ser vi att 
cykelbanor genom vissa grönområden är 
mindre komplexa och orienteringsbara än 
de parallellvägar där entréer, fönster och 
planteringar ger en intressantare karaktär 
åt gatan. Det blir liksom tvärtom; på cykel-

banorna där man rör sig med låg hastighet 
och behöver en större variation är miljön 
enformig och tråkig.” säger Maria Kylin 
och Cecilia Stenudd i webbtidningen 
Landskapsobservatorium.

Tänk tvärtom - Se möjlighe-
terna.

- Ni har mycket att vara lyckliga över här! Så 
breda gator! Trottoarerna kan bli verkligt 
trevliga och bekväma. Kanske kan det bli 
en fil över till bilarna sa Jan Gehl när han 
fick uppdraget att göra om Broadway av 
New Yorks borgmästare. Det gick att få in 
både cykelbanor träd och uteserveringar 
enligt Gehls arkitektbyrås förslag på New 
Yorks gator. Se gärna en videosnutt på 
Youtube om hur det numera är att cykla 
i New York. http://vimeo.com/15824819

Det behövs platser för att barnen ska 
kunna lära sig att behärska cykel innan 
de ger sig ut bland andra trafikanter och 
det är ni som har möjlighet att ge barnen 
utrymmet. 

Vi kan lära av andra länder,  i Danmark 
bygger man cykellekplatser, man återger 
medvetet gatan till barnen, genom att 
möblera och måla gator där barn vistas. 
Bilarna är inte förbjudna men välkomna 
på barnens villkor. 

I en ort i Canada finns avlämningsplat-
serna för skolbussar och föräldraskjutsar 
på 200 meters avstånd från skolan. Även 
rektors parkeringsplats ligger 200 meter 
ifrån skolan. 

I Nederländerna finns undervisnings-
sträckor för cykeltrafikkunskap. Bland 
annat finns de i Utrecht och i Houten. Där 
får barnen träna sig cykla i verklig trafik 
och alla som bor runt omkring vet om att 
här finns träningssträckan. 

Se möjligheterna med New 
Yorks breda gator. Gröna cy-
kelbanor och parasoller över 
caféborden fyller en del av de 
tidigare bilfilerna

Här är i Houten i Ne-
derländerna ärbilister 
välkomna som gäster på 
cykelvägen. Dock har 
paddorna absolut före-
träde under månaderna 
mars till maj
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Svenska villakvarter – Bilen 
som gäst

I Houten har borgmästaren arbetat i 20 år 
för att åstadkomma en cykelstad. Cykelvä-
garna är ordentligt tvåfiliga med trottoarer. 
Det fantastiska är att bilarna är tillåtna 
men då som gäster och de förväntas inte 
köra om framförvarande cyklister. Svenska 
villakvarter är perfekta för konceptet ”bilen 
som gäst”.

Gör ett uppvisningsområde: Sveriges 
Houten! Hjälps åt. Undervisningssträcka 
för att lära barnen trafiken. Ingen biltrafik 
runt skolor. Avlämningsplatser för bussar 
och parkeringar på minst 200 meters cir-
kelavstånd från skolan OBS! Gäller även 
rektor och IT-teknikerna.

Cyklisterna råkar värst ut -

Gångbana och cykelväg bör skiljas åt i all 
text och behandlas som de olika trafikslag 
de betjänar. Cykeln är ett fordon med 
möjlighet till mycket högre hastighet än 
en gående, det betyder att vid en kollision 
mellan gående och cyklist är det trafikan-
ten med högst hastighet som råkar mest 
illa ut, alltså cyklisten.

Exemplet Götgatan i Stock-
holm. Alla är vinnare.

Krister Isaksson duktig och orädd cykel-
planerare i Stockholm införde grön våg för 
pendlarcyklister under morgonrusningen 
på Götgatan. Det var riktigt våghalsigt 
gjort. Hur skulle inte bilisterna som satt 
i bilkö klaga om de skulle behöva köra 20 
km/h för att anpassa sig till den gröna vå-
gen. Men se det gick alldeles utmärkt. För 
bilisterna fick ett jämnare flyt, fler kom 
fram till en lägre bensinkostnad. Både bi-
lister och cyklister vann på den gröna vågen 
vid 20 kilometer per timma.

Cykelinvesteringar är billiga.

Antagligen det bästa argumentet för er. 
Mellan 2 till 7 gånger investeringen i retur 
men då måste man räkna samhällsekono-
miskt. Ta ekonomen Ingvar Nilsson* till 
hjälp. Man slipper bygga en bilfil till, eller 
ännu en förbifart för bilar, den tilltänkta 
cykelbanan kostar bara  8000 kronor per 
meter och avlastar bilkörfältet. Om man 
dessutom räknar in vinsterna med hälsoef-
fekten; färre bilförare som får ont i ryggen 

och som är mer sjukskrivna än cyklister, 
så blir vinsterna för samhället än större. 
I Danmark säger man: ”Når alle faktorer 
regnes sammen, ender samfundet med at 
tjene 1,22 kr. pr. cyklet kilometer. Til sam-
menligning har samfundet et nettotab på 
0,69 pr. kilometer kørt i bil.”

Inte alla cykelinvesteringar 
är billiga – men tunnlar och 
broar är nödvändiga

En tunnel för cykelbanan; trångt mörkt, 
det syns inte vad som väntar på andra 
sidan. Men så är det inte i Zwolle. Ljus-
insläpp från ovan på flera ställen. Tunnel-
mynningar som vidgas inbjudande mot 
cyklisterna. Slänterna har svag lutning 
precis som cykelbanan. Cyklisterna glider 
smidigt ned mot tunnelöppningen. Väg-
garna har fått en kakeldekoration i blått. 

Den tar dig inte till himmelen 
men………

• Cykling ger frihet.

• Cykeln startar när du vill.

• Cykla och du vet när du är framme.

• Inget annat transportslag stannar 
precis vid den dörr dit du ska.

Folk börjar ringa.

När folk börjar ringa och klaga på brister i 
cykelframkomlighet. Då har ett första mål 
nåtts. Folk tycker att ni gjort ett bra jobb 
och att det är lönt att höra av sig om det 
blivit lite fel.

Trots att tunneln är lång ser man ljuset i 
slutet. Det blir heller aldrig mörkt under 
dagtid. Ljusinsläppet i tunneltaket finns 
mellan körbanorna på motorgen ovanför. 
Motorvägen har dessutom höjs någon 
meter vid byggandet av tunneln för att 
cyklisterna skulle få det bekvämare och 
inte behöva cykla ned så långt och så upp 
igen. För en cyklist känns varje ändring av 
rörelseenergin jobbig. Så plant som möjligt 
ska det vara. 

Bryggebron i Köpenhamn är nu två år gam-
mal och har enligt samhällsekonomiska 
beräkningar gett cirka 13 % i ränta på inves-
teringen. De 9000 cyklister, som använder 
bron varje dag, har sparat in en halv miljon 
timmar i förkortad restid på ett år.

När bilisterna börjar ringa, har ni rubbat 
den omedvetna trafikmaktsordningen. 
Ni har nu kommit långt i att ge folk frihet 
att förflytta sig billigt och energieffektivt i 
en bättre lokal miljö, med en bättre hälsa 
som följd och glöm inte de lägre koldiox-
idutsläppen.

Här kommer ett visdomsord från Ma-
hatma Gandhi i svensk tolkning. ”först blir 
man ignorerad, sen utskrattad, motarbetad 
och bekämpad, men sen kommer beröm-
met och utmärkelserna.”

Men det tar tid innan be-
römmet kommer

Förebilderna Mia Birk i Portland, USA, 
Gilliamo Peñalosa, Bogota, Colombia och 
borgmästaren C.H.J. Lamers, Houten 
Nederländerna, hade jobbat i 10 upp till 
20 år innan erkännandena kommit. Leif 
Jönsson hade arbetat längre än så när 
han och Malmö fick utmärkelsen Årets 
Cykelfrämjarstad 2011 var det inte en dag 
för tidigt.

En tunnel i Zwolle i Nederländerna

Bryggebron en lönsam cykelbro i Köpenhamn

Ibland  blir det fel 
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Text: Matti Heino

Jämställdhet och 
trygghetsfrågor

Matti Heino redogjorde för två projekt 
som Sollefteå kommun genomfört. 
Projekten finansiering av Boverket ge-
nom pengar från ”stöd till åtgärder för 
att stärka tryggheten i stad/tätortsmil-
jöer ur ett jämställdhetsperspektiv”

Trygg kommun
I projektet har ett metodmaterial för jäm-
ställt samhällsbyggande tagits fram. Syftet 
är att kommunen ska utveckla en jämställd 
planering och införliva trygghetsaspekter 
i planeringen, så att boendemiljön och 
utemiljön utformas och utvecklas med 
tanke på trygghet.

Fler kvinnor än män är otrygga, därför är 
trygghetsfrågan en viktig en genusfråga.

Det finns ett samband mellan den of-
fentliga miljöns utformning och oron att 
utsättas för brott. Miljöer där man ofrivil-
ligt hamnar ensam t.ex. gångtunnlar är 
otrygga. Att områden har dålig belysning 
och är dåligt skött leder också till otrygghet.

I arbetet med att ta fram metodboken del-
tog fysisk planerare och kommunarkitekt 

samt kommunens genuspedagog samt en 
projektanställd som höll i arbetet. För att 
få till ett kunskapsunderlag arbetade vi 
enligt följande:

• Genuspedagogen vid med vid två 
samrådsmöten för att studera hur ett 
möte utförs utifrån ett jämställdhets-
perspektiv. Det hon studerade var bl.a 
vilka som framför synpunkter och 
vilka frågor som diskuterades.

• Det utfördes ett antal trygghetsvand-
ringar

• En stor enkätundersökning genom-
fördes om trygghet i den offentliga 
miljön. Den riktades till boende i cen-
trum, gymnasieskolan, SFI lokalt, 
pensionärsföreningar och handikapp-
föreningen HSO. Enkäten fanns även 
på kommunens webbplats så alla 
kommunmedborgare hade möjlighe-
ten att delta.

• En nyligen framtaget program för 
stadsparken analyserades ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv.

Matti Heino, planerare
Sollefteå kommun

• Gatunamn och offentliga konstnär-
liga utsmyckningar studeras ur ett 
jämställdhetsperspektiv.

• Det gjordes intervjuer och det fö-
rekom diskussioner med Brottof-
ferjouren, Kvinnojouren samt ett 
kommunalt kvinnligt nätverk.

• Centrumgruppen där alla avdelning-
ar inom samhällsbyggnadskontoret 
ingår fungerade som referensgrupp 
i arbetet.

• Alla anställda inom samhällsbygg-
nadskontoret fick en utbildning 
om hur metodboken kan utgöra en 
redskap i det dagliga arbetet.

Metodboken är uppbyggd som ett kun-
skapsmaterial med reflektionsfrågor efter 
varje kapitel. 
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Trygga stråk
I projektet så utfördes ett antal åtgärder 
för att förbättra känslan av trygghet inom 
Sollefteå tätort. Utifrån arbetet med trygg 
kommun och de enkäter som gjordes 
kom det fram synpunkter på platser som 
upplevdes otrygga. Vi koncentrerade våra 
åtgärder till stadsparken och fyra gång-
tunnlar. Det vi gjorde var att utföra siktröj-
ningar, förbättra belysningen samt utförde 
välkomnande utformning av gångtunn-
larna med konstnärligt snickeri. Kom-
munen har fått många positiva reaktioner 
på utsmyckningarna av gångtunnlarna och 
skadegörelsen har varit mindre än befarat. 
Endast i en av de fyra gångtunnlarna har 
blivit utsatt för skadegörelse. 

Trygghet och jämställdhet

• Alla människor har rätt att känna sig trygga i sin utemiljö, 
oavsett kön. Genom att planera för en tryggare miljö kan vi 
hjälpa människor att leva mera jämställda liv, eftersom vi skapar 
förutsättningar för alla att röra sig fritt i stadsmiljön.

• Att arbeta med jämställdhet i samhällsbyggande innebär att 
vi planerar och bygger samhället på ett sådant sätt att vi skapar 
möjligheter för människor att leva jämställda liv.

Före 

Före 

Efter 

Efter 
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