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Ord från ordföranden

Inledningsvis vill jag återigen rikta ett stort och varmt tack till alla som var med i Uppsala för plandagarna 2015.
Som alltid bidrog ni alla till att göra dem både innehållsrika och minnesvärda. När du nu har fått den senaste
upplagan av tidningen Planeraren i handen hoppas jag den ger alla som var med i Uppsala får en trevlig återblick
och sammanfattning av plandagarna. Med tidningen får även ni som inte kunde vara med oss i år nu chansen
att ta del av det mesta från Uppsala så här i efterhand. Tidningen är vårt sätt att försöka sammanfatta de olika
föredragen från plandagarna och att ge en liten bild själva upplevelsen där kollegor från olika delar av landet kan
träffas, t.ex. vid föreningens årsmiddag som då i år hölls i de ståtliga lokalerna på Norrlands nation. På tidningens
baksida finns några bilder från denna årsmiddag.
Jag vill här även passa på att rikta ett särskilt tack för allt nedlagt arbete under åren till Mats Sandqvist, MAF
Arkitektkontor AB i Luleå, som nu tyvärr valt att sluta sitt arbete i styrelsen. Mats har varit med i styrelsens arbete
under många år och det blir så klart en stor omställning när han slutar. Samtidigt har vi goda förhoppningar om
att Frida Lindberg, från Tyréns i Luleå, kommer att vara ett mycket bra nytillskott till vårt arbete och med detta
vill jag hälsa Frida hjärtligt välkommen till styrelsen.
När jag nu, i december 2015, funderar över vad som sker i planerarsverige kan jag konstatera att det fortsatt
pågår väldigt mycket som berör oss i vårt yrke. Nyligen landade förslaget om ny instansordning för detaljplaner
och områdesbestämmelser och det är inte direkt osannolikt att fler förändringar och förslag kommer att dyka
upp vart efter. En annan högintressant fråga, som även var ett ämne vid årets Plandagar, är den om förändrade
maktrelationer i planeringen.
Som exempel på det finns när lokala politiker går in och ”styr” planarbetet eller medvetet flyttar ut viktiga
stadsbyggnadsfrågor från planprocessen, som ju är demokratisk i grunden, till olika förhandlingsbord innan
planprocessen inleds, där i princip ingen demokrati eller insyn finns. Ett annat problem som kan bidra till denna
förändring är att det hela tiden tillkommer nya särintressen som måste hanteras/respekteras i planeringen. Ofta
kommer dessa från statligt håll utan att vare sig Riksdag eller Regering tagit sig an att ge någon vägledning i hur
de ska vägas mot varandra eller mot alla andra intressen som redan finns, vilket då gör planeringen allt mer och
mer komplex. Detta kan då också bli en anledning till att lokala politiker kliver in och ”bestämmer”, mer eller
mindre med ett genomtänkt syfte att försöka kringgå såväl krångliga särintressen som lagstiftningar eftersom
de ”bara tar tid”. Här tycker jag det är ytterst viktigt att vi planerare, som yrkeskår, orkar vara starka och stå upp
för våra professionella yrkesbedömningar/avvägningar och gör allt för att få alla dessa att nå ut i offentligheten,
och då via planprocessen som är avsedd för att hantera just detta.
Fördjupa er gärna mer i detta för att bilda er egna uppfattningar då både förändringar och diskussioner kring
detta lär fortsätta. Kanske tar vi upp tråden igen vid några kommande plandagar. En bra början kan i alla fall
vara att läsa sammanfattningen av Kristina Granges föredrag i denna tidning.
Inför nästa års plandagar började styrelsens arbete redan i november 2015 och från inledningen av 2016 kommer programmet till kommande plandagar att börja sys ihop. Vi hoppas så klart på att få till ett bra utbud av
föredrag och ett stort antal konferensdeltagare 2016 och för att få många deltagare kan vi alla bidra genom att
marknadsföra både konferensen och vår förening.
Vid årsmötet 2015 beslutades att plandagarna 2016 ska hållas i Östersund, när nu turen återigen har kommit
för ett besök i landets mer nordliga delar. Tidpunkten blir fortsatt i slutet av sommaren, exakt datum kommer
att dyka upp på hemsidan efter vinterns styrelsemöte, och program med inbjudan skickas ut under våren 2016.
Föreningens styrelse hoppas verkligen att vi ses på plandagarna 2016 i Östersund!

Peter Granqvist
Ordförande SPR
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Välkommen till Uppsala

Text: Peter Granqvist

Erik Pelling, kommunalråd Uppsala kommun

Vid årets plandagar var det Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala kommun, som hälsade oss välkomna till
värdkommunen Uppsala vars mest
använda slogan är ”Välkommen
hit – välkommen hem” även om den
egentligen inte togs fram med syftet
att bli en slogan utan snarare en hälsningsfras.
Erik berättar att han, utöver plan- och
byggfrågor som han ansvarar för som ordförande i Plan- och byggnadsnämnden, även
har frågor om äldreomsorg, flyktingmottagning och landsbygden som sina politiska
ansvarsområden. Just landsbygdsfrågorna
lyfter Erik som väldigt viktiga för en fortsatt hållbar utveckling av kommunen.
Alla de ovan nämnda ämnesområdena
berör på ett eller flera vis byggandet av
bostäder och när det nu råder mycket stor
efterfrågan på bostäder är kommunens
vision att tredubbla byggtakten mot idag.
Om det lyckas skulle det medföra att ungefär 3000 nya bostäder färdigställs per år
vilket behövs då Uppsala är en stad som
växer kraftigt. Vid årsskiftet 2013/2014
passerade man 200 000 invånare och nu
(i slutet av augusti 2015) är det 208 000
invånare i kommunen. När Uppsala nådde
upp i 200 000 invånare vid årsskiftet
2013/2014 passerade man samtidigt gränsen för storstad, så idag är Uppsala en av
landets fyra storstäder tillsammans med
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Som nämnts är Uppsala en växande stad
nu men på 1990-talet var läget ett helt
annat då kommunen befann sig i mycket
dålig ekonomisk dager och väldigt få, om
ens några, större investeringar gjordes.
Orsakerna till detta var många, såväl lokala
som nationella, men i början av 2000-talet
vände trenden mot den positiva riktning
som fortfarande håller i sig.
Byggandet av Uppsala Konsert & Kongress
(UKK) vid Vaksala torg på östra sidan av
järnvägen har, tillsammans med resecentrum och den nya gången under järnvägsspåren, gjort att stadens centrum nu vidgat
sig ytterligare österut till delar av staden
som tidigare inte sågs som en del av centrum. Byggandet av resecentrum har lyft
både efterfrågan på lokaler och bostäder
i dess närområde samtidigt som det blivit
ett mycket mer aktivt stadsliv i området.
Det man nu konstaterar är att exploateringsgraden i området behöver utökas
markant. Mest beroende på, som Erik
säger, att man tog i lite för lite från början
i detta stadsbyggnadsprojekt. Närmast på
gång i området är byggandet av cykelgarage
och fler lokaler för restauranger.
Erik berättar också att kommunen sedan
ett antal år för en aktiv markpolitik med
målet att få fler aktörer på bostadsmarknaden. Detta sker bl.a. genom att mark inte
nödvändigtvis tilldelas utifrån högsta bud
och att stor vikt även läggs vid vad som är

tänkt att byggas och hur det är tänkt att
byggas. Denna markpolitik har lett till att
antalet byggherrar ökat från 7 st. år 2010
till 52 st. år 2015 och målet är att det ska
vara 100 aktiva byggherrar år 2018. Den
markpolitik som förs är även blocköverskridande vilket gör att byggherrar och
entreprenörer inte ska behöva oroa sig över
stora förändringar som följd av eventuella
maktskiften efter varje valår.

Kommunfakta
Invånarantal:
Ca 208 000 invånare i kommunen
varav ca 145 000 i staden
Läge i regionen:
Till Stockholm (söderut) är avståndet
ca 6,5 mil, till Västerås (västerut) är
avståndet ca 7,5 mil och till Gävle
(norrut) är avståndet ca 10 mil.
Några övriga större orter i kommunen:
Almunge öster om Uppsala, Björklinge och Storvreta norr om Uppsala
Politiskt styre:
Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet som tillsammans
har 42 av 81 mandat i kommunfullmäktige.
Plan- och byggfrågor:
Hanteras av Stadsbyggnadsförvaltningen som ligger under Plan- och
byggnadsnämnden.
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Medplats, en flexibel
demokratisk innovation
medborgardialog och
samhällsplanering

Jessica Fogelberg, Utvecklingssamordnare/utredare
Knivsta kommun

Text: Jonas Olsson

Jessica började med att presentera lite
bakgrundsinformation om Knivsta
kommun och Vision 2025, som innebär en befolkningsökning från dagens
ca 16 500 till 25 000 invånare år 2025.
Bebyggelsetrycket i kommunen är stort.
Kommunen har en medelålder på ca 37
år, men vid samrådsmötena har detta inte
återspeglats då medelåldern på dessa varit
betydligt högre. Vid samråd om detaljplaner har kommunen liksom många andra
kommuner gjort traditionella utskick till
berörda sakägare m.fl. och även bjudit in
till offentliga samrådsmöten. Vid några
möten har det blivit en så pass hätsk stämning att politikerna våren 2014 beslutade
att sluta med samrådsmöten.
Vad ska kommunen göra istället? Skulle
det vara möjligt att skapa en digital lösning
som ersätter samrådsmötena? Hur ska den
se ut, vem skapar den och vad ska den ha
för säkerhetskrav?
Kommunen påbörjade 2014 ett arbete
angående detta och detta resulterade så
småningom i att kontakt knöts mellan
kommunen och Regionförbundet i Uppsala län. Regionförbundet hade initierat
ett projekt om medborgardialog, men ett
tydligt fokusområde i projektet saknades.
Kommunens problem med samrådsskedet fyllde den pusselbit som fattades,
vilket resulterade i Vinnovaprojektet MedPlats. Projektet finansieras av Vinnovas
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program för Utmaningsdriven innovation.
Syftet med MedPlats är att utveckla en
innovativ lösning för medborgardialog
rörande samhällsplanering.
Projektet är upplagt i tre projektsteg:
Steg 1 - MedPlats har genomfört ett
förstudieprojekt som avslutades i maj
2015. I förstudien har man kartlagt olika
intressegruppers behov, samlat in kunskap
om medborgarinflytande, forskning,
praktiska erfarenheter, konkreta problem i
planprocesser, inventerat befintliga tekniska lösningar och fastställt vilka lösningar
som behövs. Ur detta har en värdegrund
och målbild arbetats fram. Det har även
tagits fram ett koncept med konkreta
lösningsförslag.
I samband med förstudien gjordes en
ansökan till steg 2 – utvecklingsprojektet.
Relevanta aktörer har knutits till projektet
och en projektplan upprättades.
I förstudieskedet har Knivsta, Enköping
och Håbo kommuner, Sveriges kommuner
och landsting, Regionförbundet i Uppsala
län, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Interactive Institute
(koordinator) deltagit.
Steg 2 - Projektet är nu i ansökningsfas till
steg 2 och siktar på att skapa ett utvecklingsprojekt för en konkret, fungerande
lösning. Utvecklingsprojekt planeras pågå
i 2 år och syftar till att vidareutveckla,
implementera och testa lösningsförslaget
i flera fallstudier och kommuner.

Projektdeltagare i steg 2 planeras Knivsta,
Heby och Håbo kommuner, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Sveriges kommuner och landsting, CGI, EDP, Sveriges
lantbruksuniversitet, Uppsala universitet,
Interactive Institute, Regionförbundet
i Uppsala län, pilotkommuner: Region
Gotland, ev. Östhammar och Västerås
kommun, Referensgruppsmedlemmar:
ex. Sambruk m.fl. delta.
Steg 3 – En följdinvestering kan sökas
efter avslutat utvecklingsprojekt. Steg 3
beräknas starta 2017, med fokus på spridning och implementering av resultat i
svenska landsting och kommuner samt
internationalisering.
Projektet MedPlats har tagit fram ett förslag till lösningsstrategi för medborgardialog. Förslaget bygger på fyra grundstenar:
1 - Ett genomgående etiskt förhållningssätt
- förändring är oundviklig och skall gagna
medborgarna, medborgarna är en viktig
resurs i allt förändringsarbete, förhandling
och beslut snarare än konsensus, all medborgardialog ska kunna påverka resultatet,
tydlighet och transparens.
2 - Riktlinjer som underlättar planering,
genomförande och uppföljning av dialogprojekt - Det måste vara enkelt att komma
igång med en medborgardialog. Därför
tar MedPlats fram färdiga ‘dialogkit’ för
de vanligaste formerna av dialogprocesser.
3 - Metoder för att utvärdera och välja
metoder för medborgardialog - MedPlats

genomför en inventering av befintliga verktyg och metoder för dialogprojekt. Dessa
utvärderas med avseende på praktiska
aspekter (som tidsåtgång och kostnad),
hur väl de passar in i MedPlats etiska
profil, och när de lämpligast kommer in i
en dialogprocess. Avsikten är att skapa ett
bra underlag för att välja verktyg och kunna
anpassa dialogprocessen efter behov.
4 - En gemensam elektronisk plattform
för dialogprojekt - Det viktigaste av dessa
är ‘eVernissage’, som fungerar som en
knutpunkt för dialogprocesser där dessa
synliggörs, dokumenteras och sparas för
framtiden. Dessutom planerar man i projektet att ta fram ett antal mobila verktyg
som kan användas för att dokumentera
fysiska evenemang som dialogmöten, utställningar och stadsvandringar. De mobila
verktygen integreras med eVernissage.

Otydlig ansvarskedja vid medborgardialog

Samlad kunskap så långt:
Medborgardialog krockar med tanken om
representativ demokrati, som bygger på
idén att medborgarna delegerar ansvar och
beslut till sina politiker. Det är inte självklart att medborgardialog ses som positivt,
vare sig från medborgare eller politiker.
Med medborgardialog blir ansvarskedjan
otydlig och det är ofta de resursstarkaste
som får en röst genom dialogmöjligheten.
Medborgardialog är en kollektiv aktivitet
mellan medborgare och med politiker/
tjänstemän. Kommunen måste därför veta
varför man har medborgardialog. Välj inte
dialog om något inte går att påverka. När
dialog inte väljs är det viktigt att tydligöra
att det är information man går ut med.
Medborgardialoger drivs ofta som en form
av förhandling där syftet är att uppnå konsensus. Man hoppas hitta en lösning som är
bra för alla inblandade parter. I MedPlats
utgår vi inte från att detta alltid är möjligt.
Det finns ofta fundamentala motsättningar mellan intressen, som gör att någon
part i slutändan måste ‘förlora’. Om inte
egenintressen, särintressen och politiska
uppfattningar kan få rum i dialogprocessen
så utestängs i praktiken många medborgare
från deltagande och inflytande.

Olika former av deltagande

Nästan alla frågor kan påverkas, men inte
alltid. I alla planprocesser är man beroende
av att någon vill bygga. Det är därför viktigt
att tydliggöra exploatörens roll. Planprocessens delprocesser är väldigt otydliga,
för alla parter.
Mer information om projektet finns på
http: www.medplats.se
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Slussenprojektet, tankar
och reflektioner

Martin Schröder, Enhetschef Stadsbyggnadskontoret
Stockholms stad

Text: Ola Tollin

Martin Schröder från Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad kom och
höll en upplysande och inspirerande
föreläsning om projekt Slussen och
dess historia. Martin var ansvarig planarkitekt för projekt Slussen mellan
2008 och 2012.

tung trafik. Det ska den nya Slussen klara.
Till sist så vill man att den nya Slussen ska
vara mer tillgänglig än den tidigare, så man
skapar nya publika rum där människor
kan träffas och tillgängligheten till vattnet
blir en helt annan än idag.

Projekt Slussen är ett av 2000-talets mest
uppmärksammade byggnadsprojekt och
det har haft ett stort publikt och medialt
intresse. Totalt så har över 75 000 personer
tagit del av de olika samrådshandlingarna.

Projektets vision är att Slussen ska omvandlas till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med nya torg, kajer och
områdets första park. Kollektivtrafiken
kommer att få mer plats, precis som gående och cyklister, samtidigt som ytorna
för biltrafik minskar och anpassas för att
rymma dagens trafikflöden.

Bakgrund
Det nya Slussen som beräknas vara färdigt
2025, är det 5:e i ordningen.
Den första Slussen byggdes redan på
1600-talet men den sluss vi känner igen
idag stammar från 1935. Dagens sluss
tog ca: 40 år att planera och genomföra.
Man kan säga att en ny sluss byggs i genomsnitt vart 100:e år. Den nya Slussens
planerings och byggnadstid beräknas ligga
på 25-30 år.
Dagens sluss har stora brister som gör
att den inte klarar av dagens och framtidens krav. Det var med dessa brister som
grund som man började utforma den nya
Slussen.
Det första man måste säkerställa var att
Slussen skulle klara ökad nederbörd och
större översvämningar än idag. Nästa problem är Slussens hållbarhet, den tål inte
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Vision

Nya Slussen blir en trygg och effektiv
knutpunkt för alla trafikanter och en mötesplats där det unika läget mellan Saltsjön
och Mälaren tas tillvara.

Planering
Detaljplanen för Slussenområdet vann
laga kraft den 27 september 2013. Den
13 februari 2014 fick Stockholms stad
det nödvändiga tillståndet från mark- och
miljödomstolen för alla arbeten och nya
anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.
Den 31 mars meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna.
Ett nytt planarbete för bussterminalen ska
inledas, vilket beräknas ta 3-4 år.

Genomförande
Höst 2015
Alla ledningsomläggningar beräknas vara
klara någon gång under hösten. Under augusti kommer trafikförberedande arbeten
ta vid, främst vid Gamla Stan. Där kommer det så småningom bli en vändplats
för bilar som kommer på Skeppsbron
från city.
Det kommer även göras en vändplats i
mitten på Katarinavägen i höjd med grönområdet. Detta påverkar initialt inte trafik
fram till Skeppsbron.
Vår 2016
Från och med januari kommer all trafik
ledas om till den yttre, östra bron. Detta så
att man kan göra förstärkningar och bygga
en provisorisk del vid den inre, västra bron.
De trafikförberedande arbetena fortsätter
under våren, främst vid Södermalm. Det
kommer även byggas nya busshållplatser
vid Södermalmstorg då stadsbussarna
kommer ledas om via Folkungagatan och
Söderledstunneln i ett senare skede. Där
kommer bussarna stanna under byggtiden när Katarinavägen är avstängd i cirka
fyra år.

Uppsala kommun,
aktuella projekt

Text: Peter Granqvist

Ulla-Britt Wickström, inledde med
att visa ett bildspel och berätta lite om
både planering och pågående projekt
i Uppsala.
I Uppsala finns 5000 byggrätter bara i
de detaljplaner som antogs under 2014
och inom antagna detaljplaner under
tidsperioden 2010-2014 (juni) finns totalt
10 397 byggrätter. Fram till detta undersöktes år 2013 fanns det även 5200 icke
anspråkstagna byggrätter i staden.
I den innerstadsstrategi som tagits fram är
visionen att skapa ett levande centrum för
stadsliv i mänsklig skala. Ett livligt handelscentrum som är hela Uppsalas knutpunkt,
vardagsrum, finrum och mest tillgängliga
plats för alla stadens invånare och besökare.
I denna listas också sex viktiga punkter för
att skapa stadsliv i Uppsala;
1.

Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla

2.

Prioritera centrala staden för gående
och vistelse

3.

Sammakoppla stadens centrala delar
i ett mer finmaskigt nät

4.

Förstärk kollektivtrafikens attraktivitet med tydliga stråk och strategiskt
lokaliserade knutpunkter

5.

Utvidga och utveckla centrala stadens
yta för handel och stadsliv

6.

Utveckla Uppsalas identitet som en
dynamisk och växande universitetsoch kulturstad

För att skapa en bättre stadsmiljö med
mer stadsliv så har kommunen några inriktningar som ska vara gemensamma för
alla aktörer. Dessa inriktningar är del hur

Ulla-Britt Wikström, Uppsala kommun

man rör sig i staden, vilket sammanfattats
på den s.k. rörelsekartan, hur offentliga
platser ska utformas, sammanfattas på en
plats- och parkkarta, och hur framtidens
byggande ska te sig, visas på en bebyggelsekarta.
I Uppsala säger man också uttalat att gatustråken i staden ska ha levande bottenvåningar med funktionsblandning och vara
lätta att röra sig på för gående och cyklister.
De ska även knyta samman platser och
målpunkter inom staden samtidigt som de
också ska kunna vara upplevelser i sig själva.
Ulla-Britt nämnde även ett antal viktiga
programarbeten som pågår i Uppsala och
några av dessa är;

Ulleråker
Det aktuella området ska bli en ny stadsdel med 68000 bostäder och målet är en
byggstart under år 2016 för tänkt etapp
1. Därefter räknar man med att det kommer att ta minst 10 år att genomföra hela
projektet.

Kvarteret Hugin
Detta är ett lite mindre projekt men inte
för den skull mindre viktigt för staden. Syftet är att öppna upp staden åt sydost genom
ett kvarter där bebyggelsen en gång i tiden
utformats utifrån att det var här staden
skulle sluta i detta väderstreck. Idag finns
därför en stor byggnad som skär av gatans
sträckning här och gatan fortsätter genom
byggnaden via en mindre, och svängd port.
Detta gör då också att kvarteret utgör en
stark visuell avgränsning mot de stadsdelar som redan vuxit fram på ”utsidan” av
denna ”mur”.
Efter Ulla-Britts dragning av detta var
det dags för en guidad stadsvandring där
Dan Thunman var den som främst kom
att berätta om de platser vi besökte vid
vandringen. Då tiden var begränsad till
denna del av passet blev stadsvandringen
fokuserad till de mest centrala delarna av
staden vilket ändå fungerade bra eftersom
så många projekt pågår även där.

Gottsunda
Några av bakgrunderna till detta projekt
är att det finns ett intresse för kompletteringsbebyggelse i redan befintliga miljöer
och att det finns ett renoveringsbehov i
miljonprogrammets bostadsbestånd i
området.
I just detta program är syftet med projektet bl.a. att aktivt arbeta med de boendes
och de lokalt verksammas delaktighet och
inflytande, att öka områdets mångfald och
variation samt minska boendesegregation
och att höja kvaliteten på den offentliga
platsmarken i området.
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Stadsvandring i Uppsala
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Värdeskapande
stadsutveckling

Text: Mats Sandqvist
Nancy Mattsson, JM Affärsutveckling
Stockholm

Nancy började med att presentera
sig själv. Hon har bl.a arbetat som
stadsarkitekt i Lidingö kommun, som
affärsutvecklare på Skanska. Nancy
arbetat idag som chef, affärsutvecklare på JM Förvärv i Stockholm . Nancy
har även skrivit Handbok nya PBL
samt suttit med i olika statliga utredningar som expert i planeringsfrågor.
JM är ett bostadsutvecklingsföretag. JM
bygger ca 1500 lägenheter per år, främst i
Stockholmsområdet. Befolkningen uppgår till ca 2 15 0000 inom Stockholms
län och den växer med ca 35-40000
personer/år.
Ett bostadprojekt på ca 80 lägenheter
sysselsätter inom JM cirka 23 årsarbeten
och externt 27 årsarbeten. JM är endast
byggherre som anlitar byggbolag att utföra
entréprenaden.
JM har lång planeringshorisont för sina
projekt. De räknar in överklagningstider i
sina projekttidplaner. Dagens planering är
ofta projektinriktad. En alltför hög detaljeringsgrad i detaljplaner är svårt att jobba
med för en byggentreprenör/byggherre.
Kommunen måste klara sina åtaganden
när projektet ska sätta igång. Tyvärr så
händer alltför ofta att vägar och teknisk
infrastruktur som inte finns på plats.
Ibland ska arbetet med infrastruktur upp10

handlas via LOU vilket fördröjer projektet.
JM får då svårigheter eftersom så många
tjänstemän är involverade i processen och
det är svårt att göra snabba omtag.
Nancy upplever att det ofta finns en
misstro mellan kommunens tjänstemän
och större byggherrar. Nancy listar de
vanligaste myterna som JM ibland möter
hos kommunala tjänstemän :
•

Sitter på byggrätter

•

Väntar på rätt marknad för att starta
(trots laga kraft vunna planer)

•

Kortsiktiga, alltför höga vinstkrav

•

Gemensamma åtaganden och frivilliga avtal

•

Om kommunen inte ställer krav sker
ingen teknikutveckling

•

Bygger bara i attraktiva lägen

•

Stora, ”har redan för mycket”

JM sitter inte på stora lager av byggrätter.
Det är ingen bra affärsidé eftersom det
binder kapital. Jfr varulager hos industriföretag.
JM är ett utvecklingsbolag som vill skapa
värden hos slutkunden genom att utveckla
ett helt bostadsområde och därmed göra
det mer attraktivt. Det är höga markpriser
i Stockholms innerstad. JM koncentrerar
sig på att utveckla nya ytterområden t.ex
i Järfälla.

Markanvisningar driver upp priser. Den
långa planeringshorisonten från affärside,
till färdig byggnad har inneburit att många
små och medelstora bostadsföretag inte
längre kan hävda sig på Stockholms bostadsmarknad.
Bankerna lånar inte ut pengar till mindre
aktörer under planerings- och utredningsskedet. På grund av den långa tidsåtgången
mellan projektidé och lagakraftvunnen detaljplan kan endast stora aktörer med eget
kapital klara kapitalförsörjningen fram till
dess att belåning kan beviljas och projektet
kan säljas till bostadsköpare.
Tidsåtgången från första idéskissen fram
till färdigt projekt inom Stockholms län
kan ofta uppgå till 7-10 år.
Det finns idag en stor frustration hos
sakägare. Många upplever det som om
allt redan är förutbestämt när planer går
ut på samråd.
Visst det är sant. Tiden mellan projektidé
och upprättade av detaljplanehandlingar
har föregåtts av många och långa diskussioner mellan byggherre och kommunala
tjänstemän.
I botten finns då ofta en markanvisning, en
affärsuppgörelse som styr upp projektet.
Mycket är redan förutbestämt när planen
går ut på samråd. Handlingsutrymmet för
sakägare är då ofta ganska begränsat.

Ekosystemtjänster- att
planera för hållbarhet

Text: Karin Svensson

Att kommunicera och planera för att
ta vara på de tjänster som naturen
erbjuder innebär bara vinster. Det är
Sunna Pfeiffers budskap. Sunna är
landskapsarkitekt på Ekologigruppen
som är ett medarbetarägt och oberoende företag som grundades 1988.
De har kontor i Stockholm, Uppsala,
Gotland och Malmö.
Vad är då Ekosystemtjänster, tjänster
som vi får gratis av naturen. Ett exempel
är producerande ekosystemtjänster som
är produktion av livsmedel och medicinalväxter, djur- och växtfibrer som virke,
pappersmassa och kläder. Det är också produktion av bioenergi och dricksvatten. Det
finns också reglerande ekosystemtjänster
som rening av vatten, flödesutjämning av
regn- och smältvatten. Pollinering genom
insekter, fröspridning, skadedjursreglering
och klimatreglering – mikroklimat, rening
av luft och bullerdämpning.
De kulturella ekosystemtjänsterna gör
att människor brinner för och är stolta
över det som är vackert. Till de kulturella
ekosystemtjänsterna hör rekreation, hälsa,
estetiska värden och sociala relationer. Till
dessa hör också naturpedagogisk undervisning, vetenskapliga upptäckter och intellektuell och andlig inspiration.

Sunna Pfeifer Ekologigruppen Stockholm

De urbana ekosystemtjänsterna måste
tas tillbaka till staden och användas i
planeringen. De urbana miljöerna har
störst behov av ekosystemtjänsterna, de
är nödvändiga för att vi ska kunna leva
och trivas i våra städer. Inom samhällsoch stadsplanering kan man agera på
olika nivåer, planering, design och skötsel.
Genom att planera yteffektivt med smart
markanvändning kan man ge plats åt ekosystemtjänster.
I Upplands Väsby har man gjort en utvecklingsplan för ekosystemtjänster för
att skapa förståelse för vinsterna med att
ta hand om naturens tjänster och för att få
ett bättre underlag till ställningstaganden
i arbetet med översiktsplanen.

vatten och areella näringar för att visa hur
de olika delarna hänger samman.
Sammanfattningsvis jämförde man utvecklingsplanen med grönplanen och kom fram
till att utvecklingsplanen gav ett bättre
underlag till ställningstagande i ÖP, för
formulering av planeringsriktlinjer och
förslag till fysisk struktur för att säkerställa
en mer hållbar samhällsutveckling. I det
fortsatta arbetet kommer kommunen att
jobba med ekosystemtjänster på olika nivåer och låta ekosystemtjänstperspektivet
genomsyra hela planprocessen.

Arbetet startade med en kommuntäckande kartläggning för att få en översiktlig bild
av flertalet tjänster. Detta användes som
GIS-underlag i planeringen. Vidare beskrev
man systemens sammanhang och gjorde en
sammanvägning för att få en helhetsbild av
de fysiska strukturerna. I utvecklingsplanen ingick att beskriva systemen, hur de
hänger samman och göra en sammanvägning för att sedan kunna prioritera vad som
är viktigt. Tematiska kartor gjordes för de
olika tjänsterna, biologisk mångfald, hälsa
– upplevelse – kunskap, luft och klimat,
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Förändrade
maktrelationer inom
samhällsplaneringen
Text: Peter Granqvist

Kristina har alltid varit intresserad av
maktrelationer i samhällsbyggandet
och började sin forskning med att
studera arkitekternas makt i relation
till övriga parter i byggprocessen. På
senare år har hon nu skiftat fokus mot
planerarrollen genom det forskningsprojekt som startade 2010 och som
nu är klart så långt att bara den sista
delen om situationen i Sverige återstår
att publicera.
Det Kristina konstaterat är att både olika
former av entreprenörer inom samhällsbyggandet och politiker på nationell nivå
under senare år allt mer tenderat att rikta
både missnöje och ett skarpt ifrågasättande mot stadsplaneringen som företeelse.
Detta har då fått många olika författare,
forskare och andra inom fältet att väcka
frågan om ”Kris i planeringen”. Kristina
har konstaterat att det dels finns mycket
politisk kritik i hela Europa mot hela
eller delar av planeringen och att många
planerare tvingas att ta avstånd från sina
professionella synpunkter/ställningstaganden för att tillmötesgå politiska direktiv.
12

Kristina Grange, Docent Norges vid
Biovetenskapliga Universitet, (NMBU)

Det har även gått en våg av planeringsreformer genom delar av Europa för att göra
planeringen mer ”positiv” och ”strategisk”
och denna våg verkar fortsätta att sprida
sig till fler länder samtidigt som efterdyningarna av den fortsätter i de länder den
redan drabbat.
I sin senaste forskning har nu Kristina gjort
fallstudier i England, Danmark och Sverige
i ämnet om just förändrade maktrelationer
i samhällsplaneringen.
England fick en New Labor regering vid
valet 1998 och vid den tiden hade de
en föråldrad planlagstiftning från 1947.
Regeringen tillsatte en utredning som
identifierade ett flertal problem vilket
ledde till slutsatsen att det fanns ett behov av en fundamental förändring inom
lagstiftningen och inom planeringen. I
detta förändringsarbete myntades bl.a.
begreppet ”spatial planning” samtidigt
som det ledde till att England år 2004 fick
en ”Planning Act” som bl.a. ger ett nytt
ramverk för planeringen samt nya nivåer
och forum för beslutsfattande, allt byggt
kring just begreppet ”spatial planning”.

I studierna noteras att planerare i England
genom denna förändringsprocess och alla
de uttalanden om brister som kommit
från olika håll har kommit att få ett allt
sämre självförtroende i sin yrkesroll.
The Royal Town Planning Institute, som
är en samlingsorganisation för landets
planerare, påtalade initialt att för många
beslut redan fattats i frågan utan avstamp
i några djupare analyser. Vart efter tiden
gick kom dock även de att ställa sig bakom
tesen att det råder bristande kompetens
hos, i alla fall delar av, planerarkåren.
I England har även tagits politiska beslut
om starkare styrning/uppföljning av planeringen vilket kan komma att resultera i
att kommunerna, helt eller delvis, blir av
med rätten att planlägga.
I Danmark genomfördes år 2007 den
genom tiderna största reformen i landet
där antalet kommuner reducerades från
271 till 98. Detta har gett ett genomsnitt
av 55 000 invånare per kommun vilket är
mycket sett i europeiskt perspektiv. Ett
annat resultat av reformen är att antalet

politiker/folkvalda kom att reduceras från
ca 4500 till 2500.
Det bildades också ett statligt program för
förändringar i planeringen och de problem
som identifierades i Danmark genom detta
var främst att det politiska ägandet av planeringen måste stärkas.
Kristina menar dock att man i Danmark
har demokratin i stort fokus i retoriken
men i verkligheten är det främst ekonomisk tillväxt som ges fokus. Som exempel
på detta finns då det radikalt minskade
antalet självstyrande kommuner vilket gett
ett större avstånd mellan invånare och politiker då 4500 folkvalda politiker nu bara
är 2500. Samtidigt är kommunerna nu väldigt styrda av de fem nya tillväxtcentra som
bildats och vars strategier den kommunala
planeringen nu måste förhålla sig till.
I Danmark finns även fonden Realdania,
som representerar fastighetsägare i landet,
som bidrog med stora mängder pengar för
att få till förändringar i landets plankultur.
Samtidigt som denna fond har kommersiella intressen i vissa av de projekt de finansierar var de alltså med och finansierade en
rad projekt som identifierade en otidsenlig
planeringskultur med planerare som inte
förstod samtidens krav. Detta skulle då
även vara ett huvudsakligt skäl till ett
förlorat politiskt intresse för planeringen.
Två av de slutsatser som Kristina drar för
Danmark är dels att det är anmärkningsvärt att en fond med starka ekonomiska
intressen i planeringen tillåts vara med och
förändra plankulturen och dels att är märkligt att hela förändringsprocessen kom att
handla mer om kritik av planerarna än om
behovet av en förnyad förståelse av planering bland politikerna.
I Sverige är ännu så länge inte vi planerare,
och vår kompetens, lika ifrågasatt som i
England och Danmark även om det hela
tiden kan skymtas små antydningar om
detta från såväl politiskt håll som från de
stora byggbolagen.

40 statliga utredningar som initierats och
tagits fram kring planering och byggande
under åren 2010 till 2014. Som Kristina sa
vid sitt föredrag; ” Det tog ju aldrig slut”.
I Sverige kan det kanske vara en brist att
det saknas en stark, samlande, organisation för hela planerarkåren som då skulle
kunna föra vår talan mot eventuella ifrågasättanden. Å andra sidan kan flera olika
organisationer ge en större bredd av bevakning och mer uppriktig granskning av den
egna yrkeskåren då olika infallsvinklar kan
användas.
Kristina konstaterar i sin studie att Sveriges
planerarkår utmärker sig i jämförelser med
planerare i de två andra länderna som studerats genom att ha en genomgående stark
självbild av att vara neutrala i planeringen.
Detta kanske inte alltid är det bästa utan
vi bör nog oftare försöka att stå upp för
de ställningstaganden vi gör utifrån vår
profession.
Det är alltså viktigt att vi i planerarkåren
verkligen försöker att stå upp för våra
professionella yrkesbedömningar och gör
allt för att få dem att framgå, även om i
slutändan de politiska besluten går dem
emot. Det är ett av de sätt vi kan arbeta
för att stärka förståelsen för planeringens
syfte och för att öka förtroendet för vårt
yrkeskunnande. Att inte stå upp för våra
synpunkter kan betyda att vi på sikt får
klä skott för alla eventuella felbeslut som
tas i stadsplaneringen, oavsett vem som
egentligen fattat dem.
Några av de samlade slutsatser som Kristina dragit av sin studie är dels att väldigt
många utredningar och nya direktiv har
utgått från att det är planerarens fel när
något inom planeringen inte fungerar som,
eller resulterar i det som, politiker eller
andra intressenter önskar oavsett om det
är korrekt eller inte. Det är också viktigt
att planerarkåren gör sin röst hörd i detta
pågående förändringsbrus.

Däremot finns det även i Sverige en stark
politisering av planeringen vilket då även
innefattar politisk inblandning från riksnivå. Detta speglas inte minst av de över
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Nyheter inom planeringen

Text: Annika Säw
Therese Byheden, Boverket

Therese Byheden från Boverket
informerar om nyheter på PBL kunskapsbanken och hur planprocessen
ser ut från 1 jan 2015.
Nyheter
• Allmänt råd om planbestämmelser
•

Planprocessen för detaljplaner från
1 jan 2015

•

Tema: Dagvatten i detaljplan

•

Tema: Barn och ungas utemiljöer

Nyheter som är på gång
•

Planbestämmelser: Användning av
allmän plats och Administrativa
bestämmelser

•

Ändring av detaljplan

•

Överklagande och överprövning

•

Planbestämmelser: Användning av
kvartersmark

•

Teknisk och historisk (för tolkning
av äldre planer) katalog för planbestämmelser

Planprocessens förändringar innebär
att tidigare Enkelt förfarande ersätts
med Standardförfarandet som kan til�lämpas om förslaget till detaljplan: är
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är
av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse och inte
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Underrättelse och Granskning utgår.
Standardförfarandet kan begränsas till
att innehålla endast ett kommunikationssteg.
Ett utökat förfarande ska tillämpas när
förslaget till detaljplan inte är förenligt
med översiktsplanen eller länsstyrelsens
14

granskningsyttrande, eller är av betydande
intresse för allmänheten eller i övrigt stor
betydelse, eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. Samrådskretsen är
densamma oavsett vilket förfarande som
används.
Samordnat förfarande kan tillämpas om
förslaget till DP är förenligt med ÖP, Länsstyrelsens granskningsyttrande, och enbart
avser verksamhet/tillståndsprövning med
stöd av 9 kap. 6 § MB, eller åtgärdsprövning
genom upprättande och fastställande av en
vägplan eller en järnvägsplan. Dessutom
om Kommunen anser att verksamheten
kan tillåtas behöver inga andra planfrågor
regleras samtidigt.
I valet av förfarande ska kommunen göra en
bedömning av vilken effekt och påverkan
planen antas ha på sin omgivning. Detta
regleras i plan- och bygglagen och kriterierna har förändrats sedan årsskiftet.
Kommunerna får prova sig fram vilket
förfarande som är lämpligt att använda och
visar det sig under processen att man valt
fel förfarande finns det möjlighet att växla
förfarande. Det går att växla förfarande
efter samrådet och efter granskningen
både från standard till utökat och även från
utökat till standard. Mer om detta finns att
läsa på Boverkets hemsida.
Boverkets allmänna råd och vägledning
(1991:2) om ändring av detaljplan upphävdes i november 2014. Det går inte
längre att göra tillägg till detaljplan. Endast
en detaljplan för ett geografiskt område.
Ändring av detaljplan omfattar förändring,
borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett planlagt område. Genom
ändring av en detaljplan kan kommunen
anpassa äldre planer till nya förhållanden,
hålla planer aktuella och användbara utan
att ta fram helt nya planer. Vid en ändring

är det tillräckligt att kommunen enbart
prövar om de förändringar som ändringen
berör är lämpliga vilket innebär att ändring
av detaljplan inte kan användas vid alltför
stora förändringar. Vid en planändring är
det inte möjligt att utöka planområdet. Det
finns inte något hinder att ändra en plan
i vissa delar och upphäva den i vissa delar.
Ändring av detaljplan kan användas om
ändringen är överensstämmande med
planens syfte och med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några
olägenheter. Om ändringen är en lämplig
planläggning prövas utifrån hållbarhetskraven i plan- och bygglagens andra kapitel.
Ändring av detaljplan kan användas för
de allra flesta bestämmelser för att anpassa
planer till nya förhållanden. I PBL finns
inga klart uttalade regler som begränsar
möjligheterna att ändra en detaljplan,
däremot är det tydlighetskravet som gäller
så planen inte blir svårtolkad.
Om genomförandetiden för den underliggande planen gått ut ska kommunen bestämma en genomförandetid för de frågor
som ändringen gäller. Om kommunen inte
inför någon bestämmelse om genomförandetiden för ändringen blir genomförandetiden 15 år. Vid ändring av detaljplan
prövas endast det som ändringen avser.
Länsstyrelsen granskar det som ändringen
avser och strandskyddet återinträder inte
vid en planändring.

Boverkets vägledning om PBL finns på
PBL kunskapsbanken,
http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken

Vägledning om dagvatten

Text: Annika Säw

Therese Byheden fortsatte redovisa
Vägledningen om dagvatten numera
finns på PBL Kunskapsbanken under
rubriken Detaljplanering.

Vem ansvarar då för dagvatten?
•

De enskilda fastighetsägarna och huvudmannen för allmän plats ansvarar
för att marken avvattnas.

•

VA-huvudmannen ansvarar för att
ordna de vattentjänster som behövs
för att ta hand om dagvattnet.

•

Lagarna gäller parallellt. VA-huvudmannens ansvar enligt LAV kan inte
regleras bort med planbestämmelser.

Vägledningen är indelad i avsnitt om:
•

De olika lagarna som på olika sätt
reglerar dagvattenhanteringen

•

De många gånger snåriga ansvarsförhållandena

•

Fokus ligger på detaljplan, men här
finns också ett avsnitt som betonar
vikten av bra

Vad säger PBL
Planläggningen ska syfta till att mark- och
vattenområden används för de ändamål
som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

•

förberedelser - ett underlag av hög
kvalitet - en bra översiktsplan

•

Genomförande av detaljplan - vikten
av en bra planbeskrivning och en
introduktion till genomförandeavtal.

•

Marken ska ha en naturlig lämplighet

•

Omfattning och kostnader ska vägas in

Planbestämmelser – vad man kan
reglera och vad man inte kan reglera.

Kommunen är ansvarig för planläggningen och det är viktigt att man skiljer
på planläggning och projekt. Det är viktigt
att redan i översiktsplan och FÖP lyfta
vattenfrågorna. Frågor som vattenvägar
och lågpunkter, vart tar vatten vägen när
ledningsnätet är fullt och finns det känsliga recipienter. Detta gäller framför allt i
städer och tätorter.

•

När det gäller lagstiftningen så är det
flera lagar som gäller parallellt och reglerar dagvattenhanteringen som t.ex. PBL,
MB, lagen om allmänna vattentjänster,
anläggningslagen, ledningsrättslagen och
fastighetsindelningslagen. De olika lagarna
gäller parallellt och reglerar olika saker.
PBL och detaljplaneinstrumentet tar hand
om de fysiska förutsättningarna för att en
dagvattenlösning ska kunna genomföras.
Miljöbalken reglerar vattnet. LAV reglerar
ansvarsförhållandena inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Juridiken och ansvarsförhållandena är inte
helt tydliga och det saknas rättsfall som
hjälp till tolkning om vad som är rätt och
bra. Något som vi helt enkelt får finna oss
i tills det sker en förändring. Vi får också
acceptera att det inte finns direkta svar på
alla frågor i ämnet.

Vid upprättande av detaljplan ger översiktsplanen vägledning om dagvattensituationen och om det aktuella planområdet
ingår i verksamhetsområde för dagvatten.
Information som ligger till grund för
bedömningen om vilken påverkan förändringar av dagvattenflödet som planförslaget
medför och hur dagvattenhanteringen ska
lösas. En dagvattenutredning kan i vissa fall
behöva göras.
I planarbetet är det viktigt att de planbestämmelser man tillför plankartan har stöd
i 4 kap. PBL och att frågor som regleras på
annat sätt eller i annan lagstiftning inte
regleras i detaljplanen.

När det gäller allmän plats kan detta
hanteras med egenskapsbestämmelser
som t.ex utformning (damm, våtmark,
infiltrationsyta, översvämningsyta), placering, utformning av mark och vegetation
(plushöjd, marken får inte hårdgöras) eller
skydd mot störningar (vall).
Ibland kan man behöva reglera kvartersmark för allmännyttiga ändamål för
lokalisering av dagvattenanläggningar som
inte ska vara allmänt tillgängliga. Detta görs
med sk E-område som alltid ska preciseras
(E1) t.ex. fördröjningsmagasin, pumpstation, uppsamlingsdike eller damm.
När det gäller egenskapsbestämmelser
för kvartersmark är det ofta här som det
blir fel. Det är viktigt att komma ihåg att
syftet med regleringen måste vara förenlig
med syftena som anges i 2 kap. PBL. De
ansvarsförhållanden som regleras i LAV
kan inte ändras med planbestämmelser
och frågor som regleras i annan lagstiftning
kan inte regleras med planbestämmelser.
Den enskilde fastighetsägaren kan bara
ges ansvar för att avvattna sin egen tomt. I
4 kap. PBL anges vad som får regleras i DP.
Om det föreligger frågor som är viktiga för
planens genomförande kan detta regleras
med administrativa bestämmelser. Exempel på detta är: markreservat för allmännyttiga ändamål, u-område marken ska
vara tillgänglig för underjordiska ledningar
(PBL 4 kap. 6 §) eller markreservat för
gemensamhetsanläggningar.
Av planhandlingarna ska det framgå ska
det framgå hur dagvattenhanteringen ska
genomföras och en dagvattenutredning ska
finnas om det anses nödvändigt.
PBL ger möjlighet att reglera många frågor
men inte allt så glöm inte att sådant som
regleras i annan lag inte hör hemma i
detaljplanen.
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