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Vid årets plandagar hälsades vi väl-
komna till värdkommunen Borås av 
Plan- och bygglovchefen, Michaela 
Kleman.

Efter att Michaela kort presenterat 
sig inleddes välkomstföredraget med 
att alla deltagarna fick se en film om 
Borås (https://www.youtube.com/
watch?v=BrjedMONBdI eller sök på 
”Borås the movie”) som då, enligt 
Michaela, presenterar kommunen och 
staden på ett mycket mer illustrativt 
sätt än vad hon kan åstadkomma. 

Den offentliga konsten är omfattande 
i Borås, bl.a. har man över 100 skulp-
turer runt om i staden och fler än 20 
muralmålningar pryder stadsrummen. 
Kommunen tillsammans med Borås 
TME (Turism Möten Evenemang) 
arrangerar 2017 den tredje upplagan 
av ”No limit street art” där då bl.a. 
fler väggmålningar (muralmålningar), 
men även annan konst i det offentliga 
rummet, kommer att tillföras staden 
av olika konstnärer.

Michaela visar i sitt föredrag en typisk 
bild av Borås innehållande ett antal 
sömmerskor från någon gång på 1950- 
eller 1960-talet. Då kom till staden ett 
stort antal finska och italienska söm-
merskor för att hjälpa den på högvarv 
gående textilindustrin. Detta högvarv 
pågick sedan fram till en bit in på 

1970-talet då hela textiltillverkningen 
vände nedåt och sedan fortsatte ännu 
mer nedåt.

År 1970 hade kommunen 102 000 in-
vånare men fram till år 1984 hade den 
siffran minskat till 92 000 invånare. 
Nu har dock andra tillväxtgrenar, som 
universitetet mm, tillkommit så idag 
har kommunen strax över 110 000 
invånare. Man kan dock se vilken do-
minerande arbetsgivare textilindustrin 
varit historiskt och vilka effekter dess 
krympande del av världsmarknaden 
fick för staden. 

Text: Peter Granqvist

VÄLKOMMEN TILL BORÅS
Plandagarna Borås  2017

Kommunfakta
Invånarantal :  D et  b o r  s t ra x  ö v e r  1 1 0  0 0 0 
i n vå n a re  i  ko m m u n e n  ( j a n  2 0 1 7 )  va ra v  ca  7 2 
5 0 0  i  s ta d e n

Läge i  regionen:  T i l l  G ö te b o rg  ( vä s te r u t )  ä r 
a v s tå n d et  ca  6  m i l ,  t i l l  J ö n kö p i n g  ( ö s te r u t ) 
ä r  a v s tå n d et  ca  8  m i l  o c h  t i l l  Fa l ke n b e rg 
( s ö d e r u t )  ä r  a v s tå n d et  ca  1 1  m i l . 

Några övr iga  orter  i  kommunen:  Fr i s ta d 
n o r r  o m  B o rå s ,  S a n d h u l t  n o rd vä s t  o m  B o rå s 
o c h  V i s ka fo rs  s ö d e r  o m  B o rå s . 

Pol i t iskt  styre:  S o c i a l d e m o k ra te r n a ,  Vä n -
s te r pa r t i et  o c h  M i l j ö pa r t i et  s o m  t i l l s a m -
m a n s  h a r  3 5  a v  ko m m u n fu l l m ä kt i ge s  7 3 
m a n d a t .

Plan-  och byggfrågor:  H a n te ra s  a v  S a m -
h ä l l s b y g g n a d s fö r va l t n i n ge n  s o m  l i g ge r 
u n d e r  S a m h ä l l s b y g g n a d s n ä m n d e n .  Ö P- f rå -
go r  h a n te ra s  a v  S ta d s l e d n i n g s ka n s l i et  s o m 
l i g ge r  d i re kt  u n d e r  K o m m u n s t y re l s e n .



I Borås finns fortfarande en hel del 
textil kvar, bl.a. i form av textilhög-
skolan, några medelstora tillverkare av 
textilier och klustret Textile Fashion 
Center med entreprenörskap, forsk-
ning mm inom textilområdet.

Vart efter textilindustrin lämnade 
staden kvarstod endast dess industri-
ella avtryck vilket gav en ej så att-
raktiv stad. Därför har ett stort arbete 
genomförts för att förbättra staden 
och år 2011 blev Borås utsedd till 
Årets stadskärna. En del i arbetet med 
förändring var då de gamla industri-
områdena men även det faktum att 
innan omvandlingen var det bilen den 
som fick de ”finaste vyerna” i stadens 
centrum. För att råda bot på det har 
man bl.a. arbetat hårt för att lyfta fram 
ån Viskan som ett element i staden 
och att göra dess närområden gåvän-
liga och tilltalande för vistelse. Även 
stadsparken med sitt orangeri har 
genomgått en stor upplyftning. 

Även om vi kommer att få höra 
mycket om pågående planering och 
byggprojekt under Borås kommuns 
eftermiddag i programmet nämner 
Michaela byggprojektet ”Pinnen” som 
är ett planerat höghus mitt i centrum 
med 34 våningar innehållande bostä-
der. Byggnaden ska placeras intill ett 
gammalt p-hus som nu byggs om, bl.a. 
genom att bostäder i 2 våningar tillförs 
ovanpå. I centrum fortsätter samtidigt 
den påbörjade omvandlingen av gamla 
och centralt belägna industrilokaler 
med omgivande mark.

Michaela konstaterar att det nu finns 
många stora och roliga utmaningar 
kopplade till att staden växer. Det 

får då bl.a. till följd en kraftigt ökad 
efterfrågan på bostäder, kommunal 
service mm vilket bl.a. underlättar 
tankarna om de stora omvandlingarna 
av stadens centrala industriområden 
och dess slitna byggnader. 

En annan utmaning, som också lyfter 
tankar om stora möjligheter för sta-
den/kommunen, är den om byggandet 
av en Götalandsbana och hur den kan 
komma att passera genom staden. Idag 
finns totalt åtta olika korridorer för 
dess sträckning, något som bl.a. på-
verkar möjligheterna att bygga staden 
med önskad inriktning. 

För att försöka hantera alla dessa ut-
maningar arbetar nu kommunen bl.a. 
med att ta fram en ny översiktsplan, 
vilket då inte är ett lätt arbete med de 
stora låsningar som de många korri-
dorerna för en eventuell järnvägsdrag-
ning ger. 
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”Från utarmad småstad till överfulla 
butikslokaler......inte riktigt där men vi 
har tagit ett kliv i rätt riktning” Sven 
Hedlund, Stadsarkitekt i Gislaveds 
kommun

Föreläsningen om ”Centrumutveck-
ling i Gislaved” samlade ungefär ett 
40-tal intresserade åhörare. Centrumet 
i Gislaved har liksom på många andra 
platser utarmats genom att folk oftare 
väljer att åka till större tätorter eller 
ett handelscentrum för att köpa varor 
eller tjänster. Detta bestämde man sig 
för att försöka ändra på i Gislaved.

Planen var att försöka levandegöra 
Gislaveds centrum genom att fylla 
de butikslokaler som gapade tomma. 
Ett sätt att göra det på var att föra en 
dialog med det lokala näringslivet, 
genom att arrangera frukostmöten. Vid 
dessa möten togs strategier fram för 
centrumutveckling och representan-
terna för det lokala näringslivet fick 
framföra sina behov.

Det upprättades även en Lots-organi-
sation som tog hand om företag som 
ville etablera sig i kommunen och i 
Gislaveds centrum.

Användandet av offentlig konst för att 
göra stadsrummet mer attraktivt fick 
också större fokus, med förhoppning-
en att människor skulle trivas bättre i 
stadens centrum.

Med hjälp av en konsultfirma startades 
projektet ”Framtidens stad”. I projek-
tet har man tittat på vad som skapat 
problem för butikerna i centrum.  

Text: Ola Tollin

CENTUMUTVECKLING I  GISLAVED
Plandagarna Borås  2017

Sven Hedlund, Stadsarkitekt, Gislaved kommun.



En stor negativ faktor har förutom den 
tidigare nämnda externhandeln varit 
E-handel och att staden är byggd i stor 
utsträckning för biltrafik. I anslutning 
till projektet togs därför ett gestalt-
ningsprogram fram och en centrumut-
vecklare anställdes.

Centrumutvecklaren höll i olika 
workshops så att man gemensamt i 
kommunen kunde komma fram till 
hur man ville att centrum skulle se 
ut och hur skulle detta förverkligas. 
Workshopsarbetet resulterade seder-
mera i ett dokument som beskrev en 
”önskvärd framtid”. 

Men det finns mer att arbeta med. 
Gislaveds kommun har åtta tätorter 
och att inse att alla inte kan ha samma 
service och sedan förmedla detta utgör 
en del av arbetet. Det är givetvis inte 
lätt att genomföra men nödvändigt om 
man ska få fler människor att välja att 
besöka samma centrum..

I Gislaveds kommun finns även en del 
tillverkningsindustri inom branscherna 
metall, trä, plast och gummiförädling. 
Dessa företag vill gärna placera sig 
nära den bästa infrastrukturen, men 
det är inte nödvändigtvis så att detta 
gynnar centrumutvecklingen.

Gislaveds kommun är på rätt spår när 
man börjar tala om centrumutveckling 
i småstäder. Det är en viktig del av 

Sveriges attraktivitet och välmående 
att mindre orter har möjligheter att 
överleva och även frodas. Men ska 
detta kunna genomföras på ett fram-
gångsrikt sätt så måste många krafter 
vara villiga att arbeta tillsammans, 
precis på det vis som nu sker i Gisla-
ved. Annars kommer utvecklingen 
med att fler butiker i småstäderna 
bommar igen för gott bara att fortsätta.

Vi önskar Gislaveds kommun lycka 
till med sitt fortsatta arbete och håller 
tummarna för en positiv centrumut-
veckling i Gislaved och andra småor-
ter inom de närmaste åren.
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Örjan börjar med att föra ett resone-
mang kring det stängda rummet, med 
anledning av att någon var lite sen 
in till sin plats. I det stängda rummet 
råder ”vi är vi” och den som kommer 
in är en främling i vårt sammanhang, 
oavsett hur diskret eller anpassande 
man försöker vara vid sin entré.

Vi får sedan höra lite om hur Örjan, 
som han säger, flera gånger i veckan 
”Snubblar runt med sina barnbarn i 
det nya planerarsverige” där man ser 
många olika gränser. De olika områ-
dena kan även te sig olika, t.ex. som 
välskötta eller misskötta. Det finns 
också många områden där arbete 
pågår mot något nytt. Han som vuxen 
noterar återigen det glapp som finns 
mellan det tänkta och det som blev. 
Hur kan det vara så. ”Vi hade ju i alla 
fall en bra process” - är det något som 
känns bekant? frågar Örjan oss. Barn-
barnen bryr sig inte ett smack om det 
varit just det. De upplever ju det som 
blev utifrån sina behov och drömmar.   

Örjan ser också hur tydligt det är att vi 
idag har ett byggprocessens samhäl-
le, där starka enskilda intressen styr 
allt mer samtidigt som vi genom åren 
upplevt allt mer försvagade allmänna 
intressen.  Vem bevakar resultatet av 
”det som blir”?

Efter denna ingress får vi en kort 
presentation av vem Örjan är och han 
nämner då bl.a. att han var den som en 
gång i tiden tog fram boken ”Åskåd-
liggjord planering”. Till hans glädje 
finns det några bland oss deltagare 
som fortfarande har den i sin ägo. 
Örjan går vidare med att beskriva sig 
själv som en person som är myck-
et kritisk till det mesta som pågår i 
dagens planeringsdebatt. Han nämner 
Anders Borg som den som inledde 
arbetet med att försöka ta kål på pla-
neringen och regler.  

Text: Peter Granqvist

KAMPEN OM PLANERING
- m o t s t r i d i g a  b u d s ka p  i  p l a n e r i n g s d e b a t te n

Plandagarna Borås  2017

Örjan Wikforss, Arkitekt SAR/MSA, professor, 
Arkitekturanalys Stockholm



Anders Borg tog då även hjälp av 
Stefan Attefall. Hela den borgliga re-
geringen vid den tidpunkten drevs av 
mantrat ”avreglering”. Örjan reflek-
tion är att alla fungerande demokra-
tier har väl fungerande regler som sitt 
fundament. Reglerna är faktiskt väl-
digt väsentliga för själva demokratin. 
Här konstaterar också Örjan att hans 
föredrag kommer att ha ett Stock-
holmsperspektiv, eftersom det är där 
han bor, rör sig och delvis arbetar, 
men att merparten av iakttagelserna 
ändå bör vara desamma i hela landet. 

I ett fortsatt resonemang är grunden 
att det allmänna är allas platser. Att 
”bara nagga lite i kanten” blir snabbt 
de små stegens tyranni och för barnen 
är kvadratmeter av möjligheter kvali-
tet. Barn likväl som vi övriga behö-
ver rörelse, äventyr och upplevelser. 
De små parker (även de befintliga 
som blir allt mindre idag), små lek-
platser och minimala skolgårdar som 
skapas idag ger inte alls detta i den 
omfattning som skulle behövas.

En av de stora motsägelserna i da-
gens stadsbyggande är att den s.k. 
mönsterstaden är tät medan exempel 
på fördärvet är de så kallade miljon-
programsområdena som bespottats 
och fortfarande bespottas. Alla arbe-
tar för fullt att bygga sönder dessa 
öppna och oftast gröna områden, bl.a. 
genom ”förtätning”. MEN det är ju i 
dessa områden som de fria ytorna och 
rörelsefriheten finns. Örjan menar att 
de båda olika stadsbyggnadskvalite-
terna, den täta staden och staden med 
fria och gröna ytor, gäller samtidigt 
som behov i en bra stad.

Det finns dock en väldigt sned intres-
sefördelning här då den täta staden 
har mycket starka (rika) intressen-
ter, oftast i form av byggbolag och 
byggherrar. Sett ur detta perspektiv 
behöver PBL absolut INTE försva-
gas, tvärt om. Ett värnande av de all-
männa kvaliteterna kräver idag starka 
tjänstemän, stöd av kollegor mm 

inom såväl kommunerna som de statli-
ga aktörerna i samhällsbyggandet. 
Först om/när detta finns kan samhälls-
byggandet ske i samverkan mellan de 
olika aktörerna inom stadsbyggandet. 
Detta förutsätter dock att det råder 
full respekt för allas olika roller och 
intressen i denna samverkan.

Idag byggs mycket s.k. stadsmässighet 
som ändå inte blir stadsmässig efter-
som det saknas liv och rörelse där, ett 
exempel som Örjan nämner är Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm. Det 
som byggs blir stadsmässigt men utan 
de kvaliteter som gör en stad, t.ex. 
blandningen mellan bostäder, service 
och handel, och därför kommer dessa 
områden att sakna fördelarna av korta 
avstånd mellan olika målpunkter som 
är en av den täta stadens kvaliteter. 
Nya stadsdelar behöver goda förutsätt-
ningar för myllrande mikroekonomier 
om de ska fungera i sin täthet. Annars 
fortsätter vi att bygga stadsbyggnads-
kulisser.

Örjan tar sedan upp urbaniseringens 
roll i det vi bygger idag. Han säger att 
sedan en nu ganska lång tid råder my-
ten om att de ”två bussarna per dag” 
som Stockholm växer med sker på 
bekostnad av landsbygden och landets 
mindre städer. Så är det inte utan den-
na ökning består i princip uteslutande 
av födelseöverskott och invandring.

Kanske ska vi nu bygga mer i landets 
lite mindre städer istället, där finns ju 
oftast redan de båda olika stadskva-
liteterna samtidigt som det ofta finns 
utrymme att utveckla detta utan att det 
byggs sönder.

Men när det gäller byggande utanför 
de hetaste bostadsmarknaderna mins-
ka ju de ekonomiska incitamenten för 
nyproduktion kraftigt. Här anser Örjan 
att vi har den stora elefanten i rummet 
och det är frågan om att staten måste 
börja ge ekonomiskt stöd i någon form 
för att möjliggöra ett boende som alla 
har råd med. 



Örjan menar att en huvudpoäng i hans 
föredrag är att våra politiker nog är 
övertygade om att det de säger är sant, 
t.ex. i fråga om onödig byråkrati och 
onödiga regler kring samhällsbyggan-
det. Men det som inte beaktas är att 
för varje regel finns inbäddad kom-
petens. Reglerna flyttar kunskap i tid 
och mellan människor. Det som tar tid 
i planeringen är inte regler i sig utan 
olika starka åsiktskonflikter som råder. 
Att ge tid och möjlighet att hantera 
detta är demokrati och reglerna sätter 
spelplanen för detta. 

Örjan tar sedan steget in i resone-
manget kring när allmänintressen blev 
ett särintresse. En del av detta ser vi 
i uppkomna begränsningar i vem får 
tycka till om det som sker och av vilka 
som ska anses vara berörda av detta. 
PBL har utformats bl.a. utifrån miss-
tagen som gjorts i miljonprogrammet, 
där man byggde helt utan hänsyn till 
allmänheten, naturen eller kulturmil-
jön. PBL är därigenom folkets lag. 
För varje inskränkning naggas demo-
kratin i kanten, det börjar då nu med 
inskränkningarna i vem/vilka som 
ska ha rätt att överklaga planer och 
bygglov samt hur långt överklagandet 
kan ske. Ok – stegen i rättssystemet 
kanske kan övervägas anser Örjan 
men att byggandet inte skulle vara ett 
allmänt intresse är helt fel. Det pri-
vata byggandet i staden visar ju upp 
sig ”kraftfullt” i våra stadsrum i såväl 
centrum som i olika stadsdelar. Mer 
offentligt än så kan det ju inte bli.

Samtidigt finns ju en enormt stark 
lobbying mot våra politiker kring 
byggandet. Örjan förstår att det inte 
alltid kan vara lätt för våra politiker att 
hänga med. De två senaste exemplen 
Örjan lyfter fram är dels hur han ny-

ligen hört begreppet Paviljonger som 
beskrivning för det som är baracker 
som används för snabbt byggande, de 
som tidigare kallades moduler istället 
för baracker. Nu har då tydligen byg-
gintressena börjat lobba in begreppet 
paviljonger istället hos våra politiker 
som ett ord för dessa. Det andra ex-
emplet rör politikens goda vilja till det 
nya klimatavtalet vars innehåll redan 
några dagar efter undertecknandet 
verkar som bortblåst när våra politiker 
står och framhåller förträffligheten 
med byggande av hus i betong. Bara 
byggprocessen på 1 år för ett betong-
hus har ju lika mycket miljöpåverkan 
som hela husets drift under 50 år – det 
kan inte vara i överensstämmelse med 
klimatavtalets intentioner.

Örjan tackar för det visade intresset 
och kan ändå med viss optimism 
konstatera att i alla fall detta rum med 
planerare delar uppfattningen att de 
allmänna intressena i stadsbyggandet 
inte är ett särintresse.
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Torsdagen inleddes med två gäster 
från Trafikverkets enhet för samhälls-
planering i Göteborg, Jenny Trlicik 
som arbetar med kommunerna i Bor-
åsregionen och Kerstin Sondén som 
arbetar nationellt.

Uppdraget 
Trafikverkets uppdrag är komplext, 
både utförare och myndighet. Upp-
draget har dessutom under de senare 
årtiondena förändrats, från att bygga 
och drifta infrastruktur till att bli en 
samhällsutvecklare med transportsys-
temets funktion i fokus. Fokuset på 
funktionen har lett fram till att verket 
arbetar efter den så kallade fyrstegs-
principen där man först söker lösning-
ar beteendeförändringar.

Styrande för uppdraget är bland 
annat de transportpolitiska målen, 
det övergripande målet är ”att nå en 
samhällsekonomiskt effektiv och lång-
siktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela 
landet”. Målet bryts ner i ett funk-
tionsmål (framkomlighet i systemet) 
och ett hänsynsmål (konsekvenserna 

av systemet) där hänsynsmålen ger ra-
marna för funktionsmålet. [bild: vänst-
ra grafiken på bild 5 i presentationen]. 
Utöver de nämnda målen har ju Tra-
fikverket självklart alla andra statliga 
mål att ta hänsyn till precis som alla vi 
andra inom samhällsbyggandet.

Text: Lars Jönsson

TRAFIKVERKETS ARBETE INOM 
SAMHÄLLSPLANERING
Plandagarna Borås  2017

Jenny Trlicik och Kerstin Sondén, Trafikverket



Trafikverket har också fått ett helt 
nytt uppdrag, nämligen ett direktiv 
om ökat bostadsbyggande. Myndig-
heten ska ta med potential för ökad 
bostadsbyggande när den prioriterar 
mellan olika projekt. Värt att notera är 
att direktivet inte verkar påverka den 
myndighetsutövande sidan av myndig-
hetens verksamhet utan endast den 
investerande och driftande delen av 
verksamheten.

En vanlig dag 
Efter de inledande orden om myndig-
hetens uppdrag prövade föreläsarna 
konferensens kunskaper med lite 
frågesport om transportstatistik, näm-
ligen hur många som använder respek-
tive transportsätt varje dag. Deltagarna 
behöver inte skämmas alltför mycket 
över kunskapsnivån, bara tillräckligt 
för att läsa på lite mer när tid ges.

Nationell plan 
En ny nationell plan för underhåll och 
investeringar i infrastruktur är på gång 
med väntat beslut av riksdagen under 
våren 2018, den här gången är det 
fördelningen under åren 2018 till 2029 
som bestäms. Totalt är det 622,5 mil-
jarder som kommer att fördelas under 
perioden. Siffrorna som presenterades 
på konferensen var remissversion, 
därför hänvisar vi till trafikverket.se 
för att se definitiva summor när de är 
beslutade.

Nyheter i Transportsystemet i Sam-
hällsplaneringen 
Trafikverkets underlag för tillämpning 
av 3–5 kapitlet miljöbalken och av 
plan– och bygglagen samlas i boken 
Transportsystemet i Samhällsplane-
ringen. Boken gavs senast ut 2013 
och har nu kommit i en ny uppdate-

rad upplaga under våren. Kerstin var 
med i arbetet kring uppdateringen och 
presenterade några av de viktigaste 
nyheterna.

 – Funktionellt prioriterat vägnät - 
nytt system för att klassa vägar 
efter funktion

 – Råd kring trafikalstringsberäkning-
ar och trafikutredningar

 – Trafikprognoser

 – Buller och vibrationer (nya buller-
krav från den 1 juli 2017)

 – Attefallshus

Boken har även många andra nyheter 
kring riktlinjer, nya lagar med mera. 
Tyvärr kommer boken inte att tryckas 
på papper den här gången utan kan 
laddas ner på https://trafikverket.
ineko.se/se/transportsystemet-i-sam-
hällsplaneringen-trafikverkets-under-
lag-för-tillämpning-av-35-kap-miljö-
balken-och-av-plan-och-bygglagen 



Att granska en detaljplan 
Passet avslutades med att Trafikverket 
visade hur de granskar en detaljplan de 
får på remiss. Med tanke på att presen-
tationen hölls i Borås utgick de från en 
plan från just Borås. Kommunen plane-
rar 460 nya bostäder som kompletteras 
med skola och butik nära en väg som är 
riksintresse för transportsystemet. Det 
är som ni ser många frågor som de går 
igenom innan yttrandet skrivs.

 – Hållbart resande

 – Kommunikationsanläggningar

 – Anslutningar och kapacitet (gäller 
korsningar väg/väg, järnväg/väg)

 – Trafiksäkerhet

 – Miljöfrågor

 – Farligt gods

 – Genomförande, åtagande och avtal

SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är förbundet för dig som arbetar 
med samhällsplanering. SPR är en yrkes- och intresseorganisation med uppgift att bidra till 
medlemmarnas teoretiska och praktiska fortbildning. Årligen anordnas planerardagar som 
tar upp aktuella frågor inom samhällsplanering. Vid konferenserna knyts samtidigt personliga 
kontakter mellan kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till landets samhällsplanerare, 
arkitekter, förtroendevalda och övriga som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor. 
Medlemskap i SPR är ett bra sätt att se Sverige.

www.planerare.se
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Innan Jonas Gry Fjellström började 
arbeta på Tyréns AB i Umeå arbetade 
han med att utveckla dataspel i 15 
år. Jonas anställdes på Tyréns för att 
titta på hur 3D-visualiseringen kunde 
utvecklas vidare. Idag arbetar Jonas 
med en metod unik för Tyréns kallad 
TyrEngine, visualisering av hållbart 
samhällsbyggande. Jonas kallar det för 
länken mellan konst och teknik. 

Den värld vi lever i är 3-dimensio-
nell vilket inte alltid är det lättaste 
att förmedla. I metoden för TyrEngin 
används avancerad teknik från spel-
världen för att ge alla möjlighet att 
uppleva både större och mindre eta-
bleringar av vägar, järnvägar, byggna-
der eller hela stadsdelar. 

Tyréns använder sig även av laser-
teknik från helikoptrar eller drönare 
för kunna rita upp ett helt landskap 
virtuellt i 3D. 

Jonas ställer frågan varför vi behöver 
visualisera det vi arbetar med inom 
planering? Ofta handlar det om att för-
medla en bild, tanke eller känsla. En 
ritning eller plankarta kan vara svår att 
förstå och förmedlar sällan den känsla 
som är tänkt. Att presentera och visu-

alisera olika förslag eller scenarier är 
en stor fördel i kommunikationen med 
parter utanför det direkta projektet. 

Sedan en tid tillbaka har Tyrens hjälpt 
LKAB med att visualisera den malm-
kropp som ligger under Gällivare stad 
i förhållande till staden ovan mark.  
Detta har hjälp LKAB i beslut kring 

Text: Frida Lindberg

VISUALISERING I  FRAMTIDEN
Plandagarna Borås  2017

Exempel visualisering bro, 
Bild Tyréns AB



renovering av industribyggnader och 
andra anläggningar. Allt för att minska 
påverkan på malmbrytningen och då 
riskera förlora viktig produktionstid. 

Tekniken används även i och med den 
samhällsomvandlingen som pågår i 
Gällivare. Inom kommun pågår ett in-
tensivt arbete med att skapa förutsätt-
ningar för etablering av nya bostads-
områden och tillhörande infrastruktur. 
I denna process finns både ett behov 
av korrekt och aktuell geografisk 
information över stora områden samt 
teknik för att presentera effekten av de 
förslag som tas fram. Här har LKAB 
tillsammans med kommunen etablerat 
en högupplöst 3D-modell över mer än 
60 km² med hjälp av laserskannings-
teknik och fotogrammetrisk 3D-tek-
nik. Denna modell har sedan etablerats 
som en realtidsmodell med hjälp av 
TyrEngine till stöd i samhällsomvand-
lingsprocessen.

Utvecklingen inom realtids visuali-
sering går väldigt fort. Det är idag 
lättare att få tag på underlag och tek-
niken fungerar bättre. Exempelvis kan 

ljuskällor illustreras på ett realistiskt 
sätt. Även sättet som vatten rör sig 
på går att visa på ett verklighetstroget 
sätt. 

Augmented reality har redan blivit 
vardag inom visualiseringen. Denna 
teknik kan beskrivas som en kombi-
nation av verkligheten och ett visuellt 
lager. Dvs med hjälp av en kamera, 
positionering eller kartfunktion kan ett 
digitalt lager läggas ”ovanpå” verk-
ligheten. IKEA har redan börjat jobba 
med denna teknik. Tanken är att kö-
pare ska kunna rikta kameran mot ett 
hörn eller en vägg i hemmet och sedan 
se hur vald möbel från IKEAs sorti-
ment skulle passa in i sammanhanget. 
Augmented reality är väldigt använd-
bart inom den fysiska planeringen 
där vi skulle kunna se på nya miljöer 
genom ett par glasögon eller kamera 
och långt innan det är genomfört bilda 
oss en uppfattning om vad som pla-
neras. Augmented reality kanske låter 
som framtiden men det är det inte, det 
är verklighet och lättillgänglig teknik 
redan idag. 

SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är förbundet för dig som arbetar 
med samhällsplanering. SPR är en yrkes- och intresseorganisation med uppgift att bidra till 
medlemmarnas teoretiska och praktiska fortbildning. Årligen anordnas planerardagar som 
tar upp aktuella frågor inom samhällsplanering. Vid konferenserna knyts samtidigt personliga 
kontakter mellan kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till landets samhällsplanerare, 
arkitekter, förtroendevalda och övriga som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor. 
Medlemskap i SPR är ett bra sätt att se Sverige.
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Hanna Areslätt, numera projektledare 
för stadsutveckling på Tyréns men 
med flera års erfarenhet från projektet 
Ålvstaden, Göteborg berättade om 
arbetet med projektet.

Bakgrund 
Göteborg är en stad som växer – vad 
händer då? Hur hanterar man det och 
vilka är de centrala problemen och frå-
gan är vem eller vilka medverkar och 
hur det ska hanteras. Staden har insett 
att det gäller att vända på det slitna be-
greppet samverkan och angripa frågan 
utifrån dagens förutsättningar. En grov 
skiss pekar mot att innerstaden kan 
komma att dubbleras till år 2040. 

Älvstranden är en nyckelaktör som 
stor markägare, processledare och 
kommunalt bolag med uppdrag att för-
verkliga vision Älvstaden.

Rent geografiskt består Älvstaden 
av stora dominerande ytor i centra-
la Göteborg belägna på bägge sidor 
om älven. Projektgruppen ”Centrala 
Älvstaden” där Hanna har ingått har 
haft uppdraget att ta fram en vision 
och strategier för området liksom en 
vision, vilken antogs 11 oktober 2012.

Det lite unika är att visionen och stra-
tegierna har tagits fram i nära dialog 
med hela göteborgssamhället för att få 
med hela stadens perspektiv. 

Text: Annika Sääw

ÄLVSTRANDEN
- G ö te b o rg  i  fö rä n d r i n g

Plandagarna Borås  2017

Hanna Areslätt, Projektledare Tyréns AB



Älvrummet 
Älvrummet vid Kanaltorget intill 
Göteborgsoperan är ett helt hus 
tillägnat utvecklingen av Göteborg.  I 
Älvrummet finns både inspiration och 
information om den pågående stads-
utvecklingen. Här kan man ta del 
av och få en helhetsbild av det som 
planeras och det som redan är klart.

Älvrummet är även en naturlig arena 
för debatter i stadsutvecklingsfrågor. 
Här samlas människor för seminarier, 
föreläsningar och diskussioner om 
aktuella ämnen som rör utvecklingen 
av områdena kring norra och södra 
Älvstranden.

Processen 
Dialogarbetet inleddes hösten 2010 
genom ett anordnande av öppna 
soppluncher i Älvrummet där olika 
personer presenterade sina idéer för 
Göteborgs framtida centrum. Dialo-
gen har sedan fortsatt i olika former. 

De två största satsningarna har varit 
den internationella workshopen Ri-
verCity Gothenburg under sommaren 
2011 samt medborgardialogen under 
hösten 2011. Till workshopen River-
City  bjöds 80 experter från omvärl-
den in, för att vara med och ta fram 
de bästa idéerna för Älvstaden. 

Medborgardialogen har inneburit att 
ett stort antal samtal har förts med 
människor från hela staden och på 
flera olika sätt, totalt har cirka 2 800 
personer lämnat synpunkter och bi-
drag till visionen.

En vision har arbetats fram för Älv-
staden. Detta genom ett unikt samar-
bete inom staden men också mellan 
stad – akademi och näringsliv. Den 
gemensamma visionen är en grund 
för att gemensamt kraftsamla.

Visionen är öppen för världen, både 
historiskt och idag. Önskan är att de 

nya centrala områdena i Älvstaden ska 
vara inkluderande, gröna och dyna-
miska. Här ska det gamla och det nya 
mötas, det redan kända och det okän-
da. I staden ska det finnas utrymme 
för gemenskap och nya initiativ. Den 
ska utformas med strategier som helar 
staden, möter vattnet och stärker den 
regionala kärnan. 

Visionen för Älvstaden är ett riktmär-
ke och värdegrund för vilken typ av 
stad medborgarna och de styrande vill 
ha. Älvstaden ska vara en hållbar stad, 
öppen för världen. Strategierna är 
sättet på vilket man når dit. 

Testaren 
För att Göteborg ska kunna växa och 
nå Vision Älvstaden måste man ge-
mensamt hantera en mängd olika sam-
hällsutmaningar så som bostadsbrist, 
social polarisering, ett ökat behov av 
resurseffektivitet och anpassning till 
klimatförändringar. Det kräver nya 
sätt att arbeta, innovationsförmåga och 
att man involverar fler krafter för att 
utveckla staden. I samverkan med ak-
törer som Vinnova, Chalmers Teknis-
ka Högskola, Göteborgs Universitet, 
Mistra Urban Futures, Lindholmen 
Science Park, Johanneberg Science 
Park och Göteborgs Entreprenöriella 
Ekosystem arbetar man aktivt med att 
stärka processer och projekt som sä-
kerställer att det skapas nya innovatio-
ner. Ambitionsnivåer, utmaningar och 
kommande behov formuleras alltid 
öppet. De tillhandahåller en verklig 
stadsmiljö – Älvstaden – som testare-
na för framtida hållbara lösningar. 
Ett exempel på det är ElectriCity där 
Älvstranden Utveckling är ansvarig 
för stadsutvecklingsdelen med syfte 
att utreda möjliga inomhushållplatser 
för elbuss samt säkerställa/verka för 
en framtida eldriven kollektivtrafik i 
Frihamnen.



Älvstaden – öppen för världen 
Älvstaden ska vara inkluderande med 
en atmosfär av värme och delaktig-
het. Området ska växa fram utifrån 
medborgarnas behov och önskning-
ar. I Älvstaden ska det vara nära till 
vattnet. Stränderna och kajerna ska 
leva. På älven passerar fartyg, färjor 
och fritidsbåtar förbi och stannar till 
ibland. Älvstaden ska vara tät. Kultu-
ren och näringslivet ska utvecklas sida 
vid sida och inspirera varandra. Här 
ska finnas en stor blandning av mötes-
platser och verksamheter. Älvstaden 
ska vara dynamisk. Det finns en plan 
för hur Älvstaden ska växa genom en 
i staden gemensam färdplan. Samord-
nade resurser skapar tydlighet utåt.

Strategierna som tagits fram är: hela 
staden, möta vattnet och stärka kärnan. 

Älvstaden ska hela staden genom att: 
Skapa en stad för alla

 – Bygg för ett blandat boende
 – Ge plats för möten och lek
 – Skapa en stad i ögonhöjd

Älvstaden ska möta vattnet genom att: 
Skapa ett levande älvrum

 – Utveckla sjöfarten i samspel   
            med staden

 – Skapa mötesplatser vid vattnet
 – Tillför mer grönska 

Ambitionen att stärka kärnan – bott-
nar i regionala strategier, möta dessa 
med täthet, brett innehåll och en god 
kollektivtrafik. Ett försök att ringa in 
den målbild som finns för mobilitet i 
Frihamnen. Mycket har sitt ursprung 
i Planprogram för Frihamnen, Mani-
festet, hållbarhetsprogrammet som har 
sin bakgrund i Visionen. 

En stark vision om en Ny stad kräver 
nya sätt att tänka och arbeta.

Vill du veta mer om hur man arbetat 
och hur processen fortgår kan du hitta 
det på:

http://alvstaden.goteborg.se/

SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är förbundet för dig som arbetar 
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kontakter mellan kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till landets samhällsplanerare, 
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Medlemskap i SPR är ett bra sätt att se Sverige.
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Det finns en plan för hur Älvstaden ska växa. Göteborgs innerstad kan till 2040 fördubblas.
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Boverket har ungefär 240 medarbeta-
re med kompetens inom bland annat 
samhällsplanering, teknik, arkitektur, 
juridik och ekonomi. Näringsdepar-
tementet är huvuddepartementet och 
Peter Eriksson Bostads- och stadsut-
vecklingsminister. Generaldirektör är 
Anders Sjelvgren. Boverket har sitt 
huvudkontor i Karlskrona och ett min-
dre kontor i Stockholm.

Boverket arbetar bland annat med att 
ta fram föreskrifter och allmänna råd 
och med vägledning inom plan-och 
bygglagen. Boverket har också till-
syn över energideklarationer, mark-
nadskontroll och byggprodukter. De 
administrera statliga stöd och bidrag, 
utreder och analyserar frågor inom 
deras verksamhetsområde. Enheten 
för plan och bygg arbetar med De-
taljplanering, Plangenomförande, Lov, 
Byggprocessen samt samordnar PBL 
Kunskapsbanken. Med detta arbetar 
Planeringsarkitekter, arkitekter, juris-
ter, ingenjörer, lantmätare och bebyg-
gelseantikvarie.

Enhetens uppdrag och arbetsuppgif-
ter är vägledning, utbildning, reger-

ingsuppdrag och remisser (MMD 
och MÖD). Uppföljning av PBL och 
utveckling av plan-och bygglagstift-
ningen. Boverket har även funktionen 
frågor och svar med telefontid varje 
måndag och onsdag mellan 13 och 16, 
det går även att skicka mailfrågor till 
svarstjanst@boverket.se

Text: Karin Svensson

AKTUELLT FRÅN BOVERKET 
-  ur  Mikae l  Jardbr inks  hor i sont
Plandagarna Borås 2017

Mikael Jardbrink, Boverket Foto: Susanne Giger/
Boverket



Det som är på gång relaterat till PBL 
är utredningar som detaljplanekravet 
och även lagändringar som plane-
ringsbesked.

Mikael berättar att planbestämmelse-
katalogen för äldre planbestämmelser 
+ e-tjänst, temavägledning om hälsa, 
säkerhet och risker, tillsyn – länssty-
relsens ingripande, planbestämmelser, 
användning av kvartersmark, ändring-
ar i PBL och PBF med ikraftträdande 
1 juli 2017, ändrade riktvärden för 
trafikbuller är publicerat 2017 på Kun-
skapsbanken.

Vägledningstexter som är på gång på 
PBL-Kunskapsbanken är bl a Planbe-
stämmelser -Egenskapsbestämmelser 
för kvartersmark och allmän plats, 
ändring av detaljplan, planhandlingar-
na, klimatanpassning och överklagan-
de och överprövning. Boverket arbetar 
med kompetensinsatser genom web-
butbildningar för politiker och tjänste-
män i samverkan med kommuner och 
centrala myndigheter.

Boverket har fått i uppdrag att utreda 
behovet av att reglera vilken standard 
som ska gälla för hur detaljplaner ska 
utformas tekniskt. Regleringen ska 
ske genom föreskrifter, och syftet är 
att förenkla digitalt informationsutby-
te om detaljplaner. Myndigheten ska 
även redovisa hur en författningsreg-
lering kan utformas på föreskriftsnivå. 
Parallellt har Lantmäteriet utrett beho-
vet av reglering av grundkartan. Alla 
tidigare utredningar och aktiviteter på 
området som Boverket deltagit i eller 
haft vetskap om under de senaste åren 

har entydigt pekat på att grundläggan-
de principer för informationsutbyte 
måste regleras med tvingande bestäm-
melser. Det räcker inte med rekom-
mendationer att följa givna standarder.

Slutsatser
Boverket anser att det behövs en reg-
lering av den tekniska utformningen 
av nya detaljplaner, en digital planpro-
cess ställer krav på att enhetliga de-
finitioner och att gränssnitt utvecklas 
och används, och digital enhetlig de-
taljplaneinformation är helt nödvändig 
för att andra delar av samhällsbygg-
nadsprocessen ska kunna digitaliseras. 
Boverket föreslår att det införs krav i 
PBL och bemyndiganden bör införas i 
PBL och i PBF.

I Mikaels presentation finns djupare 
förklaringar så läs gärna mer där.

SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är förbundet för dig som arbetar 
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medlemmarnas teoretiska och praktiska fortbildning. Årligen anordnas planerardagar som 
tar upp aktuella frågor inom samhällsplanering. Vid konferenserna knyts samtidigt personliga 
kontakter mellan kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till landets samhällsplanerare, 
arkitekter, förtroendevalda och övriga som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor. 
Medlemskap i SPR är ett bra sätt att se Sverige.
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Vi förväntas hela tiden tänka och dess-
utom göra det bra, men hur ofta tränar 
vi på det? Sven-Olof har en bakgrund 
som lärare på olika nivåer och började 
intressera när han märkte hur oträna-
de eleverna var på tänkande som en 
aktivitet i sig. Han är idag fristående 
föreläsare i ämnet.

Hjärnan föredrar att lösa uppgifter 
som den gjort förr och med minsta 
nödvändiga ansträngning. Vill vi få 
den att öka sin kapacitet måste vi 
därför provocera den med metoder 
som tvingar den att anstränga sig. Spe-
ciellt viktigt är det att få de kreativa 
och analytiska delarna att samarbeta 
smidigt. Sven-Olof förklarar i sin 
föreläsning några de metoder som kan 
användas för att lyfta blicken. Grun-
den är i många fall så kallat lateralt 
tänkande där man tänker brett istället 
för djupt för att hitta svar och vad man 
sedan kan fördjupa sig i. Sven-Olof Andersson

PLANERAREN

Text: Lars Jönsson

METODER FÖR KREATIVT  TÄNKANDE 
Plandagarna Borås 2017



Tankekartor
Tankekartorna (mindmaps) har funnits 
i över tusen år men det var på 1960-ta-
let som Tony Buzan gjorde metoden 
populär i den breda allmänheten. 
Den som aktivt för anteckningar med 
tankekartor minns sina anteckningar 
mångdubbelt bättre än den som enbart 
gjort radanteckningar. Metoden tving-
ar hjärnans olika specialiserade delar 
att samarbeta, vilket ökar förståelse 
och minne. 

Informations ventiler
Logiskt tänkande följer ofta en ut-
pekad linje, som flödet i ett rör. Det 
som inte finns i början kan heller inte 
komma med i senare skeden. Men när 
vi rör oss snabbt i tänkandets ”rör” 
missar vi ofta de förgreningar tanken 
susar förbi, informationsventilerna. 
Och så missar vi det vi i efterhand 
tycker vi borde ha sett och förstått. 
Detta är ofta också grunden i humor 
och komik, vi skrattar åt vad vi borde 
ha sett då vi susade från A till B men 
missade informationsventilen C.

Idégenererande listor
PMI (Plus-Minus-Intressant)

Ett av de enklaste sätten att strukturera 
upp tankarna. Argumenten delas upp i 
tre kolumner: Plus, Minus och Intres-
sant där den sista kolumnen förtjänar 
extra uppmärksamhet. Där anteck-
nas det som varken kan klassas som 
positivt eller negativt, det som annars 
ofta inte antecknas alls. Under Plus 
och Minus handlar det mycket om 
tyckande och känslor. Under Intres-
sant hamnar det som kan leda tanken 
vidare till en annorlunda lösning. Det 
finns flera andra metoder med listor 
som kan hjälpa till att lösa problem 
och generera nya idéer.

Slumpordsmetoden
Om vi alltid tittar från samma håll ser 
vi ständigt samma saker. Då är det 
väl synd om vi inte ser lösningen som 
finns där, för att vi inte har tagit det 
där enda steget åt sidan som behöv-
des för att se lösningen bakom det 
uppenbara som stod i vägen. Metoden 
hjälper oss att ta det där steget genom 
att associera kring något helt annat. 
Enkelt förklarat handlar det om att ta 
ett slumpmässigt ord ur en bok, asso-
ciera kring detta och sedan se på vårt 
problem utifrån dessa associationer.

Många av föreläsningens metoder 
skapar Lateralt Tänkande. Begreppet 
ligger inom den kognitiva psykologin 
och beskrivs ofta som ”ett sätt att lösa 
problem genom otraditionella eller 
till synes ologiska metoder.” Det till 
synes ologiska med associationer på 
ett slumpmässigt valt ord, kan alltså 
lösa ett problem.

Sex tänkande hattar
Traditionell argumentation tar ofta 
formerna av en tennismatch där man 
slår frågan mellan sig tills någon har 
missat så många gånger att den andra 
kan utses som segrare. Frågan i sig 
blir ofta som just en tennisboll, i cen-
trum men grundligt misshandlad och 
kvar på nästan samma plats.

Se frågan som en stafettpinne istället 
där alla hjälps för att föra den framåt 
istället! De tänkande hattarna är en 
metod för att tänka gemensamt på 
samma sätt i perioder om några minu-
ter och sedan växla till ett annat sätt 
att tänka. Den mest negativt tving-
as under en stund komma på något 
som faktiskt är positivt och tvärtom. 
Känslor och kreativitet får sina minu-



ter. När gruppen har använt de olika 
sätten, “hattarna”, ett eller ett par varv 
har frågan behandlats allsidigt och 
grundligt och gruppen är närmare ett 
beslut. Och som i alla andra metoder i 
föreläsningen finns det en dokumenta-
tion på vad som diskuterats.

Öva vidare hemma.
Enda sättet att bli bra är att öva, själv 
eller i grupp. I boken “de Bonos 
Thinking Course” ges förslag till hur 
man kan strukturera upp övningar med 
tidtagning etc, den ger även en över-
sikt över ytterligare metoder som kan 
vara intressanta. 

Vidare information och webb-tips
Föreläsaren: www.svenolof.se 

Tänkande hattar: Edward de Bono: 
Six Thinking Hats http://www.
adlibris.com/se/bok/six-thinking-
hats-9780241257531 

Kursplan för en tänkar-klubb: 
http://www.adlibris.com/se/bok/
de-bonos-thinking-course-new-edi-
tion-9781406612028

SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är förbundet för dig som arbetar 
med samhällsplanering. SPR är en yrkes- och intresseorganisation med uppgift att bidra till 
medlemmarnas teoretiska och praktiska fortbildning. Årligen anordnas planerardagar som 
tar upp aktuella frågor inom samhällsplanering. Vid konferenserna knyts samtidigt personliga 
kontakter mellan kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till landets samhällsplanerare, 
arkitekter, förtroendevalda och övriga som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor. 
Medlemskap i SPR är ett bra sätt att se Sverige.

www.planerare.se
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