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Förord
Det kommunala självstyret är en förutsättning för att lokala politiska av-
vägningar ska kunna göras. Det är också viktigt för att lösa intressekon-
flikter vid utveckling av hållbara städer och orter. Kommunerna är ansvari-
ga för stadens offentliga rum. Hur kan vi medverka till att skapa attraktiva 
livsmiljöer i stadsrummet? Det är ämnet för denna skrift.

Texterna bygger på samtal med kommunala chefer och experter om 
dagens utmaningar för kommunerna när det gäller förtätning av städer 
och orter, samt intervjuer med nyckelaktörer i Malmö, Umeå och Borås. 
Vi lyfter fram några av de frågor som kommunerna har rådighet över. Där-
med kan de bidra till en utveckling av dem. 

Vi hoppas att denna skrift ska inspirera kommuner som vill arbeta med 
förtätning i stadsutveckling.

Stockholm i februari 2015

Gunilla Glasare  Ann-Sofie Eriksson 
Avdelningschef  Sektionschef 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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Vår urbana värld
Städer får en ökad betydelse över hela världen. Det är en 
utveckling som går mycket snabbt. Enligt FN kommer 60 
procent av världens befolkning att leva i urbana miljöer 
år 2030, mot ungefär 54 procent idag. 

Det är i städerna som både den ekonomiska och befolkningsmässiga ut-
vecklingen sker. Stadens täthet och många mötesplatser skapar nya bran-
scher och flera jobb, bättre utbildning och kultur. 

Överallt är utmaningen att bygga goda livsmiljöer för alla, höginkomst-
tagare såväl som för dem med små inkomster. 

Också i Sverige lever en allt större andel av befolkningen i urbana mil-
jöer. Även vi står inför utmaningen att bygga städer som är attraktiva och 
goda platser för både kvinnor och män, företagsamhet och civilsamhälle. 
Men hur får vi ihop det med de ekologiska och sociala utmaningarna? Hur 
blir staden både attraktiv och hållbar? Hur gör vi urbana miljöer till mötes-
platser för människor med olika bakgrund, samtidigt som de integreras i 
ett ekologiskt kretslopp? 

För att åstadkomma det krävs att byggande och grönytor planeras med 
sikte både på invånarnas välbefinnande och på klimatsmarta lösningar. 

Överallt är utma-
ningen att bygga goda 
livsmiljöer för alla, 
hög inkomsttagare  
såväl som för dem 
med små inkomster. 



Förtätning av städer. Trender och utmaningar.4



5Förtätning av städer. Trender och utmaningar.

Utmaningar inom 
stadsutveckling
För att skapa hållbara stadsmiljöer krävs det samverkan 
mellan många olika parter och verksamheter. Kommu-
nen har en central roll i det arbetet. Enligt plan- och bygg-
lagen har de ett särskilt ansvar för att staden erbjuder 
goda livsmiljöer och för att våra gemensamma stadsrum 
och offentliga platser blir attraktiva och trygga. 

En övergripande utmaning för kommunerna är att skapa politiska visioner 
och målbilder som delas av såväl de egna politikerna som av invånare, 
 näringsliv och föreningar. Det är också viktigt att identifiera och hantera 
de målkonflikter som alltid uppstår när ett område ska utvecklas och för-
tätas. För att uppnå både en hög attraktivitet och en god hållbarhet be-
hövs utvecklade samverkansformer, nätverksbyggande och dialog. Både 
inom kommunen och ut mot invånare och näringsliv.

Utmaningen för staten och dess myndigheter är att inte detaljstyra 
kommunernas arbete, utan istället stötta deras strävan att bygga attrak-
tiva och hållbara städer.

” En övergripande  
utmaning för kom-
munerna är att skapa 
visioner som delas av 
såväl politikerna som 
av invånare, näringsliv 
och föreningar.”
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Förtätning som trend 
och utmaning
Förtätning – det är den tydliga trenden idag. I kommu-
ners planer och program finns en tydlig strävan att und-
vika nybyggnation på åkrar och ängar. Istället planerar 
de för högre hus och ett tätare stadsliv inom stadens nu-
varande gränser, i både stadskärnor och förorter. 

Det finns många fördelar med det. Infrastrukturen kan användas mer 
 effektivt och det möjliggör klusterbildningar för utbildning och innovatio-
ner. Handeln kan koncentreras och mötesplatserna blir fler.

Men förtätning medför också stora utmaningar, som problem med luft 
och höga bullernivåer, stress och trängsel. Blir grönområdena för få mår 
varken människor eller natur bra. 

Här listar vi några av de utmaningar som kommunerna måste hantera 
när de förtätar. Listan har sprungit fram ur diskussionerna i SKL:s nätverk 
inom samhällsbyggnad, miljö, näringsliv och folkhälsa.

1. Samordna bebyggelse och trafik
Trots lång erfarenhet finns det fortfarande många olösta frågor kring hur 
ny bebyggelse kan samordnas med goda trafiklösningar. Kommun, stat 
och näringsliv är alla inblandade i processen, men har ofta olika finansie-
ringsmöjligheter, tidsperspektiv och lagstiftning att förhålla sig till.
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Möjligheter kan vara att arbeta medvetet med samverkan och samordning 
mellan samhällets olika beslutsnivåer, alltså statliga myndigheter, regio-
nen och kommunerna. Det handlar om att skapa gemensamma målbilder 
och ta bort hinder i lagstiftningen. De centrala verktygen planering och 
förhandling behöver användas utifrån vars och ens kompetens område 
och beslutsnivå. Det behöver vara tydligt för samtliga parter vilket av 
dessa verktyg som är i bruk vid varje enskilt tillfälle. 

För ökad samordning mellan bostadsbyggande och trafiklösningar be-
höver avtal utvecklas mellan stat, region och kommun. 

2. Bygga nya bostäder och ta hand om de gamla 
Den globala uppvärmningen och ett förändrat klimat ger högre vatten-
nivåer och ett häftigare väder. Det innebär nya utmaningar, både i ny och 
befintlig bebyggelse. Att bygga bostäder är angeläget med dagens bo-
stadsbrist och man behöver kunna bygga i de attraktiva lägen där männ-
iskor efterfrågar bostäder. Det är också centralt att breda grupper har råd 
att flytta till nybyggen och har råd att flytta tillbaka efter renovering. 

På mycket av den tillgängliga marken i centrala lägen har det tidigare 
legat industrier. Att bygga nytt här ställer stora krav på att få bort förore-
ningar ur marken. Dessutom är det en kommunal utmaning att få handeln 
att utvecklas och att bygga ut samhällsservicen som vatten och avlopp, 
barnomsorg och skolor i tillräckligt hög takt. 

Möjligheter kan vara att vidareutveckla lösningar för att bygga tätt, energi-
effektivt och klimatanpassat i kollektivtrafiknära lägen. Det urbana eko-
systemet kan utvecklas och synliggöras. Det innebär att natur och bebyg-
gelse ges många funktioner i staden. Till exempel att säkra att dagvattnet 
tas om hand. 

Att engagera lokalt kapital, som ortens mark- och fastighetsägare och 
den lokala sparbanken, är också en bra idé. 

Möjligheter kan vara 
att vidareutveckla 
lösningar för att bygga 
tätt, energieffektivt 
och klimatanpassat 
i kollektivtrafiknära 
lägen. 
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3. Utmana bilnormen
Vi har byggt fast oss i en samhällsstruktur som gynnar resor och trans-
porter med bil. Det förstärks av att vi också har högt subventionerade 
parkeringsytor och vägutrymmen. Ökad urbanisering och vidgade arbets-
marknadsregioner gör att människor är beredda att pendla längre till 
arbe tet. Att möta de ökade transportbehoven på ett effektivt, jämställt 
och miljövänligt sätt är en utmaning.

Möjligheter kan vara att ändra den fysiska strukturen tillsammans med 
ändrade resvanor. Till exempel kan man titta på om gång-, cykel- och 
kollektivtrafik kan göras till norm i planeringen. Dessa trafikslag måste 
upplevas som ett fungerande alternativ till bilen. Att arbeta med flexibla 
parkeringsnormer och gröna parkeringsköp kan också vara en bra idé. Det 
innebär att parkeringsplatserna blir färre mot att fastighetsägaren bidrar 
till ett förändrat resmönster genom till exempel en bilpool i området.
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Människor med olika 
bakgrund möts allt 
mer sällan i vardagen. 

4. Utveckla stadsrummens attraktivitet
Många orter har idag svårt att samordna, vidareutveckla och finansiera 
utvecklingen av gator och torg i centrala lägen. Det är allvarligt, eftersom 
attraktivitet till stor del byggs av ett inbjudande stadsrum. På många håll 
ökar istället konkurrensen mellan stadskärnan, förorten och externa han-
delscentrum. Det historiskt välgrundade och därmed speciella hos den 
egna orten tas ofta inte tillvara.

Att behålla och bjuda in befolkning och företag till staden är en nyckel-
fråga.

Möjligheter kan vara att bjuda in flera aktörer att bygga det unika varumär-
ket för den egna staden. Det kan vara fastighets-, handels- och restau-
rangägare som ordnar evenemang, bygger ut eller delfinansierar gemen-
samma projekt. Det ligger även i samtliga aktörers intresse att skapa 
attraktiva grönområden som också bidrar till bättre luft och minskat bul-
ler. 

5. Utveckla social sammanhållning
Människor med olika bakgrund möts allt mer sällan i vardagen. Den  ökade 
segregationen tar sig uttryck i både mentala och fysiska barriärer mellan 
stadsdelar och förorter. En utmaning är att stärka stadens förmåga att 
bygga en social sammanhållning i alla livsmiljöer. 

Möjligheter kan vara att skapa en trygg och tillgänglig stad med mötesplat-
ser för alla människor, under dygnets alla timmar. Det bidrar till stadens 
dynamik och till mångfald, integration, kreativitet och innovation.



” Utmaningen för myndig-
heterna är att inte detalj-
styra kommunernas  
arbete, utan istället 
stötta deras strävan att 
bygga attraktiva och 
hållbara städer.”
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Detaljplanering bygger 
social hållbarhet
Malmö
Först när planarbetet hänger ihop med politikernas visioner kan den håll-
bara staden bli verklighet. Samhällsplaneringen kan driva på genom att 
konkretisera konsekvenserna av politiska förslag. Det är Josephine Nelle-
rups övertygelse och arbetsmetod. 

– All stadsutveckling är baserad på den politiska värdegrunden, för den 
styr vad politikerna vill med staden. Om detta är otydligt och en samman-
hållen stadsbyggnadsvision saknas, kan inte heller stadsbyggandet leve-
rera, säger hon.

Som planchef i Malmö förankrar hon därför sitt arbete både i stadens 
nyligen antagna översiktsplan och i Malmökommissionens rapport Mal-
mös väg mot en hållbar framtid. 

Våren 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att det fortsatta arbe-
tet för social hållbarhet skulle ske utifrån kommissionens 74 åtgärdsför-
slag för minskad ojämlikhet i hälsa. 

– Rapporten visade att dina chanser att leva länge och att klara din 
skolgång beror på vilken adress du har. Det är inte okej! Och det tycker 
inte Malmös politiker heller, säger Josephine Nellerup.

Det uppdrag hon har som chef för stadsbyggnadskontorets planavdel-
ning handlar därför mycket om att bygga för lika möjligheter, oavsett bo-
stadsadress. Och att planera en stad för Malmös internationella, unga och 
kosmopolitiska befolkning. Hon beskriver det som att Malmös tjänste män 
och politiken befinner sig i en gemensam lärandeprocess, där man stän-
digt försöker hitta nya goda lösningar för stadens behov.

” Man måste ha ett driv 
och älska det man håller 
på med, för det går inte 
att bygga stad halv- 
hjärtat.” 
 
Josephine Nellerup, Malmö

Josephine Nellerup, planeringchef, Malmö.
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– Vår profession handlar om att tydliggöra vad de politiska visionerna 
innebär. Vår uppgift är att presentera både problembilden och en lösning 
och diskutera det med våra politiker. Det är en fråga om att kunna driva 
processer på ett bra sätt.

Hon tar ett exempel; politiker i en kommun bestämmer sig för ett högt 
satt mål om ökad kollektivtrafik. Då måste stadsbyggnadskontoret tala 
om hur många miljoner som måste avsättas varje år, och vad de måste 
besluta för att visionen ska kunna uppnås. 

– Säger politikerna då nej måste de ändra sin politiska vision.
För Malmös del är planeringen av det nya familjebadet i Hyllie därför 

inte ett enstaka projekt, utan del i en strategi. 
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Hyllie är ett av stadens strategiskt viktiga exploateringsområden, tack 
vare Citytunneln och den nya tågstationen i området. Norr om ligger Hol-
ma och Kroksbäck, två bostadsområden där många har sämre hälsa och 
lägre inkomster än i staden i övrigt. 

För att underlätta möten mellan Malmös olika befolkningsskikt så 
byggs hela stadens nya familjebad just här, mitt emellan Holma, Kroks-
bäck och Hyllie. 

Det är ett exempel på Malmös starka vilja att jobba med strategiska 
mötesplatser för en naturlig integration, så att människor som inte möts i 
sin vardag ändå ses.

– Familjebadet är en mötesplats för alla. Alla behöver åka hit för att 
bada. Utan familjebadet kanske delar av vår befolkning inte har någon 
natur lig mötesplatser i Kroksbäck. Det behövs samlingsplatser för många 
i alla våra stadsdelar för att skapa integration mellan människor och mel-
lan platser, säger Josephine Nellerup

Ett annat exempel är den planerade omvandlingen av Rosengård. På 
kartan syns att stadsdelen ligger centralt, men i sin struktur är det en bo-
stadsenklav med trafikseparering, säckgator och stora trafikleder.

Planen är att Rosengård ska bli en integrerad del av stadsmiljön och 
omgivningen. Bebyggelsen ska förtätas med bostäder och kompletteras 
med olika typer av verksamheter och gröna kopplingar. Gatorna ska bli 
smalare och tätare. Landmärket Culture Casbah är ett tänkt högt hus som 
är öppet och tillgängligt för allmänheten.

– Alla ska attraheras av Rosengård, säger Josephine Nellerup.  
Josephine Nellerup är stolt över att vara på en plats med en kreativ vilja 

att lösa svåra stadsbyggnadsprojekt. För, som hon säger: 
– Det är inte meningen att det ska vara lätt att bygga stad, Det är svårt 

och mycket ska hanteras. I alla frågor är det många olika personer som 
måste jobba tillsammans och ingen är sig själv nog. Då måste man ha 
ett driv och älska det man håller på med, för det går inte att bygga stad 
halvhjärtat. 

FRAMGÅNGSFAKTORER 

 > Jobba tillsammans mot 
gemensamma mål. 

 > Förstå att även jag själv är en 
liten del i en helhet. Vi är alla 
kuggar. 

 > Inse att stad byggs tillsam-
mans och förstå vilka gemen-
samma värden vi vill ha ut. 
Vad gynnar mig, vad gynnar 
dig och vad förenar oss?

 > Ingen bygger utan vinst. 
Därför måste projekten vara 
realistiska och ha rätt målbild.
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Personligt möte och 
gemensamt lärande
Umeå
Bakom Umeås vision om femkilometersstaden och Hållbara Ålidhem 
finns ett medvetet detaljplanearbete med ingredienserna dialog, gemen-
samt lärande och det personliga samtalet. 

När Umeås nuvarande planchef Tomas Strömberg anställdes på kom-
munen för sju år sedan var det många stuprör och bevakande av positio-
ner inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Sedan dess har hela kommu-
nen blivit en enda förvaltning som samverkar över de gamla gränserna. 
När ett planärende ska påbörjas gäller breda arbetsgrupper som integre-
rar olika kompetenser. Medverkande från Mark och exploatering, Gator 
och parker och Lantmäteri, såväl som Översiktlig planering och Bygglov 
närvarar för att lyfta fram viktiga synpunkter vid det aktuella mötet. Detta 
har fungerat mycket bra och följs upp under planarbetet. 

– Det personliga mötet är vår arbetsmetod, säger Tomas Strömberg. Vi 
jobbar ju för en gemensam sak i en gemensam förvaltning!

Men detta sker förstås inte av sig självt i en stor förvaltning som  Umeås, 
med 800 personer som jobbar med samhällsbyggnad och där de som 
sysslar direkt med planering är ett hundratal. Det har behövts ett engage-
mang i processen för att inte fastna i stuprören. En viktig förberedelse har 
varit att identifiera både formella och informella övergångar mellan olika 
professioner. Var riskerar ärenden att haka upp sig?

– Vi ska känna varandra så vi inte fastnar i remissförfaranden och skrift-
liga yttranden, poängterar Tomas Strömberg. 

För att åstadkomma det anordnar Tomas Strömberg stadsvandringar 
kring de nyss genomförda projekten där flera verksamheter ges möjlighet 

Tomas Strömberg, planchef, Umeå.
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att delta. Tillsammans analyserar olika personalgrupper vad som gick bra, 
hur projekten kan utvecklas och vad de kan lära för framtiden. Fler och 
fler vill delta i promenaderna, det blir uppenbart för alla att medarbetare 
med olika bakgrund ser saker ur olika perspektiv. Det ökar förståelsen och 
samarbetsandan.

Gemensamma föreläsningar på universitetet kring stadsbyggnads-
frågor är en annan kompetenshöjande verksamhet. Den stärker också det 
personliga mötet, liksom träffarna med olika teman som genomförs två 
gånger per termin. 

De cementerade roller och stuprör som Tomas Strömberg upplevde för 
sju år sedan känns nu mycket avlägsna. Han poängterar att generations-
växlingen varit en viktig faktor i förändringen. De nya medarbetarna har 
med sig en öppenhet för samarbete och en vilja till fortsatt lärande från 
sina utbildningar. 

” Generationsväxlingen 
har varit en viktig faktor 
i förändringen.” 
 
Tomas Strömberg, planchef, Umeå
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Umeå planerar för att samla tillväxten inom en femkilometersradie från stads-
kärnan och universitetsområdet. Målet är en tät stad med hög tillgänglighet 
utan bilberoende. Befolkningen är ung och miljömedveten och många cyklar 
året runt. Kommunen stöttar genom att prioritera snöröjning av cykelleder till 
förskolor och stora arbetsplatser. Inom femkilometersstaden ligger Ålidhem där 
en förtätning ska bli verklighet. 

– Men vi vill förtäta på stadsdelens villkor. Det är en av flera sociala aspekter, 
säger Umeås planchef Tomas Strömberg.

Ålidhem har mest hyreslägenheter och staden vill utvidga till flera ägande-
rätter. Därför planeras bostadsrättsradhus på de numera ganska tomma bil-
parkeringsplatserna. Det ska även bli ett äldreboende. Allt för att möjliggöra 
flyttkedjor inom stadsdelen. 

Hållbara Ålidhem vision i praktiken
Det är lätt att bli lamslagen av klimatförändringarnas världsomspännande 
komplexitet. 

– Därför måste varje chef och beslutsfattare undersöka vad man kan 
göra i den egna verksamheten. Både människor och miljön mår bättre av 
en helhetssyn.

Det säger Ann-Sofi Tapani, vd för Umeås allmännyttiga bostadsbo-
lag AB Bostaden som ligger bakom ombyggnaden av Ålidhem. Området 
byggdes 1965–70 och invånarna är studenter och andra unga med låga 
inkomster. 

2008 brann ett helt kvarter ner. Det var den största branden i Umeås 
moderna historia, men det blev också upptakten till något nytt. 

Bostadsbolaget startade förändringen med att fokusera på den sociala 
hållbarheten. Vad ville hyresgästerna ha? De starkaste önskemålen var 
mötesplatser, en vackrare utemiljö och snyggare entréer.

Dessa önskemål är nu uppfyllda. Bostaden AB har anställt egna träd-
gårdstekniker som ser till att utemiljön är både vacker och lättskött. I ny-
bygget har det blivit en områdesgemensam vinterträdgård som hyresgäs-
terna kan använda gratis. Loftgångshusen har fått varsin stor gemensam 

Fördjupning, Umeå
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balkong som är inglasad och som hyresvärden möblerar och sköter om. 
De nya husen är också byggda med betydligt bättre energiprestanda än 
gällande norm. 

På de nya, valmade taken ligger nu en av landets största solcellsparker. 
– Solcellerna producerar upp till 37 procent av områdets elbehov. Och 

det sker i vårt norrlandsklimat! påpekar Ann-Sofi Tapani nöjt.
För att möta den sociala hållbarheten var utmaningen att genomföra 

renoveringen utan att hyrorna blev så höga att de boende tvingades fl ytta. 
Därför sattes en hyreshöjningsnivå på högst 10–12 procent. 

Mätningar visar att både hyresgästernas och medarbetarnas kunskap 
och engagemang i miljöfrågor har ökat.

– För så fungerar det när man jobbar aktivt och är tydlig med att berätta 
om det, säger Ann-Sofi Tapani. 

Och den ekonomiska hållbarheten då? 
– Genom en noggrann uppföljning och smarta lösningar höll vi budge-

ten och faktiskt lite bättre än så, säger Ann-Sofi Tapani.

” Solcellerna producerar 
upp till 37 procent av 
områdets elbehov. Och 
det sker i vårt norrlands-
klimat!” 
 
Ann-Sofi Tapani, vd, AB Bostaden, Umeå
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Textilarv bygger  
attraktivitet
Borås
Textilindustrin och entreprenörsandan är viktiga beståndsdelar i Borås 
historia. På detta arv bygger staden nu upp sin attraktivitet med sikte på 
både besökare och invånare. 

– Textil är det vi kan, och från den roten har vi byggt vidare.
Det säger Helena Alcenius på BoråsBorås AB, destinations- och mark-

nadsföringsbolaget som ägs av kommunen och näringslivet tillsammans. 
Andra samarbetspartners är Högskolan i Borås samt kultur- och fören-
ingsliv. 

Kring år 2000 var Borås en stad som textilindustrin hade flyttat ifrån. 
Strandtomterna mot Viskan dominerades av stängda industrifasader. 
Centrum var av typiskt grått 1970-talssnitt. 

Sedan dess har Borås återtagit sin roll som Sveriges textilhuvudstad. 
Postorderföretagen har omvandlat sig till digitala shopar och många textil-
företag har sina huvudkontor här. De gamla industrifastigheterna har öpp-
nats upp för både allmänheten och för textilrelaterade verksamheter. 

I ett av de gamla konstsilkesväverierna finns nu Textilhögskolan, Textil-
museet och ett Fashion Gallery. Restaurangen och caféet här hör till de 
bästa i stan. Bakom fastighetens renovering står en lokal näringsidkare.

– Han vill vara en del av samhällsbygget och det är ett samarbete som 
är oerhört viktigt för stadens utveckling, säger Helena Alcenius. 

Parallellt har konst och skulptur blivit ett av Borås kännetecken. Det 
började med donationen av den nio meter höga Pinocchiostatyn. Det ska-
pade skarpa diskussioner under flera år. 

” Det är centralt att närings-  
livet och kommunen har en 
gemensam vision om vilken 
stad man vill bygga.” 
 
Helena Alcenius, vd, BoråsBorås AB
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Helena Alcenius, vd, BoråsBorås AB.

– Men det startade en god spiral. Nu är det fler som vill ge tillbaka till 
Borås och skulpturerna har blivit många fler!

Det är centralt att näringslivet och kommunen har en gemensam vision 
om vilken stad man vill bygga, menar Helena Alcenius. Då behövs mycket 
kommunikation.

– Att prata och träffas är det viktiga. Och att ha både en modig stad och 
modiga partners! 

Det goda samarbetet grundar sig bland annat i att kommunen har ut-
vecklat sina metoder och verktyg för stadsplanering. Processer för att 
aktivera såväl förvaltningar och bolag som politiker och medborgare är 
huvudlinjen. 

– Den breda förankringen ser vi som en stor hållbarhetsvinst. Nu gör 
övriga förvaltningar faktiskt ett jobb istället för att bara reagera i efterhand.

Det säger Bengt Himmelmann, chef för strategisk samhällplanering i 
Borås. 
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En av arbetsmetoderna har varit 48-timmarsplaneringen. I fyra av 
Borås tätorter och sex stadsdelar samlade projektet boende, stadsdels-
politiker och kommunens samhällsplanerare. Under stor tidspress skis-
sades det framtida byggandet och planeringen i närområdet. Grupperna 
använde olika verktyg som brainstorming och swotanalyser och prövade 
sig fram tillsammans. 

– Det skulle gå fort för att visa att det här är möjligt, men det är klart att 
resan var viktigare än resultatet, säger Bengt Himmelmann. 

Under den här tiden var han med om att göra en framtidsbild över möj-
lig markanvändning i veckan. 

– Det var ett jättekul sätt att jobba på, säger han. Vi visade att varje 
framtidsbild är en av många möjligheter. När staden stänger in sig och 
skissar i 20 månader, vad har den enskilde då att säga till om? 

Men det är klart att det inte blev färdigtänkt på 48 timmars gruppar-
bete. Det tog ett år att ta fram spelreglerna innan man kunde sätta igång, 
men det bidrog till att resultatet blev användbart. 48-timmarsplaneringen 
var en viktig del bakom den tidigare översiktsplanen. 

Det senaste årets processarbete har handlat om att koppla ihop en 
ny energi- och klimatstrategi med den nya översiktsplanen. Att invol-
vera många och ge möjlighet att diskutera hur energi och fysisk plane-
ring hänger samman har varit utgångspunkten. Man bestämde sig för att 
jobba med olika scenarier, berättar My-Linda Lorentsson, strategisk sam-
hällsplanerare på stadskansliet.

De fyra scenarierna skissades sedan upp av konstnärer för att ge fyra 
olika framtidsbilder av Borås.

Kommunens energisamordnare, Susanne Arneborg, pekar på hur vik-
tigt det är för politiker att kunna se vad som valts bort när de ska lägga 
fast det framtida byggandet. 

– Scenarierna gjorde det tydligt för dem att det finns flera möjliga lös-
ningar där ingen av ytterligheterna är det bästa. Alla scenarier har bra och 
dåliga egenskaper som behöver tas med i den fortsatta planeringen, säger 
hon.

Bengt Himmelman, chef för strategisk 
samhällsplanering i Borås.

” När staden stänger in sig 
och skissar i 20 månader, 
vad har den enskilde då 
att säga till om?” 
 
Bengt Himmelmann, Borås
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Ett annat viktigt inslag har varit en politikerledd medborgardialog med 
en uppbyggd workshop och en enkät. Den genomfördes som en buss-
turné och kommunen fick in 600 svar på tre veckor. De visade att trans-
porter och trafik var det som medborgarna ville förbättra. 

– Och det ligger ju även i vår linje, säger Susanne Arneborg.
Därför är bilfria gaturum och knutpunkter där kollektivtrafiken ska vara 

strukturbildande centrala utgångspunkter i den nya översiktsplanen.

Transporter och trafik 
var det som medbor-
garna ville förbättra.

Borås scenarioarbete.

Vi använder småskaliga lösningar

Vi använder storskaliga lösningar

Vi bygger tätt Vi bygger glest
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Slutsatser
Kommunerna behöver tänka på: 

 > att politiker måste vara modiga. De behöver förankra sina beslut 
hos kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenhet samt hos 
närings liv och civilsamhälle. Och sedan stå för fattade beslut, hela 
vägen.

 > att göra genomarbetade och framtidsinriktade analyser. Dessa be-
höver vara av en sådan kvalitet att de håller som utgångspunkt för 
framtidens stadsbyggande.

 > att en gemensam och väl förankrad målbild behöver finnas om hur 
kommunen ska utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt.

 > att kommunens planering behöver ha ett helhetsperspektiv och ta 
tillvara lokala erfarenheter, främja delaktighet och använda dialogen 
som verktyg.

 > att samverkan med alla parter måste vara kommunens grundläggande 
arbetssätt. Även internt mellan olika sektorer i kommunen.

Staten behöver tänka på: 
 > att bli bättre på att möta det lokala helhetsansvaret. Statens myndig-
heter styr över olika sektorer, medan kommunerna har ett ansvar för 
helheten och måste kunna väga av mellan olika sektorsintressen.

 > att staten behöver ge kommunerna långsiktiga spelregler och verktyg 
för att bli mer hållbara och attraktiva. Exempel på det kan vara avgift 
på dubbdäcksanvändning i urbana miljöer eller energikrav på bygg-
nader.

 > att staten behöver undanröja hinder i miljöbalken och plan- och bygg-
lagen. Exempel på det kan vara att se till att det går att bygga i bullriga 
urbana miljöer eller att områden för riksintressen är både aktuella och 
legitima.
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Förtätning av städer är en trend idag och en stor utmaning för alla parter. 
Kommunerna har ett ansvar för det gemensamma rummet i staden.  
I denna skrift listar vi utmaningar som kommunerna står inför, vad kom-
munen kan göra och vad staten behöver tänka på. I skriften presenteras 
också hur några av landets främsta kommuner arbetar för att lösa utma-
ningarna. 
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