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Förord 
 
Vägverket, Banverket och Boverket arbetar tillsammans med kommunerna Jönkö-
ping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner och Landsting med "Den 
goda staden" - ett stadsutvecklingsprojekt. 
 
Syftet med projektet är att gemensamt utveckla kunskap om integrerad planering av 
bebyggelse och transportsystem samt att utveckla processer och lösningar där olika 
intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma en långsiktigt håll-
bar utveckling. 
 
Projektet har kontinuerligt utvärderats av Kungliga Tekniska Högskolan. Denna rap-
port är framtagen av Patrik Tornberg och Göran Cars på Institutionen för Samhälls-
planering och Miljö.  
 
KTH står själva för resultaten och slutsatserna i rapporten. De uppdragsgivande orga-
nisationerna har inte tagit ställning till dessa. 
 
Mathias Wärnhjelm 
Projektledare Den Goda Staden 
Vägverket 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till Den Goda Staden  
Städer och stadsregioner får en allt viktigare roll i utvecklingen av samhällsekonomin 
och välfärden. Näringslivets strukturomvandling har gjort städer till en viktigare bas 
för ekonomiskt värdeskapande och andelen stadsbor i landet ökar stadigt. Dessa för-
ändringar ställer ökade krav på samhällsplaneringen i stadsområden och skapar ett 
behov av en väl fungerande samordning av alla de verksamheter som sammantaget 
påverkar utvecklingen av städer. 
 
Dagens stadsutvecklingsdiskussioner inrymmer något av en paradox. Å ena sidan 
kräver det komplexa samhälle vi lever i god tillgång till specialiserade kompetenser 
och expertkunskap. Å andra sidan ropar vi efter ökad helhetssyn och integration av 
verksamheter. Denna paradox kan samtidigt betraktas som en utmaning: Hur kan ett 
integrerat perspektiv på stads- och trafikplanering uppnås utan avkall på den speciali-
serade sektorskompetens som gör det möjligt för dagens avancerade samhälle att vi-
dareutvecklas? Vad är det som krävs för det? 
 
Under de senaste decennierna har inom samhällsplaneringen förts intensiva diskus-
sioner om vad som kännetecknar ”den hållbara staden” och ett ”hållbart transportsy-
stem”. Under de senaste åren har en mängd perspektiv och principer för ett ”hållbart 
samhällsbyggande” lanserats. Trots den vällovliga ambitionen har dessa modeller och 
metoder visat sig svåra att praktiskt realisera.  
 
Mot bakgrund av denna problematik startades Den Goda Staden som ett stadsutveck-
lingsprojekt i samverkan mellan Vägverket, Banverket, Boverket, Norrköpings kom-
mun, Jönköpings kommun, Uppsala kommun samt Sveriges Kommuner och Lands-
ting i syfte att  
 

• utveckla kunskap om integrerad planering av bebyggelse och transportsystem. 
• utveckla processer och lösningar där olika intressen, krav och behov hanteras 

samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Ett antal pågående stadsutvecklingsprojekt i de tre deltagande kommunerna tjänar 
som utgångspunkt för projektet. Samtidigt som dessa delprojekt ska fungera som un-
derlag för kunskapsuppbyggnad och processutveckling ska också Den Goda Staden 
som paraplyprojekt bidra till det praktiska arbetet i delprojekten (se figur 1).  
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Figur 1: Växelspelet mellan paraplyprojektet och delprojekten i Den Goda Staden. Den Goda 
Staden syftar dels till att utveckla ny kunskap med utgångspunkt i delprojekten och dels att 
utveckla de processer där bebyggelse- och trafikplaneringen behöver samordnas, dvs i delpro-
jekten. 
 
Mer konkret ska Den Goda Staden stödja arbetet i delprojekten genom dels en pro-
jektledning med resurser och kompetens att bidra till hanteringen av svårigheter inom 
delprojekten, dels ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och de statliga verken. 
Som ytterligare en del i Den Goda Staden ingår den utvärdering KTH har fått i upp-
drag att genomföra. Tanken med utvärderingen är att fånga upp och analysera erfa-
renheter av det samarbete som sker i delprojekten och lyfta fram generella lärdomar 
ur det.  
 

1.2 Syfte med utvärderingen 
Utvärderingar förekommer i många olika sammanhang där det finns en ambition att 
bedöma effekterna av en verksamhet. I samma typer av sammanhang förekommer 
ofta även uppföljningar och det är heller inte ovanligt att dessa två begrepp används 
mer eller mindre synonymt. Det finns dock en viktig skillnad mellan en utvärdering 
och en uppföljning. Medan uppföljning handlar om att genom fortlöpande informa-
tionsinsamling kontrollera hur en verksamhet bedrivs handlar utvärdering istället om 
att göra en mer grundlig bedömning av verksamheten. Medan uppföljningsarbetet är 
av beskrivande karaktär har alltså utvärderingsarbetet ett mer analytiskt syfte att be-
döma verksamheten för att därigenom kunna visa på nya aspekter och bidra till en 
utveckling av processerna. 
 
När det gäller förhållandet mellan utvärdering och utvecklingsarbete kan detta betrak-
tas ur två olika perspektiv. En distinktion kan göras mellan å ena sidan utvärdering av 
utvecklingsarbete och å andra sidan utveckling genom utvärdering. Ett snarlikt sätt att 
beskriva motsvarande förhållande är att skilja mellan summativ och formativ utvärde-
ring, där den förra syftar till att bedöma huruvida en process har lett till önskat eller 
förväntat resultat, medan den senare syftar till att bidra till att förbättra en pågående 
verksamhet1. 
 

                                                 
1 Karlsson (1999) 

Delprojekt 

Den Goda Staden 
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Utvärderingen av Den Goda Staden har primärt ett formativt syfte att identifiera stra-
tegiska aspekter av nuvarande planerings-, samverkans- och beslutsformer, för att 
därigenom bidra till en ökad förståelse av de faktorer som påverkar förutsättningarna 
för en samordnad planering av transportsystem och städer. Dessutom har utvärde-
ringen ett mer summativt syfte att bedöma effekterna av Den Goda Staden under dess 
första etapp.  
 

1.3 Analytiska utgångspunkter 
Inbyggt i begreppen ”samordning” eller ”integrerad planering” ligger en mångfald av 
aktörer, intressen, aktiviteter, etc. Själva poängen med en integrerad eller samordnad 
planering är att få denna mångfald att röra sig i en gemensam riktning. En grund-
läggande utmaning för samhällsplaneringen är därför att utforma planeringsprocesser 
på sätt som möjliggör för spridda verksamheter, agendor och planeringssystem att 
haka i varandra. Det kräver i sin tur insikt i och förståelse för hur dessa verksamheter, 
agendor och planeringssystem fungerar – både ur ett formellt och ur ett informellt 
perspektiv. Varje offentlig organisation har sina formella styrdokument, organisa-
tionshierarkier, budgetar, osv, men också sin egen organisationskultur, diskussions-
klimat, språkbruk och förgivettagandet samt andra informella egenskaper.  
 
Eftersom samhällsplaneringens syfte är att förbereda samhället för en framtida ut-
veckling får de beslut som fattas i planeringssammanhang ofta varaktiga konsekven-
ser. Ett beslut kan därför inte enbart fattas utifrån de målsättningar och avsikter som 
beslutsfattaren har. Beslutet måste också utgå från den situation som råder vid be-
slutstillfället, där effekterna av tidigare beslut är en viktig komponent. Detta skapar ett 
starkt kontextberoende för ett projekt. Många planeringsförutsättningar är därför spe-
cifika för varje projekt, t ex aktörsuppsättning, personliga egenskaper hos involverade 
aktörer, fysiska förutsättningar, etc.  
 
Samtidigt ingår varje projekt i ett vidare sammanhang. Det innebär att varje aktör age-
rar utifrån förutsättningar som ligger utanför det projekt de deltar i. Det gäller t ex 
lagstiftning, ekonomisk konjunktur, opinionsläge, nationella planer, mm.  
 
Med detta som utgångspunkt kan förutsättningarna för en samordnad planering karak-
täriseras i fyra kategorier, illustrerade i figur 2. Hur dessa förutsättningar ser ut kon-
kret varierar från fall till fall. I det övre vänstra fältet (1) finns t ex det formella plan-
uppdraget i ett detaljplaneärende. Nere till vänster (2) finns exempelvis Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken. Exempel på förutsättningar i det övre högra fältet (3) är 
skilda tolkningar av hur målkonflikter ska hanteras i en detaljplan eller dålig person-
kemi mellan personer som är inblandade i projektet. I fältet nere till höger (4) finns     
t ex organisationskulturer och skilda perspektiv hos olika yrkesgrupper.  
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Figur 2: Förutsättningarna för en samordnad planering är både formella och informella och 
återfinns dels inom respektive projekt och dels på ett mer strukturellt plan utanför specifika 
projekt. 
 
Denna rapport har sin tyngdpunkt på informella förutsättningar för en samordnad pla-
nering. Det betyder inte alls att formella aspekter – regelsystem, organisatoriska struk-
turer, mm – är oviktiga. Tvärtom utgör dessa helt grundläggande förutsättningar för 
all verksamhet i samhället. Utgångspunkten här är snarare att människor hittar sätt att 
förhålla sig till dessa formella förutsättningar som inte alltid kan förutses. Dessutom 
består varje organisation (och samhället i stort) av individer med mer eller mindre 
utrymme för fritt agerande. Det gör att varje beslut och åtgärd – fysisk eller administ-
rativ – kommer att utöver avsedda konsekvenser även få oavsedda konsekvenser. Och 
varje nytt beslut måste hantera oavsedda konsekvenser av tidigare beslut vilket skapar 
komplexa beslutssituationer som inte enbart kan hanteras med nya juridiska eller tek-
niska lösningar.  
 
Ambitionen är därför att se bortom de formella strukturerna för att undersöka vilka 
mekanismer som verkar i samspelet mellan aktörer och som de formella strukturerna 
kan ha möjlighet att påverka. Förändringar i regelsystem är bara motiverade om de 
kan förväntas ha en effekt på hur aktörer faktiskt agerar i olika sammanhang i samspel 
med andra aktörer. Det resonemang som fördes ovan om projektspecifika förutsätt-
ningar och att varje projekt har sin egen unika kontext motiverar ett annat förhåll-
ningssätt än att försöka lösa alla problem med formella organisatoriska lösningar. Här 
betonas istället värdet i att identifiera sådana faktorer och förhållanden som man mås-
te förhålla sig till när man formulerar en strategi eller utformar organisatoriska och 
andra formella lösningar. 
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förutsättningar 
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1.4 Metod och avgränsningar 
Studien är fallstudiebaserad och tar sin utgångspunkt i ett antal pågående stadsutveck-
lingsprojekt i de tre kommuner som deltar i Den Goda Staden, dvs Uppsala, Norrkö-
ping och Jönköping. Huvudfokus ligger på tre fall, ett i vardera kommun (se kapitel 
2), vilka utgör utvärderingens primära empiri. Som komplement till dessa används 
även andra delprojekt som underlag i rapporten, där så är motiverat. De tre fallen är 
valda utifrån en övergripande problembeskrivning som togs fram efter en inledande 
översikt över merparten av delprojekten hösten 2006 och vintern 20072. Dessa tre fall 
ger ett bra underlag för en diskussion kring olika typer av samordningsproblem och 
visar samtidigt på den komplexitet som präglar stadsutveckling i praktiken.  
 
Syftet med ett fördjupat fokus på några få fall till skillnad från ett bredare grepp om 
samtliga 24 delprojekt är att beskriva den komplexitet som kännetecknar varje projekt 
för att därigenom nyansera behovet av förändringar i formella strukturer och mer tek-
niska åtgärder. Återigen bör det betonas att det inte finns någon inbördes rangordning 
mellan de formella och informella faktorernas betydelse i planeringen. Men precis 
som formella faktorer påverkar mänskligt beteende är det informella agerandet hos 
olika aktörer i samspelet mellan dem en viktig förutsättning för vilka formella faktorer 
som får effekt. Med fördjupade fallstudier är syftet att öka förståelsen för dessa förut-
sättningar.  
 
I den mån normativa slutsatser dras är dessa formulerade i termer av vilken typ av 
problematik som behöver hanteras och vilka förutsättningar som påverkar hanterandet 
av denna problematik snarare än som tekniska, administrativa eller juridiska åtgärder. 
Vilka åtgärder som bör vidtas måste vara föremål för en diskussion, och många gång-
er en politisk avvägning, inom ramen för de specifika sammanhang som motiverar en 
förändring. 
 
Det material som har varit underlag till denna rapport är dels skriftligt och dels munt-
ligt (samt i liten utsträckning material från internet). De skriftliga källorna har utgjorts 
av dels utredningar eller andra typer av analyserande rapporter och dels mötesproto-
koll eller andra former av offentliga handlingar i olika specifika ärenden. Dessa är 
samlade gemensamt under rubriken ”Skriftliga källor” i referensförteckningen i slutet 
av rapporten.  
 
Den muntliga information som har legat till grund för denna rapport har samlats in 
genom personliga intervjuer, telefonintervjuer, kortare personliga samtal och telefon-
samtal samt genom deltagande på möten där dessa personer medverkat och uttalat sig. 
De muntliga källorna utgörs av ett 40-tal personer: politiker och tjänstemän i Norrkö-
pings, Jönköpings och Uppsala kommuner, på Banverket och Vägverket samt ett 
mindre antal externa aktörer. Med flera av dessa personer har samtal förts vid flera 
tillfällen. Ofta har saker som har tagits upp av dessa personer varit av sådan karaktär 
att uppgiftslämnarna emellanåt har velat vara anonyma. Deras anonymitet har därför 
varit en garant för deras uppriktighet. Därför är inga personer refererade till med 
namn. Citaten i rapporten är granskade och godkända av de personer som citeras. 
 
Den Goda Stadens första etapp har varat mellan 2005 och 2007. Även om rapporten 
har skrivits ihop fram t o m mars 2008 är det därför fram t o m 2007 som fallen har 
                                                 
2 Tornberg & Cars (2007) 
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studerats. Emellanåt görs hänvisningar till händelser under 2008 men det är för att ge 
en bild av sammanhanget snarare än att ligga till grund för analysen.  
 

1.5 Rapportens upplägg 
Efter detta inledande kapitel följer en genomgång av de tre delprojekt som utgör ut-
värderingens huvudsakliga studieobjekt i kapitel 2.  
 
Kapitel 3 utgår från Den Goda Stadens första syfte, dvs att ”utveckla kunskap om 
integrerad planering av bebyggelse och transportsystem”, och omfattar en bredare 
analys och diskussion kring förutsättningarna för en samordnad planering utifrån del-
projekten. Kapitlet lyfter fram centrala tematiska problemställningar med hänvisning 
till ett eller flera av de tre fallen samt övriga av Den Goda Stadens delprojekt.  
 
Kapitel 4 tar avstamp i Den Goda Stadens andra syfte och diskuterar Den Goda Sta-
dens bidrag till ”utvecklandet av processer och lösningar där olika intressen, krav och 
behov hanteras samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling”. Där 
diskuteras effekterna av projektet Den Goda Stadens första etapp.  
 
Rapporten avslutas med kapitel 5 som lyfter fram ett antal förslag till hur Den Goda 
Staden kan vidareutvecklas i etapp 2.  
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2 Samordningsproblem i praktiken – tre exempel  
Detta kapitel illustrerar, med hjälp av tre av Den Goda Stadens delprojekt, olika typer 
av samordningssvårigheter och pekar på projekt som har hamnat i någon form av låst 
läge. Det som vid en första anblick kan framstå som relativt okomplicerade och ”onö-
diga” problem visar sig vid närmare granskning rymma en betydligt mer komplex 
problematik där varje projekts specifika sammanhang är avgörande för processen. 
Samtliga tre fall är illustrativa exempel på hur alla delar inom ett projekt hänger tätt 
samman med och är beroende av varandra. De visar också på den mångfald av aktörer 
med olika roller som är involverade på olika sätt samt hur betydelsefull den historiska 
kontexten är för respektive projekt.  
 
I Norrköpingsexemplet belyses frågan om samordning mellan den kommunala plane-
ringen och den statliga medfinansieringen av lokala infrastrukturanläggningar – en 
samordning som kompliceras av att kommunen och Banverket agerar inom olika pla-
neringssystem och därför också utifrån olika perspektiv.  
 
Exemplet från Uppsala handlar om samordningen mellan den kommunala trafik- och 
bebyggelseplaneringen i ett projekt där en trafikled ska omvandlas till stadsgata. Fal-
let illustrerar hur samordningen mellan sektorer försvåras av bristen på en grund-
läggande princip för hur denna samordning ska gå till och målkonflikter hanteras, bl a 
som följd av att översiktsplanen inte har samma stöd i alla förvaltningar. 
 
I det avslutande Jönköpingsfallet beskrivs övergången från Stadsbyggnadsvision 1.0 
till Stadsbyggnadsvision 2.0 med fokus på hur det strategiska stadsutvecklingsarbetet 
i kommunen organiseras. En central fråga är där hur man kan upprätthålla kontinuitet 
i ett långsiktigt arbete och samtidigt anpassa detta till förändrade förutsättningar.  
 
 

2.1 Exemplet Norrköping – Stadsutveckling med avstamp i 
spårvägens utbyggnad 

2.1.1 Ny spårvägslinje till Ljura, Hageby och Navestad 
Norrköping är en av få städer i Sverige som har spårvagn. Spårvagnstrafiken står idag 
för ca 45% av det totala kollektivtrafikresandet i kommunen. En viktig del i stadens 
utvecklingsstrategi är att bygga ut den ena av stadens två spårvägslinjer från centrala 
Norrköping till Navestad – ett nyligen moderniserat miljonprogramsområde. Utmed 
denna sträcka förbinder den planerade spårvägen ett antal bostadsområden från 50- 
och 60-talen inklusive Hageby Centrum – ett stadsdelscentrum som planeras expande-
ra kraftigt i samband med spårvägsutbyggnaden.  
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Figur 3: Stadsstråket Ljura-Hageby-Navestad genom vilket en utbyggnad av spårvägen planeras. 
 
Projektet är påbörjat och i en första etapp har spårvägen dragits till Ljura där en tillfäl-
lig vändslinga invigdes 2006. I samband med den fortsatta utbyggnaden av spårvägen 
kommer stora förändringar ske utmed sträckan. Förutom utbyggnaden av Hageby 
Centrum planeras bl a förtätningar på flera platser utmed stråket. Samtidigt breddas 
den idag tvåfiliga Söderleden (en del av E22 med stora lokala trafikflöden) och ett 
flertal nya trafiklösningar, däribland en ny kollektivtrafikbro där spårvägen är tänkt att 
korsa Söderleden.  

Hageby 

Ljura  

Navestad 

Söderleden (E22) 

Hagebygatan  
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Figur 4: I avvaktan på en fortsatt utbyggnad av spårvägen vänder idag spårvagnen på en tillfäl-
lig vändslinga i Ljura, strax söder om centrum. 
 
 

 
Figur 5: Hagebygatan framför Hageby Centrum 2007. Den planerade spårvägen är tänkt att 
löpa längs med Hagebygatan och gaturummet ska smalnas av genom förtätning utmed gatan. 
 
Projektet innebär stora förändringar för Norrköping. Genom denna satsning beräknas 
spårvägens andel av kollektivtrafikresandet öka från 45% till 65%. Stadsutvecklings-
projektet ses också som ett sätt att höja statusen på de södra stadsdelarna som lider av 
relativt sett hög arbetslöshet, hög andel socialbidragstagare och utanförskap. I de 
samhällsekonomiska kalkylerna för projektet beräknas nettonuvärdeskvoten bli så hög 
som 3,0 vilket gör det till ett av Sveriges mest lönsamma spårprojekt3. 
 

                                                 
3 Trivector Traffic AB (2004) 
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2.1.2 Låsningen kring statsbidraget 
Projektet beskrivs av de inblandade som ett gott exempel på väl fungerande samspel 
mellan trafik- och stadsplanering. Det finns en bred enighet om projektets målbild – 
många är överens om att det är ett bra projekt ur flera perspektiv, såväl samhällseko-
nomiskt som ur integrations- och miljösynpunkt. Planeringen fortgår enligt en tydlig 
plan över sträckningens olika etapper. Sannolikt kommer det att dyka upp tvistefrågor 
efterhand, men något ifrågasättande av projektet som sådant lyser i stort sett med sin 
frånvaro.  
 
Den stora knäckfrågan är finansieringen av den fortsatta spårvägsutbyggnaden från 
Ljura söderut. Banverket har gett ett principgodkännande om berättigande till ett 
statsbidrag på 62 miljoner kronor, motsvarande 50% av den beräknade investerings-
kostnaden. En förutsättning för att bidraget ska kunna betalas ut är dock att projektet 
är upptaget i Banverkets Framtidsplan vilket det inte är. När ansökan om statsbidrag 
skickades in till Banverket var det för sent för att projektet skulle kunna lyftas in i den 
nuvarande planen (för perioden 2004-2015). Inte heller efter den revidering av Fram-
tidsplanen som gjordes under 2007 är projektet utpekat i planen. Något statsbidrag 
kan därför inte beviljas i nuläget.  
 
Från kommunens sida har man dock förväntat sig att statsbidraget ska betalas ut och 
diskuterar områdets utveckling med exploatörer och investerare med det som ut-
gångspunkt. Men Banverket är låst av det regelsystem som kräver att projektet finns 
med i Framtidsplanen. Det är heller inte möjligt för Banverket att bevilja statsbidrag 
till påbörjade projekt. Kommunen kan därför inte förskottera och på så vis tidigare-
lägga den planerade byggstarten innan det finns ett beslut om beviljande. En alternativ 
finansiering är det enda sätt som kan få projektet vidare i detta läge. Det är dock en 
fråga som än så länge inte har varit uppe till diskussion i någon större omfattning. Så 
länge projektet är beroende av statsbidraget måste därför kommunen vänta med den 
fortsatta utbyggnaden tills statsbidraget beviljas. Det kan tidigast ske i nästa Fram-
tidsplan som kommer gälla för perioden 2010-2019. Projektet är av sådan karaktär att 
det kan beviljas statsbidrag i nästa planeringsomgång men det finns ingen särskild 
pott för statsbidrag till lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar i de nationella 
investeringsmedlen och projektet måste därför prövas i konkurrens med andra projekt 
som också gör anspråk på att komma in i den nationella planen, inklusive andra stats-
bidragsprojekt som också är principgodkända av Banverket. Statsbidraget kan därför 
inte tas för givet.  
 

2.1.3 Ett projekt med lång förhistoria 
Banverket har följt reglerna för statsbidragsärenden och gett ett principgodkännande 
av projektets berättigande till statsbidrag. Nästa steg är att peka ut projektet i den na-
tionella planen. Om Norrköpings kommun och Östgötatrafiken, som initiativtagare, 
hade drivit ärendet tidigare och mer synkroniserat med Banverkets planering hade 
projektet kunnat vara med i den nationella planen och därmed möjligt för Banverket, 
som regelansvarig, att medfinansiera. Att ansökan skickades in för sent har sin bak-
grund i det sätt som kommunens beslut att satsa på en spårvägsutbyggnad till Naves-
tad växte fram på.  
 
En spårvägsutbyggnad genom Norrköpings södra förorter har diskuterats med varie-
rande intensitet under flera decennier. Redan i samband med planeringen av Ljura och 
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Hageby på 1940- och 50-talen fanns det konkreta förslag till en spårväg genom de nya 
områdena men som inte fick tillräckligt stöd i stadsfullmäktige. När Navestad bygg-
des ut under 60- och 70-talen ökade behovet av kollektivtrafik i de berörda stadsde-
larna ytterligare och stödet för en eventuell spårväg vajade fram och tillbaka tills 
kommunfullmäktige 1984 beslutade om nya målsättningar för kollektivtrafiken. I des-
sa ingick en utbyggnad av spårvägsnätet till Navestad och konkreta planer togs fram. 
Frågan skiljde dock de politiska blocken åt – (s) var för och (m) emot en utbyggnad 
av spårvägen – och i valet 1991 blev spårvägsutbyggnaden en valfråga. Ett statsbidrag 
var då beviljat men uteblev då moderaterna, som av kommunalekonomiska skäl prio-
riterade bort en utbyggnad, vann valet4.  
 
Under 90-talet var effekterna av näringslivets strukturomvandling kraftigt kännbara i 
Norrköping som har tappat fler industrijobb än någon annan kommun i sin storleks-
klass sedan mitten av 1980-talet fram till början av 2000-talet5. Det ekonomiska läget 
i kommunen medförde en låg prioritering av en utbyggnad av spårvägssystemet. Efter 
valet 1991 var dessutom frågan för politiskt infekterad för att diskuteras på ett tag, 
trots att beräkningar som gjorts på tekniska kontoret kommunen visade påtagliga 
kommunalekonomiska nyttor i en satsning på spårväg då alternativet med bussar i det 
läget var mindre fördelaktigt6.  
 
Trots det svala politiska intresset för en spårvägsutbyggnad under 1990-talet drevs 
frågan vidare från tjänstemannahåll. I början av 2000-talet presenterade en student vid 
Blekinge Tekniska Högskola ett examensarbete som handlade om just stadsutveck-
lingsmöjligheterna kring en spårvägsutbyggnad i det aktuella stråket7. Rapporten tog 
upp sambandet mellan en tänkt spårvägsutbyggnad och bebyggelseutvecklingen på ett 
sätt som i någon mån fungerade som ”dörröppnare” för ett bredare intresse bland sta-
dens politiker8. Spårvägsutbyggnaden började betraktas mindre som ett tekniskt infra-
strukturprojekt och mer som ett stadsutvecklingsprojekt i takt med att medvetenheten 
om kopplingen till övriga stadsutvecklingsaspekter växte.  
 
När översiktsplanen för staden antogs 2002 var diskussionen om spårvägen i full gång 
men ännu inte avgjord och fortfarande inte i något formellt beslutsskede. Ett principi-
ellt ställningstagande kring spårvägssystemets framtid i Norrköping saknades fortfa-
rande och i översiktsplanen anges bara att ”Nuvarande spårvägssystem behålls” och 
att ”Utbyggnad av spårväg sker i första hand till Navestad”9. Effekterna av den disku-
terade spårvägsutbyggnaden på de berörda stadsdelarna behandlades inte heller i nå-
gon mer utförlig omfattning: ”Hagebygatan bör utvecklas till en vacker stadsgata med 
bla plats för spårvagn”10 och Ljurafältet beskrivs som ”Område med hittills oavgjord 
framtid”11. 
 
                                                 
4 Forsström (2004) 
5 Statistik från SCB. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ år för perioden 1985-2005. Med industrin 
avses näringar med SNI C, D, E, F (och 90). Antal jobb inom industrin har minskat med drygt 8 000 
mellan 1985 och 2005. Stockholm och Malmö är de enda kommuner i Sverige som har tappat fler jobb 
i dessa branscher under samma period. 
6 Tjänsteman 3 på Norrköpings kommun 
7 Nilsson (2002) 
8 Tjänstemän 2 och 3 på Norrköpings kommun 
9 Norrköpings kommun (2002a, s 43) 
10 Norrköpings kommun (2002a s 23) 
11 Norrköpings kommun (2002a s 21) 
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Något år tidigare hade samtidigt Vägverket börjat diskutera en upprustning av statliga 
Söderleden (E22). Tillsammans med Norrköpings kommun utreddes hur E22 och tra-
fiksystemet kring E22 skulle kunna utvecklas på lång sikt12. En viktig slutsats i det 
arbetet var att framkomligheten på Söderleden kraftigt begränsades av korsningen 
med kommunala Hagebygatan och en överenskommelse mellan kommunen och Väg-
verket om hur de fysiska åtgärderna skulle lösas blev nödvändig. En viktig fysisk för-
ändringsprocess var därmed igång i det område som en eventuell spårväg skulle dras 
igenom.  
 
Sammantaget pågick flera diskussioner parallellt som samtliga hade stark koppling till 
utvecklingen av stråket Ljura-Hageby-Navestad. Det saknades dock ett samlat grepp 
om helheten och något beslut om att satsa på en vidareutveckling av spårvägssystemet 
fanns alltså inte, mer än som en antydan i översiktsplanen och den därtill hörande 
kommunikationsplanen13.  
 
Efter att översiktsplanen hade antagits 2002 intensifierades därför arbetet med en 
långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Norrköping. En period med politiska diskus-
sioner, kunskapsuppbyggnad, studiebesök mm kring spårvägssystemet inleddes och 
ett inriktningsbeslut om kollektivtrafiken i Norrköping kunde sedan tas året efter, där 
man gjorde klart att man skulle satsa på spårvägen. Utifrån det gick man sedan vidare 
med bl a upphandling av nya spårvagnar och en ansökan om statsbidrag till Banver-
ket. Först 2003 fanns alltså ett principbeslut om att satsa på en utbyggnad av spårvä-
gen i Norrköping. I underlaget till inriktningsbeslutet redovisas finansiella kalkyler 
med statsbidrag inräknat och vikten av att kommunen kan uppvisa en tydlig vilja när 
det gäller kollektivtrafikens utveckling för möjligheterna att få bidrag betonas. Där-
emot tas inte den kritiska tidplanen för en statsbidragsansökan upp14.  
 
Under 2002 pågick samtidigt framtagandet av den nationella banhållningsplanen 
(Framtidsplanen) för perioden 2004-2015, som sedan remissbehandlades i början av 
2003. I februari 2004 antogs planen av regeringen. Parallellt med detta togs även läns-
transportplanen fram. Kommunens och Östgötatrafikens ansökan om statsbidrag hos 
Banverket i juni 2003 låg efter kompletteringar i början av 2004 till grund för Ban-
verkets principgodkännande av projektet. Vid tiden för detta godkännande i november 
2004 var Banverkets Framtidsplan redan antagen av regeringen.  
 
Sammanfattningsvis var det en lång politisk diskussion i Norrköping, med många 
osäkerhetsmoment inblandade, som slutligen ledde fram till en långsiktig ambition att 
utveckla spårvägssystemet i staden och där en utbyggnad via Ljura och Hageby till 
Navestad prioriterades högt. Kommunen har uppfattat signalerna angående statsbidra-
get från Banverket som positiva och principgodkännandet som ett klartecken för stat-
lig medfinansiering och överraskades därför av beskedet om kravet på införande i 
Framtidsplanen. 
 

                                                 
12 Norrköpings kommun och Vägverket Region Sydöst (2001) 
13 Norrköpings kommun (2002b) 
14 Norrköpings kommun (2002c) 
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2.1.4 Otydliga signaler mellan parterna 
Mot bakgrund av den framträdande position som denna fråga har haft i diskussionen 
om Norrköpings utveckling finns det därför en frustration i kommunen över att Ban-
verkets agerande inte har varit mer proaktivt och tydligt. Banverket å sin sida konsta-
terar dock att de inte hade något att förhålla sig till förrän den mer formaliserade dis-
kussionen drogs igång, dvs när man väl hade lämnat in en formell ansökan. Kommu-
nen var ju under lång tid osäker på projektet15.  
 
Östgötatrafiken, som har det formella ansvaret för att en ansökan skickas till Banver-
ket, pekar liksom Banverket på oenigheten inom kommunen som anledning till att 
man inte skickade in ansökan i tid. Kommunen var inte politiskt mogen att satsa på 
projektet när det var dags. Projektet salufördes inte av kommunen när planprocessen 
behövde det helt enkelt16.  
  
I praktiken har principgodkännandet samtidigt bidragit till att skapa höga förväntning-
ar på statlig medfinansiering och därmed försvårat den interna politiska diskussionen 
inom kommunen om projektets framtid utan ett eventuellt statsbidrag eller om belop-
pet blir mindre än väntat. En uppfattning i kommunen är att frågan om alternativ fi-
nansiering och en eventuell spårvägsutbyggnad utan statsbidrag har blivit svårare att 
driva när Banverket en gång har sagt att kommunen i princip är berättigad till bidra-
get17. 
 

2.1.5 Sammanfattande slutsatser 
Fallet med spårvägsutbyggnaden i Norrköping illustrerar flera aspekter av en samord-
nad planering för städers utveckling. Nedan sammanfattas den problematik som här 
har beskrivits med hjälp av den analysram som introducerades i kapitel 1.  
 
Det breda sammanhanget, med den stora mängden intressen och aktörer inblandade – 
såväl privata som kommunala och statliga – visar hur tätt alla komponenter hänger 
samman när staden utvecklas. Det är kring spårvägen förtätningen av Hagebygatan 
och expansionen av Hageby Centrum planeras. Det är med hjälp av spårvägen som 
attraktiviteten i de södra stadsdelarna, med socioekonomiskt lägre status än övriga 
Norrköping, kan stärkas och därmed främja integrationen. Spårvägen ställer ytterliga-
re krav på Vägverkets ombyggnad av Söderleden som måste sänkas för att möjliggöra 
den bro som spårvägen ska korsa Söderleden på. Ombyggnaden av Söderleden utgör i 
sin tur en viktig förutsättning för omvandlingen av Hagebygatan till mer av en stads-
gata.  
 
Samtidigt väntar hela spårvägsutbyggnaden på besked från Banverket om statsbidra-
get ska betalas ut, vilket endast kan ske om projektet pekas ut i nästa Framtidsplan. 
Denna avvaktan dämpar i sin tur engagemanget hos investerare och tempot i utveck-
lingen av området18 vilket medför ökade kostnader för projektet som helhet19. Lås-
ningen har uppstått trots en bred enighet och en gemensam målbild – över parti- och 
                                                 
15 Tjänsteman 1 på Banverket 
16 Tjänsteman på Östgötatrafiken 
17 Politiker i Norrköpings kommun 
18 Tjänsteman 2 på Norrköpings kommun 
19 En uppskjuten vinst innebär ett lägre nuvärde. Ju högre de förväntade samhällsekonomiska effekter-
na av ett projekt är desto mer ”kostar det att vänta” (se t ex NUTEK 2007).  
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blockgränserna, bland chefstjänstemän och bland privata, ideella och offentliga aktö-
rer utanför den kommunala organisationen (inklusive Banverket).  
 

 
Figur 6: Exemplet Spårvägsutbyggnaden till Ljura/Hageby/Navestad – dominerande problema-
tik. 
 
Medan den formella förklaringen till att statsbidraget ej betalas ut är att formella krav 
på ärendegången inte har uppfyllts finns det en konkret problematik av mer informell 
karaktär som handlar om brister i kommunikationen mellan kommunen och Banver-
ket. Regelsystemet är formalia som kommunen hela tiden har haft möjlighet att för-
hålla sig till. Detta har dock varit svårt i en situation där den interna diskussionen 
inom kommunen inte hade landat i ett bindande beslut, utöver den otydliga riktning 
som anges i den icke bindande översiktsplanen. Dialogen mellan kommunen och 
Banverket är därför präglad av respektive aktörs planeringsvardag och beslutslogik, 
något som diskuteras vidare i avsnitt 3.1.2. Kommunen har en lång historia av politis-
ka diskussioner kring projektet där statsbidragsansökan är en central del i processens 
kulmen, medan Banverket utgår från den formalia som reglerar hanteringen av stats-
bidrag och tar det formella ansökningstillfället som startpunkt för sin medverkan. De 
informella förutsättningarna spelar därför en central roll. 
 
Låsningen beror med andra ord inte i första hand på en intressekonflikt – snarare 
tvärtom. Någon större diskussion om projektets mål ur ett intresseperspektiv tycks 
lysa med sin frånvaro. Istället handlar det om svårigheterna att samordna planerings-
insatser från aktörer inom olika planeringssystem, med olika planeringslogik och pla-
neringshorisonter. Hela projektet hade sannolikt tjänat på större tydlighet från flera 
håll – dels från kommunen gentemot Banverket om sina långsiktiga ambitioner i kol-
lektivtrafiksystemet, och dels från Banverket gentemot kommunen om de formella 
krav som regelsystemet ställer på ett statsbidragsprojekt.  
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2.2 Exemplet Uppsala – Stadsläkning kring trafikleder 

2.2.1 Förtätning utmed Råbyvägen 
I slutet av 2006 öppnades nya E4 förbi Uppsala till Björklinge. Under oktober 2007 
invigdes den resterande sträckan av motorvägsbygget upp till Mehedeby. Samtidigt 
öppnades förlängningen av Bärbyleden som därmed binder ihop nya E4 med riksväg 
55 och 72 västerut. Som resultat av detta får gamla E4 (Tycho Hedéns väg), tillsam-
mans med ett antal andra vägar genom staden, nya funktioner i stadens trafiksystem. I 
samband med dessa förändringar har också kommunen övertagit väghållarrollen från 
staten. Mot den bakgrunden finns det en kommunal ambition att omvandla dessa tra-
fikleder till stadsgator med förtätning som ett viktigt inslag. En av dessa är Råbyvä-
gen. 
 

 
Figur 7: Råbyvägens läge i Uppsala. 
 
Utmed Råbyvägen pågår flera utvecklingsprojekt mellan järnvägen och Tycho He-
déns väg. Kommunen har ett antal detaljplaneuppdrag i lite olika faser på sträckan. Ett 
nyligen avslutat sådant har syftat till att möjliggöra för Riksbyggen att bygga drygt 
200 lägenheter mellan gatan och den nuvarande bebyggelsen på mark som i nuläget är 
parkeringsplatser utmed ett avsnitt av Råbyvägen där gaturummet idag är ca 140 m.  
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© LANTMÄTERIET, MEDGIV-2008-16398 
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Figur 8: Den diskuterade delen av Råbyvägen åt nordost, våren 2007. 
 
 

 
Figur 9: Parkeringsplatser mellan Råbyvägen (till höger utanför bilden) och den befintliga be-
byggelsen vid Väktargatan (till vänster) våren 2007, där den diskuterade detaljplanen syftar till 
att möjliggöra bostadsbyggande. 
 
Själva gatan – Råbyvägen – ingår inte i planområdet. Däremot är Råbyvägen, till-
sammans med bl a Tycho Hedéns väg, utpekad som omvandlingsområde i översikts-
planen för staden från 2002. Den långsiktiga strategin är enligt översiktsplanen att 
Råbyvägen ska omvandlas från trafikled och ges ”karaktär av stadsgata”20. På andra 
sidan Råbyvägen pågår ett programarbete för förtätning på mark av liknande karaktär 
som det aktuella projektet. Därför har det varit principiellt viktigt för Stadsbyggnads-
kontoret (SBK) att föra en diskussion med Gatu- och Trafikkontoret (GTK) om gatans 
framtida utformning. Förutsättningarna för en ”stadsmässig” lösning (oavsett hur den 
definieras) av bebyggelseutvecklingen påverkas av den kringliggande gatu- och tra-

                                                 
20 Uppsala kommun (2002, s 47) 
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fikstrukturen. I denna process har SBK och GTK haft svårt att komma överens om en 
lösning för gatans framtida utveckling. SBK har därför begärt hjälp från Kommunled-
ningskontoret (KLK), som i egenskap av kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
kommunens översiktliga planering, med en principdiskussion om hur denna typ av 
gator ska hanteras i det nya vägnätet. I det sammanhanget har projektet lyfts in som 
ett delprojekt i Den Goda Staden med benämningen stadsläkning kring trafikleder 
med syftet att ”omvandla området längs med en trafikled som ändrar funktion, så att 
staden kan växa närmare gatan och bilda en mer stadslik miljö”21.  
 

2.2.2 Oenighet om gaturummets utformning 
I diskussionen mellan GTK och SBK har de två kontoren varit oense i flera konkreta 
avseenden. En av tvistefrågorna är kantstensparkering. Det ökade antalet bostäder i 
området gör att nya parkeringsplatser måste tillskapas, särskilt mot bakgrund av att de 
nya husen byggs på det som idag är parkeringsplatser. SBK vill, utöver nya p-platser i 
garage och ett p-hus, lösa detta med kantstensparkering på Väktargatan – den gata 
som blir angöringsgata enligt detaljplanen22. Mot detta har GTK (och GTN) reagerat 
med hänvisning till förutsättningarna för vinterväghållning och trafiksäkerheten:  

”Rationell och kostnadseffektiv vinterdrift av en gata förutsätter att snön kan skottas åt 
båda sidorna och att snön sedan får ligga kvar till dess att tillfälle finns att forsla bort 
snön. […] Kantstensparkering utmed en bostadsgata kan innebära en trafikfara för 
bland annat barn som kan springa ut i gatan mellan bilarna.”23 

 
För att skapa förutsättningar för verksamheter i bottenvåningarna ut mot Råbyvägen 
har SBK också framhållit betydelsen av kantstensparkering utmed Råbyvägen. Möj-
ligheten att kunna göra korta stopp för att göra snabba ärenden anses vara en viktig 
förutsättning för många affärsverksamheter24. Av GTK har däremot kantstensparker-
ing utmed Råbyvägen betraktats som en komplicerande faktor för kollektivtrafikens 
framkomlighet och som störande för trafikrytmen25. 
 
Som ett led i omvandlingen av Råbyvägen till stadsgata har SBK velat smalna av ga-
turummet, dels för att skapa ett mer ”tätt och tydligt gaturum”26 och dels för att ge 
förutsättningar för stora gårdar på baksidan av de u-formade husen27. Att begränsa 
antalet körfält till ett i vardera riktning är då ett naturligt steg. GTK, däremot har sett 
Råbyvägen som en mycket strategisk länk i stadens trafiksystem och har varit mycket 
tveksamma till att begränsa antalet körfält. Dels har man sett gatan som en viktig del i 
det framtida kollektivtrafiksystemet, där det eventuellt kommer krävas särskilda kol-
lektivtrafikkörfält, och dels har man värnat om gatans förmåga att hantera en växande 
mängd trafik (som beräknas öka från 8000 till 10000 fordon per dygn fram till 
202028). Gatusektionens bredd har därför varit en central tvistefråga i diskussionen, 
där SBK har förespråkat en sektion på 30 meter medan GTK har sett 37 meter som en 
förutsättning för att klara kraven på gatan.  
 
                                                 
21 Se förteckning över delprojekten i bilagan till denna rapport 
22 Uppsala kommun (2007a) 
23 Uppsala kommun (2007b, s 2) 
24 Tjänstemän 1 och 4 på Uppsala kommun 
25 Tjänsteman 11 på Uppsala kommun 
26 Uppsala kommun (2007a, s 13) 
27 Tjänsteman 4 på Uppsala kommun 
28 Uppsala kommun (2006) 
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SBK förväntar sig att ”Råbyvägen på ett mer påtagligt sätt införlivas i stadens övriga 
gatunät och trafikrytm”29 som en följd av den nya E4:ans öppnande och menar att 
trafikmängderna inte nödvändigtvis behöver tas för givna eftersom trafikbeteendet 
också formas av det stads- och bebyggelsemässiga sammanhanget30. GTK (och GTN), 
å andra sidan, ansåg i sitt samrådsyttrande över planförslaget att ”den viktiga funktion 
i huvudgatunätet som Råbyvägen har fått i och med dess koppling till Bärbyleden och 
E4”31 borde betonas. 
 
Vad den övergripande ambitionen – att omvandla den nuvarande vägen till en stads-
gata – innebär konkret finns det inget givet svar på och den diskussion som har förts 
mellan SBK och GTK illustrerar det faktum att man har olika syn på detta. Samtidigt 
har byggherren satt stor press på kommunen att hitta en lösning inom rimlig tid och 
har förväntat sig ett beslut före utgången av 2007.  
 
Under processens gång har KLK varit sammankallande i en arbetsgrupp inledningsvis 
bestående av personer från GTK och SBK samt Vägverket men efterhand också med 
företrädare för Fritids- och Naturkontoret samt Miljökontoret, för att genom dialog 
närma sig en gemensam vision för arbetet. Som stöd i processen har SWECO VBB 
anlitats för att bidra med lösningsförslag för området32. I november 2007 antog Bygg-
nadsnämnden planen som vann laga kraft 19 december33 utan att en överenskommelse 
med GTK/GTN hade uppnåtts om gaturummets utformning.  
 

2.2.3 Begreppsförvirring? 
Eftersom det finns en övergripande strategi att omvandla Råbyvägen till en ”stadsga-
ta” enligt översiktsplanen kan den oenighet som nu har uppstått tolkas som en följd av 
att två sektorer tolkar begreppet ”stadsgata” på olika sätt. I viss mån finns det stöd för 
en sådan slutsats i underlaget till denna rapport, även om innebörden i själva begrep-
pet ”stadsmässighet” egentligen inte framstår som särskilt kontroversiell. Någon prin-
cipiellt avgörande och uppenbar motsättning mellan GTK:s och SBK:s syn på vad 
stadsmässighet innebär är svår att peka på. Båda sidor beskriver begreppet ”stadsmäs-
sighet” i termer av funktionsblandning, en gång- och cykelvänlig miljö, verksamheter 
i bottenplan, mm.  
 
Däremot finns det en skillnad i synen på hur angeläget det är att faktiskt reda ut be-
greppets innebörd i just Råbyvägens kontext. De egenskaper som kännetecknar stads-
mässighet måste nyanseras utifrån platsens kvaliteter. På SBK tycker man sig ha en 
klar idé över Råbyvägens framtid som stadsgata enligt översiktsplanen. GTK å andra 
sidan har inte ägnat samma tid och kraft åt att hitta sin egen tolkning av översiktspla-
nens skrivning.  
 
Detta bottnar i sin tur i en skillnad i synen på hur stor vikt som ska läggas vid detta 
begrepp när utformningen av Råbyvägen diskuteras, dvs hur styrande det ska vara för 
utvecklingen i detta sammanhang. En tjänsteman på SBK uttrycker kontorets inställ-
ning så här: ”Vi arbetar utifrån ett politiskt direktiv uttryckt i ÖP. […] Men ÖP är 
                                                 
29 Uppsala kommun (2007a, s 13) 
30 Tjänsteman 1 på Uppsala kommun 
31 Uppsala kommun (2007b, s 2) 
32 SWECO VBB (2008) 
33 Uppsala kommun (2007a) 
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alltid bara en viljeinriktning. Den måste sedan prövas i detaljplaneringen och det är 
det vi gör nu. Vi tolkar den som att fördelarna med förtätning överväger nackdelar-
na.”34. En tjänsteman från GTK säger istället: ”Ibland kan jag undra om det är bra 
att bygga överallt. Har Stadsbyggnadskontoret ens ställt sig frågan om det är rätt att 
bygga där på Råbyvägen?”35. Eller som en kollega till denne på samma kontor frågar 
sig: ”Även om det inte är Gatu- och Trafikkontorets primära fråga kan man undra 
vem som vill etablera verksamheter i bottenplan så långt från city?”36 och pekar på 
att samma tankegångar förekommer i diskussionen om Fyrislundsgatan ännu längre ut 
från centrum.  
 
Det finns alltså en uppfattning på GTK att SBK lite oreflekterat har ställt in sig på att 
bygga en viss typ av stadsgator oavsett de platsspecifika förutsättningarna för det. 
SBK å andra sidan menar att ambitionen om stadsläkning är viktig för att möjliggöra 
för staden att växa på lång sikt – inte bara för att tillgodose dagens behov: ”Plane-
ringen är långsiktig och ska möjliggöra en stadstillväxt på flera decenniers sikt.”37. 
Därför är det, enligt SBK, motiverat att göra den här typen av förändringar nu även 
om platsen i dagsläget inte ger ideala förutsättningar för verksamheter i bottenplanet. 
Ur ett trafikplanerarperspektiv är gatan viktig som länk i en långsiktig strategi för det 
framtida transportsystemet, inte minst för kollektivtrafiken, och bör därför inte låsas 
vid en fysisk utformning som är inflexibel på längre sikt38. Det finns alltså helt olika 
uppfattningar om vad som bör tolkas in i begreppet ”långsiktighet”. 
 
I fallet Råbyvägen finns det alltså en uppenbar konflikt mellan å ena sidan GTK och å 
andra sidan SBK och KLK, som härrör från olika perspektiv på situationen och på 
varandras agerande. SBK och KLK efterlyser en mjukare och öppnare inställning till 
de konkreta utformningsfrågorna hos GTK, med ambitionen att hålla kvar diskussio-
nen på principnivå. SBK och KLK pekar t ex upprepat på GTK:s tendens att snabbt 
hamna i tekniska detaljfrågor snarare än de övergripande principfrågorna39. Samtidigt 
finns det en skepsis från GTK:s håll över KLK:s och SBK:s förmåga att hantera de 
sektorsfrågor (miljökvalitetsnormer, trafiksäkerhet, framkomlighet, etc) som GTK 
ansvarar för. Man menar också att det finns en bristande förståelse hos SBK för det 
faktum att GTK som väghållare i framtiden kan bli ansvarig för att åtgärda problem 
som uppstått med t ex buller och luftkvalitet som följd av förtätning40. 
 

2.2.4 Trafiken och översiktsplanen  
För att förstå den nuvarande situationen måste man gå tillbaka till framtagandet av 
översiktsplanen för staden41. Det är därifrån SBK hämtar sin legitimitet för den lös-
ning man föreslår och som GTK tvekar inför.  
 
På uppdrag av kommunstyrelsen 1997 inledde dåvarande Kommunstyrelsens kontor 
(senare Kommunledningskontoret – KLK) en fem år lång och ambitiös process som 

                                                 
34 Tjänsteman 1 på Uppsala kommun 
35 Tjänsteman 2 på Uppsala kommun 
36 Tjänsteman 3 på Uppsala kommun 
37 Tjänsteman 4 på Uppsala kommun 
38 Tjänstemän 2 och 7 på Uppsala kommun 
39 Tjänsteman 1, 4, 5 och 6 på Uppsala kommun 
40 Tjänsteman 7 på Uppsala kommun 
41 Uppsala kommun (2002) 
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2002 resulterade i en översiktsplan för staden. På vägen dit hade ett omfattande vi-
sionsarbete pågått med start i diskussionsunderlaget ”Tre perspektiv på Uppsala 
2012”42 där stadens utvecklingsförutsättningar som hembygd och som del i den globa-
la ekonomin och kretsloppet diskuterades med sikte på år 2012. En bred samrådspro-
cess kring materialet omfattade bl a medborgarpaneler, debatter med intresseorganisa-
tioner, dialog med skolklasser och ett internt remissförfarande inom den kommunala 
förvaltningen. Med utgångspunkt i det arbetet togs sedan en ”Vision och strategi för 
staden” fram43 – denna gång med sikte på år 2020. Även denna hade på motsvarande 
sätt först diskuterats i samråd med ett stort antal aktörer och intressenter i kommunen. 
Efter att visionen var antagen av kommunfullmäktige 2000 togs året därpå ett förslag 
till översiktsplan för staden fram och efter omarbetningar i två omgångar i samband 
med samråd respektive utställning antog kommunfullmäktige den översiktsplan som 
nu ligger till grund för planeringen av Uppsala stad44.  
 
Översiktsplanen togs alltså fram under en lång process med brett inflytande från flera 
håll. Men från trafikplanerarhåll finns det en skepsis över hanteringen av trafikfrågor-
na i översiktsplanen. I Tekniska beställarnämndens (en tidigare motsvarighet till nu-
varande Gatu- och Trafiknämnden) yttrande över översiktsplanen uttalar man i brist 
på en välutvecklad kollektivtrafikstrategi en osäkerhet om kollektivtrafikens framtid 
och i tjänstemannaförslaget till nämndens yttrande efterlyses en särskild trafikplan: 
”Vilka av dagens huvudgator som eventuellt bör reserveras helt eller delvis för kollek-
tivtrafik kan inte beslutas för närvarande. […] Det är kanske dags för en hel trafikplan 
i vilken kollektivtrafikens behov vägs mot biltrafikens”45.  
 
Bristen på integrering av trafikfrågorna, i synnerhet kollektivtrafikfrågorna, i över-
siktsplanen har haft en negativ inverkan på dess legitimitet som övergripande styrdo-
kument. Därför har inte heller översiktsplanens innehåll präglat arbetet på GTK i 
samma utsträckning som på SBK.  
 

2.2.5 Sammanfattande slutsatser 
Uppsalas Stadsläkningsprojekt omfattar en klassisk motsättning mellan trafik- och 
stadsplanering. I detta fall kommer denna motsättning i sak till uttryck i olika fysiska 
anspråk på gaturummets utformning. Om den fastställda planen ska kombineras med 
den utformning för gatan som GTK förordar kommer det att ske på bekostnad av be-
byggelseutrymmet på södra sidan och därmed påverka förutsättningarna för en hel-
hetslösning för gaturummet. Problemet är alltså att man nu låser sig vid en bebyggel-
seutformning på norra sidan som minskar flexibiliteten för övriga delar av gaturum-
met, dvs södra sidan av gatan alternativt gatan i sig. Istället för att hitta en principlös-
ning för bebyggelsen på norra och södra sidan samt gatan (med dess olika anspråk och 
behov av trafiksäkerhetsaspekter, framkomlighet för bilar och kollektivtrafik) gemen-
samt har nu den konkreta detaljplaneverkligheten genom trycket från byggherren 
tvingat fram en lösning som saknar ett helhetsperspektiv. 
 
Men det finns en annan dimension i denna problematik. Svårigheten att komma över-
ens om Råbyvägen bottnar i svårigheten att enas om grundläggande styrprinciper för 
                                                 
42 Uppsala kommun (1998) 
43 Uppsala kommun (2000) 
44 Uppsala kommun (2002) 
45 Uppsala kommun (2001, s 8) 
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platsens utveckling. SBK ser översiktsplanen som det sammanhang där sådana princi-
per är formulerade, men den är utformad utifrån vissa perspektiv där trafikperspekti-
vet inte är tillräckligt beaktat enligt GTK. GTK lägger därför mindre vikt vid över-
siktsplanen som styrdokument än vad SBK och KLK gör och tycker att även GTK 
borde göra.  
 
Bristen på samordning kan därmed inte bara förklaras med formella faktorer som att 
ansvaret för gaturummet som helhet är uppdelat på olika förvaltningar och nämnder. 
Vad ambitionen att omvandla Råbyvägen till en stadsgata innebär är i högsta grad en 
tolkningsfråga, som inte bara handlar om olika intressen utan också om synen på 
översiktsplanen som styrdokument. Grundläggande skillnader i synen på trafik och 
bebyggelse, t ex med avseende på vad som är en ”långsiktig” lösning, är därför vikti-
ga förutsättningar för samordningen mellan trafik- och bebyggelseplaneringen.  
 

 
Figur 10: Exemplet Stadsläkning vid Råbyvägen – dominerande problematik. 
 
Från politiskt håll har det hävdats att de motsättningar som har tagits upp framför allt 
ligger på tjänstemannaplanet46. Visserligen ändrade Gatu- och Trafiknämnden i tjäns-
temannaförslaget till yttrande över planförslaget i samrådsskedet, där GTK hade före-
slagit att nämnden skulle avstyrka planen, men från tjänstemannahåll anses motsätt-
ningen även finns mellan nämnderna, om än inte lika skarpt.  
 
I samband med antagandet av översiktsplanen 2002 gav KF i uppdrag åt KS att påbör-
ja framtagandet av en kollektivtrafik- och trafikplan för Uppsala stad. En färdig tra-
fikplan för staden låg färdig och antogs 2006. I samband med aktualitetsförklaringen 
av översiktsplanen kommer denna och trafikplanen att integreras till ett dokument fr o 
m 2008. Samtidigt fortsätter diskussionen om Råbyvägen där flera andra planprojekt 
är aktuella både norr och söder om gatan. Dessa arbeten bör kunna ha nytta av erfa-
renheterna från arbetsprocessen i det ovan diskuterade fallet om behovet av samord-
                                                 
46 Politiker i Uppsala kommun 
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nade lösningar – inte bara i de färdiga planerna utan även i de processer som leder 
fram till dem. 
 

2.3 Exemplet Jönköping – Visionsarbete kring storskalig 
stadsutveckling 

2.3.1 På väg in i Stadsbyggnadsvision 2.0 
Efter en kraftig nedgång för Jönköpings centrum i samband med att det gamla rege-
mentet A6 öppnade som externhandelsområde 1987 inleddes i början av 90-talet en 
rad insatser för att utveckla stadskärnan. Östra centrum rustades upp och fick gågata, 
ett nytt kollektivtrafiksystem infördes och ett nytt resecentrum byggdes. 1997 etable-
rades högskolan nära centrum och stadskärnan har genomgått stora förändringar med 
positiva effekter under den senaste 10-15 årsperioden. Efter några års process sjösat-
tes år 2000 Stadsbyggnadsvisionen – en vision för stadskärnans utveckling med stark 
betoning på genomförande enligt devisen ”Från tanke till handling”. Jönköpings arbe-
te med stadskärneförnyelse har fungerat som mall för flera andra städer i Sverige och 
har även väckt intresse utomlands.  
 

   
Figur 11: Stadsbyggnadsvision 1.0 och Stadsbyggnadsvision 2.0. 
 
Stadsbyggnadsvisionen, som hade sitt fokus på Jönköpings stadskärna, håller nu på att 
avslutas. De projekt som identifierades under visionsarbetet har i realiserats, de sista 
är under genomförande. Jönköping står nu inför nya utmaningar och en rad stora fy-
siska omvandlingsprojekt, den här gången med statliga infrastrukturinvesteringar som 
en viktig komponent. Inne i den centrala staden planeras dubbelspår på den idag en-
kelspåriga Jönköpingsbanan, Torsviksområdet på gränsen till Vaggeryds kommun har 
i den nyligen genomförda statliga kombiterminalsutredningen föreslagits som en stra-
tegisk kombiterminal och Götalandsbanan – en framtida höghastighetsjärnväg mellan 
Stockholm och Göteborg – skall gå genom kommunen med en station i staden. Samti-
digt fortsätter utvecklingen av stadskärnan med en upprustning och ombyggnad av 
Östra och Västra Centrum samt områdena kring Munksjön. Mot bakgrund av de 
framgångar man tycker sig ha upplevt genom arbetet med Stadsbyggnadsvisionen har 
man samlat de projekt man bedömer som viktigast under benämningen ”Stadsbygg-
nadsvision 2.0 – Staden och sjöarna”.  
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2.3.2 En historia av framväxande ”helhetssyn” 
Liksom i Uppsalas översiktsplaneprocess har arbetet med stadsutveckling i Jönköping 
präglats av en lång process med utåtriktade inslag som temaseminarier, medborgaren-
käter, mm. Ambitionen var tidigt att involvera berörda intressenter även utanför den 
kommunala organisationen och arbetet med stadskärneutveckling präglades redan i 
samband med den första upprustningen av Östra Centrum av ett nära samarbete mel-
lan kommunen och fastighetsägare. Efter en lång process förenades stadskärnans olika 
företagarföreningar i en gemensam organisation och 1992 bildades centrumutveck-
lingsorganisationen På Stan (numera Jönköping City) som ett samarbete mellan 
kommunen, handlare och fastighetsägare i centrum47. Formatet för På Stan var inspi-
rerat av det engelska konceptet Town Centre Management och var ett tidigt exempel 
på ett sådant samarbete i Sverige48.  
 
På Stan har varit en viktig part i stadens förnyelsearbete men den grundläggande prin-
cipen om samarbete mellan berörda aktörer har även gällt andra aktörer. I samband 
med att Östra Storgatan omvandlades till gågata blev det nödvändigt med omlägg-
ningar av trafiksystemet – inte minst busstrafiken som hade haft Östra Storgatan som 
ett huvudstråk i staden. Inledningsvis gav detta upphov till meningsskiljaktigheter 
mellan å ena sidan kommunen, som var drivande i förändringen av Östra Centrum, 
och å andra sidan gatans handlare och busstrafikens huvudman, Länstrafiken, som 
upplevde omvandlingen av Östra Storgatan negativt utifrån sina respektive verksam-
heters perspektiv49. Det fanns dock en politisk övertygelse i staden om värdet i om-
vandlingen som därför drevs igenom trots protesterna. Detta tvingade i sin tur fram en 
översyn av kollektivtrafiksystemet i staden. Successivt växte ett samarbete fram mel-
lan kommunen och Länstrafiken och när sedan det sk Komfortpaketet genomfördes – 
effektiviseringen av kollektivtrafiken med bl a ett nytt stomlinjenät – skedde detta 
under delat projektledarskap mellan kommunen och Länstrafiken. Den stads- och tra-
fikomvandling som skedde i samband med upprustningen av Östra och senare Västra 
Centrum samt Komfortpaketet följdes sedan av ett nytt resecentrum för samordning 
av den lokala, regionala och nationella kollektivtrafiken.  
 

2.3.3 En samlad strategi för stadskärnan – Stadsbyggnadsvisio-
nen  

Mot slutet av 1990-talet hade alltså flera större projekt genomförts och sambanden 
dem emellan blivit allt tydligare. Så långt hade projekten definierats vart och ett för 
sig, även om de i hög grad byggde på varandra. Successivt växte insikten fram att ett 
riktigt helhetsgrepp borde omfatta dessa delar sammantaget, dvs hela stadskärnan. Vid 
ungefär samma tid (1997) flyttade högskolan in i de centralt belägna lokalerna på 
Väster vilket innebar ytterligare förändringar för stadskärnan. Dessutom planerades en 
expansion av högskolan vars studentantal ökade med ca 40% de första fem åren efter 

                                                 
47 Representant för På Stan 
48 Tornberg & Hansen (2007) 
49 Pettersson och Nilsson (2007) 
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flytten till centrum50. Mot denna bakgrund initierades därför 1998 ett brett arbete för 
utveckling av hela stadskärnan samlat under benämningen Stadsbyggnadsvisionen51.  
 
Framtagandet av Stadsbyggnadsvisionen inleddes med en bred diskussion om stadens 
karaktär och utvecklingsförutsättningar, med avstamp i analyser och rapporter om 
exempelvis stadskärnans roll i en stadsregion52, stadens trafiksystem och olika fysiska 
utvecklingsmöjligheter. Ett antal seminarier hölls utifrån frågeställningen ”Vad är den 
goda staden?”och på teman som stadens relation till vattnet, stadens mötesplatser hög-
skolans utveckling53. I kommunikationen med allmänheten användes olika typer av 
visualiseringsverktyg för att visa hur staden skulle kunna komma att förändras. Politi-
ker och tjänstemän från kommunen informerade på föreningsmöten o d. Samtidigt 
fördes en vidare diskussion om utvecklingen av kommunen som helhet, resulterande i 
den kommunövergripande visionen ”Ljuset vid Vättern” där själva centrumfunktionen 
lyftes fram särskilt i samband med att stadens roll som centrum i ett vidare regionalt 
sammanhang samt som mötesplats och kommunikationscentrum framhölls som pro-
filområden för Jönköping54. ”Ljuset vid Vättern” skulle enligt beslutet i kommunfull-
mäktige fungera som ”riktlinjer för all annan strategisk och övergripande plane-
ring”55. En central utgångspunkt för Stadsbyggnadsvisionen var alltså den grund-
läggande tanken på betydelsen av en attraktiv och väl fungerande kärna i regionen och 
staden – en utgångspunkt med förankring i kommunens mest övergripande visionsdo-
kument. Konkretiserandet av stadsbyggnadsvisionen i projekt byggde därför på ett 
sådant helhetsperspektiv där stadskärnan som sådan, snarare än de enstaka fysiska 
omvandlingsprojekten stod i fokus: 

”Staden är inte bara byggnader, gator och torg även om dessa är de långsiktigt 
formande stadsbyggnadselementen. Det handlar också i hög grad om innehållet, sta-
dens liv samt platser för utbyte av varor och tjänster, liksom för möten mellan män-
niskor. Stadskärnan är en del av staden, kanske den viktigaste, säkert den mest spek-
takulära.”56 

 
När Stadsbyggnadsvisionen sedan sammanställdes i ett dokument 2000 hade en rad 
projekt – både pågående och framtida – samlats under ett gemensamt paraply. Där 
ingick bl a den omfattande förändringen av området vid Munksjöns norra strand57, 
förnyelsen av Hamnparken och Hamnkanalen, fortsatt utveckling av stadens resecent-
rum, en handelsstrategi för staden, satsningar på hållbara kommunikationer, mm58.  
 
När kommunfullmäktige sedan antog Stadsbyggnadsvisionens förslag till bärande 
idéer och handling underströk man dess betydelse genom att betona att genomföran-
det av den har ”hög prioritet”59. I samband med att Stadsbyggnadsvisionen sjösattes 
förändrades också det sätt man organiserade projektarbetet på. En särskild styrgrupp 

                                                 
50 Statistik från Högskoleverket. Registrerade studenter netto vid Högskolan i Jönköping (inklusive 
Hälsohögskolan i Jönköping fram t o m HT01) per kalenderhalvår. VT98 var antalet studenter 5815 
jämfört med 8030 VT03. Avser registrerade på utbildningsprogram och inkluderar därför inte studenter 
som läser fristående kurser. 
51 Jönköpings kommun (2000a) 
52 Johansson (1999) 
53 Jönköpings kommun (2000a) 
54 Jönköpings kommun (2000b) 
55 Jönköpings kommun (2000c, §145) 
56 Jönköpings kommun (2000a, s 12) 
57 Jönköpings kommun (2002) 
58 Jönköpings kommun (2000a) 
59 Jönköpings kommun (2000c, §146) 
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för arbetet inrättades, bestående av kommunalråden inom ansvarsområde 3, dvs sam-
hällsbyggnads- och de tekniska frågorna60, samt presidierna i stadsbyggnadsnämnden 
och tekniska nämnden. I praktiken anslöts även presidiet för miljönämnden till denna 
grupp och ingick formellt i styrgruppen från 200361. Vidare markerade kommunen sitt 
långsiktiga åtagande genom att redan 2000 avsätta 200 miljoner kronor för genomfö-
randet av Stadsbyggnadsvisionen under perioden 2001-2005 i samband med budget-
arbetet för år 2001. Tidigare hade varje enskilt projekt haft sin egen budget och nu 
beslutade kommunen att avsätta en särskild budget för hela det kommunala åtagandet 
i Stadsbyggnadsvisionen.  
 
Avsättandet av 200 miljoner kronor till arbetet var ett sätt för kommunen att signalera 
sitt långsiktiga och uppriktiga engagemang för visionen. I det kommunala budgetarbe-
tet för år 2001 betonas detta särskilt: ”För det fortsatta projektarbetet och trovärdighe-
ten i detta gentemot utomstående intressenter är det av avgörande vikt, att redan i nu 
föreliggande förslag till investeringsplan markera och reservera ett utrymme för de 
kommande åren. […] För en framtida positiv utveckling av Jönköping och genomfö-
randet av de delprojekt som ingår i Stadsbyggnadsvisionen har den totala kommunfi-
nansierade investeringsvolymen bedömts till 200 Mkr under en femårsperiod, 2001-
2005.”62.  
 

2.3.4 Utvecklingsenheten bildas 
Stadsbyggnadsvisionens grundprinciper byggde på ett helhetsgrepp som förutsatte en 
stark sammanhållande projektledning. Kommunfullmäktige hade markerat sin priori-
tering av arbetet genom att bilda en särskild styrgrupp för den politiska styrningen av 
arbetet samt att avsätta ekonomiska resurser för fullföljandet av kommunens åtagan-
den inom visionen. Däremot följde inte en motsvarande organisationsförändring på 
tjänstemannasidan där arbetet fortsatte inom ramen för den ordinarie förvaltningsor-
ganisationen, dominerat av Stadsbyggnadskontoret.  
 
Stadsbyggnadsvisionens sektorsövergripande karaktär blev dock allt mer påtaglig och 
2003 tog Stadskontoret och Kommunstyrelsen initiativ till en mer sammanhållen or-
ganisation även på tjänstemannasidan då det konstaterades att ”[f]ör närvarande finns 
det ingen instans i den kommunala förvaltningen som har som sitt ansvar att leda och 
samordna stora strategiska projektorganisationer. För vissa fysiska utvecklingsprojekt 
har stadsbyggnadskontoret fungerat som projektansvarig enhet men den typen av 
verksamhet torde dock ligga utanför kontorets egentliga uppgift.”63 För att också sä-
kerställa tjänstemannasidans förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt arbeta med 
och prioritera detta bildades därför en särskild utvecklingsenhet direkt under kom-
munstyrelsen med uppgiften att arbeta med Stadsbyggandsvisionen och andra strate-
giska samhällsbyggnadsfrågor. Utvecklingsenheten skulle ges ”en så fristående ställ-
ning som möjligt inom ramen för den befintliga organisationsstrukturen för att inte 

                                                 
60 Ansvarsområde 3 omfattar översiktlig fysisk planering, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, 
räddningstjänst, va, avfall, fastigheter och energiplanering (Jönköpings kommuns hemsida, 2008-01-
14). 
61 Jönköpings kommun (2003a) 
62 Jönköpings kommun (2000d, §299). Ambitionen att avsätta 200 miljoner kronor för Stadsbyggnads-
visionen följdes sedan upp årligen och den totala finansieringen av Stadsbyggnadsvisionen slutade på 
ca 218 500 000 kr (Jönköpings kommun 2006, s 157). 
63 Jönköpings kommun (2003a, s 3) 
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’tyngas’ av daglig operativ verksamhet”64. Inrättandet av Utvecklingsenheten hos 
kommunstyrelsen var därför också ett sätt att prioritera Stadsbyggnadsvisionen högre.  
 
I samband med bildandet av Utvecklingsenheten samlades också de finansiella resur-
serna för genomförandet av Stadsbyggnadsvisionen hos Kommunstyrelsen65. Det 
ekonomiska ansvaret synkroniserades därigenom med ledningsansvaret då det finan-
siella ansvaret för genomförandet kunde läggas på den projektledning som ansvarade 
för visionen, istället för dem som genomför delarna av den.  
 
Stadsbyggnadsvisionen skilde sig från tidigare stadsutvecklingsarbete genom det långt 
gångna helhetsgrepp som präglade arbetet. Det omfattade inte bara samordningen av 
olika projekt utan också en organisatorisk lösning som tog ett helhetsgrepp om pro-
cessen inom respektive delprojekt. Genom att utse en projektledare med ansvar för ett 
projekts alla faser – från idé till genomförande – var avsikten att säkerställa att den 
ursprungliga idén inte förändrades på ett oreflekterat sätt på vägen mot det fysiska 
slutresultatet. Oavsett om byggfasen i ett projekt utfördes på entreprenad eller i kom-
munens egen regi var projektledningen hela tiden den samma. En tjänsteman beskri-
ver den stora fördelen med att ha ansvar för hela processen så här:  

”Den stora fördelen med det här arbetssättet [från tanke till handling] är att slutprodukten 
blir den man vill ha från början. Som projektledare är jag med i processen hela vägen – 
från idén ända tills sista stenen är satt. […] Om röd vånga granit har följt som en röd tråd 
genom alla de här projekten för att nå en helhetslösning när det gäller granit kan en byg-
gare komma och säga att ’den här granitmuren blir för dyr – vi kör betong istället, det blir 
halva priset’, om han inte har varit med från början och inte har en aning om varför det 
ska vara röd vånga granit där. Detta problem kan också uppstå om det är för många faser 
med olika ansvariga i processen från tanke till handling. Det är som leken där man viskar 
ett ord till en person som viskar detta vidare till nästa och nästa osv  så blir det aldrig 
samma ord som kommer ut på slutet. […] Man får ju kompromissa och pruta och greja men 
jag vet ju var jag ska kompromissa för att det ska bli minst fel i helhetskonceptet och för att 
slutlösningen inte skall förfelas. Om jag måste ta bort någonting tar jag inte bort röd 
vånga. Då tar jag bort något annat .”66 

 
 
Denna organisationsprincip ligger bakom Stadsbyggnadsvisionens underrubrik ”Från 
tanke till handling”67 – ett arbetssätt som inte var helt okontroversiellt när det inför-
des:  

”Nu är organisationen så etablerad så att varje förändring som måste göras tar man med 
mig. Det har man lärt sig. Från början var det lite si och så. […] I början var det ungefär 
så här: ’Jaha vad är kontonummret så vi vet var vi ska dra pengarna?’, sa den som skulle 
bygga. ’Här är inte att dra några pengar. Jag beställer och ska ha en faktura på allt som 
görs och den ska jag kontrollera och betala. […] Annars har jag ju ingen kontroll på eko-
nomin.’ Men det är utklarat nu och fungerar nästan bra. Men så var det inte från början.”68 

 
De arbetssätt genom vilka man har bedrivit stadsutvecklingsarbetet i Jönköping har 
alltså successivt och förhållandevis systematiskt vuxit fram under en knapp 20-
årsperiod, sedan slutet av 1980-talet, för att under början av 2000-talet landa i Stads-
byggnadsvisionen. Detta har gjorts under förhållandevis bred politisk enighet, domi-
nerat av ett antal nyckelpersoner, bland både politiker och tjänstemän. Bildandet av 

                                                 
64 Jönköpings kommun (2003a, s 2) 
65 Jönköpings kommun (2003b) 
66 Tjänsteman 1 på Jönköpings kommun 
67 Jönköpings kommun (2000a) 
68 Tjänsteman 1 på Jönköpings kommun 
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Utvecklingsenheten var ett viktigt steg framåt enligt dem som arbetade i den – de dri-
vande tjänstemännen och politikerna under framtagandet av Stadsbyggnadsvisionen: 
”Förslaget [att inrätta en utvecklingsenhet under kommunstyrelsen] skall (…) ses som 
ett första steg på väg att utforma en effektiv och ändamålsenlig organisation”69. Orga-
nisationen av arbetet med Stadsbyggnadsvisionen var ett sätt att komma upp över 
nämnderna och samtidigt ha dem involverade eftersom presidiet i de hårda nämnderna 
satt med i den politiska ledningen för arbetet. 
 

2.3.5 Ny Stadsbyggnadsvision och nya förutsättningar 
Medan de sista delarna av Stadsbyggnadsvisionen håller på att avslutas har ett pro-
gram för Stadsbyggnadsvision 2.0 tagits fram med underrubriken ”Staden och sjöar-
na”70 under hösten 2007 och våren 2008, som bygger på ett tidigare förslag till hand-
lingsplan71. Denna gång är den geografiska fokuseringen mindre på stadskärnan en-
bart och mer på staden runt Munksjön, kallad Kärnan, och innehåller flera projekt 
med stora statliga infrastrukturinvesteringar som en viktig komponent. Inne i den cen-
trala staden planeras dubbelspår på den idag enkelspåriga Jönköpingsbanan, Torsvik-
sområdet på gränsen till Vaggeryds kommun har i den statliga kombiterminalsutred-
ningen72 föreslagits som en strategisk kombiterminal och Götalandsbanan – en fram-
tida höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg – skall gå genom kommu-
nen med en station i staden. Samtidigt fortsätter utvecklingen av stadskärnan med en 
upprustning och ombyggnad av Östra och Västra Centrum samt områdena kring 
Munksjön. I högre grad än tidigare är dessutom mycket av den mark som ska exploa-
teras i privat ägo vilket ytterligare förändrar förutsättningarna för vision 2 jämfört 
med vision 1. 
 
 

                                                 
69 Jönköpings kommun (2003c, s 1, förf. kursivering) 
70 Jönköpings kommun (2008) 
71 Jönköpings kommun (2005a) 
72 Banverket (2007) 
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Figur 12: De två stadsbyggnadsvisionernas geografiska omfång. Medan Stadsbyggnadsvision 1.0 
hade sitt fokus på stadskärnan tar Stadsbyggnadsvision 2.0 ett större grepp om staden. Anm: 
Kartan är från tiden innan bron över Munksjön färdigställdes 2006. 
 
Efter valet 2006 blev det majoritetsskifte i kommunen och den tidigare koalitionen 
mellan (s) och (c) byttes ut mot en ny koalition mellan de fyra allianspartierna samt 
(mp). Stadsutvecklingsfrågorna har dock som regel inte varit blockåtskiljande i Jön-
köping. Den nya majoriteten gör i sitt kommunprogram för mandatperioden 2007-
2010 tydligt att man har för avsikt att fortsätta det arbete som påbörjats: 

”Arbetet med stadsutveckling och den centrala stadens utbredning ska fortsätta. Området 
runt Munksjön är av strategisk betydelse och i nära samverkan med andra aktörer ska 
kommunen arbeta med att skapa goda förutsättningar för stadens utveckling i enlighet med 
programmet för stadsbyggnadsvisionen ’Staden och sjöarna’”73. 

 
En tjänsteman sa i en intervju att ”i princip finns det ingen partipolitisk strid kring 
stadsbyggnadsfrågorna och politikerna har aldrig lagt sig i detaljer men just hur ar-
betet ska bedrivas vidare verkar meningarna gå isär om.”74  
 
Sedan 2005 har ett antal politiska och personmässiga förändringar successivt utmanat 
mycket av det som hade vuxit fram och av de ansvariga kom att betraktas som själv-
klara framgångsfaktorer i det kommunala stadsutvecklingsarbetet. Under 2005 bytte 
                                                 
73 Jönköpings politiska majoritet (2007, s 3) 
74 Tjänsteman 2 på Jönköpings kommun 
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både Centerpartiet och Moderaterna ut sina representanter på kommunalrådsposterna 
och i januari 2006 gjorde Socialdemokraterna samma sak. I samtliga tre fall innebar 
personbytet en väsentlig föryngring och något av ett generationsskifte på kommunal-
rådsposterna. Strax därefter skedde också ett generationsskifte på tjänstemannasidan i 
samband med att några nyckelpersoner bland tjänstemännen gick i pension. En rad 
personmässiga förutsättningar för arbetet har därför förändrats på senare år.  
 
Sedan majoritetsskiftet 2006 har arbetsorganisationen förändrats. I korthet innebär 
omorganisationen en decentralisering av arbetet med stadsutveckling med ett större 
ansvar för facknämnderna och fackförvaltningarna i arbetet med vision 2.0 än under 
arbetet med vision 1.0. Huvudansvaret ligger hos kommunstyrelsen som kommer ha 
mycket av en samordnande roll och vara starkt beroende av den kompetens och de 
resurser som finns på fackförvaltningarna. Den 1 januari 2007 avvecklades Utveck-
lingsenheten som egen organisatorisk enhet hos kommunstyrelsen (enligt beslut fattat 
av den tidigare majoriteten redan 2005) och i december 2007 antogs ett förslag till ny 
organisation för Stadsbyggnadsvision 2.0. Den nya organisationen skiljer sig i grun-
den från den tidigare Utvecklingsenhetsbaserade motsvarigheten under vision 1. Fort-
farande styrs själva visionsarbetet från kommunstyrelsen via Tekniska utskottet75 och 
kommunalrådet med ansvar för de fysiska stadsutvecklingsfrågorna (dvs ansvarsom-
råde 3). På tjänstemannasidan har en samhällsbyggnadsstrateg, placerad på stadskon-
toret under kommunstyrelsen, det samordnande ansvaret för visionsarbetet. Till skill-
nad från tidigare överlämnas ansvaret för ett projekt till facknämnderna när det går 
från idé- och utredningsstadierna till en genomförandefas. I samband med det förs 
även investeringsmedel över från KS till nämnderna.  
 
Sekvensen ”Idé-utredning-planering-byggnation”, som alltså tidigare låg helt hos 
Kommunstyrelsen och Utvecklingsenheten är nu fördelad på kommunstyrelsen för de 
tidiga skedena och nämnderna för de senare skedena. Samordningen av det arbete 
som utförs på förvaltningsnivå sker via en projektledningsgrupp där samhällsbygg-
nadsstrategen samlar förvaltningschefer och representanter från berörda förvaltningar. 
Något motsvarande forum för nämndpolitiker är inte formaliserat utan den politiska 
samordningen sker i Tekniska utskottet.  
 
I samband med att den nya organisationen beslutades markerade kommunstyrelsen att 
”det är viktigt att påpeka att avsikten i denna fas är att arbetet i än högre grad bedrivs i 
den ordinarie förvaltningsorganisationen med ett brett perspektiv där de tekniska för-
valtningarna och förvaltningarna inom välfärdsområdet har ett gemensamt ansvar att 
förverkliga och driva processer”76. 
 
Våren 2008 finns ett remissförslag till Stadsbyggnadsvision 2.077 och ett halvdagsse-
minarium med ca 250 intressenter inom och utanför den kommunala organisationen 
genomfördes i februari 2008. Ett politiskt beslut om visionen förväntas kunna tas efter 
sommaren 200878.  
 

                                                 
75 Kommunstyrelsens ansvar är uppdelat på tre ansvarsområden fördelade på var sitt utskott; Lednings-
utskottet, Tekniska utskottet samt Välfärdsutskottet.  
76 Jönköpings kommun (2007b, §426) 
77 Jönköpings kommun (2008) 
78 Jönköpings kommun (2007b) 
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2.3.6 Delade meningar om den nya organisationen 
Omorganiserandet av det strategiska stadsutvecklingsarbetet i Jönköping kan förefalla 
vara en följd av majoritetsskiftet efter valet 2006. De organisatoriska förändringar 
som nu görs har dock i hög grad beslutats redan av den förra majoriteten. Utveck-
lingsenheten bildades från början som en projektorganisation huvudsakligen för ge-
nomförandet av Stadsbyggnadsvisionen. Redan vid inrättandet av Utvecklingsenheten 
2003 beslutade kommunfullmäktige att denna organisationsform skulle utvärderas 
innan mandatperiodens slut och att ett nytt förslag till organisation skulle presenteras 
inför mandatperioden 2007-201079. Två år senare genomfördes följaktligen en över-
syn av Stadskontorets organisation80 samt en särskild översyn av just organisationen 
kring infrastruktur- och de strategiska samhällsbyggnadsfrågorna81. Den slutsats som 
drogs i samband med detta och som kommunfullmäktige sedan beslutade om var att 
”Utvecklingsenheten avvecklas fr o m 2007 som en egen organisatorisk enhet under 
kommunstyrelsen och återförs till stadsbyggnadsnämnden”82. I samband med det be-
slutades även om skapandet av den befattning som samhällsbyggnadsstrategen nu har 
för ”ledning och samordning av utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnads- och inf-
rastrukturområdet”83.  
 
Hur arbetet bäst organiseras är omdiskuterat och det råder delade meningar om detta 
inom kommunen. Den grundläggande meningsmotsättningen handlar om fördelningen 
av ansvar och uppgifter mellan å ena sidan kommunstyrelsen och å andra sidan 
nämnderna – en motsättning som var tydlig redan vid bildandet av Utvecklingsenhe-
ten 2003 då två fullmäktigeledamöter reserverade sig mot beslutet att skapa den nya 
organisationen med motiveringen: ”Det är fel att undandra dessa stora frågor breda 
politiska lösningar, de skall behandlas i nämnderna. […] De anställda inom respektive 
förvaltning bör få utöva sin kunskap som de är anställda för.”84 Reservationen sam-
manfattar väl de två huvudsakliga kritikpunkterna mot en allt för kommunstyrelseba-
serad organisation.  
 
För det första antyds ett politiskt/demokratiskt problem i att de politiska nämnderna 
inte ska få ansvar för så pass stora frågor som stadsutvecklingsfrågorna.  
Uppfattningen att det har funnits ett demokratiskt underskott i det tidigare systemet 
framhålls av den nuvarande politiska majoriteten:  

”Vi tyckte att våra politiska nämnder – stadsbyggnadsnämnd, teknisk nämnd och andra – 
att vi gick i filer förbi dem ibland, och det tyckte vi ur demokratisk synpunkt kanske inte var 
riktigt bra. Och därför ville vi då återföra frågor [till dessa nämnder]. […] Sen valde vi att 
tillsätta en samhällsbyggnadsstrateg och en miljöstrateg och det ville vi ha direkt under 
[kommunstyrelsen]. Det var ju lite tanken just att ha personer som kanske inte är så väldigt 
kopplade till en viss förvaltning utan att de ska känna att de har ingångar i alla våra för-
valtningar för att få den här bredden, så att man ska få ett synsätt där stadsplaneringsfrå-
gan inte bara är en fråga för arkitekter och andra utan det är också en fråga för dem som 
jobbar med barn och ungdomar, och för dem som jobbar med våra äldre eller funktions-
hindrade. Ett bredare synsätt.”85  

 

                                                 
79 Jönköpings kommun (2003b) 
80 Jönköpings kommun (2005b) 
81 Jönköpings kommun (2005c) 
82 Jönköpings kommun (2005d, §354) 
83 Jönköpings kommun (2005d, §354) 
84 Jönköpings kommun (2003b, §91) 
85 Politiker i Jönköpings kommun 
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För det andra antyder reservationen ovan ett problem när det gäller hur kommunens 
resurser och kompetens bäst tas tillvara. Baserat på ett snarlikt resonemang visade 
Stadsbyggnadskontoret sitt stöd för förslaget om avveckling av kommunstyrelsens 
utvecklingsenhet 2005. Genom att flytta över de operativa delarna av Stadsbyggnads-
visionen till Stadsbyggnadskontoret ansåg kontoret att det ”ges förutsättningar för 
goda helhetslösningar och verksamheten effektiviseras genom närhet mellan olika 
berörda verksamhetsgrenar”86. Miljökontoret ger i sitt motsvarande yttrande över 
Stadskontorets organisationsöversyn, med anledning av ett alternativt förslag att istäl-
let bygga upp en större tjänstemannaorganisation direkt under kommunstyrelsen, ut-
tryck för en närbesläktad synpunkt: ”Risk finns att det byggs en parallell organisation 
till den operativa verksamhet som finns ute på förvaltningarna”87. Kvalitets-
/effektivitetsargumentet framhålls också av en företrädare för den nuvarande politiska 
majoriteten som pekar på behovet av att använda alla de resurser och den kompetens 
som finns ute i organisationen: ”Ska vi lyckas med våra mål så måste vi i alla verk-
samheter ta ansvar för sånt här.” och ”[Strategen] ska ju inte jobba i det dagsaktuel-
la utan med strategier. Sen ska ju de förverkligas och då är det några andra än [stra-
tegen] som gör det. Det är ju inte [strategens] uppdrag, utan det är ju det strategis-
ka.”88 
 
I kontrast till dessa ståndpunkter står alltså istället argumentet att hög kvalitet och 
samordnade lösningar kräver en sammanhållen projektorganisation enligt de styrprin-
ciper vars framväxt i Jönköping beskrivits ovan.  
 
Att det råder delade meningar inom kommunen om hur arbetet bäst bedrivs framöver 
kan ur ett demokratiskt perspektiv betraktas som ett sundhetstecken och fullt naturligt. 
Däremot finns det ett problem om de förändringar som görs inte kan motiveras på ett 
övertygande sätt inom organisationen. Den politiska majoriteten motiverar omorgani-
sationen med ett behov av större inflytande från facknämnderna: ”Det blev väldigt 
många beslut som rasade förbi de politiska nämnderna som egentligen har ansvar för 
liknande frågor i andra sammanhang.”89 
 
Från tjänstemannahåll (på tidigare utvecklingsenheten) tycker man att de berörda 
nämnderna har varit med i den politiska ledningen av arbetet eftersom representanter 
från kommunstyrelsen och från presidierna i de berörda nämnderna har suttit med i 
styrgruppen för Stadsbyggnadsvisionen hela tiden: ”Därför är man lite förvånad när 
man idag utvärderar den organisationen och tycker att nämnderna hade för lite att 
säga till om. Och så la man ner det hela och så ska allt gå tillbaka till nämnderna nu 
igen. De var ju med i ledningen – hela tiden.”90 
 

2.3.7 Risken med en avstannad process 
Den omorganisation som har skett har inneburit att tidigare etablerade arbetsformer 
har ersatts av nya. I samband med denna övergång var roll- och ansvarsfördelningen 
oklar under en tid med följden att det strategiska stadsutvecklingsarbetet i kommunen 
stannade av: ”I dagsläget [våren 2007] är allt i ett standby-läge. Vi vet inte riktigt 
                                                 
86 Jönköpings kommun (2005e, s 1, förf. kursivering) 
87 Jönköpings kommun (2005f, s 2) 
88 Politiker i Jönköpings kommun 
89 Politiker i Jönköpings kommun 
90 Tjänsteman 1 på Jönköpings kommun 
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vad vi väntar på. Det är ingen som säger åt oss att ta tag i det. Någon måste ge någon 
mandatet att börja arbeta. Vem som ska säga åt vem är oklart.”91 Mot bakgrund av 
den omfattande process och det momentum som byggdes upp under arbetet med vi-
sion 1 har det funnits farhågor om att en avstannad process skulle riskera att bli trög 
att starta upp igen92. Bland de tjänstemän som arbetade i den tidigare etablerade orga-
nisationen frambringade den otydlighet som uppstod under 2006 och 2007 en oro 
kring huruvida kommunen skulle kunna upprätthålla sin styrande roll i utvecklingen: 
”Om inte kommunen tar rodret i utvecklingen kommer andra krafter att göra det och 
då tappar man helhetsgreppet” (sagt 2007)93. Samtidigt fortgår de verksamheter och 
den planering som bedrivs av andra aktörer, t ex Banverket och privata byggherrar, 
med risk för att nödvändiga beslut behöver fattas utan stöd i en långsiktig strategi. I 
förslaget till handlingsplan för Stadsbyggnadsvision 2.0 betonades därför att ”Av av-
görande betydelse är att arbetet kan bedrivas med kontinuitet” 94. 
 
Den politiska nivån signalerar samma typ av insikt och ser behovet av ett sammanhål-
let helhetsgrepp som angeläget:  

”När vi går vidare söder om Munksjön så är det väldigt många olika fastighetsägare. Det 
betyder att det blir fler aktörer och då är ju samverkan viktigt och att hitta ett samspel så 
att man får med de andra så att de känner att de är med och påverkar och kommer med 
sina idéer. […] Här finns en massa markägare och det har förvärvats mark i området som 
ju gör att man måste ha snurr på det här – annars blir det ju en ekonomiskt taskig sits för 
en del. Så trycket på kommunen är ju rätt så hårt att vi ska komma igång och att det ska gå 
snabbt: ’Nu kan ni väl göra detaljplan för vårt område så vi får börja för vi är ju färdiga…’ 
och så kan ju vi inte riktigt tänka därför att vi måste ju se helheten så att vi inte planerar 
fel. En annan del som är avgörande är kommunikationer och trafiklösningar när man byg-
ger staden vidare. […] Vi måste ju fundera för framtiden för den trafik som ändå måste in i 
centrum. […] Och det finns ju också andra hänsyn som ska tas, t ex när det gäller långsik-
tiga infrastrukturprojekt som vi är engagerade i, som Götalandsbanan. Var ska en station 
finnas och hur ska ett spår in till centrala delarna av Jönköping ledas in på ett bra sätt.”95 

 
Risken för bristande strategisk kapacitet i det kommunala stadsutvecklingsarbetet 
verkar alltså vara påtaglig för såväl tjänstemännen i den ”etablerade” organisationen 
som den ”nya generationens” politiker. Därför bör också den ovisshet som präglade 
arbetet under tiden från valet 2006 mot slutet av 2007 betraktas som ett problem.  
 

2.3.8 Sammanfattande slutsatser  
Det fall som här har beskrivits illustrerar ett antal aspekter av en sammanhållen pro-
cess för utveckling av städer. Exemplet visar bl a hur svårt det är att upprätthålla ett 
strategiskt arbetssätt när stora organisatoriska och personmässiga förändringar sker. 
Arbetsformer som successivt hade utvecklats under förhållandevis lång tid genomgick 
förändringar utan ett tydligt överlämnande med en avstannad process som följd. Sam-
tidigt visar exemplet på just det momentum som utvecklas när ett så pass stort arbete 
byggs upp under lång tid. De tidigare arbetsformerna var så pass etablerade att alter-
nativa organisationsformer har framstått som svårbegripliga av flera personer och 
därmed svåra att anpassa sig till.  
 
                                                 
91 Tjänsteman 3 på Jönköpings kommun 
92 Pettersson & Nilsson (2007) 
93 Tjänsteman 3 på Jönköpings kommun 
94 Jönköpings kommun (2005a, s 13) 
95 Politiker i Jönköpings kommun 
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Med hänvisning till den figur som presenteras tidigare i rapporten kan problematiken i 
detta exempel sammanfattas på följande sätt. 
 

 
Figur 13: Exemplet Stadsbyggnadsvision 2.0 – dominerande problematik. 
 
Det huvudsakliga problem som har diskuterats här är det strategiska stadsutvecklings-
arbetets avstannande i en situation med otydligt ledarskap och avsaknad av initiativ i 
arbetet, med risk för ett undergrävande av den samordnande funktionen i den kom-
munala planeringen. I Jönköping sammanföll detta med personella förändringar och 
de förändrade förutsättningar som uppkom i samband med och efter majoritetsskiftet i 
samband med valet 2006 och den därpå följande omorganisationen av utvecklingsar-
betet. Denna omorganisation hade sin orsak i en annan syn på nämndernas roll i dessa 
sammanhang, vilket i sin tur bottnade i helt olika erfarenheter av och syn på vilka 
svagheter och styrkor det tidigare arbetet hade haft (detta diskuteras vidare i avsnitt 
3.1.2). 
 
Ytterst speglar de delade meningarna om organisationsformerna en motsättning mel-
lan två olika organisationsprinciper – å ena sidan en centraliserad organisationsform 
där lednings- och styrfunktionerna integreras med det operativa arbetet i en organisa-
tion nära den högsta politiska ledningen, och å andra sidan ett decentraliserat system 
med tydlig åtskillnad mellan ledning och genomförande. Vilken form som är bäst 
finns det inget objektivt och generellt svar på och är heller inte syftet med denna rap-
port att finna. Vad som däremot kan konstateras är att den politiska ledningen alltid 
har det formella mandatet att organisera verksamheten som den vill. Samtidigt kan det 
diskuteras huruvida det hade varit möjligt att genomföra de förändringar som har 
gjorts med större tydlighet och i dialog mellan politiker och tjänstemän för att i möjli-
gaste mån undvika att processen stannar upp.  
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2.4 Några sammanfattande kommentarer till de tre exemplen 
De tre fall som diskuterades ovan belyser olika typer av problematik för en samord-
nad planering av städer och transportsystem. Gemensamt för de tre är att principiellt 
viktiga samordningsfrågor kompliceras av någon form av hinder eller låsning på vä-
gen. Dessa låsningar har sina orsaker i både formella och informella faktorer. Vissa är 
specifika för respektive projekt medan andra är av mer strukturell karaktär.  
 
Norrköpingsexemplet tar upp frågan om samordning mellan den kommunala plane-
ringen och den statliga medfinansieringen av lokala infrastrukturanläggningar, där 
olika perspektiv och beslutslogik framhålls som komplicerande faktor vid sidan av det 
regelsystem som bestämmer villkoren för statsbidrag. I Uppsalaexemplet diskuteras 
relationen mellan den kommunala trafik- och bebyggelseplaneringen, där frågan om 
översiktsplanens förankring bland trafikplanerarna lyfts upp som en central fråga. 
Jönköpingsfallet handlar om organiserandet av det strategiska arbete som ska vara 
styrande för planeringen av staden, och tar upp svårigheterna att upprätthålla momen-
tum i det strategiska arbetet när de politiska och personmässiga förutsättningarna för 
det förändras, och svårigheterna att anpassa etablerade arbetsformer till dessa nya 
förutsättningar.  
 
Ett syfte med dessa fallbeskrivningar har varit att belysa komplexiteten i sådana pro-
cesser som i formella dokument kan uppfattas som väldigt rationella och logiska med 
en tydlig linjär sekvens från idé till genomförande via meningsutbyten genom samråd 
och remisser och där roll- och ansvarsfördelningen framstår som klar och tydlig.  
 
I praktiken ställer stadsutvecklingsarbetet höga krav på samordning av flera olika ty-
per av processer – alla med sina egna principer, varierande från fall till fall och från 
plats till plats. I det sammanhanget blir, förutom de formella kraven, samspelet mellan 
människor centralt och frågor som handlar om perspektiv och mellan mänskliga rela-
tioner viktiga förutsättningar. Om dessa informella faktorer spelar en så avgörande 
roll – är det då möjligt att utforma ett generellt system för hur dessa bör hanteras?  
 
I denna rapport kommer inget sådant system i formell mening att föreslås. Däremot 
kommer den fortsatta diskussionen att handla om förutsättningarna för en samordnad 
planering i termer av strategibyggande, just för att hantera de formella och informella 
frågorna inom ramen för samma process.  
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3 Strategibyggande för en samordnad planering – 
diskussion utifrån fallen 

I detta kapitel diskuteras strategier för stadsutveckling ur ett integrerat perspektiv. 
Kapitlet tar sin avstamp i Den Goda Stadens syfte att utveckla kunskap om integrerad 
planering av bebyggelse och transportsystem, och syftar till att lyfta några av erfaren-
heterna från delprojekten till en mer allmän diskussion kring förutsättningarna för en 
samordnad planering. Utgångspunkten för diskussionen är några av de grundläggande 
problem som kommer till uttryck på olika sätt i de tre fall som beskrivits ovan, liksom 
övriga delprojekt i Den Goda Staden.  
 

 
Figur 14: I detta kapitel diskuteras erfarenheterna från delprojekten i syfte att bidra till utveck-
lingen av kunskap och insikt om förutsättningarna för en samordnad planering. 
 
Kapitlet inleds med en diskussion utifrån frågan vad det egentligen är som är proble-
met, som det tolkas i denna rapport. Det finns en formell planeringsprocess som är 
gjord för att stämma av intressen mot varandra i syfte att bidra till det allmännas bäs-
ta. I praktiken kompliceras planeringen av svårigheten att arbeta utifrån helhetssyn. 
Detta beror i sin tur på att så länge processen är beroende av människor så kommer 
fakta, mål och medel alltid att uppfattas olika av olika personer, just för att var och en 
ser på världen ur sitt perspektiv. Dessutom behöver alla samverkansprocesser hantera 
den naturliga drivkraften hos alla inblandade att sträva efter att främja det egna intres-
set, vilket ger upphov till försiktighet gentemot förändringar som rubbar det som upp-
fattas som bra ur det egna perspektivet, även om det sker på bekostnad av ”helheten”. 
 
Tesen i denna rapport är att det därför behövs någon form av arena för perspektiv att 
mötas på och för representanter för olika intressen att diskutera fram gemensamma 
värden. Förmågan att utveckla och upprätthålla en sådan strategisk arena är en viktig 
strategisk kompetens.  
 
Mot bakgrund av erfarenheterna från fallen i Den Goda Staden förs mot slutet av ka-
pitlet ett resonemang kring vad ett strategiskt arbete bör bestå i, dvs vad den strategis-
ka arenan borde kunna främja för faktorer. 
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Den Goda Staden 
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Diskussionen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i de tre fallen ovan, men tar även in 
andra delprojekt i Den Goda Staden där så är relevant. 
 

3.1 Den grundläggande problematiken   

3.1.1 Att arbeta med ”helheter”  
 

”Stadsutveckling – Ett kontinuerligt och kvalificerat arbete som kräver helhetssyn och 
samverkan”96 

 
Detta citat ur Stadsbyggnadsvisionen i Jönköping sammanfattar mycket av de tanke-
mönster som dominerar dagens strategiska stadsutvecklingsarbete i Norrköping, Upp-
sala och Jönköping. Begreppet ”helhetssyn” återkommer i många sammanhang och 
framhålls av aktörer från flera olika sektorer och organisationer som nyckeln till ett 
framgångsrikt stadsutvecklingsarbete. Norrköping, Uppsala och Jönköping är samtli-
ga exempel på kommuner som i flera avseenden har lyckats utveckla samordnade 
strategier för stadsutveckling på ett bra sätt. Det idoga sökandet efter konsensuslös-
ningar tyder dock på att innebörden i begreppet helhetssyn inte alltid är självklar. I 
plattformen för Den Goda Staden, t ex, efterlyses mer helhetssyn, i såväl den kommu-
nala planeringen som den nationella politiken97.  
 
I alla sammanhang måste gränsdragningar göras för att göra ”helheten” hanterbar – 
mellan stadskärna och övrig stad, mellan stad och region, mellan berörda och icke-
berörda aktörer, mellan relevanta och icke-relevanta sektorsfrågor, etc. Det betyder 
samtidigt att alla definitioner av helheter i praktiken utesluter några aspekter. Det är 
lätt att säga i efterhand att den lokala diskussionen om spårvägen i Norrköping borde 
ha beaktat Banverkets planeringsförutsättningar i större utsträckning, eller att Över-
siktsplanen i Uppsala borde ha integrerat trafikperspektivet bättre, eller att övergång-
en från Stadsbyggnadsvision 1 till vision 2 i Jönköping borde ha skett med ett större 
inslag av intern förankring. Men de uppkomna situationerna pekar också på svårighe-
terna att faktiskt omfatta alla relevanta komponenter i en process. Om man med hel-
hetssyn avser förmågan att se komplexa samband mellan olika samhällsfunktioner i 
ett långsiktigt perspektiv är det fråga om en gradskillnad mellan helhetssyn och bris-
ten på densamma. Därför kan det vara motiverat med ett visst mått av ödmjukhet inför 
uppgiften att ansvara för helheten. Hur ska man veta att man har fångat upp alla rele-
vanta aspekter i en process? 
 
Spårvägsprojektet i Norrköping har som beskrivits ovan vuxit fram under lång tid. 
När Vägverket började arbetet med Söderleden tvingades kommunen att fatta beslut i 
ett växande antal frågor med bäring på utvecklingen i Ljura och Hageby. Överens-
kommelsen mellan Vägverket och kommunen om utformningen av korsningen mellan 
Hagebygatan och Söderleden är bara ett exempel på hur samordning mellan två aktö-
rer har vuxit fram genom en gemensam dialogprocess – en process som sedan succes-
sivt ledde fram till en samlad strategi för hela stråket Ljura-Hageby-Navestad. En 
motsvarande dialogprocess fanns inte mellan Banverket och kommunen. Nu planeras 
ett nytt resecentrum i Norrköping i samband med att Ostlänken byggs och i anslutning 
till det planeras en storskalig omvandling av industriområdet Butängen strax norr om 
                                                 
96 Jönköpings kommun (2000a, s 12) 
97 Den Goda Staden (2005) 



 42

stationen. I det sammanhanget förs nu intensiva diskussioner mellan Banverket och 
kommunen om den nya järnvägen och det nya resecentret. Den tydliga kopplingen 
mellan resecentrum och Butängen gör det naturligt att diskutera dessa två frågor i 
samma planeringssammanhang. Men ur ett långt gånget helhetsperspektiv borde kan-
ske ytterligare stadsutvecklingsfrågor integreras i samma process, t ex finansieringen 
av en ny spårvägslinje i anslutning till resecentrum och Butängen. I extremfallet skul-
le då alla planeringsprojekt i Norrköping flätas ihop till ett enda. Men ett sådant upp-
lägg blir lätt ohanterligt:  

”Hur samordnar vi en investering i Söderleden, spårvägsutbyggnad till Ringdansen, med 
en stor resecentrumsatsning med koppling till spårvägen? […] Hela det här blir ju ett sy-
stem. […] Kungsgatan (…) Albrektsvägen […] Alla de här delarna måste hållas ihop, 
men det blir för stort att greppa.”98 

 
En aktuell diskussion i Jönköping är en utbyggnad till dubbelspår på idag enkelspåri-
ga Jönköpingsbanan mellan Rocksjön och Jönköping C, genom centrala Jönköping. 
Sträckan har idag kapacitetsproblem och projektet är ett led i utvecklingen av den 
regionala trafikstrukturen. Lokalpolitiskt finns det stöd för en utbyggnad av Jönkö-
pingsbanan utom hos moderaterna som menar att de järnvägsinvesteringar som görs 
ska samplaneras med Götalandsbanan, vars station sannolikt lokaliseras i Ljungarum-
området, söder om sjöarna. En förstudie har genomförts men efter remissbehandling 
har Banverket beslutat att lägga ner projektet. I samband med revideringen av Fram-
tidsplanen för 2004-2015 sommaren 2007 lyftes projektet ut ur planen, delvis som en 
följd av de synpunkter som inkommit på projektet.  
 
Samtidigt har Banverket i Kombiterminalsutredningen99 pekat ut kombiterminalen på 
Torsvik utanför Jönköping som en prioriterad nod i det svenska godstransportsyste-
met. För att ta tillvara potentialen i en kombiterminal på Torsvik behövs en ny järn-
vägsanslutning mellan Torsvik och Jönköpingsbanan i Tenhult. En sådan utbyggnad 
skulle möjliggöra att dagens persontrafik på den mindre banan i Tabergsdalen flyttas 
över till det nya stråket mot Jönköping söderifrån på Jönköpingsbanan via Tenhult för 
en mer effektiv regional trafikstruktur100. En sådan utveckling bör kunna vara ett ar-
gument för kapacitetsförstärkningar på Jönköpingsbanan om denna redan idag lider av 
kapacitetsbrist. Ett sådant scenario har däremot inte beaktats i de samhällsekonomiska 
kalkylerna för en eventuell dubbelspårsutbyggnaden i centrala Jönköping. Förstudien 
för projektet Jönköping-Rocksjön pekar på utvecklingen på Torsvik som en faktor 
som sannolikt kommer ställa krav på kapacitetshöjande åtgärder på Jönköpingsbanan. 
I det skedet (2006) var osäkerhetsmomenten dock fortfarande för stora kring detta och 
en utbyggnad av Torsvik har därför inte beaktats i de samhällsekonomiska kalkylerna 
för dubbelspåret mellan Jönköping C och Rocksjön: 

”Utbyggnaden av Torsviksterminalen och framtida järnvägsanslutningar dit kommer att 
nämnas i förstudien men beaktas inte. Dess påverkan är beroende av vilka anslutningar 
som väljs, önskade tidslägen för tågavgångar och –ankomster m.m.”101 

 
Ur ett ”helhetsperspektiv” kan skrinläggandet av dubbelspårsutbyggnaden i centrala 
Jönköping framstå som märkligt när Torsvik blir utpekat som en nod i ett, ur natio-
nellt perspektiv, strategiskt nät av kombiterminaler. Men givet det läge som var aktu-
ellt då förstudien för dubbelspåret togs fram, var det svårt att beakta de osäkerhets-
                                                 
98 Politiker i Norrköpings kommun 
99 Banverket (2007) 
100 Jönköpings kommun (2007c) 
101 Banverket (2006, s 124) 
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moment som fortfarande rådde kring framtiden för Torsvik i de beräkningsmodeller 
som Banverket använder. För att producera ett beslutsunderlag på kvantitativa grun-
der måste avgränsningar göras som riskerar att utesluta relevanta faktorer.  
 
Ovanstående exempel illustrerar komplexiteten i de sammanhang som samordning 
eftersträvas i. Helhetssyn i det arbete som ska hålla ihop alla delar framstår då som en 
sund målsättning men samtidigt mycket svåruppnåelig. Att se sambanden mellan 
stadsutvecklingens olika delar är därför inte bara en fråga om generalistkompetens. 
Ett för generellt perspektiv kan inte fånga upp de konkreta, och ofta mer tekniska pro-
blem, som måste hanteras när ett projekt går vidare från översiktlig idé till genomfö-
rande, t ex trafiksäkerhets- och miljökvalitetskrav. Förmågan att se ”helheter”, eller 
sambanden mellan alla delar kan därför betraktas som en egen form av expertkompe-
tens. Ett sätt att beskriva detta är med hjälp av följande diagram: 
 

 
Figur 15: Kompetenser inom samhällsplaneringen. 
 
Om fackkunskap eller teknisk specialisering fördjupas på bekostnad av generalist-
kompetensen och vice versa handlar därför helhetsperspektivet i hög grad om att län-
ka ihop dessa olika kompetensområden. Utifrån det synsättet blir då förmågan att leda 
processer en viktig egenskap hos den aktör som ska stå för helhetsperspektivet.  
 
Just för att stadsutveckling handlar om mycket komplexa frågeställningar är det moti-
verat med viss ödmjukhet inför uppgiften att se ”helheten” och att det inte nödvän-
digtvis är rimligt att förvänta sig av alla att se denna ”helhet” – särskilt inte sektors-
specialister vars uppgift är att vara bäst på en sak. Denna specialistkunskap är dessut-
om helt nödvändig för samhällets utveckling, och har varit en grundbult i utveckling-
en av samhällsekonomin och välfärden. Men för att specialistkompetens ska komma 
samhället till gagn krävs kommunikation mellan sektorerna, vilket i sin tur förutsätter 
ett gemensamt språk. Helhetssyn kompliceras därför av det faktum att olika aktörer 
har olika perspektiv och begreppsanvändning. 
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3.1.2 Olika perspektiv och begreppsanvändning  
Många av Den Goda Stadens delprojekt avspeglar det faktum att variationer i yrkes-
tillhörighet, uppdrag, organisationskultur, mm gör att olika grupper ser situationer på 
olika sätt, vilket i sin tur leder till olika sätt att definiera problem och olika beslutslo-
gik. Om nu helhetssyn trots sitt anspråk på att omfatta ”helheten” måste innebära nå-
gon form av avgränsning för att göra problemet hanterbart – hur säkerställer man att 
rätt ”helhet” har definierats? Frågan om perspektiv blir då relevant.  
 
Perspektiv kan definieras som ett ”sammanhållet betraktelsesätt på ett objekt eller 
fenomen”102. Skillnader i perspektiv kommer till uttryck på olika sätt. Nedan diskute-
ras skillnader i perspektiv mellan sektorer eller yrkesgrupper, mellan politiker och 
tjänstemän samt mellan initiativtagare och regelansvariga. Som underlag används 
erfarenheterna från Stadsläkningsprojektet i Uppsala för en diskussion kring perspek-
tiv mellan företrädare för olika sektorer och konkretiseringsnivåer i planeringen. För 
motsvarande diskussion kring förhållandet mellan politik och förvaltning används 
organisationsexemplet från Jönköping och i diskussionen om skilda perspektiv mellan 
initiativtagare och regelansvariga utgör spårvägsutbyggnaden i Norrköping underlag. 
Dessa fall belyser den principiella kärnan i respektive problematik. 
 
 
Olika perspektiv hos olika sektorer och yrkesgrupper  
 
Stadsläkningsprojektet i Uppsala illustrerar skillnaderna i perspektiv mellan olika 
sektorer genom svårigheterna för Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Gatu- och Tra-
fikkontoret (GTK) att nå en gemensam idé om Råbyvägens framtid. Även om SBK:s 
verksamheter i princip är av sektorsövergripande karaktär uppfattas de många gånger 
som företrädare för ett bebyggelseintresse, eller kanske snarare ett ”platsutvecklings-
intresse”, dvs de lokala funktionerna och den fysiska miljön på en plats, till skillnad 
från GTK som istället ser trafiksituationen på en plats som en del i ett större system av 
flöden mellan platser.  
 

   
Figur 16: Medan SBK har ett tydligt fokus på utvecklingen av den plats som planområdet omfat-
tar har GTK mer av ett systemperspektiv med fokus på flöden mellan platser. ”Planstruktur”, ur 
detaljplan för Kvarngärdet 6:2 (Uppsala kommun 2007a) respektive ”Gatuavsnitt som kan vara 
aktuella för kollektivtrafikprioritering”, ur Trafikplan för Uppsala Stad (Uppsala kommun 
2006).  
 

                                                 
102 Skantze (2005, s 123) 
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Dessa perspektivskillnader ligger inbyggda i respektive kontors olika roller, där SBK 
ska väga av olika intressen mot varandra medan GTK ska företräda ett intresse. Men 
hur ska en samlad avvägning göras om fokus är avgränsat till en plats i staden när 
trafiken som flyter genom den platsen ingår i ett system som omfattar hela staden? 
Denna diskussion har många paralleller till ovanstående avsnitt om helhetssyn. För att 
göra ett projekt hanterbart måste en avgränsning göras. Dessutom behöver byggherren 
ha klara förutsättningar för sin egen planering. Därför behöver en tydlig gräns för 
planområdet dras någonstans. Men ett fokus på enbart den platsen försvårar ett beak-
tande av de trafikfrågor som måste hanteras ur ett systemperspektiv omfattande hela 
staden (och eventuellt även regionen eller t o m nationen, även om det inte är aktuellt 
i fallet Råbyvägen).  
 
Denna rollfördelning mellan SBK och GTK bygger på en princip som förutsätter att 
SBK är kapabelt att göra sammanvägningar av olika typer av intressen och funktioner 
som ligger utanför det egna kompetensområdet. Detta förutsätter i sin tur att SBK ser 
som sin huvudsakliga roll att lyssna in anspråk från olika sektorsområden. På GTK 
finns det en uppfattning att SBK:s roll är just att använda andra förvaltningars kompe-
tens – en grundprincip i hela tanken på en sektorsövergripande förvaltning103. Pro-
blem uppstår då när SBK (som sammanvägande förvaltning i det här fallet) uppfattas 
ha en egen agenda och driva en egen linje. På SBK finns det en medvetenhet om att 
andra förvaltningar ser SBK som representanter för ett särintresse, men man uppfattar 
inte sig själv på det sättet104. I den mån SBK har en egen agenda, som inte bara byg-
ger på en sammanvägning av underlag från övriga sektorsområden utan också består 
av en på förhand bestämd idé om hur en ”stadsgata” ska utformas, undermineras för-
troendet för SBK:s förmåga att göra ”goda” avvägningar. Med bristande trafikplane-
rarkompetens är risken att SBK gör avvägningar som inte i tillräckligt hög grad beak-
tar trafikperspektivet. Det är den farhågan som GTK ger uttryck för i processen kring 
Råbyvägen. När SBK och GTK talar om t ex långsiktighet gör man det därför ur två 
helt olika perspektiv. SBK syftar då på Råbyvägens möjligheter att integreras i centra-
la Uppsala som en förlängning av stadskärnan. Då blir det viktigt med förutsättningar 
för verksamheter i bottenplan vilket i sin tur förutsätter kantstensparkering utmed Rå-
byvägen, t ex. GTK å andra sidan ser Råbyvägen som ett mycket viktigt stråk i det 
framtida kollektivtrafiknätet, vilket gör det viktigt att behålla en flexibilitet kring ga-
tans utformning för att möjliggöra olika typer av framtida kollektivtrafiklösningar. 
Därför är det riskabelt att nu låsa sig vid en lösning som utesluter en struktur och po-
tentiella funktioner som kan bli värdefulla framöver105. 
 
Från den aktuella diskussionen kring Råbyvägen finns det en tydlig parallell till fram-
tagandet av översiktsplanen där man från trafikplanerarhåll anser att man har framfört 
sin syn på hur trafikfrågorna bör behandlas men att det inte har funnits någon funge-
rande mottagarorganisation för detta hos översiktsplanerarna. Översiktsplanerarna har 
å andra sidan uttryckt viss frustration över att trafikplanerarna inte har engagerat sig 
tillräckligt i processen och därmed inte gett dem det underlag de har behövt. Ett så-
dant ömsesidigt missnöje tyder på en brist i kommunikationen kontoren emellan, trots 
att översiktsplaneprocessen var så pass grundlig som den var i Uppsala.  
 

                                                 
103 Tjänsteman 3 på Uppsala kommun 
104 Tjänsteman 1 på Uppsala kommun 
105 Tjänstemän 3, 7, 11 på Uppsala kommun 
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När sedan SBK hänvisar till översiktsplanen som utgångspunkt för den konkreta pla-
neringen kring Råbyvägen finns det en bristande enighet om vad översiktsplanen 
egentligen säger och representerar. Översiktsplanens utpekande av Råbyvägen som ett 
omvandlingsområde med sikte på att göra om gatan till en stadsgata är helt enkelt för 
diffust för att det ska fungera vägledande för två förvaltningar med så olika perspektiv 
och ansvarsområden som SBK och GTK. 
 
Samtidigt arbetar GTK och KLK på olika konkretionsnivåer. GTK ansvarar för byg-
gandet och utformningen av själva gatan, medan KLK ansvarar för den övergripande 
planering där gatan är en av många komponenter. Medan översiktsplanens idéer har 
haft svårt att få fäste inom GTK har samtidigt GTK:s perspektiv svårt att få gehör hos 
KLK, av den enkla orsaken att det är svårt att lyfta upp konkreta, ofta tekniska, ge-
nomförandefrågor på den övergripande visionsnivån som översiktsplanen och KLK 
representerar. Förhållandet mellan KLK och GTK i fallet Råbyvägen kan illustreras 
med följande figur. 
 
 

 
Figur 17: En tillspetsad tolkning av förhållandet mellan GTK och KLK/ÖP:n i diskussionen om 
Råbyvägen. 
 
Förhållandet mellan GTK och KLK präglas alltså av två olika perspektiv på varandra. 
Medan GTK har svårt att falla tillbaka på ÖP:n (så som SBK gör) eftersom den från 
början har brister med avseende på trafikperspektivet, har KLK svårt att hantera de 
specifika och konkreta sektorskrav som GTK för fram i ett mer översiktligt och visio-
närt sammanhang kring begreppet stadsgata. En lokal platsanpassad tolkning av över-
siktsplanens ambition att omvandla Råbyvägen till en stadsgata skulle därför behöva 
förskjutas från de låsta positionerna till ett mer integrerat perspektiv där översiktspla-
nens ”direktiv” nyanseras utifrån de krav som platsen ställer på konkreta åtgärder, 
från såväl ett trafik- som ett bebyggelseperspektiv.  
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Figur 18: En omvandling av Råbyvägen till en ”stadsgata” förutsätter att gränsen mellan de 
perspektiv som de inblandade förvaltningarna företräder mjuknar. 
 
I det sammanhanget är det inte givet att den plan SBK har tagit fram är den bästa lös-
ningen. Istället tyder diskussionen som förts inom projektet på att trafikproblematiken 
bara har skjutits på framtiden, med risk för att Råbyvägens funktion som trafikstråk 
får hanteras i en separat process.  
 
 
Perspektiv hos politiker respektive tjänstemän 
 
Ett sätt att beskriva utvecklingsprocesser med en mångfald av aktörer inblandade är 
utifrån tre av varandra beroende dimensioner. För det första behöver projektets mål 
vara av sådan karaktär att det är värt att sträva efter. Projektets resultat måste ha ett 
(fysiskt) innehåll av viss kvalitet. För det andra behöver projektet utföras genom en 
process som förmår att också leverera resultatet. Genom processen behöver det finnas 
ett mått av handlingsförmåga – annars spelar det ingen roll vilken sorts kvalitet den är 
tänkt att leverera. För det tredje behöver processen och projektet vara legitim. Varken 
handlingsförmågan eller resultatet är värt något om det inte produceras med legitimi-
tet106. En förenklad modell för utvecklingsprocesser kan därför illustreras med följan-
de figur, där varje cirkel utgör en nödvändig komponent i processen liksom överlapp-
ningen dem emellan. 
 

                                                 
106 Indelningen i dessa tre dimensioner bygger på den modell Connelly & Richardson (2008) använder 
för att bedöma samverkansprocesser med syftet att främja en hållbar utveckling. Connelly & Richard-
son (2008) använder begreppen content sustainability, capacity to act och legitimacy.  
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Figur 19: Tre dimensioner i en ideal modell för ett utvecklingsarbete. Efter Connelly & Richard-
son (2008) med viss modifiering. 
 
Utvecklingsenheten skapades som styrande organ för genomförandet av Stadsbygg-
nadsvisionen i Jönköping med motiveringen att styrningen av arbetet behövde stärkas, 
för att i högre grad kunna säkerställa en röd tråd och kontinuitet från tanke till hand-
ling. Genom att ha en organisatorisk enhet med ansvar för planeringens alla skeden 
skulle såväl handlingsförmågan som kvaliteten i resultatet säkerställas. Kommunalrå-
den samt presidiet i de berörda nämnderna satt i en gemensam styrgrupp för arbetet. 
På tjänstemannasidan i fd Utvecklingsenheten har man därför betraktat nämnderna 
som representerade i ledningen.  
 
När Utvecklingsenheten sedan lades ner skedde detta framför allt med motiveringen 
att de politiska nämnderna hade haft för lite inflytande över arbetet i den dåvarande 
organisationen. Genom att avveckla Utvecklingsenheten och istället flytta över ansva-
ret för genomförande till facknämnderna avsåg politikerna att stärka det demokratiska 
inslaget i styrningen av arbetet med Stadsbyggnadsvisionen. Tillsättandet av en sam-
hällsbyggnadsstrateg med uppgiften att samordna fackförvaltningarnas arbete skulle 
säkra att arbetet inte blev fragmenterat utan inbördes koppling. Då nämnderna i så 
många andra sammanhang ansvarade för liknande frågor ansågs det inte föreligga 
någon risk för avkall på vare sig kvalitet eller handlingsförmåga.  
 
Eftersom man från tjänstemannahåll har uppfattat nämndernas närvaro som god har 
omorganisationen varit svårbegriplig och de stora förtjänsterna med förändringarna 
har inte förmedlats tillräckligt tydligt från den nya majoriteten för att mandatet att 
arbeta vidare med det strategiska stadsutvecklingarbetet, och därmed kontinuiteten i 
arbete, ska ha kunnat upprätthållas.  
 
Sammantaget visar processen hur man från politiker håll respektive tjänstemannahåll 
(på den fd Utvecklingenheten) har haft helt olika syn på det arbete som har varit och 
därmed den omorganisation som har genomförts, illustrerat i följande figur.  
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Figur 20: Olika perspektiv på organisationsförändringen i Jönköping. Cirklarnas olika storlek 
indikerar styrkan i de tre dimensionerna i förhållande till varandra. Figurer efter Connelly & 
Richardson (2008) med viss modifiering. 
 
Medan den nya majoriteten har sett omorganisationen som ett sätt att stärka legitimi-
teten för arbetet genom att ge de politiska nämnderna en större roll, har företrädare för 
fd Utvecklingsenheten, som befarat att en bristande koppling mellan tanke och hand-
ling ska försvaga handlingsförmågan och kvaliteten på det färdiga resultatet.  
 
 
Perspektivskillnader mellan regelansvariga och initiativtagare  
 
Ytterligare en dimension som skilda perspektiv kommer till uttryck i är mellan å ena 
sidan de aktörer som är pådrivande i ett projekt och å andra sidan de som ansvarar för 
att projektet hålls inom ramarna för det formella regelverket. Denna distinktion tar 
avstamp i den indelning av samhällsbyggnadsprocessens aktörer som Fog m fl gör i 
tre kategorier107. Den första kategorin utgörs av initiativtagare – de aktörer som har 
rättigheter eller skyldigheter att ta initiativ till förändring. De aktörer som har till upp-
                                                 
107 Fog m fl (1992) 
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gift att utforma det regelsystem som processen måste förhålla sig till samt att se till att 
detta regelsystem efterlevs benämns regelansvariga. Utöver dessa två typer finns det 
en mängd aktörer som påverkas av förändringarna och är därför berörda. Alla tre ka-
tegorier har mer eller mindre inflytande över utfallet i en planeringsprocess, antingen 
direkt genom medverkan i viktiga beslut eller indirekt via påverkan på beslutsfattare. 
 
Spårvägsutbyggnaden i Norrköping är ett exempel som illustrerar hur denna rollför-
delning påverkar de perspektiv man agerar utifrån. Resonemanget kring perspektiv 
och roller är ett sätt att komma förbi en förenklad beskrivning av problemet i termer 
av en brett förankrad vision och målsättning om stadsutveckling utifrån den planerade 
spårvägsutbyggnaden i hindras av regelsystemet kring statsbidraget.  
 
Kommunen är den dominerande initiativtagaren genom det politiska arbetet med att 
utveckla de södra stadsdelarna, som banhållare för spårvägen och väghållare för mer-
parten av vägnätet. Genom sitt ansvar för den formella planprocessen är kommunen 
samtidigt regelansvarig samt berörd i egenskap av fastighetsägare, mm i området. 
Banverket ansvarar för hanteringen av statsbidraget utifrån ett givet regelsystem och 
agerar därigenom som regelansvarig. Statsbidragsansökan är däremot beroende av ett 
aktivt agerande av den regionala trafikhuvudmannen Östgötatrafiken, den aktör som 
formellt sett ansöker om statsbidrag hos Banverket, som genom det har en roll som 
både initiativtagare och regelansvarig. I det här fallet har dock även Östgötatrafiken 
väntan in ett beslut från kommunen att gå vidare med frågan och därefter skickat in 
ansökan. I praktiken har därför Östgötatrafiken huvudsakligen agerat som regelansva-
rig. 
 
Vägverket är väghållare för E22 och ansvarar för dess ombyggnad (som även medfi-
nansieras av kommunen) och anslutningar därtill och är därför i högsta grad berörd av 
spårvägsprojektet. Utöver dessa offentliga aktörer finns en mängd berörda bland de 
privata intressenter som är beredda att investera i fastigheter utmed den planerade 
spårvägen samt allmänheten och invånarna i de områden som påverkas av projektet.  
 
Konkretiseringen av en idé eller vision till materiell förändring kan illustrerats i en 
”konkretiseringskon”108 (figur 21). Konens avsmalnande form symboliserar den mins-
kade handlingsfrihet som uppstår efter hand som beslut fattas i en process. Dessa be-
slut är av två skilda slag vilket ger upphov till två typer av beslutssekvenser. Flera 
beslut har en formell och rättsligt bindande karaktär, t ex bygglov och regeringens 
fastställande av infrastrukturplaner, och benämns därför rättsliga beslut. I regel är ett 
rättsligt beslut beroende av det närmast föregående rättsliga beslutet, t ex då ett bygg-
lov möjliggörs av en detaljplan. Parallellt med den rättsliga beslutssekvensen pågår en 
mycket omfattande reell beslutssekvens innefattande en mängd stora och små beslut 
som driver projektet mot materiell förändring. Dessa beslut utgörs av alla de ställ-
ningstaganden under processens gång som är nödvändiga för de rättsliga besluten att 
kunna fattas.  
 

                                                 
108 Fog m fl (1992) 
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Figur 21: Konkretiseringskonen. Efter Fog et al (1992) med viss modifiering. 
 
Grovt sett kan den reella sekvensen sägas vara företrädd av initiativtagarna, ofta poli-
tikersamfundet, medan den rättsliga sekvensen representeras av de regelansvariga 
aktörerna. Den dominerande initiativtagaren är i fallet med spårvägsutbyggnaden 
kommunen, som genom hela den diskussion som lett fram till dagens läge har följt en 
krokig ”reell beslutssekvens” genom politiska diskussioner, utredningar, opinions-
svängningar, mm – så som beskrevs i kapitel 2 ovan.  
 
Banverket, å andra sidan, har snarare agerat enligt en rättslig beslutssekvens i sin han-
tering av statsbidraget. En utbetalning av statsbidraget förutsätter en specificering i 
Framtidsplanen vilket i sin tur förutsätter ett principgodkännande som i sin tur förut-
sätter en ansökan från trafikhuvudmannen, osv. Varje steg är direkt beroende av det 
närmast föregående steget. Här agerar alltså kommunen och Banverket enligt två olika 
beslutsprinciper vilket kan bidra till att förklara varför kommunen inte i tillräckligt 
god tid förhöll sig till statsbidragsformalian på ett sätt som möjliggjorde för projektet 
att tas med i Banverkets planeringsprocess. Att kommunen och Banverket har olika 
perspektiv i denna process får till följd att man tolkar kommunikationen kring statsbi-
draget olika och kommunen har därmed fått andra förväntningar än Banverket har 
avsett. Med olika förhållningssätt baserade på varsitt perspektiv i egenskap av initia-
tivtagare respektive regelansvarig har man agerat på två helt olika sätt. Medan kom-
munen var fullt upptagen med att mobilisera stöd för en spårvägsutbyggnad väntade 
Banverket på en ansökan om statsbidrag. Båda parter har således agerat korrekt ut-
ifrån sina respektive roller. Det som har brustit i processen är istället att man inte i 
tillräcklig omfattning har lyckats synkronisera dessa två parallella processer bättre. 
 
Det bör tilläggas i anslutning till detta att Banverket tog över statsbidragshanteringen 
från Vägverket i samband med framtagandet av Framtidsplanen för 2004-2015 vilket 
också kan förklara en ovana hos Banverket att hantera den typen av ärenden109. 

                                                 
109 Tjänsteman 6 på Banverket 
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Syftet med att skilja på initiativtagare och regelansvariga är att belysa hur beslutslogi-
ken hänger samman med de roller respektive aktör har, snarare än organisationstillhö-
righet. Banverket är ett exempel på en organisation som innehar olika roller beroende 
på situationen. I samband med planerandet av Ostlänken är Banverket en mycket ak-
tiv och proaktiv aktör – då i kraft av initiativtagare och därför i en roll och agerande 
som mer liknar kommunens i spårvägsfallet. 
 
En annan tolkning av svårigheterna för kommunen och Banverket att synkroniseras 
bättre är att det rör sig om ett samspel mellan två skilda nivåer inom den offentliga 
sektorn och att det är det faktum att kommunen och staten agerar inom ramen för oli-
ka formella planeringssystem och utifrån olika planeringshorisonter. Det kan natur-
ligtvis inte bestridas, men samtidigt är dessa formella förutsättningar från början for-
mulerade och därför fullt tillgängliga för de inblandade. Det är först när det faktiska 
agerandet och dessa regelsystem inte går hand i hand som ett problem uppstår.  
 
En del av frustrationen i kommunen bottnar dock i att regelsystemet kring statsbidra-
get är så pass inflexibelt att den inte går att synkronisera med den kommunala verk-
lighetens politiska svängningar. Om spårvägsutbyggnaden var nedprioriterad under 
90-talet pga en ansträngd kommunal ekonomi och ett brett stöd för projektet inte gick 
att mobilisera förrän ekonomin hade återhämtat sig på 2000-talet är det en sådan verk-
lighet det nationella regelverket borde anpassas till, enligt en företrädare för kommu-
nen110. Samtidigt finns det i många lägen en parallell frustration över en otydlig natio-
nell planering (se nedan under kapitel 5.2.1) där ett större mått av förutsägbarhet ef-
terfrågas. Och det är just den långsiktiga stabiliteten som motiverar det nuvarande 
regelverket kring statsbidraget som ska bidra till att ”skapa mesta möjliga stabilitet i 
den långsiktiga planeringen av större investeringar”111. Möjligen avspeglar det en 
grundläggande skillnad i perspektiv hos kommun och stat med avseende på hur flexi-
bel en process kan och bör vara. 
 

3.1.3 Revir och maktförhållanden  
I samband med att etablerade roller och arbetsformer förändras uppstår lätt friktion 
mellan aktörer såväl inom som mellan organisationer. Detta skapar i sin tur en tvek-
samhet till förändringar och ett bevakande av den egna sfären. Även om det är svårt 
att belägga att det är just revirtänkande som ligger bakom motstånd mot förändring 
antyds detta som subjektiva uppfattningar i intervjuer med representanter för alla tre 
kommuner, Vägverket och Banverket.  
 
I Uppsala, t ex beskrev en tjänsteman ett ”spänningsfält” mellan de kommunala för-
valtningar som fungerar bromsande i samspelet mellan förvaltningarna112. En annan 
tjänsteman i samma kommun beskrev hur nämnderna är väldigt noga med att bevaka 
sina intresseområden113. Flera andra av de intervjuade i Uppsala har beskrivit förhål-
landet mellan nämnderna samt mellan förvaltningarna på motsvarande sätt.  
 

                                                 
110 Tjänsteman 8 på Norrköpings kommun 
111 Vägverket & Banverket (2004, s 11) 
112 Tjänsteman 8 på Uppsala kommun 
113 Tjänsteman 1 på Uppsala kommun 
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I diskussionen om revir och ”makten över agendan” har arbetet med hållbart resande 
kommit upp som ett exempel på en fråga som har svårt att få gehör i etablerade plane-
ringssammanhang. Istället för att integreras som ett perspektiv i ordinarie planerings-
verksamhet formuleras hållbart-resande-projekt som upplevs ligga vid sidan av övrigt 
arbete med transport- och fysisk planering114. Här finns det dock olika uppfattningar, 
och påståenden som detta har bl a bemötts med att hållbart-resande-perspektivet visst 
finns med i den ordinarie verksamheten men naturligtvis kan förbättras115. Detta kan 
visserligen tolkas som skilda perspektiv, om integrerandet av hållbart resande i övrig 
planering betraktas som en gradfråga. En alternativ tolkning är att det finns ett mot-
stånd mot att lyfta in frågor som komplicerar en verksamhet som i övrigt fungerar på 
andra grunder.  
 
I en genomgång av fyrstegsprincipens tillämpning i Vägverkets och Banverkets arbete 
konstaterade SIKA 2005 att principen endast fick marginellt genomslag i den natio-
nella infrastrukturplaneringen, bl a pga att den nationella planeringen i högre grad 
styrs av politisk-strategiska intressen snarare än teknisk-ekonomisk rationalitet116. 
Alla som intervjuats inom Vägverket vittnar om en förändring inom organisationen i 
riktning mot ett växande insikt om förhållandet mellan vägtransportsektorn och staden 
och att hållbart-resande-perspektivet har fått högre status, men fortfarande domineras 
verksamheten av att ”vägen ska fram…”117.  
 
Organisationsförändringarna i Jönköping har, som beskrivits ovan, uppfattats på olika 
sätt inom kommunen. I samband med det har maktförhållandet mellan tjänstemän och 
politiker förts på tal, och förekomsten av revirtänkande har både bekräftats och de-
menterats i intervjuerna. Men även om man bara ser till de formella skrivningar som 
har gjorts kring utvecklingsenhetens vara eller icke vara är det tydligt att just maktfrå-
gan har varit ett dominerande skäl till enhetens avveckling och att stadsutvecklings-
frågorna i högra grad förs över till de politiska nämnderna. 
 
Revir uppkommer som en följd av olika faktorer, däribland flera strukturella, t ex en 
organisatorisk struktur. Det bör dock påpekas att de indikationer på revirtänkande som 
framkommit i intervjuerna i viss utsträckning också måste också tolkas som uttryck 
för rent personliga faktorer, där personkemin mellan enskilda individer verkar spela 
stor roll.  
 
Som framgår av detta avsnitt är det svårt att tydligt peka på hur revirtänkande avspeg-
las som problem i konkreta situationer. I den mån det föreligger revirtänkande – oav-
sett om det är inom eller mellan kommunala förvaltningar och nämnder eller statliga 
verk – är det svårt att ignorera det som en faktor med betydande inflytande över förut-
sättningarna för samverkan. Slutsatsen av det är då att samverkansprocesser inte bara 
måste överbrygga skilda synsätt hos de olika aktörerna utan också hitta sätt att komma 
förbi de låsta positioner som uppkommer när en aktör agerar enbart i syfte att inte 
släppa ifrån sig huvudmannaskapet för en viss fråga.  
 

                                                 
114 T ex tjänsteman 6 på Norrköpings kommun 
115 T ex tjänsteman 7 på Norrköpings kommun 
116 SIKA (2005) 
117 Tjänsteman 3 på Vägverket 
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3.2 En strategisk arena  
En slutsats av ovanstående resonemang är att skillnader i såväl perspektiv som intres-
sen är mycket grundläggande företeelser i planeringssammanhang med olika aktörer 
inblandade. Perspektiv är i hög grad en produkt av den roll respektive aktör har, vil-
ken sektor man företräder, vilken utbildning och yrkesbakgrund man bär med sig, etc. 
Att utradera dessa skillnader kan knappast betraktas som vare sig möjligt eller önsk-
värt. Tvärtom är en bredd av perspektiv och intressen en nödvändighet för att fånga 
upp den komplexitet som präglar stadsutvecklingsfrågor av det slag som Den Goda 
Staden spänner över. Det som ena stunden kan uppfattas som ett snävt sektorsper-
spektiv kan också betraktas som expertis och därmed som en värdefull resurs. Det 
faktum att olika aktörer har olika synsätt och perspektiv bör därför ses som just ett 
faktum – ett faktum som dock behöver hanteras. En planeringsprocess som bygger på 
helhetssyn behöver därför omfatta de perspektiv och intressen som är relevanta. Åter-
igen uppstår gränsdragningsproblemet när det gäller vilka perspektiv och intressen 
som ska betraktas som relevanta.  
 
Indelningen i å ena sidan strukturella och projektspecifika förutsättningar och å andra 
sidan formella och informella planeringsförutsättningar kan då vara ett redskap för att 
närma sig ett helhetsperspektiv i en pragmatisk mening. Utifrån den fyrfältsfigur som 
tidigare diskuterats kan ett antal frågor vara vägledande för hur relevanta planerings-
förutsättningar kan identifieras. Dessa frågor kan då fungera som en form av ”kon-
trollfrågor” för att säkra att alla aspekter är beaktade i en process. I figur 22 anges 
exempel på sådana typer av frågor. 
 

 
Figur 22: Kontrollfrågor som redskap för att identifiera och klargöra relevanta planeringsförut-
sättningar. 
 
För att överhuvudtaget komma framåt i en process behöver det formella uppdraget 
klargöras. Detta beror i sin tur på formella beslut som har fattats inom och utanför 
berörda organisationer, t ex planer och regelverk med bäring på projektet. Finns det 
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en strategi för området i översiktsplanen? Finns det en möjlighet till statlig medfinan-
siering? Hur ser då det regelverk ut som möjliggör detta? Finns det andra kommunala 
strategier som är relevanta för det aktuella projektet? Finns det en miljöproblematik 
som kommer att behöva hanteras inom ramen för projektet? Den typen av frågor ra-
mar successivt in det formella uppdraget och den uppsättning aktörer som behöver 
involveras.  
 
Men som diskussionen ovan visar är de formella faktorerna bara är en del i processen. 
För att kunna formulera gemensamma strategier behöver också vissa förgivettagna 
sanningar ifrågasättas och diskuteras. Beroende på vilka aktörer som är inblandade 
kan det förekomma olika tolkningar av det formella uppdraget. Vilka perspektiv finns 
företrädda bland aktörerna? Vilka intressekonflikter och eventuella revir behöver 
uppmärksammas och hanteras för att en samstämmighet ska kunna uppnås kring vad 
projektets mål är?  
 
Dessa frågor är av informell karaktär och kan inte enbart redas ut i remisshandlingar 
och andra formella sammanhang. Istället behövs en diskussion kring dessa frågor i 
syfte att successivt utveckla en förståelse och insikt i den reella processproblematik 
som kommer att behöva hanteras under arbetets gång. Därför behövs någon form av 
”mötesplats” eller arena för representanter för olika sektorer, nivåer och funktioner att 
kommunicera på. Det handlar då om en arena som länkar ihop planeringens olika 
komponenter och skeden. Med utgångspunkt i den figur som användes i diskussionen 
om perspektiv hos olika sektorer kan en sådan arena illustreras i följande diagram. 
 
 

 
Figur 23: En strategisk arena som länk mellan vision och genomförande. 
 
Kärnan i resonemanget om den strategiska arenan går ut på att bejaka de perspektiv, 
kompetenser och intressen som finns på olika nivåer och inom olika organisatoriska 
enheter och att istället för att förvänta sig av ”alla” att se ”allt” sträva efter att länka 
samman delarna till en helhet. Precis som redan har betonats är då förmågan att föra 
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samman perspektiv och kompetenser då en kärnfråga. Processledning blir då den kan-
ske viktigaste typen av kompetens för en strategisk planerare.  
 
I Norrköping fyller den lokala ledningsgruppen för Den Goda Staden en sådan funk-
tion. Den lokala ledningsgruppen har blivit en arena för möten och dialog mellan le-
dande politiker, chefstjänstemän och företrädare för de statliga verken att gemensamt 
diskutera stadsutvecklingsfrågor. En effekt av detta är t ex att nyckelaktörer från olika 
organisationer får samtidig information och kunskap om aktuella frågor och deltar i 
samma diskussion kring dessa vilket bidrar till en gemensam uppfattning om sam-
manhanget och problematiken118. Mot bakgrund av den diskussion som nu pågår i 
Jönköping om styrningen av arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0 skulle detta reso-
nemang och erfarenheterna av arbetet i Norrköping kunna vara en utgångspunkt kring 
frågan om hur man säkerställer kopplingen mellan den samordnande funktion som 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsstrategen ansvarar för med den operativa 
verksamheten i nämnderna och fackförvaltningarna. I Uppsala har tanken med den 
arbetsgrupp som tillsattes för att lösa frågan om Råbyvägen varit av det slag som här 
har diskuterats. I viss mån har den också fyllt den funktionen, men bl a på grund av 
den tidspress som det aktuella detaljplaneärendet skapade räckte det inte hela vägen. 
Däremot bör det arbete som nu har startats kunna vara en värdefull utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet med andra liknande projekt och den kommande sammanslagning-
en av översiktsplanen och trafikplanen. 
 
En komplicerande omständighet kring förutsättningarna att utveckla en strategisk are-
na är att det inte är givet i vilken del av den etablerade organisationen som denna åter-
finns. I själva verket antyder figur 23 att den strategiska arenan inte nödvändigtvis 
finns i någon av de etablerade organisatoriska enheterna. Uppsalas översiktsplan, t ex, 
som är tänkt att fungera som kommunens strategiska dokument är bara ett av flera 
vägledande ramverk i den nedre vänstra rutan i figur 22, vid sidan av miljökvalitets-
normer, nollvisionen på trafiksäkerhetsområdet, mm. När KLK får moderatorrollen i 
diskussionen mellan GTK och SBK upplevs KLK som part i målet och inte självklart 
öppen för de anspråk som kommer från GTK. Däremot är KLK i mindre utsträckning 
en part i målet än SBK. Dessutom har projektets medverkan i Den Goda Staden ytter-
ligare bidragit till att ”neutralisera marken” vilket gör att en principdiskussion ändå 
har kommit till stånd.  
 
Det pekar på behovet av att inom etablerade organisationer skapa utrymme för den 
strategiska diskussionen. En tjänsteman i Uppsala berättade i en intervju hur svårt det 
är att hinna med och avsätta tid åt det strategiska arbetet och den typ av principiella 
diskussioner som måste till för att man inte ska fastna i alldeles för konkreta genomfö-
randeproblem i ett för tidigt skede119. Varje dag finns det alltid en mängd saker som är 
viktigare på kort sikt. En annan person i samma kommun beskrev hur viktigt det är att 
man vidmakthåller den diskussion som tar upp de gemensamma frågorna och att man 
inte fastnar i sitt eget stuprör: 

”Utmaningen [för en projektledare] är väl att samordna och få dem att tänka på samma 
sätt. […] Det gäller ju att hålla en mötesverksamhet igång så att man köper varandras ar-
gument. Med tiden gör man ju det.”120 

 

                                                 
118 Tjänstemän 1 och 7 på Norrköpings kommun 
119 Tjänsteman 5 på Uppsala kommun 
120 Tjänsteman 8 på Uppsala kommun 
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En av anledningarna till att Utvecklingsenheten bildades i Jönköping var just att skapa 
utrymme för ett helhetsgrepp om Stadsbyggnadsvisionen, då det var svårt att priorite-
ra det strategiska arbetet tillräckligt i den ordinarie förvaltningsorganisationen. På 
Utvecklingsenheten var det möjligt att fokusera på kärnfrågorna i större utsträckning 
än på Stadsbyggnadskontoret121 bland en mängd andra frågor.  
 
Sammanfattningsvis behöver en samordnad stadsutvecklingsprocess kunna hantera 
såväl formella som informella planeringsförutsättningar. Utöver ett beaktande av rent 
formella aspekter, som beslutsformuleringar och regelverk, behöver ett antal frågor 
som tar upp perspektiv, eventuella revir, tolkningsfrågor osv kunna ställas, enligt 
principen i figur 22. Därför behövs någon form av arena där dessa frågor kan diskute-
ras och förutsättningarna klargöras. Utifrån det kan sedan det strategiska arbetet ut-
vecklas. I nästa avsnitt diskuteras några centrala komponenter i detta strategiska arbe-
te.  
 

3.3 Det strategiska arbetets komponenter 

3.3.1 Gemensam målbild  
En generell slutsats från genomgången av fallen är att gemensamma referensramar 
skapar en gemensam grund för agerande. Ett strategiskt arbete med stadsutvecklings-
frågor som förmår att samla relevanta aktörer i en gemensam diskussion om platsens 
utveckling utvecklar efter hand en inneboende energi och ”momentum” som ger den 
samlade utvecklingen en riktning. Detta momentum utgör en resurs för framtida age-
rande genom att fungera som utgångspunkt för handling och beslutsfattande i den 
riktning som en gång är upparbetad.  
 
Det är t ex genom det framväxande arbetet med Stadsbyggnadsvisionen som enskilda 
projekt har kunnat förverkligas med en medveten och gemensam koppling till stads-
kärnans utveckling i Jönköping. Omvandlingen kring norra Munksjön, Hamnkanalen, 
Västra Centrum med Tändsticksområdet och Järnvägsgatan, mm har samtliga en tyd-
lig koppling till den idé om behovet av en vital stadskärna som sammanfattas i Stads-
byggnadsvisionen. På motsvarande sätt har den målbild som vuxit fram i Norrköping 
kring stadsutvecklingen i stråket Ljura-Hageby-Navestad skapat en gemensam refe-
rensram för de kommunala förvaltningarna, fastighetsägarna och de statliga verk som 
berörs av utvecklingen. Det blir helt enkelt naturligt för framtida agerande att anta en 
form som utgår från den målbild som en gång är upparbetad.  
 
Motsvarande erfarenheter har uttryckts från representanter för andra delprojekt i Den 
Goda Staden. I arbetet med omvandlingen av Dragarbrunnsgatan har t ex den sam-
stämmighet som finns kring själva visionen om en upprustad Dragarbrunnsgata fram-
hållits som den kanske viktigaste framgångsfaktorn122 just för att det samlar plane-
ringens alla skeden inom en ram och på så vis stärker kopplingen mellan den ur-
sprungliga idén om gatans utveckling och genomförandet. En representant för cent-
rumutvecklingsbolaget Vi i Stan AB beskriver dagens omfattande förändringar i Upp-

                                                 
121 Tjänsteman 2 på Jönköpings kommun 
122 Tjänsteman 8 på Uppsala kommun 
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sala som ”frukterna” av det omfattande visionsarbetet i samband med framtagandet av 
översiktsplanen123.  
 
Det sektorsövergripande samarbetet inom Norrköpingspaketet är ett annat exempel på 
hur en gemensam strategi ramar in respektive aktörs agerande i en riktning som är 
gemensam för alla inblandade. Norrköpingspaketet är t ex en resurs för den samord-
ning som behöver åstadkommas mellan trafikverken när Norrköpings Hamn har utpe-
kats som strategisk hamn i Hamnstrategiutredningen124. I utredningen motiveras en 
satsning på Norrköping med bl a Norrköpingspaketet: 

”Hamnen har också stora utvecklingsplaner och ett starkt stöd från regionen; inte minst är 
överenskommelsen kring det s.k. Norrköpingspaketet ett tydligt bevis på en prioritering av 
hamnverksamheten i Norrköping”125. 

 
Samtidigt visar framför allt exemplet Råbyvägen i Uppsala hur svårt det är att nå sam-
förståndslösningar på detaljnivå om man i grunden är oense om den mer övergripande 
strategin. Utan en mer överordnad strategi att falla tillbaka på, i det här fallet en idé 
om vad Råbyvägen som ”stadsgata” ska innebära, är det uppenbarligen svårt att göra 
konkreta avvägningar i enskilda fall, t ex med avseende på antal filer och möjlighet 
till kantstensparkering, när aktörer som representerar olika sektorer, intressen och 
perspektiv är inblandade, dvs SBK och GTK i det aktuella fallet.  
 
På motsvarande sätt visar exemplet från Norrköping hur svårt det var att fatta ett be-
slut kring en utbyggnad av spårvägen till Navestad innan det fanns ett inriktningsbe-
slut kring framtiden för spårvägssystemet i allmänhet. Inte förrän en långsiktig inrikt-
ning för kollektivtrafiken kunde beslutas i stadens politiska församlingar kunde man 
gå vidare med en statsbidragsansökan till Banverket. Och i Jönköping har t ex det 
sedan tidigare beslutade arbetet med en upprustning av Västra Centrum saktat in i 
väntan på att den nya majoriteten gör tydligt vad man har för ambitioner för det fort-
satta arbetet stadsutvecklingen och med Stadsbyggnadsvision 2.0.  
 

3.3.2 Stabila planeringsförutsättningar och tydliga signaler 
De tre fallen visar också hur risken för låsningar uppkommer i processer som präglas 
av otydlighet i relationen mellan aktörerna, dvs om de inblandade inte är klara över 
var de har varandra och om respektive aktörs agerande baseras på missuppfattningar 
eller förhastade antaganden om övriga aktörer och deras förutsättningar. I Norrköping 
upplever kommunen att Banverket har skickat otydliga signaler när man å ena sidan 
har godkänt projektet som statsbidragsberättigat men å andra sidan inte kunna betala 
ut något statsbidrag. Detta har i sin tur skapat en lokalpolitisk situation där legitimite-
ten för en alternativ finansiering har undergrävts eftersom det finns förväntningar på 
en så pass omfattande statlig medfinansiering. Förutsättningarna för ett mer proaktivt 
agerande från Banverket och Östgötatrafiken har samtidigt försvårats av att det har 
varit så svårt för lokalpolitikerna att fatta beslut om spårvägen i Norrköping.  
 
Jönköpings kommun avsatte 2001 200 miljoner kronor för genomförandet av Stads-
byggnadsvisionen. Genom att reservera detta utrymme i budgeten för flera år fram-
över markerade kommunen sitt långsiktiga engagemang för stadsutvecklingsarbetet 
                                                 
123 Representant för Vi i Stan AB 
124 Tjänsteman 4 på Norrköpings kommun 
125 Hamnstrategiutredningen (2007, s 105) 
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och ville på så sätt stärka sin trovärdighet utåt gentemot andra aktörer. Under senare 
år har organisatoriska förändringar inneburit nya förutsättningar för det strategiska 
stadsutvecklingsarbetet. Vad dessa förändringar ska landa i har däremot varit otydligt 
för den etablerade tjänstemannaorganisationen med följden att delar av det strategiska 
arbetet har avstannat i väntan på en tydligare struktur och riktning för arbetet.  
 
I Uppsala har SBK och KLK lutat sig mot översiktsplanen som i praktiken har visat 
sig ha ett tunnare stöd hos GTK. Översiktsplanens roll som styrdokument ser i det här 
fallet ut att vara svagare än den enligt formella beslut kanske bör vara. Den strategi 
man har försökt arbeta fram för Råbyvägen kan därför inte bara ses som en operatio-
nalisering av ÖP utan måste ses i ljuset av de övergripande mål GTK också har för sin 
verksamhet, t ex hanterandet av en växande mängd biltrafik och prioriterad framkom-
lighet för kollektivtrafiken.  
 
Ett annat exempel på hur en samordnad planering försvåras av otydlighet i relationen 
mellan aktörer är planeringen av en pendeltågsstation i Bergsbrunna söder om Uppsa-
la. I många avseenden har samarbetet mellan Banverket och kommunen fungerat bra 
men även där har bristande underlag och otydlighet bromsat upp projektet som nu har 
skjutits på framtiden. Kommunen arbetade intensivt med att få fram ett bygglov för en 
tillfällig station 2006, men när bygglovet väl var klart visade en ny utredning från 
Banverket att banan inte skulle klara dagens trafikmängder om en station byggdes i 
Bergsbrunna utan kapacitetsförstärkningar på sträckan Uppsala-Stockholm. Bl a krävs 
sannolikt en utbyggnad till fyra spår vid Bergsbrunna för att en den tillfälliga statio-
nen ska kunna tillskapas. Det arbete som kommunen hade lagt ner på att ordna bygg-
lov ledde därför ändå inte närmare byggnation126.  
 
Den tillfälliga stationen diskuterades i hög grad som en teknisk fråga med fokus på de 
rådande trafikförhållandena. Ett permanent stationsläge skulle istället utgå från den 
mer långsiktiga utvecklingen av Bergsbrunna och det trafiksystem som stationen skul-
le ingå i. Denna diskussion kom igång först senare. Stationsläget diskuterades alltså i 
två olika sammanhang vilket försvårade dialogen med den berörda allmänheten. Den-
na kluvenhet och otydligheten kring kommunens egen långsiktiga vision och ambition 
för Bergsbrunna och stationen gjorde det också svårt för Banverket att planera för en 
permanent station127. Fallet Bergsbrunna visar alltså, liksom Ljura-Hageby-fallet 
ovan, exempel på en relation mellan en kommun och Banverket med inslag av otyd-
lighet i båda riktningar. 
 
Ytterligare ett exempel på denna typ problematik är frågan om Järnvägsgatans lösning 
i Jönköping. Inom ramen för upprustningen av Västra Centrum ingår Tändsticksom-
rådet som en viktig komponent. Idag avskärmas området från övriga Västra centrum 
av Västra Storgatan med trafikflöden på ca 13000 fordon per dygn128. Genom att för-
länga Järnvägsgatan på delar av det nuvarande spårområdet flyttas stora delar av den-
na trafik och trafikflödena på Västra Storgatan beräknas kunna halveras. Därigenom 
möjliggörs dels en bättre integrering av Tändsticksområdet i övriga Västra Centrum 
och dels en omvandling av Västra Storgatan till ”ett mer stadsmässigt gaturum med 
liv och innehåll”129.  
                                                 
126 Tjänsteman 9 på Uppsala kommun 
127 Tjänsteman 2 på Banverket 
128 Enligt beräkningar gjorde inom ramen för Norra Munksjöprojektet (Jönköpings kommun 2002). 
129 Jönköpings kommun (2007a, s 8) 
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Denna förändring innebär att kommunen måste ta delar av spårområdet i anspråk för 
den förlängda Järnvägsgatan. Vid de inledande kontakterna med Banverket angående 
detta fick kommunen positiv respons från Banverket, som liksom kommunen såg be-
hovet av projektet med hänvisning till effekterna för stadens utveckling. Kommunens 
planering av projektet inleddes med utgångspunkt i denna hållning från Banverket. 
Efterhand som konkretiseringsnivån i projektet ökade och det blev tydligt att kommu-
nen skulle behöva ta bangård i anspråk började Banverket att backa från sin tidigare 
positiva inställning. Successivt växte dock ett motstånd mot projektet hos Banverket 
och det så småningom tydligt för kommunen att Banverket egentligen inte ville släppa 
ifrån sig bangård överhuvudtaget. Som konsekvens av den inledande bekräftande re-
sponsen hade dock Banverket låst sig vid en framtida lösning som innebar att ett avtal 
till slut kunde träffas där Banverket överlåter delar av den nuvarande bangården till 
kommunen för ändamålet130. Bakgrunden till Banverkets växande negativa hållning 
till projektet är att man ser det som ett stort problem att minska på bangård som redan 
i dagsläget har kapacitetsproblem131. Sammantaget har kommunen uppfattat signaler-
na från Banverket som otydliga där man inledningsvis alltså trodde sig vara överens – 
åtminstone i princip – men i praktiken, efterhand som projektet utvecklades, sedan har 
haft helt olika synsätt.  
 

3.3.3 Intern och extern förankring  
Som komponenter i ett strategiskt arbete fyller både en gemensam målbild och stabila 
planeringsförutsättningar funktionen att stärka referensramen för olika aktörers age-
rande. En gemensam målbild ger arbetet en riktning som alla involverade kan relatera 
till. Stabila planeringsförutsättningar ger möjligheter för var och en som är beroende 
av andra att fokusera på sin egen verksamhet utan att tappa kopplingen till andra, där-
för att andras agerande då är förutsägbart och lätt att förhålla sig till. Gemensamt för 
båda dessa aspekter är att de bygger på långsiktighet.  
 
Om en målbild ska fungera samlande för en uppsättning aktörer med olika perspektiv, 
arbetssätt och intressen måste den vara tillräckligt långsiktig för de olika aktörerna att 
kunna ställa in sin verksamhet mot den. Om planeringsförutsättningarna inte är lång-
siktiga kan de knappast anses vara stabila och förutsägbara i det här sammanhanget. 
Den process som leder till en gemensam målbild och långsiktigt stabila planeringsför-
utsättningar behöver därför vara förankrade hos de aktörer den är beroende av. Annars 
uppkommer risken att förändringar i organisationerna t ex personbyten, ledarbyten, 
omorganisationer, ändrade direktiv inom närliggande områden, mm, undergräver den 
långsiktighet som eftersträvas och den målbild som en gång var gemensam börjar 
tolkas på nya sätt och de planeringsförutsättningar som en gång uppfattades som sta-
bila plötsligt ändras. 
 
Förankringsaspekten är viktig ur åtminstone två perspektiv. För det första behöver 
vetskapen om de beslut som har fattats och den inriktning strategin har spridas till 
relevanta aktörer – inte minst inom respektive organisation. En strategi som endast 
finns formulerad i skrift av ett fåtal aktörer blir svår att arbeta med om respektive ak-
törs interna organisationer, inte minst de enheter som sedan ska förverkliga strategin 

                                                 
130 Tjänsteman 1 på Jönköpings kommun 
131 Tjänsteman 3 på Banverket 
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rent fysiskt, inte är med på banan. Utan den typen av förankring kommer handlings-
förmågan enligt figur 24 att försvagas. 
 

 
Figur 24: Bristande förankring riskerar att försvaga handlingsförmågan i ett projekt. Figur efter 
Connelly & Richardson (2008) med viss modifiering. 
 
Stadsläkningsfallet i Uppsala illustrerar tydligt hur frågan om intern förankring av 
policydokument spelar stor roll för förutsättningarna för genomförande. Den tolkning 
av projektet som presenteras här går ut på just det att ett bristande kollektivtrafikper-
spektiv i översiktsplanen har bidragit till dess försvagade roll som styrdokument. 
Därmed fick inte översiktsplanen den tyngd som den förväntades ha på trafikplanerar-
sidan vilket i sin tur har lett till att den inte kan åberopas på det sätt SBK vill göra när 
förtätning kring Råbyvägen diskuteras. Den interna förankringen av översiktsplanen 
hos kommunens förvaltningar har brustit och därför gör man nu en gemensam över-
syn av översiktsplanen och trafikplanen för att integrera de två.  
 
Just denna typ av förankringsbehov är ett skäl till att den lokala ledningsgruppen för 
Den Goda Staden i Norrköping bildades. Genom att inkludera ledande politiker och 
chefstjänstemän är avsikten att den strategiska diskussionen ska förankras hos de oli-
ka nämnderna och förvaltning samtidigt. Den lokala ledningsgruppen har dock haft ett 
tydligt fokus på just chefsnivån och det har funnits brister i den interna förankringen 
av Den Goda Staden som projekt på medarbetarnivå inom förvaltningarna132. Så me-
dan den strategiska diskussionen har förts gemensamt av ledarskiktet inom samhälls-
byggnadsroteln har syftet med Den Goda Staden, åtminstone inledningsvis, inte alltid 
varit tydligt bland handläggarna i förvaltningarna.  
 
En parallell till denna förankringsdiskussion kan dras till det Jönköpingsfall som be-
skrevs i kapitel 2, där det strategiska arbetet avstannade under den period då organise-
randet av Stadsbyggnadsvision 2.0 var oklar. I det fallet handlar det om ett fullt legi-
timt agerande då politikerna valde att ändra i den organisation som genomfört Stads-
byggnadsvision 1.0, just för att det är från politiskt håll förändringarna har drivits. 
Formellt sett finns det inte något krav på intern förankring av denna typ av förändring. 
Men omorganisation genomfördes på ett sätt som saknade tydlig koppling till de eta-
blerade arbetsformerna. Utan en tydlig struktur för arbetet uppstod en osäkerhet med 
avseende på vad som skulle prioriteras och på vilka sätt. Vilka motiv som låg bakom 
omorganisationen och på vilka sätt den nya organisationen skulle förstärka arbetet 
blev otydligt för tjänstemannanivån. En bristande tydlighet inåt i den egna organisa-
tionen bidrog därför till att dämpa det momentum som hade byggts upp under flera års 
arbete med stadsutveckling.  
 

                                                 
132 Tjänstemän 2, 5 och 7 i Norrköpings kommun 
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Från flera kommuner – både inom och utanför Den Goda Staden – bygger arbetet med 
stadskärneutveckling ofta på privat medfinansiering av både fysiska upprustningspro-
jekt och andra typer av utvecklingsprojekt (evenemang, trygghetssatsningar, mm)133. 
Dragarbrunnsgatans omvandling är delvis finansierad av fastighetsägarna utmed ga-
tan. Handlarna i Jönköping är med och finansierar gemensamma marknadsföringsin-
satser. Och i den mån fastighetsägarna berörs av olika upprusningsprojekt i Norrkö-
pings centrum är de med och betalar delar av dessa. Privat medfinansiering har också 
varit uppe till diskussion i samband med omvandlingen av Västra Centrum i Jönkö-
ping. För att denna typ av finansiering över huvudtaget ska vara möjlig finns det där-
för ett behov av att diskutera stadsutveckling med och förankra strategier hos privata 
aktörer likaså.  
 
Ytterligare ett motiv till dialog med och förankring hos privata aktörer är att bygga 
upp ett tålamod för de, ur privat perspektiv, ofta långsamma processer som stadsut-
veckling innebär. I fallet Råbyvägen ovan är det mycket på grund av trycket från 
byggherren som kommunen var tvungen att fatta beslut om detaljplanen innan prin-
cipdiskussionen om gatans framtid var avklarad. En omvänd problematik aktualisera-
des inom Bergsbrunnaprojektet under hösten 2007. Kommunens och Banverkets pla-
nering av stationsläget och stationssamhället hade då pågått under en tid, när en lång 
rad fastighetsägare i området i ett brev till kommunen uttryckte sin besvikelse över att 
projektet inte hade diskuterats med dessa fastighetsägare och samtidigt klargjorde att 
man inte har någon avsikt att sälja sin mark: ”vi äger marken och vi tänker inte sälja 
den”134. Mot bakgrund av den typen av erfarenhet blir dialogen mellan Jönköpings 
kommun och fastighetsägarna på Ljungarum väsentlig inför planerandet av Göta-
landsbanan eftersom det kan förväntas bli en mycket lång process. 
 
För det andra behöver stödet för strategin vara tillräckligt starkt för att det ska vara 
politiskt möjligt att genomföra den. Ur det perspektivet är frågan om legitimitet cen-
tral. Detta diskuteras i nästa avsnitt.  
 

3.3.4 Legitimitet för ett sektorsövergripande arbete  
Legitimitet är centralt i detta sammanhang därför att det ger mandat att agera i en viss 
riktning. I den mån ett strategiskt arbete avviker från etablerade arbetsformer finns 
hela tiden risken att olika aktörer (grupper, personer, organisatoriska enheter, etc) 
upplever ett hot mot den egna verksamheten och att revirtänkande uppstår eller att nya 
perspektiv är svåra att hantera och därför hålls på avstånd. För att då komma förbi 
etablerade positioner mot en ny gemensam målbild, baserad på nya förhållanden mel-
lan perspektiv och intressen måste någon aktör aktivt driva frågan. Att i ett sådant 
sammanhang vara den drivande parten kan vara svårt och ibland kontroversiellt. Då 
spelar frågan om legitimitet en central roll, inte minst om inblandade personer är 
mindre erfarna och saknar en naturlig pondus i förhållande till de aktörer som berörs. 
 
Legitimitet (eller bristen på legitimitet) kan komma från två håll – dels underifrån,      
t ex formellt sett från väljarkåren till ledande politiker genom allmänna val, eller mer 
informellt som en opinion för eller emot en viss fråga – och dels ovanifrån, t ex från 
chef till medarbetare eller från ledande politiker till tjänstemän. 

                                                 
133 Tornberg & Hansen (2007) 
134 Brev från fastighetsägare i Bergsbrunna till Uppsala kommun 2007-10-16. 
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Legitimitet underifrån ligger nära frågan om förankring och stärker förutsättningarna 
för ett agerande som kan vara politiskt kontroversiellt. Beslutet att inte ha ramper mel-
lan Söderleden och Hagebygatan växte fram efter en omfattande dialog mellan ledan-
de politiker i Norrköping och boende i området. Inledningsvis var den lokala opinio-
nen i Hageby mot en lösning som inte möjliggör anslutningar. Först efter att frågan 
hade diskuterats i sådan omfattning att det fanns stöd för att inte ha ramper i den loka-
la opinionen var det politiskt möjligt att driva den linjen. Denna process drevs mot 
bakgrund av de erfarenheter man hade från ombyggnaden av Söder Tull några år tidi-
gare, då en kraftig opinion mot en ombyggnad resulterade i att projektet sköts upp tills 
man började föra dialog på ett nytt sätt. 
 
När det gäller utbyggnaden av spårvägen till Hageby och Navestad finns det idag en 
gemensam målbild i projektet. Det finns få kritiska röster i den offentliga diskussio-
nen och förväntningar på att den idag låsta situationen kring statsbidraget kommer att 
lösas är stora. Men om statsbidraget uteblir, t ex som följd av den hårda konkurrensen 
om de nationella medlen för infrastrukturinvesteringar, är det inte självklart att den 
breda enigheten kring projektet består. Projektet är så pass förknippat med statsbidra-
get att den statliga medfinansieringen är ett underförstått villkor för den målbild som 
har arbetats upp. Inom socialdemokratin finns det delade meningar om projektet och 
ett uteblivet statsbidrag skulle innebära att en ny diskussion kring projektet skulle 
behöva initieras135. Det finns alltså ett starkt symbolvärde i den statliga medfinansie-
ringen som ger legitimitet åt projektet och som gör att alternativa finansieringslös-
ningar har försvårats så länge det finns en förhoppning om statsbidrag. Om statsbidra-
get uteblir behöver därför ett nytt mandat för att driva frågan mobiliseras.  
 
Statsbidragets legitimitetsskapande effekt kommer i det avseendet ovanifrån. Legiti-
mitet ovanifrån handlar om att ge stöd för ett arbete som kan uppfattas som kontrover-
siella och svåra att driva. I olika delprojekt har projektledarnas och projektdeltagarnas 
personliga egenskaper lyfts fram som viktiga förutsättningar för projekten. Särskilt 
när det gäller yngre och mindre erfarna personer har svårigheter att driva kontroversi-
ella frågor och andra frågor där det finns inneboende trögheter lyfts fram, både av 
sådana personer själva och av medarbetare till dessa. I sådana fall spelar stödet från 
chefer och politiska ledare extra värdefull roll. 
 
En person beskrev i en intervju hur tungt arbete det är att driva dessa processer och att 
man får vara beredd att ta många konflikter och större eller mindre maktkamper med 
berörda personer i organisationen som lätt kan känna sig trampade på136. Mot en så-
dan bakgrund är det viktigt att personer med uppgift att driva den här typen av utveck-
lings- eller förändringsprocesser har ett stöd i sitt arbete ovanifrån. Det är ytterligare 
ett skäl till ett starkt politiskt ledarskap.  
 
En fråga som lätt förknippas med individer är engagemang. ”Eldsjälar” – dvs personer 
med ett brinnande engagemang för sitt uppdrag – har på flera håll lyfts fram som en 
framgångsfaktor för att driva stadsutvecklingsfrågor. I den mån engagemang är en 
individuell egenskap kan det vara svårt att diskutera det generellt, men det finns också 
strukturella aspekter på detta. I flera delprojekt och i samtliga tre kommuner har just 

                                                 
135 Politiker i Norrköpings kommun  
136 Tjänsteman 2 på Jönköpings kommun 
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bristen på engagemang för lokala stadsutvecklingsfrågor lyfts fram som en återkom-
mande egenskap hos Banverket. Banverkets arbete har beskrivits som väldigt styrt av 
Framtidsplanen. I projekt som är specificerade i Framtidsplanen, t ex Ostlän-
ken/Resecentrum i Norrköping, är Banverket ofta mycket engagerade och drivande 
utifrån sitt perspektiv men i frågor utanför planen uppfattas Banverket som betydligt 
mer avvaktande. Exempel på sådana fall är Järnvägsgatan i Jönköping och utveck-
lingen av kombiterminalen på Torsvik137, och spårvägsutbyggnaden till Hageby-
Navestad i Norrköping138. Det är till och med så att Banverket inte ens lämnade något 
yttrande över detaljplanen för spårvägen i samrådet för etapp Söderleden-Lidaleden139 
eller för Ljurafältet140.  
 
Vägverket å andra sidan beskrivs av samma aktörer som betydligt mer närvarande i 
stadsutvecklingsdiskussionen, även i frågor där de själva inte är direkta sakägare. Det 
är ett generellt intryck från alla tre kommuner. Det finns flera tänkbara orsaker till 
denna skillnad mellan Vägverket och Banverket, bl a de väsentliga skillnaderna i be-
hov av intern teknisk koordinering inom järnvägssektorn respektive vägtransportsek-
tor (t ex med avseende på förhållandet fordon-infrastruktur), eller respektive sektors 
utbredning i städer (där järnvägsektorn är koncentrerad till enskilda stråk och stationer 
medan vägarna finns i hela staden). Ytterligare en förklaring till dessa slutsatser i ut-
värderingen kan vara att Banverket och Vägverket har olika roller i Den Goda Stadens 
delprojekt (detta tas upp igen i avsnitt 4.3 och 5.1.2). Oavsett anledning kan det kon-
stateras att många aktörer upplever Banverkets medverkan i stadsutvecklingen som 
distanserat. En naturlig följdfråga av det är hur man kan arbeta proaktivt med stadsut-
veckling med all den känslighet för lokala omständigheter och avvägningsförmåga 
som behövs om hela ens engagemang bygger på direktiv uppifrån? Utifrån ett stads-
utvecklingsperspektiv är utmaningen då att utforma dessa direktiv på ett sätt som 
främjar och ger legitimitet åt en proaktiv inställning till stadsutveckling. 
 

3.4 Den strategiska utmaningen – sammanfattning  
En samordnad planering bygger på att alla delar hakar i varandra på ett bra sätt. Det 
kan de bara göra om det finns synkroniseringsmöjligheter. Dessa uppstår inte bara av 
sig själva utan måste planeras fram och samordnas i tid – t ex måste Norrköpings 
kommun ansöka om statsbidrag i rätt tid för att Banverket ska kunna medfinansiera en 
spårvägsutbyggnad och detaljplaneringen för Hageby C måste utgå från den tänkta 
spårvägsdragningen. Fastighetsägare i Ljungarum måste veta var Götalandsbanans 
framtida stationsläge kommer att hamna och Jönköpingsbanan är beroende av utveck-
lingen på Torsvik om det innebär ett nytt persontrafikstråk från Tenhult. Råbyvägens 
utformning är beroende av de trafik- och miljömässiga krav som ställs på gatan fram-
över som därför blir viktiga förutsättningar för detaljplaneringen utmed gatan, osv. I 
denna komplexa planeringsverklighet finns det ett problem när av varandra beroende 
aktörer inte vet var man har varandra.  
 
Framarbetad konsensus kring strategiska utvecklingsfrågor framstår enligt ovan som 
ett bra medel för att åstadkomma en samordnad planering. Samtidigt visar samtliga tre 

                                                 
137 Tjänstemän 1 och 2 på Jönköpings kommun 
138 Tjänsteman 2 på Norrköpings kommun och tjänsteman 1 på Vägverket 
139 Norrköpings kommun (2007b) 
140 Norrköpings kommun (2005) 
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fall som diskuterades i kapitel 2 på sårbarheten i denna typ av strategier när förutsätt-
ningarna förändras under processens gång. När de organisatoriska formerna förändras 
i Jönköping, när den förväntade finansieringen uteblir i Norrköping och när översikts-
planens ambitioner ifrågasätts i Uppsala, uppstår plötsligt svårigheter att hålla ihop 
det samlande ansvaret för utvecklingens alla komponenter.  
 
Genom det momentum som har arbetats upp har varje aktör sina respektive ”bollar i 
rullning”, men när förutsättningarna för den strategiska styrningen av helheten och 
samordningen av alla delar förändras riskerar istället dessa bollar att rulla åt olika håll. 
Den aktuella detaljplanen vid Råbyvägen i Uppsala har nu antagits utan att frågan om 
gatans utformning har avgjorts med risk för att gatan framöver får en utformning som 
inte bildar en bra miljö i förhållande till husen intill. I Jönköping har det sammanhål-
lande arbetet genom Stadsbyggnadsvisionen avstannat samtidigt som privata och stat-
liga aktörers utvecklingsarbete alltjämt fortskrider. Och medan framtiden för en even-
tuell spårväg till Navestad diskuteras i Norrköping gräver Vägverket ner Söderleden 
för att möjliggöra en bro för spårvägen om den byggs, samtidigt som investerare ut-
med Hagebygatan får fatta sina investeringsbeslut på osäkra grunder om den kringlig-
gande miljön och infrastrukturen.  
 
Samtidigt är de förändringar som skett i fallen och som alltså har förändrat förutsätt-
ningarna för de ursprungliga strategierna ingalunda extraordinära eller på förhand 
otänkbara. Alla planeringsprocesser och projekt kommer alltid att stå inför eventuella 
majoritetsskiften, personbyten, ändrade finansieringsförutsättningar och skilda tolk-
ningar av policybeslut. Sammantaget pekar därför detta på en mycket grundläggande 
utmaning för en samordnad planering: Planeringsprocesserna behöver utformas på ett 
sätt som å ena sidan är tillräckligt robust och långsiktig för att ge inblandade aktörer 
stabila planeringsförutsättningar men som å andra sidan samtidigt är tillräckligt flexi-
bel för att kunna anpassas till förändrade förutsättningar.  
 
Om man ska veta var man har varandra behöver man antingen få klara besked om 
respektive aktörs framtida agerande, t ex genom formellt bindande långsiktiga planer 
och beslut, eller så måste man ha så pass god kännedom om varandra för att succes-
sivt kunna stämma av och känna av de rörelser som sker, t ex när politiken ändrar 
riktning eller när finansieringsförutsättningarna förändras. För att upprätthålla en 
tröghet (momentum) i strategierna behöver dessa vara förankrade hos sådana aktörer 
som strategin är beroende av. Alternativet till en planeringsprocess som enbart bygger 
på formella planer och beslut är då att samhällsbyggnadsprocessen ordnas på ett sätt 
som möjliggör för aktörerna att dela kunskap och att ställa perspektiv och intressen 
mot varandra för att på så sätt klargöra respektive parts planeringsförutsättningar ef-
terhand som dessa utvecklas under processens gång. Det är i ett sådant sammanhang 
det finns behov av en strategisk mötesplats eller arena för både formella och informel-
la planeringsförutsättningar att klargöras på, för att på så sätt kunna möjliggöra en 
brett förankrad gemensam målbild, stabila planeringsförutsättningar samt legitimitet 
för sektorsövergripande arbetsformer och projekt.  
 
Det är också med utgångspunkt i detta resonemang som Den Goda Stadens första 
etapp diskuteras nedan.  
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4 Den Goda Stadens första etapp  
Den Goda Staden som paraplyprojekt har pågått i en första etapp från 2005 till 2007. I 
kapitel 3 diskuterades olika aspekter av ett strategiskt utvecklingsarbete för samord-
ningen av städer och transportsystem, tolkat utifrån erfarenheterna i Den Goda Sta-
dens delprojekt. Däremot gjordes ingen direkt analys av vilken påverkan just Den 
Goda Staden som paraplyprojekt har haft på dessa aspekter, även om det hela tiden 
ligger implicit. Utöver att lyfta upp och belysa erfarenheter och slutsatser från Den 
Goda Stadens delprojekt till en samlad diskussion om stadsutveckling enligt Den 
Goda Stadens första syfte har paraplyprojektet ett inflytande över utvecklingen i del-
projekten. I detta kapitel diskuteras detta mer explicit. 
 
 
 

 
Figur 25: I detta kapitel diskuteras effekterna av Den Goda Stadens första etapp på det arbete 
som pågår i kommunerna och delprojekten. 
 
Bland de positiva synpunkter som har framförts av personer inblandade i Den Goda 
Staden är ett generellt konstaterande att projektet är uppskattat och anses vara värde-
fullt. Ibland är det konkreta resultat som ligger till grund för detta omdöme, t ex den 
utredning om varuförsörjning på Dragarbrunnsgatan i Uppsala som resulterade i kon-
kreta förändringar av hur trafiken styrs på gatan. Många gånger bottnar detta omdöme 
också i en relativt diffus uppfattning om att det finns ett behov av ökad samverkan 
och dialog kring stadsutvecklingsfrågor över sektorsgränserna, mellan de statliga ver-
ken och kommunerna, över de politiska blockgränserna och mellan politiker och 
tjänstemän. Eftersom syftet med Den Goda Staden i hög grad är att främja just dessa 
typer av samspel är det därför naturligt att ge projektet sitt gillande, åtminstone på ett 
principiellt plan.  
 
Effekterna av projektet har varierat från kommun till kommun och från delprojekt till 
delprojekt. I Norrköping har man ställt om arbetsformerna för stadsutvecklingsarbete 
– både på central nivå genom den lokala ledningsgruppen och på delprojektnivå i t ex 
de återkommande arbetsmöten som har hållits inom Ljura/Hageby/Navestadsprojektet 
– mycket som en följd av Den Goda Staden. Den Goda Staden har varit ett stöd i upp-
byggandet av det sektorsövergripande arbete som växte fram i samband med att olika 

Delprojekt 

Den Goda Staden 
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strategiska stadsutvecklingsfrågor (t ex ombyggnaden av Söderleden, utbyggnaden av 
spårvägen, framtagandet av översiktsplanen och kommunikationsplanen, resecentrum, 
mm)141. Genom Den Goda Staden finns det nu en formell prioritering av den här ty-
pen av arbete142. 
 
I Uppsala har det inte funnits någon motsvarighet till Norrköpings lokala lednings-
grupp, men man har haft återkommande möten där delprojekten diskuteras delprojekt-
ledare emellan. På delprojektnivå har det också skapats nya arbetsgrupper, t ex i 
stadsläkningsprojektet. En viktig effekt av Den Goda Staden, som har framhållits av 
personer i Uppsala, är en stärkt legitimitet för sektorsövergripande arbetssätt och där-
med för projekt som t ex Dragarbrunnsgatan att överhuvudtaget genomföras143.  
 
I Jönköping har Den Goda Staden fyllt en annan funktion än i Uppsala och Norrkö-
ping eftersom man från början har ett samlande begrepp för stadsutvecklingsarbete i 
Stadsbyggnadsvisionen. Man har därför varit lite försiktig med att låta DGS ta över 
”ett vinnande koncept” för mycket144. Däremot har de personella och organisatoriska 
förändringar som har genomförts i Jönköping ändrat förutsättningarna för stadsut-
vecklingsarbetet och Den Goda Staden har därmed fått en annan roll än tidigare. Ett 
syfte med Jönköpings medverkan i Den Goda Staden var tidigare att sprida goda erfa-
renheter av de processer man hade genomgått. Därför var fyra145 av Jönköpings sju 
delprojekt under Den Goda Stadens första etapp avslutade projekt. När man nu går in 
i Stadsbyggnadsvision 2.0, som även har omfattat delprojektet Västra Centrum, har 
Den Goda Staden en annan roll än tidigare. I någon mån verkar deltagandet i Den 
Goda Staden ha bidragit till att upprätthålla viss kontinuitet i det strategiska stadsut-
vecklingsarbetet i Jönköping, genom den uppmärksamhet utifrån som har varit riktat 
mot arbetet i staden. Under de nya förutsättningarna kan erfarenheterna från de andra 
kommunerna komma att i högre grad vara inspel till diskussionen i Jönköping. T ex 
har ett av kommunalråden sagt att man är intresserad av att titta närmare på Norrkö-
pings sätt att organisera en lokal motsvarighet till Den Goda Stadens projektägar-
grupp.  
 
På övergripande nivå har alltså Den goda Stadens effekter varierat mellan kommuner-
na. Nedan diskuteras i vilka avseenden projektet har haft en påverkan på arbetet i 
kommunerna. En viktig aspekt i detta sammanhang är hur relationen mellan stat och 
kommun har påverkats av projektet. Därför behandlas det som en särskild punkt. Där-
efter följer ett avsnitt om kritiska synpunkter på projekt. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande kommentar över Den Goda Staden utifrån utvärderingens tolkning av 
projektet och dess effekter.  
 

                                                 
141 Politiker i Norrköpings kommun 
142 Tjänsteman 7 på Norrköpings kommun 
143 Tjänstemän 1, 8 och 12 på Uppsala kommun 
144 Tjänstemän 1 och 2 på Jönköpings kommun samt tjänsteman 3 på Banverket 
145 De avslutade delprojekten är Stadskärneförnyelse, Komfortpaketet, Resecentrum och Stadsbygg-
nadsvision 1.0 (som visserligen fortfarande är under genomförande men där planeringsfasen är avslu-
tad). Dessa finns dokumenterade i en särskild rapport, se Pettersson och Nilsson (2007). 
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4.1 Ett gemensamt samtal mellan berörda parter och klargö-
rande av varandras planeringsförutsättningar 

I början av 2000-talet pågick diskussioner om ett antal olika stadsutvecklingsfrågor i 
södra Norrköping. Vägverket stod inför en upprustning av Söderleden som behövde 
lösa den flaskhals som korsningen med Hagebygatan innebar. En ny lösning för den 
korsningen skulle få stora konsekvenser för trafiken till Hageby Centrum och för det 
boende i Hageby. I kommunen fanns samtidigt diskussionen om en spårvägslinje till 
Navestad och tankar om förtätning kring Hagebygatan. Successivt växte en helhets-
bild fram där delarna förstärkte varandra. 
 
När Den Goda Staden aktualiserades som projekt blev det naturligt för Norrköping att 
samla ihop alla ”lösa trådar” i en gemensam stadsutvecklingsdiskussion och en lokal 
ledningsgrupp, med representanter för berörda nämnder, förvaltningar och statliga 
verk, bildades inom ramen för Den Goda Staden. Den Goda Staden blev därmed en 
lämplig arena för den typen av strategiska diskussioner som man fram till beslutet om 
spårvägsutbyggnaden hade saknat i Norrköping. Där fanns parallella diskussioner om 
vägnätet, spårvägssystemet och bebyggelsestrukturen som successivt vävdes ihop till 
en samlad stadsutvecklingsdiskussion:  

”Vi tog in alla olika infallsvinklar i den här processen. […] Den Goda Staden samlade 
upp det här åt oss. Vi har haft en väldig kommunal nytta av det här sättet att jobba på. 
Och det har också skapat en annan dialog och en annan förståelse med Banverket och 
Vägverket i det här.”146 

 
En tjänsteman i Norrköping beskrev i en intervju sina intryck från den lokala led-
ningsgruppen som att den har medfört ett nytt sätt att arbeta genom att man i högre 
utsträckning samlar olika nämnder i ett tidigare skede och framför allt i samma ske-
den av planeringsprocessen. I normalfallet utreder Stadsplanenämnden en fråga tills 
det är dags för genomförande då Tekniska nämnden tar över. Nu medverkar istället 
företrädare för olika nämnder samtidigt vilket ger en bredare politisk förankring när 
sedan ärendet ska vidare till exempelvis budgetarbetet i kommunstyrelsen. Då slipper 
alla sätta sig in i det från början igen eftersom beredningen är processad och förankrad 
på vägen147. Arbetet i Norrköping har därför vissa likheter med det tidigare arbetet i 
Jönköping under Stadsbyggdnadsvision 1.0, där grundprincipen var att samla ett pro-
jekts alla skeden under ett ansvar, för att få en gemensam referensram och förankring 
hela vägen från idé- till genomförandeskedet.  
 
I Uppsala bildades det av motsvarande skäl en särskild arbetsgrupp inom delprojektet 
Stadsläkning när behovet av samordning mellan trafik- och bebyggelseplaneringen 
vid Råbyvägen aktualiserades. En deltagare i delprojektet menar att den problematik 
som är aktuell i fallet Råbyvägen hade varit svår att ta tag i på ett mer grundläggande 
sätt om det hade drivits helt på initiativ från en enskild förvaltning. Dels finns det inte 
tid och resurser för det hos den enskilde förvaltningen, och dels hade det inte varit 
möjligt att driva frågan om helhetsperspektiv från en fackförvaltning som av andra 
upplevs som företrädare för ett särintresse eller sektorsperspektiv148.  
 
Dessa aspekter handlar i hög grad om kommunikation mellan olika parter vars age-
rande behöver samordnas. En närliggande aspekt är erfarenhetsutbytet mellan aktörer 
                                                 
146 Politiker i Norrköpings kommun 
147 Tjänsteman 7 på Norrköpings kommun 
148 Tjänsteman 1 på Uppsala kommun 
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med liknande intresseområden. Inom temagruppen för Hållbart resande har detta lyfts 
fram som en värdefull effekt av Den Goda Staden149. Personer som arbetar i dessa 
projekt upplever ofta att de arbetar i sina respektive organisationers periferi och har 
därför sett kontakterna med de andra kommunerna och verken som ett sätt att lyfta in 
frågan i ett större sammanhang. På motsvarande sätt har det funnits en uppskattning 
av de seminarier som har anordnats på olika teman. Dessutom har medverkan i Den 
Goda Staden underlättat inhämtandet av extern expertis, dels genom seminarier på 
olika teman150, och dels genom tillgången till exempel och konsulter utanför den egna 
kommunen genom kontakterna med verken151.  
 

4.2 Den Goda Staden som legitimitetsstärkare och katalysa-
tor  

En annan effekt av den Goda Staden ligger nära det som i avsnitt 3.3.4 diskuterades i 
termer av legitimitet ovanifrån. En utbredd uppfattning är att genom Den goda Staden 
har frågor som berör samordningen mellan transportsystem och städer fått en högre 
placering på den transport- och stadsplanepolitiska agendan i kommunerna och ver-
ken. Det gäller bl a politiskt känsliga diskussioner där etablerade arbetssätt och nor-
mer har fått omprövas, t ex i Stadsläkningsprojektet och Dragarbrunnsgatan i Uppsa-
la152. Diskussionen om Råbyvägen, t ex är av sådan karaktär att det hade varit svårt att 
föra den någorlunda förutsättningslöst enbart mellan SBK och GTK. Genom att lyfta 
in Råbyvägen i Den Goda Staden ändrades förutsättningarna att hantera problemet då 
sökandet efter ett helhetsperspektiv gavs en högre status än om det hade legat utanför 
Den Goda Staden.  
 
Andra frågor av strategisk betydelse, som annars ofta prioriteras ned, inte minst del-
projekten inom temat Hållbart resande har genom Den Goda Staden fått en högre pri-
oritet, där Den Goda Staden har fungerat lite som en ”spark i baken” för att lyfta fram 
Hållbart resandeperspektivet153.  
 
En närbesläktad effekt av Den Goda Staden är dess roll som katalysator för att driva 
projekt. Varuförsörjningsprojektet i Uppsala är ett exempel på ett projekt där Vägver-
kets initiativ har haft en avgörande roll för projektet att överhuvudtaget bli av154. Mot-
svarande medverkan i diskussionerna kring Råbyvägen är exempel på en mer passiv 
form av deltagande från Vägverket. Vägverkets egentliga roll i diskussionerna där har 
inte varit särskilt tydligt för de inblandade kommunala tjänstemännen. Trots det har 
Vägverkets medverkan, även i det fallet, fyllt en funktion som neutraliserande kraft i 
en annars känslig diskussion, på motsvarande sätt som en inhyrd konsult kan ha. Att 
överhuvudtaget ha med personer utifrån har i just fallet Råbyvägen beskrivits som 
värdefullt just genom funktionen att ”neutralisera marken” i ett ställningskrig mellan 
två perspektiv eller intressen:  

                                                 
149 Tjänsteman 6 på Norrköpings kommun, tjänsteman 4 på Jönköpings kommun, tjänsteman 13 på 
Uppsala kommun 
150 Tjänsteman 9 på Uppsala kommun och tjänsteman 3 på Jönköpings kommun 
151 Tjänsteman 8 på Uppsala kommun 
152 Tjänstemän 1, 8 och 12 på Uppsala kommun 
153 Tjänsteman 6 på Norrköpings kommun, tjänsteman 4 på Jönköpings kommun, tjänsteman 13 på 
Uppsala kommun och tjänsteman 3 på Vägverket 
154 Tjänsteman 10 på Uppsala kommun 



 70

”De betraktar oss som ett särintresse och vi betraktar dem som ett särintresse, även om 
vi tycker att vi inte är det… […] Jag tror att det är väldigt bra att man får in någon ut-
ifrån som går in med annan kunskap och andra ögon och andra erfarenheter än de kom-
munala tjänstemännen som dagligdags hela tiden möts i de här frågorna.”155 

 
En liknande synpunkt har uttryckts av en tjänsteman angående Den Goda Stadens roll 
i processen kring omvandlingen av Dragarbrunnsgatan som pekar på Den Goda Sta-
den som en slags ”katalysator” i en process där agerandet från olika aktörer annars lätt 
präglas av låsta positioner: 

”Huvuddelen i det här är inte design utan process – att få det att funka… Att rita en karta 
och säga att ’det här blir väl fint’ och sen inte få det gjort är ju inte så mycket värt. Det 
är ju att få det gjort som är det svåra. Och det innebär ju många gånger att man får 
kompromissa. […] Det finns ju ett spänningsfält mellan de olika kontoren. Var och en 
tycker att de kan det här bäst. Nu får man en tredje part att bolla emot. […] De har ac-
cepterat att det kommer in andra och har synpunkter inom deras områden.”156 

 
I Jönköping är inte detta resonemang om stärkt legitimitet lika påtagligt eftersom de 
strategiska stadsutvecklingsfrågorna och sektorsövergripande perspektiven redan tidi-
gare har haft en central plats i den kommunala diskussionen inom Stadsbyggnadsvi-
sionen. Däremot har Den Goda Staden medfört att strålkastarljuset har fortsatt att lysa 
över Jönköping, även under det tillfälliga ”vakuum” under 2006 och 2007, vilket kan 
ha bidragit till att hålla intresset för frågorna uppe under de omstruktureringar som har 
skett i staden.  
 

4.3 En större statlig närvaro i stadsutvecklingsdiskussionen 
I de intervjuer som har gjorts inom ramen för denna utvärdering har det, utifrån en 
underförstådd uppfattning att det finns ett behov av staten och kommunerna att ha ett 
närmare samarbete, vid flera tillfällen påpekats att en av de stora förtjänsterna med 
Den Goda Staden är att kommunerna och staten har kommit varandra närmare. Detta 
uttrycks ofta som en allmän känsla av att dialogen mellan stat och kommun har under-
lättats av att de statliga verken oftare är med i Den Goda Stadens stadsutvecklingsdis-
kussioner än i andra liknande projekt. I den meningen har Den Goda Staden bidragit 
till att intensifiera statens medverkan i kommunernas stadsutvecklingsdiskussioner. 
 
Detta har lyfts fram av både kommunala och statliga företrädare. Å ena sidan pekar de 
statliga verken på en ibland bristande förståelse för de nationella intressena157, och å 
andra sidan pekar kommunerna på motsvarande brist i förståelsen för stadsutveck-
lingsperspektivet158.  
 
Statens roll i delprojekten har varierat. I vissa projekt är den statliga rollen mycket 
tydlig, framför allt då verken är infrastrukturhållare. I Norrköping gäller det Banver-
ket som banhållare i delprojekt Resecentrum/Butängen och Vägverket som väghållare 
för Söderleden i delprojekt Ljura/Hageby/Navestad. I både dessa fall har kommunerna 
upplevt diskussionen med verken som bra och väl fungerande159. Banverkets roll i 

                                                 
155 Tjänsteman 1 på Uppsala kommun 
156 Tjänsteman 8 på Uppsala kommun 
157 T ex Tjänsteman 4 på Vägverket och Tjänsteman 3 på Banverket 
158 T ex Tjänsteman 1 på Jönköpings kommun, Tjänsteman 3 på Norrköpings kommun och Tjänsteman 
9 på Uppsala kommun 
159 Politiker i Norrköpings kommun och tjänsteman 1 på Norrköpings kommun 
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Ljura/Hageby/Navestad har varit som sektorsansvarig genom ansvaret för statsbidra-
get. Som framgick av kapitel 2 har dialogen mellan kommunen och Banverket haft 
flera brister fram till att låsningen kring statsbidraget uppdagades. Därefter har en 
nära dialog förts i en särskild arbetsgrupp för projektet, där klargörandet av varandras 
olika planeringsförutsättningar har varit ett viktigt resultat160. Med avstamp i denna 
arbetsgrupp har en gemensam problembeskrivning kunnat åstadkommas och Banver-
ket har som följd av det tillsatt en intern arbetsgrupp för att se över rutinerna kring 
hanteringen av statsbidrag161.  
 
Dessutom har både Banverket och Vägverket tillsammans med Luftfartsverket och 
Sjöfartsverket i varit centrala i Norrköpingspaketet. Norrköpingspaketet har dock ta-
gits fram utanför Den Goda Staden och är därför inte på samma sätt påverkat av Den 
Goda Staden. Snarare har de positiva erfarenheterna från Norrköpingspaketet motive-
rat staden att arbeta mer med sektorsövergripande arbetssätt.  
 
I Uppsala är det framför allt i delprojekt Resecentrum och Bergsbrunna som staten har 
varit infrastrukturhållare genom Banverket som banhållare. Banverkets arbete med 
Resecentrum har dock skett utan någon påtaglig koppling till Den Goda Staden162. 
Bergsbrunna är ett exempel på hur Banverket och kommunen inledningsvis har arbe-
tat förhållandevis åtskilt men successivt har intensifierat samarbetet, delvis till följd 
av att behovet av bättre intern samordning inom kommunen har aktualiserats och även 
efter att det blivit tydligt att Banverkets trafikeringsutredningar behövde synkronise-
ras bättre med den kommunala planeringen163. I oktober 2007 anordnades därför en 
charrette i Bergsbrunna inom ramen för Den Goda Staden.  
 
Stadsläkningsprojektet var ursprungligen avsett att omfatta ett antal trafikleder, där-
ibland dåvarande E4 och Riksväg 55. I praktiken har projektet dock kommit att handla 
om Råbyvägen och därför har staten inte varit med som väghållare hittills. I oktober 
2007 övergick dessutom väghållaransvaret för gamla E4 (Tycho Hedéns väg) till 
kommunen från Vägverket. Vägverket har dock deltagit i arbetsgruppen i samband 
med diskussionerna om Råbyvägen, dock endast i en förhållandevis passiv roll. Även 
i delprojektet Dragarbrunnsgatan har Vägverkets roll varit knuten till sektorsansvaret 
snarare än väghållarrollen. När man inom delprojektet Varuförsörjning, som initiera-
des av Vägverket, lät utreda förutsättningarna för förbättrade godstransporter i cent-
rum användes Dragarbrunnsgatan som fall164, vilket resulterade i konkreta förändring-
ar av styrningen av trafiken på gatan165. I delprojektet Dragarbrunnsgatan har annars 
inte Vägverket deltagit i själva utformningsdiskussionerna, däremot har verket med 
intresse följt projektet och med utgångspunkt i erfarenheterna från projektet föreslagit 
förändringar i vägmärkesförordningen för utmärkningen av ”gårdsgata”166. 
 
I Jönköping är Stadsbyggnadsvision 2.0 ett mycket omfattande delprojekt där flera 
statliga projekt ingår. Arbetet med dessa har dock inte pågått inom ramen för Den 
Goda Stadens första etapp eftersom diskussionen har varit upptagen av den inom-

                                                 
160 Tjänsteman 7 på Norrköpings kommun 
161 Tjänsteman 6 på Banverket 
162 Tjänsteman 7 på Banverket 
163 Tjänsteman 9 på Uppsala kommun och tjänsteman 2 på Banverket 
164 SWECO VBB (2007) 
165 Tjänsteman 8 på Uppsala kommun 
166 Tjänsteman 2 på Vägverket 
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kommunala omorganisationen. Även diskussionen mellan kommunen och Banverket 
om förlängningen av Järnvägsgatan i Jönköping har i hög grad bedrivits utanför Den 
Goda Staden.  
 
Sammantaget innebär det att de statliga verkens roll i Den Goda Staden framför allt 
har fallit in under deras respektive sektorsansvar. Den stora merparten av delprojekten 
har inte haft den nationella infrastrukturplaneringen eller infrastrukturhållningen som 
något dominerande inslag. I den mån så har varit är det framför allt inom järnvägssek-
torn och därmed Banverket som har varit en aktiv part.  
 
Det finns dock som nämnts flera personer i delprojekten som inte ser nyttan med sta-
tens medverkan som så uppenbar. Ofta bottnar det i att den statliga rollen vid sidan av 
infrastrukturhållningen är otydlig. Därmed inte sagt att den statliga medverkan i sig 
har uppfattats som negativ. Däremot finns det ett antal kritiska synpunkter på Den 
Goda Staden som projekt. Det diskuteras i följande avsnitt. 
 

4.4 Kritiska kommentarer 
I princip har ingen av de muntliga källorna till utvärderingen varit negativt inställda 
till syftet med Den Goda Staden. Istället finns det en bred enighet om behovet av en 
bättre samordning av trafik- och bebyggelseplaneringen. Den kritik som har lyfts fram 
mot Den Goda Staden är framför allt riktad mot det sätt som projektet är upplagt på. 
Denna kritik är grovt sett av två olika slag. För det första har det funnits en kritik mot 
förankringen av projektet och den interna kommunikationen inom de deltagande or-
ganisationerna. Projektet har helt enkelt upplevts som otydligt på sina håll.  
 
Flera personer har vittnat om bristande information om och förankring av projektet 
inom organisationerna, särskilt på nivåer under förvaltningscheferna och delprojektle-
darna. För dem som inte sitter på centrala positioner inom projektet kan det vara svårt 
att förstå vad som händer i projektet och vad det syftar till. En person i Norrköping 
sade i en intervju att  

”ett projekt som DGS måste säljas in på ett bra sätt. Det är helt avgörande för den in-
terna förankringen – annars får man aldrig stöd för det. Det måste utformas så att det 
passar in i den övriga kommunala verksamheten. I början var DGS en massa famlande 
– man visste inte riktigt vad det skulle gå ut på. Många fina ord som var svåra att säga 
nej till men svårt att förhålla sig konkret till och ingen som vet vad man ska göra.”  

 
Någon entydig projektbeskrivning har inte funnits och det dokument som bäst har 
sammanfattat den samlade ambitionen hos de inblandade parterna är den ”skiss till 
plattform för svensk stadsutveckling” som har tagits fram gemensamt inom projektet. 
Syftet med denna plattform har dock varit av mer opinionsbildande karaktär och inte 
som ett internt styrdokument inom projektet. I övrigt har det varit de avsiktsförklar-
ingar som har undertecknats av de deltagande organisationerna som bäst har beskrivit 
projektet utifrån dess ursprungliga och grundläggande idéer. Dessa är dock sju separa-
ta dokument med något olika formuleringar. Inför etapp två har de olika avsiktsför-
klaringarna ersatts av en gemensam för alla deltagande organisationer. Som bilaga till 
denna finns ett dokument som beskriver projektaktiviteter under den kommande etap-
pen. Denna bilaga kommer att ha ett levande innehåll som kan komma att förändras 
under projektets gång. Fortfarande saknas dock ett övergripande dokument som tyd-
liggör projektets långsiktiga syfte och som motiverar de projektaktiviteter som har 
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planerats in samt vilka funktioner de olika parallella dokumenten har i förhållande till 
projektet som helhet och till varandra.  
 
Otydligheten avtar i regel efterhand som man arbetar i projektet men för nya personer 
är det ett problem. Det finns inget som tyder på att förankringsaspekten skulle vara 
mindre viktig för Den Goda Staden än andra typer av projekt enligt diskussionen i 
avsnitt 3.3.3. 
 
För det andra har projektets faktiska nytta ifrågasatts. Denna kritik kommer från två 
håll. Dels bottnar den i en misstro mot fler möten och abstrakta diskussioner utan tyd-
lig koppling till handling och den operativa genomförandenivån. En person i Uppsala 
talade om Den Goda Staden som en ”diskussionsklubb för direktörer” och menade, 
med stöd från andra i samma kommun att de interna mötena tog mycket tid och gav 
lite nytta till det egna projektet. Ibland hänger denna invändning ihop med en uppfatt-
ning att nytta skapas då det tillförs mer resurser (ekonomiska eller personella) till del-
projekten. I Norrköping sammanfattade en person sitt intryck av Den Goda Staden på 
följande sätt: 

”Visst finns det ett generellt samordningsproblem mellan trafik- och bebyggelseplane-
ringen och det kan mycket väl vara motiverat att dra igång arbeten för att komma åt des-
sa samordningsproblem men det får inte bli i form av en tung organisatorisk struktur som 
lägger sig som en våt filt över alltihopa. Då får det motsatt effekt och folk blir negativa.”  

 
Dels finns det en kritik åt andra hållet, dvs att Den Goda Staden i praktiken har gått in 
för mycket på sakfrågor och konkreta, tekniska lösningar. I Jönköping uttryckte en 
person viss besvikelse över att Den Goda Staden inte i tillräcklig utsträckning handla-
de om att tydliggöra själva behovet av stadsutveckling, och menade att det är först när 
man ser bortom enskildheterna som man kan kliva ur sina stuprör. Offentliga invester-
ingar är bara motiverade om de leder till något mer än de enskilda åtgärderna.  
 
Dessa kritikpunkter måste ses i ljuset av de olika roller projektet har haft i de olika 
delprojekten, och kan inte tolkas som generell kritik mot projektet som sådant. Som 
sagt, i princip ingen har haft invändningar mot Den Goda Stadens syften. 
 

4.5 Sammanfattande slutsats om Den Goda Stadens första 
etapp 

Diskussionen i kapitel 3 har syftat till att belysa några centrala aspekter av en samord-
nad planering av transportsystem och städer. Betydelsen av gemensamma målbilder 
och stabila planeringsförutsättningar har då lyfts fram som betydelsefulla förutsätt-
ningar, och för att uppnå detta har vikten av att hantera svårigheter att arbeta utifrån 
helhetssyn och med olika perspektiv och intressen betonats. Därför har i sin tur värdet 
i förankring, lyhördhet för olika perspektiv, legitimitetsskapande och engagemang, 
lyfts fram som några centrala komponenter i en samlad strategi för stadsutveckling. 
Av diskussionen ovan i detta kapitel framgår det att relevansen i dessa olika frågor 
och hur de bör konkretiseras varierar från fall till fall men mot bakgrund av erfarenhe-
terna i delprojekten bedöms det finnas ett visst mått av generalitet i detta. Att bedöma 
effekterna av Den Goda Staden handlar därför i hög grad om att bedöma Den Goda 
Stadens effekter på delprojekten med avseende på dessa frågor där de är relevanta. 
Den grundläggande summativa utvärderingsfrågan är då om Den Goda Staden styr 
delprojekten i en önskvärd riktning? 
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En sådan bedömning står var och en fri att göra på egen hand men den bedömning 
som görs här är att de effekter av Den Goda Staden som har diskuterats ovan har en 
positiv inverkan på förutsättningarna att skapa gemensamma målbilder, förståelse för 
olika perspektiv, ökad legitimitet för sektorsövergripande arbetssätt, etc, dvs mycket 
av det som i kapitel 3 diskuterades som centrala komponenter i ett strategiskt arbete. 
Det är en bild som ges i många av intervjuerna.  
 
En kärnfråga när det gäller nyttan av Den Goda Staden är dock att det kräver tydlig 
koppling till delprojekten och den lokala kontexten i respektive kommun. Den huvud-
sakliga kritik som har funnits mot projektet är att det är ett för abstrakt projekt som 
inte ger tillräckligt mycket konkret resultat. Om paraplyprojektet Den Goda Staden 
ska ha ett inflytande över stadsutvecklingen behöver det därför ha en tydlig närvaro i 
delprojekten – en närvaro som är anpassad till respektive delprojekts kontext. I den 
mån det finns anledning att ändra på strukturella förutsättningar, t ex principer för den 
nationella infrastrukturplaneringen, regelverk, lokala rumsliga strategier, etc behöver 
dessutom förslag till förändringar ta sin utgångspunkt i den problematik som kommer 
till uttryck i delprojekten.  
 
Mot bakgrund av detta och den kritik som har funnits inom projektet finns det därför 
framför allt två aspekter som kan vidareutvecklas. För det första finns det anledning 
att se över projektets tydlighet gentemot alla de organisatoriska enheter som berörs av 
projektet. En speciell egenskap hos den Goda Staden som projekt är att det spänner 
över många olika organisationer, var och en med olika rutiner, samarbetskultur, dis-
kussionsklimat, osv. Den kritik som har lyfts fram mot en bristande tydlighet i projek-
tet måste därför tolkas utifrån detta sammanhang och ses i termer av sändare och mot-
tagare. Utöver enskilda formuleringar om projektets syften kan innehållet behöva 
formas på ett sätt som genom projektets verksamhet också tydliggör dess fokus.  
 
För det andra är det motiverat med en förstärkning av kopplingen mellan delprojekten 
och den pågående diskussionen om mer strukturella faktorer, t ex stadspolitik. Utöver 
mångfalden av deltagande organisationer är ett annat av Den Goda Stadens känne-
tecken länken mellan mycket konkreta aktuella stadsutvecklingsprojekt och mer 
strukturella faktorer utanför Den Goda Staden. På grund av projektets starka betoning 
på delprojekten är slutsatserna i utvärderingen en produkt av det som har varit möjligt 
att analysera i delprojekten. Det innebär att viktiga strukturella frågor som ligger utan-
för det som kommer till uttryck i delprojekten inte har fångats upp i denna utvärde-
ring. I kopplingen mellan delprojekt och struktur finns det därför en potential som är 
högst beroende av urvalet av delprojekt, något som kan motivera en översyn över den 
uppsättning delprojekt som ska ingå i Den Goda Staden.  
 
Dessa två frågor – projektets tydlighet och kopplingen mellan delprojekten och exter-
na strukturer – diskuteras mer ingående som förslag inför fortsättningen i nästa avslu-
tande kapitel.  
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5 Förslag inför fortsättningen  

5.1 Ökad tydlighet i Den Goda Staden  
En av slutsatserna ovan är att ett projekt som Den Goda Staden noga behöver anpas-
sas till det konkreta sammanhanget i respektive kommun och delprojekt. Om det ska 
vara meningsfullt att göra denna anpassning måste behovet av och syftet med projek-
tet göras tydligt för alla inblandade. Här följer ett antal förslag för att öka projektets 
tydlighet. 
 

5.1.1 Lyft fram problemen och konflikterna! 
Flera av dem som är tveksamma till Den Goda Staden är ändå positiva till sådana ge-
mensamma samarbetsambitioner som Den Goda Staden avser att främja, när man 
kommer in på mer konkreta projekt/frågor. En för hög abstraktionsnivå skapar därför 
en tveksamhet hos vissa personer som i mer konkreta sammanhang är positiva till 
precis det Den Goda Staden syftar till. Ett sätt att öka konkretionsgraden och samti-
digt behålla kärnan i projektet kan då vara att i ökad utsträckning ta utgångspunkt i 
problem som behöver få en lösning. Goda exempel har sina förtjänster men det är inte 
lika tydligt vad sådana projekt har för nytta av att ingå i Den Goda Staden.  
 
Delprojekt som Stadsbyggnadsvision 1.0 och Norrköpingspaketet, som av flera per-
soner betraktas som lyckade utifrån ett samordningsperspektiv, kan vara värdefulla 
som källor till inspiration och kunskap för andra delprojekt men sådan projekt kan 
kanske lika gärna dokumenteras utifrån just syftet att sprida erfarenheter, ungefär så 
som gjordes med Jönköping fyra avslutade projekt, snarare än att vara egna delprojekt 
i Den Goda Staden. 
 
Den Goda Stadens projektägare och projektledning bör därför begrunda vad respekti-
ve delprojekt dels kan bidra med till Den Goda Staden som paraplyprojekt och dels 
vad paraplyprojektet kan bidra med till respektive delprojekt. Om denna relation inte 
är dubbelriktad kan mobiliseringen av ett engagemang för deltagande i Den Goda 
Staden undermineras.  
 

5.1.2 Förtydliga den statliga rollen 
De statliga verkens roll har på flera håll upplevts som relativt begränsad, särskilt i 
Uppsala167. En förklaring till det är att Uppsalas delprojekt, i jämförelse med Norrkö-
ping och Jönköping, har haft ett mindre tydligt fokus på den statliga rollen som infra-
strukturhållare och infrastrukturplanerare, särskilt hos Vägverket.  
 
I ett samarbetsprojekt mellan statliga verk och kommunerna uppstår ibland viss för-
virring kring syftet med projektet när den statliga rollen blir otydlig. Staten uppfattas 
av många framför allt som infrastrukturhållare och infrastrukturplanerare, medan in-
nebörden i det statliga sektorsansvaret är mindre känt. För projektets tydlighets skull 
är detta ett problem när relativt få delprojekt har den statliga infrastrukturplaneringen 

                                                 
167 Politiker i Uppsala kommun, tjänstemän 1 och 8 i Uppsala kommun 
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som ett tydligt inslag, samt när den statliga rollen i övriga delprojekt är otydlig. Av 
det kan två alternativa slutsatser dras kring förutsättningarna för att öka projektets 
tydlighet. Å ena sidan kan statens roll som infrastrukturhållare behöva lyftas fram 
tydligare. Det innebär isåfall att uppsättningen delprojekt behöver ses över och fler 
delprojekt med staten som infrastrukturhållare lyftas in, särskilt hos Vägverket som 
idag är involverad i få delprojekt som väghållare. Å andra sidan bör den statliga rollen 
som sektorsansvarig förtydligas gentemot kommunerna, i syfte att tydligt motivera 
den statliga medverkan i projekten. Sannolikt kan en sådan process också vara till 
nytta för det interna arbetet med sektorsansvaret inom verken, där dessa frågor ofta 
prioriteras ned i förhållande till infrastrukturhållningen och planeringen168. 
 
Samtidigt som Banverket har varit involverade i fler delprojekt än Vägverket som 
infrastrukturhållare finns det en tendens i Den Goda Staden att projektet uppfattas mer 
som ett Vägverksprojekt än ett Banverksprojekt, dels som följd av att finansieringen 
av projektet inte är jämnt fördelad på Banverket och Vägverket och dels för att det 
dominerande initiativet och projektledningen ligger hos Vägverket. Att Vägverket 
nästan bara är med som sektorsansvarig och Banverket i högre grad som infrastruk-
turhållare medför olika typer av samordningsutmaningar och problem mellan å ena 
sidan kommun och Banverk och å andra sidan kommun och Vägverk. Ännu tydligare 
blir denna skillnad mellan å ena sidan Vägverket eller Banverket och å andra sidan 
Boverket vars roll hittills har varit förhållandevis marginell. Samtidigt är bullerpro-
blematiken en mycket central fråga i flera sammanhang och borde kunna motivera ett 
mer aktivt deltagande från Boverket. Ett förslag inför den påbörjade etappen är därför 
att beakta balansen mellan de statliga verkens deltagande i delprojekten när dessa ses 
över och i den övergripande projektledningen.  
 

5.1.3 Intern förankring och kommunikation 
I viss utsträckning kan den otydlighet som har uppfattats inom projektet härledas till 
bristande intern kommunikation och förankring. I brist på ett tydligt styrdokument 
riskerar det faktum att flera dokument cirkulerar parallellt (avsiktsförklaring, bilagan 
till avsiktsförklaringen, kommunikationsplan, plattform, lägesrapporter, mm) att ge ett 
spretigt intryck och göra projektet svåröverskådligt. 
 
Risken för spretighet torde främst föreligga om det är oklart vilken funktion respekti-
ve dokument har. Därför kan det vara motiverat att på ett ställe tydliggöra de olika 
delarnas roller i helheten – även om det innebär ett ytterligare dokument. Förslagsvis 
upprättas därför en projektplan som klargör projektets sammanhang, syfte och mål-
sättningar samt hur dessa operationaliseras, kommuniceras och hur de olika dokument 
som florerar förhåller sig till varandra och till projektet som helhet.  
 
Ett förslag från en person i Uppsala var att man borde ha haft ett gemensamt kick-off 
möte och inte minst någon form av kontinuerlig dokumentation av det som händer i 
Den Goda Staden, t ex en projektsekreterare med ansvar för att dokumentera det som 
måste föras vidare inom projektet i organisationen169. 
 

                                                 
168 Tjänsteman 2 på Vägverket och tjänsteman 7 på Banverket 
169 Tjänsteman 5 på Uppsala kommun 
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För att säkerställa att erfarenheterna från Den Goda Stadens första etapp diskuteras 
inom respektive deltagande organisation föreslås också att respektive organisation på 
ett systematiskt sätt processar erfarenheterna från olika delprojekt och projektet som 
helhet internt. Till exempel skulle Uppsala kommun, inom ramen för det aktuella ar-
betet med att slå samman översiktsplanen och trafikplanen, kunna anordna ett semina-
rium där man tar upp erfarenheterna från Stadsläkningsprojektet utifrån SWECO:s 
rapport170 med en kritisk diskussion kring vad som har gått fel, vad som har fungerat 
bra och vad man kan dra för lärdomar från Råbyvägen-fallet och övriga delprojekt i 
staden.  
 

5.2 Stärkt koppling mellan struktur och projekt  
Under Den Goda Stadens första etapp har mycket fokus legat på delprojekten. Detta 
är naturligt eftersom det är därifrån projektet hämtar dess kraft och substans. De för-
slag inför fortsättningen som har tagits upp under avsnitt 5.1 ovan har framför allt 
berört de interna relationerna inom projektet, med avseende på intern kommunikation, 
tydlighet och förankring i just syfte att stärka projektets inneboende kraft och interna 
sammanhållning. 
 
Med Den Goda Staden som ram finns det samtidigt en unik möjlighet att systematiskt 
lyfta upp konkreta problemställningar i specifika projekt till en principiell diskussion 
om strukturella förutsättningar för planeringen, t ex i formella sammanhang som re-
gelverk och finansieringssystem men också om invanda arbetssätt, organisationskultu-
rer, yrkesroller och andra informella frågor. Detta har gjorts i viss utsträckning genom 
exempelvis möten med departementen och debattartikel på DN Debatt. Denna möj-
lighet skulle dock kunna utnyttjas i större utsträckning än hittills. Nedan ges förslag 
på hur den externa påverkan på ett mer systematiskt sätt kan dra nytta av den Goda 
Stadens delprojekt.  
 

5.2.1 Belys behovet av en konsekvent nationell planering 
Bland de muntliga källorna till utvärderingen har det vid flera tillfällen uttryckts att 
det saknas en tydlighet och konsekvens i den nationella planeringen171. Från Norrkö-
pingshåll har det bl a uttryckts på följande sätt: 

”Vi är i stort behov av Norrleden. Vi klarar inte miljökvalitetsnormer, vi klarar inte att 
bygga mer, vi klarar inte Norrköping som transport- och logistikcentrum… Vi måste kla-
ra ut den här frågan (…) framför allt om vi ska bygga ut Ostlänken. […] Och då har 
Banverket en plan för Ostlänken, utredaren Bo Holmberg säger 2010, och så säger Väg-
verket Norrleden 2014… möjligtvis 2012… kanske 2014 igen… Och nu säger man OPS-
lösning men inte förrän 2014 eller 2016 för Ostlänken… Det är hela tiden det här. Vad 
är det vi planerar för? (…) Där skulle man behöva ta ett statligt sammanhållet ansvar. 
Vad har vi för stora infrastruktursatsningar i Norrköping? […] Det är så vi band ihop 
det här i Norrköpingspaketet, men då tittade vi på tunga godstransporter. […] Nu var det 
helt rätt att göra så vad det gäller Norrköping som transport- och logistikcentrum, men 
ska vi kunna ta emot den trafiken måste vi utveckla en bättre kollektivtrafik.”172 

 

                                                 
170 SWECO VBB (2008) 
171 T ex Tjänsteman 1 på Jönköpings kommun, Tjänsteman 3 på Norrköpings kommun, Tjänsteman på 
Östsam, Politiker i Jönköpings kommun, Tjänsteman 7 på Banverket, Tjänsteman 1 på Vägverket 
172 Politiker i Norrköpings kommun 



 78

En otydlighet i den nationella planeringen skapar instabila planeringsförutsättningar 
för alla de aktörer som påverkas och är beroende av de nationella investeringarna. 
Ofta lyfts Trollhättepaketet fram som ett exempel på hur ett enskilt politiskt initiativ 
”drar undan mattan” för hela den nationella planeringen utan systematiska konse-
kvensanalyser. Bristande förutsägbarhet och otydlighet i den nationella planeringen 
har också lyfts fram i flera andra sammanhang utanför Den Goda Staden173.  
 
Den kritik som har uttryckts mot den nationella planeringen har två huvudsakliga fo-
kus. För det första anses det nuvarande systemet för finansiering av nationell infra-
struktur, som bygger på att nationella investeringsprojekt finansieras med årliga an-
slag i statsbudgeten, undergräva förutsättningarna för en långsiktigt konsekvent och 
förutsägbar nationell planering. Finansieringssystemet försvårar därmed för den na-
tionella planeringen att skapa stabila planeringsförutsättningar för de aktörer som är 
beroende av de nationella investeringarna, mest uppenbart kommunerna men inte 
minst också inom den statliga organisationen. 
 
För det andra finns det en uppfattning att statliga investeringar i infrastruktur i större 
utsträckning borde utgå från analyser av rumsligt samordnade lösningar snarare än 
som projekt i sig. Denna andemening lyser tydligt igenom citatet ovan. Det innebär att 
en investering i en viss stad eller region måste analyseras i förhållande till andra even-
tuella investeringar i samma stad eller region. Därmed kan en satsning motivera ytter-
ligare en satsning i samma stad för att skapa synergier och maximal nytta av varje 
investering. Till exempel är det möjligt att en utbyggnad av infrastrukturen kring 
kombiterminalen på Torsvik stärker behovet av dubbelspår på Jönköpingsbanan i cen-
trala Jönköping, ett samband som inte har analyserats i de samhällsekonomiska kalky-
lerna för dubbelspåret174. Enligt motsvarande resonemang skulle de statliga invester-
ingarna i Norrköpings resecentrum stärka motiven för statsbidrag till en spårvägsut-
byggnad i anslutning till resecentrumet. Av rädsla för att ”gapa efter för mycket” drar 
sig dock kommunen för att föra in frågan om statsbidrag i diskussionerna med Ban-
verket om Resecentrum175. Ett långt gånget rumsligt perspektiv enligt detta resone-
mang skulle samtidigt kräva av staten att göra tydliga rumsliga prioriteringar inom 
landet utifrån en nationell idé om och egen analys av vad som är bäst för landet, inte 
minst för att värna om det nationella intresset gentemot starka regionala lobbygruppe-
ringar.  
 
En grundläggande ambition för staten borde därför vara att i ökad utsträckning sträva 
efter att vara tydlig i sina långsiktiga strategier för att öka graden av förutsägbarhet i 
den nationella planeringen och därigenom bidra till att skapa stabila planeringsförut-
sättningar för kommunerna och för statens egen verksamhet inom de olika verken. 
Med Den Goda Staden skulle denna diskussion kunna intensifieras. Däremot är inte 
första etappens uppsättning delprojekt sådana att denna fråga täcks in på ett naturligt 
sätt. Ett förslag är därför att en översyn av delprojekten görs i syfte att tydligare närma 
sig diskussionen om de grundläggande principerna för den nationella planeringen. 
Den diskussion som redan förs om stadspolitik i Den Goda Staden skulle därmed få 
en tydligare koppling till det konkreta arbetet i delprojekten. 
 
                                                 
173 Se t ex Schmidtbauer Crona m fl (2005), Swedenborg (red) (2002), och Länsstyrelsen i Stockholms 
län & Regionplane- och Trafikkontoret (2007). 
174 Banverket (2006) 
175 Politiker i Norrköpings kommun 
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5.2.2 Belys skillnaderna i planeringsförutsättningar mellan aktörer 
Erfarenheterna från Norrköpingsprojektet Ljura/Hageby/Navestad pekar på värdet i 
att de skilda planeringsförutsättningarna hos Banverket och kommunen synliggjordes 
i diskussionen om hur finansieringen av spårvägsutbyggnaden skulle lösas.  
 
Skillnaden mellan Banverket och Norrköpings kommun är bara ett exempel på hur 
planeringsförutsättningarna skiljer sig åt mellan aktörer. Politiker agerar utifrån en 
verklighet, tjänstemän utifrån en annan, med helt olika drivkrafter. Trafikplanerande 
förvaltningar har sina uppdrag baserade på sin sektors expertis medan de sektorsöver-
gripande förvaltningarna har uppdrag av mer generalistkaraktär. Banverket ansvarar 
för en tekniskt komplicerad sektor med stort behov av intern synkronisering medan 
Vägverkets sektorsområde karaktäriseras av betydligt lösare kopplingar mellan t ex 
fordon och infrastruktur. Detta gör i sin tur att Banverkets kontakter är tätare med 
regionala aktörer, t ex trafikhuvudmän, medan Vägverket oftare kan ha en mer direkt 
relation till kommunen. Näringsdepartementets relation till infrastrukturverken är en 
annan än Finansdepartementets, där resurserna fördelas genom årliga anslag till infra-
strukturinvesteringar. Och medan den kommunala planeringen förs i nära relation till 
den politiska diskussionen har den nationella planeringen betydligt mer distans till 
den politiska nivån. Kort sagt, i alla sammanhang där olika aktörer behöver samverka 
kommer planeringsförutsättningarna att variera mellan aktörerna. 
 
Den tes som har förts fram i denna rapport är att dessa skillnader är relevanta i både 
formella och informella avseenden. Om det ska vara möjligt att länka samman flera 
planeringsverksamheter i en gemensam strategi är det viktigt att dessa klargörs. Detta 
bör betraktas som en viktig del i Den Goda Staden. Ett verktyg i det arbetet kan då 
vara den modell för identifierandet av planeringsförutsättningar som presenterades i 
figur 22.  
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Bilaga 

Förteckning över delprojekten  
Version från Den Goda Stadens projektledning 2006-09-01, då utvärderingen inled-
des.  
 
UPPSALA  
Stadskärna.  
1. Delprojekt: Dragarbrunnsgatans utveckling av lågfart/gåfart  
Tema: Stadskärneutveckling, hållbart resande 
Syfte: Att utveckla en gata som tidigare varit främst distributionsgata till att bli en attraktiv del 
av stadskärnan. 
Beskrivning: Genom olika gatuutformning ska Dragarbrunnsgatan (och Östra Ågatan) bli attrak-
tiva stråk där trafikslagen kan samexistera. Gatorna ska upplevas trevliga, trygga och säkra att 
vistas på och gatuutformningen skall signalera till bilisterna att trafiken sker på de gåendes vill-
kor. För att detta ska fungera behövs information både till gående, cyklister, bilister, varudistribu-
törer och företagare och näringsidkare.  
 
2. Delprojekt: Resecentrum 
Tema: Kollektivtrafik, stadskärneutveckling, hållbart resande 
Syfte: Att skapa en välfungerande centralstation som via smidiga utformningslösningar länkas 
till stadens centrum.  
Beskrivning: Uppsalas nya resecentrum ska vara en naturlig knutpunkt med möjlighet att byta 
transportsätt på ett smidigt sätt. Eftersom bussarna kommer att gå längs Kungsgatan framför sta-
tionen måste man finna en bra lösning för de oskyddade trafikanterna som ska korsa gatan bland 
bussarna. Det ska vara enkelt att som fotgängare veta vilken väg som är bäst att välja om man ska 
in till centrum, även om det är första gången man besöker Uppsala. Gatuutformningen skall gär-
na ge ett enhetligt intryck ända till Dragarbrunnsgatan. Stationen skall vara tillgänglig både för 
kollektivresenärer, gående och cyklister. 
 
3. Projekt: Varuförsörjning 
Syfte: Att undersöka och beskriva vilka förutsättningar som näringslivet har i staden med avse-
ende på framkomlighet och tillgänglighet, identifiera problem och förslag till lösningar. 
Beskrivning: Detta projekt kopplas samman med Vägverkets styrkortsmål om definierad till-
gänglighet för näringslivet i tätort.  
 
Staden som helhet.  
1. Delprojekt: Bergsbrunna – kreativ metodutveckling för modernt stationssamhälle 
Tema: Kollektivtrafik, hållbart resande, stadsutveckling 
Syfte: Att utveckla planeringsmetoder och planeringsprocesser för ett hållbart och väl integrerat 
transportsystem i en attraktiv tät boendemiljö och nytt stationssamhälle. 
Beskrivning: Bergsbrunna är en villaförort som ska kunna utvecklas till ett nytt stationssamhälle 
och till ett effektivt nytt nav i stadens och regionens kolletivtrafiknät. Samtidigt ska orten bevara 
sina kvaliteter och vidareutvecklas som en attraktiv boendemiljö. Den nya stationen trafikeras av 
Upptåget som sammanbinder ett stort antal orter i Uppland med arbets- och boendemarknaden i 
norra Storstockholm. För att skapa ett attraktivt boende i stationssamhället krävs en mycket väl 
integrerad planeringsprocess och en samsyn trafiksäkerhets-, miljö- och hälsoskyddsmål och ge-
mensamma målbilder kring attraktiv stadsmiljö. 
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2. Delprojekt: Kollektivtrafiksystemets framtid 
Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande 
Syfte: Att genomföra ett nytt integrerat kollektivtrafiksystem i Uppsala stad hösten 2007 och att 
vända trenden i kollektivtrafikresandet.  
Beskrivning: För att vända trenden och vinna marknadsandelar till kollektivtrafiken behövs ett 
nytt kollektivtrafiksystem med bl.a. stomlinjer, nytt biljettsystem, reseplanerare, realtidssystem, 
resegaranti, särskilda busskörfält m.m. Huvudansvariga kommer UL att vara, men i samarbete 
med bl.a. GUB, UB, gatu- och trafikkontoret och kommunledningskontoret.  
 
3. Delprojekt: Stadsläkning kring trafikleder 
Tema: Stadskärneutveckling, övergripande stadsutveckling 
Syfte: Att omvandla området längs med en trafikled som ändrar funktion, så att staden kan växa 
närmare gatan och bilda en mer stadslik miljö.  
Beskrivning: Tycho Hedéns väg blir kommunal gata när ny E4 öppnas för trafik, och då ändras 
funktionen från genomfartsled till att bli mer av en stadsgata. Det kan innebära att mark frigörs 
längs vägen, mark som kan planteras eller bebyggas, för att skapa en trevligare miljö. Projektet 
skall undersöka olika bra lösningar. 
 
4. Delprojekt: Stadsomvandling av ett industriområde 
Tema: Stadskärneutveckling, övergripande stadsutveckling 
Syfte: Att hitta bra lösningar för hur Boländernas industriområde kan utvecklas för att ge områ-
det en bättre utformning, göra det lättare och säkrare att färdas som cyklist eller gående i områ-
det, förbättra trafiklösningarna samt att göra området enklare att överblicka. 
Beskrivning: Kan eventuellt slås ihop med projektet ovan, för att ge en helhetslösning på både 
industriområdet och vägen med dess trafiklösningar. 
 
Hållbart resande.  
1. Delprojekt: Samåkning 
Tema: Hållbart resande 
Syfte: Minska andelen bilresor till och från arbetet som sker med bara en person i bilen.  
Beskrivning: Medarbetare inom Uppsala kommun (samt landstinget i Uppsala län) erbjuds ett 
databaserat system där de kan leta efter någon att samåka med till och från arbetet. Projektet 
genomförs under tre år med stöd från Vägverket som bl.a. är med och betalar en kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering.  
 
2. Delprojekt: Kollektivtrafiksystem – marknadsföring och information 
Tema: Hållbart resande och Kollektivtrafik 
Syfte: Målet i Uppsala är att andelen kollektivtrafikresor ska öka. Målet är 20% av det totala 
antalet resor år 2020. de senaste fem åren har kollektivtrafikresandet minskat med 3 %-enheter.  
Beskrivning: Under 2007 kommer busslinjesystem att träda i kraft med stomlinjer, införande av 
reseplanerare, nytt biljettsystem, realtidssystem, nya bytespunkter, busskörfält, signalprioritering 
och resegaranti. Allt som kommer att ske kommer att behövas marknadsföras och informeras 
kring och insatser behövs för att det nya systemet ska användas och kollektivtrafikens andelar 
ska kunna öka.  
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NORRKÖPING 
1. Projekt: Stadsutveckling Ljura/Hageby Navestad/Rindansen 
Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande, Stadskärneutveckling 
Syfte: Att verka för nödvändiga förändringar för att skapa förnyade attraktiva områden och en 
trevlig och hållbar stadsutveckling 
Beskrivning: Stadsdelen Ljura kommer att förses med ny bebyggelse och ny infrastruktur. Hage-
by tillkom på sextiotalet och genomgår en omdaning. Området vid Navestad/Ringdansen kommer 
att närma sig de centrala delarna av staden via en utbyggd spårväg.  
 
2. Projekt: Norrköpingspaketet 
Tema: Övergripande stadsutvecklingsfrågor 
Syfte: Öka Norrköpings konkurrenskraft som logistisk nod i Norden 
Beskrivning: Infrastruktursatsning. Översyn av väganslutningar och spåranslutningar till Norrkö-
pings hamn. Breddad inseglingsränna och upprustning av Rv 51. 
 
3. Projekt: Hållbart resande 
Tema: Hållbart resande 
Syfte: Att förändra människors attityder och vanor och tydliggöra vilka alternativ som finns till 
förflyttning 
Beskrivning: Att resa till Norrköping ska vara enkelt. Det ska finnas hållbara alternativ som fun-
gerar effektivt, som att cykla eller att åka kollektivt. Mål inom projektet är att skapa långsiktiga 
lösningar och genom informationsinsatser verka för en bättre miljö.  
 
4. Projekt: Estetik och gestaltning 
Tema: Övergripande utvecklingsfrågor, Stadskärneutveckling 
Syfte: Att skapa vackra och genomtänkta entréer till staden och en enhetlig estetik i gatu-park- 
och stadsmiljön som kan tillföra stora värden för Norrköping som stad och som varumärke. 
Beskrivning: Bilden som ges av Norrköping i dag är inte mer än i något enstaka fall medvetet 
utformad beträffande upplevelse, information eller uttryck för Norrköpings identitet – varumärke. 
Många lösningar beträffande material, möblering, ljussättning och vegetation ger en splittrad upp-
levelse.  
 
5. Projekt: Hållbar, attraktiv, jämlik kollektivtrafik 
Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande 
Syfte: Kollektivtrafiken ska utgöra en naturlig del av vardagen och den ska vara huvudalternativet 
vid förflyttning  
Beskrivning: Kollektivtrafiken har i dag ett resande som inte ökar i en omfattning som vore önsk-
värt trots tilltagande trängsel i trafiken, ökade kostnader och ökad miljöbelastning. Därför bör kol-
lektivtrafiken göras så attraktiv att merparten av pendlarresorna i framtiden sker med kollektivtra-
fik.  
 
6. Projekt: Stadsutveckling vid Strömmen 
Tema: Stadskärneutveckling 
Syfte: Området kring Strömmen ska bli ny entre’ till Norrköping 
Beskrivning: Områdena vid strömmen har under flera år utvecklats. Med industrilandskapet i 
centrum är omgivningarna och historien vid Strömmen Norrköpings starkaste varumärken. I Norr-
köpings översiktsplan anges att utveckla Norrköpings kulturarv och försköna staden.  
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7. Projekt: Planeringsförutsättningar för hållbar utveckling 
Tema: Hållbart resande 
Syfte: Finna gemensamma planeringsprocesser inom kommunen för att skapa en långsiktigt håll-
bar samhällsutveckling 
Beskrivning: Det finns fyra passager över strömmen. Ökad trafik leder till problem i vissa punk-
ter vilket leder till svårigheter att klara en bra miljö. Periodvis har stadens utveckling präglats av 
ett produktionsinriktat arbetssätt. Det har medfört att målsättningen att skapa trivsamma bostads- 
och verksamhetsområden som medverkar till hög livskvalitet inte alltid kunnat uppfyllas. 
 
8. Projekt: Stadsutveckling Butängen/Resecentrum 
Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande, Stadskärneutveckling 
Syfte: Skapa nytt liv i Butängen. Skapa ny innerstadsdel och en effektiv plattform för transporter 
och resande till och från Norrköping.   
Beskrivning: Området Butängen är en bortglömd stadsdel, centralt belägen med stor potential. 
Höghastighetståg från Stockholm mot Göteborg och Köpenhamn planeras. Nytt resecentrum pla-
neras i Norrköping som ger Butängen nya utvecklingsmöjligheter.  
 
 
 
JÖNKÖPING 
1. Projekt: Stadskärneförnyelse (inkl handelsstrategi) 
Tema: Stadskärneutveckling 
Syfte: Dokumentera processarbetet kring utvecklingen av Jönköpings centrum under 90-talet 
Beskrivning: Beskriva arbetssätt, organisation och processen kring stadskärnearbetet på östra 
centrum och västra centrum i samband med tillkomsten av det externa köpcentrumet A6. Framta-
gandet av kommunens handelsstrategi för både dagligvaruhandel och sällanköpshandeln.  
 
2. Projekt: Effektiv kollektivtrafik - Komfortpaket 
Tema: Kollektivtrafik 
Syfte: Dokumentera processarbetet kring Jönköpings effektivisering av kollektivtrafiken under 
90-talet och stomlinjeuppbyggnaden – Komfortpaketet. 
Beskrivning: Beskriva processen, samarbetet mellan Jönköpings länstrafik och Jönköpings kom-
mun i denna ganska omfattande strukturomvandling gällande kollektivtrafiken – tänk spårvagn kör 
buss. 
 
3. Projekt: Resecentrum 
Tema: Övergripande utvecklingsfrågor, Kollektivtrafik 
Syfte: Dokumentera processarbetet kring skapandet av en av landets vackraste resecentrum 
Beskrivning: Beskriva processen, samarbetet vägverket, länstrafiken, banverket, internt kommu-
nen, handikapporganisation mfl. Från ax till limpa! 
 
4. Projekt: Stadsbyggnadsvision 1.0 
Tema: Övergripande stadsutveckling 
Syfte: Dokumentera processarbetet med stadsutveckling i Jönköpings stad – Från tanke till hand-
ling. 
Beskrivning: Beskriva arbetssättet, organisation och processen kring arbetet med att förverkliga 
en vision. Samarbetet med fastighetsägare, handeln och investerare. Hur arbetar man för att vitali-
sera staden och skapa ett vardagsrum för alla som fungerar som ett starkt regionalt centrum. 
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5. Projekt: Stadsbyggnadsvision 2.0 
Tema: Övergripande stadsutveckling  
Syfte: Följa arbetet med framtagandet av en fortsatt vision kring stadsutveckling av Jönköping. 
Beskrivning: Följa och aktivt delta i arbetet med visionen där kommunen, vägverket och banver-
ket gemensamt äger nyckelfrågorna i utvecklingsarbetet i staden. 
 
6. Projekt: Smart Trafikant 
Tema: Övergripande utvecklingsfrågor, Hållbart resande 
Syfte: Följa arbetet med förändra trafikanterna beteende och attityder. 
Beskrivning: Följa och aktivt delta i det regionala arbetet med att förändra trafikanternas resva-
nor. 
 
7. Projekt: Västra Centrum 
Tema: Övergripande utvecklingsfrågor, Stadskärneutveckling 
Syfte: Följa processen kring stadsutveckling av Västra centrum 
Beskrivning: Följa arbetet med att omvandla Lundströmsplats och omgivande gator till ett attrak-
tivt torg och mötesplats för alla, både buss- & tågresenärer, biobesökare, restaurang och pub-
besökare mfl. 
 



lotta



Ett samarbetsprojekt mellan 




