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Den Goda Staden är ett samverkansprojekt som pågått i sex år mellan åren 2005 och 
2010. Projektet har haft som syfte att utveckla processer där samspelet trafik- och bebyggel-
seutveckling stått i centrum. Fokus har legat på hur olika intressen, krav och behov hanteras 
samordnat för att åstadkomma långsiktigt hållbar stadsutveckling. Inom projektet har också 
intressanta nya lösningar tagits fram och följts upp. Särskilt intresse har ägnats åt att utveckla 
möjligheter till koordinering mellan nationell, regional och lokal nivå. 

Det konkreta arbetet har utförts i ca femton delprojekt i tre kommuner: Jönköping, Norrköping 
och Uppsala. Flertalet av dessa projekt presenteras i denna skrift. Fokus i redovisningen ligger 
på framgångsfaktorer inom projektarbetet och dess processer. 

Projektet har letts av en projektägargrupp bestående 
av generaldirektörerna på Trafikverket (f d Vägverket 
och Banverket) och Boverket, ansvariga kommunal-
råd i Uppsala, Norrköping och Jönköping samt VD 
för Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektet har hållits samman av en arbetsgrupp  
bestående av:
•	Trafikverket:	Torbjörn	Suneson	ordförande	 

(t.o.m. 2008), Lennart Andersson ordförande 
(fr.o.m. 2009), Anki Ingelström, Bert Svensson, 
Elina Brodén och Mathias Wärnhjelm

•	Boverket:	Kerstin	Hugne	
•	 Sveriges	Kommuner	och	Landsting:	Eva	Hägglund
•	Norrköping:	Hans	Revenhorn,	Anna	Larsson
•	Uppsala:	Carl-Johan	Engström,	Jenny	Kihlberg
•	 Jönköping:	Josephine	Nellerup,	Henrik	Zetterholm

Den Goda Stadens slutskrifter är:
•	 Så	får	vi	Den	Goda	Staden
•	En	god	stadsutveckling	–	exempel	från	Uppsala,	 

Norrköping och Jönköping (denna idéskrift)
•	Publikationer	inom	Den	Goda	Staden

Projektet	har	utvärderats	av	professor	Göran	Cars,	 
tekn.lic.	Patrik	Tornberg	och	Malin	Hansen,	KTH,	 
Institutionen för Samhällsplanering och Miljö.  
Utvärderingen har publicerats i två rapporter: 
•	En	samordnad	planering	av	städer	och	transport-

system?	Slutrapport	från	utvärderingen	av	Den	
Goda Stadens första etapp

•		Helhetsperspektiv	i	sikte.	Att	synliggöra	förutsätt-
ningar för en samordnad planering. Slutrapport 
från utvärderingen av projektet Den Goda Staden.

För Den Goda Staden i november 2010

Lennart Andersson 
Regionchef Trafikverket Region Syd
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Uppsala vågar pröva 
Flera av Den Goda Stadens projekt i  
Uppsala går på bredden och involverar  
aktivt olika parter. Omdaningen av  
Dragarbrunnsgatan från en buss- och  
distributionsgata till en gata med blandad 
trafik, men på de gåendes villkor, hade till 
exempel inte gått att genomföra utan stora 
åtaganden från fastighetsägare.

Uppsala har också modet att pröva nytt. En 
konsult togs in som tredje part för att hjälpa 
kommunen och Vägverket med en ny  
planeringsomgång för Riksväg 55. För att få 
en effektivare varudistribution behöver både 
näringsidkare och åkare se över sina rutiner. 
Kommunen gjorde det – och minskade tra-
fiken kring daghem och skolor. När fler ska 
fås att åka kollektivt kan det bli aktuellt med 
spårväg eller spårtaxi. För att finansiera 
satsningen förtätas staden längs spåren.

 Uppsala
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”Att arbeta med Den Goda Staden 
har rent personligt gett mig en ökad 
medvetenhet och ökade kunskaper om 
hur viktig stadsplanering är. Att det inte 
enbart handlar om att bygga hus utan 
om att utveckla staden i många olika 
avseenden.”
Lena Hartwig (S), kommunalråd, Uppsala

”Vi kan inte fortsätta tänka på samma 
sätt som vi har gjort under de senaste 
50 åren. Traditionella trafiklösningar 
och byggnadsprojekt löser inte den  
moderna stadens problem. Det är 
nödvändigt att vi börjar tänka på ett 
nytt sätt. Därför måste vi arbeta öppet, 
kreativt och sökande.”
Carl-Johan Engström,  
planeringsdirektör, Uppsala

”Jag tror inte vi hade kunnat få en  
politisk enighet för projekten i Uppsala 
om inte Den Goda Staden hade funnits. 
Att det sedan uppstår konflikter, oklar-
heter om mandat och osäkerhet på 
vad man kan uppnå när man praktiskt 
försöker bygga den goda staden är inte 
mer än väntat. Men även om det går 
knaggligt ibland måste vi sträva på.”
Carl-Johan Engström,  
planeringsdirektör, Uppsala
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En spretig bakgata med fastigheter i olika 
byggstilar	och	höjder,	varierande	fasader	
varvat	med	entréer	till	parkeringshus	–	och	
inte	särskilt	inbjudande	–	det	är	intrycket	av	
Dragarbrunnsgatan om man kommer från 
sydöst.

Svänger man in på Dragarbrunnsgatan 
från nordväst däremot, blir upplevelsen en 
helt	annan.	Klarröda	cykelställ,	borstade	
gatstenar, sittpuffar av svart sten mitt i 
gatan,	inbjudande	entré	till	en	lyxig	galleria,	
porlande	vatten	i	gatans	mitt	–	som	ge-
staltar brunnen som gett gatan dess namn: 
vattenpumpen Dragarbrunn från 1870-talet. 
På	gatan	finns	en	blandning	av	cyklister	och	
gångtrafikanter, med någon enstaka bil som 
försynt	glider	ner	i	parkeringshuset	i	ett	av	
kvartershörnen.

Kvarteren	är	nyligen	åtgärdade	och	visar	
hur det är tänkt att bli längs den 1,2 km 
långa gatan som senast omdanades under 
1960- och 1970-talen. Då för att bli lastgata 
och bussgata, kort sagt en distributionsgata 
till grann- och shoppingstråket Kungsängs-
gatan-Svartbäcksgatan som är Uppsalas 
enda gågata.

–	Man	förändrar	inte	en	gata	på	några	år,	
lika	lite	som	man	bygger	en	stad	på	kort	tid,	
säger Karin Åkerblom, processledare för 
stadsutveckling på kommunledningskonto-
rets enhet för strategisk samhällsutveckling, 
och också processledare för Dragarbrunns-
gatans omvandling.

År 2004 startade visionsarbetet inför 
omvandlingen av gatan. Två år tog det att 
processa fram en målbild som alla berörda 
kunde ställa sig bakom, och år 2006 kunde 
så ett politiskt beslut tas att Uppsala kom-
mun	tillsammans	med	Uppsala	City,	en	
sammanslutning av bland annat fastighets-
ägare och handelsföreningen, skulle inleda 
arbetet. 

En förutsättning för projektet var att all 
busstrafik	på	gatan	flyttades	när	Uppsalas	
resecentrum	började	byggas.	Gatan	tömdes	
på bussar och efter det kunde både kommu-
nen	och	fastighetsägarna	längs	gatan	se	nya	
möjligheter	med	gaturummet.	Uppsalas	nya	
resecentrum har i allra högsta grad inne-
burit en kraftfull injektion för en innehålls-
mässig stadsomvandling.

Dragarbrunnsgatan:

Bökig gata öppnar för folkliv 
En bökig gata, byggd för busstrafik och varubilar med ned-
farter till citys viktigaste parkeringsgarage, genomgår en 
totalförvandling för att bli ett inbjudande stadsstråk med 
blandad trafik men på de gåendes villkor. Ett gediget och 
långsiktigt samarbete med fastighetsägare gör det möjligt.

Dragarbrunnsgatan Uppsala 

Det har varit väldigt 
roligt och utvecklande 
att arbeta ihop med 
företagen, närings-
livets företrädare och 
fastighetsägarna om 
Dragarbrunnsgatan. 
Vi har haft ett givande 
och tagande av  
kunskaper mellan dem 
och oss politiker och 
tjänstemän.”
Lena Hartwig (S),  
kommunalråd, Uppsala

”
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Ett	av	syftena	med	projektet	Dragarbrunns-
gatan är att omforma den forna bussgatan 
för stadsliv. Att göra gatan till en gågata 
fungerar inte eftersom flera av kommunens 
centrala p-hus har entréer mot Dragar-
brunnsgatan.

Lösningen, efter en arbetsprocess som 
omfattade bland annat två seminarier och 
ett aktivt engagemang från Trafikverket, 
har blivit en så kallad gångfartsgata, det vill 
säga en gata där olika trafikantgrupper sam-
sas	på	en	gemensam	yta	och	där	hastigheten	
för biltrafiken anpassas till de gåendes fart.

–	Ett	absolut	måste	i	ett	så	här	omfat-
tande	stadsförnyelseprojekt	är	att	vi	har	ett	
samspel mellan kommunen och fastighetsä-
gare. Kommunen hade inte kunnat blåsa liv 
i gatan hur vi än försökt möblera med soffor 
och planteringar. Ska en gata som denna få 
ett liv måste de stora förändringarna ske 
i	fastigheterna,	understryker	Karin	Åker-
blom.

Fastighetsägare	måste	till	exempel	bygga	
om för att skapa intressanta verksamhetslo-
kaler	i	bottenvåningar.	Eller	öppna	nya	en-
tréer	mot	gatan	och	bygga	in	arkader	för	att	
skapa	mer	lokalyta.	En	del	sådana	ingrepp	
har redan genomförts. Andra pågår. Till 

exempel	påbörjades	en	stor	nybyggnation	
under hösten 2010 för att öppna ett centralt 
kvarter	med	nya	A-lägen	för	handel.

En förutsättning för det goda samarbetet 
mellan kommunen och fastighetsägarna, 
och det som borgar för att gatan kommer 
att få en genomtänkt omdaning längs hela 
sträckan, är det samarbetsavtal Uppsala 
kommun slöt med stadens fastighetsägare 
och handlare, samlade under ”Uppsala 
City”,	för	tio	år	sedan.	Avtalet	förnyas	
regelbundet och löper på, oavsett hur den 
politiska majoriteten förändras över val-
perioder.

Avtalet reglerar samarbetet med fastig-
hetsägare. Den gemensamma målsättningen 
är att verka för att skapa en levande och 
attraktiv stadskärna. I avtalet finns också 
fördelningsprinciper som reglerar hur 
finansiering av åtgärder ska delas mellan 
kommun och fastighetsägare.

–	Höjer	vi	standarden	på	en	gata	så	ökar	
också fastigheterna längs gatan i värde, 
konstaterar Karin Åkerblom.

–	I	och	med	att	det	finns	en	långsiktighet	
finns modet att våga föreslå mer genomgri-
pande förändringar. Alla vet att förändringar 

En viktig del när man arbetar med 
gångfartsområden generellt är att 
man bygger in tydliga ledstråk för 
synsvaga. Det behövs ett fortsatt 
utvecklingsarbete för att få fram 
råd och riktlinjer till vägutformare 
över hur ledstråken ska se ut. En 
enkel grundregel är att man inte drar 
ledstråk över fält där bilar kör. En 
stopplatta på ledstråket markerar att 
den synskadade kommer till en ny 
situation, till exempel att bilar kan 
trafikera den kommande ytan.”
Mathias Wärnhjelm,  
samhällsplanerare, Trafikverket

”

 Uppsala Dragarbrunnsgatan
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av	stadsrum	tar	tid	och	att	ett	dylikt	arbete	
måste förankras i breda majoritetsbeslut 
som inte ändras under valår. För fastighets-
ägarna blir arbetsgruppen också ett sätt att 
få en direkt ingång till kommunen. Alla vin-
ner på det, sammanfattar Karin Åkerblom.

–	En	fråga	vi	brottas	med	är	att	distribu-
tionstrafiken längs gatan under vissa perio-
der på dagen är störande. Fastighetsägarna 
vill gärna tidsreglera distributionstrafiken, 
men något politiskt beslut har inte tagits. 
Därför har fastighetsägarna nu bestämt sig 
för att på eget initiativ samordna sina trans-
porter.	Lyckas	de	räknar	vi	med	att	kunna	
styra	om	cirka	70	procent	av	distributions-
trafiken till tider som inte stör stadslivet, 
säger Karin Åkerblom.

För Dragarbrunnsgatans trafikföring 
gäller	målet	och	mottot:	Hög	tillgänglighet	
men låg framkomlighet, vilket naturligtvis 
inte är problemfritt.

–	Man	ska	kunna	köra	bil	på	gatan	för	att	
ta sig till parkeringsgaragen eller om man 
måste lämna eller hämta något tungt. Dä-
remot ska bilister inte lockas att välja gatan 
för genomfart.

–	Om	Dragarbrunnsgatan	ska	fungera,	
med	ett	vimmel	av	cyklister,	gångtrafikanter	

och bilister som kör sakta, behöver gatan 
regleras som en gångfartsgata, säger Karin 
Åkerblom. 

Mathias Wärnhjelm som är samhällsplane-
rare på Trafikverket har varit djupt invol-
verad i Den Goda Staden sedan start. Enligt 
honom är det en trend i hela landet att göra 
om gator för gångfart.

–	På	vissa	ställen	har	man	byggt	ytor	som	
ser	ut	som	torgytor	utan	kantsten	och	gång-
banor, men inte säkrat att man får låga has-
tigheter.	Man	får	då	en	ökad	otrygghet	och	
en	minskad	tillgänglighet	för	oskyddade	
trafikanter, framför allt för gamla, barn och 
synskadade.	Trafikverket	arbetar	nu	för	att	
ge	tydliga	råd	om	hur	kommuner	ska	han-
tera frågor om attraktiva gator, så att de inte 
blir farliga, berättar Mathias Wärnhjelm.

–	Uppsalas	arbete	med	att	skapa	en	ny	
gatutyp	har	bidragit	till	att	vägmärkesför-
ordningen ändrats så att ”gångfartsgata” har 
blivit en egen reglering. Där har Den Goda 
Staden och projektet bidragit till en natio-
nell	nytta.	Denna	nya	möjlighet	till	regle-
ring har det dock ännu inte beslutats om på 
Dragarbrunnsgatan.

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Ett	långsiktigt	 

samarbetsavtal kring 
stadsmiljöfrågor mellan 
Uppsala kommun,  
fastighetsägare och 
handel.

•	 Samtliga	parter	arbetar	
mot samma målbild. 

•	 En	vilja	från	fastighets-
ägare att investera i att 
utveckla sina fastigheter 
både exteriört och  
innehållsmässigt.

kONTAkT
Karin Åkerblom
018-727 12 73
karin.akerblom@uppsala.se

Dragarbrunnsgatan Uppsala 

FOTO: DAN PETTERSSON FOTO: DAN PETTERSSON
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Riksväg 55

konsult bröt dödläge för vägbygge
Efter sju års dödläge kunde parterna backa, börja om och snabbt 
enas om hur en väg skulle byggas om. En konsult fick samtliga att 
inse att olika aspekter måste vägas in vid stadsplanering.

Vägverket hade utrett och ville att En-
köpingsvägen, närmare bestämt riksväg 
55 vid Uppsalas västra infart, skulle få en 
motorvägsstandard med normalbreda filer, 
mittremsa och hastighet på 90 km/tim. En 
förbifart runt staden var vad Vägverket såg 
framför sig.

Uppsala kommun däremot ville införliva 
vägen som en del i de nordvästra stadsde-
larna, med korsningar i form av cirkula-
tionsplatser och en högsta tillåten hastighet 
på 70 km/tim. Kommunen ville undvika en 
bred barriär mellan bostadsområdena som 
ligger på båda sidor om vägsträckan och 
hålla	öppet	för	en	framtida	utbyggnad	av	
stadsdelarna. Uppsala såg vägen som en in-
fart till stadens centrum. Detta var år 2001.

Dödläge uppstod och absolut ingenting 
hände.

Och	inget	fortsatte	att	hända	tills	kon-
flikten om riksväg 55 sju år senare fånga-
des upp som ett av projekten av Den Goda 
Staden i Uppsala.

För Vägverket innebar engagemanget i 
Den Goda Staden att man ville utveckla 
organisationen	från	att	gå	från	vägbyggare	
till	samhällsbyggare.

–	Läget	då	var	att	vi	hade	gjort	vägutred-
ningen, men den var inte i fas med kommu-
nens planering. Vi behövde hitta en lösning 
tillsammans,	förklarar	Magnus	Axelsson,	
strategisk samhällsplanerare, då på Vägver-
ket,	numera	Trafikverket	Region	Öst.

Ulrica Ström är planeringsstrateg på fastig-
hetskontoret	i	Uppsala	kommun.	Hon	blev	
projektledare	för	att	sy	ihop	en	gemensam	
lösning för den västra infarten.

Det första kommunen gjorde, var att 
handla	upp	en	extern	konsult.

–	Vi	ville	ha	in	en	neutral	part	som	inte	
satt fast i det ena eller andra perspektivet. 
Ingen skulle uppleva att den ena eller andra 
sidan satt i ett överläge, förklarar Ulrica 
Ström.

Det andra kommunen gjorde, var att 
samla ihop de olika kompetenser från den 
kommunala organisationen som var viktiga 
att ha med i arbetsgruppen.

Sedan fortlöpte arbetet i arbetsgruppen 
med ett upplägg som liknande arbetsgrup-
per brukar ha: Ett inledande startmöte med 
arbetsgruppen, som nu bestod av hand-
plockat folk från kommunen och Vägverket 

 Uppsala Riksväg 55
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Region	Mälardalen,	samt	konsulten.	En	för-
sta workshop i oktober 2008 och en andra 
i januari 2009, båda ledda av konsulten och 
nu även med representanter från lokaltra-
fiken och regionförbundet inbjudna, samt 
däremellan information till politikerna i 
staden där arbetet presenterades.

Även om själva upplägget var relativt 
traditionellt var den mentala beredskapen 
att	lyssna	och	ompröva	med	öppna	sinnen	
något	nytt,	och	ett	halvt	år	efter	projektstar-
ten var slutrapporten klar i april 2009. 

Att det gick så smidigt beror enligt Ulrica 
Ström på att parterna när de arbetade 
tillsammans för att utveckla ett förslag, 
började förstå varandra bättre. 

–	Båda	parter	hade	en	vilja	att	lära	sig	av	
varandra.	Att	den	stora	nationella	myn-
digheten var intresserad av att lära sig om 
stadsutveckling	betydde	mycket.	Liksom	
viljan att samverka. Vi fick ett förtroende 
för varandra och kunde börja lita på varan-
dra. Vi fick en bättre förståelse för varan-
dras planeringsperspektiv.
–	Att	vi	tog	in	en	konsult	bidrog	till	att	ge	en	
känsla av trovärdighet. Alla kunde känna att 
de	fick	komma	till	tals	och	att	de	blev	lyss-
nade på. Konsulten såg till att alla perspek-
tiv	lyftes	fram.

Ännu en orsak till att parterna kunde enas 
om en slutrapport var att arbetet avgränsa-
des till att handla om riksväg 55. Projektet 
inleddes i stor skala med utveckling av hela 
den västra delen av staden, men begränsa-
des snart till att konkret handla om ut-
formningen	av	riksväg	55,	dock	med	tydlig	
konsekvensanalys	av	hur	bebyggelse	skulle	
kunna kompletteras utefter vägen.

Riksväg 55 är ett utmärkt exempel 
på vad det innebär både att börja 
tänka på ett nytt sätt, och att arbeta 
på ett annorlunda sätt. Genom att 
anlita en konsult som processledare 
drevs dialogen så att nya perspektiv 
kunde tas in.”
Carl-Johan Engström,  
planeringsdirektör, Uppsala

”

För Uppsala är Riksväg 55 ett bra 
resultat från Den Goda Staden. Vi fick 
en kombinerad genomfart och infart. 
Exemplet visar hur viktigt det är att få 
till stånd ett samarbete när kommunen 
stöter på problem som man inte kan 
lösa själv. När kommunen och verken 
sätter sig ner och resonerar tillsam-
mans kring gemensamma problem 
uppstår en förståelse och en samsyn.”
Liv Hahne (M)  
ordförande i byggnadsnämnden,  
Uppsala kommun

”

Riksväg 55 Uppsala 
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Också	Magnus	Axelsson	som	represente-
rade Vägverket framhåller hur viktig den 
gemensamma arenan var. 

–	Vi	började	verkligen	prata	med	varan-
dra. Ingen väg lever sitt eget liv. Det är sär-
skilt viktigt att vägplanering integreras med 
kommunens samhällsplanering i och intill 
staden och därför behövde vi hitta lösningar 
gemensamt.	Dessutom	hade	mycket	hänt	
med bostadsområdena intill vägen sedan vi 
gjorde vägutredningen år 2000.

–	Sedan	tror	jag	också	att	kommunens	
delaktighet i riksväg 55 ökade genom att 
kommunen ledde och bekostade delar av 
projektet själv. Normalt är det Vägverkets 
projektledare	som	driver	vägbyggnadspro-
jekt via olika konsulter.

Vad	det	slutligen	blev?
Ett alternativ där man sänker ner vägen 

för att få ett bra flöde på trafiken, samti-
digt som man minskar vägens barriäreffekt 
genom	att	knyta	ihop	bostadsområdena	på	
ömse sidor om vägen genom funktionella 
tvärförbindelser.

Nu ligger underlaget hos Trafikverket och 
utgör grunden för den fortsatta detaljplane-
ringen för riksväg 55. Nästa steg blir att ta 
fram en vägarbetsplan och skriva avtal med 
kommunen om kostnader.

Kommunen har infogat slutrapporten i 
sitt arbete med översiktsplanen för  
Uppsalas framtida utveckling.

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Ett	ömsesidigt	 

intresse för att lösa ett 
problem. 

•	 Ett	gemensamt	forum	
för dialog.

•	 En	neutral	part	som	
leder och driver  
processen. 

kONTAkT:
Ulrica Ström
018-727 45 68
ulrica.strom@uppsala.se

Det handlar inte om några konstigheter. När det är lite låsning kan vi 
komma in som konsulter. Vi jobbar förutsättningslöst med workshops 
där parterna får berätta, så att de börjar förstå varandra. Vi hjälps åt att 
tillsammans beskriva problemen och därefter formulera en gemensam 
målbild. När man går vidare i projektet kan man ibland behöva gå tillbaka 
till målbilden och vad man faktiskt har enats om.”
Bo Noborn, konsult, BN Trafiksystem

”

Riksväg 55 Uppsala 
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Varudistribution

konsten att få saker  
in och ur stadskärnan
Varor ska in och avfall ut. Utmaningen är att få en logistik 
som gör detta möjligt och gynnar stadens folkliv, butiker, 
caféer och restauranger utan att störa framkomligheten.

Ska folk kunna handla i staden, och stads-
kärnan vara attraktiv och kunna konkurrera 
med köpcentrumen utanför, måste varor 
fraktas in och avfall ut. Därmed finns en rad 
knutar att lösa men så gott som varje lös-
ning innebär att olika intressen ställs mot 
varandra. Butiksägare vill ha sina varor när 
affären är öppen, men inte på ett sätt som 
stör kunderna. Åkare vill stanna så nära bu-
tiken	som	möjligt.	Bilisten	och	cyklisten	vill	
komma	fram	–	och	båda	ogillar	upphöjda	
lastkajer.

Ytterst är det kommunen som ansvarar för 
att jämka ihop olika viljor och intressen.

Intresset bland stadsplanerare för hur 
man på bästa sätt ordnar logistik, transpor-
ter och trafik till och från stadskärnor har 
formligen	exploderat	under	senare	år.	Det	
pågår försök och projekt runt hela Europa, 
men fortfarande saknas en validerad samlad 
bild över ”det bästa sättet”.

Inom ramen för Den Goda Staden tog 
Vägverket och Uppsala kommun fram flera 
rapporter	över	varudistribution.	Syftet	var	
att få en bild av logistiken som kunde ligga 
till grund för praktiska åtgärder. 

En av rapporterna, ”Strategisk hantering av 
varudistribution i tätort”, kan närmast be-
skrivas som en kunskapsrapport. Man har 
helt enkelt letat rätt på försök från svenska 
och europeiska städer, kartlagt metoder 
och lösningar samt pratat med handlare 
och åkare. Fokus har lagts på så kallade 
innovativa lösningar, som kan effektivisera 
transportsystemet	och	öka	stadskärnans	
attraktivitet. Bland annat pekar rapporten 
på att samverkan mellan parterna är absolut 
avgörande. Den metod som förordas kan 

 Uppsala Varudistribution

Den Goda Stadens,  
Vägverkets och Uppsalas 
arbete med rapporterna och 
kontakterna med varudistri-
butörer och handlare triggade 
igång förväntningar på att 
något skulle hända. Det fanns 
en tydlig vilja att få logistiken 
i staden att fungera, samtidigt 
som staden skulle bli  
attraktivare.”
Carl-Johan Engström,  
planeringsdirektör, Uppsala

”
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kort beskrivas på följande sätt: det gäller att 
ta	reda	på	hur	det	ser	ut;	hur	mycket	gods	
som	kommer	in	och	hur	mycket	sopor	som	
ska ut samt att samla ihop alla som berörs 
för att enas om lösningar.

Per Lundequist, näringslivsstrateg på 
kommunledningskontoret, fick i uppdrag 
att gå vidare och omsätta rapporterna i 
operativa	handlingar.	Han	hade	kommit	
in i varudistributionsprojektets absoluta 
slutskede så han började med att sätta sig 
in	i	underlagen.	Han	pratade	med	repre-
sentanter för handeln och åkte med en 
varuleverantör för att se hur man snirklar 
sig igenom Uppsalas trånga stadskärna. 
Han	nagelfor	även	resultaten	från	aktörs-	
och	intressentanalysen,	det	vill	säga	en	
undersökning där mottagare av gods och 
transportörer fått bedöma vilka åtgärder 
de tror mest på, som miljözon, samverkan, 
tidsreglering och så vidare.

Per Lundequist tog ut det väsentliga ur 
allt underlag. Bland annat listade han åt-
gärdsförslag	som	tydligt	pekar	ut	vem	som	
ansvarar för vilken åtgärd, samt hur långt 
man kommit med åtgärderna. 

Exempel	på	föreslagna	åtgärder	är	att	fasa	
av höga gatstenar och att anpassa lokalise-

ringen	av	cykelparkeringar	för	att	varubilar	
ska komma fram.

–	Det	handlade	helt	enkelt	om	att	verkli-
gen	göra	det	tydligt	vem	som	ansvarar	för	
vilken fråga och vem som ska driva frågan i 
sitt ordinarie arbete.
Uppsala hade flera parallella projekt på 
gång om varudistribution. Bland annat 
pågick ett pilotprojekt för att samordna 
varudistribution i den egna kommunala 
verksamheten. Enheterna Teknik och ser-
vice, som står för kommunens transporter 
och varuservice, samt Vård och bildning, 
som driver verksamhet i skolor, förskolor, 
vårdboende	med	mera,	har	efter	ett	lycko-
samt pilotprojekt infört samordning av 
varutransporter till kommunens verksam-
heter.

–	Vi	vill	att	kommunen	blir	en	förebild	
genom	att	utveckla	nya	logistiska	lösningar,	
som samordnad varudistribution. En effekt 
är att trafiken kring skolor och förskolor 
minskade rejält, säger Per Lundequist.

Varudistributionsprojektet har listat en rad 
lärdomar. Till de viktigaste hör att det inte 
bara krävs att lokala åkerier vävs in i arbetet 
från början utan också att de som beställer 

 Uppsala Varudistribution

FOTO: ELIAS ARNESTRAND FOTO: THOMAS ADOLFSèN/BILDARKIVET.SE
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varor engageras och att en kombination av 
åtgärder, som är ordentligt förankrade hos 
berörda aktörer, ger ett bättre resultat än en 
enda ”generell” åtgärd.

Det	blev	också	tydligt	att	tidsstyr-
ning, det vill säga att endast tillåta va-
ruleveranser under bestämda tider, inte 
är populärt bland affärsidkare, trans-
portörer och en del av de tillfrågade fastig-
hetsägarna.

För Per Lundequists del har arbetet med 
varudistribution	öppnat	för	nya	utmaningar	
och ökad kunskap.

–	En	följd	är	att	vi	numera	är	med	i	EU-
projektet	”City	Move”,	som	utvecklar	och	
testar	olika	typer	av	transport-	och	lastbils-
koncept för varudistribution i europeiska 
städer. Ett annat projekt Uppsala deltar i 
handlar om att med stöd av Trafikverket 
testa om lastbilar kan optimera sina rut-
ter med hjälp av gps och gis. Allt detta 
tack var de nätverk och de kontakter jag har 
fått genom projektet med varudistribution.

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Ökad	insikt	om	att	 

varudistributionen ska 
lyftas in i planerings-
processen.

•	 Ökad	kunskap	om	
att beställare har ett 
avgörande inflytande 
på varudistributionens 
mönster och omfattning. 

•	 Ökad	förståelse	för	att	
samverkansforum kan 
åstadkomma vinna-
vinna-lösningar för 
distributörer (ökad 
tillgänglighet), fastig-
hetsägare och handel 
(attraktiv stadsmiljö) 
och kommunen (hållbar 
utveckling). 

kONTAkT
Per Lundequist
018-727 12 28
per.lundequist@uppsala.se

Jag hoppas verkligen att varu-
distributionsprojektet ska leda 
till att vi får ett nytt system för 
transporter till vår lilla trånga 
stadskärna. Vi har en slutrap-
port, och ett åtgärdsförslag där 
det framgår vem som ansvarar 
för vilka åtgärder. Nu måste det 
till en ordentlig organisation 
och diskussion om resurser för 
att sjösätta förslagen. Att hitta 
en modell för att effektivisera 
och minska ner transporterna 
sker inte från den ena dagen till 
den andra.”
Lena Hartwig (S), kommunalråd, 
Uppsala

”

Varudistribution Uppsala 
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Framtida kollektivtrafiksystem

kollektivtrafiken omformar staden
Uppsala ska införa ett nytt integrerat kollektivtrafiksystem. 
Målet är att dubbelt så många ska åka kollektivt år 2020. 
Det kommer att omforma hela stadsbilden. Längs stomlinjer 
planeras nämligen helt nya stadsstråk.

Arbetet med att införa stomlinjer för att få 
ett	nytt	integrerat	kollektivtrafiksystem	i	
Uppsala har skett i tre steg. 

Projektet	”Kollektivtrafiksystemets	
framtid	–	vision	2014”	var	det	första	steget.	
Uppdraget	var	tydligt	och	väl	avgränsat:	
Hitta	de	trafikstråk	där	flest	människor	har	
nytta	av	kollektivtrafik	och	sätt	in	bussar	i	
stomlinjetrafik för att öka kollektivtrafik-
resandet.

–	Vi	började	med	att	undersöka	resande-	
och trafikströmmar. Det som är ganska 
utmärkande för Uppsala är att vi har många 
sällanresenärer. När det regnar eller blir 
en smällkall vinter som den förra, ställer 
många	cykeln,	säger	Per	Odelmalm,	kollek-
tivtrafiksamordnare på gatu- och trafikkon-
toret och projektets ledare.

Ganska snart fick kommunen en bra koll 
på de stråk där folk rör sig mest och där kol-
lektivtrafiken bör läggas.

–	Vi	har	satsat	på	snabbussar	som	går	där	
man	fångar	upp	mycket	folk.	Sedan	har	vi	
naturligtvis också kompletteringslinjer. Vi 
vet på ett ungefär hur det hela ska se ut, 
konstaterar	Per	Odelmalm.	

Hösten	2010,	efter	två	års	inledande	pla-
nering, rullar nu bussar i tätare linjer på tre 

utvalda	stomliknande	linjer.	Att	Odelmalm	
vill kalla dem för stomliknande beror på att 
kommunen ännu inte vidtagit några andra 
åtgärder än förtätat tidtabellerna.

–	För	att	det	ska	bli	stomlinjer	måste	vi	
också öka framkomligheten, som att arbeta 
med signalprioriteringar eller busskörfält.

I samband med att översiktsplanen revide-
rades	togs	nästa	steg	mot	ett	nytt	integrerat	
kollektivtrafiksystem.	Målet	för	Uppsala	är	
att fördubbla kollektivtrafiken till år 2020. 
Det	finns	två	trafiksystem	som	kan	klara	
detta;	ett	stomlinjesystem	med	buss	och	
spårväg,	eller	ett	spårtaxisystem.	

Spårtaxi	är	en	spännande	variant	som	
består av små förarlösa spårbundna fordon 
som går några meter ovanför gatuplan utan 
förare. Passageraren kan välja vart man vill 
åka och spårbilen går automatiskt dit.

En underlagsrapport togs fram där de 
två	olika	kollektivtrafiksystemen	studera-
des. Efter bearbetningar blev resultatet att 
översiktsplanen	2010	pekar	ut	sex	stomlin-
jer för buss/spårväg, men lämnar öppet för 
spårtaxi.	

Spårtaxi	kan	inte	planeras	som	en	gene-
rell	lösning	eftersom	systemet	är	nytt	och	

Det är nödvändigt att vi 
ändrar den mentala kartan 
för hur vi förtätar en stad.”
Carl-Johan Engström,  
planeringsdirektör, Uppsala

”

Framtida kollektivtrafiksystem Uppsala 
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inte finns i drift någonstans ännu. Uppsala 
är dock med och kandiderar för att få en 
pionjärbana.	Hösten	2010	beslutar	staten	
om och var pionjärbanan ska uppföras.

Det	tredje	steget	mot	ett	nytt	integrerat	kol-
lektivtrafiksystem	handlar	om	att	omsätta	
översiktsplanen i praktisk handling och att 
ta fram beslutsunderlag för hur de utpekade 
stomlinjestråken tillsammans med stads-

stråken kan utvecklas till attraktiva stråk. 
För att få fram beslutsunderlag har ett team 
tillsatts. I gruppen ingår tjänstemän från 
flera	olika	förvaltningar,	som	stadsbyggnad,	
fastighet, gatu- och trafik, park och fritid, 
kommunledningen samt från lokaltrafiken.

Jenny	Kihlberg	är	strateg	för	trafik	och	
infrastruktur på kommunledningskontoret i 
Uppsala och leder teamets arbete.

–	Om	kollektivtrafiken	ska	underlätta	
vardagen måste den finnas där folk rör sig. 
Man ska kunna åka från hemmet via för-
skola till jobbet. Ibland behöver man köpa 
mjölk på vägen. Vi måste därför se över 
var knutpunkterna ska ligga i relation till 
serviceutbud	och	affärer,	förklarar	Jenny	
Kihlberg.

–	Likaså	handlar	det	om	att	skapa	stom-
linjer med komfort, hög turtäthet och hög 
framkomlighet samt arbeta för förändrat 
resebeteende. För att öka attraktiviteten 
kring kollektivtrafiken har stomlinjestråken 
för buss eller spårbunden trafik lokaliserats 
i	existerande	eller	potentiella	stadsstråk.	
Kommunen ska arbeta aktivt för att öka 
utbudet av bostäder och service i stråken. 

Genom att vi samarbetar på 
olika nivåer mellan olika parter 
förstår vi varandras perspek-
tiv bättre och hittar smartare 
lösningar som kan bidra till att 
skapa den goda staden. På lång 
sikt blir vi effektivare även om 
uppstarten kan ta längre tid.”
Jenny Kihlberg, strateg för trafik 
och infrastruktur, Uppsala

”

Att vi arbetar cross-over mellan 
olika förvaltningar är ovanligt 
för oss. Det är ett resultat av att 
vi deltagit i Den Goda Staden.”
Per Odelmalm,  
kollektivtrafiksamordnare,  
gatu- och trafikkontoret, Uppsala

”

  Uppsala Framtida kollektivtrafiksystem
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Carl-Johan	Engström,	planeringsdirektör	
i Uppsala kommun fram till sin pension i 
oktober 2010, går så långt att han menar att 
det	idag	är	omöjligt	att	bygga	ut	kollektiv-
trafiken om man inte samtidigt planerar för 
”en	ny	stad”.

–	För	att	kommunen	ska	ha	råd	att	bygga	
för	en	effektiv	kollektivtrafik,	som	är	dyrt,	
måste man ha medfinansiering.

–	Men	det	handlar	också	om	att	förstärka	
underlaget för kollektivtrafiken. Genom att 
förtäta staden intill kollektivtrafiken får du 
fler som bor nära den.

–	Ett	tredje	skäl	är	att	den	bästa	platsen	
att	bygga	på	i	dagens	städer	är	längs	gamla	
trafikleder. Uppsala har en antagen detalj-
plan	för	Råbyvägen	som	innebär	att	trafikle-
den blir till en stadsgata där bostadshus och 
verksamheter uppförs på norra sidan.

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Tydliga	mål	och	visioner	

i översiktsplanen. 

•	 Få	rätt	parter	att	arbeta	
tillsammans och finna 
nya kreativa lösningar.

•	 Viljan	hos	parterna	att	
förena kollektivtrafik 
med attraktivare stads-
stråk. 

kONTAkT
Jenny Kihlberg
018-727 13 15
jenny.kihlberg@uppsala.se

Per Odelmalm
018-727 12 71
per.odelmalm@uppsala.se

Det räcker inte att enbart 
bygga ut kollektivtrafiken. En 
viktig framtida fråga för oss 
är hur vi ska få fler människor 
att åka kollektivt. Det kräver 
att människor ändrar sina 
beteenden.”
Jenny Kihlberg, strateg för tra-
fik och infrastruktur, Uppsala

”

Framtida kollektivtrafiksystem Uppsala 

FOTO: THOMAS JOHANSSON



22

Norrköping  
bygger hållbart 
Samspel och samarbete går som en röd tråd 
genom Norrköpings stora och genom- 
gripande satsningar på att utveckla staden:

När det stora infrastrukturarbetet med  
vägar, järnvägsspår och inseglingsränna 
drogs igång inleddes ett systematiskt arbete 
för att bygga ”hängrännor mellan stuprör” 
för att få till en samsyn. Det fick ta två år att 
förbereda nio olika parter att underteckna 
Norrköpingspaketet.

När spårvägen byggdes ut bjöds boende in 
till möten där stadsdelarnas utveckling  
diskuterades. Det handlade om att med 
hjälp av satsningar på infrastruktur  
samtidigt omvandla stadsdelarna och öka 
möjligheterna för de boende att ta sig till 
både studier och jobb.

När idén om höghastighetståg mellan 
Stockholm och Göteborg dök upp hakade 
Norrköping på och tog fram en fördjupad 
översiktsplan för att anlägga en helt ny  
hållbar stadsdel som knyts ihop med stads-
kärnan genom att perronger och järnväg 
läggs några meter ovan mark.

 Norrköping
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”Norrköping stod inför stora komplexa 
infrastruktur- och omvandlingssats-
ningar och vi såg ett stort behov av att 
få arbeta med Den Goda Staden. Att jag 
och oppositionsrådet Jörgen Rundgren 
(M) och vår stadsbyggnadsdirektör 
Hans Revenhorn kunde träffa general-
direktörerna för Boverket, Banverket 
och Vägverket samt regioncheferna på 
verken, innebar möjligheter. Vi fick alla 
en ökad förståelse för varandra när vi 
böt erfarenheter. Vår utmaning blev att 
se vad vi kan förändra för att få ut en 
bättre samhällsnytta.”
Eva Andersson (S), kommunalråd,  
Norrköping

”Den lokala nyttan för kommunen är 
att Den Goda Staden har samordnat de 
olika rollerna att se till bostäder, livs-
miljö och vägtransporter. Processen att 
förändra en stadsdel kräver en mängd 
politiska beslut under vägen, där olika 
målkonflikter uppstår. Målbildens roll 
är då att bryta ner de stora komplexa 
samhällsfrågorna så att vi tillsammans 
ser de lokala möjligheterna. När vi tar 
politiska beslut måste de också förank-
ras i en dialog med boende.”
Eva Andersson (S), kommunalråd,  
Norrköping

Norrköping  
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Norrköpingspaketet

Får olika aktörer att dra åt samma håll
För att Norrköping ska vidareutvecklas och stärkas som en knut-
punkt för godstransporter in i och ut ur landet måste alla enas om 
vad som behöver göras. Oavsett om det är att muddra en ränna i 
Bråviken eller att dra ett godsspår till containerhamnen.

Ser man till hur länge människan funnits i 
Sverige är det knappt ett ögonblick sedan 
vattnet var den viktigaste transportvägen 
som band ihop folk runt hav och sjöar. För 
att	klimatmålen	ska	uppfyllas	förväntas	mer	
gods återigen fraktas över vatten.

Norrköping har fri förbindelse ut till 
Östersjön	via	Bråviken.	Så	när	Norrköping	
ska stärkas som en nod är sjöfarten ett av de 
viktigare trafikslagen. Att Norrköping ska 
utvecklas som nod, det vill säga en punkt 
där godsflöden samlas för att spridas igen, 
ofta via järnväg eller väg och inte minst via 
sjöfart,	tycker	även	EU.	Norrköping	ingår	
som en nod i Nordiska triangeln som bör bli 
bättre	på	transporter	via	järnväg,	väg,	flyg	
och till sjöss enligt EU.

Nu håller inseglingsrännan i Bråviken 
på	att	muddras	och	breddas.	Nya	godsspår,	
vägar	och	omfartsleder	byggs	eller	plane-
ras för att de ökade godstransporterna ska 
kunna tas vidare från hamnen per järnväg 
eller väg.

Insatserna ingår i det så kallade Norrkö-
pingspaketet som beskriver de infrastruk-
tursatsningar som pågår eller planeras. Pa-
ketet samlar lokala, regionala och nationella 
aktörer.

Stadsbyggnadsdirektören	Hans	Revenhorn	
tog år 2002 initiativet till det som kom att 
bli Norrköpingspaketet, efter att ha fått 
idén från Per Sandström som var ansvarig 
för	infrastrukturfrågor	på	region	Östsam.

–	Han	sa	åt	mig	att	ska	vi	få	något	att	
hända måste vi ha en samordnad planering. 
Jag tog med honom till ett möte med kom-
mundirektören, som gav mig grönt ljus för 
att gå vidare.

Sagt och gjort. Företrädare för berörda 
organisationer, totalt 18 personer, bjöds 
in till ett första möte i Näringslivets hus i 
Norrköping. Samtliga verk var represente-
rade; Ban-, Väg-, Luftfarts-, och Sjöfarts-
verket. Vidare kom det representanter från 
länsstyrelsen,	regionförbundet,	hamnen	och	
transportcentrum samt kommunen förstås.

–	Jag	förklarade	att	vi	från	kommunens	
sida tror att vi kan få en bra utveckling i 
Norrköping om vi samverkar och om vi 
arbetar mot en gemensam målbild.

I	det	läget	hade	Hans	Revenhorn	ingen	
aning om vart mötet skulle leda, men han 
bedömde stämningen som ”positivt avvak-
tande”.

–	Redan	detta	att	alla	kom	tolkade	jag	som	
ett intresse för frågan.

Norrköpingspaketet Norrköping  
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Han	var	noga	med	att	klargöra	att	alla	
arbetade på samma villkor, det vill säga 
enligt regeringens intentioner med Sveriges 
utveckling, och att målet var att alla som 
engagerade	sig	skulle	få	en	utväxling	av	
samarbetet: ett vinna-vinna-upplägg.

Det var startskottet för arbetet med Norr-
köpingspaketet. Arbetsgruppen har träffats 
två halvdagar höst och vår.

–	Efter	ett	par	möten	kände	jag	att	detta	bar.	
Deltagarna kom väl förberedda till mötena 
med engagemang och idéer. De berättade 
initierat och engagerat och deltog aktivt och 
ställde frågor. Min uppgift vara att skapa en 
lättsam stämning.

–	Vi	inledde	alltid	med	något	aktuellt,	till	
exempel	om	det	kommit	något	inspel	från	
riksdagen eller EU som berörde trafikpla-
nering.

–	Oftast	lämnade	jag	mötena	uppfylld	av	
energi. Någon gång frustrerad, men det var 
framför allt när det gick segt på en över-
gripande nivå. Jag tror att de andra också 
kände att mötena gav information och 
kontakter. 

–	Vårt	sätt	att	arbete	kan	liknas	vid	att	vi	
byggde	en	hängränna	mellan	olika	stuprör.

Två år och ”oändligt många vändor med 
papper	och	textbearbetningar”	senare	var	
dokumentet ”Norrköpingspaketet”, som 
beskrev de infrastruktursatsningar som 
behövdes för att vidareutveckla staden till 
ett nationellt transportcentrum, klart med 
inalles nio namnunderskrifter.

–	Namnunderskrifterna	är	kvitto	på	att	de	
olika intressenterna säger att vi ska verka 
för att det här ska bli verklighet. 

Genom att lyssna på varandra 
lärde vi oss att se helheten 
och de olika roller som vi hade. 
Det blev tydligt att man måste 
ha mandat när man deltar i 
diskussioner kring samhällsut-
veckling. Det går inte att enbart 
prata visioner, man måste 
kunna visa att man kan bidra. 
Annars blir det bara tomma ord 
som i värsta fall stoppar upp 
det framåtsyftande arbetet.”
Peter Uneklint, planeringschef, 
Trafikverket

”
  Norrköping Norrköpingspaketet

FOTO: NORRKÖPINGS HAMN OCH STUVERI AB
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Enligt	Hans	Revenhorn	var	det	nödvändigt	
att låta processen ta sin tid.

–	Representanterna	var	tvungna	att	
förankra de planerade åtgärderna i sina 
egna	organisationer.	Mycket	tid	gick	åt	till	
interna	diskussioner:	Vem	ska	underteckna?	
Vilken	nivå?

Planeringschef Peter Uneklint, då på Väg-
verket	Region	Sydöst,	numera	Trafikverket,	
lyfter	också	fram	mandatets	betydelse.

–	En	viktig	erfarenhet	från	arbetet	med	
Norrköpingspaketet var att man måste vara 
tydlig	med	vilket	mandat	man	har	när	man	
deltar	i	den	här	typen	av	projekt	som	rör	
samhällsutveckling. Det går inte att enbart 
prata visioner, man måste ha mandat att 
gå från ord till handling och kunna visa att 
man kan bidra. Annars blir det bara tomma 
ord, som i värsta fall stoppar upp det fram-
åtsyftande	arbetet.

–	Jag	fick	gå	bakåt	i	min	organisation	och	
förankra att detta är på gång och det här be-
dömer jag att vi, staten, behöver svara upp 
mot. I många projekt finns det lokala, regio-
nala och nationella anspråk och intressen 
och	det	är	centralt	att	det	görs	tydligt,	bland	
annat för att underlätta förankringen inom 

den egna organisationen och mandatet som 
du får med dig till projektet. Norrköpings-
paketet	är	ett	utmärkt	exempel	på	hur	detta	
har benats ut och underlättat genomföran-
det av delar i paketet. 

–	Eftersom	Vägverket	under	senare	år	
arbetat proaktivt inom samhällsplanering 
var det inte särskilt svårt att få gehör för att 
vi måste ta vårt ansvar för samhällsutveck-
lingen, inte bara i ord utan också i praktisk 
verklighet.	Det	kunde	till	exempel	gälla	att	
finansiera	ett	fysiskt	objekt	eller	förändra	
ett trafikbeteende. 

Det Peter Uneklint imponerades av i 
Norrköping var den politiska gränsöver-
skridande enigheten och samspelet mellan 
politiken och tjänstemännen inom den egna 
organisationen.

–	Det	är	en	viktig	förutsättning	om	man	
ska göra så stora förändringar som Norr-
köping gjorde. Då klarar man även de små 
utan att det blir några kontroverser.

Undertecknandet av Norrköpingspaketet 
firades med en manifestation och en båttur 
på	Bråviken.	Återigen	kan	Hans	Revenhorn	
vittna	om	hur	betydelsefulla	personliga	kon-
takter kan vara för stora infrastrukturprojekt.

Norrköpingspaketet Norrköping  
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–	Då	deltog	även	generaldirektörerna.	
Jag	minns	särskilt	ett	tips	från	en	mycket	
erfaren	person	som	sa	att	om	vi	ska	lyckas	
måste vi vara oerhört väl samspelade när vi 
presenterar våra förslag för att de ska hålla 
ihop genom departementens stuprör.

–	Jag	vet	att	generaldirektören	för	Sjö-
fartsverket verkade aktivt på departements-
nivå för att Banverket skulle få pengar till 
ett järnvägsspår.

När	det	kommer	till	att	analysera	fram-
gångsfaktorerna bakom Norrköpingspro-
jektet	rabblar	Hans	Revenhorn	rutinerat	
upp dem:

–	Vi	har	samlat	aktörer	som	är	berörda,	
samtliga har förstått att vi uppnår mera om 
vi	arbetar	tillsammans.	Vi	har	ägnat	mycket	
tid åt att skapa en gemensam målbild och 
vi	har	oförtrutet	arbetat	med	att	utbyta	
information. Deltagarna har arbetat med att 
skapa en bra förankring bakåt i sina organi-
sationer.	Och	vi	har	varit	måna	om	informa-
tionsutbyte	mellan	deltagarna.

Anna	Larsson,	projektledare	på	stadsbygg-
nadskontoret, kom in i projektet år 2007. 
Hon	ser	till	att	träffarna	blir	av.	Hon	tror	att	
det	till	synes	enkla	upplägget	att	deltagarna	

är medvetna om ramarna för mötena och 
också	får	mycket	information	vid	mötena	är	
ett vinnande koncept.

–	Man	kommer	hit,	man	blir	sedd	och	
man har möjlighet att prata om andra saker 
också under fika eller matpauser. Alla tra-
fikslagen är representerade och alla bjuder 
på sig. Man blir uppdaterad på ett sätt som 
är	till	stor	nytta	i	det	vardagliga	arbetet.

–	Det	krävs	också	en	skicklighet	att	leda	
den	här	typen	av	möten,	som	att	tydligt	
formulera att: ”Nu verkar det som att vi är 
överens om att…” och att sedan gå vidare.

Hans	Revenhorn	pekar	också	på	vikten	av	
att	mötena	används	för	informationsutbyte.

Det handlar om att sätta folk  
i rätt stämning. Med rätt  
stämning händer rätt saker.”
Hans Revenhorn, stadsbygg-
nadsdirektör, Norrköping”

  Norrköping Norrköpingspaketet

FOTO: JAN BENGTSSON FOTO: MIKAEL SVENSSON/BILDARKIVET.SE
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–	Det	är	inga	förhandlingsfora.	Förhand-
lingar får man ta vid andra möten. Min roll 
som drivande är att se till att arbetsgruppen 
vårdar gemensamma målbilder och att elda 
på ibland så att engagemanget hålls uppe.

Båda	understryker	pausernas	betydelse.
–	När	vi	i	våras	bjöd	in	till	en	bostads-

marknadsdag tog vi lärdom av arbetet i 
Norrköpingspaketet och lade in en paus på 
40-50	minuter.	Vi	tänkte:	”Hur	ska	det	här	
gå?”,	men	folk	minglade	runt	och	fick	aktivt	
kontakt med varandra. ”Pausen var det 
bästa”, sa en deltagare senare.

–	En	femårsperiod	är	kort	i	transportsam-
manhang. Därför är kontinuiteten viktig, 
och	också	att	den	håller	över	tid,	understry-
ker	Hans	Revenhorn.

Att	tillit	växt	fram	mellan	aktörerna	i	
projektet	visar	följande	exempel:

Vid ett projektägarmöte för Den Goda 
Staden med Vägverkets dåvarande gene-
raldirektör Ingemar Skogö kom frågan om 
finansiering av Norrleden, en led som ska 
ansluta till hamnområdet, upp. Detta var en 
och en halv vecka innan Skogö skulle sluta. 
Han	kontaktade	”rätt”	personer,	ett	under-
lag för beslut togs fram, ett möte ordnades 

med	Vägverkets	regionchef,	kommunsty-
relsen informerades och kommunalrådet 
gjorde sig beredd att skriva på. Inom en 
vecka kunde ett undertecknat beslut från 
kommunstyrelsen	budas	till	Vägverket	
och Skogö skrev på innan han lämnade sin 
tjänst.

–	Detta	var	resultatet	av	en	kontinuitet.	
Det var möjligt enbart för att vi hade hållit 
på	ett	bra	tag.	Med	tydliga	nätverk	kan	man	
få alla nivåer att gå i takt. Vägverket hade 
en	bra	och	tydlig	struktur,	från	lokal	över	
regional	till	högsta	nivå,	berömmer	Hans	
Revenhorn.

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 En	tidig	gemensam	 

målbild som är väl  
förankrad hos alla parter. 

•	 Ett	samarbete	som	 
innebär vinna-vinna-
situationer för alla 
inblandade. 

•	 Deltagande	parter	med	
mandat och förankring i 
sina respektive  
organisationer. 

kONTAkT
Anna Larsson
011-15 12 34
anna.larsson@norrkoping.se

Hans Revenhorn
011-15 12 36
hans.revenhorn@norrkoping.se

Norrköpingspaketet Norrköping  
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Hageby

Utbyggd spårväg utvecklar stadsdelar
Det bedömdes som Sveriges mest lönsamma trafiksatsning men något 
statsbidrag kunde inte betalas ut eftersom statens finansieringsplan var 
låst. Då beslöt kommunen att bygga och betala själv. Spårvägsutbyggnaden 
sågs nämligen som en drivande kraft för att utveckla stadsdelarna.

Planeringsfasen hade dragits igång av pro-
jektet	Stadsutveckling	Ljura-Hageby-Nav-
estad. De tre stadsdelarna några kilometer 
söder	om	Norrköpings	centrum	är	byggda	
under 1950- och 1960-talen och har det ut-
seende och den historia som dessa områden 
brukar ha och som brukar få politiker att 
prata sig varma för integrering, jämlikhet 
och mångfald.

Kommunalrådet Eva Andersson (S) nöjde 
sig inte enbart med att prata utan skred till 
handling:

–	Vi	menade	att	en	utbyggnad	av	kol-
lektivtrafiken skulle bli mer än enbart en 
infrastruktursatsning.	Utbyggnaden	skulle	
ingå som en del i en större stadsomvandling 
och bidra till att utveckla områdena längs 
spårvägen.

–	Vi	har	många	som	bor	i	Hageby	som	
saknar tillgång till egen bil. Därför är kol-
lektivtrafiken viktig för att ta sig till arbete 
och studier.

–	Utmed	banan	skapas	torgbildningar	
som gör att det blir en levande stadsdel med 
såväl butiker som caféer i bottenvåningarna.

Hjärtat	i	omdaningen	av	stadsdelarna,	
framför	allt	Hageby,	var	den	planerade	
utbyggnaden	av	spårvägen.	För	dylika	stora	

satsningar på kollektivtrafik kan man söka 
statsbidrag, vilket Norrköping också hade 
gjort.

–	Banverket	konstaterade	att	detta	var	
Sveriges mest samhällsekonomiskt lönsam-
ma trafiksatsning utan konkurrens, berättar 
Leif Lindberg som är chef för tekniska kon-
toret i Norrköpings kommun och projektle-
dare för satsningen.

–	Banverket	sade	också	ja	till	att	stå	för	
hälften av kostnaderna.

Det glädjande svaret fick kommunen i 
samma veva som Norrköping utsågs till en 
av de tre kommuner som skulle delta i Den 
Goda	Staden.	Spårvägsutbyggnaden	och	
omdaningen av förorterna blev omedelbart 
ett av de utvalda projekten inom Den Goda 
Staden.

–	Sedan	inträffade	följande:	vi	ville	bygga	
och Banverket hade sagt ja, men Banverket 
kunde inte betala ut pengarna. Staten har 
en investeringsplan, som numera kallas för 
åtgärdsplan, som gällde för perioden 2004-
2015 och där fanns inte objektet med.

–	Det	är	som	om	jag	går	och	handlar	blint	
efter en inköpslista. Jag behöver ha ägg 
och har pengar till ägg, men köper inte ägg 
eftersom det inte står ägg på listan!

  Norrköping Hageby



31

Av detta lärde sig Norrköpings politiker och 
tjänstemän att när staten och kommunen 
följer så olika planeringshorisonter är det 
närapå omöjligt att samverka kring infra-
struktursatsningar.

–	Bjuder	man	dessutom	in	näringslivet,	
som har pengar momentant om de tar 
beslut om åtgärder, så krockar det rejält, 
tillägger Leif Lindberg.

Och	till	utvecklingen	av	Hageby	hade	det	
privata näringslivet bjudits in. På 1960-talet 
byggdes	vad	som	då	var	Sveriges	största	
köpcentrum	i	Hageby.	Idag	ägs	det	av	det	
norskägda köpcentrumföretaget Steen och 
Ström,	som	planerade	en	rejäl	utbyggnad	av	
gallerian	utifrån	att	man	kunde	öppna	en	ny	
huvudingång intill en spårvagnshållplats.

–	Deras	budget	för	om-	och	tillbyggnad,	
parkering och så vidare gick på en miljard 
kronor. Det var inte roligt för oss att med-
dela	dem	att	spårvägen	inte	skulle	byggas	
ut, säger Leif Lindberg.

Ditintills	hade	spårvägsutbyggnaden	
analyserats	ur	ett	samhällsekonomiskt	
perspektiv.

–	I	det	här	läget	valde	kommunen	att	ut-
reda satsningen rent kommunekonomiskt. 
Vi frågade oss: Vad händer om vi finansierar 

satsningen själva istället för att vänta i åra-
tal	på	ett	osäkert	bidrag	från	staten?

–	Det	visade	sig	att	det	skulle	bli	lönsamt	
för kommunen även utan statsbidrag. Vi kan 
köra spårvägstrafiken med samma vagn-
flotta som kommunen redan har i sin ägo. 
Enligt forskning och empiri så ökar antalet 
resenärer med 30 procent när man ersätter 
buss med spårväg. Det ger ökade intäkter.

Under den här tiden gick priserna på stål 
och koppar upp kraftigt och förutspåddes 
att fortsätta öka.

–	Det	gagnade	också	vår	kalkyl,	förutsatt	
att	vi	kom	igång	ganska	snart,	understryker	
Leif Lindberg.

Och	så	kunde	ett	enigt	kommunfullmäkti-
ge	i	oktober	2008	ta	ett	beslut	om	att	bygga	
ut spårvägen på hela sträckan till Navestad. 
Totalt lades en budget på 180 miljoner kro-
nor för stadsutvecklingsprojektet varav 112 
miljoner	gick	till	själva	spårvägen.	Resten	
skulle täcka omformningen av gatumiljöer, 
torgbildningar,	cykelstråk	och	så	vidare.

Själva	Hagebygatan,	som	är	en	bit	av	den	
gamla stadsinfarten av Kalmarvägen, hade 
sedan 1960-talet fungerat som en stor ge-
nomfartsgata in till Norrköpings centrum. 

Hageby Norrköping  
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När kommunen tillsammans med Vägverket 
byggde	om	den	södra	infarten,	Söderleden,
till	en	fyrfilig	väg	utan	plankorsningar	
stängdes	Hagebygatans	direkta	anslutning	
till Söderleden av. 

I omdaningen av förortsstadsdelarna 
byggs	nu	Hagebygatan	om	till	en	lokalgata	
kantad	med	trädalléer	samt	gång-	och	cy-
kelbanor längs båda sidorna.

–	Vi	hade	redan	från	första	början	en	
mycket	tydlig	strategi	för	information.	
Vi	hade	en	mängd	möten	i	Hageby	där	vi	
berättade vad som skulle ske. Vi tog fram en 
animerad film, modeller i 3D och material 
på	lättläst	svenska.	Vi	har	också	lyssnat	på	
de boende i områdena. De har ställt önske-
mål om marklägenheter med en egen liten 
täppa samt radhus. Det har vi lagt in i kom-
munens	byggrätter.

–	För	kommunen	har	projektet	varit	
lyckosamt.	Vi	har	inte	haft	ett	enda	överkla-
gande i planprocessen, trots att vi arbetat 
fram	fyra	detaljplaner	för	ombyggnadsar-
betena.

En annan framgångsfaktor för projektet är 
enligt Leif Lindberg det nära samarbetet 
mellan	stadsbyggnadskontoret	och	tekniska	

kontoret under både plan- och informa-
tionsarbetet.

–	När	stadsbyggnadskontoret	tog	fram	de-
taljplaner så var mina trafikplanerare från 
tekniska med från början. Även Steen och 
Ström var med i de delar där detaljplanen 
berörde	deras	ombyggnad,	som	infarten	till	
deras	parkering.	Under	byggskedet	har	folk	
deltagit i varandras planeringsmöten för att 
synkronisera	sina	arbeten.

Den 21 oktober 2010 började spårvagnar-
na	att	rulla	längs	de	nya	spåren.

Det är oerhört viktigt att den 
som kommer och representerar 
sin myndighet eller organisa-
tion också har ett mandat med 
sig, samt tar med sig insikterna 
hem och förankrar dem bakåt i 
sin organisation.”
Eva Andersson (S), kommunal-
råd, Norrköping

”

”Om jag tänker på hela projektet 
Den Goda Staden måste jag 
säga att Norrköping har lyckats 
väldigt bra, till exempel med 
sitt spårvagnsprojekt, medbor-
gardialogen och mötet med 
Norrköpingsborna. Jag beundrar 
den målmedvetenhet som  
kommunalrådet Eva  
Andersson har haft.”
Lena Hartwig (S), kommunalråd, 
Uppsala

  Norrköping Hageby
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En	insikt	som	Hagebyprojektet	gett	är	
att något måste göras åt statens och kom-
munernas planeringstider som går rejält i 
otakt.

Kommunalrådet Eva Andersson (S) ingick 
i	styrgruppen	för	Den	Goda	Staden.

–	Verken	och	kommunerna	måste	kunna	
samspela bättre genom att samlas kring en 
gemensam	målbild.	Det	blir	extra	aktuellt	
i framtiden när även privata aktörer går 
in	i	samfinansieringsprojekt.	Hade	vi	till	
exempel	kunnat	arbeta	med	att	förlänga	
spårvägen	ut	till	Hageby	samtidigt	som	vi	
byggde	om	Söderleden,	och	sluppit	ta	det	i	
omgångar,	hade	det	ökat	samhällsnyttan.

–	Ska	flera	aktörer	samverka	måste	man	
samplanera och samfinansiera! Det har 
våra	projekt	tydligt	visat,	understryker	Eva	
Andersson.

–	En	följd	av	Den	Goda	Staden	är	att	
tidsplanerna för den statliga åtgärdsplane-
ringen ses över för att bättre stödja samspe-
let mellan kommun och stat.

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Information	och	dialog	

med berörda i projektet.

•	 God	samverkan	mellan	
parterna internt inom 
kommunen, liksom med 
Vägverket och fastig-
hetsägaren  
Steen & Ström.

•	 Bred	politisk	förankring	
gav kraft åt projektet 
och bra förutsättningar 
för tydlig extern  
kommunikation.

Kommunen bjöd in till stor-
möten och mindre träffar, både 
dag- och kvällstid, för boende 
i Hageby och berättade hur 
man hade tänkt, vad som 
skulle ske i nästa etapp och 
så vidare. Kommunen frågade 
också efter vad de boende 
tyckte och tänkte. Jag tyckte 
personligen att det var jättebra 
att få information redan under 
planeringstiden.”
Bernt Schneider, anställd  
organisatör i ”Mitt nya Hageby”

(”Mitt nya Hageby” var ett 
projekt som sträckte sig över en 
sjuårsperiod och handlade om 
att utveckla miljonprograms-
området genom att de boende 
själva engagerade sig enligt en 
amerikansk metod.)

”
kONTAkT
Leif Lindberg
011-15 15 63
leif.lindberg@norrkoping.se

Eva Andersson
011-15 10 01
eva.andersson@norrkoping.se

Hageby Norrköping  
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Resecentrum och Södra Butängen 

Planerade trots att inga  
nationella beslut fanns
Kan man som kommun planera för en helt ny stadsdel och att järnvägsspår ska 
gå högt över marken när man inte vet vad politiker på nationell nivå beslutar? 
Norrköping valde att göra just det.

Norrköping	vill	växa.	Tillsammans	med	
Linköping utgör man navet i den så kallade 
fjärde storstadsregionen och kommunerna 
arbetar för att öka attraktiviteten och till-
gängligheten i regionen. Så när dåvarande 
Banverket i början av 2000-talet intensifie-
rade planeringen för snabbtågsförbindelsen 
Götalandsbanan mellan Stockholm och 
Göteborg till år 2030 såg Norrköping flera 
möjligheter öppna sig.

Idag skär järnvägen som en effektiv bar-
riär genom staden. Genom att lägga per-
ronger och järnvägsspår uppe på en bro 
försvinner barriäreffekten. Därigenom 
öppnas	möjligheten	att	anlägga	en	helt	ny	
stadsdel på området norr om järnvägsstatio-
nen	som	kan	knytas	ihop	med	den	befintliga	
stadskärnan.	Som	extra	bonus	kunde	staden	
börja planera för ökad arbetsinpendling. 
Detta eftersom man vet att arbetsinpend-
ling är helt beroende av restid.

Så parallellt med att kommunen aktivt 
deltog i Banverkets samrådsprocess satte 
man igång med sitt eget planeringsarbete. 
Att projektet skulle ingå i Den Goda Staden 
var	givet;	ett	komplext	stadsutvecklingspro-
jekt	med	många	involverade	parter,	en	ny	
hållbart uppförd stadsdel med gamla och 

nya	järnvägspår,	ett	nytt	resecentrum,	ny	
logistik osv.

Strax	norr	om	Norrköpings	centralstation	
ligger stadsdelen södra Butängen. Den ser 
inte	mycket	ut	för	ögat	idag,	med	låga	in-
dustribyggnader	och	plåtbyggnader	mellan	
vildvuxna	träd	och	buskar.	Dessutom	är	det	
krångligt att ta sig dit från stationen efter-
som man inte får korsa järnvägsspåren.

Södra Butängen är ett utpekat viktigt 
område i den gemensamma översiktsplanen 
för Norrköpings och Linköpings kommu-
ner. Visionen för södra Butängen år 2030 är 
att de svetsföretag, billackerare, åkare och 
insprängda lunchmatställen som nu huserar 
på det 60 ha stora området, ska ersättas 
med	en	helt	ny	stadsdel	med	innerstads-
kvarter där bostäder, service och kontor 
blandas.	Här	ska	runt	6	000	människor	bo	
och lika många jobba.

För	att	sy	ihop	den	helt	nya	stadsdelen	
södra Butängen med Drottninggatan och 
nuvarande innerstadskärna, ska tågen i 
framtiden gå på en bro. Då öppnas mark-
nivån	för	cyklister,	gångtrafikanter,	spår-
vagnar, bussar och bilister samt ges plats för 
verksamheter. 

  Norrköping Resecentrum och Södra Butängen
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För Norrköpings del var allt klart. En 
fördjupning av översiktsplanen för rese-
centrum och södra Butängen är antagen av 
kommunfullmäktige. 

Men	våren	2010	kom	det	tydliga	signaler	
från	regeringen	att	planerna	för	utbyggt	
höghastighetssystem	blir	vilande	och	i	
Trafikverkets nationella åtgärdsplan för 
transportsystemet	2010-2021	är	Götalands-
banan inte upptagen. Är då arbetet bortkas-
tat?	Blir	den	fördjupade	översiktsplanen	en	
hyllvärmare?

–	Nej,	inte	alls,	säger	Lisa	Rehnström	på	
Norrköpings	stadsbyggnadskontor	som	är	
projektledare.

–	Kommunen	var	tvungen	att	agera	pro-
aktivt. Får man besked om att det planeras 
för en höghastighetsbana gäller det att vara 
förberedd. Nu har vi en antagen fördjupad 
översiktsplan för södra Butängen och ett 
nytt	resecentrum.	Oavsett	om	planeringsar-
betet fortsätter nu eller inte kan det aktuali-
seras i framtiden. Då har Norrköping fördel 
av att den tidiga planeringen är gjord.

Lisa	Rehnström	hoppas	att	kommunen	
kan dra lärdom av arbetet. En oväntad bonus 
är	att	den	fördjupade	översiktsplanen	lyfts	
fram som ett föredöme i kommunkretsar.

–	Den	är	bra	avvägd	och	framsynt.	Den	
moderna	layouten	gör	den	lätt	att	ta	till	sig.	
En utmaning är att fundera över hur man 
förvaltar kunskapen så länge översiktspla-
nen är vilande.

I planerna för södra Butängen har kom-
munen	tagit	beslut	om	att	den	nya	stadsde-
len ska bli en spjutspets och en föregångare 
för	hållbart	byggande	med	en	miljöteknik	
som sticker ut.

–	Nu	arbetar	vi	vidare	med	att	utveckla	
framtidens hållbara stadsdel. Vi samverkar 
med	flera	olika	aktörer,	till	exempel	med	
Linköpings universitet i forskningspro-
grammet	”Hållbara	Norrköping”	och	Clean	
Tech	Östergötland.

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Referensgruppen	som	

skapades för informa-
tionsutbyte har även 
inneburit att kommunens 
olika förvaltningar varit 
väl samordnade i externa 
relationer och kontakter.

•	 Proaktiv	tidig	planering	
med en övergripande 
nivå på den fördju-
pade översiktsplanen har 
inneburit ”glapp” mellan 
planeringsstegen som 
kan användas till tema-
tiska fördjupningar och 
strategiskt arbete.

•	 En	bred	politisk	samsyn	
och prioritering har gett 
goda förutsättningar för 
ett kreativt och visionärt 
arbete.

kONTAkT
Lisa Rehnström
011-15 13 90
lisa.rehnstrom@norrkoping.se

Resecentrum och Södra Butängen Norrköping  
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Jönköping väver 
ihop vision och  
arbetssätt
Stadsplaneringen i Jönköping bygger på ett 
öppet och konkret arbetssätt.

Stadens stadsbyggnadsvision förenar  
abstrakta framtidsvisioner med mycket  
konkreta direktiv om att planeringen också 
ska förankras till budget, en tidplan, ett 
processinriktat arbetssätt som också väver 
in övrig pågående planering, samt bedrivas 
med stor öppenhet mot berörda och mot 
allmänheten.

Arbetssättet innebär att visionen om  
framtiden knyts samman med det konkreta 
förverkligandet av planerna. Därmed kan 
Jönköpings arbete med Den Goda Staden 
vara både en vision och en arbetsmetod.

  Jönköping 
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”Det har varit värdefullt att delta i Den Goda Staden av 
flera skäl. Ett är det breda kontaktnät som projektarbetet 
gett. Ett annat att det har gett oss tillfälle att diskutera de 
planeringsfrågor vi möter i vardagen ända upp på central 
verksnivå och politisk nivå. Kontaktnätet har även innebu-
rit att vi inspirerats av hur andra kommuner arbetar med 
planeringsfrågorna och allt det lärande som det innebär. Allt 
detta är kreativt för vårt arbete.”
Ann-Marie Nilsson (C), kommunalråd, Jönköping 

”Konkret har vår medverkan i projektet hjälpt oss framåt, 
eftersom projektarbetet gör att man känner ett ansvar för 
att tillämpa det man pratar om.”
Ann-Marie Nilsson (C), kommunalråd, Jönköping 

”Projektet Den Goda Staden har haft målsättningen att 
undanröja hinder som försvårat samordnad planering inom 
kommunerna och mellan kommun och stat. Ytterst ville 
projektet ta fram underlag för en framtida stadspolitik.”
Lennart Johnson, tidigare samhällsplanerare på Vägverket

”Samhällsplanering som rör kommunikationer ska inte bara 
handla om att bygga vägar, gator och torg. Det vi vill är ju att 
bygga ett samhälle.
Lennart Johnson, tidigare samhällsplanerare på Vägverket

”Olika sektorer har sina gränser sinsemellan av en anled-
ning. Men här finns nu förebilder och metoder för att över-
brygga gränserna och gynna samverkansarbete. Ibland är 
det enskilda eldsjälar och entusiaster med entreprenadanda 
som skapat det som senare kommit att heta ’kommunens 
uttalade vilja’. Jag har sett detta många gånger under pro-
jektet. All samverkan kommer från individerna själva.”
Lennart Johnson, tidigare samhällsplanerare på Vägverket

Jönköping  
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Jönköpings Stadsbyggnadsvision 

Visionen är också arbetsmetoden
När Jönköpings Stadsbyggnadsvision utvecklades representerade denna 
ett nytt tankesätt. Helhet och samverkan är ledorden för att få till stånd 
en konkret stadsplanering som har direktkopplingar till såväl budget som 
tidsplanering. I Jönköping är Stadsbyggnadsvisionen både en vision om en 
attraktiv stad – och ett arbetssätt.

–	Vi	springer	i	korridorerna!
Så säger Josephine Nellerup för att il-

lustrera det stora engagemang som hon och 
hennes tjänstemannakolleger i Jönköping 
känner	för	Stadsbyggnadsvisionen.

Josephine Nellerup är kommunens sam-
hällsbyggnadsstrateg	och	stadsplaneringen	
sker hela tiden process- och projektinriktat 
över förvaltningsgränserna.

För att sätta fingret på varför Jönköping 
lyckas	bra	med	sin	starkt	utvecklingsinrik-
tade stadsplanering måste man först förstå 
vad	kommunens	stadsbyggnadsvision	står	
för. Visionen är inte bara en vision…

–	Egentligen	är	Stadsbyggnadsvisionen	
framför allt ett arbetssätt, säger Josephine 
Nellerup och förklarar:

–	Visionerna	om	vad	vi	vill	uppnå	finns	
naturligtvis. Men visionerna är inget värda 
om inte vårt arbete verkligen leder till 
utvecklingsinriktade förändringar. Därför 
är arbetssättet med stadsplaneringen lika 
centralt som de visioner som skissas!

All planering i Jönköping har numera en 
tydlig	och	direkt	koppling:
•		till	kommunens	budget,	både	på	kort	och	

på längre sikt,
•		till	en	tidplan	för	förverkligande,

•		till	övrig	parallellt	pågående	planering,	
så att all planering samordnas mot det 
gemensamma målet att Jönköping ska 
utvecklas positivt.

Stadsbyggnadsvisionen	knyter	alltså	sam-
man en abstrakt och önskvärd framtidsbild 
med ekonomi, tid och hur planen konkret 
ska förverkligas. 

Centralt	är	att	arbetet	sker	förvaltnings-
överskridande inom kommunen. Josephine 
Nellerups	egen	roll	som	samhällsbyggnads-
strateg är att ansvara för samordningen 
och väva samman alla parallellt pågående 
planeringsuppdrag sinsemellan och gente-
mot den övergripande visionen.

Alltsammans	bygger	på	bred	samverkan	
med alla inblandade parter, vilket i sin tur 
uppnås genom stor öppenhet och offensiva 
informationsinsatser. 

Alla ska veta vad som pågår, och varför 
det pågår!

Men att uppnå det starka engagemang 
som får tjänstemännen att ”springa i korri-
dorerna” är inte enkelt. Josephine Nellerup 
igen:

–	Det	här	är	ett	riktigt	slit,	det	är	inget	8-5-
jobb att arbeta på det här sättet. Detta ska 

  Jönköping Jönköpings Stadsbyggnadsvision
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Bildförslag:

•	Bild	från	utställningsutrymme	i	”Juneporten”,	där	alla	medborgare	kan	hänga	upp	sina	egna	förslag	–	där	hänger	massor	
av	förslag	–	i	klädnypor.	(Bildmässigt	för	att	illustrera	öppenheten	mot	allmänheten)
•	Vybild	över	Jönköping	från	”Kortebovägen”	där	man	ser	staden	längs	Vätterns	strand.

  Jönköping Jönköpings Stadsbyggnadsvision
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man	vara	tydlig	med	och	riktigt	alla	håller	
inte högsta takten.

–	Därför	måste	man	ständigt	upprepa	
varför vi jobbar så här, vilka våra mål är och 
belöningen det innebär när vi uppnår resul-
taten.	Resultaten	är	drivkraften	till	varför	
vi	är	så	många	som	brinner	för	Stadsbygg-
nadsvisionen.

Josephine Nellerup pekar även ut den 
starka politiska förankring och enighet som 
finns när det gäller utvecklingsarbetet med 
stadskärnan.	Historiskt	har	den	enigheten	
starkt stöd av att alla i Jönköping har en 
insikt om vad en passiv stadsplanering kan 
leda	till.	På	1980-talet	byggdes	det	stora	
köpcentret A6 några kilometer från Jönkö-
pings stadskärna. Som köpcenter blev A6 en 
succé. Idag räknas det som ett av Sveriges 
mest framgångsrika.

Men dess tillkomst skedde så snabbt att 
stadsplaneringen inte hängde med. A6 
framgång skedde till en början på bekostnad 
av Jönköpings centrum där handeln och 
ekonomin sjönk med 30 procent.

–	Den	erfarenheten	har	gjort	att	vi	är	
mycket	medvetna	om	betydelsen	av	balans.	
Att stadsplaneringen måste stå för en balan-

serad utveckling och att utveckling inte får 
ske på bekostnad av något annat.

Idag har ambitionerna om en balanserad 
utveckling	vidgats.	I	Stadsbyggnadsvisionen	
skissas målbilden att göra Jönköping till 
den bästa staden i sin storleksklass i Skandi-
navien. Vidare att stadskärnan inte bara är 
Jönköpings centrum, utan också regionens 
centrum.   

Denna beskrivning bekräftas av förre 
stadsbyggnadsdirektören	Bertil	Gustafsson.	
Han	är	numera	pensionerad,	men	brukar	
pekas	ut	som	Stadsbyggnadsvisionens	
”pappa”.

–	Man	kan	säga	att	A6	rörde	om	i	gry-
tan och visade hur viktigt det är med ett 
helhetstänkande i stadsplanering. En viktig 
förutsättning	för	att	arbetet	lyckats	har	varit	
samsynen	som	funnits	i	politiken,	närings-
livet och handeln. Det som hände med 
centrum när A6 hade öppnat, ökade medve-
tenheten om vad som händer om stadspla-
nering sker utan ett helhetstänkande, säger 
Bertil Gustafsson.

FRAmGåNGSFAkTORER
•		Visionerna	om	en	”god	

stad” har direkt koppling 
till en enig kommunal-
politik, till budget och till 
konkreta arbetssätt.

•		Engagerade	 
medarbetare.

•		Process-	och	projekt-
inriktat arbete över 
förvaltningsgränserna.

•		Öppenhet	och	 
informationsspridning.

•		Högt	i	tak	i	alla	riktningar	
i planeringsdiskussio-
nerna: ”Vi får inte bygga 
fel!”.

•		Tydliga	beskrivningar	av	
varför en utvecklings-
inriktad planering är 
motiverad.

Bildförslag:

•	Bild	från	utställningsutrymme	i	”Juneporten”,	där	alla	medborgare	kan	hänga	upp	sina	egna	förslag	–	där	hänger	massor	
av	förslag	–	i	klädnypor.	(Bildmässigt	för	att	illustrera	öppenheten	mot	allmänheten)
•	Vybild	över	Jönköping	från	”Kortebovägen”	där	man	ser	staden	längs	Vätterns	strand.

kONTAkT
Josephine Nellerup
036-10 50 84
josephine.nellerup@jonkoping.se

Jönköpings Stadsbyggnadsvision Jönköping  
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Munksjöbron

Samhällsbyggare måste se helheten!
– En samhällsbyggare måste arbeta brett och se helheten. Och det 
gäller även om tumskruvarna är åtdragna i vissa frågeställningar.

Det säger Helena Agerman, biträdande stadsbyggnadsdirektör 
i Jönköping, som varit med om att förverkliga framgången med 
stadens stolta jättesatsning Munksjöbron. Planeringen av bron har 
skett i Jönköpings stadsbyggnadsvisions anda.

Munksjöbron är den största trafikinveste-
ring som Jönköpings kommun någonsin har 
gjort.	Brobygget	inleddes	år	2004	och	kos-
tade	drygt	100	miljoner	kronor.	I	juni	två	år	
senare stod den 264 meter långa bron färdig 
och gav möjlighet att omdana området vid 
sjöns norra del. 

Bron	är	inte	bara	en	ny	kommunikations-
länk.	Den	är	också	symbolisk	för	hur	en	
från början kontroversiell planeringsfråga 
vändes till att bli ett kreativt utvecklings-
verktyg.	Till	sist	handlade	planeringsarbetet	
inte enbart om själva bron, utan om hela 
stadskärnan och om stadens utveckling i ett 
betydligt	bredare	perspektiv	än	man	hade	
från början.

Första gången broförbindelsen låg på 
kommunens planeringsbord var i slutet av 
1980-talet. Men den gången kom flera års 
arbete med att åstadkomma en brolösning 
att hamna i papperskorgen. Projektet föll 
på	det	kontroversiella	med	att	bygga	en	
bro över en sjö, samt på att planerna och 
debatten var så starkt fokuserade på enbart 
trafikfrågorna.

–	Egentligen	fanns	det	en	helhet	med	i	
planeringen även då. Men tidsandan var en 
annan och när broplanerna dammades av 
ett decennium senare var förutsättningarna 
annorlunda	och	bättre,	berättar	Helena	
Agerman.

Hon	satt	med	i	den	arbetsgrupp	som	fick	
uppdraget	att	på	nytt	planera	för	en	broför-
bindelse.

–	Det	var	1997	och	vi	kom	att	ha	hjälp	av	
högskolans	expansion	mitt	i	Jönköping.	
Högskolan	och	Internationella	Handelshög-
skolans	nybyggnationer	på	västra	Munk-
sjöstranden innebar att behovet av bron 
kom i en annan dager, samt rent allmänt att 
staden fick en enorm, positiv injektion. 

–	Plötsligt	var	det	mer	självklart	och	
naturligare att se en bro som en del av en 
större helhet och att den skulle kunna vara 
ett	verktyg	för	utvecklingen	av	stadskärnan.

–	Bron	blev	ett	stadsutvecklingsprojekt	
istället för att som tidigare mest ha varit ett 
trafikprojekt.

I den andan kom hela projektet att bred-
das.	Ungefär	tre	hektar	av	sjön	har	fyllts	ut	
och bron har därmed blivit kortare. Samti-
digt	har	nya	markytor,	frilagda	från	biltrafik,	
kunnat tas i anspråk för planering av bland 

I andra vändan blev 
Munksjöbron ett stads-
utvecklingsprojekt istället 
för ett trafikprojekt.”
Helena Agerman,  
biträdande  
stadsbyggnadsdirektör, 
Jönköping

”

  Jönköping Munksjöbron
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annat	bostäder.	Och	istället	för	en	fyrfilig	
bro, planerades en tvåfilig bro i kombina-
tion med gc-banor.

–	Att	på	detta	sätt	ta	ett	bredare	grepp	
även på vad trafik är, var viktigt. Nu inbe-
greps	även	gång-	och	cykeltrafik	i	plane-
ringen	av	det	framtida	trafikflödet	–	förr	var	
planeringen inriktad på enbart bilarna.

Helena	Agerman	framhåller	också	de	pa-
rallella planeringsuppdragen som en kreativ 
faktor.	Planeringen	för	högskolans	expan-
sion och planeringen av stadskärnan löpte 
parallellt och medförde att arbetet generellt 
sett blev mer utåtriktat.

Det utåtriktade arbetet gällde även mot 
allmänheten:

–	Att	öppna	på	förlåten	är	roligt.	Det	
innebär	mycket	arbete	och	är	ibland	svårt	
och en förutsättning är att man orkar med. 
Men	informationsarbetet	är	mycket	viktigt,	
understryker	hon!

Under arbetet anordnades bland annat 
seminarier för att få igång dialogen och för-
ankra planeringsarbetet redan på ett tidigt 
stadium. 

Om	man	ber	Helena	Agerman	att	peka	
ut	exempel	på	vad	som	varit	roligast	under	
arbetet	med	Munksjöbron	och	Stadsbygg-
nadsvisionen berättar hon hur både grund-
skolornas	och	gymnasieskolornas	elever	
bjöds in för att delta och lämna förslag.

–	Ett	förslag	var	att	ordna	slussar	som	
gjorde det möjligt att passera med båt 
under	stadens	lågbyggda	broar.	Det	var	en	
spännande idé som vi lät utreda, men som 
dock inte förverkligats.

Synpunkter	från	en	grundskoleklass	gav	
också energi till planeringsarbetet.

–	Klassen	hade	hämtat	positiva	plane-
ringsexempel	från	andra	städer	som	de	
besökt under semesterresor och hade dem 
som motiv för att peka ut dåliga stads- 

”

Trafiken är en stads blodomlopp. 
Men trafik är inte bara bilar!” 
Helena Agerman,  
biträdande stadsbyggnadsdirektör, 
Jönköping”

Att visualisera ett projekt är 
mycket viktigt och vi har haft 
stor nytta av bra visualiseringar 
som olika konsulter gjort. Bra 
informationsarbete är svårt och 
resurskrävande, men mycket 
viktigt!”
Helena Agerman, biträdande 
stadsbyggnadsdirektör,  
Jönköping

  Jönköping Munksjöbron
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kONTAkT
Helena Agerman
036-10 52 41
helena.agerman@jonkoping.se

miljöer i Jönköping. De ställde frågan om 
det måste se ut som det gör i vår stad…

Detta var positiv kritik, som gjorde att 
hon och hennes kolleger kände bekräftelse 
på att de jobbade i rätt riktning med stads-
utvecklingen!

Så återvänder hon till helheten:
–	Man	måste	se	bredden	och	helheten!
Hon	medger	att	helhetsperspektivet	är	

komplext	och	svårt.
–	Man	ska	heller	inte	ta	för	givet	att	

helhetstänkandet är etablerat bara för att 
det en gång har börjat tillämpas. Enskilda 
frågor,	som	exempelvis	miljönormer,	kan	
ta överhanden över helhetsperspektivet, 
menar hon. 

Även personalskiften bland tjänstemän 
och i politiken kan göra att helhetstänkan-
det går förlorat.

–	Men	en	samhällsbyggare	får	aldrig	
tappa blicken för den helhet vi måste jobba 
med, sammanfattar hon!

Det gäller att hålla erfarenheten  
levande av nyttan med ett  
helhetstänkande. Enskilda frågor,  
till exempel om miljö, gör att 
helhetsperspektivet riskerar att bli 
lidande”.
Helena Agerman,  
biträdande stadsbyggnadsdirektör,  
Jönköping

”

Munksjöbron Jönköping  

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Den	breda	politiska	

enigheten kring stads-
byggnadsvisionens och 
Munksjöbrons betydelse 
för stadsutvecklingen.

•	 Stadsbyggnadsvisionens	
arbetssätt och organi-
sation ”Från tanke till 
handling” ledde till ett 
snabbt genomförande.

•	 Redan	tidigt	i	utred-
ningsprocessen avsattes 
investeringsmedel i 
kommunens budget.
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Från Lundströms plats till Europabanan

Öppenhet gör alla delaktiga 
Med sitt centrala läge i södra Sverige och med den långsträckta Vättern 
som en barriär mellan väster och öster är Jönköping en naturlig knutpunkt 
för väg- och järnvägskommunikationer.

Stadens plats i geografin är ett drömläge! Samtidigt är drömläget ett  
planeringsmässigt getingbo. Men öppenhet och utåtriktat planerings-
arbete har blivit ett av de mest kreativa planeringsverktygen.

Liknelsen med ett getingbo är inte långt 
borta. ”Getingmidjan” är till och med smek-
namn på den trafikpassage för järnväg, bil-
trafik, busstrafik och för stadens fotgängare 
och	cyklister,	som	ligger	mellan	Vättern	och	
Munksjön i den norra delen av Jönköpings 
centrum.

Här	är	allt	koncentrerat.	Både	i	denna	
punkt	i	stadens	centrum	–	och	i	denna	geo-
grafiska punkt i södra Sverige.

Projektledaren	Henrik	Zetterholm	har	
ansvaret	för	att	knyta	samman	Jönköpings	
och södra Sveriges kommunikationsbehov 
till en konkret kommunal kommunikations-
strategi som har en framtidshorisont på 20 
år.

–	Den	nya	strategin	ska	vara	klar	till	års-
skiftet 2010-2011 och ersätter den trafik-
strategi som fastställdes på 1980-talet. 
Skillnaden	mellan	den	gamla	och	den	nya	är	
bredden i ansatsen, berättar han.

I	Stadsbyggnadsvisionens	anda	är	per-
spektivet bredare än tidigare. Planeringen 
handlar inte enbart om att lösa kommu-
nikationerna inne i stadskärnan och längs 
getingmidjan. Såväl de småskaliga som de 
storskaliga perspektiven för trafiken och för 

fotgängare	och	cyklister,	ska	in	i	strategin.	
De	senare	handlar	exempelvis	om	E4:an	
och de eventuellt kommande storprojekten 
Götalandsbanan och Europabanan.

Planeringsarbetets två stora utmaningar 
är därmed det stora antalet inblandade in-
tressen samt de begränsade marginaler som 
finns att spela med.

När det gäller antalet intressenter kan 
Henrik	Zetterholm	räkna	upp	20-30	styck-
en som i varierande grad behöver vara med 
i planeringsprocessen. Alla behöver inte 
vara med hela tiden, men alla intressenter 
har samma rätt att få säga sitt.

–	Trafikverkets	ansvariga	för	vägar	och	
järnvägar är självklara deltagare, liksom 
representanter för ett tiotal kommunala 
förvaltningar och den politiska nivån i kom-
munen. Men även Länstrafiken, det lokala 
bussbolaget, skola, barnomsorg, fastighetsä-
gare, föreningslivet, naturvårdsintressena 
och allmänheten ska få säga sitt, summerar 
han.

Ett	konkret	exempel	på	hur	kommunika-
tionsfrågorna vävts in i arbetet med stads-
planeringen i Jönköping är Lundströms 
plats.

  Jönköping Från Lundströms plats till Europabanan
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Tidigare hade Lundströms plats karaktä-
ren av bakgata mitt i staden. Där fanns en 
obebyggd,	asfaltstomt	som	i	åratal	användes	
som parkeringsplats. Trots stor genom-
strömning av människor saknades handel 
med centrumkaraktär.

Lundströms plats var som ett hål i 
stadskärnan. Men genom att involvera de 
berörda fastighetsägarna och Jönköpings 
länstrafik omdanades Lundströms plats till 
ett attraktivt torg.  

Idag	finns	en	ny	byggnad	med	biografer,	
bostadsrätter	och	hyresrätter,	ett	vitaliserat	
handelsliv och länets största busshållplats 
på platsen. 3,3 miljoner människor passerar 
varje	år	vilket	tillsammans	med	den	nya	
miljön	har	gett	torget	en	helt	ny	puls	och	
karaktär. En grundbult i arbetet har varit att 
kollektivtrafiken ska finnas mitt i centrum, 
dit människorna vill komma. 

Jönköpings centrala delar ligger längs 
Vätterns strand. Längs samma remsa går 
både järnvägar och trafikleder. Bostäder, 
stadskärna och alla trafikslag samsas alltså 
om	ett	minimalt	utrymme,	samtidigt	som	
tillträdet till sjön och naturvårdsintressen 
har starka berättiganden.

I	söder	begränsas	utrymmet	av	ytterligare	
två	mindre	sjöar,	Munksjön	och	Rocksjön.	
Lite längre söderut finns den intensivt trafi-
kerade	E4:an	som	ytterligare	en	barriär.

80 procent av biltrafiken på E4:an genom 
Jönköping	är	lokaltrafik.	Om	den	andelen	
ökar	ytterligare	kan	krav	dyka	upp	på	att	
Jönköping måste vara med och finansiera 
utbyggnader	av	E4.

–	Samtidigt	ska	allt	detta	ses	i	perspekti-
vet	av	att	Jönköpings	stadsbyggnadsvision	
innebär	att	staden	ska	växa	från	dagens	126	
000 invånare till 150 000 invånare inom en 
30-årsperiod,	berättar	Henrik	Zetterholm.	

Befolkningsutvecklingen	tyder	för	när-
varande på att det målet kan förverkligas. 
Staden	växer	hittills	i	den	takt	man	tänkt.	

–	Vår	utmaning	är	att	lyckas	kombinera	
tillväxtmålen	med	målen	om	att	motor-
fordonstrafiken inte ska öka. För att klara 
detta har kommunen som mål att resandet 
med kollektivtrafik ska fördubblas samt att 
cykeltrafiken	ska	öka,	säger	Henrik	Zetter-
holm.

–	Ska	kollektivtrafiken	fördubblas	måste	
den bli attraktiv och bl.a. få egna körfält och 
hög prioritet i de starka stråken, konstaterar 
han. 

  Jönköping Från Lundströms plats till Europabanan
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En av möjligheterna som finns är spårvag-
nar. Erfarenheter visar att spårvagn är bäst 
på	att	locka	till	sig	nya	kollektivtrafikrese-
närer.	För	honom	är	Stadsbyggnadsvisionen	
med dess helhetstänkande och öppenhet ett 
starkt stöd i arbetet. 

–	Arbetsgruppsmötena	med	de	närmast	
involverade intressenterna hålls varje må-
nad och med övriga intressenter var tredje 
månad. Där redovisas problemställningarna 
och principen är att alla parter ska vara med 
så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. 
Det innebär att de med vårt arbetssätt är 
med i processen 1-2 år tidigare jämfört med 
hur det var längre tillbaka.

Detta är inte alltid så lätt, konstaterar han.
Men samtidigt pekar han på hur detta 

tidiga deltagande skapar förutsättningar för 
en kreativ dialog.

–	När	vi	möter	motstånd	mot	vårt	sätt	att	
tänka i ett tidigt skede är vi mindre låsta. 
Det ger oss tillfälle att omvärdera delar av 
planerna på ett tidigt stadium.

Detta, menar han, är bra eftersom man 
skapar förutsättningar för ett tidigt samför-
stånd om hur man ska gå tillväga.

Även i övrigt kan han konstatera att plane-
ringsmodellen i Jönköping har bredd som 
kännetecken:

–	Vårt	planeringssätt	är	unikt	därför	att	vi	
gör allting samtidigt. Kommunikationerna 
blir en del av helheten. 

–	Oavsett	om	det	handlar	om	en	busshåll-
plats i centrala staden, som Lundströms 
plats, eller om stora framtida projekt som 
Götalandsbanan eller Europabanan, så 
ska allt finnas med och varje dimension av 
trafikplaneringen	ska	knytas	samman	med	
samtliga planeringsprocesser som pågår. 

Arbetssättet	går	i	linje	med	Stadsbygg-
nadsvisionens övergripande mål i  
Jönköping	–	att	skapa	en	attraktiv	och	
livfull stad.

Från Lundströms plats till Europabanan Jönköping  

FRAmGåNGSFAkTORER
•	 Stadsbyggnadsvisionens	

arbetssätt och organisa-
tion skapar engagemang 
och kreativ dialog med 
intressenter, närings-
idkare och över förvalt-
ningsgränser.

•	 Stadsbyggnadsvisionens	
arbetssätt och organisa-
tion ”Från tanke till 
handling” sätter ett 
tydligt fokus på att vi ska 
kunna genomföra det vi 
planerar.

•	 Investeringsmedel	redan	
i planeringsprocessen 
skapar trovärdighet 
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Den Goda Staden är ett nationellt projekt som pågår under 
perioden 2005-2010 där Trafikverket, Boverket och kommunerna 
Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner 
och Landsting deltar. Projektet syftar till att gemensamt utveckla 
kunskap om planering för stadsutveckling och stadens trafik. 
Av särskilt intresse är hur transportsystemets utformning och 
användning kan stödja en hållbar utveckling. 

Städer som erbjuder en attraktiv livsmiljö och bra kommunika-
tioner är en nyckel till ekonomisk utveckling. Tillsammans vill 
vi lösa utmaningen att planera för en stad där människor trivs 
samtidigt som gods- och persontransporterna sker på ett sätt 
som minskar miljöproblemen och ger invånarna goda möjligheter 
att förflytta sig snabbt och effektivt.

Läs mer på www.trafikverket.se/dengodastaden


