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Sammanfattning (på svenska) 

Morges (Schweiz) växer i en situation av markbrist. Industriområden blir strategiska 

förtätningslägen, vilket hotar näringslivets förutsättningar på lång sikt. Detta examensarbete 

undersöker under vilka villkor industriområden i Morges kan integreras i funktionsblandad 

stadsmiljö utan att äventyra näringslivets förutsättningar. Fallstudier från Bern, Haag, Genève 

och Bryssel används som ”best practices” för att genomföra analysen. Analysen visar att 

hanteringen av störningar och logistik samt ett stort offentligt ingripande är nyckelfaktorer för 

att tillgodose näringslivets utveckling i ett funktionsblandat område. ”Best practices” visar sig 

kunna vara effektiva om de används som stöd i beslutsfattande och som inspirationskälla. 

 

Abstract (in English) 
The region of Morges (Switzerland) grows in a context of land shortage. Industrial zones 

become strategic areas for denser settlements, threatening the local economic development 

in the long term. This master thesis investigates the conditions in which industrial zones in the 

region of Morges can be integrated in a function mixed urban area without jeopardising local 

activities. Case studies from Bern, The Hague, Geneva and Brussels are used as “best 

practices” in order to perform the analysis. Results show that the monitoring of disturbances 

and of logistics as well as a strong public commitment are key factors to a successful 

reconversion of industrial zones towards functional mix. “Best practices” are efficient if used 

as a support to decision making and as a source of inspiration. 

  

Résumé (en français) 
La région de Morges (VD, Suisse) se développe dans un contexte de pression foncière. Les 

zones industrielles (ZIZA) deviennent des sites stratégiques de densification, menaçant 

l’économie locale à terme. Ce travail de master étudie les conditions d’une intégration urbaine 

des zones industrielles de la région morgienne qui ne menace pas les activités locales. Des 

études de cas de Berne, La Haye, Genève et Bruxelles sont utilisés comme des « bonnes 

pratiques » pour répondre à la question de recherche. Les résultats montrent que la gestion 

des nuisances et de la logistique ainsi qu’une forte action publique sont des facteurs clés de 

réussite d’une requalification d’une zone industrielle vers une zone mixte. Les « bonnes 

pratiques » s’avèrent efficaces en tant qu’aide à la décision et en tant que source d’inspiration. 

  

Zusammenfassung (auf Deutsch) 
Die Region Morges (VD, Schweiz) gerät in einem Mangel an Bauland. Die Industriezonen 

werden als strategische Verdichtungsgebiete betrachtet. Langfristig wird die Region als 

Standort bedroht. Diese Masterarbeit untersucht, inwiefern die Industriezonen der Region 

Morges städtebaulich integriert werden können, ohne die lokalen Gewerben zu drohen. 

Fallstudien aus Bern, Den Haag, Genf und Brüssel werden als „Best Practices“ benutzt, um 

die Analyse durchzuführen. Aus der Analyse ergibt sich, dass die Steuerung der Störungen 

und der Logistik sowie ein starkes öffentliches Eingreifen Schlüsselfaktoren für eine gelungene 

funktionelle Durchmischung in Industriezonen sind. „Best Practices“ erweisen sich als effizient, 

wenn sie als Entscheidungshilfe und als Inspirationsquelle benutzt werden.  



ii 
    
 

Förord 
Jag tackar mycket varmhjärtat Charlotte Baurin, chef vid Région Morges, och hennes 

medarbetare (i alfabetisk ordning) Carine Staub, Guillaume Raymondon och Regina Witter, för 

att de tog emot mig som praktikant och gav mig sitt förtroende under genomförandet av detta 

examensarbete. Jag tackar dem för vårt framåtledande, spännande och berikande samarbete 

i ”ZIZA Demain”-projektet. Tack också till övriga medarbetare vid storstadsregion Lausanne-

Morges för våra intressanta och roliga diskussioner under lunch- och fikapausen. 

Stort tack till Philippe Weber, ansvarig för samverkan med akademin vid Schweiziska 

Förbundet i Bern, för att han försåg mig med relevanta akademiska referenser och projekt. 

Han bidrog mycket till att utforma denna rapport. 

Tack till de medarbetare vi träffade på möten vid Stiftelsen för industriella fastigheter i Genève, 

och vid Bernkantonen för deras kunskap inom planering på industriområden. Deras input i 

examensarbetet var viktiga. 

Tack till Patrik Tornberg, forskare inom regional utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm, som handledde mitt arbete och rådgav mig om metodiken. 

Tack till alla mina närmaste och mina vänner i Genèvesjöregionen, båda på schweizisk och 

fransk sida. Och sist men inte minst: Ett speciellt tack till min älskade pappa som tog emot mig 

under praktiktiden och tog hand om mig. 

 

Renens VD (Schweiz), den 12 juni 2017 

 

 

Omslagsbild: Molliau-industriområde väster om Morges stad (Källa: 24heures.ch1)  

                                                           
1 Länk till originalbild : http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/quartier-tolochenaz-dopera-ouest-
morgien/story/29294208  



iii 
    
 

Innehåll 
Förord ......................................................................................................................................................ii 

Kapitel 1 – Inledning: Bakgrund och syfte ........................................................................................ 1 

1.1 Beskrivning av sammanhanget ................................................................................................ 1 

1.2 Kortfattad problembeskrivning ................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................. 2 

1.4 Examensarbetets praktiska genomförande ........................................................................... 3 

1.5 Läsanvisning ............................................................................................................................... 3 

Kapitel 2 – Kunskapsöversikt: Näringsliv i fysisk planering ........................................................... 4 

2.1 Nuvarande tendenser inom stads- och näringslivsutveckling ............................................. 4 

2.1.1 Förtätning som ny planeringsstrategi .............................................................................. 4 

2.1.2 Näringslivsutveckling i globalisering ................................................................................ 4 

2.1.3 Teoretiska aspekter i nutida stadsutveckling i industriområden .................................. 5 

2.2 Näringslivets nutida behov i den fysiska planeringen........................................................... 5 

2.2.1 Lokaler i ett attraktivt område............................................................................................ 5 

2.2.2 Näringslivets logistiksbehov .............................................................................................. 6 

2.2.3 Behov av tillförlitlig planering ............................................................................................ 7 

2.3 Planerings diskuterade inflytande på näringslivsutveckling ................................................ 7 

2.3.1 Mark- och fastighetspolitik ................................................................................................. 8 

2.3.2 Samverkan mellan näringslivsaktörer .............................................................................. 8 

2.4 Teoretiska slutsatser från kunskapsöversikten ..................................................................... 9 

Kapitel 3 – Användning av metod och reflektioner kring metodik ............................................... 11 

3.1 Fallstudiemetodik ..................................................................................................................... 11 

3.1.1 Fallstudier som vetenskaplig metod .............................................................................. 11 

3.1.2 Forskningsrekommendationer i användandet av fallstudier ....................................... 11 

3.1.3 Användande och begränsningar av ”best practices” inom samhällsplanering ........ 12 

3.2 Urvalsprocessen av ”best practices” ..................................................................................... 13 

3.2.1 Identifiering av fallstudier ................................................................................................. 13 

3.2.2 Urval av ”best practices” genom en workshop ............................................................. 15 

3.3 ”Tillämpning” på Morges sammanhang ................................................................................ 20 

3.3.1 De tre utvalda testområdena ........................................................................................... 20 

3.3.2 Underlaget för tillämpningen ........................................................................................... 22 

3.3.3 Kriterier för analysen ........................................................................................................ 22 

3.4 Reflektioner kring metodik ...................................................................................................... 24 

3.4.1 Reflektioner kring kunskapsöversikten .......................................................................... 24 



iv 
    
 

3.4.2 Reflektioner kring beskrivningen av exemplen............................................................. 24 

3.4.3 Reflektioner kring urvalsprocessen av exemplen ........................................................ 24 

3.4.4 Reflektioner kring tillämpningen av analysverktygen .................................................. 25 

Kapitel 4 – Situationen i Morges ....................................................................................................... 26 

4.1 Det geografiska och demografiska läget .............................................................................. 26 

4.2 Det institutionella sammanhanget ......................................................................................... 28 

4.3 Översiktlig beskrivning av industriområden ......................................................................... 29 

4.4 Isolerade verksamheter då, urbaniserade industriområden nu ........................................ 30 

4.5 Oanpassade planeringsverktyg för industriområden .......................................................... 33 

Kapitel 5 – Fyra exempel på förtätningsprojekt i industriområden .............................................. 35 

5.1 ”Utvecklingsfokus” Wankdorf i Bern (Schweiz) ................................................................... 35 

5.1.1 Situation: En lång kantonal erfarenhet inom näringslivsutveckling ........................... 35 

5.1.2 Binda ihop anpassad företagslokalisering med tillgänglighet till kollektivtrafik ....... 36 

5.1.3 En ständigt reviderad planeringsprocess ...................................................................... 36 

5.2 Industriområden i den ”kompakta staden” i Binckhorst, Haag (Nederländerna) ............ 37 

5.2.1 Situation: En ”kompakt stad” i markbrist ....................................................................... 37 

5.2.2 Lokal och regional strategisk företagslokalisering ....................................................... 38 

5.2.3 Tätt samarbete med privataktörer .................................................................................. 39 

5.3 Synergier mellan verksamheter i La Praille-Ouest, Genève (Schweiz) ........................... 39 

5.3.1 Situation: Markoptimering i en tät, växande, men trång kanton ................................ 39 

5.3.2 Synergier genom logistik och funktionsblandning ....................................................... 40 

5.4 Att styra ett projekt med ett svagt offenligt ledarskap i Biestebroek, Bryssel (Belgien) 41 

5.4.1 Situation: En splittrad stad med ekonomiska svårigheter ........................................... 41 

5.4.2 Myndighetens bristande ledarskap i projektets genomförande ................................. 42 

Kapitel 6 – ”Tillämpning” i Morges ................................................................................................... 44 

6.1 Sud-Est Morgien: Näringsliv i en utbredd stadskärna ........................................................ 44 

6.1.1 Beskrivning: Befintlig bebyggelse och planeringsintentioner ..................................... 45 

6.1.2 Analys: Tillgänglighet som utgångspunkt till en högre urban integration av 

verksamheter ............................................................................................................................... 48 

6.1.3 Analys: Introducera ett kollaborativt samarbete med näringsliv som fastighetsägare

 ....................................................................................................................................................... 50 

6.2 La Pale (Denges): Funktionsbyte med höga naturmässiga begränsningar .................... 50 

6.2.1 Beskrivning: Befintlig bebyggelse och planeringsintentioner ..................................... 51 

6.2.2 Analys: Svårigheter med att gestalta den samtidiga förekomsten av funktioner .... 54 

6.2.3 Analys: Vägar till ett starkare offentligt ingripande i projektet .................................... 57 

6.3 La Boucle CFF: Utnyttja miljömässiga begränsningar till förmån för industrier.............. 57 



v 
    
 

6.3.1 Beskrivning: Befintlig bebyggelse och planeringsintentioner ..................................... 58 

6.3.2 Analys: Åtgärder mot ett blandat, interaktionsskapande industriområde ................. 61 

6.3.3 Analys: Mot en aktiv inblandning av fastighetsägarna ................................................ 63 

6.4 Återkoppling till teori ................................................................................................................ 64 

Kapitel 7 – Diskussion ........................................................................................................................ 66 

7.1 Funktionsblandning eller samtidig förekomst av funktioner? ............................................ 66 

7.2 Maktrelationer i samverkan med näringslivsaktörer ........................................................... 66 

7.3 Vilken roll skulle Région Morges kunn ta? ........................................................................... 67 

Kapitel 8 – Avslutande kommentarer ............................................................................................... 69 

8.1 En tillbakablick på forskningsfrågan ...................................................................................... 69 

8.2 Hur går Région Morges vidare med studien? ...................................................................... 69 

8.3 Lärdomar från analysmetoden av ”best practices” ............................................................. 70 

Citerade arbeten ................................................................................................................................. 71 

Bilaga 1 – Det schweiziska planeringssystemet ............................................................................ 77 

Bilaga 2 – Utförlig beskrivning av ”ZIZA Demain”-projektet ......................................................... 80 

 

  



1 
    
 

Kapitel 1 – Inledning: Bakgrund och syfte 
 

1.1 Beskrivning av sammanhanget 
Schweiz är ett trångt men växande land. År 2016 bodde 8,4 miljoner människor i det drygt 

41 000 kvadratkilometer stora landet (ca 9% av Sveriges yta), en ökning med 7% sedan 2010 

(BfS/OFS, 2017c). Landets bruttonationalprodukt (BNP) ökade med ca 2% år 2013 och 2014 

(BfS/OFS, 2017e). Schweiz tillväxt medför dock en fortsatt urbanisering till förfång för landets 

tillgängliga markyta. Enligt Schweiziska Federala Ämbetet för Samhällsplanering (ARE) 

försvinner varje sekund en hektar jordbruksmark. I synnerhet är urbanisering det främsta 

upphovet till försvinnandet av jordbruksmark i de mest urbaniserade delarna av landet, såsom 

Schweiziska Mittlandet (ARE, 2017a). För att bemöta denna utmaning infördes 2014 i Federala 

Samhällsplaneringslagen (RPG/LAT) strängare regler för att använda markytor sparsamt, 

exempelvis genom att förtäta de befintliga stadsområdena i första hand (se bilaga 1). 

En oro för att Schweiz går miste om den pågående ekonomiska och demografiska tillväxten 

sprider sig i det schweiziska samhället, i ett land där sjö- och berglandskapen anses strukturera 

den nationella identiteten. Medborgarinitiativ försöker bromsa urbaniseringen och skydda 

landskapet, exempelvis initiativet ”Stoppa utglesningen” (Zersiedelung stoppen) 

(Zersiedelung-stoppen.ch, 2017). 

Morges, i den fransktalande kantonen Vaud, återspeglar konflikten mellan 

näringslivsutveckling och stadsutveckling i Schweiz. Regionen ingår i storstadsregionen 

Lausanne-Morges och ligger i den ekonomiskt och demografiskt växande Genèvesjöregionen. 

Hela Genèvesjöregionen drabbas av markbrist och av bostadsbrist. Industriområden visar sig 

vara strategiska förtätningslägen för nya bostäder (se kapitel 4). Kommuner visar oro för att 

såväl markbristen som de nya federala och kantonala kraven på att förtäta stadsområdena 

hotar industriområdens och det lokala näringslivets framtid. Att utveckla bostäder i närheten 

av störande verksamheter leder till funktionskonflikter som kan tvinga vissa lokala företag till 

omlokalisering eller nedläggning.  

För att identifiera lösningar på denna utmaning fick år 2014 det kommunöverskridande 

förbundet ”Région Morges” uppdraget att undersöka hur verksamheter kan integreras i 

stadsmiljö. Uppdraget, som också får stöd av Schweiziska Förbundet som ett pilotprojekt för 

en hållbar rumslig utveckling, bär namnet ”Den urbana integrationen av industriområden i 

Morges” (ARE, 2017c, min översättning2), förkortat ”ZIZA Demain” (”Framtida 

industriområden”). I Vaudkantonen hänvisar benämningen ZIZA (industriområden) till ”alla 

områden avsedda endast för näringslivet, oavsett om det rör sig om industri, konsthantverk, 

tjänstesektor, inklusive handel”3 (Etat de Vaud, 2016a, p. 5, min översättning).  

”ZIZA Demain”-projektet uppdelas i tre steg. Under första steget genomfördes förhandsstudier 

om industriområdens nuvarande läge och huruvida områdenas framtida lägen enligt 

planeringsintentionerna påverkar näringslivet i Morges (Urbaplan, et al., 2016a). Under andra 

och tredje steget förväntas strategier och åtgärder formuleras för att behålla verksamheter i 

tätare stadsmiljö (se bilaga 2). Detta examensarbete syftar till att ge Région Morges underlag 

                                                           
2  Originaltext (på franska) : « Intégration urbaine des zones industrielles et artisanales de la région de Morges » 
(ARE, 2017c). 
3 Originaltext (på franska) : « l’ensemble des secteurs affectés exclusivement à l’exercice économique, qu’il 
s’agisse de l’industrie, de l’artisanat, du tertiaire ou encore du commerce » (Etat de Vaud, 2016a, p. 5) 
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till stegen två och tre och undersöker under vilka villkor industriområden i Morges kan förtätas 

med bostäder och bevara verksamheter. 

En strategi kan definieras som de insatser som krävs för att uppnå ett mål med hänsyn till 

tillgängliga resurser och eventuella begränsningar (Lane & Maxfield, 1996). Inom 

stadsutveckling är mark nyckelresursen och fastighetsdelning den främsta begränsningen 

(Vilmin, 2008). I ”ZIZA Demain”-projektet är markanvändning och samordning mellan 

fastighetsägare under genomförandeprocessen centrala frågor, särskilt då markägare oftast 

är näringslivsaktörer i industriområden (Korthals Altes & Tambach, 2008). 

Genomförandeperspektivet genomsyrar hela projektprocessen. Följaktligen fokuserar 

examensarbetet inte bara på fysiska åtgärder som gestaltar den samtidiga förekomsten av 

bostäder och verksamheter i ett område, utan också på de governance processer som bidrar 

till att åstadkomma de vidtagna åtgärderna. 

Exempel på förtätning med bostäder på industriområden återfinns redan i dagens 

stadsutveckling. Att använda fallstudier som analysverktyg antas kunna ge svar på Morges 

utmaningar. Detta påminner om de så kallade ”best practices”, dvs att lyfta en fallstudie som 

ett lyckat, tillämpbart exempel (Stead, 2012). I examensarbetet används båda begreppen 

”fallstudier” och ”best practices”. ”Fallstudier” hänvisar till utvalda exempel som till slut 

förväntas bli ”best practices”, det vill säga exempel som bidrar till att leda projektet framåt. 

Examensarbetet undersöker processen där en fallstudie blir ett ”best practice”. Stead (2012) 

beskriver begränsningar i användandet av ”best practices” i ett planeringsperspektiv (se avsnitt 

3.1.3). Det som examensarbetet erbjuder är en metod för att använda ”best practices” i ett 

planarbete. 

 

1.2 Kortfattad problembeskrivning 
Storstadsregion Lausanne-Morges växer i en kontext av bostadsbrist, strängare 

planeringsregelverk, svagt offentligt ledarskap och stor press på markyta. I Morges, som del 

av storstadsregionen, hotar markbristen industriområdens framtid. Förtätningen av befintliga 

områdena till tätare och funktionsblandade områden alternativt förekomsten av nya bostäder i 

direkt närhet begränsar verksamheters utvecklingspotential. Detta skapar eventuellt konflikter 

mellan boendefunktion och befintliga verksamheter. Att näringslivets förutsättningar inte 

beaktas i pågående stadsutvecklingsprojekt i regionen kan leda till att verksamheter flyttas bort 

eller läggs ner, och att arbetsplatser lämnar regionen. Omlokalisering av verksamheter 

försvåras dock på grund av de strängare federala och kantonala lagstiftningarna. Morges 

attraktivitet kan därför hotas framöver. 

 

1.3 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att undersöka under vilka villkor industriområden i Morges kan 

bevaras och samtidigt utvecklas med bostäder trots bristen på tillgänglig mark. I detta arbete 

används ”best practices” som metod för att uppfylla syftet. Ett annat syfte med examensarbetet 

är att utforma och erbjuda en metod för att använda fallstudier som ”best practice” effektivt i 

ett planarbete.   
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1.4 Examensarbetets praktiska genomförande 
Examensarbetet författades inom ramen för masterprogrammet ”Hållbar samhällsplanering 

och stadsutformning” från den 2 januari till den 16 maj 2017 och presenterades den 29 maj 

2017 på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Région Morges försåg mig med 

planeringsunderlag, bjöd in till relevanta möten och workshoppar och svarade på mina frågor.  

Vid sidan av examensarbetet erbjöds jag en plats inom Région Morges som praktikant med 

en sysselsättningsgrad av 30% mellan den 1 februari och den 31 juli 2017. Mina uppgifter 

bestod dels av att utveckla scenarier kring efterfrågan på industriell mark i Morges, dels av att 

genom regelbundna fältarbeten samla och behandla data för att bedöma industriområdens 

stadskvalitet. Material från dessa uppgifter har återanvänts i detta examensarbete. 

Min handledare Patrik Tornberg kontaktade jag genom Skype-möten första måndagen varje 

månad och i övrigt efter behov av handledning. 

 

1.5 Läsanvisning 
Kapitel 2 ger en kunskapsöversikt om nutida tendenser inom stadsutveckling och 

näringslivsutveckling med tillämpning på industriområden, om näringslivets nutida behov, samt 

vilket handlingsutrymme offentliga myndigheter får för att binda ihop fysisk planering och 

näringslivsutveckling. Teoretiska slutsatser från kunskapsöversikten formuleras slutligen.  

Kapitel 3 presenterar och diskuterar examensarbetets metodik. Vilken metod som använts, 

hur analysverktyg har uppbyggts samt hur fallstudier har valts ut redovisas i detta kapitel. 

Kapitel 4 presenterar Morges och dess industriområdens sammanhang.  

Kapitel 5 presenterar och analyserar de fyra utvalda fallstudierna. 

Kapitel 6 analyserar hur de fyra utvalda fallstudierna tillämpas i Morges sammanhang och 

återkopplar till de  teoretiska slutsatser som formulerats i kapitel 2. 

Kapitel 7 diskuterar resultaten från analysen i kapitel 6. 

Kapitel 8 ger ett svar på forskningsfrågan och ger avslutande kommentarer om rapporten. 

Bilaga 1 presenterar det schweiziska planeringssystemet. 

Bilaga 2 presenterar ”ZIZA Demain”-projektets syfte och tillvägagångssätt. 
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Kapitel 2 – Kunskapsöversikt: Näringsliv i fysisk planering 
 

2.1 Nuvarande tendenser inom stads- och näringslivsutveckling 

2.1.1 Förtätning som ny planeringsstrategi 
Förtätning anses av lokala och nationella myndigheter som en lösning för att båda lösa 

bostadsbrist i städerna och ta tillvara markresursen. Nationella lagstiftningar har anpassats för 

att uppmuntra kommuner och regioner att koncentrera stadsutveckling i stadskärnor, 

exempelvis i den schweiziska samhällsplaneringslagen (se bilaga 1).  

Alla slags täta områden är inte eftertraktade. Förtätning kopplas med begreppet ”urban 

kvalitet”, som hänvisar till stadsmiljöer där täthet skapar förutsättningar till högre tillgänglighet, 

fler servicepunkter och interaktioner mellan människor (Region Skåne, 2013). Som påpekat 

ovan finns en efterfrågan på centrala lägen, med god tillgänglighet. Tillgänglighet betyder att 

kunna nå ett visst antal servicepunkter på kort tid eller kort avstånd. En hög tillgänglighet anses 

gynna fler service att etablera sig och skapa urban kvalitet (Region Skåne, 2013, p. 15). 

Kopplingen mellan bebyggelsestruktur och trafik utgör en strategi för att öka ett områdes 

tillgänglighet (ibid.). 

I dagens stadsutveckling utgör funktionsblandning en förutsättning till att skapa tätare och 

attraktiva stadsmiljöer. Att se till att båda arbetsplatser och bostäder förekommer samtidigt 

anses ge utrymme för mötesplatser och minska behovet av att åka långt för sina dagliga behov 

(Region Skåne, 2013). Den samtidiga förekomsten av funktioner verkar dock inte vara en 

tillfredsställande lösning för att uppfylla dessa syften. Bourdin (2013) menar att det som skiljer 

den samtidiga förekomsten av funktioner från funktionsblandning är hur stadsmiljö skapar 

interaktioner mellan funktioner, exempelvis i form av offentliga utrymmen. 

 

2.1.2 Näringslivsutveckling i globalisering 
Globalisering kännetecknas av att kapitaltillväxt frigörs från fysiska och statliga hinder (Adda, 

2007).  Ökade handels- och etableringsmöjligheter och den obegränsade delningen av idéer 

möjliggör frånkopplingen av näringslivet från nationella ramar. Detta internationaliserar i sin tur 

konsumtionsvanor (ibid.). Befolkningstillväxten, växlande konsumtionsvanor, snabbt 

framåtgående tekniska framsteg och den utannonserade resursbristen kräver en viss 

anpassningsförmåga från näringslivets sida (Stensson, et al., 2014). En konsekvens är att 

lokala verksamheter ger viken till stora internationella bolag med ännu mer inflytande som 

nyckelaktörer (Stensson, et al., 2014). Deras storlek möjliggör stordriftsfördelar, dvs att 

produktionskostnaderna sänks genom att fördela produktionen på fler ställen. På så sätt kan 

stora bolag anpassa sig till globaliseringens krav. 

Den tilltagande internationella konkurrensen får lokala konsekvenser, där företagen 

fortfarande har röter. Globalisering ändrar ekonomiska strukturer till förmån för 

kunskapsintensiva branscher. Andelen arbetsplatser inom industrisektorn minskar i följd av 

nerläggningen av fabriker eller av dess omlokalisering. I Schweiz har tillverkningssektorn 

krympt med 50% mellan 1965 och 2008 medan tjänstesektorn har mer än dubblerats 

(Dessemontet, 2013).  

Den så kallade ”kunskapsekonomin” är en sektor i frammarsch och kräver högutbildade 

arbetare. Humankapital tenderar att bli en nyckelfaktor i produktionsprocessen, och att locka 

till sig den högutbildade arbetskraften tenderar att bli viktigare utvecklingsstrategier än enbart 

stordriftsfördelar (McCann & Acs, 2009). En undersökning genomförd i Sverige visar att 
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företagen i frammarsch (FoU, design, media, mm.) flyttar i första hand till städer eller i 

regioners centrala delar, där den högutbildade arbetskraften finns (Region Skåne, 2010). Idag 

verkar ske ett paradigmskifte: Inte längre flyttar arbetstagare till arbetsgivare, utan arbetsgivare 

flyttar till arbetstagare.  

 

2.1.3 Teoretiska aspekter i nutida stadsutveckling i industriområden 
Sedan industriella revolutionen på 1800-talet upplevdes industriområden på ett negativt sätt. 

Då förmedlade industrier bilder av förorenade och ohälsosamma livsmiljöer (Angotti & 

Hanhardt, 2001). Modern planering, genom zonindelning, separerade funktioner och isolerade 

industriverksamheter från stadsmiljön i industriområden. Industriers tillbakagång i Västerlandet 

från och med 1970-talet och den tilltagande urbaniseringen sätter press på industriområden 

som tvingas flytta längs bort i perifera lägen. Dessemontet (2013) visar att denna tendens inte 

är ny i Schweiz. Först lämnade industriområden stadskärnor till förorterna mellan 1950 och 

1970-talen, sedan på 2000-talet lämnade industriområden förorterna till perifära lägen. I 

perifera lägen tvingas dock verksamheterna vara avlägsna från den eftersöka 

arbetsmarknaden. 

Det finns en ökad intresse för industriområden i städerna (Louw & Bruinsma, 2006), men 

förtätningen av sådana områden ställer ett par utmaningar. Områden redan avsedda för 

industrier har omfattande miljöbegränsningar som ökar projektets kostnader och försvårar 

funktionsbytet (Korthals Altes & Tambach, 2008). Att införa bostäder är ett sätt att underlätta 

omvandlingen av industriområden till funktionsblandade områden. Med förekomsten av 

bostäder kan tjänstesektorn bättre etablera sig, däremot kan bostäder inte planeras på lätt sätt 

på industriområden. Att exploatera markytor på industriområden innebär höga kostnaderna, 

särskilt när offentliga sektorn bestämmer sig att bli markägare (Louw, 2000).  

En konkret fråga som funktionsblandning lyfter upp är det utrymme som industrier skulle få i 

stadsmiljö. Bourdin (2013) påminner om att vissa funktioner behöver vara separerade från 

andra. Funktionsblandning innebär att skapa interaktioner mellan funktioner.  

För att övergången från ett industriområde till ett funktionsblandat område lyckas 

rekommenderar forskningen att tre aspekter iakttas. För det första måste de nya funktionerna 

väljas noggrant samtidigt som bostäder planeras för att ge området en ny identitet 

(Hoppenbrouwer & Louw, 2005). För det andra behöver planeringsprocessen ta hänsyn till 

områdets miljömässiga förutsättningar och blanda in aktörer på ett kollaborativt sätt för att 

bestämma en önskevärd utveckling (Glasbergen, 2005). En utförlig beskrivning om teoretiska 

aspekter om kollaborativ planering finns i avsnitt 2.3.2. För det tredje bör traditionella 

planeringsverktyg såsom zonindelning anpassas för att skapa funktionsblandning, exempelvis 

genom att bättre integrera offentliga utrymmen i utvecklingsplanerna (Angotti & Hanhardt, 

2001). 

 

2.2 Näringslivets nutida behov i den fysiska planeringen 

2.2.1 Lokaler i ett attraktivt område 
Mark och lokaler är företagens främsta fysiska behov. Tillgång till billig, attraktiv och förfogbar 

mark- och lokalyta är en förutsättning till att ett företag etablerar sig i ett område (Stensson, et 

al., 2014). Attraktivitet kan definieras i förhållande med företagets arbetskraft, marknad och 

aktörer inom branschen samt den lokala näringslivsstrukturen (Nordregio, 2011).  
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I en globaliserad ekonomi som präglas av kapitalets rörlighet och regionförstoring påverkas 

mark- och lokalytans värde av tillgänglighet (Stensson, et al., 2014). Ju närmare från en 

nationell eller internationell infrastruktur lokaler ligger, desto mer eftersökt blir de och ju högre 

blir dess pris. Som konsekvens ingår transportkostnader som avgörande kriterium i företagets 

lokaliseringsbeslut. 

Utöver tillgänglighet utvärderas områdets attraktivitet utifrån företagets bransch. Bland den 

snabbt växande kunskapsekonomin ökar efterfrågan på markytor och lokaler i stadsmiljön. 

Anledningen till det är att dessa sektorer har ett behov av närhet för att kunna dela sina idéer, 

ta del av konkurrenters erfarenheter och bättre stå ut mot osäkerhet och risker (Stensson, et 

al., 2014).  

Ett problem uppstår dock: Utbudet av lokalytor i stadsmiljö kan inte försörja den ökande 

efterfrågan, vilket ökar mark- och lokalpriser. Detta visas i Stockholm (Sverige), där företag i 

den kunskapsintensiva ekonomin etablerar sig i regionens inre förorter (Täby kommun) för att 

njuta av billigare lokaler i närheten till regionkärnan (Nordregio, 2011). För dessa sektorer 

verkar industriområden inte utgöra något lokaliseringsalternativ. De anses för oflexibla och kan 

inte tillgodose dessa sektorers framtida utveckling (Stensson, et al., 2014). Lokalisering i 

lokalytor som tar verksamheter närmare varandra, exempelvis genom företagshotell eller 

Science Parks, prioriteras (ibid.). 

Däremot är vissa branscher platsbundna. Detta betyder att deras lokalisering är ändamålsenlig 

och beror på en plats egenskap eller har särskilda behov av markytor. Det kan handla om 

störande industrier där särskilda bestämmelser eller preferenser finns om lokaliseringen  

(Stensson, et al., 2014). Dessa företag kan antagligen påverkas stort av ökande markpriser 

med tanke på att efterfrågan är oflexibel jämfört med kunskapsintensiva branscher. 

 

2.2.2 Näringslivets logistiksbehov 
Logistik är en del  av näringslivets behov och påverkar dess utveckling. Syftet med logistik är 

att transportera gods på optimal tid och under minimala kostnader från en punkt till en annan 

(Olsson, 2012). Kostnader, leveranstid och tillförlitlighet anses som viktiga faktorer i företagens 

logistiksval (VTI, 2012). Dessa faktorer präglar också företagens lokalisering. 

Nuvarande tendenser inom stads- och näringslivsutveckling sätter press på logistikområden. 

På grund av den pågående avindustrialiseringen, den pågående centraliseringen av lagring i 

färre lager samt den pågående urbaniseringen och den medföljande bristen på tillgänglig 

markyta sätts nuvarande logistiks lokaliseringsmönster i fråga (Allen, et al., 2012). 

Logistikområden tvingas lämna städernas kärnor till perifära lägen i anslutning till motorvägar, 

vilket orsakar trängsel på vägarna och förlängar leveranstid (ibid.). Detta försämrar  

flexbiliteten i företags leveransvillkor med ”just-in-time” in- och avhämtning: Att 

logistikområdens aktivitet koncentreras på en viss tid ökar behovet av fler markyta för en ökad 

kapacitet (TMR, 2014). Här lyfts fram en ny faktor som avgör lokaliseringen av logistikområden, 

nämligen markpriser. I Belgien är markpriser även logistikområdens viktigaste 

lokaliseringsfaktor (Olsson, 2012).  

Det finns försök att överbrygga markbristen och stigande markpriser. För det första kan 

strategier identifieras för att minska andra faktorers kostnader och identifiera en finansiell 

balans. I Sverige griper företag och kommuner till samlastning, där olika gods levererar av 

samma leverantör. Fördelen är att transportskostnader minskar genom en optimerad 

användning av transportresurser (TMR, 2014).  
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Bristen på markyta försämras av att logistikområden visar en preferens för mark i närheten av 

stadskärnor. Detta kan bero på e-handels nya leveranskrav, hem eller i nära 

avhämtningspunkter (Olsson, 2012). I Paris (Frankrike) visar logistikbranschen intresse för att 

etablera sig nära stadskärnan (Diziain, et al., 2012).  

Det finns försök att anpassa logistik till stadsmiljö i samband med att samlastning anses som 

ett sätt för att effektivisera godsleverans. Begreppet ”City-logistik” hänvisar till optimeringen av 

transport och leveranstid av gods i staden, exempelvis genom anpassade anläggningar, 

anpassad gatuutformning eller genom användandet av små lastbilar (<3,5 ton), och används 

av bland annat svenska storstäder för att integrera logisitkens behov i stadsplanering (TMR, 

2014).  

 

2.2.3 Behov av tillförlitlig planering 
I en globaliserad värld utsätts företag för risker. Näringslivet verkar visa intresse för en regions 

utvecklingsperspektiv snarare än enskilda kommuners på gund av regionförstoring och 

globalisering. Ett företag som erbjuds en lokalisering i en region behöver vara säkert på att 

investeringen blir av (Stensson, et al., 2014). Att en kommun eller en region har en effektiv 

planeringsprocess är en faktor som kan avgöra företagets lokaliserings- och investeringsbeslut 

i en given region. En effektiv planeringsprocess är också en utmaning för lokala myndigheter 

som ställs i konkurrens mot varandra för att locka verksamheter.  

Näringslivet lägger stor vikt på planeringsprocessens snabbhet (Tillväxtanalys, 2013). En 

snabb planeringsprocess ger en tydlig bild av framtiden och uppmuntrar företag att förverkliga 

sina investeringsprojekt istället för att avvakta. Däremot bör snabbhet kombineras med 

pålitlighet. Företag ser gärna att myndigheter åstadkommer det som planen lovade och på ett 

transparent sätt (Stensson, et al., 2014). Hur en kommun gestaltar planeringsprocessen och 

handlägger företagens ansökningar om bygglov är bidragande faktorer för en ökad 

förutsägbarhet av regionens utveckling. 

Andra faktorer som bidrar till att kommunen eller regionen anses som pålitlig är hur den tydligt 

formulerar sina planeringsintentioner alternativt sin vision. Planering bedöms ha effekter på 

företagsklimat. För det första anses uppdaterade planeringsdokument reflektera 

myndighetens intentioner medan icke-aktualiserade dokument skapar osäkerhet bland 

näringslivet (Svenskt Näringsliv, 2012). För det andra verkar kopplingen mellan översikts- och 

detaljplanering vara en förutsättning för att ett företag litar på myndigheten som 

handlingspartner (Stensson, et al., 2014). Att kunna påverka planeringsprocessen och känna 

lyhörd från myndigheter genom löpande kontakter verkar också förbättra företagsklimatet. 

Detta har visats inom logistiksektorn som ser gärna en bättre inblandning av branschen i 

stadsplaneringsprocessen (Ballantyne & Lindholm, 2014). 

  

2.3 Planerings diskuterade inflytande på näringslivsutveckling 
Huruvida planering inverkar näringslivsutveckling är omstritt och diskuterat av det 

vetenskapliga samfundet (Tillväxtanalys, 2011). I denna kunskapsöversikt fokuseras på mark- 

och fastighetspolitik samt samverkan mellan näringslivsaktörer. 
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2.3.1 Mark- och fastighetspolitik 
Mark- och fastighetspolitik anses som verktyg för att förbereda näringslivets framtida 

utveckling (Stensson, et al., 2014). Hur denna politik kan konkret ledas för att främja tillväxt 

har inte undersökts grundligt. Här nedan visas en icke-utförlig kunskapsöversikt på mark- och 

fastighetspolitik och dess tillämpning i näringslivsutveckling, med fokus på det schweiziska 

sammanhanget. 

Vilemin (2008) beskriver stadsutveckling på ett systematiskt sätt som en interaktion mellan 

utbudet och efterfrågan på ny bebyggelse. Efterfrågan på ny bebyggelse består av 

interaktioner mellan näringslivet, invånare och byggherrar. Utbudet bestäms av interaktioner 

mellan tillgänglig markyta och dess reglering, förekomst av offentliga anläggningar, och 

projektets finansering. Dessa interaktioner bör leda till en balans mellan utbudet och 

efterfrågan och därigenom skapa stadsmiljö som uppfyller alla aktörers behov och intressen. 

Balansen hittas dock sällan i verkligheten. En utmaning i Schweiz, där privategendom får 

skydd av federala grundlagen (art.26), är att få fastighetsägare att exploatera sin fastighet och 

bidra aktivt till stadsutvecklingen. ”Markhamstring” (”Baulandhortung”/”thésaurisation du sol”), 

dvs att en fastighetsägare avstår från att bygga på sin fastighet, trots att efterfrågan på ny 

bebyggd markyta finns, kan svårt motverkas av myndigheter (Dubey, 2013). Därav uppstår en 

klyfta mellan planeringsintentioner och den rejäla markanvändningen i Schweiz. Detta ställer 

frågan om de verktyg som finns för att uppmuntra fastighetsägare att utnyttja sin byggrätt.  

Stadsutvecklingsprojekts genomförande bestämms av hur fastighetsägaren maximerar sin 

realisationsvinst. Realisationsvinst hänvisar till differensen mellan byggandepris och dess 

omsättning för fastighetsägaren. Tillemans et. al. (2012) kompletterar denna uppfattning och 

integrerar den interaktion som finns mellan institutioner, fastighetsägare och fastighetens 

exploateringstid (”portage foncier”). I det sistnämnda omfattas fastighetens pris och risken att 

inte exploatera den. Tillemans et. al. (2012) påpekar att denna faktor påverkar 

fastighetsägarens beteende : Ifall ett utvecklingsprojekt på en fastighet med högt pris dröjer 

att bli av agerar fastighetsägaren passivt och avvaktar tills nyttorna förväntas bli högre. Detta 

sker oftare på redan bebyggd markyta (brownfields), där förhinder är större än på tom markyta 

(greenfields). Att ha en helhetsbild av mark- och fastighetspolitiks förutsättningar kan minska 

ovissheten i genomförandet av utvecklingsprojekt. 

Även myndigheters aktiva insatser kan inte alltid förse ett utvecklingsprojekt med de fastigheter 

som krävs. Vissa egendomsrätter kan inte skaffas av myndigheter genom klassiska verktyg. 

Detta berör exempelvis fragmenterade fastigheter där tegblandning krävs innan ett projekt kan 

påbörja (Adams, et al., 2001). I så fall behöver myndigheten agera som samordnare för att få 

ägare enas om en ny avgränsning av fastigheter. 

 

2.3.2 Samverkan mellan näringslivsaktörer 
Planering präglas inte längre av unilaterala beslut. Kollaborativ planering är ett begrepp där 

planering definieras som en metod för att fatta kollektiva beslut (Innes & Booher, 2004). 

Nuvarande forskning om planeringsstudier tenderar att fokusera på själva 

inblandningsprocessen av aktörer som försöker påverka beslutsfattandet (Healey, 2003). 

Planeringen blir kollaborativ för att relationer mellan planerare och aktörer blir interaktiva. En 

utmaning för myndigheter är att gestalta en planeringsprocess som tillgodoser att medaktörer 

blandas in och deltar i besultsfattandet. Begreppet ”governance”, som Healey (2003, s.106) 

beskriver som ”en process där samhällen och sociala grupper styr sina gemensamma saker” 
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(min översättning4), är centralt i dagens planering. En förutsättning för en lyckad kollaborativ 

planeringsprocess är att institutioner uppfyller sin roll som samordnare av medaktörer (Booher, 

2004). 

Hur medaktörer inkluderas i och får påverka planeringsprocessen kan avgöra beslutsfattandet. 

Ett förslag är att fokusera på nätverk av aktörer. Aktörer nätverkerar och får därigenom påverka 

planeringsprocessen effektivt (Agger & Löfgren, 2008). En konsekvens är att den kollaborativa 

planeringsprocessen nödvändigtvis inkluderar och utesluter aktörer. Hur aktörer inkluderas 

diskuteras fortfarande. Agger och Löfgren (2008) menar att det institutionella kapitalet, dvs hur 

den valda planeringsproceduren lockar de ena och avstår de andra från att delta, avgör urvalet 

av aktörer. 

Aggers och Löfgrens (2008) påstående är relevanta i planeringsprocesser inom 

näringslivsutveckling. Den valda planeringsproceduren påverkar nätverksbildningsprocessen. 

Otillräckliga kontakter verksamheter emellan kan vara ett hinder för att genomföra ett projekt i 

ett industriområde. Vissa regioner prägals av ”fragmentering”, dvs att starka lokala aktörer som 

kan integreras i planeringsprocesser bildar inget nätverk och saknar kollektiv vision (Rickne, 

et al., 2009). Att skapa först tillit (”trust”) verkar vara en förutsättning till nätverksbildning (Cooke 

& Kevin, 1998).  

Att skapa ett sådant nätverk är inte självklart i en kontext av fragmenterat näringsliv. Detta kan 

kräva ett ”offentligt ledarskap” (Tillväxtanalys, 2011). Begreppet har skapats i Sverige för att 

redogöra för myndigheters förmåga och handlingsutrymme att förverkliga sina mål och blanda 

in näringslivet i sina insatser (se Martin, et al., 2011). Där ingår myndigheters förmåga att 

tillgodose en tillförlitlig planeringsprocess. Att lyfta begreppet ”offentligt ledarskap” bör dock 

göras försiktigt. Ledarskap är ett vagt begrepp och ger utrymme till värdebedömningar, särskilt 

vad gäller definitionen av ett ”gott” ledarskap eller av ett ”rätt” beslut (Tillväxtanalys, 2011). Att 

göra empiriska undersökningar om det offentliga ledarskapet försvåras av begreppets vaghet. 

 

2.4 Teoretiska slutsatser från kunskapsöversikten 
Ur följande kunskapsöversikt kan följande teoretiska slutsatser dras inom ramen för denna 

uppsats. 

 

Slutsats 1 – Bebyggelseförtätning mot en högre urban kvalitet och funktionsblandning i 

industriområden gynnar mer kunskapsintensiva sektorer än övriga sektorer. 

Högre urban kvalitet i industriområden kan åstadkommas genom att behärska 

miljöbegränsningarna samt genom tätare bostäder, högre tillgänglighet med kollektivtrafik, och 

interaktionsskapande lokalisering av funktioner, exempelvis genom offentliga utrymmen. I 

samband med förtätning kan lokalytor planeras för olika typer av verksamheter, oavsett om 

det rör sig omkontor eller hantverkare. Detta skapar förutsättningar som lockar verksamheter 

inom den kunskapsintensiva sektorn som söker efter tillgängliga och attraktiva lägen i 

stadsmiljön. Se sektion 2.1. 

 

                                                           
4 Originaltext (på engelska): “the process by which societies and social groups manage their collective affairs” 
(Healey, 2003, p. 106). 
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Slutsats 2 – Att avsätta ett industriområde enbart för störande och ytkrävande verksamheter 

och tillgodose en god tillgänglighet till arbetsmarknaden bidrar till att behålla industriella 

verksamheter i regionen. 

Ytkrävande och störande verksamheter anses inte som tillämpliga i stadsmiljön och tvingas 

flytta bort till perifära lägen. Sådana lägen är inte optimala, med tanke på att de blir avlägsna 

från den eftersökta arbetsmarknaden. Ett offentligt ingripande som syftar till att tillgodose en 

god tillgänglighet till arbetsmarknaden för nya industriområden avseende för ytkrävande och 

störande verksamheter bidrar till att förbättra områdets attraktivitet och hotar inte 

verksamheternas framtida utveckling. Se avsnitt 2.1, 2.2.1, 2.2.2 och 2.3.1. 

 

Slutsats 3 – Delning av företagstjänster och logistikanläggningar minskar riskerna förknippade 

med förtätningen i industriområden och bidrar till att behålla dem i området. 

Delning av företagstjänster och logistikanläggningar innebär att markanvändningen för dessa 

verksamheter i industriområden optimeras. Exempelvis kan företagen utnyttja möjligheterna 

till samlastning eller hysa i en och samma byggnad de tjänster de behöver. På så sätt frigörs 

markyta för utbyggnaden av befintliga verksamheter eller för anläggninar som förbättrar den 

samtidiga förekomsten av bostäder och verksamheter. Detta förbättrar företagens 

investeringsperspektiv i området. Se avsnitt 2.1.3, 2.2 och 2.3. 

 

Slutsats 4 – Ett offentligt ledarskap med en tydlig vision av regionens framtid kan bättre 

motverka markhamstring i industriområden och behålla verksamheter i regionen. 

Myndigheter som delar av med sig en tydlig bild av regionens ekonomiska och fysiska 

utveckling i framtiden kan bättre uppmuntra fastighetsägare att exploatera sin fastighet i 

enlighet med myndighetens avsikter. Detta sker genom att blanda in aktörer på området i 

planeringsprocessen. Angående industriområden bidrar en tydlig vision till att förbättra 

företagens investeringsperspektiv eftersom den hävdar upp ovissheter om fastigheterna i 

verkligheten är exploateringsbara eller inte. Se sektion 2.2.3 och 2.3. 

 

Slutsats 5 – Ett offentligt ledarskap krävs för att behålla och locka till sig företag med lägre 

förädlingsvärde i storstadsregioner.5 

Företag med lägre förädlingsvärde såsom mikroverksamheter och små företag har 

begränsade finansiella medel, och kan därför ha svårt att klara av de ökande mark- och 

lokalpriserna. Ett offentligt ledarskap som stödjer sådana verksamheter, exempelvis genom 

att garantera lägre lokalpriser och genom rådgivning, bidrar till att underlätta deras tillgång till 

anpassade lokaler. Se avsnitt 2.1, 2.2.1, 2.2.3 och 2.3.2.  

                                                           
5 Denna uppsats syftade till att ge slutsatsen empiriskt stöd. På grund av saknande material kunde syftet inte 
uppfyllas. Se sida 74 för mer information. 
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Kapitel 3 – Användning av metod och reflektioner kring metodik 
 

3.1 Fallstudiemetodik 

3.1.1 Fallstudier som vetenskaplig metod 
Inom det vetenskapliga samfundet har det länge funnits en diskussion om fallstudiers 

lämplighet som forskningsmetod. Fallstudier fokuserar på enskilda objekt och går emot  

hypotetisk-deduktiva tillvägagångssätt där slutsatser, eller inferenser, enbart går att dra från 

generalla teorier. Flyvbjerg (2006) pekar på fem anledningar till varför vissa forskare inte 

erkänner fallstudier som en vetenskaplig metod:  

- Det är enbart teoretisk kunskap som leder till vetenskaplig kunskap;  

- Enstaka fallstudier leder inte till generaliserbar kunskap;  

- Fallstudier formulerar antaganden men kan inte testa dem;  

- Med fallstudier riskerar forskaren att framföra sina egna intuitioner och påståenden. 

Detta kallas för ”biais towards verification”;  

- Det går inte att dra en generell slutsats utifrån en mängd olika fallstudier. 

De senaste åren har vissa samhällsvetare försökt få fallstudier att erkännas som vetenskaplig 

metod. För det första sker människas inlärandeprocess  i konkreta fall i ett givet sammanhang 

(Flyvbjerg, 2006). Bra praktisk kunskap på fältet spelar en viktig roll för experter. För det andra 

kan fallstudier testa teorier med empirin (Eckstein, 1975). Flyvbjerg (2006) poängterar att 

fallstudier inte är ett sätt att bekräfta teorier utan att falsifiera dem. Enligt Karl Popper kan 

falsifiering (Falsification) markera gränsen mellan vetenskaplig och icke-vetenskaplig kunskap. 

Fallstudier är alltså ett sätt att ställa fram motbevis från fältet, vilket leder till att en teori eller 

ett antagande går att avvisa och därmed inte gäller längre. 

 

3.1.2 Forskningsrekommendationer i användandet av fallstudier 
Urval av fallsstudier är ”informationsorienterat” (information-oriented selection), det vill säga 

att det beror på vilket slags information som man behöver (Flyvbjerg, 2006). Flyvbjerg (2006) 

menar att det mest avgörande i urvalet är hur innehållsrik informationen i fallet är samt hur 

stort fallets strategiska värde är för forskningens syfte. Flyvbjerg framhåller att extrema eller 

atypiska fall används främsta när utmaningarna framgår tydligt och när de blandar in fler 

aktörer. Syftet med en fallstudie är inte att ge en ytlig beskrivning av ett problem, utan 

förtydliggöra orsaker till en fenomen. 

Flyvbjerg (2006, s.230) nämner fyra olika typer av ”informationsorienterade urval” av fall. Först 

kan man välja ut ett ”extremt fall” (extreme fall), det vill säga ett fall som sällan återfinns i 

empirin. Ett annat alternativ är att välja ut olika fall som visar olika egenskaper eller 

omständigheter. Dessa fall nämns som ”fall med maximal variation” (”maximum variation 

case”). En tredje urvalstyp, ”kritiska fall” (critical case), består av fall som möjliggör en logisk 

generalisering gentemot andra fall. Den sista typen är ”paradigmfall” (paradigmatic cases), 

vilket ger den aktuella forskningsgrenen metaforer eller nya teorier. 

Vilket slags fall som är lämpligt  forskningens syfte finns det inget tydligt svar på, utan beror 

på olika omständigheter. För kritiska fall menar Flyvbjerg (2006) att erfarenhet är avgörande i 

urvalsprocessen. Hans rekommendation är att välja ut ”mest sannolika” (most likely) eller 

”minst sannolika” (least likely) fall därför att de kan ge motbevis på ett antagande på ett 

tydligare sätt . Han påminner dock om att ett fall som ansågs vara ett kritiskt fall kan under 

forskningsprocessen möjligtvis visa sig som ett extremt fall. 
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Under behandlingen av fallstudier är det detaljeringsgraden avgörande . För det första har 

yrkesmän ofta mer nytta av en fallstudie än en ytlig beskrivning (Peattie, 2001). För det andra 

bidrar detaljer till att bättre fånga upp fallets förutsättningar, utmaningar och inblandade 

aktörer. En fallstudie bör presenteras som en berättelse. Mattingly (1991, s.237) betraktar en 

berättelse inte bara som en praktisk och förståelig beskrivning av handlingar i dåtid, utan också 

som en passage in mot framtiden. Den tolkar ett givet fenomen och därmed förutspår hur detta 

fenomen kan utvecklas framöver. 

Flyvbjerg skriver dock lite om studier av flera fall (”multiple case studies”). Att genomföra flera 

fallstudier kräver metodologisk anpassning. Yin (2003) rekommenderar att analysen i så fall 

inte bör följa en samplingslogik (”sampling logic”), där fallstudier representerar utforskade 

företeelser. Tvärtom tycker han att en studie av flera fall behöver följa en replikeringslogik 

(”replication logic”) (p.47). Denna metod består av utvalda fallstudier som går att återanvända 

i liknande forskningar. Om de olika fallstudierna visar liknande resultat blir replikeringen 

”litterär” (”literal replication”). Visar de olika fallstudierna avvikande resultat blir replikeringen 

”teoretisk” (”theoretical replication”).  

Fallstudier används som analysverktyg i forskningsprojekt inom stads- och 

näringslivsutveckling. En fråga som har väckts är huruvida dessa fallstudier behöver vara 

”success stories” (Tillväxtanalys, 2011). Forskare inom näringslivsutveckling tenderar att i 

första hand studera fall där lokal näringslivspolitik har visat framgång. Den svenska 

myndigheten Tillväxtanalys (2011) anser att det inte behöver vara så.. 

 

3.1.3 Användande och begränsningar av ”best practices” inom samhällsplanering 
De senaste åren har ”best practices” använts framförallt inom policyformulering och 

policyimplementering nationellt och internationellt. De består av exempel på enstaka policyer 

som har visat framgång eller som anser sig vara innovativa, och som bör spridas ut. 

Europeiska Unionen (EU), för att exemplifiera, använder ”best practices” sedan 2000-talet som 

implementeringsverktyg för sina riktlinjer (Stead, 2012). Särskilt inom samhällsplanering har 

”best practices” använts aktivt. Baserat på en stor majoritet av EU-stödda forskningsprojekt 

inom specifikt detta område har det sammanställts  en användarguide som visar exempel på 

lyckade policyer inom stadsutveckling, regional utveckling och urban miljöpolitik i 

medlemsstater (ibid., s.106).  

För att exemplifiera hur ”best practices” har använts kan man hänvisa till EU:s regional politik. 

EU anser att överföringen av västereuropeiska policyer till f.d. socialistiska Östra Europa kan 

överbrygga klyftan mellan Öst och Väst. För kommuner och regioner öppnar ”best practices” 

nya möjligheter: Att utveckla innovativa policyer ger makt och prestige, även statliga bidrag 

(Stead, 2012). 

Om ”best practices” inverkar effektivt vid policyutformning inom samhällsplanering är 

forskningen oviss. Den varnar för de risker ”best practices” utsätter lokala myndigheter för. För 

det första  tenderar ”best practices” att bortse från det lokala geografiska, politiska och 

kulturella sammanhang där en policy kommer ifrån (Vettoretto, 2009, p. 1079). Att 

implementera en fullständig policy som utger sig för att vara ”best practice” utan hänsyn till de 

processer som har utformat den är omöjligt. Stead et. al. (2008) berättar om misslyckande som 

har skett med försöket att fullständigt implementera det tyska systemet för lokal trafikstyrning 

i Wroclaw (Polen) och i Riga (Lettland). I båda städer har experimentet visat helt andra resultat 

än i Tyskland. Implementering av policyer är beroende av områdets kulturella förutsättningar 

vilke ger upphov till det. Samhällsvetare kallar för ”stigberoende” (path dependency). 
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För det andra har forskning väckt frågan om huruvida planerare drar nytta av ”best practices”. 

Wolman et. al. (2004) fokuserar på urvalet av ”best practices” och understyrker att det 

framförallt beror på intuitioner snarare än på systematiskt bestämda kriterier. Risken är att de 

föreslagna exemplen på lyckade policyer ifrågasätts om de visar sig vara presenterade i form 

av förfinade och förenklade berättelser.. Planerare verkar vara medvetna om det och finner i 

vissa fall ingen nytta av att nyttja ”best practices” guider (Wolman & Page, 2002). Istället för 

att lita på ”best practices” guider, prioriterar planerare direkt kontakt med projektansvariga 

(ibid.). Att ta reda på vad andra gör ligger dock inte högst upp i myndigheternas dagordning, 

och med pragmatism syftar planerare till att utveckla sina egna lösningar. Ifall användandet av 

en ”best practice” visar sig nödvändigt i en planeringsprocess, tenderar planerare att hänvisa 

till exempel från sitt eget land istället för utomlands (ibid.). 

 

 

3.2 Urvalsprocessen av ”best practices” 
Urvalsprocessen bestod av två delar. För det första identifierades fallstudier. För det andra 

användes en workshop för att välja ut fyra fallstudier . 

 

3.2.1 Identifiering av fallstudier 
Ur litteraturöversikten i avsnitt 3.1 kan det dras olika metodologiska lärdomar av särskild 

relevans: 

- Planerare betraktar ”best practices” som ett stöd i beslutsfattandet än som 

ändamålsenliga verktyg; 

- ”Best practices” bör väljas ut beroende på den information som utvinnas. Huruvida en 

policy i ett ”best practice” har lyckats eller inte bör inte utgöra något kriterium.  

- Att avgränsa behoven av teoretisk och praktisk kunskap verkar vara en förutsättning 

för att bedöma möjliga fallstudiers strategiska värde för analys; 

- Det är centralt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna i båda ”best practices” och i 

det aktuella projektarbetet; 

- Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är avgörande i genomförande av ”best practices” 

inom komparativ policyanalys och inom policyimplementering, särskilt i yrkesmiljö. 

 

I detta examensarbete användes ”best practices” för att undersöka under vilka villkor 

industriområden i Morges kunde bevaras och utvecklas samtidigt i en situation av brist på 

tillgänglig mark. Att genomföra analysen med flera fall verkade vara en lämplig metod. 

”Best practices” betraktades som ett beslutsstöd så att Région Morges skulle få en bättre 

förståelse av industriområdens förutsättningar och av de verktyg det hade inom räckhåll för att 

uppfylla ”ZIZA Demain”-projektets syfte. Detta examensarbete ämnade inte att undersöka hur 

utpekade policyer kunde ha implementerats i Morges. Därför bestämdes det att fallstudier med 

maximala variationer skulle prioriteras enligt Yins (2003) anmärkningar om replikeringslogik. 

Ju fler fall av blandade karaktärer skulle analyseras, desto djupare skuklle analysen av 

industriområdens förutsättningar i stadsutvecklingsprojekt bli, även om de inte hade samma 

kontext som Morges. 
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Att bedöma det strategiska värdet av olika fall för att inte upprepa samma fel som ”best 

practices” (se avsnitt 3.1.3) var centralt i analysen. Det visade sig viktigt att  bygga urvalet på 

systematiskt bestämda utvärderingskriterier. Utgångspunkten var de teoretiska slutsatserna  

formulerade utifrån kunskapsöversikten (se kapitel 2). 

- Slutsats 1: Bebyggelseförtätning mot en högre urban kvalitet och funktionsblandning i 

industriområden gynnar mer kunskapsintensiva sektorer än övriga sektorer; 

- Slutsats 2: Att avsätta ett industriområde enbart för störande och ytkrävande 

verksamheter och tillgodose en god tillgänglighet till arbetsmarknaden bidrar till att 

behålla industriella verksamheter i regionen. 

- Slutsats 3: Delning av företagstjänster och logistikanläggningar minskar riskerna 

förknippade med förtätning i industriområden och bidrar till att behålla dem i området. 

- Slutsats 4: Ett offentligt ledarskap med en tydlig vision av regionens framtid kan bättre 

motverka markhamstring i industriområden och behålla verksamheter i regionen; 

- Slutsats 5: Ett offentligt ledarskap krävs för att behålla och locka till sig företag med 

lägre förädlingsvärde i storstadsregioner. 

 

Dessa teoretiska slutsatser utgjorde grundläggande element till att utforma ett 

beskrivningsverktyg (se Figur 1). Beskrivningsverktyget bestod av kriterier som handlade om  

policyns sammanhang, resultat och påverkan. Région Morges deltog aktivt i verktygets 

uppbyggande. Fallstudierna handlade om förtätning och/eller om funktionsblandning i ett eller 

flera industriområden. Att ta hänsyn till att nationella exempel verkade vara mer effektiva ur ett 

planeringsperspektiv enligt Wolman och Page (2002). Exempel från Schweiz prioriterades, 

men exempel från övriga Europa analyserades också.  

Fallstudier identifierades ur olika källor. Schweiziska exempel rekommenderades av Philippe 

Weber, ansvarig för samverkan med akademin vid schweiziska federala ämbetet för 

samhällsplanering. Belgiska exempel identifierades i dokument om industris framtid i 

stadsmiljö, presenterade i en konferens hållen i Lausanne den 28 maj 2013. Nederlänska 

exempel identifierades med hjälp av Korthals Altes & Tambachs uppsats om stadsförnyelse 

för industriområden i Nederländerna (2008). Svenska exempel identifierades genom svenska 

Tillväxtverkets och Boverkets rapport om kopplingen mellan samhällsplanering och 

näringslivsutveckling (2015). Franska exempel identifierades genom f.d. klasskamrater som 

hade studerat i Frankrike. 
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Figur 1 – Beskrivningsverktyg för urvalet av ”best practices” med påhittade illustrationsexempel. 

 

 

 

3.2.2 Urval av ”best practices” genom en workshop 
Åtta exempel togs fram och ingående beskrevs i en tabell inför workshopen. Nedan följer en 

kort sammanfattning av exemplen.  
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- Bluefactory, Fribourg, Schweiz: I detta exempel förnyades ett nerlagt bryggeri i 

stadsmiljö med verksamheter inom avancerad teknologi och kunskapsekonomin. 

Projektet styrdes av kantonen Fribourg och staden Fribourg genom ett offentligt bolag 

”Bluefactory Fribourg-Freiburg SA” (BlueFactory, 2017). Exemplet rekommenderades 

av Philippe Weber vid schweiziska federala ämbetet för samhällsplanering; 

- La Praille-Ouest, Genève, Schweiz: I detta exempel integrerades ett kvarstående 

industriområde i en förtätad stadsdel. Fokus låg på synergier inom logistik och 

funktionsblandning, på miljömässiga frågor och på samverkan mellan de olika 

inblandade aktörerna (Etat de Genève, 2017). Exemplet identifierades efter Région 

Morges rekommendationer; 

- Löwenberg, Murten, Schweiz: I detta exempel byggdes ett nytt industriområde för 

industrier inom avancerad teknologi vid en järnvägsstation i utkanten av 

storstadsregionen Bern. Projektet styrdes av ett regionalt kommunöverskridande 

förbund (Hauptstadtregion Schweiz, 2016). Exemplet  rekommenderades av Philippe 

Weber vid schweiziska federala ämbetet för samhällsplanering; 

- Wankdorf, Bern, Schweiz: I detta exempel förtätades ett område vid stadens utkant 

med bostäder, kontor och ytkrävande verksamheter. Projektet styrdes av staden och 

Bernkantonten och gav stor vikt på tillgänglighet med kollektivtrafik (Hauptstadtregion 

Schweiz, 2016). Exemplet identifierades efter att Philippe Weber, vid schweiziska 

federala ämbetet för samhällsplanering, rekommenderade att analysera 

näringslivspolitik i Bernkantonen; 

- Biestebroek, Bryssel, Belgien: I detta exempel omvandlades och förtätades ett 

industriområde med verksamheter och bostäder längs med kanalen Charleroi-

Bruxelles. ”Urbana verksamheter” fick en specifik zonindelning. Däremot var det 

offentliga ledarskapet i projektet svagt (Région de Bruxelles Capitale, 2017a). Projektet 

identifierades i dokument, länkade till presentationen, om industris framtid i stadsmiljö 

i Lausanne 2013; 

- Binckhorst, Haag, Nederländerna: I detta exempel omvandlades och förtätades ett 

industriområde nära stadens centralstation med bostäder, lokaler för hantverkare, och 

större verksamheter (Den Haag Gemeente, 2017). Exemplet identifierades i Korthals 

Altes & Tambachs uppsats (2008);  

- ”Framtidens Centrum”, Ockelbo, Sverige: I detta exempel användes ett offentligt 

utrymme (ett torg) som utgångspunkt till förtätningen av kommunens centrum där 

butiker och verksamheter lade ner. Processen hade en participativ målsättning 

(Ockelbo kommun, 2017). Exemplet identifierades i Tillväxtverkets och Boverkets 

rapport om tillväxt och planering; 

- Mérignac Soleil, Bordeaux, Frankrike: I detta exempel byggdes nya bostäder i 

närheten av ett handelsområde inom ett strategiskt utvecklingsläge. Den arkitekturella 

aspekten var central i projektet (Bordeaux-Métropole, 2017). Exemplet 

rekommenderades av en privatkontakt. 

 

Två exempel togs bort inför workshopen: Ockelbo och Mérignac-Soleil. Ockelbo handlade inte 

om ett industriområde, även om projektets tillvägagångssätt bedömdes som relevant inom 

ramen för implementering av offentliga utrymmen i verksamhetersområden. Mérignac-Soleil 

handlade om ett handelsområde med enbart köpcentrum. Dessa fall förekommer inte i Morges.  

Urvalet av de sex kvarstående exemplen skedde under en intern workshop som hölls den 14 

mars 2017 med samtliga medarbetare på Région Morges kontor. 5 personer deltog i 

workshopen. Inför workshopen fick var enskild medarbetare i Région Morges gå igenom 

exemplens beskrivningar och lämna preliminära synpunkter. 
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Figur 2 visar bilder på workshopen6. 

 

 

 

Figur 2 – Bilder på den interna workshopen med Région Morges den 14 mars 2017 (bilder av W.Barbosa). 

 

                                                           
6 Bilderna publiceras med Région Morges samtycke och används endast för rapportens skull. 
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Figur 2 (forts.) – Bilder på interna workshopen med Région Morges den 14 mars 2017 (bild av W.Barbosa). 

 

Workshopen bestod av tre steg: 

- I det första steget reflekterdes över vilka kriterer skulle utgöra ett ”strategiskt urval”. 

Teoretiska slutsatserna utgjorde utgångspunkten för reflektionen; 

- I det andra steget analyserdes huruvida varje exempel stämde överens med de tidigare 

bestämda krierierna för ett ”strategiskt urval”; 

- I det tredje steget valdes ut fyra exempel med hela kontoret.  

Under första steget blev kontoret uppdelat i två grupper: den ena med två personer och den 

andra med tre personer. Varje grupp reflekterade under 15 minuter över kriterier för att bedöma 

ett exempels strategiska värde för ”ZIZA Demain”-projektets syfte och skrev därefter ner sina 

idéer på ett papper. Efteråt fick varje grupp gå igenom den motsatta gruppens idéer och 

bedöma dem med hjälp av klistermärken med tre olika färger: Var gruppen överens med idéen 

användes ett grönt klistermärke; Önskade gruppen kompletterande information eller att 

diskutera idéen användes ett orange klistermärke; Var gruppen inte överens med idéen 

användes ett rött klistermärke.  

Efter första skedet enades Région Morges om att urvalet av fallstudier behövde varierande 

kontexter för att kunna bredda analysen. Det strategiska urvalet bestod av följande kriterier: 

- Inte bara schweizska, utan utländska exempel borde väljas ut för att ge perspektiv på 

andra planeringsverktyg; 

- Exempel behövde handla om förtätning eller omvandling av industriområden i enlighet 

med ”ZIZA Demain”-projektets syfte (se slutsats 1, 2 och 3);  

- Tillgänglighet och miljömässiga frågor behöver tas upp i fallstudien (se slutsats 1, 2 

och 3). 

- Även om fallstudiernas syften behövde likna ”ZIZA Demain”-projektets syfte borde 

urvalet se till att fallstudier handlade om olika plan- och projektprocesser (se slutsats 

1, 2, 3, 4 och 5); 
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- Urvalet borde erbjuda varierande insikter på det offentliga ledarskapet (se slutsats 4 

och 5). 

 

Två aspekter som behövde tas upp i analysen skildes ur: urban kvalitet och genomförande. 

I det andra skedet bildades nya grupper. Varje grupp tilldelades tre exempel och fick bedöma 

huruvida exemplet stämde med de strategiska riktlinjerna fastställda i det första skedet. Som 

bas för diskussionen tog gruppen reda på preliminära synpunkter för varje exempel som varje 

medarbetare lämnat inför workshopen.  

Utifrån dessa kriterier bedömdes varje exempel som följande: 

- Bluefactory, Fribourg, Schweiz: Exemplet handlade om omvandlingen av en nerlagd 

fabrik med varierande typer av verksamheter. Inga bostäder förekommer. Det offentliga 

ledarskapet var starkt, men Fribourgkantonen bedömdes ha ett stort inflytande som 

inte kunde jämföras med Vaudkantonen. Däremot fanns det bara lite information om 

tillgänglighet och miljömässiga aspekter; 

- La Praille-Ouest, Genève, Schweiz: Exemplet handlade om förtätningen av ett 

industriområde och erbjöd begrepp som tillämpades i projektprocessen, såsom 

”synergier”. Tillgänglighet och miljömässiga frågor togs upp i exemplet. De kantonala 

myndigheterna bedömdes dock ha ett stort inflytande pa projektet i jämförelse med 

Vaudkantonen, eftersom den ägde ett stort antal fastigheter inom industriområdena. 

- Löwenberg, Murten, Schweiz: Exemplet handlade inte om förtätningen av ett 

industriområde, präglades inte av funktionsblandning, och låg i utkanten av en 

storstadsregion. Tillgänglighet och miljömässiga frågor togs upp delvis i exemplet. 

Däremot uppmärksammades projektet av att det styrdes av ett regionalt 

kommunöverskridande förbund;  

- Wankdorf, Bern, Schweiz: Exemplet handlade om ett projekt i det tysktalande 

Schweiz, som har olika förutsättningar än det fransktalande Schweiz. Ett redan 

befintligt område i stadsmiljö förtätades, och fokus låg på verksamheter med högt 

förädlingsvärde. Tillgänglighet och miljömässiga frågor togs upp i exemplet. De 

kantonala myndigheterna i Bern hade dock en viktig roll i projektprocessen genom att 

äga ett betydande antal fastigheter, vilket inte var fallet i Vaudkantonen.  

- Biestebroek, Bryssel, Belgien: I exemplet förtätades ett befintligt hamnområde i 

stadsmiljö med stora miljömässiga begränsningar i en situation av ett svagt offentligt 

ledarskap. Att ”urbana verksamheter” beträffades av en särskild zonindelning 

bedömdes som intressant. Däremot bedömdes kontexten som icke-relevant, med 

tanke på att det inte fanns någon hamn i Morges industriområden; 

- Binckhorst, Haag, Nederländerna: Exemplet handlade om ett europeiskt exempel. 

Ett befintligt industriområde i stadsmiljö med stora miljömässiga begränsningar 

förtätades. Det kommunala offentliga ledarskapet var starkt och fastigheter var 

privatägda. Verksamheterna med varierande slags som var organiserade i cluster 

bedömdes som av stort intresse. 

 

Utifrån dessa bedömningar skedde därefter urvalet. Région Morges fick välja ut maximalt fyra 

exempel, varav minst ett exempel för att analyseras i sin helhet. Övriga exempel skulle bara 

”delvis” analyseras, det vill säga att bara vissa aspekter av exemplet skulle analyseras (figur 

3). 



20 
    
 

 

 

Bedömning Exempel Skäl till urvalet 

Antaget, 
redovisas i 
sin helhet 

Wankdorf, Bern (CH) 

Liknande syfte som ”ZIZA Demain”-
projektet, i stadsmiljö. Exempel från det 
tysktalande Schweiz, som har andra 
planeringsverktyg än det fransktalande 
Schweiz. 

Binckhorst, Haag (NL) 

Liknande förutsättningar som Morges  om 
fastighetsägande. Intressant styrning av 
industriella verksamheter. Ej inhemskt 
exempel. 

Antaget, 
bara en 
specifik 
aspekt 

redovisas 

La Praille-Ouest, Genève (CH) 

Begreppen, särskilt ”synergier”, var 
välutvecklade och var värda att 
kontrastera med ”ZIZA Demain”- 
projektet. 

Biestebroek, Bryssel (BE) 

Att ta reda på hur Brysselregionen styrde 
projektet med ett svagt offentligt 
ledarskap bedömdes vara värdefullt för 
Morges sammanhang. 

Struket 

Löwenberg, Murten (CH) 

Kontexten stämde varken med Morges 
förutsättningar (ej i stadsmiljö) eller med 
”ZIZA Demain”-projektets syfte (ej 
förtätning). 

Bluefactory, Fribourg (CH) 
Projektet bedömdes som vara allt för 
specifikt och erbjöd ingen helhetssyn på 
förtätningen i industriområden. 

Figur 3 – Utvalda exempel efter interna workshopen med Région Morges den 14 mars 2017. 

 

Efter workshopens avslutande begärdes kompletterande information i alla projektansvariga. 

En utförligare beskrivning av projekten författades också. Région Morges godkände slutgiltiga 

beskrivningarna. Wankdorf, Bern redovisas i avsnitt 5.1. Binckhorst, Haag redovisas i avsnitt 

5.2. La Praille, Genève redovisas i avsnitt 5.3. Biestebroeck, Bryssel redovisas i avsnitt 5.4. 

 

 

3.3 ”Tillämpning” på Morges sammanhang 
Med begreppet ”tillämpa” menas att fallstudier kontrasteras med Morges sammanhang, och 

därigenom kan fallstudiens relevans utvärderas. För att tillämpa exemplen på Morges 

sammanhang formulerades förslag på planeringskoncept. Ett koncept innehåller övergripande 

planeringsmål och –strategier på ett område. Detta genomfördes på tre testområden i 

regionen. 

 

3.3.1 De tre utvalda testområdena 
Under förhandsstudierna för ”ZIZA Demain”-projektet skildes ur fyra typer av industriområden 

(se bilaga 2 för mer utförlig information): 
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- Urbant område: Dessa områden förväntas integreras i tät och funktionsblandad 

stadsmiljö. Industrier och hantverkare tolereras så länge de inte orsakar buller. Dessa 

områden präglas av ett högt utbud av servicepunkter, en hög tillgänglighet med 

kollektivtrafik, cykel eller till fots, en mycket god anpassning till bostäder, och en högre 

täthet. Tillgängligheten med bil eller lastbil är inte avgörande. 

- Blandat område med förtätningspotential: Dessa områden förväntas hysa bostäder 

inom eller i närheten av området. Deras anpassningsförmåga till bostäder är god, 

däremot är antalet servicepunkter färre än i urbana områden. Tillgängligheten med 

kollektivtrafik, cykel eller till fots är mindre god. Förtätningspotentialen är hög. 

Tillgängligheten med bil eller lastbil är inte avgörande. 

- Industriellt område med förtätningspotential: Dessa områden präglas av en hög 

tillgänglighet med bil och lastbil och förväntas behålla sitt industriella ändamål, det vill 

säga att den samtidiga förekomsten av bostäder inom eller i närheten av området inte 

är möjligt. Däremot finns i dessa områden potential för tätare verksamheter alternativt 

för etableringen av nya verksamheter. Förekomsten av servicepunkter såväl som 

tillgängligheten med kollektivtrafik, cykel eller till fots är inte avgörande. 

- Industriellt område: Dessa områden vissar samma förutsättningar som industriella 

områden med förtätningspotential, med undantag av att de inte förväntas inte förtätas 

med ytterligare verksamheter alternativt med bostäder inom de kommande åren. 

 

Tillsammans med Région Morges valdes tre ”exempelområden” för att genomföra  analysen. 

Med tanke på att Morges räknade bara ett ”industriellt område” (Lussy-sur-Morges) och med 

tanke på att ingen planeringsintention hade formulerats för just det området bedömdes det 

irrelevant att analysera det. Ett exempel på varje område valdes ut, beroende på 

medlemskommunernas intentioner och angelägenhet att samarbeta för att ge upphov till ett 

förtätningsprojekt. En utförligare beskrivning av varje område finns i kapitel 5. 

- Sud-Est Morgien (Morges kommun): Detta område kartlades som ett urbant område 

(Urbaplan, et al., 2016a). I Morges kommuns översiktsplan för området betraktades 

området som en fortsättning av stadskärnan österut (Commune de Morges, 2009). 

Området var avsett för för tätare bebyggelse och kontorsytor. Morges kommun var 

angelägen att undersöka huruvida näringslivets behov kunde integreras i det pågående 

stadsutvecklingsprojektet. 

- La Pale (Denges kommun): Detta område kartlades som ett blandat område med 

förtätningspotential (Urbaplan, et al., 2016a). Denges kommun planerade ett 

angränsande bostadsprojekt väster om området som förväntades gränsa till befintliga 

verksamheter. Kommunen är angelägen om att förbereda ett projekt på 

industriområdet som syftade till att bättre anpassa befintliga verksamheter till de 

framtida bostadsområdena. 

- Boucle CFF (Lonay och Préverenges kommun): Detta område kartlades som ett 

industriellt område med förtätningspotential (Urbaplan, et al., 2016a). Få verksamheter 

etablerades i området, särskilt på grund av de höga miljömässiga begränsningarna. 

Området var omringat av järnvägar anslutna till bangården som användes för 

godstransport. Région Morges önskade integrera detta område i analysen för att 

undersöka huruvida miljömässiga begränsningar skulle kunna användas till förmån för 

det lokala näringslivet. 

 

Figur 4 lokaliserar områdena på kartan. 
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Figur 4 – Lokalisering av utvalda testområden i Morges (karta av W.Barbosa). 

 

3.3.2 Underlaget för tillämpningen 
Huvudunderlaget var de utvalda fallstudierna. De utgjorde den främsta utgångspunkten för att 

bestämma vad som kunde åstadkommas i Morges industriområden. Se kapitel 4 för mer 

information. 

Ett annat underlag var Région Morges redan genomförda studier såsom ”Chantier 4”. Även 

lärdomarna från pågående förtätningsprojekt på industriområden (se bilaga 2) användes. 

Regionens förutsättningar enligt beskrivningen i kapitel 4  utgjorde bakgrund i analysen. Detta 

underlag användes för att utvärdera fallstudiernas relevans för varje kriterium.  

Ett tredje underlag var den kunskapsöversikt som sammanfattades i kapitel 2. 

Kunskapsöversikten användes för att nyansera och diskutera analysen. 

Förhandsstudierna utgjorde utgångspunkt för att samla data om varje testområde. Med tanke 

på studiens metodologiska begränsningar som inte har lösts under skrivprocessen kunde den 

inte utgöra någon relevant informationskälla. 

 

3.3.3 Kriterier för analysen 
Först beskrevs utförligt bebyggelsen, infrastrukturer och markägande i varje område (avsnitt 

6.1.1, 6.2.1 samt 6.3.1). Regelbundna fältarbeten genomfördes under detta steg. Sedan 

bedömdes vilka åtgärder som kunde vidtas för att skapa stadskvalitet i de analyserade 

områdena utifrån den avsedda funktionen i förhandsstudierna (avsnitt 6.1.2, 6.2.2 samt 6.3.2). 

Där ”tillämpades” de utvalda fallstudierna. Figur 5 visar de kategorier som analyseras för att 

identifiera åtgärder. Till sist bedömdes vilka samverkansprocesser som krävdes för att 

åstadskomma planeringskonceptet med hjälp av utvalda fallstudierna (avsnitt 6.1.3, 6.2.3 samt 

6.3.3).   
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Att skapa stadskvalitet och funktionalitet 

Kategori Förklaring utifrån  teoretiska slutsatserna 

Lokalisering av 
verksamheter och 
urbana former 

Här undersöks vilka zonindelningsmässiga eventuellt arkitekturella 
åtgärder som kan vidtas så att verksamheters lokalisering kan bäst 
minska buller och störningar. Detta kriterium möjliggör bedömning 
av vilka företag som kan anpassas till bostäder alternativt behöver 
flytta (slutsatser 1 och 2) eller behöva dela på sina anläggningar 
(slutsats 3). 
En lämplig lokalisering kan bäst maximera realisationsvinster 
under genomförandeprocessen (slutsats 4). Med detta bedöms 
också huruvida verksamheter med begränsade finansiella medel 
kan etablera sig i området (slutsats 5) 

Logistik 

Här analyseras var logistikanläggningar kan lokaliseras inom 
området för att båda effektivt bemöta företagens logistikbehov och 
minska buller i området (slutsatser 1 och 2). Potential för delning 
av logistikanläggningar undersöks (slutsats 3). 
Logistik påverkar indirekt realisationsvinster genom att påverka 
områdets kvalitet (slutsats 4) samt utgör en viktig fråga för 
verksamheter med begränsade finansiella medel i sitt 
etableringsbeslut (slutsats 5). 

Tillgänglighet 

Hur gatunätet alternativt hur olika färdmedel, kan förekomma 
samtidigt analyseras. Hur detta kan påverka näringslivet i form av 
etableringen av nya verksamheter (slutsatser 1 och 2) och av 
pådelning (slutsats 3) undersöks. 
Realisationsvinster kan eventuellt maximeras genom att koppla 
området med kollektivtrafik (slutsats 4). Förekomsten av 
kollektivtrafik kan underlätta etableringen av verksamheter med 
begränsade finansiella medel genom att minska behovet av 
parkeringsplatser och genom en högre tillgänglighet för kunder 
(slutsats 5). 

Offentligt utrymme 

Kan de ovan utpekade ändringarna leda till att skapa offentliga 
utrymmen?  Genom en högre funktionsblandning kan fler 
företagstjänster etablera sig i området (slutsatser 3 och 5). Här 
undersöks huruvida förekomsten av ett offentligt utrymme påverkar 
det befintliga näringslivet (slutsatser 1 och 2) och om det kan bidra 
till att maximera realisationsvinster i ett stadsutvecklingsprojekt på 
ett industriområde (slutsats 4). 

Figur 5 – Beskrivning av kriterier och slutsatser i analysen av förutsättningar för högre stadskvalitet och 

funktionalitet i testområden. 

 

Analysen genomfördes genom att följa ett systematiskt tillvägagångssätt. Tre frågor ställdes i 

tur och ordning.  

- Vad sa fallstudier om den identifierade konflikten?  

- Kunde fallstudiers lösning tillämpas på situationen i Morges?  

- Vad krävdes för att tillämpa fallstudiers lösningar i Morges sammanhang? 
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3.4 Reflektioner kring metodik 

3.4.1 Reflektioner kring kunskapsöversikten 
För att kunna ge en helhetsbild av vad utmaningar i ”ZIZA Demain”-projektet innebär behövde 

kunskaper från olika områden sammankopplas. Utgångspunkten var att undersöka kopplingen 

mellan näringsliv och fysisk planering. Kunskapsöversikter från Sverige var viktiga för att få en 

teoretisk bild av den.  Däremot behövde denna information nyanseras med teoretiska aspekter 

från Schweiz, med tanke på att det svenska planeringssammanhanget inte är helt jämförbart 

med det schweiziska. För att finna källor om nuvarande kunskap tillämpad på det schweiziska 

sammanhanget var federala ämbetet för samhällsplanerings hjälp avgörande.  

 

3.4.2 Reflektioner kring beskrivningen av exemplen 
Federala ämbetet för samhällsplanering var en viktig informationskälla för att identifiera 

schweiziska exempel på stadsutvecklingsprojekt på industriområden. Philippe Weber, 

ansvarig för samverkan med akademin vid Schweiziska Förbundet, gav förslag på 

organisationer som hade arbetat med kopplingen mellan näringsliv och fysisk planering i 

Schweiz. Internet var den främsta informationskällan för exempel utanför Schweiz. Att 

identifiera mindre viktiga projekt krävde tidsinsatser, men på grund av examensarbetets 

begränsade genomförandetid kunde detta inte göras fullt ut, och studien fick begränsas till av 

myndigheterna utpekade projekt. Därför kan urvalet av fallstudier inte beskrivas som helt 

opartiskt. 

Att analysera internationella projekt och jämföra dem med ett inhemskt projekt ställde 

metodologiska frågor. Eftersom ”ZIZA Demain”-projektet var förankrat i det schweiziska 

sammanhanget kunde inte alla internationella exempel vara relevanta. Schweiz är ett tätt 

befolkat och ekonomiskt attraktivt land med begränsad tillgänglig markyta. Förtätning av 

industriområden uppfattas som nödvändigt för att bemöta befolkningstillväxten, men 

bevarandet av företag och av markytor för nya verksamheter krävs för att inte hota den 

ekonomiska tillväxten. I ytmässigt stora länder såsom Sverige, Tyskland eller Frankrike, där 

markytor inte verkar saknas, anses industriområden styras på ett helt annat sätt. Det fanns 

inga relevanta exempel från dessa länder. Däremot finns exempel från Belgien och 

Nederländerna, som båda, liksom Schweiz, kan anses vara små men tätt befolkade länder 

med markbrist. 

Utvärderningsverktyget för varje exempel kan beskrivas som ett idealt verktyg. Under 

behandlingen av de identifierade exemplen visade det sig att inte alla kriterier kunde uppfyllas. 

Detta gällde särskilt planeringsmyndighetens och företagens feedback på projektet. Exemplen 

beskrevs först utifrån information med offentlig åtkomst. Däremot kunde offentlig information 

inte innehålla alla data som behövdes i denna analys. Kontakter med projektansvariga efter 

urvalet hjälpte till att fylla i luckorna och komplettera beskrivningen.  

 

3.4.3 Reflektioner kring urvalsprocessen av exemplen 
Région Morges upplevde workshopen som ett trevligt och lärorikt tillfälle, där en gemensam 

vision om vad som var strategiskt att veta inom ramen för ”ZIZA Demain”-projekt kunde 

utvecklas. Här nedan sammanfattas vissa diskussionspunkter. 

I stort sett enades Région Morges om att det var strategiskt att prioritera projekt på avancerat 

skede eller som var avslutade. Detta bekräftade Wolmans (2002) påstående att 

erfarenhetsutbyte var viktigare för yrkesmän än bara policyguider. 
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Viktigt för Région Morges var att ta hänsyn till det inhemska sammanhanget och se till att de 

utvalda exemplen inte var alltför avlägsna från det. Att projekten i första hand skulle handla om 

förtätningen alternativt omvandlingen av industriområden med verksamheter och/eller med 

bostäder löste inte upp några särskilda diskussioner. Däremot fanns diskussioner om hur nära 

exemplen behövde vara  Morges förutsättningar, eller om utrymme behövde lämnas för att få 

in olika kontexter i analysen. Utgångspunkten var att försöka välja ut olika kontexter men se 

till att syftet blev liknande som ”ZIZA Demain”-projekt. 

Enligt en medarbetare behövde Région Morges iaktta hur stort staden alternativt regionen var. 

Stora städer och regioner förfogar bättre över resurser i form av personal eventuellt finansiella 

medel, och därigenom kan bättre styra sina projekt. Région Morges, som bara består av fyra 

ordinarie medarbetare, förfogar inte över sådana resurser.      

Senare i worshopen visade sig viktigt att förtydliga vad som ansågs vara ”nära det inhemska 

sammanhanget”. Ingen tydlig avgränsning formulerades under workshopen., Att ge flexibilitet 

och utrymme till diskussioner verkade dock vara viktigare i urvalsprocessen snarare än tydligt 

formulerade avgränsningar. 

En annan diskussionspunkt handlade om projektets syfte eller genomförandeprocess borde 

betonas. Den ena gruppen ansåg att projektets resultat behövde prioriteras medan den andra 

gruppen önskade lägga fokus på genomförandeprocessen. Under debatten enades Région 

Morges medarbetare om att ett visst mål kunde uppnås på olika sätt. Genomförandefasen fick 

utrymme i urvalprocessen. 

Att få in Binckhorst, Haag som första handsexempel och stryka Löwenberg, Murten blev 

självklart för hela kontoret. Däremot fanns debatter om vilket, mellan La Praille-Ouest, Genève 

och Wankdorf, Bern skulle ingå som första handsexempel. Båda exempel erbjöd liknande 

sammanhang och resultat. Région Morges ansåg att Bern, som tysktalande schweiziskt 

exempel, borde analyseras djupare för att få ett bredare perspektiv på andra 

planeringsmetoder. Att välja Biestebroek, Bryssel som andra handsexempel diskuterades kort, 

men Région Morges enades snabbt om att hur Brysselregionen styr projektet i en situation av 

svagt offentligt ledarskap var en strategisk information att ta reda mer på. Att välja ut La Praille-

Ouest, Genève eller Bluefactory, Fribourg, som andra handsexempel var diskuterat. Till slut 

ströks Bluefactory, Fribourg på grund av att det bedömdes som alltför specifikt.  

 

3.4.4 Reflektioner kring tillämpningen av analysverktygen 
För Sud-Est Morgien område var Wankdorf, Bern exempel mest relevant, medan Binckhorst, 

Haag, var bäst lämpligt för La Pale område. La Praille, Genève och Biestebroeck, Bryssel 

exempel erbjöd åtgärder och idéer som kunde konfronteras i alla exempel.  

Att ha mött planerare för att ta reda mer om projektet bidrog till att få en bättre förståelse av 

exemplet, och så kunde det bättre användas i analysen. De kantonala myndigheterna i Genève 

respektive Bern, båda två i Schweiz, accepterade att träffa oss vid sitt kontor. Att skapa kontakt 

med yrkesmän från Belgien och Nederländerna var dock svårare, och till slut lämnades 

frågorna om Biestebroeck respektive Binckhorst obesvarade. Fallstudier Binckhorst, Haag, 

och Biestebroeck, Bryssel, kunde inte fördjupas. Detta gav en bekräftelse av Wolmans (2002) 

påstående om att det var enklare att skapa kontakt med inhemska planerare. 

Att konfrontera utvalda exemplen med regionala planeringsintentioner och lärdomar från 

pågående projekt var ett sätt att överbrygga problemen orsakade av att information från 

Bryssel och Haag saknades, i synnerhet vad gäller genomförandeprocessen. 
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Kapitel 4 – Situationen i Morges  
 

4.1 Det geografiska och demografiska läget 
Morges ligger invid Genèvesjön i Vaudkantonen, i den fransktalade delen i Västra Schweiz. 

Regionen är belägen 10 kilometer väster om Lausanne och 44 kilometer norr om Genève 

(Google Earth, 2017). Regionens yta är 38,22 kvadratkilometer, varav drygt en tredjedel (12,95 

kvadratkilometer år 2012) är bebyggd (BfS/OFS, 2017d). Tre huvudvattendrag rinner igenom 

regionen: Le Boiron i väster, La Morges i centrala regionen och La Venoge i öster. Landskapet 

är kuperat och består huvudsakligen av slättar. 

Regionen försörjs av kommunikationer, vilka är av nationellt intresse. Motorvägen A1 och 

järnvägen går tvärsigenom regionen och kopplar samman den till Genève, Lausanne, Bern 

och övriga Schweiz. Lausanne bangård, som är en viktig knutpunkt för godstrafik i Västra 

Schweiz, ligger i regionens östra del. Med tanke på närheten till dessa infrastrukturer utsätts 

Morges för buller, olycksrisker och strålningsrisker. Markexploateringen nära infrastrukturen 

begränsas av federala bestämmelser gällande ljudskydd (LV/OPB), olyckshändelser 

(StFV/OPAM) och strålningsrisker (NISV/ORNI). Infrastrukturerna skapar dessutom synliga 

separationer i stadsmiljön (Urbaplan, et al., 2016b).  

Figur 6a, 6b och 6c visar Morges geografiska läge på satellitbild, karta och kort. 

 

Figur 6a – Satellitbild över Morges med omnejd (Google Earth, 2017). 
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Figur 6b – Morges geografiska läge (enligt BfS/OFS, 2017a; karta av W.Barbosa). 

 

 

  

  

Figur 6c (forts.) – Bilder på Morges: ovan till vänster: Storgatan (Grand’Rue) i Morges Centrum. Ovan till höger: 

Genèvesjön vid Morges centrum. Nedan till höger: Lausanne bangård. Nedan till vänster: Vingård och byggarbete 

vid Lonay bycentrum (bilder av W.Barbosa). 
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Regionen består av 11 kommuner, med Morges kommun som centralort (Figur 7). År 2015 

bestod regionen av 39 485 invånare (Statistiques Vaud, 2016). Med undantag för Morges är 

kommuner förra detta byar som har äldre bebyggelse kvar i sin kärna (Région Morges, 2016, 

p. 26). 

 

 

Figur 7 – Befolkningsfördelningen i Région Morges medlemskommuner (enligt Statistiques Vaud, 2016). 

 

4.2 Det institutionella sammanhanget 
Région Morges grundades 2008 som ett kommunöverskridande samarbete och fungerar idag 

som ett förbund enligt art. 60 och följande i den schweiziska civilrätten (se ovan) (Région 

Morges, 2009). Organisationen grundades 2007 efter antagandet av medlemskommunerna av 

en utvecklingsplan för Morgesregionen (Schéma Directeur de la région morgienne SDRM). 

Région Morges beskriver sig som en samordnare ”för den fysiska planeringen av Morges 

regionen” och för ”implementeringen av Utvecklingsplanen för Morgesregionen”7 (Région 

Morges, 2017b, min översättning). Planen är inte bindande men utgör ett verktyg för att 

samordna kommunernas åtgärder inom samhällsplanering. Organisationen tilldelas finansiella 

medel ur medlemskommunernas bidrag. Région Morges ingår i en större region, nämligen 

Morges distriktet (District de Morges). Organisationen ARCAM (Association pour la Région 

Cossonay-Aubonne-Morges) ansvarar för den regionala utvecklingen för hela distriktet.   

Région Morges styrs av en ledningsgrupp som består av tre represantanter från 

kommunstyrelserna. Sedan 2017 heter Région Morges ordförande Vincent Jacques, som är 

Morges kommunsfullmäktiges ordförande (syndic). En represantant från varje 

kommunstyrelse sitter i förbundets styrelsegrupp (Groupe de Pilotage GROPIL). Teknikerna i 

organisationens, kommunernas och kantonens planeringsavdelningar sitter i en teknikgrupp 

(Région Morges, 2017d).  

Région Morges är medlem i Storstadsregion Lausanne-Morges (Agglomération Lausanne-

Morges) och förmedlare för Morges i storstadsregionssamverkan, och får därigenom stöd av 

Schweiziska Förbundet och Vaudkantonen (Région Morges, 2017c).  

                                                           
7 Originaltext (på franska) : « Elle a pour but de définir les modalités de collaboration et de partenariat pour le 
développement territorial de la Région morgienne et de régler les modalités de la mise en œuvre du SDRM. » 
(Région Morges, 2017b) 

Kommun Befolkning 2015 Andel i Région Morges

Morges 15623 40%

Saint-Prex 5604 14%

Préverenges 5263 13%

Echandens 2631 7%

Echichens 2585 7%

Lonay 2536 6%

Tolochenaz 1855 5%

Denges 1651 4%

Lully 760 2%

Lussy-sur-Morges 646 2%

Chigny 331 1%

Région Morges 39485 100%
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4.3 Översiktlig beskrivning av industriområden 
Industriområdena har betydelse för det lokala näringslivet. År 2012 omfattades 

industriområdena i Morges av 594 verksamheter med 7802 arbetare på 143,08 hektar 

bebyggd markyta. Medeltätheten är 55 sysselsatta personer per hektar. Detta utgör ungefär 

35% av arbetsplatserna i en femtedel av verksamheterna på cirka 11% av den totala bebyggda 

markytan i Morges (BfS/OFS, 2017b). En stor majoritet av de ligger längs med motorvägen 

och järnvägen. Logistik- och transportföretag (exempelvis bilverkstäder) är de största 

arbetsgivarna i industriområden i Morges, med 25,29% av de anställda år 2012, sedan följer 

konsthantverkare och industrier (15,71%). Industrier inom högteknologier och FoU tar en 

mindre plats i Morges industriområden med sammanlagt 6,74% av de sysselsatta personerna 

(Figur 8). 

 

 

Figur 8 – Fördelningen av arbetare med arbetsplats i industriområden i Morges i ekonomiska sektorerna år 2012 

(BfS/OFS, 2017b). 

 

Figur 9 presenterar industriområden i Morges. 
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Figur 9 – Lokaliseringen av industriområden i Morges (enligt Urbaplan et. al., 2016; karta av W.Barbosa). 

 

4.4 Isolerade verksamheter då, urbaniserade industriområden nu 
Idag upplever Vaudkantonen en snabb demografisk tillväxt. Enligt Statistiques Vaud bestod 

kantonen av 767 497 invånare år 2015, och Morges distriktet 79 992 invånare (Statistiques 

Vaud, 2016). Detta utgör en fördubbling sedan 1950. Enligt prognosen förväntas kantonens 

befolkning högst vara 940 400 invånare år 2030, (+ 23%) (Statistiques Vaud, 2015, p. 29), och 

Morges distriktet, till högst 96 800 invånare (+21%) (ibid., p.40). 

Verksamheter var redan etablerade i början av 1900-talet i de kommuner som numera bildar 

Région Morges. Omkring Morges järnvägsstation etablerade sig innan 1900-talet lagerhus för 

lokal handel, exempelvis trä, sten, salt, vin, ost eller skomakeri. En chokladfabrik var etablerad 

på Echandens kommun, ett smälthus och ett garveri öster om Morges stad, samt ett glasbruk 

i Saint-Prex kommun (Urbaplan, et al., 2016b). På den tiden var regionen förhållandevis glest 

befolkad. År 1950 bestod kommuner av drygt 11 600 invånare. Morges, med 6500 invånare, 

utgjorde regionens enda urbana centrum (Statistiques Vaud, 2016). 

Under efterkrigstiden tog befolkningsökningen fart i Morges. Mellan 1955 och 1965 ökade 

befolkningen i hela regionen med 35%, vilket var snabbare än i övriga distriktet (+16%) och i 

övriga kantonen (+21%). Året 1964 blev en milstolpe för regionens utveckling, då motorvägen 

A1 togs i bruk på sträckan Genève-Lausanne (RTS, 2014). Motorvägen gynnade 

stadsutvecklingen. Mellan 1965 och 1975 ökade befolkningen med 40%, vilket var snabbare 

än i övriga distriktet (+21%) och i övriga kantonen (+9%). Efter 1975 bromsades 

befolkningsökningen in i regionen. 

Figur 10 åskådliggör befolkningsutvecklingen i Morges sedan 1955. 
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Figur 10 – Befolkningsutvecklingen i Morges jämfört med övriga Vaudkantonen (enligt Statistiques Vaud, 2016). 

 

 

Invigningen av motorvägen A1 öppnade upp nya möjligheter för etableringen av nya företag i 

regionen. Med invigningen av Lausanne bangård i Denges kommun 1971 blev dessutom 

regionen en knutpunkt för godstrafik med järnväg. Under 1970-talet uppfördes de flesta 

industriområden i Morges, längs med motorvägen (Urbaplan, et al., 2016b). Efter 1990-talet 

förtätades i första hand vissa redan etablerade industriområden med nya verksamheter. 

Befolkningsökningen skedde i samband med bebyggelseutbredningen. I genomsnitt togs 

0,71% ny mark i anspråk varje år mellan 2004 och 2012 (+0,56% mellan 1992 och 2004) 

(BfS/OFS, 2017d). Denna tendens gällde nästan alla kommuner (Figur 11). 

 



32 
    
 

 

Figur 11 – Bebyggelseutvecklingen i Morges 1992-2004-2012 (enligt BfS/OFS, 2017d). 

 

I de kommuner som förtätas mest går urbaniseringen mot de redan etablerade 

industriområdena (Figur 12). Vissa av dem har blivit fångade av bebyggelseutbredningen. 

 

 

Figur 12 – Bebyggelseutbredningen i Morges 1959-1980-2009 (enligt BfS/OFS, 2016; karta av W.Barbosa). 
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För vissa verksamheter såsom tjänsteföretag kan den pågående urbaniseringen betyda nya 

utvecklingsmöjligheter genom att ha tillgång till fler kunder eller ny kontorsyta. För andra 

verksamheter såsom industrier, ytkrävande verksamheter eller konsthantverkare blir antalet 

tillgänglig markyta i direkt närhet av området allt färre, vilket begränsar deras 

utvecklingspotential. Dessutom kan en högre folksmängd skapa konflikter mellan dessa 

verksamheter och nyinflyttade invånare som kan störas av buller, illaluktande dofter eller 

lastbiltrafik. Utifrån ett landskapsperspektiv kan till och med ett industriområdesutsikt upplevas 

som störande, därmed kan konflikter mellan bostäder och verksamheter uppstå. 

 

4.5 Oanpassade planeringsverktyg för industriområden 
Morges är en attraktiv och växande region, men den måste räkna med strängare 

planeringsverktyg som följd till revideringen av de nya federala, kantonala och regionala 

planeringsriktlinjerna (se bilaga 1 för utförligare information). I synnerhet betraktas 

utvecklingsplanen för storstadsregionen Lausanne-Morges och kantonala översiktsplanen. De 

verkar dock inte vara anpassade för att integrera näringslivets behov i stadsutvecklingen. 

Kantonala översiktsplanen i Vaudkantonen förespråker inte bara reducering av kommunernas 

byggzoner (åtgärd A12 i kantonala översiktsplanen) (Etat de Vaud, 2016, p.54, se bilaga 1), 

utan också förtätning av stadsområdena (åtgärd A11, ibid., p.50) och koncentration av 

stadsutvecklingen i regionala kärnor (åtgärder B11 och B12, ibid., p.108).  Morges, som del av 

storstadsregionen Lausanne-Morges, omfattas av prioriterat förtätningsläge. Men 

industriområden kan inte förtätas på ett enkelt sätt. 40% av den tillgängliga markytan i 

industriområdena bedöms i stort sett vara obyggbar på grund av förekomsten av lagrings- och 

logistikutrymme eller parkeringsplatser. Bara 60% av samtliga industriområdens lediga yta kan 

bebyggas. Tillgången till exploateringsbar mark försvårar utbyggnaden av industriområden. 

Utvecklingsplanen för storstadsregion Lausanne-Morges bygger på kantonala 

översiktsplanens åtgärder och förespråker i första hand utvecklingen av den avgränsade 

storstadstätorten (”Périmètre compact”). Där bör tätheten hållas på minst 100 invånare och 

sysselsatta personer per hektar (PALM, 2012, p. 46). I synnerhet bör de utpekade strategiska 

lägena förtätas. I Morges finns två strategiska lägen som är avsedda för tätare bebyggelse. 

Läget H1 ligger öster om Morges Centrum och läget H2 ligger väster om Morges centrum (ibid., 

p.95). I dessa lägen förespråker andra versionen av utvecklingsplanen för storstadsregionen 

Lausanne-Morges (PALM 2è génération) en minimal täthet av 200 invånare och sysselsatta 

per hektar (ibid., p.46).  

Problemet är att förtätningslägena omfattar industriområden utan att formulera särskilda 

bestämmelser för dem. Utvecklingsplanen för 2012 verkar enbart fokusera på 

bostadsbyggande med anledning av bostadskris och tillgodoser inte näringslivets utveckling. 

Den nya planen för 2016 kunde inte längre bortse från industriområdens särskilda behov. 

Strategiska lägen behövde justeras 2016 (ibid., p.68). 

Figur 13 sammanställer utförligt regionala och kommunala planeringsintentioner på 

industriområden i Morges. 
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Figur 13 – Sammanställning av kända eller kommande planeringsintentioner på industriområden i Morges år 2017 

(enligt Urbaplan et. al., 2016; PALM, 2016). 
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Kapitel 5 – Fyra exempel på förtätningsprojekt i industriområden 
 

5.1 ”Utvecklingsfokus” Wankdorf i Bern (Schweiz) 

5.1.1 Situation: En lång kantonal erfarenhet inom näringslivsutveckling 
Bern var år 2015 med drygt 140 000 invånare Schweiz fjärde största stad (BfS/OFS, 2017c) 

och sätet för landets federala politiska institutioner. Staden ligger i mitten av en förhållandevis 

stor funktionell region, Huvudstadsregion Schweiz (Hauptstadtregion Schweiz/Région 

Capitale Suisse) som omfattar delar av Bern, Solothurn, Neuchâtel, Fribourg och Valais 

kantoner. 

I Bernkantonen är den kantonala  rollen som samordnare inom näringslivsutveckling historiskt 

välutvecklad. År 1989 lanserade kantonen sitt regionala planeringsverktyg för 

näringslivsplatser i form av ”utvecklingsfokus” (Entwicklungsschwerpunkten ESP). Syftet med 

detta verktyg är att genom en ökad kantonal kontroll över markyta avse nya byggbara 

fastigheter för industriella och ekonomiska ändamål. Tillgänglighet till motorvägar är en av de 

huvudkriterierna som avgör lokaliseringen av utvecklingsfokus. Lokaliseringen av 

utvecklingsfokus står fast i kantonala översiktsplanen och därigenom är bindande för 

myndigheter. Idag syftar utvecklingsfokus till att binda ihop kantonala policyer inom 

näringslivsutveckling, fysisk planering, trafik och miljö (Kanton Bern, 2017). Sedan 2012 

utpekas vissa områden som ”Premium-uvecklingsfokus”. Dessa områden anses på grund av 

sitt stora kantonala intresse kräva stora samordningsinsatser, därför tar kantonen över som 

projektledare (ibid.). Bland dessa områden förekommer Wankdorf-området i Bern (Figur 14). 

 

Figur 14 – Satellitbild över Wankdorf, Bern (Google Earth, 2017). 
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Wankdorf ligger öster om Bern och inkluderar kommunerna Bern, Ittingen och Ostermudigen 

kommun, där markpotential för ny bebyggelse finns. Området är känt i Schweiz för det hyser 

den Schweiziska Stadion (Stade de Suisse), som byggdes inför Fotboll-VM 1956. Sedan dess 

tog områdets utveckling fart, i samband med invigningen av motorvägen A6. Idag hyser 

området storskaliga anläggningar såsom Bernmässan ”BernExpo” och PostFinance-Arena.  

 

5.1.2 Binda ihop anpassad företagslokalisering med tillgänglighet till kollektivtrafik 
Syftet med projektet var att förtäta ett redan bebyggt område genom att anpassa sig till 

befintliga verksamheter. I områdets västra sida planerades lokalytor för tjänsteföretag och 

bostäder i tät bebyggelse i anslutning till pendeltågsstationen. I områdets mellersta sida 

(Vorderen Allmend) avsågs markytor för ytkrävande verksamheter inom nöje och fritid samt 

idrott och mässa. I områdets östra sida etablerades industrier inom avancerad teknologi (Mösli 

och Schermen). På ett förre detta militärt område byggs myndigheter, bostäder och hoteller 

(Kanton Bern, 2016). 

Projektet har pågått sedan 1995 och regleras av översiktsplanen för ”ESP Wankdorf”-projektet 

mellan kommunerna Bern, Ittigen och Ostermundingen, Bernkantonen, BernExpo och 

tågbolagen SBB och VBS. I Bernkantonen kan översiktsplaner etableras på vilket område som 

helst, där senaste revideringen skedde år 2016. Dokumentet innehåller bestämmelser om 

zonindelning, trafik- och miljöpåverkan (ibid.). Att använda ett juridiskt bindande dokument 

anser kantonala myndigheterna ge en tydlig ram till inblandade aktörer och minskar antalet 

missförstånd i projektets genomförande (Flückiger & Bessire, 2017). 

Tillgängligheten med spårbunden kollektivtrafik är en central aspekt i projektet. För det första 

ansågs området ”Wankdorf” som ett strategiskt läge i Bern Vision (Räumliches 

Stadtentwicklungskonzept Bern 2016 STEK 2016). Där bör urbanisering knytas ihop med 

spårbunden kollektivtrafik, särskilt omkring pendeltågs- och spårvägsstationer. En hög 

tillgänglighet förväntades gynna tätare bebyggelse. Anslutningen till motorvägen A6 bedömdes 

stärka områdets strategiska läge (Stadt Bern, 2016). Områdena som ansågs ha en lägre 

tillgänglighet med kollektivtrafik betraktades i projektet som i behov av mer samordning och 

fick ett högre fokus (Kanton Bern, 2016). 

För det andra har försök gjorts att reducera bilens plats i området. Den samtidiga förekomsten 

av bostäder nära verksamheter styrdes genom att öka andelen kollektivtrafik och cykel i 

trafikslagsfördelningen. Kring Wankdorf station är målet att minska trafikflödet med privatbil 

med 30%. Dessutom förespråker zonindelningen att minska antal parkeringsplatser och at 

koncentrera dem kring verksamheter som orsakar höga biltrafikflöden såsom Bernmässan och 

Schweiziska Stadion. En utbyggnad av infartsparkeringen vid Neufeld stadsdel, norr om Bern 

och väster om Wankdorf, skulle minska bilflödet in i området. Däremot medger kantonala 

myndigheterna att detta koncept inte fungerar i verkligheten (Flückiger & Bessire, 2017). 

 

5.1.3 En ständigt reviderad planeringsprocess 
Projektet styrs av Bernkantonen och Bern stad, tillsammans med de privataktörer som 

påverkas, såsom Bernmässan. Marken ägs framförallt av offentliga ägare, såsom Bern stad, 

kantonen, Schweiziska Armén (Armasuisse) och Fastighetsägarnas offentliga förbund 

(Burgergemeinde). Rollerna mellan kantonen och kommuner är tydligt omfördelade: Kantonen 

tar över ledningen och kommuner ansvarar för frågor rörande genomförandet. Detta skapar 

förutsättningar för ett starkt offentligt ledarskap som kan implementera effektivt sin 

utvecklingsvision. 
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Samordningen mellan de olika markägarna sker genom en löpande uppföljning av områdets 

förutsättningar som iakttar fastighetsägarens intentioner. Detta sker genom en tydlig intern 

organisation. En grupp är ansvarig för samverkan med näringslivet (Wirtschaftsgruppe) medan 

andra ansvarar för projektets uppföljning (Flückiger & Bessire, 2017). För att motverka risker 

med ”markhamstring” understyrker kantonen och staden att anknytningen mellan urbanisering 

och kollektivtrafik kan maximera realisationsvinster. Enligt kantonala myndigheten bidrar detta 

till att minska infrastrukturomkostnader (Kanton Bern, 2016). Detta ger ett argument till att 

fokusera på tillgänglighet i projektet. 

För att förenkla samverkan med näringslivet utsåg kantonen två personer till permanenta 

projektansvariga och talespersoner för projektet. Detta anses ge stabilitet åt näringslivsaktörer 

under projektets genomförande. Från näringslivets sida upplevdes detta som gynnsamt: Att 

samtala med samma projektansvarig minskar oroligheter bland näringslivsaktörer. Från 

myndigheters sida orsakade en sådan relation med näringslivsaktörer utmaningar. Det krävs 

”en öppen och ärlig dialog” med näringslivsaktörer (Hauptstadtregion Schweiz, 2016). 

 

 

5.2 Industriområden i den ”kompakta staden” i Binckhorst, Haag 

(Nederländerna) 

5.2.1 Situation: En ”kompakt stad” i markbrist 
Haag är Nederländernas politiska huvudstad och sätet för internationella organisationer såsom 

Internationella Domstolen. Staden ligger norr om Rotterdam och ingår i storstadsregionen 

Randstad Holland som bildar en trekant från Amsterdam till Rotterdam och Utrecht. Med drygt 

519 000 invånare har staden en hög befolkningstäthet med mer än 500 invånare/ha (CBS, 

2017). Befolkningstillväxten ökar efterfrågan på den tillgänglig markyta. Kommunen, som är 

ansvarig för samhällsplanering, visade intresse för sina industriområden för att kunna bemöta 

den stigande befolkningen. 

Haag kan beskrivas som ett exempel på den nederländska ”kompakta staden”. Begreppet 

introducerades under 1970-talet för att begränsa utglesningen av landets städer och 

koncentrera dess utveckling till urbana områden. Den ”kompakta staden” anses som ett urbant 

område som har en storlek som möjliggör en optimal användning av servicepunkter, 

arbetsplatser och infrastruktur, och som motverkar sociala segregationen som stadsutglesning 

anses orsaka (Korthals Altes & Tambach, 2008). I Nederländerna sker inte förtätning på 

obebyggd markyta (greenfields) och därför saknas byggbar markyta. Istället förtätas redan 

bebyggda områden (brownfields). Att utveckla vissa områden såsom industriområden kräver 

ett funktionsbyte mot funktionsblandade områden (ibid.). 

Binckhorst, söder om Haags centralstation (figur 15), är ett exempel på ett industriområde som 

genomgick ett funktionsbyte mot ett funktionsblandat område. Utgångspunkten i projektet var 

den negativa bild området förmedlade. Lokaler ansågs vara överdimensionerade, många 

lokaler förblev lediga, investeringar var låga, och området saknar en sammanhållande 

identitet. Vid sidan av Internationella Domstolens tillfälliga lokaler och eftersökta kontorsytor 

förekom samtidigt gamla verkstäder och störande industrier (Den Haag Gemeente, 2005). 

Området förväntades förnyas med en högre täthet. I projektet bestämdes ett 

markanspråksindex av 0,6 till 1,0. 5’000 bostäder och 85’000 m² kontorsyta planerades (Den 

Haag Gemeente, 2007). Området räknade med miljömässiga begränsningar i form av 

vattendrag, järnvägar och en motorväg. 
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Figur 15 – Satellitbild över Binckhorst, Haag (Google Earth, 2017). 

 

5.2.2 Lokal och regional strategisk företagslokalisering 
Haags kommun valde uttryckligen att prioritera etableringen av icke-störande, arbetsintensiva 

verksamheter, som anpassats till stadsmiljö. I synnerhet attraherades kreativa verksamheter 

såsom design studios (Den Haag Gemeente, 2005). Detta skedde genom att binda ihop 

förtätning och urban kvalitet. Offentliga utrymmen i form av parker och gröna områden 

planerades i områdets centrala delar. Dessa förväntades ge rum till festivaler och evenemang, 

samtt locka till sig cateringsverksamheter. Genom att förmedla bilden av ett livligt område 

hoppades kommunen på att locka verksamheter och invånare. Vid vattendraget byggdes 

bostäder för att ge området en attraktiv livsmiljö och för att förbättra områdets bild. 

Företagstjänster av hög kvalitet attraherades för att förse verksamheter med eftersökta tjänster 

(Korthals Altes & Tambach, 2008).  

En sådan utvecklingsstrategi innebar att vissa befintliga verksamheter inte längre fick vara 

kvar i området. Två lösningar identifierades för att lösa lokaliseringskonflikter. För det första 

fick störande verksamheter såsom betongfabriker, sophanteringsverksamheter och en 

återvinningsstation omlokaliseras utanför kommunen. Genom ett samarbete mellan 

kommunen och regionen för en regional strategi för industriområden kunde en ny lokalisering 

hiitas inom regionen. Exempelvis kunde lediga markytor sydöster om Haag utnyttjas för att 

omlokalisera återvinningsstationen. Omlokaliseringen av dessa verksamheter frigjorde 10% 

av områdets yta för bostäder (ibid.).  

Andra verksmheter behövde däremot inte omlokaliseras och kunde därmed stanna kvar i 

området. Närheten av bostäder riskerade dock att begränsa verksamheternas 

utvecklingsmöjigheter. Kommunen föreslog att dessa verksamheter skulle bilda kluster med 
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andra. Kommunen bad verksamheter om att identifiera synergier med varandra för att spara 

markytor. 

 

5.2.3 Tätt samarbete med privataktörer 
Vanligtvis är Haags kommun fastighetsägare, däremot utgjorde Binckhorst  ett undantag. Detta 

då fastigheterna ägdes i första hand av etablerade verksamheter. Detta tvingar kommunen att 

samarbeta med privatägare för att köpa marken och sprida risker förknippade med 

utvecklingen på redan bebyggd mark. Förhandlingarna skedde i första hand med 

verksamheter som tvingades flytta. Kommunen valde att inte tvinga dessa företag att sälja 

marken, eftersom de skulle behöva kompenseras båda för båda fastighetens ekonomiska 

värde och för omlokaliseringsomkostnader. Istället utövade kommunen sin förköpsrätt, dvs att 

den hade förtur att köpa vid försäljning. I stort sett fick kommunen, som första handsköpare, 

förhandla försäljningsvillkor och priset. Endast ifall parterna inte kom överens om 

försäljningsvillkoren kunde marken säljas till en tredje part (Korthals Altes & Tambach, 2008). 

Så fort kommunen ägde markytan förfogade den över handlingsutrymme för att bestämma 

projektets inriktning. Under projektarbetet beviljade kommunen bygglov till byggprojekt som 

bara stämde överens med utvecklingsvisionen (Den Haag Gemeente, et al., 2006).  

Samarbetet med privataktörerna skedde också under projektets genomförande. Kommunen 

fruktade att riktlinjerna för genomförandet inte ifrågasätts av byggherrarna. Projektet styrdes 

genom utnyttjande av metoder som används i privatsektorn. Kommunen offentliggjorde sina 

intentioner och band byggherrar genom en avsiktsförklaring. Genom att reglera byggherrars 

agerande med avtal avsåg kommunen att ge en tydlig ram på projektets genomförande (Den 

Haag Gemeente, et al., 2006).   

 

 

5.3 Synergier mellan verksamheter i La Praille-Ouest, Genève (Schweiz) 

5.3.1 Situation: Markoptimering i en tät, växande, men trång kanton 
Genèvekantonen, med drygt 500 000 invånare på 2 820 hektar, är en av de tätaste kantoner i 

Schweiz (ca 170 invånare per hektar). Kantonen har sedan länge varit utsatt för en hård 

markbrist som den pågående befolkningstillväxten och den nya federala 

samhällsplaneringslagen försvårar. Enligt den kantonala översiktsplanen utgjorde 2013 

kantonens disponibla byggzoner endast 5% av samtliga byggzoner (Etat de Genève, 2013). 

Markbristen försvårade bostadsbyggande och företagsetableringar. Att behöva förtäta redan 

bebyggda områden på ett sammanhållande sätt är något som kantonala översiktsplanen 

ansåg som nödvändigt. 

Det offentliga ledarskapet i Genève har varit historiskt starkt. Genèvekantonen ansvarar för 

fysiska planeringsfrågor genom att styra markanvändningen och projektens genomförande. 

Båda kantonen och kommuner äger betydande delar av markytan, inte minst i 

industriområden. Sedan 1950-talet styr Stiftelsen för Industriella Fastigheter (Fondation pour 

les Terrains Industriels FTI) marken i industriområden för kantonen. Stiftelsens roll är att 

erbjuda markyta till verksamheter som önskar etablera sig i regionen eller som vill epandera, 

garantera konkurrenskraftiga markpriser, samt erbjuda omlokaliseringslösningar. Stiftelsen 

agerar som en samordnare mellan fastighetsmäklare och verksamheter samt verksamheter 

emellan för att ge upphov till synergier (FTI, 2017).  
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La Praille, som är ett industriområde söder om Genève stadscentrum (se figur 16), förväntas 

förtätas med verksamheter och bostäder. Kantonen och kommuner äger 84% av markytan i 

hela planområdet (Etat de Genève, 2015) (ibid.). I projektet får olika delar olika 

planeringsbestämmelser. I La Praille området, som är det kvarstående industriområdet, 

avsätts markyta för endast industrier och ytkrävande verksamheter, medan övriga områden 

avsätts för bostäder och lokalytor (ibid.). Projektet strys av principen ”en bostad för en 

arbetsplats”: 11 000 bostäder och 11 000 arbetsplatser planeras i hela planområdet.Området 

förväntas ha en mycket hög tillgänglighet till hela regionen med förekomsten av motorvägen 

A1a, spårvagnslinjen 15, och två stationer för framtida Genèveregionens pendeltåg ”Lancy 

Pont-Rouge” och ”Carouge – Bachet”. 

  

 

Figur 16 – Satellitbild över La Praille, Genève (Google Earth, 2017). 

 

5.3.2 Synergier genom logistik och funktionsblandning 
La Praille-Ouest är ett område med höga miljöbegränsningar. Till området räknas motorvägen 

A1a och en bangård, samt ligger nära täta urbana områden. Miljömässiga begränsningar 

används som fördelaktiga element för att säkerställa ett välfungerande näringsliv. De används 

framförallt för att skapa bättre synergier mellan företag. 

Synergier skapas genom en lämplig lokalisering av verksamheter beroende på dess 

förhållningssätt till urbana områden och dess logistikbehov. La Praille-Ouest området ger ett 

tydligt exempel, där industrier och ytkrävande verksamheter kopplas samman med 

motorvägen. Logistikbehoven bemöts inte av varje enskilt företag. Logistikbehoven utvärderas 

beroende på om verksamheten fraktar sitt gods med tåg eller med lastbilar. Verksamheter som 

visar samma behov grupperas på samma områden. På så sätt sparas markyta och ger 

verksamheter en bättre flexibilitet (Etat de Genève, 2016). Detta frigör utrymme för småskaliga 

logistikanläggningar som försörjer kantonens nära avhämtningspunkter med gods. Att förse 
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kantonen med anläggningar som ser ut som ovan nämnda ”City-logistiks” anläggningar” (se 

kapitel 2.2.2) närmar verksamheter från leveranspunkter i staden, och på så sätt bättre 

anpassa leveranssätten (ibid.).  

Ett annat sätt att skapa synergier inom logistik är att dirigera om trafikflöden in i området. Målet 

är att minska bil- och lastbilstrafikflöde för att skydda angränsade bostadsområden från bullrar. 

En hierarki mellan vägarna bestäms. På en särskild väg (Route des Jeunes) avsätts för biltrafik 

medan sekundära vägar dirigeras om för gående och cykel (ibid.). Därigenom kan offentliga 

utrymmen planeras 

Att optimera omdirigeringen av logistik och trafik öppnar möjligheten för flera verksamheter att 

etablera sig i området. I planeringsbestämmelserna ingår utnyttjande av gatuplanet och en 

vertikal förtätning genom högre byggnader för nya lokaler. Lokalerna är avsedda för industriella 

verksamheter eventuellt logistikanläggningar och för icke-industriella verksamheter. Genom 

en högre funktionsblandning skulle ett mer animerat område gynnas (ibid.).  

 

 

5.4 Att styra ett projekt med ett svagt offenligt ledarskap i Biestebroek, Bryssel 

(Belgien)  

5.4.1 Situation: En splittrad stad med ekonomiska svårigheter 
Bryssel är Belgiens federala huvudstad, en viktig nationell industristad, och huvudsätet för EU-

institutioner. Storstadsregionen Bryssel-Huvudstad (Région de Bruxelles-Capitale) har 1,1 

miljoner invånare, men präglas av en betydande kommunsplittring, med 19 kommuner. I 

Bryssel kommun, som är regionens största kommun, bor endast 10% av regionens befolkning, 

med 160 000 invånare. Ansvaret för samhällsplaneringen tillfaller båda regionen och 

kommuner, vilket skapar komplexa situationer. Dessutom ligger staden, som är främst 

fransktalande, mitt i det nederländsktalande Flandern. Ansvarssplittringen och de 

språkmässiga konflikterna som uppstår i staden med omnejd utgör stora hinder för en 

välfungerande stads- och regionplanering över administrativa gränser (De Boeck, 2008). 

Sedan 1980-talet har Brysselregionen drabbats av avindustrialisering. Mellan 1981 och 2011 

krympte industrisektorn i regionala ekonomin från 19% till 8,3%. 45% av de nerlagda 

verksamheter sedan 1997 omvandlades till bostäder, särskilt i centrala kommuner, och 23% 

till kontor. 15% av regionens lokaler förblev tomma, varav 29% är övergivna (Van de Casteele, 

2013). Arbetslösheten i Brysselregionen förblir hög, med 17,5% som sökte sysselsättning år 

2015 (Statbel, 2017). Trots detta upplever Brysselregionen en stark befolkningstilväxt: 

Folkmängden i regionen förväntas öka med 30% till 1,47 miljoner år 2060 (Van de Casteele, 

2013). 

Att förse dagens och den framtida befolkningen med bostäder och arbetsplatser är en 

utmaning som Brysselregionen står inför. Men detta ställer frågor om lämpligheten av 

kvarstående verksamheter med urbana områden. I synnerhet räknar Bryssel hamnrelaterade 

verksamheter längs med kanalen Bruxelles-Charleroi, som är ytkrävande och störande. I 

hamnområdet Biestebroeck, Anderlecht kommun, söder om Bryssels Södra station (Bruxelles-

Midi/Brussel-Zuid) (figur 17), planeras en omfattande förtätning av området med bostäder och 

urbant lämpliga verksamheter, med bevarandet av hamnrelaterade verksamheter. 11 500 

invånare och 3 000 arbetsplatser förväntas ta plats. 100 000 kvm lokalytor för industrier och 

25 000 kvm för anläggningar såsom myndigheter och idrottanläggningar planeras (Région de 

Bruxelles Capitale, 2017a). 
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Planområdet visar omfattande miljöbegränsningar. Utöver kanalen och närliggande järnvägen 

är marken förorenad på grund av hamnrelaterade verksamheter. 

 

Figur 17 – Satellitbild över Biestebroeck, Bryssel (Google Earth, 2017). 

 

5.4.2 Myndighetens bristande ledarskap i projektets genomförande 
I Brysselregionen är det offentliga ledarskapet svagt, och myndigheterna har svårt att använda 

sina planeringsverktyg effektivt. 

För det första är marken i Biestebroeck främst privatägd, framförallt av verksamheter. 

Myndigheterna behöver planera i samarbete med privataktörer, och inte minst med 

byggherrar. I Biestebroeck har byggherren Boghossian köpt delar av planområdet och söker 

bygglov. Byggherrar drivs av vinstintentioner, vilka inte påskyndar  projektens genomförande. 

Boghossian medger att det inte avser att fullfölja byggprocessen: Så fort byggloven har 

utfärdats säljer bolaget fastigheterna med bygglovet (Le Soir.be, 2016). Ett sådant beteende 

gynnas av att myndigheter förfogar över få verktyg för att säkerställa fullföljandet av 

projektarbetet.  

För det andra har visionen för Biestebroeck formulerats delvis inom ramen för planarbetet för 

Regionala planen för en hållbar utveckling (Plan Régional de Développement Durable PRDD). 

Under planarbetet framgår målet att integrera befintliga verksamheter i stadsmiljö och ge 

förutsättningar för funktionsblandning (PRDD Bruxelles, 2017). Detta bidrar till en storytelling 

där Biestebroeck anses som ett ”laboratorium för framtidens stad”, i enlighet med sin historia. 

Storytelling bidrar till att ena inblandade aktörer om en vision för områdets utveckling (Région 

de Bruxelles Capitale, 2017a). 

Genomförandefasen styrs juridiskt av regionala översiktsplanen (Plan Régional d’Affectation 

du Sol PRAS) som ger översikt på zonindelningen i hela regionen. Dokumentet kompletteras 

av detaljplaner (Plan Particulier d’Affectation du Sol PPAS) där kommunen eventuellt regionen 
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beskriver planeringsbestämmelser för ett avgränsat område. En sådan plan gäller för 

Biestebroeck område. Däremot formulerar ett annat, icke-bindande planeringsdokument, 

nämligen Kanalplanen (Plan Canal), riktlinjer för genomförandefasen i bl.a. Biestebroecks 

område inom ett flertal områden: bostadsbyggande, näringsliv, trafik. Att förfoga över ett flertal 

planeringsdokument med varierande juridisk bindningskraft kräver att se till att de förhåller sig 

effektivt med varandra för att inte skapa förvirring. 

För det tredje förfogar sedan 2013 Brysselregionens översiktsplanen (PRAS) över en särskild 

zonindelning för verksamheter som är lämpliga i stadsmiljö, nämligen ”Zon för företag i 

stadsmiljö” (Zone d’entreprises en milieu urbain ZEMU). I denna zon ingår endast företag med 

en lokalyta under 2 000 kvm, med undantag för redan befintliga verksamheter. Huruvida ett 

företags storlek stämmer med zonens bestämmelser bestäms av kommunen som utfärdar 

bygglovet. Detaljplaner (PPAS) behöver komplettera planeringsbestämmelser för denna zon. 

Biestebroeck planområde innehåller zoner för företag i stadsmiljö. Däremot kan, med 

undantag för regionala zonindelningen, alla bestämmelser innehållna i en detaljplan 

ifrågasättas av kommunen under bygglovansökan (Région de Bruxelles Capitale, 2017b). 

Detta försvagar myndighetens handlingskraft och skapar juridisk osäkerhet.  
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Kapitel 6 – ”Tillämpning” i Morges 
 

6.1 Sud-Est Morgien: Näringsliv i en utbredd stadskärna 
Sud-Est Morgien ligger öster om Morges stadscentrum, längs med Lausannegatan, på gatans 

norra sida (Figur 18). Området är 7,12 hektar stort. År 2012 var 41 verksamheter etablerade 

och omfattade sammanlagt 809 sysselsatta. Energileverantören ”Romande Energie” har sitt 

huvudkontor i området och är den främsta arbetsgivaren med 426 anställda år 2012 (53% av 

områdets arbetsplatser). Sedan följer logistikföretag med circa 173 sysselsatta personer (21% 

av områdets arbetsplatser) (BfS/OFS, 2017b). Området har varit avsatt för industriella 

ändamål sedan länge, eftersom ett smälthus var etablerat vid början av 1900-talet. 

I kommunala översiktplanen framgår Sud-Est Morgien som ett område med 

förtätningspotential. Kommunen avser att breda ut stadskärnan österut och att ge 

industriområdet en urban profil (Commune de Morges, 2009). I översiktsplanen för 

storstadsregion Lausanne-Morges ingår området i ett strategiskt läge (H1), där tätheten av 

invånare och sysselsatta personer bör uppnå 200 per hektar (PALM, 2016). Ett 

detaljplanarbete pågår i Sud-Est Morgien område.(Commune de Morges, 2013).  

Förhandsstudierna klassificerar Sud-Est Morgien som ett ”urbant område”, det vill säga att 

området förväntas integreras i en tät och funktionsblandad stadsmiljö. Industrier och 

hantverkare tolereras så länge de inte orsakar buller. Upp till 11% bedöms kunna förbli i 

området under villkor (Urbaplan, et al., 2016b). Här undersöks huruvida befintliga 

verksamheter inom dessa sektorer kan få rum i ett urbant område. 

 

 

Figur 18 – Satellitbild över Sud-Est Morgien (Google Earth, 2017). 
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6.1.1 Beskrivning: Befintlig bebyggelse och planeringsintentioner 
Området bebyggdes i sitt nuvarande skick efter 1950-talet. Byggnaderna tar olika former. 

Fornlämningar som påminner om det gamla smälthuset har bevarats. Fasaden används av 

livsmedelsaffären Aldi Suisse (Figur 19a). Övrig bebyggelse är förhållandevis tät och består 

huvudsakligen av höghus med minst två våningar. En analys på fältet visar att kontorsytor 

upptar en vikig plats i området. På andra sidan kantonväg 18 (Lausannegatan) separerar 

höghusbostäder industriområdet från sjöstranden. Sud-Est Morgien kan beskrivas som ett 

funktionsblandat område. Där finns kontorsytor, butiker med skyltfönster, hantverkare, 

bilverkstäder, en skola, en restaurang, med mera, enligt egna observationer (Figur 19b). 

Området struktureras av kantonväg 1 (Lausannegatan). Bebyggelsen följer den avlånga gatan. 

Närliggande mindre gator saknas, med undantag av Saint-Jean Stationsgata och mindre vägar 

till sjöstranden. Organiserade offentliga utrymmen saknas. Spontana mötesplatser har 

identifierats vid höghusens gatuplan,  utanför kantonväg 1 (Figur 19c). Ett litet torg finns vid 

huvudentrén av Romande Energie.. 

Parkeringsplatser verkar enligt egna observationer uppta en viktig plats i stadsmiljön. 

Parkeringar finns huvudsakligen vid Aldi Suisse, tankstationer, bilverkstäder och Romande 

Energie. Utkanterna vid järnvägen används som lagringsplats och logistikområden, där 

skrymmande fordon och varor kan lagras (Figur 19d). 

 

 

Figur 19a (till vänster) – Kvarstående fasad från det före detta smälthuset (Foto av W.Barbosa).  

Figur 19b (till höger) – Skylt med verksamheter hysade i en kontorbyggnad (Foto av W.Barbosa). 

 

 

Figur 19c (till vänster) – En spontan mötesplats vid en byggnads entré (Foto av W.Barbosa).  

Figur 19d (till höger) – Ett parkeringsställe och en logistikanläggning (Foto av W.Barbosa). 

 

                                                           
8 Schweiziska kantonvägar motsvarar svenska riksvägar 
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Kantonväg 1 är den främsta kommunikationen i Sud-Est Morgien. Vägen går genom regionen 

från väster till söder och kopplar regionen till universiteten och Lausannes centrum. 

Följaktligen är trafikflödet högt. Enligt egna observationer uppnår den maximala hastigheten 

60 kilometer per timme (Figur 19e). 

Storstadsregion Lausanne-Morges avser omstrukturera kantonväg 1 för att anpassa vägen till 

närliggande urbana områden. Syftet är att förbättra förekomsten av olika färdmedel och att 

säkra livskvaliteten för boende längs med vägen. Bland annat planeras ett bussfält och en 

rondell. 

Området är välförsörjt av kollektivtrafik. Två busslinjer gör uppehåll i området med hög 

turtäthet. Vid järnvägsstationen ”Morges Saint-Jean” avgår regionala pendeltåget varje timme 

mot Morges centralstation och mot Lausanne centralstation.  

Cykelbanor finns på båda sidor Lausannegatan. Banorna är dock oskyddade från trafiken, 

vilket kan skapa osäkerhet. Gångbanor finns på trottoaren och övergångsställena är 

bevakade. Avståndet mellan övergångsställen har dock bedömts som högt. 

  

 

Figur 19e – Övergångsställe med hastighetsskylt (Foto av W.Barbosa). 

 

Området är splittrat i 28 fastigheter och den genomsnittliga storleken är 0,25 hektar per 

fastighet. Nästan hela området är privatägt, i synnerhet av verksamheter. Kommunen och 

kantonen är delägare av kantonväg 1. Morges kommun äger övriga gator. Järnvägen ägs av 

Schweiz federala järnvägsbolag SBB (Figur 19f). 
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Figur 19f – Markägande i Sud-Est Morgiens industriområde (Registre Foncier Vaud, 2017). 

 

Figur 20 sammanfattar Sud-Est Morgiens urbana sammanhang. 

 

Figur 20 – Sud-Est Morgien urbana sammanhang (karta av W.Barbosa). 
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Sud-Est Morgien betraktas som ett blivande ”urbant” område där industriella verksamheter 

tolereras. Trafikfrågor och offentliga utrymmen är två aspekter som ska tas upp ifall ett 

stadsutvecklingsprojekt genomförs mot denna avsikt. 

 

6.1.2 Analys: Tillgänglighet som utgångspunkt till en högre urban integration av 

verksamheter 
Omstruktureringen av kantonväg 1 till en trafikmässigt lugnare väg är en förutsättning 

förområdets utveckling. Utöver det pågående projektet kan ytterligare åtgärder vidtas. Först 

kan bilflödet begränsas genom att minska parkeringsutbudet och stärka kollektivtrafik som 

färdmedel, som Bernkantonen försöker implementera i Wankdorf. En viss flexibilitet behövs 

dock för att anpassa verksamheter i området. Att dela på parkeringar visas i ”Molliau”-projektet 

som ett sätt att spara markytor och skapa synergier mellan verksamheter. Parkeringsplatser 

kan vara avsedda endast för områdets medarbetare. Genom mindre parkeringsplatser kan 

utrymme frigöras för tätare bebyggelse alternativt offentliga utrymmen. För att stärka offentliga 

intentioner kan målen sättas i detaljplanen för andelen bilar i trafikslagsfördelningen, som 

Bernkantonen i Wankdorf. Med tanke på vägens betydelse i det kantonala vägnätet behöver 

ett lägre mål sättas än i Wankdorf, Bern.  

Att minska bilflödet kräver att också lastbiltrafiksfrågan i området tas upp. Utifrån den 

nuvarande väginfrastrukturen är kantonväg 1 den enda som kan ta emot lastbilar. Begreppet 

”City-logistik” kan vara av nytta för att lösa konflikten mellan förekomsten av lastbilar och målet 

av fler cyklister och gående. Med tanke på att andra industriområden ligger väster om Sud-Est 

Morgien och med tanke på det färre antalet motorvägsutfarter kan begreppet ”City-logistik”  

inte tillämpas på kantonväg 1 utan hänsyn till hela regionens trafiknät. Med tanke på områdets 

mindre storlek och förhållandevis högre täthet verkar det inte finnas utrymme till samlastning 

eller samlagring heller. Varje verksamhet kan fortsätta utnyttja områden angränsande till 

järnvägen som avhämtnings- och lagringsutrymmen, som ”Chantier 4” och ”Molliau”-projektet 

rekommenderar. Detta utnyttjar marken optimalt och till att respektera federala lagar om 

strålnings- och ljudskydd längs med infrastrukturer. 

Frågor om trafik och förekomsten av offentliga utrymmen behöver tas upp tillsammans. Idéen 

av en central mötesplats i Binckhorst, Haag kan återanvändas i Sud-Est Morgien där 

gatuplanet används för butiker, förutsatt att trafikflödet minskar. Tre alternativ har identifierats 

för att skapa dessa offentliga utrymmen. För det första kan parkeringar kring köpcentrumet 

Aldi Suisse, som anses kunna anpassa sig till en urban miljö utan parkeringsmöjligheter, 

reduceras, och den nuvarande lokalen kan byggas om till en byggnad med flera våningar, med 

köpcentrumet på gatuplanet. För det andra kan synergier idenifieras för att erbjuda delade 

företagstjänster såsom en gemensam restaurang i området. Detta bidrar till att effektivt bilda 

offentliga utrymmen. För det tredje kan utrymmet mellan Morges Saint-Jean station och 

kantonväg 1 utnyttjas som mötesplats, där också en cykel- och gångbana redan finns. Syftet 

är att utforma stationen till områdets entré österut och norrut. 

Förekomsten av hantverkare i området kan inte tillgodoses på ett juridiskt sätt som i Bryssel, 

eftersom särskild zonindelning för mindre verksamheter saknas i Vaudkantonen. Ett sätt att 

överbrygga problemet är att anpassa planeringsverktygen, som Angotti och Hanhardt (2001) 

rekommenderar. Bestämmelser om lokalers storlek kan införas i detaljplaner. Ett alternativt är 

att kommunen blir lokalägare och hyr ut lokaler till hantverkare som bedöms respektera 

bullerregleringar. 

Figur 21a och 21b sammanställer ovan föreslagna planeringsåtgärder. 
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Figur 21a – Byggnader med utmaningar i Sud-Est Morgien (bild av W.Barbosa). 

 

 

Figur 21b – Förslag på planeringsåtgärder för Sud-Est Morgien (bild av W.Barbosa). 
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6.1.3 Analys: Introducera ett kollaborativt samarbete med näringsliv som 

fastighetsägare 
Ett högt antal aktörer på redan bebyggd mark kan innebära en lång exploateringstid av 

fastigheter, vilket kan gynna markhamstring (Tillemans, et al., 2012). I så fall behöver 

myndigheterna samordna aktörerna. Haags kommun samordnade aktörer i Binckhorst genom 

en avsiktsförklaring till byggherrar. Det kan Morges kommun göra, men samma exempel visar 

att detta möjliggjordes av att kommunen tog kontroll över markytan genom att utöva sin 

förköpsrätt. Med 28 små fastigheter verkar det orimligt för Morges kommun att bli 

fastighetsägare. Tegblandning i brownfields skulle kräva höga omkostnader (Adams, et al., 

2001). Möjligheten att riva ner och återuppbygga på nytt försvåras. 

Närhet till kollektivtrafik kan maximera realisationsvinster i området. Till skillnad från Wankdorf 

är området betydligt mindre och kräver mindre samording inom kollektivtrafik. Snarare ett 

tydligt ledarskap och en tydlig samordningsstruktur krävs för att tillgodose en sammanhållande 

utveckling av Sud-Est Morgien längs med kollektivtrafikstråken. Som i Wankdorf-projektet kan 

en eller flera permanenta projektledare nämnas ut som ansvariga för projektets genomförande 

och samverkan med näringslivet. Sannolikt skulle Morges kommun ta över ledarskapet. 

Dessutom förvantar sig verksamheter att kunna delta i planeringsprocessen på ett kollaborativt 

sätt (Glasbergen, 2005). Projektet kan börja med att tillsammans med näringslivet och 

invånare formulera en tydlig bild  av det framtida Sud-Est Morgien, på ett liknande sätt som för 

Biestebroeck i Bryssel. På så sätt kan nätverk mellan aktörer och relation mellan näringsliv 

och myndigheter skapas. Men samma exempel visar att en tydlig samordning mellan 

planeringsregleringar och dokument som gäller i området krävs för att skapa tillit bland 

näringslivet. Utmaningen är att se till att federala lagar om ljud- och strålningsskydd, regionala 

strategier, kommunala översiktsplanen och pågående projekten längs med kantonväg 1 inte 

motsäger varandra. 

 

6.2 La Pale (Denges): Funktionsbyte med höga naturmässiga begränsningar 
La Pales industriområde ligger söder om Denges bycentrum, längs med ”Venoge” ån (Figur 

22). Området är 8,50 hektar stort och inhyste år 2012 27 verksamheter som anställde 203 

sysselsatta.  I området förekommer Félix, ett schweiziskt byggföretag som med 95 anställda 

år 2012 är den främsta arbetsgivaren (47% av områdets anställda). Sedan följer 

logistikrelaterade verksamheter med 36 anställda (18% av områdets anställda) (BfS/OFS, 

2017b).  

I regionala strategin ”Chantier 4” framgår La Pale som ett strategiskt och funktionsblandat 

område med verksamheter som huvudfunktion, men utvecklingen skulle inte inträffa förrän 

2030  (Région Morges, 2016). I kommunala detaljplanen framgår La Pale som ett 

industriområde. Jordbruksmarken väster om området framgår i ”Chantier 4” som område med 

utvecklingspotential för bostäder på längre sikt (Commune de Denges, 2002).  

Förhandsstudierna klassificerar La Pale som ett blandat område med förtätningspotential. 

Området förväntas hysa bostäder i närheten. Dess anpassningsförmåga till bostäder är god, 

däremot är antalet servicepunkter färre än i urbana områden. Med en sådan klassificering 

hotas upp till 51% av områdets arbetsplatser, eftersom Félix bedöms som oanpassat till ett 

blandat område (Urbaplan, et al., 2016b). 
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Figur 22 – Satellitbild över Denges Sud-La Pales industriområde (Google Earth, 2017). 

 

6.2.1 Beskrivning: Befintlig bebyggelse och planeringsintentioner 
Området bebyggdes först under 1960-talet. Bebyggelsen består främst av ytkrävande 

byggnader som hyser industriella verksamheter. I väster tar Félix SA, ett byggföretag, en stor 

mängd mark i anspråk för att lagra maskiner och råvaror (Figur 23a). I öster etableras 

logistikanläggningar för Heineken Schweiz och I södra delen ligger en byggnad med 

kontorsytor. 

Bebyggelsen är inte sammanhållande. Bostäder förekommer mitt i eller i närheten av 

industriområdet. Detta, efter egna observationer, skapar funktionskonflikter mellan bullrande 

verksamheter och bostäder. Exempelvis ligger ett hus bredvid Heinekens logistikanläggning 

(Figur 23b). 

 

Figur 23a (till vänster) – Félix SA huvudentré (Foto av W.Barbosa).  

Figur 23b (till höger) – Ett hus bredvid Heinekens logistikanläggning (Foto av W.Barbosa). 
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Ingen särskild mötesplats finns i området. Spontana mötesplatser kan identifieras bakom 

byggnader i öster, längs med ån. Där finns privata trädgårdar och rastställen för vissa 

medarbetare i området (Figur 23c).  

 

 

Figur 23c – En privatträdgård bakom en verksamhet (Foto av W.Barbosa). 

 

La Palegatan utgör den enda kommunikationen i området (Figur 23d). Längs med gatan 

etableras verksamheter. Väster om området går Sjövägen, som är kommunens huvudled. 

Tillgängligheten inom området är dock begränsad. Enligt egna observationer är området lätt 

tillgängligt endast från norr till söder och omvänt. I väster dras vändgator som inte ger någon 

tillgång till La Palegatan. Dessa vändgator används framförallt av lastbilar och som 

lagringsplats (Figur 23e). 

Tillgängligheten till kollektivtrafik är relativt låg. Området försörjs bara av en busslinje med låg 

turtäthet. 

 

Figur 23d (till vänster) – La Palegatan sett mot söder (Foto av W.Barbosa). 

Figur 23e (till höger) – En vändgata i områdets västra del (Foto av W.Barbosa). 

 

Gående får ingen säker gångväg inom området, eftersom trottoar och övergångsställen 

saknas. Däremot tillför det låga trafikflödet lite trygghet till området, enligt egna observationer. 

Längs med Venoge-ån kan besökare gå på en stig som dras längs med vattendraget (Figur 

23f). Områdena invid Venoge-ån ingår i ett kantonalt skyddområde, ”PAC Venoge” där 

särskilda naturskyddsbestämmelser vidtas för att skydda vattendraget och biodiversiteten. 
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Figur 23f – Stig längs med Venoge ån (Foto av W.Barbosa). 

 

Området består av 17 fastigheter med en genomsnittlig storlek av 0,5 hektar. Fastigheternas 

storlek varierar. Félix fastighet är den största med 2,3 hektar. Hela området är privatägt, 

framförallt av verksamheter. Endast La Palegatan är kommunalägd.  Kantonen äger stigen 

längs med Venoge-ån (Figur 23g). 

 

 

Figur 23 – Markägande i Denges Sud-La Pales industriområde (Registre Foncier Vaud, 2017). 

 

Figur 24 sammanfattar Denges Sud-La Pales urbana sammanhang. 
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Figur 24 – Denges Sud-La Pales urbana sammanhang (Karta av W.Barbosa). 

Området avses bli ett blandat område. Detta kräver att funktionsblandning gestaltas genom en 

lämlig lokalisering av företag, av logistikanläggningar och av mötesplatser. 

 

6.2.2 Analys: Svårigheter med att gestalta den samtidiga förekomsten av funktioner 
Att utnyttja miljömässiga begränsningar är en av Binckhorst-projektets (Haag) främsta riktlinjer 

för att fullfölja funktionsbytet och bryta det dåliga rykte området förmedlade. I La Pale-området 

utgör Venoge-ån en miljömässig begränsning på grund av det skydd den får. Inga exempel 

beskriver en sådan situation. 

Antagandet i analysen är att byggföretaget ”Félix”, i områdets västra del, lämnar området och 

frigör en 2,3 hektar stort fastighet. I Binckhorst-projektet  rev ner Haags kommun nuvarande 

byggnader och återuppbyggde med höghusbostäder. Bostäder skulle uppföras längs med 

Sjövägen, som planerat av ”Chantier 4”. I dessa hus kan gatuplanet användas för butiker och 

verkstäder för hantverkare genom lämpliga bestämmelser i detaljplaner. Befintliga 

verksamheter såsom en restaurang, en skola och en keramikhantverkare får integreras bättre 

i ett sådant blandat område. Som ”Molliau”-projektet påvisar är den funktionella separationen 

oundviklig i ett funktionsblandat område. Områdets östra del förväntas behålla sin industriella 

funktion framförallt på grund av att förekomsten av naturskyddsbestämmelser försvårar 

ombyggnationer. Denna strategi kan vara en utgångspunkt till områdets funktionsbyte. 

Idén av en väghierarki i La Praille, Genève, kan undersökas. Idag struktureras området längs 

med La Palegatan. Med tanke på att bostäder skulle byggas längs med Sjövägen behöver 

gatan bli ett kollektivtrafikstråk. Busshållplatsen behöver flytta till Sjövägen för att förse boende 

med snabbare kollektivtrafik till övriga regionen. La Palegatan, där de flesta verksamheter 

ligger invid, behöver behålla sin funktion som väg för lastbilar.  
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Detta ställer frågan om hur logistik och buller nära bostäder och Denges bycentrum ska 

hanteras, i synnerhet gällande Heinekens logistikanläggning. Med tanke på gällande 

naturskyddsbestämmelserna i La Pale östra del är lokaliseringen av avhämtnings- och 

lagringsanläggningar bakom verksamheter, som ”Chantier 4” rekommenderar, omöjlig. Ett 

samarbete med regionalorganisationen ARCAM (regional utveckling i Morges distriktet, se 

avsnitt 4.2) kan ställas upp för att leta efter en omlokalisering inom distriktet, som Haags 

kommun gjorde för att omlokalisera störande verksamheter från Binckhorst.  

I Binckhorst-projektet organiserade kommunen verksamheter av samma kategori i kluster. 

Norr om La Pale-området etableras bilverkstäder och lagringsutrymme till byggföretag. Dessa 

verksamheter kan organiseras i kluster, exempelvis genom att dela på lagrings- och 

avhämtningsplatser. Detta läge är gynnsamt för sådana kluster. Dess lokalisering norr om 

området, längs med La Palegatan, skonar Venoge-ån från störningar, men löser inte konflikten 

mellan bostäder, bycentrum och lastbiltrafik. 

Under ”Molliau”-projektet visade det sig att den fria rörligheten inom området, i synnerhet mot 

landskapsöppningar, förutsätts för att skapa stadskvalitet. I La Pale-området behöver 

kopplingar mellan ån och övriga området skapas innan nya verksamheter får etablera sig. 

Exempelvis kan en gångväg dras från Sjövägen i väster till Venoges strand i öster. Venoge-

ån kan användas dock under vissa villkor som ett friluftsområde. ”Chantier 4” rekommenderar 

att vattendrag används som mötesplats utan att äventyra biodiversitetens förutsättningar. 

Utmaningen är att kontrollera det nya friluftsområdets dragningskraft genom att minska 

aktivitetsutbudet där. Exempelvis kan lunchbord tolereas, som föreslaget av ”Chantier 4”. 

Till att sluta med visar alla utvalda fallstudier och pågående projekt att den samtidiga 

förekomsten av funktioner i La Pale-området orsakar utmaningar på lokal såväl som på 

regional nivå. Lösningar beror på vilka typer av verksamheter som skulle attraheras i området.   

Figur 25a och 25b sammanställer ovan föreslagna planeringsåtgärder. 
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Figur 25a – Byggnader med utmaningar i Denges Sud-La Pales industriområde (bild av W.Barbosa). 

 

 

Figur 25b – Förslag på planeringsåtgärder för Denges Sud-La Pales industriområde (bild av W.Barbosa). 
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6.2.3 Analys: Vägar till ett starkare offentligt ingripande i projektet 
I händelse av omfattande rivningar behöver det offentliga ingripandet förstärkas. I Haags 

kommun utövade kommunen sin förköpsrätt för att skaffa de fastigheter som förr tillhörde de 

verksamheter som flyttade. Detta kräver dock betydande finansiella insatser om området är 

redan bebyggt (Louw, 2000). Denges kommun har möjlighet att bli markägare för Félix 

fastighet, men på grund av sin mindre storlek (1651 invånare år 2015) har den begränsade 

finansiella medel. Det krävs att kommunen får stöd från kantonen. Om kommunen blir 

markägare för hela området kan detta förlänga fastigheters exploateringstid och därmed leda 

till markhamstring (Tillemans, et al., 2012).  

Förekomsten av bostäder i industriområden maximerar realisationsvinster och uppmuntrar 

fastighetsägare att utveckla sin fastighet (Hoppenbrouwer & Louw, 2005). Fastighetsägarna 

kan samlas i ett ägarförbund där tegblandning och projektets genomförande kan styras. I 

Vaudkantonen kan ägare samlas i ett förbund (SAF Syndicat d’Améliorations Foncières) där 

beslut fattas med majoritetens samtycke (Tillemans, et al., 2012). Inga utvalda exempel har 

krävts att ett ägarförbund bildas, med tanke på att myndigheter hade råd med att gripa in aktivt 

i projektet.  

För att genomföra ett sammanhållande funktionsbyte i La Pale-området behövs samordning. 

Till skillnad från Bernkantonen finns i Vaudkantonen inget flexibelt binande 

planeringsdokument. De olika bindande planeringsdokumenten i Vaudkantonen kan upplevas 

som ovissa av näringslivet på grund av att planeringsprocessen anses som lång. Ett alternativ 

är att Denges kommun, med stöd av Région Morges, agerar som samordnare. Myndigheterna 

kan dra inspiration från Haags kommuns metod och använda avtal för att binda aktörer med 

bestämda planeringsriktlinjer. För detta område är en tillförlitlig planeringsprocess och en 

kollaborativ inblandning av näringslivsaktörer särskilt avgörande. Att bilda ägarförbund med 

näringslivet kräver nätverksbildning i början av processen. Som i Bryssel kan nätverk bildas 

genom att först utveckla en vision om områdets utveckling med näringslivet.  

 

 

6.3 La Boucle CFF: Utnyttja miljömässiga begränsningar till förmån för industrier 
La Boucle-CFF är ett område som inkluderar två kommuner, Lonay respektive Préverenges. 

Bief-ån markerar kommungränsen. Namnet betyder ”Järnvägsringen” på svenska och 

förklaras av att området är omringat av en ring där godståg kör till närliggande bangården. 

Industriområdet ”Préverenges-Denges”, som också ligger längs med bangården, ligger öster 

om området. Området är 8,11 hektar stort men omfattade år 2012 bara 6 verksamheter som 

anställde 39 sysselsatta (BfS/OFS, 2017b). Det schweiziska företaget Stirnimann AG, som 

tillverkar byggmaskiner, är områdets främsta arbetsgivare med 13 anställda. Områdets täcks 

huvudsakligen av växthus och åkrar (Figur 26). 

I regionala strategin ”Chantier 4” framgår La Boucle-CFF-området  som ett strategiskt område 

avsett endast för arbetsplatser (Région Morges, 2016). Området ligger dock vid 

förtätningsläget H1 i översiktsplanen för storstadsregion Lausanne-Morges, där tätheten av 

invånare och sysselsatta personer bör uppnå 200 per hektar. 

Förhandsstudierna klassificerar La Boucle CFF-området som ett industriellt område med 

förtätningspotential. Den samtidiga förekomsten av bostäder inom eller i närheten av området 

är inte möjlig. Däremot finns i dessa områden potential för tätare verksamheter alternativt för 

etableringen av nya verksamheter. Med denna klassificering hotas inga verksamheter, 
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däremot bedöms 82% av arbetsplatser vara lämpligare i ett blandat eller ett urbant område 

(Urbaplan, et al., 2016b). Stirnimann AG avser att lämna området, och växthusens ägare ser 

gärna att hans fastigheter bebyggs. Région Morges önskar att utveckla en vision för 

förtätningen av området. 

   

 

Figur 26 – Satellitbild över La Boucle CFF-industriområde (Google Earth, 2017). 

 

6.3.1 Beskrivning: Befintlig bebyggelse och planeringsintentioner 
Järnvägsringen invigdes under 1960-talet, samtidigt som bangården. De första 

verksamheterna kom till området under 1970-talet. Växthus och åkrar tar en stor del mark i 

anspråk (Figur 27a). Ett byggföretag, Stirnmann AG, har sitt västschweiziska kontor och sin 

lagringsplats i områdets södra del (Figur 27b). Ett koloniområde ligger i sydvästra delen. 

I områdets nordvästra del förekommer ett villaområde vid sidan av en obebyggd åker (Figur 

27c). På åkern ligger en tillfällig byggnad som hyser Luterianska Kyrkan vid Lonays kommun. 

Ett kontorshus med företagstjänster ligger i den nordöstra delen. 

Ingen särkild mötesplats finns. Efter egna observationer antas det att den tomma åkern tillfälligt 

tjänas som spontan mötesplats. Stenar som placeras vid Bief-ån verkar tjäna som tillfällig bänk 

(Figur 27d). 
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Figur 27a (till vänster) – En åker i La Boucle CFF område (Foto av W.Barbosa). 

Figur 27b (till höger) – Stirnimann AGs byggnad (Foto av W.Barbosa). 

 

   

Figur 27c (till vänster) : Tom åker med villaområde i bakgrunden (Foto av W.Barbosa).  

Figur 27d (till höger) : Bief-ån med stenar invid (Foto av W.Barbosa). 

 

 

Stationsgatan utgör den främsta gatan i området. Trafikflödet bedöms vara lågt. Mindre gator 

som leder till villor och kontorshuset förekommer i områdets norra del. Järnvägsringen utgör 

en synlig separation mellan området och dess omgivning. Med tanke på att godståg kan frakta 

farligt gods, och med tanke på att järnvägen kan utgöra strålningsrisker är miljöbegränsningar 

starka och begränsar möjligheter till fler bebyggelse (Figur 27e). 

Området är väl försörjd av kollektivtrafik. Regionala pendeltåget gör uppehåll vid ”Lonay-

Préverenges station”. Dessutom stannar en busslinje vid två busshållplatser vid områdets 

utkanter.   

Det finns ingen cykelbana i området, och en trottoar ger gående en säker gångväg (Figur 27f). 

En bred stig förekommer längs med ån och leder till växthusen. Stigen kan inte beskrivas som 

gångväg, därför att underhållet har bedömts dåligt efter egna observationer (Figur 27g). 
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Figur 27e (till vänster) – Ett godståg kör på järnvägsringen (Foto av W.Barbosa). Figur 27f (till höger) – 

Stationsgatan sett mot norr (Foto av W.Barbosa). 

 

Figur 27g – Stig längs med växthusen och Bief-ån (Foto av W.Barbosa). 

 

Området är uppdelat i 8 fastigheter som är var och en 1,01 hektar stort i genomsnitt. Hela 

området är privatägt, i synnerhet av verksamheter. Järnvägsringen tillhör Schweiz federala 

järnvagsbolag SBB. Stationsgatan ägs av båda kommuner Lonay och Préverenges. Bief-ån 

ägs av Vaudkantonen (Figur 27g).  

 

Figur 27g – Markägande i La Boucle CFFs industriområde (Registre Foncier Vaud, 2017). 
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Figur 28 sammanfattar La Boucle CFFs urbana sammanhang. 

 

Figur 38 – La Boucle CFFs urbana sammanhang (Karta av W.Barbosa). 

 

La Boucle CFF-området anses som ett industriellt område med förtätningspotential. Detta 

innebär att endast verksamheter av olika karakärer får plats i området, vare sig ytkrävande 

eller inte. I synnerhet bör industrier prioriteras. Mötesplatser för arbetare och företagens 

kunder kan ge området en högre stadskvalitet, med hänsyn till områdets miljömässiga 

begränsningar. 

 

6.3.2 Analys: Åtgärder mot ett blandat, interaktionsskapande industriområde 
Alla byggbara fastigheter ligger vid Stationsgatans östra del, därför fokuseras det på endast 

detta område. I alla utvalda projekt såväl som i ”Molliau”-projektet separeras funktioner. I 

Wankdorf-projektet i Bern, separeras industrier från andra funktioner och lokaliseras på långt 

avstånd från bostäder. Detta gäller framförallt när området visar höga miljömässiga 

begränsningar. I La Praille-Ouest-projektet i Genève och i Binckhorst-projektet i Haag, 

lokaliseras störande verksamheter längs med bangården respektive järnvägen. La Boucle 

CFF, som är omringat av en järnväg och en bangård, kan utgöra ett lämpligt område för 

industrier.  

Längs med infrastrukturer behöver ytkrävande eller störande verksamheter lokaliseras. Dessa 

verksamheter är lämpliga för att respektera federala lagar om störningar och ljudskydd 

orsakade av infrastrukturer. Som Haags kommun gör i Binckhorst kan dessa verksamheter 

bilda kluster och dela på anläggningar. Genèvekantonen organiserar kluster i La Praille-Ouest 

utifrån företagens logistikfärdmedel. I La Boucle-CFF-området kan verksamheter som drar 

nytta av bangården lokaliseras. Således skapas synergier mellan dessa verksamheter genom 

att minska efterfrågan på utrymme för lagrings- och avhämtningsanläggningar. Kopplingen till 
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vägen och bangården kan göras effektivt genom att uppgradera vägen längs med järnvägen, 

som nu tillhör tågbolaget SBB, till en väg för lastbilar. Parkeringsplatser kan också lokaliseras 

bredvid järnvägen, i enlighet med ”Chantier 4s” rekommendationer. För att skydda 

söderliggande Préverenges centrum behöver lösningar för att bygga en ny lastbilsväg över 

järnvägsringen söder om området mot öster identifieras. 

Mot Stationsgatan kan icke-störande industriella verksamheter såsom hantverkare få plats. 

För att skona närliggande bostäder från buller måste deras logistikbehov anpassas till mindre 

lastbilar, enligt samma mönster som ”City-logistik”. För att effektivt skapa funktionsblandning 

krävs det att vissa företag inom tjänstesektorn också får etablera sig. Haags kommun påminner 

om att inte glömma bort företagstjänster för att ge området en viss kvalitet. Om hantverkare 

och mindre industrier etablerar sig i området så kan företagstjänster finna tillräckliga kunder 

för att ha ett kontor i La Boucle-CFF. Dessutom får tjänsteföretag tillgång till busshållplatser 

och en tågsstation inom fem minuter gångavstånd, vilket möjliggör att de får utveckla sin 

verksamhet även utanför området. Företagshotell kan byggas för att hysa dem i området. 

Att planera för den samtidiga förekomsten av störande verksamheter, mindre industrier och 

tjänsteföretag på ett sammanhållande sätt kräver att mötesplatser gestaltas. Bourdin (2013) 

betonar att funktionsblandning förutsätter en interaktionsskapande gestaltning av funktioner. I 

Binckhorst-projektet i Haag används ett vattendrag som utgångspunkt för att skapa dessa 

interaktioner, men i Binckhorst byggdes bostäder för att uppfylla syftet. Detta är för avlägset 

från planeringsintentioner i La Boucle-CFF-området. Inga exempel presenterar hur 

interaktioner kan skapas verksamheter emellan. ”Chantier 4s” rekommendationer att ta hänsyn 

til områdets naturliga element och att göra vattendrag till mötesplatser kan ge inspiration till 

möjliga åtgärder. Längs med Bief-ån kan stränder användas som en mötesplats. Lunchbord, 

bänkar, eventuellt små broar kan byggas för att ge arbetare och företagens kunder ett ställe 

att vila och att mötas. 

Figur 29 sammanställer ovan föreslagna planeringsåtgärder. 

 

Figur 29 – Förslag på planeringsåtgärder för La Boucle-CFFs industriområde (bild av W.Barbosa). 
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6.3.3 Analys: Mot en aktiv inblandning av fastighetsägarna 
Områdets exploateringstid verkar vara gynnsam till en eventuell förtätning. För det första visar 

förtätning på obebyggd mark, eller greenfields, mindre begränsningar (Adams, et al., 2001). 

För det andra verkar de få fastighetsägarna i området vara angelägna om att utveckla sin 

fastighet. Det finns inget behov för kommuner att ta kontroll över markytan, som i Binckhorst-

projektet i Haag, däremot krävs det en tydlig samordning av fastighetsägare för att fullfölja 

planeringsintentioner. Brysselexemplet visar att en brist på offentligt ledarskap kan leda till 

oönskade beteenden som kan bromsa projektets genomförande. En tydlig ram behöver ges 

till projektets genomförande, exempelvis genom att binda aktörer med avtal eller 

kommunöverskridande översiktsplaner.  

För att ge en ram till utvecklingen av La Boucle-CFF-området rekommenderas det att Région 

Morges tar en roll som samordnare mellan alla aktörer, medan kommuner ansvarar för den 

formella planeringen. Anledningen till det är att området inkluderar två kommuner. Région 

Morges kan dra inspiration från Wankdorf-projektets genomförande i Bern, där kantonen 

samordnar fastighetsägare och kommuner. Det låga antalet fastighetsägare öppnar upp 

möjligheter till en bredare och mer aktiv inblandning av privataktörer i planeringsprocessen, 

som Glasbergen (2005) rekommenderar. Detta utgör en chans till att minska riskerna för 

”markhamstring” och till att skapa pålitlighet mellan dem och myndigheter. 

Den främsta frågan som behöver besvaras innan området utvecklas är vilka typer av mindre 

verksamheter som lockas dit. Hoppenbrower och Louw (2005) påminner om att urvalet av 

verksamheter är avgörande för att förtäta ett industriområde. I alla exempel verkar det som att 

industrier inom högteknologi lockas och får plats. Detta val har inte förklarats uttryckligt i 

exemplen, däremot kan det antas att förekomsten av industrier inom högteknologi kan bäst 

maximera realisationsvinster. I så fall behöver alla parter i projektet enas om vilka typer av 

företag som de helst önskar locka till La Boucle-CFF-området. Att lämna utrymme till 

tjänsteföretag kan också höja realisationsvinster vid sidan av industriella verksamheter. 
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6.4 Återkoppling till teori 
Slutsats 1 – Bebyggelseförtätning mot en högre urban kvalitet och funktionsblandning i 

industriområden gynnar mer kunskapsintensiva sektorer än övriga sektorer. 

Alla fallstudier visar att lokalutbudet avgör vilka typer av företag som får etablera sig. I Bern 

och Haag formuleras politiska mål för att attrahera kunskapsintensiva verksamheter i tätare 

bebyggelse, i anslutning till kollektivtrafik, och med ett högre utbud av funktioner. Att locka till 

sig högutbildad arbetskraft utgör en viktig strategi i dagens näringslivsutveckling (McCann & 

Acs, 2009). Tillämpningen i Morges visar att störningar behöver hanteras för att skapa ”urban 

kvalitet” i industriområden. Korthales Altes och Tambach (2008) har påpekat att hanteringen 

av buller avgör vilka funktioner etablerar sig i ett industriområde som blir ett funktionsblandat 

område. Ytkrävande verksamheter behöver flytta om ingen lämplig lösning för lastbilstrafik och 

buller har identifierats. Empirin stödjer slutsatsen. 

 

Slutsats 2 – Att avsätta ett industriområde enbart för störande och ytkrävande verksamheter 

och tillgodose en god tillgänglighet till arbetsmarknaden bidrar till att behålla industriella 

verksamheter i regionen. 

Fallstudier visar att den funktionella separationen på kvartersnivå är oundviklig för att bevara 

ytkrävande och störande verksamheter. Detta brekräftar Bourdins (2013) påstående att den 

funktionella separationen inte helt kan avskaffas. Att ha en hög tillgänglighet till 

arbetsmarknaden verkar dock inte påverka ytkrävande och störande verksamheters 

lokalisering. Studien genomförd i uppdrag av Region Skåne (2010) har visat att arbetsgivare 

inom kunskapsintensiva sektorn tenderar att närma sig den eftersökta arbetsmarknaden. 

Däremot visar analysen i Morges att Region Skånes analys inte kan utvidgas till ytkrävande 

och störande verksamheter. Tvärtom har dessa verksamheter olika förutsättningar. Under 

tillämpningen visades att tillgänglighet med lastbilar är det mest avgörande kriteriet för att 

bevara ytkrävande och störande verksamheter. Emprin visar inte stöd för denna slutsats. 

  

Slutsats 3 – Delning av företagstjänster och logistikanläggningar minskar riskerna förknippade 

med förtätningen i industriområden och bidrar till att behålla dem i området. 

Fallstudier visar att verksamheter är uppmuntrade till att dela på företagstjänster och 

logistikanläggningar när området visar omfattande miljöbegränsningar och när 

omlokaliseringsmöjligheter är fåtaliga. Fallstudierna om La Praille-Ouest-projektet respektive 

Binckhorst-projektet visar att bristen på markyta och ett högre tryck på industriområden tvingar 

verksamheter att dela på anläggningar. Detta stödjer Allens et. al.s (2012) slutsats  om att 

bristen på markyta leder företagen att anpassa sina logistikanläggningar. Morges har liknande 

förutsättningar. Som visats av Dizain et. al. (2012) kan logistik anpassas till tät stadsmljö. I 

synnerhet har begreppet ”City-logistik” (TMR, 2014), det vil säga mindre fordon och 

småskaliga leveranssätt, bekräftats som sätt att anpassa logistikanläggningar i ett tätare 

industriområde i Morges. Empirin stödjer slutsatsen. 

 

Slutsats 4 – Ett offentligt ledarskap med en tydlig vision av regionens framtid kan bättre 

motverka markhamstring i industriområden och behålla verksamheter i regionen. 

I alla fallstudier visas det att näringslivets tillit gentemot myndigheter, som förklarat av Cooke 

och Kevin (1998) är en nyckelfaktor till ett lyckat stadsutvecklingsprojekt när näringslivet också 
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är fastighetsägare. Näringslivsaktörer behöver bli kollektivt medvetna om sina intressen i en 

förtätning vid ett industriområde för att kunna delta i en planeringsprocess, och därmed undvika 

markhamstring. Detta hänvisar fullt till Agger och Löfgrens (2008) teori om det institutionella 

kapitalet som förutsättning för kollaborativa planeringsprocesser. Under tillämpningen har det 

visats att en tydlig politisk målsättning och en tydlig identifiering av projektledare kan producera 

institutionellt kapital hos näringslivsaktörer, förutsätt att planeringsprocessen uppmuntrar 

näringslivsaktörer att skapa nätverk. Behovet av tillförlitlig planering som lyfts av Stenssons et. 

al. (2014) är ännu viktigare när näringslivsaktörer också är fastighetsägare. Empirin stödjer 

slutsatsen. 

 

Slutsats 5 – Ett offentligt ledarskap krävs för att behålla och locka till sig företag med lägre 

förädlingsvärde i storstadsregioner. 

Inga fallstudier har utforskat denna slutsats grundligt, med undantag för Brysselregionen som 

försöker behålla och locka till sig företag med lägre förädlingsvärde genom en lämplig 

zonindelning. Eftersom det inte gick att skapa kontakt med Brysselregionen saknas material 

för att ta upp slutsatsen. Under tillämpningen har det föreslagits att myndigheter blir lokalägare 

för att behålla verksamheter med lägre förädlingsvärde, men detta alternativ har inte utforskats 

grundligt med kommuner. Denna slutsats har stöd från teorin, men har empiriskt inte kunnat 

testats.  
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Kapitel 7 – Diskussion 
 

7.1 Funktionsblandning eller samtidig förekomst av funktioner? 
”ZIZA Demain”-projektet undersöker hur relationer mellan bostäder och verksamheter kan 

gestaltas för att tillgodose näringslivets fortsatta utveckling i tätare stadsmiljö. För det syftet 

har två begrepp använts i denna rapport: funktionsblandning och samtidig förekomst av 

funktioner. Bourdin (2013) påminner om att funktionsblandning innebär att interaktioner mellan 

funktioner finns. Finns dessa interaktioner inte är det hellre tal om samtidig förekomst av olika 

funktioner. 

I de ovan formulerade förslagen på koncept ställdes frågan om hur dessa interaktioner kan 

skapas. I Binckhorst-projektet, Haag, och La Praille-Ouest-projektet, Genève, framgår försöket 

att gestalta dessa interaktioner med hjälp av offentliga utrymmen och utnyttjande av 

gatuplanet. I Wankdorf, Bern, och i Biestebroeck, Bryssel, är det hellre tal om samtidig 

förekomst av funktioner. Alla exempel föreslår dock en funktionell separation, oavsett på 

kvartersnivå (Binckhorst, Biestebroeck) eller på planområdesnivå (Wankdorf, La Praille). Detta 

visar att en fullständig funktionsblandning är svårt att implementera på fältet. Begreppet 

”synergi” har använts i denna studie för att skapa interaktioner mellan funktioner. Synergier 

verkar dock vara effektiva mellan liknande typer av verksamhet, som Binckhorst-projektet och 

La Praille-Ouest-projektet exempel visar. Detta begrepp bidrar delvis till att utforma en 

interaktionsskapande funktionsblandning. 

Detta väcker frågan om vad begreppet ”urban kvalitet” betyder för ett industriområde. Sedan 

industriella revolutionen på 1800-talet har städerna och industriområden utvecklats isär för att 

skydda stadskärnor från luftförorening och buller (Angotti & Hanhardt, 2001). Industriområden 

upplevs fortfarande som avskyvärda miljöer som inte får rum i tät stadsmiljö. Det verkar finnas 

en historisk motsättning mellan staden och dess verksamheter. Att införa ”urban kvalitet” i 

industriområden verkar vara båda inklusivt och exklusivt. Inklusivt för människor som kan 

appropriera området utan att bli störda från förorening och buller. Exklusivt dock för störande 

verksamheter som kan tvingas flytta bort. I alla fallstudier och i ovan formulerade koncepten 

gick det inte att behålla störande verksamheter i funktionsblandade områden, exempelvis i La 

Pale. Att omvandla industriområden till funktionsblandade områden medför en regional 

funktionell separation. Klyftan mellan stadskärnor som förtätas och blir ännu mer 

”funktionsblandade” och landsbygder som tar emot störande verksamheter, utan särskild 

förberedning till att hantera buller, grävs djupare. 

Att definiera begreppet ”förtätning” för industriområden kräver ett tydligt politiskt engagemang 

för att locka till sig vissa ekonomiska sektorer. Vilken ekonomisk struktur önskar Région 

Morges och dess medlemskommuner att ha? Är målet att behålla traditionella verksamheter 

såsom bilverkstäder alternativt hantverkare? Attrahera industriella verksamheter med högre 

förädlingsvärde såsom industrier inom högteknologi (exempelvis urmakeri)? Eller att anpassa 

sig till den framåtgående kunskapsekonomin? Att besvara dessa frågor bestämmer lämpliga 

planeringskoncept och påverkar hur förtätning ska definieras. 

 

7.2 Maktrelationer i samverkan med näringslivsaktörer  
I industriområden är näringslivet ofta också markägare. Att genomföra ett utvecklingsprojekt 

innebär att näringslivsaktörer deltar aktivt i processen. I de ovan formulerade förslagen på 

koncept har visats att dessa aktörer kan integreras i planeringsprocessen genom bindande 
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juridiska verktyg såsom en plan alternativt genom avtal. Utöver tekniska och organisationella 

aspekter orsakar inblandningen av näringslivet i processen sociala och politiska utmaningar. 

Industriområden kan beskrivas som det rum där den kapitalistiska ekonomin kan producera 

varor och tjänster. En privat kapitalistisk ekonomi anses växa effektivt utan statlig kontroll. Om 

en kommun genomför ett utvecklingsprojekt på ett industriområde reduceras näringslivets 

frihet. Ur ett sådant perspektiv uppträder en svårighet som kommuner och Région Morges 

behöver bemöta, närmare bestämt att övertyga näringslivet om att det föreslagna 

utvecklingsprojektet kan bidra till att utveckla verksamheten. 

Vidare får näringslivet i Morgesregionen som markägare en betydande makt på 

planeringsprocessen i sitt industriområde. Som påpekat i avsnitt 2.3.1 får i Schweiz 

privatägendom konstitutionellt skydd, och med anledning av detta finns ingen juridisk ram till 

expropriation. Den schweiziska samhällsplaneringen handlar framförallt om att leda 

förhandlingar med berörda privat- och offentliga aktörer. Hur förhandlingarna leds bestämmer 

hur långt projektet ska genomföras. Detta är högst relevant för regioner med hög 

fastighetsplittring som Morges. Detta ger näringslivsaktörer det institutionella kapital som 

Agger och Löfgren (2008) nämner som förutsättning för en inblandning av aktörer. 

En sådan makt som näringslivet förfogar över orsakar demokratiska utmaningar. Det 

demokratiska statsskicket förutsätter att privatinflytanden hanteras. Att låta näringslivet 

påverka planeringsprocessen alternativt att planera för just näringslivet i enlighet med deras 

behov riskerar att undergräva demokratiska principer. Utgör målet att behålla företag ett hot 

mot demokratiska principer av juridisk säkerhet och miljöskydd? ”ZIZA Demain”-projektet var 

tänkt att kunna gynna initiativ underifrån, det vill säga initiativ från näringslivet. Kan ett sådant 

tillvägagångssätt, som försöks implementeras på vanliga bostadsområden, tillämpas på 

industriområden utan att ifrågasätta myndigheters opartiskhet? 

Den kollaborativa, interaktiva samverkan mellan myndigheter och aktörer som föreslagits av 

Innes och Booher (2004) kräver i en sådan situation en balanserad dialog. Den villkoras av att 

klyftan mellan näringslivets kortsiktiga behov och samhällsplaneringens långsiktiga mål 

överbryggs. Under ett besök hos Stiftelsen för Industriella Fastigheter medgav Marc Sneiders, 

projektledare, att företagare drevs av kortsiktiga utmaningar, och ibland har de svårt att tänka 

långsiktigt. Dialogen med företagare kan visa sig spänd och kräver tålamod (Sneiders, 2017).  

För att skapa tillit och få näringslivsaktörer att nätverka, som påpekat av Cooke och Kevin 

(1998) kräver att aktörer får en bättre ömsesidig förståelse. I andra ord krävs det att näringslivet 

får en bättre förståelse av samhällsplaneringens syften medan myndigheter får en bättre 

förståelse av näringslivets behov. Att överbrygga klyftan om kompetenser och kunskap blir en 

utgångspunkt för en balanserad dialog och säkrar förutsättningar för ett snabbt genomförande 

av projektet. Detta krävs för att minska risker för markhamstring. 

 

7.3 Vilken roll skulle Région Morges kunn ta? 
I Wankdorf, Bern, Binckhorst, Haag, och La Praille, Genève, är projektledaren tydligt 

identifierad. Det handlar generellt om kommunen alternativt kantonen (för schweiziska 

exempel). Däremot var det i ovan formulerade förslagen på koncept inte möjligt att identifiera 

en projektledare. I La Boucle-CFF nämns Région Morges som projektledare på grund av att 

området inkluderar två kommuner. I Denges Sud-La Pale nämns Région Morges som stöd till 

projektets genomförande, med tanke på att Denges kommun, som liten kommun, inte ensam 

kan uppfylla sitt planeringsansvar. I Sud-Est Morgien nämns Région Morges inte som möjlig 
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medaktör i projektet. Detta beror på att Morges kommun är tillräckligt stor för att ansvara för 

sin egen fysisk planering utan särskilt stöd. 

Detta visar på Région Morges tvetydiga roll i regionens utveckling. Som påpekat i sektion 4.2 

grundades Région Morges som samordnare för kommuners planeringsintentioner för att 

tillgodose regionens sammanhållande utveckling inom ramen för storstadsregion Lausanne-

Morges. Hittills bestod Région Morges uppgifter av att leda förhandsstudier och att formulera 

regionala strategier och koncept. ”ZIZA Demain”-projektet ställer frågan om en möjlig 

utveckling av Région Morges uppgifter framöver. Att kunna leda projekt med näringslivet 

verkar kräva ett starkt offentligt ledarskap som regionala nivån kan ta över, vilket skulle 

fördjupa förbundets ursprunglia roll som samordnare. 

Att Région Morges agerar som projektledare är politiskt känsligt bland medlemskommunerna. 

Kommuner är ansvariga för sin egen fysisk planering, i enlighet med kantonala och federala 

bestämmelser. Det regionala samarbetet är något nytt i Vaudkantonen. Att en icke-

demokratiskt utvald organisation kan gripa in i en kommuns planarbete är i dagsläget 

fortfarande inte accepterat av kommuner. Ovisshet om kompetensfördelningen mellan 

kommuner, den regionala nivån och kantonen kvarstår. 

Maktrelationer i regionen visar dock asymmetri, vilket återspeglas i föreslagna koncepten. 

Morges kommun, som idag leder förbundet, är den enda kommun som kan genomföra 

storskaliga projekt. Mindre kommuner som ändå har en förhållandevis betydande befolkning 

såsom Préverenges och Saint-Prex visar mer intresse av att utveckla regionala projekt. Mindre 

kommuner och landsbygdskommuner visar för de flesta av dem motstånd mot ett högre 

ingripande av Région Morges i sin egen fysisk planering, fast dessa kommuner skulle behöva 

stöd. 

Planeringsuppgifter i Schweiz blir allt mer komplexa, i synnerhet efter att nya federala 

samhällsplaneringslagen RPG/LAT vann laga kraft 2014 (se bilaga 1). Att en regional 

organisation skulle samordna medlemskommuners agerande visar sig som en lösning för att 

bemöta de omfattande utmaningar som berör hållbar utveckling. Omdefinierandet av Région 

Morges uppgifter och roll kräver en gemensam diskussion som pågick i skrivprocessen. 
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Kapitel 8 – Avslutande kommentarer 
 

8.1 En tillbakablick på forskningsfrågan 
Examensarbetets syfte var att undersöka under vilka villkor industriområden i Morges kan 

bevaras och utvecklas med bostäder i en situation av brist på tillgänglig mark.   

Det mest avgörande kriteriet för att anpassa industriområden till stadsmiljön är hanteringen av 

störningar, såsom buller. I La Pale är lokaliseringen av bostäder och de typer av verksamheter 

som får förbli i området beroende på hur buller hanteras (se avsnitt 6.2.2). I Sud-Est Morgien 

bestämmer hanteringen av buller var offentliga utrymmen lokaliseras (se avsnitt 6.1.2). 

Närheten till infrastruktur, exempelvis en motorväg alternativt en järnväg erbjuder utrymme till 

ytkrävande och störande verksamheter, eftersom de kan användas som skydd från 

motorvägen alternativt järnvägen för övriga delar av området. Analysen av La Boucle-CFF 

påvisar detta (se avsnitt 6.3.2). 

Frågan om hanteringen av buller leder i sin tur till frågan om hanteringen av logistik. Detta 

avgör också hur bostäder och verksamheter kan förekomma samtidigt utan konflikter. I alla tre 

testområdena ställdes frågan om gestaltningen av lastbilstrafik och lokaliseringen av 

logistikanläggningar. Reduceringen av lastbilstrafik i Sud-Est Morgien har visats som en 

förutsättning för områdets utveckling mot en urban miljö (se avsnitt 6.1.2). I La Pale har även 

förekomsten av vissa logistikintensiva verksamheter ifrågasatts i det fall att bostäder 

projekteras i närheten (se avsnitt 6.2.2). I La Boucle-CFF ställdes frågan om omvägar för 

lastbilar (se avsnitt 6.3.2). 

Till slut är ett stort offentligt ledarskap en tydlig förutsättning för områdets utveckling när 

näringslivet äger fastigheter. I Sud-Est Morgien, som är splittrat i flera små fastigheter, betyder 

ett stort offentligt ledarskap att samverka med näringslivsaktörer och blanda in dem på ett 

kollaborativt sätt (se avsnitt 6.1.3). I La Pale, där vissa fastigheter omfattar en betydande yta, 

kräver områdets utveckling att kommunen blir markägare och tar initiativ till en tät dialog med 

övriga näringslivsaktörer i området (se avsnitt 6.2.3). I La Boucle-CFF, där näringslivsaktörer 

har förklarat sig angelägna att förtäta var sin fastighet, betyder ett stort offentligt ledarskap att 

binda aktörer genom avtal till bestämda planeringsriktlinjer (se avsnitt 6.3.3). 

 

8.2 Hur går Région Morges vidare med studien? 
För Région Morges har analysen bekräftat områdets klassificering som ställdes upp under 

förhandsstudierna (se bilaga 2). Olika områdestyper kräver olika målsättningar, olika 

planeringsverktyg och olika lösningar. Examensarbetet har lyft frågeställningar som skulle 

hjälpa till att författa genomförandeguiden. 

Genom att ha studerat fallstudier från andra regioner har Région Morges blivit mer medvetet 

om Vaudkantonens egna specifika förhållanden i Schweiz inom samhällsplanering. Detta 

ledde till diskussioner om huruvida kantonala planeringsverktyg är anpassade till att utveckla 

industriområden och behålla verksamheter i regionen. Dessutom har möten med Genève- 

respektive Bernkantonernna skapat relationer som utgör en basis till framtida samarbeten. 
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8.3 Lärdomar från analysmetoden av ”best practices” 
Stead et. al. (2008) har visat att inget ”best practice” kan implementeras fullständigt i ett annat 

sammanhang. Det här examensarbetet stödjer denna analys och har visat att ”best practices” 

är relevanta om de formulerar relevanta frågeställningar för att leda ett projekt framåt istället 

för att erbjuda färdigställda lösningar. Detta är den definition av ”best practice” som 

examensarbetet föreslår. Genom att använda flera fallstudier har risken minskat med att ha en 

entydig analys och har bidragit till att betona  fler relevanta frågeställningar. 

Det viktigaste steget i metoden har varit avgränsningen av kunskapsbehoven. Syftet är att 

överbrygga de problem som har påvisats av Wolman et. al. (2004): Urvalet av ”best practices” 

tenderar att bygga på ens intuitioner istället för systematiska kriterier. Detta tillvägagångssätt 

har påverkat urvalsprocessen av fallstudier och dess behandling. Ett sådant tillvägagångssätt 

har skapat relationer med projektansvariga. Att välja ut fallstudier systematiskt utifrån vissa 

kriterier leder till en gedigen analys och berikar de professionella kunskaperna om det 

analyserade temat. 

Det som har avgjort planeringskonceptens innehåll är Morges regionala strategier. Detta har 

upplevts som nödvändigt för att öka fallstudiernas tillämpbarhet. Syftet är att undvika att utföra 

en analys som Région Morges praktiskt inte drar någon nytta ifrån. Detta tar hänsyn till Wolman 

och Pages (2002) kritik om att vissa ”best practice”-guider inte upplevs som användbara av 

yrkesmän. Att hänvisa till regionala strategier och det lokala sammanhanget bidrar till att välja 

ut de mest relevanta uppgifterna från utvalda fallstudier och visar tillämpningens 

begränsningar. ”Best practices” kan följaktligen bäst användas som inspirationskälla.  

”Best practices” utgör ingen ersättning av det nödvändiga planarbetet på lokal nivå. Lösningar 

behöver komma från lokala erfarenheter, som Wolman och Page (2002) har påmint om. ”Best 

practices” är effektiva och relevanta vid planarbetets tidiga skeden, då planeringsriktlinjer 

formuleras. De kan dock sällan användas som stöd till projektets genomförande, eftersom 

detta skedes utgång beror på lokala specifika förhållanden. Den främsta lärdomen som kan 

dras från examensarbetet är att ”fallstudier” blir ”best practices” om de bidrar till att lyfta upp 

relevanta frågeställningar som leder planarbetet framåt.  
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Bilaga 1 – Det schweiziska planeringssystemet 
Schweiz är en förbundsstat där de 26 kantonerna och ”halva kantonerna” (Kantonen/Cantons) 

bestämmer över var sin egen lagstiftning i enlighet med den federala lagstiftningen (art. 46 och 

47 federala grundlagen). Landets federala statsskick påverkar planeringssystemet som liknar 

ett samarbete mellan Förbundet (Bund/Confédération), kantoner, kommuner 

(Gemeinden/Communes) och storstadsregionerna. 

 

De federala kompetenserna inom samhällsplanering 

Kompetensfördelningen mellan förbundet och kantoner bestäms av art. 3 i federala 

grundlagen: ”Kantoner är suveräna så länge deras suveränitet inte begränsas av grundlagen, 

och förfogar över alla kompetenser som enligt grundlagen inte tillfaller Förbundet9” 

(Constitution fédérale, 2016, min översättning). I praktiken kan Förbundet och kantoner 

konkurrera i samma kompetensområde. Förbundet anses bestämma riktlinjer och kantoner 

det detaljerade regelverket (Hottelier, 2013).  

Enligt art. 75 §1 i federala grundlagen behöver riktlinjerna inom samhällsplanering gå mot ”en 

sparsam, måttlig och rationell markanvändning10” (Constitution fédérale, 2016, min 

översättning). Federala samhällsplaneringslagen (Raumplanungsgesetz RPG/Loi sur 

l’Aménagement du Territoire LAT) och federala samhällsplaneringsförordningen 

(Raumplanungsverordnung RPV/Ordonnance sur l’Aménagement du Territoire OAT) 

bestämmer de regler som ger ram för de kantonala regelverken, och så den kommunala 

detaljplaneringen. Förbundets intentioner mot en hållbar utveckling av landet har förtydligats 

2011 i ”Utvecklingsvisionen för Schweiz” (Raumkonzept Schweiz/Projet de territoire Suisse), 

Förbundet önskar se till att stärka landets flerkärnighet som förutsättning för Schweiz 

konkurrenskraft, bevara livskvalitet, ta tillvara naturliga resurser, knyta ihop stadsutvekling, 

färdmedelsval och energianvändning, samt gynna samarbeten mellan de olika beslutsnivåerna 

(ARE, 2011). 

De senaste åren bestämmer Förbundet ännu strängare regler och ställer högre krav på 

kantoner för att bemöta den fortsatta utglesningen av landets städer. Efter en folkomröstning 

2013 vann 2014 en ny version av samhällsplaneringslagen laga kraft. Den främsta riktlinje som 

framgår är att förtätning av urbana områden bör prioriteras istället för nytt 

markanspråktagande. 

 

Implementering på kantonnivå 

Som konsekvens till Schweiz federala statsskick finns i Schweiz 26 olika 

planeringslagstiftningar. Här fokuseras på Vaudkantonen, där Région Morges ligger. 

Enligt federala samhällsplaneringslagen (art.5) tar fram varje kanton en kantonal översiktsplan 

(Kantonal Richtplan/Plan Directeur Cantonal). I Vaudkantonen utgör denna plan det centrala 

planeringsdokumentet. Den beskriver dagens utveckling i kantonen, formulerar strategiska 

åtgärder och samordnar institutionella aktörernas handlingar (art.8), i enlighet med federala 

samhällsplaneringslagen (art.11). Planen är bindande för myndigheterna. 2016 vann den 

                                                           
9 Originaltext på franska: « Les cantons sont souverains tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la 
Constitution et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération » (Constitution fédérale, 2016). 
10 Originaltext på franska : « […] une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du 
territoire » (Constitution fédérale, 2016). 
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tredje revideringen av kantonala översiktsplanen i Vaudkantonen laga kraft i följd av 

revideringen av den federala samhällsplaneringslagen. Ett liknande dokument finns på 

kommunnivå (Plan Directeur Communal). 

Federala samhällsplaneringslagen skiljer bebyggd markyta från obebyggd markyta (art 1). 

Kommuner bestämmer i sin detaljplanering (Nutzungsplan/Plan d’affectation) hur mycket 

markyta ska ingå som byggzon (Bauzone/Zone à bâtir) och vilka funktioner som avses få rum 

i de olika zonerna (art.15) i enlighet med kantonala översiktsplanen (art.9). I Vaudkantonen 

kan detaljplaner omfatta hela kommunen (Plan Général d’Affectation PGA) eller ett delområde 

(Plan Partiel d’Affectation PPA), och ett kvartersplan (Plan de Quartier PQ) innehåller 

bestämmelser för stadsutvecklingsprojekt. Zonindelningen bestäms enligt kommunens 

förväntade behov inom 15 år (art.15), men i Vaudkantonen behöver detaljplanerna såväl som 

byggloven godkännas av kantonens planeringsförvaltning (Service du Développement 

Territorial SDT) (art.58-61 kantonala plan- och bygglagen LATC). 

Förbundet bedömer att vissa kommuner överdimensionerar sina byggzoner, vilket gynnar 

bebyggelseutglesning. Federala samhällsplaneringslagen förespråker reduceringen av 

överdimensionerade byggzoner (art.15). I Vaudkantonen är kommuner ansvariga för det, 

däremot bestämmer kantonala översiktsplanen hur kommuner behöver gå tillväga (Etat de 

Vaud, 2016b). Kantonen, som kan avslå en kommunal detaljplan med överdimensionerade 

byggzoner, tar ett stort inflytande i den kommunala planeringsprocessen. Ruch (2015) pekar 

på ett paradigmskifte i den schweiziska samhällsplaneringen i följd av revideringen av federala 

samhällsplaneringslagen: ”Förr gällde: i regel kommuner, endast som undantag på kantonnivå. 

Idag gäller omvänt: i regel kantonen, endast som undantag på kommunnivå11” (p.8, min 

översättning). 

Även om Förbundet och kantonen upptar en viktigare plats som samordnare och besultsfattare 

förblir kommuner oundvikliga aktörer i samhällsplaneringen i Vaud kantonen. Det höga antalet 

kommuner ökar behovet av kommunöverskridande samarbete, särskilt i storstadsregioner. 

 

Den federala storstadspolitiken och dess implementering i Vaudkantonen  

Storstadsregionerna nämns i artikel 50 §3 i federala grundlagen. De har dock hittills inte fått 

någon juridisk definition (Tanquerel, 2015). Men storstadsregionerna påverkar betydligt den 

schweiziska fysiska utvecklingen: Enligt Schweiziska Statistiska Centralbyrån (Bundesamt für 

Statistik BfS/Office Fédéral de la Statistique OFS) beräknas de omfatta 75% av den 

schweiziska befolkningen och 80% av arbetsplatser (Zellweger, 2015, p. 215) på bara 23% av 

den schweiziska marken (Tanquerel, 2015, p. 9). 

Förbundets storstadspolitik (Agglomerationspolitik/Politique des agglomérations) syftar till att 

betona storstadsregionernas ledande position i landets rumsliga struktur och gestalta deras 

utveckling på ett sammanhållande sätt (ARE, 2017b). Storstadsregionerna författar var fjärde 

år med stöd av kantonen en utvecklingsplan som Federala Ämbetet för Samhällsplanering 

(ARE) godkänner.  

Storstäderna saknar dock juridisk status: Det finns ingen överenskommen avgränsning av 

storstadsregioner mellan kantoner, och kommunöverskridande utvecklingsplaner erkänns 

juridiskt inte som bindande översiktsplaner (Tanquerel, 2015). Det kommunöverskridande 

                                                           
11 Originaltext (på tyska) : ”Früher galt : in der Regel die Gemeinde, nur Spezifisches auf Ebene des Kantons. Heute 
gilt umgekehrt: in der Regel der Kanton, nur Spezifiches auf Gemeindeebene” (Ruch, 2015, p. 8). 
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samarbetet tar dessutom olika former. I Vaudkantonen sker samarbetet huvudsakligen i form 

av icke-institutionella förbund som drar sin juridiska status från den schweiziska civilrätten 

(art.60 och följande) (ibid.). Sådana organisationer får ta fram en utvecklingsplan som gäller 

endast för medlemskommunerna. I Morges heter dokumentet ”Schéma Directeur de la Région 

Morgienne SDRM”. 

Utvecklingsplanen för storstadsregion Lausanne-Morges (Projet d’Agglomération Lausanne-

Morges PALM) ingår i den federala storstadspolitiken och omfattar Lausanne kommun samt 4 

kommunöverskridande utvecklingsplaner: Ouest Lausannois, Nord Lausannois, Est 

Lausannois, Région Morges. Sammanlagt ingår 26 kommuner i storstadsregionen. I december 

2016 överlämnades den tredje utvecklingsplanen för regionen Lausanne-Morges till Förbundet 

för godkännande (PALM, 2016). Planen ger en beskrivning av dagens utveckling, redogör för 

implementeringen av de föregående planerna, bestämmer strategiska områden och riktlinjer 

samt förtydligar i enlighet med subsidiaritetsprincipen (se ovan) hur aktörer kan bäst 

samordnas för att implementera riktlinjerna. 

Inom ramen för revideringen av den nya kantonala plan- och bygglagen LATC avser 

Vaudkantonen att ge utvecklingsplanen för storstadsegion Lausanne-Morges en juridisk status 

som översiktsplan (PALM, 2016). Detta innebär att storstadsregionsplanen blir bindande för 

myndigheterna, såväl kantonala som kommunala. 

 

Figur 30 sammanfattar vilka planeringsdokument gäller för Région Morges.  

Administrativ nivå Strategisk 
planering 

Översikts-
planering 

Detaljplanering Lov 

Syfte Strategiska 
riktlinjer 

Samordning, 
definition av 
prioriterade 
åtgärder 

Bestämmelser om 
markanvändning 

Förverkligande av 
bestämda 
åtgärder 

Förbundet Rumsliga 
konceptet 
Schweiz (2011) 

Sektorplan Infrastrukturplaner Godkännande av 
planerings-
dokument 

Vaud kantonen  Kantonala 
Översiktsplanen 

Kantonal detaljplan Kantonala lov 

Storstadsregion 
Lausanne-Morges 
 

Utvecklingsplan 
för Morges 
regionen (SDRM) 

Utvecklingsplan för 
Storstadsregion 
Lausanne-Morges 
(PALM)12  

Interregionala 
detaljplaner 

 

Kommun  Kommunal 
översiktsplan 

Kommunala 
detaljplaner 

Bygglov 

Figur 30 – Beskrivning av de viktiga planeringsdokumenten som gäller för Région Morges (enligt Guy Ecabert, 

2013, p.47). 

  

                                                           
12 Efter att nya kantonala samhällsplaneringslagen LATC vinner laga kraft. 
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Bilaga 2 – Utförlig beskrivning av ”ZIZA Demain”-projektet 
Région Morges sammanfattar sitt arbete om industriområden enligt följande motto: ”rätt 

verksamhet på rätt plats” (Région Morges, 2016, p. 59, min översättning13). Projektet syftar till 

att binda ihop förtätning med bostäder av befintliga industriområden och försörjning av 

lokalytor för verksamheter. Det som planeras i området skulle påverka näringslivsstrukturen. I 

stort sett är ”ZIZA Demain”-projektet uppbyggt som en planeringsmetod där verksamheter får 

ta del av och delta i planeringsprocesser som beträffar sitt industriområde. 

 

Grundläggande underlag till arbetet: Région Morges arbete om urbanisering 

och landskap ”Chantier 4” 

Région Morges vision om stadsutveckling bär namnet ”Chantier 4 Urbanisation et Paysage” 

(förkortat ”Chantier 4”) (Région Morges, 2016). Regionala strategier utgår från att landskapet 

är en viktig del av medlemskommunernas identitet och ska bevaras genom att bromsa 

bebyggelseutbredningen. Anpassade åtgärder formuleras för de identifierade strategiska 

utvecklingslägena så att regionen utvecklas båda i enlighet med utvecklingsplanen för 

storstadsregion Lausanne-Morges och medlemskommunernas förutsättningar. 

”Chantier 4” rekommenderar att industriområden förtätas med fler verksamheter. Région 

Morges önskar att marken och resurser i industriområden används sparsamt och att 

industriområden integreras med sitt nära landskap och med bostäder. Detta förväntas förbättra 

områdets attraktivitet för näringslivet. 

I ”Chantier 4” rekommenderas att industriområdens integreras med landskap och bostäder 

enligt följande åtgärder: 

- Industriområden behöver utvecklas längs med befintliga vägar och struktureras med 

hänsyn till landskapsöppningar och områdets interna naturliga elementer för att få en 

sammanhållande bebyggelsestruktur; 

- Genvägar för bilar och lastbilar behöver identifieras utifrån den nuvarande 

väginfrastrukturen; 

- Lagrings- och leveransanläggningar såväl som parkeringsplatser behöver utgöra 

skydd mot buller orsakat av infrastrukturer; 

- Rinner ett vattendrag i industriområdet behöver mötesplatser struktureras längs med 

det, sålänge de inte äventyrar biodiversitetens förutsättningar. Detta kan ske 

exempelvis genom att installera matbord eller bänkar. 

Dessa strategier utgör en utgångspunkt för ”ZIZA Demain”-projektet. 

 

 

Arbetets etapper 

Förhandsstudier  

2014 har Région Morges påbörjat en omfattande studie om planeringsintentioners påverkan 

på näringslivet. Resultaten har levererats i december 2016. Analysen har vilat på samtal med 

kommuner, på analyser av gällande planeringsdokument, på statistiska och rumsliga analyser 

                                                           
13 Originaltext (på franska): ”la bonne activité au bon endroit” (Région Morges, 2016, p. 59) 
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samt på en enkät som skickades till regionens verksamheter om sina behov. 30% av samtliga 

företag har svarat (Urbaplan, et al., 2016a, p. 27).  

I förhandsstudierna har undersökts industriområdens framtid enligt de olika kända 

planeringsintentionerna utifrån 4 makrokriterier (Urbaplan, et al., 2016c, p. 13): 

- Tillgänglighet: med motorvägen, för lastbilar, synlighet från kommunikationer; 

- Urban kvalitet: lokalisering i stadsmiljö, närhet till företagstjänster, tillgänglighet till 

offentliga transportmedel och med cykel/till fots; 

- Anpassning till bostadsfunktion: Områdets urban- och landskapskvalitet, planerad 

funktionsblandning med bostäder, miljöstörningar; 

- Förtätningspotential: enligt planeringsintentioner. 

Utifrån dessa kriterier har industriområdena klassificerats i en av de följande typerna (p.16): 

- Urbant område: Dessa områden förväntas integreras i en tät och funktionsblandad 

stadsmiljö. Industrier och hantverkare tolereras så länge de inte orsakar buller. Dessa 

områden kännetecknas av ett högt utbud av servicepunkter, av en hög tillgänglighet 

med kollektivtrafik, med cykel eller till fots, av en mycket god anpassning till bostäder, 

och av en hög förtätningspotential. Tillgängligheten med bil eller lastbil är inte 

avgörande. 

- Blandat område med förtätningspotential: Dessa områden förväntas hysa bostäder 

inom eller i närheten av området. Deras anpassningsförmåga till bostäder är god, 

däremot är antalet servicepunkter färre än i urbana områden. Tillgängligheten till 

kollektivtrafik, med cykel eller till fots är mindre god. Förtätningspotentialen är hög. 

Tillgängligheten med bil eller lastbil är inte avgörande. 

- Industriellt område med förtätningspotential: Dessa områden kännetecknas av en hög 

tillgänglighet med bil och lastbil och förväntas behålla sitt industriella ändamål, det vill 

säga att förekomsten av bostäder inom eller i närheten av området inte är möjligt. 

Däremot finns i dessa områden potential för tätare verksamheter alternativt för 

etableringen av nya verksamheter. Förekomsten av servicepunkter såväl som 

tillgängligheten med kollektivtrafik, med cykel eller till fots är inte avgörande. 

- Industriellt område: Dessa områden visar samma förutsättningar som industriella 

områden med förtätningspotential, med undantag av att de inte förväntas förtätas med 

ytterligare verksamheter alternativt med bostäder inom de kommande åren. 

 

Figur 31 sammanställer kartläggningen av industriområden utifrån deras tilldelade 

områdestyp. 
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Figur 31 – Klassificering av industriområden i anpassningsgrupperna enligt förhandsstudierna (enligt Urbaplan et. 

al., 2016a, p.16-17). 

Ett liknande tillvägagångssätt har tillämpats för verksamheter. Till slut har verksamheter 

klassificerats enligt deras typ och typen av det område de är etablerade på (Figur 32). På 

grund av metodologiska brister i studien redovisas analysens metod inte i denna rapport, och 

resultaten behöver tas försiktigt. 

 

Figur 32 – Beskrivning av klassificeringen av verksamheter i förhandsstudierna (Urbaplan, et al., 2016a, p. 13, 

min översättning14). 

                                                           
14 Originalbild på franska finns i figur 33 (sida 90). 
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Enligt denna typologi beräknas 20% av arbetsplatser vara i verksamheter med en optimal 

lokalisering och 50% i verksamheter med underutnyttjad förtätningspotential. 10% av 

arbetsplatser lokaliseras i verksamheter på ett icke-optimalt läge. Enligt enkätsvaren ligger var 

fjärde arbetsplatser i ett ogynnsamt läge (ibid., p.60). Med tanke på den låga svarsfrekvensen 

(30%) går det inte att få tillförlitliga resultat om näringslivets behov. Nuvarande resultaten kan 

beskrivas som teoretiska. 

Förhandsstudierna har gjorts som ett underlag som ska uppdateras löpande i takt med att 

Région Morges går framåt i ”ZIZA Demain”-projektet. 

 

Strategiformulering och åtgärdsimplementering 

I det andra och tredje steget ska Région Morges i samarbete med kantonen och kommuner 

formulera strategier och definiera åtgärder för att implementera dem (Région Morges, 2017e). 

Förhandsstudierna ska användas som underlag till strategiformuleringsfasen, förutsatt att de 

uppdateras och förbättras löpande. 

Som ”Förbundets pilotprojekt” behöver Région Morges utfärda en genomförandeguide om sina 

planarbeten på sina industriområden. Guiden behöver författas på ett sätt som får en annan 

planeringsmyndighet i Schweiz, eventuellt utomlands, att förstå och återanvända 

tillvägagångssättet. Upphandlingen har inte tilldelats någon konsult i skrivprocessen, däremot 

har de främsta riktlinjerna bestämts. 

Guiden förväntas handla om vilka planeringsåtgärder kan vidtas vid förtätningen av ett 

industriområde för att behålla verksamheter inom området samt hur högt ligger 

genomförandekostnaderna. Den finansiella aspekten är central, med tanke på att 

realisationsvinster behöver maximeras för att kunna fullfölja ett stadsutvecklingsprojekt i 

Schweiz. 

Eftersom kommuner är ansvariga för genomförandet av stadsutvecklingsprojekt kan Région 

Morges inte bli projektansvarig. Däremot hoppas Région Morges på att denna guide används 

som planeringshandbok av kommuner. Samverkan med kommuner blir en nyckelfaktor i 

författandet och i implementeringen av de åtgärder som ska formuleras i guiden. 

 

Lärdomar från pågående utvecklingsprojekt  

Det främsta exemplet på pågående stadsutvecklingsprojekt i ett befintligt industriområde i 

Morges är ”En Molliau-Sudvillage” i Tolochenaz kommun. Enligt den kvartersplan som behöver 

godkännas av kommunfullmäktiget ska Molliau-industriområdet förtätas med bostäder och 

tjänsteföretag. Efter planens fullföljande förväntas cirka 2 000 till 2 500 nya invånare bosätta 

sig i ett område med 500 arbetsplatser (Commune de Tolochenaz, 2017).  

Projektledningen ser gestaltningen av offentliga utrymmen och av gatunätet som en 

utgångspunkt till att genomföra ett funktionsbyte. Eftersom området är inklämt mellan 

järnvägen och motorvägen kan infrastrukturers utkanter utnyttjas som logistikanläggningar, i 

enlighet med rekommendationer från ”Chantier 4” (Urbaplan, 2013).  
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Området avser vara ett funktionsblandat område, däremot finns i projektet en funktionell 

separation mellan industrier i norr och bostäder i söder. Även inom bostadsområdet separeras 

butiker från offentliga anläggningar såsom en skola och ett folkets hus (ibid.). 

Det finns försök att integrera området i sitt nära landskap, som ”Chantier 4” rekommenderar.  

Syftet är att förbättra kopplingar med Genèvesjön i söder och Tolochenaz bycentrum i norr. 

Den fria rörligheten inom området är centralt i projektet. I synnerhet planeras nya genvägar 

under järnvägen mot sjön (ibid.). 

 

 

 

 

 

Figur 33 - Beskrivning av klassificeringen av verksamheter i förhandsstudierna (Urbaplan, et al., 2016a, p. 13) 

(originalbild på franska, översatt bild sida 82). 

 


