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Förord 

Det finns ett globalt fokus på hållbar utveckling och uppmärksammandet av 
städers inverkan på klimat och miljö har lett till teorier och metoder för ett mer 
hållbart stadsbyggande. Dessa trender har materialiserats i olika typer av 
exempel världen runt på många olika sätt, men med ett gemensamt mål, en 
hållbar stad. Att omvandla stadsnära industri- eller hamnområden till täta 
stadsdelar av innerstadskaraktär är en tydlig trend inom det hållbara 
stadsbyggandet och kan uppfylla många av de kriterier som tagits fram för att 
mäta hållbarhet såsom täthet, effektivt nyttjande av infrastruktursystem samt att 
låta städer växa utan att ta icke exploaterad mark i anspråk.  

Den planerade omvandlingen av Södra Butängen i Norrköping är på många sett 
ett talande exempel för dagens stadsplaneringsprojekt. Många aktörer, faktorer 
och drivkrafter ligger bakom projektet, både inom och utanför kommunens 
maktsfär. Projektet har även tydligt påverkats av de globala hållbarhetstrenderna. 
Utgångspunkten för detta examensarbete är hållbarheten som helhetsbegrepp. Ett 
hållbart stadsplaneringsprojekt är mer än en lyckad färdig produkt. Platsens 
historia, nutid och relation med staden, regionen och befolkningen måste vägas 
in. Examensarbetet har syftat till att identifiera aktörer och lyfta fram de 
processer som på olika nivåer lett till att projektet ser ut som det gör idag. 

Detta examensarbete har utförts under våren 2011 för institutionen för 
Samhällsplanering och miljö och är den avslutande delen av min 
civilingenjörsutbildning inom Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH. Huvudsaklig 
handledare har varit Björn Berglund, doktorand på avdelningen för Industriell 
miljöteknik på Linköpings Universitets institution för Ekonomisk och industriell 
utveckling. På KTH har Tigran Haas varit handledare. Examensarbetet är en del 
av forskningsprojektet Hållbara Norrköping i samarbete med Etablering Norrköping 
AB. Examinator har varit Maria Håkansson vid Samhällsplanering och miljö, KTH. 

Jag vill tacka alla som bidragit med information och synpunkter under arbetets 
gång. Särskilt vill jag tacka mina handledare, Björn Berglund som har bidragit 
med information, förmedlat nyttiga kontakter och varit en aldrig sinande källa för 
råd och glada tillrop och Tigran Haas för nyttiga tips och inspiration. Jag vill 
även tacka Mats Eklund och övriga inom forskningsprojektet Hållbara Norrköping 
får råd och synpunkter liksom Staffan Eklind, Peter Swanborg och Åsa Eriksson 
på Etablering Norrköping AB för all hjälp. 

  

Hélène Littke 
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Abstract 

Industrial Renewal and Sustainable Urbanism                  
A case study of the Södra Butängen area in Norrköping, Sweden 

Climate change and sustainability are issues that are gaining more attention in 
our society. Cities contribute a large part of the world's emissions and energy 
consumption , increasing numbers of people are living in cities and therefore 
have theories, methods and examples how to build sustainable cities developed. 
In the sustainable city social, cultural, economical and ecological aspects interact. 
By building dense cities transportation needs can be reduced. Technical solutions 
and efficient infrastructure system reduces the use of resources and impacts on 
receiving waters and land. Greenery in urban areas is important for the 
microclimate, helps cleaning air and water, allows for a richer animal and plant 
life and are places for recreation. By converting the inner city areas formally 
used for industrial and / or port areas to inner-city neighbourhoods the existing 
infrastructure systems can be utilized and new, undeveloped land does not need 
to be developed. Urban renewal projects with sustainability profiles and 
developments around public transport initiatives (transit oriented development) are 
trends in today's urban development. 

Södra Butängen in Norrköping is an industrial area which has been planned to 
be transformed into a new urban district with a sustainability profile around the 
new travel centre. The need arises when Ostlänken is being built through 
Norrköping. However, today plans are on hold which have created a situation of 
uncertainty about the area. Neither the planners, politicians, property owners or 
company owners know what is happening or when. Among the stakeholders in 
the area the attitude towards the plans vary from apathy and distrust to serious 
concern and uncertainty. Södra Butängen today is an vibrant area with lots of 
companies of different kinds which is important to acknowledge and take 
advantage of. 

By examining who the existing stakeholders in the area are, their needs and 
preference for localization, strategies are proposed to show what could be done 
with the area. 

To structure and analyze the empirical evidence, Frank Geels theories of 
technological transitions are used. The town itself is seen as a socio-technical 
artefact that is affected by a complex system of decisions at different levels. 
Societal structural changes as the trend of sustainable development and national 
transport strategies affect what is decided at local levels and are translated into 
actual projects, the result of which in turn affects the upper levels. 
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The main purpose of this paper is to examine what the prime drivers are behind 
the project in Södra Butängen. After many years of work, the project run by the 
city planning office is now officially terminated. The answer is sought in the 
global and national trends, the planners and city managements and among the 
local stakeholders. 
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Sammanfattning 

Klimatförändringar och hållbarhetsaspekter är viktiga frågor som får allt större 
utrymme i dagens samhälle. Då städer bidrar med en stor del av världens 
utsläpp och energiförbrukning samtidigt som allt fler bor i städer har teorier, 
metoder och exempel hur hållbara städer byggs utvecklats. För att bygga en 
hållbar stad måste sociala-, kulturella, ekonomiska- och ekologiska aspekter 
samspela. Genom att bygga en tät stad med goda kommunikationer kan 
transportbehov minskas. Tekniska lösningar och effektiva infrastruktursystem 
minskar resursanvändning och påverkan på recipienter. Grönska i städer är 
viktigt för mikroklimatet, renar luft och vatten, ger förutsättningar till ett rikare 
djur- och växtliv och är platser för rekreation. Genom att omvandla stadsnära 
industri- och/eller hamnområden till innerstadsstadsdelar kan befintliga 
infrastruktursystem användas och ny, obebyggd mark behöver inte exploateras. 
Stadsomvandlingar med hållbarhetsprofil och att utveckla stadsdelar kring 
kollektivtransportsatsningar är trender inom dagens stadsutveckling. 

Södra Butängen i Norrköping är ett småindustriområde som planeras att 
omvandlas till en innerstadsstadsdel med hållbarhetsprofil kring det nya 
resecentrum som behövs då Ostlänken byggs genom Norrköping. Idag ligger 
dock planerna för Ostlänken på is vilket skapat en situation av osäkerhet och 
icke-beslut i Södra Butängen. Varken planerare, politiker, fastighetsägare eller 
verksamhetsutövare vet vad som händer och när. Bland de befintliga aktörerna 
skiftar inställningen till omvandlingen från likgiltighet och misstro till stark oro och 
osäkerhet. Då platsen idag är ett aktivt och levande område med mängder av 
företag inom olika branscher är det viktigt att ta vara på vad som finns där.  

Genom att undersöka vilka de befintliga aktörerna är, vad de har för önskemål 
och behov för sin lokalisering kan strategier tas fram om vad som skulle kunna 
göras med området.  

För att strukturera och analysera det empiriska materialet har Frank Geels teorier 
om teknologiska omställningar använts. Staden i sig ses som en socioteknisk 
artefakt som påverkas av komplaxa system av beslut på olika nivåer som 
påverkar varandra. Strukturella samhällerliga förändringar som trenden kring 
hållbar utveckling eller nationella transportstrategier påverkar vad som beslutas 
på lokala nivåer och omsätts i faktiska projekt vars resultat i sin tur påverkar de 
övre nivåerna. 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vad som ligger 
bakom projektet i Södra Butängen. Efter många års arbete har projektet på 
stadsbyggnadskontoret nu lagts ner. Svaret söks i globala och nationella trender, 
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hos aktörerna på planeringsnivås visioner och hos förankringen bland de 
befintliga i området. 
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Kapitel 1. Inledning 

I dagens samhälle är klimatförändringar och hållbarhet viktiga frågor som under 
senaste åren fått allt mer medialt och samhälleligt utrymme. Satsningar på 
hållbarhet och miljö pågår globalt. Städer har en viktig roll i detta då de står för 
en stor del av utsläpp och energiförbrukning samt att mer än hälften av världens 
befolkning bor i städer. Hållbarhetsaspekter applicerat på städer har lett till 
teorier och metoder för hållbart stadsbyggande. Idag finns en mängd exempel 
och idéer för hur en hållbar stad ska byggas. Viktiga fokus inom hållbart 
stadsbyggande är stadsform och transporter. Detta har utvecklats till 
planeringstrender som stadsomvandling, att omvandla stadsnära industri eller 
hamnområden till innerstadsstadsdelar för att förtäta staden och dra nytta av 
existerande infrastruktur samt att koncentrera utveckling kring 
kollektivtrafiksatsningar s.k. Transit Oriented Development. Dessa trender och 
teorier finns både som globala och nordiska exempel.  

Från ett stadsplaneringsperspektiv innebär ett område som Södra Butängen en 
unik möjlighet. Både det stadsnära läget alldeles vid resecentrum och 
tillgängligheten till innerstans utbud är attraktivt. De gällande planerna är att 
bygga 6000 bostäder och 6000 arbetsplatser i en ny stadsdel av 
innerstadskaraktär med hållbarhetsprofil i anslutning till den framtida 
snabbtågstationen. Satsning på arbetsplatser och det förenklade resandet inom 
och utanför regionen är viktigt för den ekonomiska hållbarheten. En hög teknisk 
standard, stadsrum utformade för ett bättre lokalklimat och satsningarna på 
kollektiva resor för den ekologiska hållbarheten. Genom väl utformade och 
attraktiva offentliga platser och fokus på kultur och omsorg ska stadsdelen ha en 
hög social hållbarhet.   

Idag är Södra Butängen i Norrköping ett småindustriområde med vitt skilda 
verksamheter, affärsverksamhet riktat mot privatpersoner liksom industri och 
logistik. Området idag har en låg exploateringsgrad, markpriser och hyror är låga. 
Trots att området inte har en direkt urban karaktär är dessa verksamheter 
fortfarande viktiga i en stads ekonomi och bidrar i sig till mångfalden i staden, 
och just mångfald är ett nyckelbegrepp inom hållbarhetsteorin. Att riva ett 
småindustriområde verkar kanske inte så kontroversiellt samtidigt som faktum 
kvarstår; här finns en mängd arbetsplatser och aktiviteter; från bilförsäljning och 
restauranger till auktionsfirmor och byggföretag. Platsen har utan tvekan en 
ekonomisk, social och kulturell betydelse för staden Norrköping redan i 
dagsläget. De befintliga verksamheterna nämns med några korta meningar i den 
fördjupande översiktsplanen och är tydligt marginaliserade i planprocessen, men 
deras röster är viktiga i ett socioekonomiskt hållbarhetsperspektiv. 
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1.1. Disposition 

Denna uppsats består av fyra delar, en första som tar upp syfte, frågeställningar, 
metod och teoretiskt ramverk, en andra som tar upp hållbar stadsbyggnad och 
trender inom hållbar stadsbyggnad och fungerar som en kontextuell bakgrund till 
del tre som är själva fallstudien. Den fjärde delen innehåller diskussion och 
slutsatser. 

Del ett består av kapitel 1 där syfte, frågeställningar, metod och avgränsningar 
presenteras. I kapitel 2 beskrivs det teoretiska närmandet av fallstudiens empiri.  

Del två består av kapitel 3 som fokuserar på teorier och trender inom hållbar 
stadsbyggnad, globalt, i de nordiska länderna  och i Sverige.  

Del tre som är fallstudien av Södra Butängsområdet består av kapitel 4 
presenterar bakgrund till fallstudien och beskriver planeringens förutsättningar och 
i kapitel 5 presenteras planen och konsekvensbeskrivningarna som gjorts. Kapitel 
6 handlar om aktörer i Norrköping och den planerade omvandlingen och består 
av det empiriska materialet från intervjuer.  

Del 4 består av kapitel 7 där det empiriska materialet analyseras och återknyter 
fallstudien med den konceptuella bakgrunden och slutsatser redovisas i det 8:e 
kapitlet.  

1.2. Syfte 

Med utgångspunkt i att diskursen om hållbara städer som en strukturell 
förändring i samhället är syftet för studien att visa vilka drivkrafter som legat 
bakom planeringen av Södra Butängen och dess utformning samt hur dagens 
situation uppkommit. Ett delsyfte är att informera planeringsprocessen genom att 
kartlägga de befintliga aktörerna. 

Uppsatsen har gjorts med antagandet att planeringen varit dåligt förankrad hos 
de befintliga aktörerna vilket är motivet till den intervjustudie som gjorts med 
befintliga aktörer. Genom att undersöka deras behov ska idéer om framtida 
inkorporeringar av verksamheter i områdets planer alternativt förslag för 
omlokaliseringar presenteras. 

Då syftet är att visa kopplingen mellan strukturella förändringar i samhället, 
trender inom stadsplanering och hur detta omsätts i praktiken används Frank 
Geels teorier om teknologiska omställningar och hur de sker på olika nivåer som 
teoretiskt ramverk. Landskapsnivån eller makronivån representeras av 
hållbarhetstrender i samhället i stort, regim- eller mesonivån är hur lokala 
beslutstagare och planerare väljer att omsätta dessa förändringar och trender i 
praktiken och nisch- eller mikronivån är de faktiska projekt som blir följden. 
Eftersom denna modell som kommer från Science and technology studies 



 
 

14 

används är även ett delsyfte av studien att se hur användbar modellen är vilket 
presenteras i slutsatskapitlet. 

1.3. Frågeställningar 

Studiens huvudsakliga frågeställning har varit: I Södra Butängen i Norrköping 
planeras en innerstadsstadsdel med hållbarhetsprofil till år 2030, den fördjupade 
översiktsplanen antogs 2009 men idag 2011 tror varken politiker, planerare eller 
befintliga aktörer att bygget kommer starta under överskådlig tid, hur blev det 
såhär? 

Förklaringar söks på de olika nivåerna enligt Geels teorier för teknologiska 
förändringar och på de olika nivåerna lyder delfrågeställningar: 

Landskapsnivå: Vad fokuseras på i stadsomvandlingsprojekt med hållbarhetsprofil 
globalt och nationellt? Vilka lärdomar kan man få från genomförandet av 
hållbarhetsprofilerade omvandlingsprojekt? 

På regimnivå: Hur påverkar detta stadsbyggnadsregimen i Norrköping? Vad finns 
det för likheter och olikheter i den planerade omvandlingen i Butängen från de 
andra omvandlingsprojekt som tas upp i texten? 

På nischnivå: Hur ser de befintliga aktörerna på projektet? Hur ser dagens 
situation ut och kan det kommer få för konsekvenser? 

1.4. Metod 

I studien har ett flertal metoder använts då en stor ängd data används från olika 
typer av källor. Metoder från del 1-3 av studien presenteras separat. 

1.4.1. Val av teoretiskt ramverk 

I första delen presenteras det teoretiska ramverk som använts för att strukturera 
och analysera empirin. Frank Geels teorier om teknologiska omställningar har 
valts för att kunna angripa projektets olika nivåer, från samhällerliga trender till 
faktiska beslut och dokument till åsikter och önskemål från de befintliga i 
området. Metoden kommer från Science and technology studies vilket är influerat 
av att studien är en del av forskningsprojektet Hållbara Norrköping som drivs av 
Linköpings Universitets institution för ekonomisk och industriell utveckling. 

Mellannivån enligt modellen, regimer, är en egen översättning av engelskans 
regimes och ska inte blandas ihop med regimer inom urbana regimer. I Geels 
teori motsvarar regimen en lös sammansättning av beslutstagare, regler och 
normer som påverkar och driver fram specifika projekt. I den specifika fallstudien 
om Södra Butängen-projektet har aktörer med formell eller informell makt räknats 
som regimnivå, medan de befintliga inom området delats in i nischnivån. Dock 
finns ett antal aktörer såsom Etablering Norrköping AB och Norrköpings Kommun 
representerade på både regim och nischnivå genom sitt markinnehav. 
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Norrköpings Företagssamverkansgrupp är en aktör som ligger någonstans 
mittemellan regim och nisch då den representerar de befintligas intressen, men i 
en sådan organiserad form med kontinuerliga möten med beslutstagare att de 
kan ha en informell makt i planförfarandet. De har de i studien räknats som 
nischnivå. 

Valet av Geels teorier applicerat på stadsplanering kan också ses som ett 
forskningsteoretiskt bidrag då teorin kommer från ett forskningsfält som 
traditionellt inte sysslar med stadsplanering. Resultatet av att använda denna 
teori diskuteras vidare i kapitel 7. 

1.4.2. Konceptuell bakgrund 

I de inledande kapitlen som beskriver landskapsnivån, dvs. hållbar 
stadsutveckling och globala och nationella trender inom stadsplanering är det 
litteraturstudier som ligger till grund. Böcker, artiklar och publikationer har 
används. Litteraturen har valts för att vara så aktuell och relevant som möjligt. 
För att beskriva hållbar stadsutveckling har i huvudsak tre böcker används. 
Steffen Lehmanns The principles of green urbanism : regenerating the post-
industrial city som gavs ut 2010 och har ett praktiskt angreppssätt att beskriva 
vad som är viktigt i olika aspekter för att en stad ska vara hållbar. Designing 
sustainable cities av Rachel Cooper, Graeme Evans och Christopher Boyko är 
från 2009 och har ett starkt fokus på praktiskt genomförande av hållbara 
stadsprojekt och ser mycket på metoder och aktörer. Douglas Farrs Sustainable 
urbanism: urban design with nature från 2007 har fått ett stort internationellt 
genomslag och används i undervisning om hållbar stadsutveckling bl.a. på KTH, 
Stockholm. Nordregios rapport Stadspolitik i Norden – fallstudier kring hållbar 
stadsutveckling har använts då den tar upp trender och praktiska exempel. 

Som argumenterat i inledningen finns det många exempel från hela världen av 
hållbart stadsbyggande. De exempel som valts ut till studien är delvis för att 
belysa diversiteten i själva omsättningen av hållbara stadsutvecklingsteorier. 
Vidare är de nordiska exemplen med då de har tagits fram och förverkligats med 
liknande förutsättningar som projektet i Södra Butängen vad gäller lagstiftning, 
planeringstraditioner och samhällskultur.  

I den konceptuella bakgrunden presenteras kort tre trender inom hållbar 
stadsutveckling. Dessa är utvalda då de senare är relevanta för fallstudien.  

1.4.3. Genomförande av fallstudien 

Fallstudien består av inventering, intervjuer samt undersökning av dokument 
såsom planer och konsekvensbeskrivningar. 

Inventeringen av befintliga aktörer visar att det på de 49 fastigheter som bildar 
området finns 134 verksamheter. Verksamheter som är direkt kopplade till 
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järnvägen (exempelvis Jernhusen och ISS Trafficare) har blivit exkluderade ur 
intervjustudien då deras lokaliseringsbehov och framtidsplanering är absolut 
kopplat till järnvägens framtid. De finns dock med i uppräkningen då de är 
verksamma inom området. Av de 136 verksamheterna har jag fått kontakt med 
90 vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 66%.  

För att kartlägga de befintliga verksamheterna har hemsidorna allabolag.se, 
ratsit.se, wedoo.se och 121.nu använts liksom kommunens utskickslistor inför 
samråden samt observationer på plats. Genom att söka på gatuadresser i 
området i de olika databaserna och jämföra detta med företagsnamnen från 
utskickslistorna har aktuella data kunnats ta fram. På plats i området har skyltar 
och företagsnamn fotograferats och jämförts med inventeringslistorna. 
Verksamhetsbeskrivningar har tagits från företagens egna hemsidor i de fall de 
haft någon eller från wedoo.se, en hemsida för verksamhetsbeskrivningar eller 
om företagen inte varit registrerade där från branschindelningen på allabolag.se. 
Hemsidorna som använts finns presenterade i tabell 1. 

Tabell 1. Redovisning av använda databaser till inventeringen 

Hemsida Beskrivning Ansvarig 
Allabolag.se allabolag.se har information om 

omsättning, årsresultat, bransch, 
styrelse och adress. Sidan har 
tilläggstjänster kreditupplysning och 
årsredovisningar.  allabolag.se får sin 
data från Bolagsverket, Skatteverket, 
SCB och UC.  

allabolag.se drivs av UC 
AB och ansvarig utgivare 
är Anders Hugosson. 

Wedoo.se Hemsidan redovisar 
organisationsnummer, kontaktuppgifter, 
branchindelning och 
verksamhetsbeskrivningar. Uppgifterna 
uppdateras dagligen och kommer från 
Bolagsverket. Företagare kan 
dessutom själva lägga till mer 
information om företaget såsom 
hemsida samt ladda upp bilder.  
 

Finns inte redovisat på 
hemsidan och de har 
inte svarat på mail. 

Ratsit.se Ratsit ger tillgång till offentlig 
taxerings- och kreditinformation på 
privatpersoner och företag. Ratsit har 
även betaltjänster med exempelvis 
betalningsanmärkningar och 

Anders Johansson, VD 
och grundare till Ratsit 
AB 
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lönerankningar m.m.  
121.nu 121.nu är en företagssöktjänst med en 

databas över svenskt näringsliv och 
uppgifterna kommer från UC, SCB, 
Bolagsverket, Skatteverket, PRV, 
SWETIC, Tullverket m.fl och 
registretuppdateras dagligen. 
 

Ansvarig utgivare finns 
inte redovisat, men 
hemsidan drivs av One 
to one AB som har VD 
Jonathan Isacsson 

 

Observationer på plats har skett med hjälp av ett kartutsnitt med 
fastighetsgränser och gatuadresser från kommunens gis-avdelning. 

Uppgifter om fastighetsägare har tagits ur fastighetsregistret. Bland 
fastighetsägarna har Jernhusen och Eon blivit uteslutna ur studien då de 
representerar andra intressen än de lokala fastighetsägarna. 

Efter inventeringen genomfördes en intervjustudie av de befintliga 
verksamhetsutövarna och fastighetsägarna. Ingen avgränsning gjordes utan 
samtliga kontaktades per telefon och ca 66% av de befintliga aktörerna svarade 
på frågor. Syftet var att undersöka inställningen till projektet och dagens situation 
och för att göra detta användes olika typer av frågeställningar mot 
verksamhetsutövare och fastighetsägare. De som både äger fastighet och driver 
verksamhet i området har fått svara på frågor gällande båda dessa roller. 
Principiell uppbyggnad av intervjuerna finns presenterat i tabell 2. 

Tabell 2. Frågor som använts i intervjuerna med befintliga aktörer 

Grupp Principiella frågeställningar 
Verksamhetsutövare Hur länge har verksamheten funnits i Södra Butängen? 

Varför ligger verksamheten i Södra Butängen? Vilka 
bra/dåliga lokaliseingsfaktorer har området? Har 
verksamheten samarbeten i området och är dessa viktiga 
för lokaliseringen? Finns några planer eller tankar kring att 
flytta? I så fall är något speciellt område intressant eller 
vilka egenskaper borde en ny lokalisering ha? 

Fastighetsägare Hur används fastigheten idag och vilken längd är det på 
de avtal som finns? Vilken typ om någon kontakt har de 
haft med kommunen? Finns planer eller intresse att sälja 
fastigheten? Vad är viktigt vid ett eventuellt genomförande 
av kommunens planer? 
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Frågeställningarna har valts för att undersöka aktörernas inställning till platsen 
utifrån deras behov som verksamhetsutövare. Ingen direkt frågeställning har 
utgått från den planerade omvandlingen i intervjuer med verksamhetsutövare. 
Meningen har varit att tolka planernas betydelse för de enskilda respondenterna 
genom att uppmärksamma om, när och i vilken grad kommunens planer kommer 
upp i samtalet. I intervjuerna med fastighetsägare har det varit mer naturligt att 
utgå från kontakter med kommunen och därmed introducera samtalet till 
omvandlingsplanerna. 

Ett antal längre intervjuer har genomförts med planerare, politiker, 
näringslivsfrämjare och företagsorganisationer för att få in information om 
planerna, dagsläget och framtiden. Fokus på dessa intervjuer har varit bakgrund 
till planerna, framställande av planerna (inblandade aktörer m.m.), 
hållbarhetsprofilen, vad som ska hända med befintliga verksamheter och 
fastigheter och dagens situation. 

Eftersom en del av syftet för uppsatsen varit att undersöka hur de olika 
aktörerna sett på omvandlingen och vilka visioner de haft har respondenterna i 
de längre intervjuerna som första steg i intervjuerna få markera på en flygbild 
över centrala Norrköping och Butängen var exakt planområdet är och var de nya 
planerna skulle har sitt influensområde. Vad som menas med influensområde har 
respondenterna fått tolka själva. Utifrån dessa kartbilder tolkas aktörernas 
intresseområden och syn på projektet och därmed också förankringen av olika 
drivkrafter hos olika aktörer. Flygfotona har även under intervjuerna använts för 
att kunna peka ut områden och underlätta en allmän diskussion om den 
specifika geografiska platsen. 

Tolkningarna av området finns presenterat i avsnitt 6.5. Respondenterna har där 
blivit anonymiserade då meningen inte varit att visa vem som fokuserat på 
vilken/vilka drivkrafter utan se hur korrelerade visionerna har varit. 

1.5. Avgränsning 

En inventering av fastigheter, fastighetsägare och de befintliga 
verksamhetsutövarna har gjorts av en del av planområdet från den fördjupade 
översiktsplanen för Södra Butängen. Den geografiska avgränsningen är den del 
av planområdet som ligger norr om järnvägen. Det är just denna del som hör till 
småindustriområdet Butängen. I planen ingår även delar söder om järnvägen 
men järnvägen är i sig en stor barriär mellan dessa delar och de södra delarna 
har en helt annan karaktär och sitter samman med Norrköpings stadskärna.   
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Fig. 1. Planområdets avgränsning och studiens avgränsning (källa: nftg.se) 

1.6. Kritiskt förhållningssätt kring metoden 

Inom hållbar stadsplanering och stadsutveckling finns en uppsjö av litteratur. Till 
denna studie har anglosaxisk litteratur valts trots att ett globalt perspektiv sökts. 
Detta kan dock motiveras med att litteraturen överlag har en stark anglosaxisk 
fokusering.   

Enkäten som tagits fram som grund till telefonintervjuerna har inte följts strikt då 
det inte varit statistiska data som varit målet att få fram utan allmänna tankar 
och idéer om deras lokaliseringsbehov och framtidsplaner. Ca.66% av de i 
området befintliga aktörerna har intervjuats, bland de som inte kunnat intervjuats 
har detta berott på antingen att inget fungerande telefonnummer funnits eller att 
de efter 3 försök inte svarat. 

I inventeringen saknas vissa uppgifter då de inte funnits tillgängliga där 
merparten av informationerna är inhämtade (se 1.4.3. för hänvisning till varifrån 
uppgifterna kommer). Som sagts är syftet med studien inte att ta fram statistiska 
data kan de uppgifter som finns räcka för att skapa en allmän bild av området. 
Då det inte har varit helt lätt att fastställa exakt vilka företag som är verksamma 
i området och att området har haft en relativt stor omflyttning kan det vara så 
att det saknas företag i inventeringen eller att någon av de som inte kunnat 
kontaktas inte längre är verksamma i området. 
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Kapitel 2. Teoretiskt ramverk 

Denna uppsats teoretiska utgångspunkt är staden som en socioteknisk artefakt, 
dvs. att staden som objekt kan beskrivas både utifrån sociala och tekniska 
aspekter och att de är starkt kopplade tillvarandra. Frank Geels teorier om 
technological transitions (teknologisk omställning) från forskningsfältet Science and 
technology studies används främst för att strukturera empirin, men även för att 
kunna analysera och dra slutsatser vad som hänt med projektet kring Södra 
Butängen som här ses som den nya tekniken. 

Teknologiska omställningar definieras som större omvandlingar inom samhällsliga 
funktioner som exempelvis transporter och bostadsbyggande. En sådan process 
är väldigt komplex och inkluderar många faktorer och element. Som exempel tar 
Geel upp densociotekniska sambanden inom persontransport som består av 
faktorer som bilindustri, regelverk, skatter, resvanor, infrastruktur m.m. (Geels, 
2001). Här då teorin appliceras på ett stadsplaneringsprojekt är viktiga faktorer 
globala och nationella trender inom planering, infrastruktursatsningar, regionala 
samarbeten, kommunala planer, fastighetsägare och berörda aktörer m.fl. se figur 
2. 

För att förändra en teknik eller som här en stadsomvandling måste förändringar 
ske inom många skilda element vilket har en inbyggd tröghet då kopplingarna 
mellan elementen är många och av olika styrka. En sådan förändringsprocess 
kan förklaras med hjälp av konceptet tekniska regimer dvs. trögheten i att 
förändra en redan etablerad teknik eller sätt att göra någonting på (jmf path 
dependency). Om en ny teknik eller metod introduceras inom ett etablerat fält 
kommer den åtminstone till en början följa traditionella mönster och använda 
äldre marknader. En teknisk regim är alltså organisatoriska och kognitiva rutiner 
som aktörer inom ett visst fält har. Dessa regimer resulterar i gemenamma 
banor, technological trajectories, i vilken riktning utvecklingen av en teknik sker, 
vilka påverkas av många faktorer, utvecklarna själva, samhällsliga grupper, 
forskare, beslutsfattare m.fl. Eftersom de påverkande faktorerna är fler än rent 
tekniska kan regimen istället kalas socioteknisk regim. De banor som 
utvecklingen följer är en del av det tekniska landskapet, technical landscape, 
vilket står för de strukturella trenderna i samhället. De sociotekniska landskapen 
är en bräddning av begreppet och innefattar faktorer som oljepriser, tillväxt, 
politik, kultur, värderingar m.m. och är den externa strukturen i vilken utveckling 
av nya tekniker och metoder görs. (Geels 2001) 
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Fig. 2. De olika nivåernas enligt Geels hierarki har både vertikala och horisontella kopplingar (Källa: 
Geels 2002) 

I denna uppsats ses staden som en socioteknisk artefakt och de olika nivåerna 
används för att beskriva det empiriska material som samlats in i fallstudien av 
Södra Butängen angående områdets planerade omvandling från 
småindustriområde till hållbarhetsprofilerad innerstadsstadsdel. Betraktandet av 
staden som en socioteknisk artefakt och applicera modeller från Science and 
Technology Studies på planering gör bl.a. Anique Hommels i Unbuilding Cities – 
Obduracy in Urban Sociotechnical Change(2005) där konceptet technical frames 
används för att beskriva de sociala föreställningar som skapar grupperingar i 
omvandlingsprojektet Hoog Catharijne i Utrecht. Hommels argumenterar för att 
modellen är användbar då den kan täcka in olika sociala grupper och är bred 
nog att kunna hantera alla olika faktorer som är inblandade i den urbana sociala 
och tekniska processen. (Hommels 2005) I denna uppsats används nisch-
begreppet för att täcka in de befintliga aktörerna och deras intresse i Södra 
Butängen för att utifrån teorin diskutera projektets framtid. I den kommunala 
planeringen är de befintliga berörda parter och har möjlighet att komma till tals i 
samrådsprocessen men då är kommunens planer redan föreslagna och fungerar 
som gemensam kontext för diskussionen. I detta arbete har fokus varit att se de 
befintligas intressen av dagens plats och deras framtida planer och önskemål 
utan direkt fokus på planen. Användandet av teorin om teknologiska 
omställningar har tillåtit att betrakta befintliga aktörer som en nisch i ett större 
perspektiv om stadsutveckling och materialiserandet av globala och nationella 
trender och inte bara som en aktör i ett formellt planförfarande av en fördjupad 
översiktsplan. Att stadsutveckling är en socioteknisk process argumenterar även 
Steven Graham och Simon Marvin för i Splintering Urbanism Networked 
Infrastructures, Technological Mobilities, and the Urban Condition från 2001 i 
deras analys av urbanisering och globalisering med fokus på tekniska 
infrastrukturs nät. (regionalworkbench.org odaterad) Detta är relevant i förhållande 
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till utvecklingen i Södra Butängen då projektet är starkt kopplat till en 
infrastruktursatsning och planen i sig syftar bl.a. till att lokalt, regionalt och 
nationellt stärka Norrköpings transportinfrastruktur. 

De olika nivåerna i technical transitions applicerat på Södra Butängenprojektet 
ger att på landskapsnivå handlar omvandlingen om samhällets strävan att bli mer 
hållbart. Själva förändringen är den från ohållbart till hållbart samhälle som här 
representeras av idén om att omvandla just Södra Butängen. Planerandet av 
snabbjärnväg i form av Ostlänken är en annan extern drivkraft bakom projektet. 
Dessa två strukturella förändringar i samhället i stort påverkar och startar 
processer på regimnivå, här hos politiker och planerare inom Norrköpings 
kommun vilket leder till nisch-nivån, själva projektet om omvandling i Södra 
Butängen. Den här nisch-banan, niche trajectory, har kunnat skapas då alla 
nivåer har drivit projektet. Här är det viktigt att förstå Södra Butängen-projektet 
som ett delprojekt i den samhällsliga strävan mot ett hållbart samhälle, vilket 
Ostlänken som är en satsning på mer hållbara transporter är en del av. 

 
Fig 3. Principiell beskrivning av appliceringen av den teoretiska ramen på fallstudien 

Landskaps-, regim- och nischnivå kan även ses som makro-, meso- och 
mikronivåer. Mellannivån enligt modellen, regimer, är en egen översättning av 
engelskans regimes och ska inte blandas ihop med regimer inom urbana 
regimer. I Geels teori motsvarar regimen en lös sammansättning av 
beslutstagare, regler och normer som påverkar och driver fram specifika projekt. 
I den specifika fallstudien om Södra Butängen-projektet har aktörer med formell 
eller informell makt räknats som regimnivå, medan de befintliga inom området 
delats in i nischnivån. Kaijser och Gullberg (2004) har utvecklat analysverktyget 
stadsbyggnadsregimer (City Building Regimes) genom att koppla teori om urbana 
regimer och sociotekniks system och ta element från dessa metoder. En lärdom 
från urbana regimer är att regimer stärks genom upprepade och lyckade projekt 
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och analysen av regimen måste då ske genom att titta på mikronivån, där eller 
bland de som direkt påverkas av beslut och förändringar. Sociotekniska systems 
utveckling är beroende av och påverkar lokala och regionala förhållanden 
politiskt, kulturellt och geografiskt. Svagheten att analysera förändringar bara 
genom att titta på tekniska system är att interaktionen mellan systemen är viktig 
menar Kaijser och Gullberg. En stadsbyggnadsregim är en grupp aktörer och hur 
mekanismerna mellan dem är konfigurerade vilket leder till förändringar i platser 
och nätverk. Mekanismer är marknaden samt hierarkin och nätverken bland 
aktörerna. En stadsbyggnadsregim skiljer sig från en urban regim genom att den 
fokuserar på produkten och ändamålet med metoden är att förstå förändringen 
av själva regimen. Kaijser och Gullberg menar att en stabil regim karakteriseras 
av att en typ av utveckling dominerar. Faktorer som ny teknologi, nya lagar och 
andra strukturella förändringar destabiliserar regimen och leder till större variation 
i utvecklingen.  
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Kapitel 3. Hållbar Stadsutveckling 

Den existerande diskursen om hållbar utveckling har lett till globala och 
nationella trender att tala om hållbarhet och stadsutveckling. Städers inverkan på 
globala och lokala klimat samt att merparten av världens befolkning bor i städer 
är argument för att utveckla metoder för att bygga och planera hållbart.  

I detta kapitel görs en beskrivning av denna trend och hur den materialiseras i 
teorier och exempel globalt sett, i de nordiska länderna och i Sverige. 
Omvandlingsprojekt med hållbarhetsprofil av stadsnära områden, stadsutveckling 
kring kollaktiva transportsatsningar och frågor kring hållbarhet och bevarande är 
trender och aspekter som tas upp i den globala diskursen och som i senare 
kapitel kommer visas vara viktiga i fallstudien.  

3.1 Det globala perspektivet  

Hållbarhet och hållbar utveckling är inga nya begrepp men de har fått allt mer 
medial och allmän uppmärksamhet de senaste åren. Begreppet hållbar utveckling 
fick sin stora spridning i och med Bruntlandsrapporten som kom 1987 och 
innehåller den definition som blivit kutym ”En hållbar utveckling är en utveckling 
som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (egen översättning WCED 1987 s. 43). 
På senare år har frågor kring klimatförändringar och hållbarhet inkluderats i alla 
samhällsliga funktioner och nivåer, inte minst genom Al Gores 
uppmärksammande ”An inconvenient truth”. Städer har länge varit en viktig fråga 
inom hållbarhetsdiskursen då de bidrar med en mycket stor andel av utsläppen 
av växthusgaser och förbrukar en stor del av världens energi, enligt C40s skrift 
från 2007 ”Cities and Climate Change” så mycket som med 80% av utsläppen 
av växthusgaser och 70% av världens energiförbrukning. Dessutom bor numera 
fler än 50% av världens befolkning i städer. (C40 2007) Inräknat I detta är även 
utsläpp från jordbruket för matproduktion till städer samt transporter till och från 
städer av mat och material. Städer står dessutom för en stor del av världens 
energiförbrukning, i Europa för 69% av kontinentens energiförbrukning, i USA 
55%. (Lehmann 2010) Städer har uppmärksammats inom hållbarhetsdiskursen 
sedan 1972 på FN:s konferens om mänsklig miljö då rekommendationer togs 
fram om planering av bosättningar för miljöns kvalitet, i den ovan nämnda 
Bruntlandsrapporten behandlar kapitel 9 ”The Urban Challange” behovet av 
hållbara städer både i industrialiserade länder och utvecklingsländer. (WCED 
1987) 

3.2. Hållbar stadsutveckling 

Som svar på den globala trenden om hållbarhet har strategier och metoder för 
att bygga hållbara städer utvecklats. Hållbar stadsutveckling (sustainable 
urbanism) är ett mångfacetterat begrepp som försöker binda samman idéer från 



 
 

25 

många skilda koncept såsom smart growth, nyurbanism och metoder för att 
bygga green buildings. Begreppet består av olika aspekter som ska vägas 
samman och är i sig lika viktiga för hållbarheten, vanligtvis tas tre aspekter upp: 
Ekologi, Ekonomi och Sociala aspekter. I boken Sustainable Urbanism: Urban 
Design with Nature menar Douglas Farr att genom att sammankoppla dessa 
aspekter uppnås inte bara en bättre hållbarhet utan även en högre livskvalitet i 
städer. (Farr 2008) Douglas Farr’s definition lyder “Hållbar stadsutveckling är 
gåvänliga och kollektivtrafikförsedda städer med högpresterande byggnader och 
infrastruktur” (egen översättning Farr 2008: p. 42). Högpresterande byggnader 
menar Farr är energisnåla byggnader såsom passivhus. 

Denna definition liksom The British Prince’s Foundation for a Better Built 
Environments definition att hållbar stadsutveckling handlar om att skapa en 
stadsdesign som tillåter och uppmanar till en mer hållbar livsstil har starkt fokus 
på stadsform och transportsystem. Med hållbar stadsutveckling vill man uppnå en 
urban form med blandade användning och upplåtelseformer. Ett välutvecklat 
kollektivt transportsystem, fokus på gång- och cykeltrafikanter, en hög densitet 
och väl integrerade platser är alla nödvändiga delmål. (princes-foundation.org 
2007)  

Nyckelord för en hållbar stadsutveckling enligt Douglas Farr är: 

 Täthet. Genom en hög täthet skapas en bas för ett fungerande och 
effektivt kollektivtransportsystem. Med olika typer av verksamheter rör sig 
fler människor genom området och vid olika tidpunkter vilket skapar 
trygghet och trivsel. 

 Helhet. Med olika upplåtelseformer och design av bostäder kan olika 
behov tillgodoses. 

 Kopplingar. Med väl integrerade platser och verksamheter minskas 
behovet för transporter. 

 Biofili. Med biofili menas att människan och naturen har ett naturligt band 
och att människor behöver naturen för att må bra. Hållbara städer 
behöver därför grönytor och gröna platser nära bostäder och arbetsplatser 
för rekreation. Träd längs gator är skuggande under sommaren och ger 
ett bättre lokalklimat samtidigt som luftkvaliteten blir bättre. Gröna ytor 
och stråk bidrar till en större biologisk mångfald. (Farr 2008) 

Förutom en rad projekt runt om i världen finns idag en uppsjö av litteratur som 
behandlar hållbar eller grön stadsbyggnad, och det synsätt som Douglas Farr 
förespråkar får ofta kritik att det är ett amerikanskt synsätt och inte är lika 
relevant när det gäller europeiska städer där täthet och möjligheten att gå i 
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staden länge varit en självklarhet.1 I Principals of Green Urbanism- Transforming 
the city for Sustainability argumenterar Steffen Lehmann för vikten att se dagens 
utmaningar om klimatanpassning och hållbarhet som möjligheter istället för 
hinder, han menar vidare att energieffektiva byggnader inte räcker, sann 
hållbarhet uppnås bara med ett holistiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt. För 
den urbana hållbarheten tar han upp aspekterna tillväxt, social utveckling och 
miljöskydd och presenterar 15 principer som måste arbetas efter för att uppnå 
en hållbar stadsutveckling. Dessa inkluderar geografiska förutsättningar, att 
staden ska vara anpassad till sitt klimat och sina lokala geografiska 
förutsättningar samt att konstruktioner byggs av regionala material. Att staden har 
en lokal matförsörjning, tekniska system som att staden är självförsörjande på 
energi, att staden har ett 100 % stängt kretslopp för avfall och sopor, att staden 
har ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem som drivs på förnyelsebar energi samt att 
staden har en egen vattenförsörjning och bra vattenkvalité. Stadsform är en viktig 
faktor och ska styras enligt principen att staden arbetar med att förtäta och 
intensifiera sina delar samt att staden maximerar landskap, trädgårdar och 
biodiversitet. Att staden har gröna byggnader och använder solenergi.  Social 
hållbarhet tas upp med principer att staden satsar på hälsa och kulturell identitet, 
att staden satsar på mixade verksamheter och upplåtelseformer med billiga 
alternativ, att staden satsar på utbildning och informerar om hållbara livsstilar att 
staden styrs på ett fungerande, hållbart sätt samt att det finns speciella 
hållbarhetsstrategier för utvecklingsländer. (Lehmann 2010) 

I Designing Sustainable Cities av Rachel Cooper, Graeme Evens och Cristopher 
Boyko från 2009 menar författarna att en hållbar stad är en tät, sammankopplad 
och levande stad dygnet runt som har en social utveckling som tillgodoser allas 
behov, som effektivt skyddar miljön och är försiktig användning av naturresurser 
samt bibehållandet en stabil, hög ekonomisk tillväxt och utveckling. För att uppnå 
detta är det viktigt att själva planeringsarbetet kan samordna de olika aktörernas 
intressen för att uppnå konsensus om vad man bygger och varför, inte sällan 
karakteriseras planeringsprocessen av konkurrerande intressen exempelvis 
säkerhet och tillgänglighet i passager genom köpcentra eller under järnväg. 
(Cooper et al. 2009) Författarna presenterar även principer för den urbana 
design som behövs för att uppnå hållbarhet.   

 Karaktär, att stärka den lokala identiteten, skapa platser och återkoppla 
till en plats historia 

 Att skilja mellan byggt och natur, mellan offentligt och privat 
 Offentliga platser och stråk av hög kvalité, väldefinierade och trevliga att 

använda 

                            
1  Rafael Pizarro 2010 
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 Göra lätt för rörelse, mobilitet, av olika typer 
 Läsbarhet, att det ska vara lätt att förstå platser 
 Adaptiva, anpassningsbara platser för förändringar 
 Mångfald (Cooper et al. 2009) 

Intressant med dessa principer är att fokus läggs på den sociala hållbarheten 
och inte som i mycket av den andra litteraturen på transport och tekniska 
system. De framhåller även att processen för att uppnå en hållbar 
stadsutveckling är komplex och iterativ, en färdig produkt kan inte uppnås utan 
arbetet är fortgående även när området är byggt. (Cooper et al. 2009) 

 

3.2.1. Internationella exempel på hållbar stadsutveckling 

Denna globala trend om hållbara städer har tolkats och implementerats på olika 
sätt världen över. Ett uppmärksammat exempel av hållbar stadsutveckling är 
Masdar, i  Abu Dabi i Förenade Arabemiraten, som grundades 2006 och 
beräknas helt klart 2020-2025. Staden ska vara helt självförsörjande på 
förnyelsebar energi, koldioxidneutral samt ha ett helt slutet kretslopp för sopor. 
Genom att vara en modern stad med utvecklat näringsliv vill Masdar vara en 
modell för hållbar stadsutveckling och en inkubator för forskning och teknik. 
(masdarcity.ae odaterat) 

 
Fig. 4. Masdar är idag under konstruktion. Den färdiga staden kommer inte att ha någon biltrafik och 
har hämtat inspiration till sin design från traditionell arabisk stadsbyggnad. (Källa: kwc.org, 
arbetaren.se, utilitesme.com) 

I Masdar-projektet tolkas hållbarhetsbegreppet mycket tekniskt och för att sälja in 
projektet används argument om tekniska innovationer, koldioxidneutralitet och 
förnyelsebar energi. Staden kommer inta ha någon biltrafik utan ett PRT 
(personal rapid transit) system. Designen i staden är inspirerad av traditionell 
arabisk stadsbyggnad med täckta gator, avkylande dammar skuggande element 
m.m. för att dra nytta av lokala kunskaper och att skapa identitet och koppla till 
platsens historia. 

På många sätt är Masdar är extremt projekt, ny mark tas i anspråk och mycket 
resurser kommer gå åt för att bygga staden. Det finns en tydlig målgrupp, rika 
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och välutbildade personer, och mycket satsas för att locka högteknologiska 
företag. Portland i Oregon, USA, tillsammans med sin kanadensiska systerstad 
Vancouver räknas som några av världens mest hållbara städer och har 
utvecklats efter samma globala trend som Masdar fast på ett helt annat sätt. 
Enligt hemsidan popsci.com (2008) rankas Portland som Amerikas grönaste stad, 
rankningen har gjorts efter kriterier som användning av förnyelsebar energi, andel 
kollektivtrafiknyttjande, antal byggnader LEED certifierade och storleken på 
grönytor samt stadens återvinningsprogram och hur viktigt stadens invånare 
värderar miljöfrågor. (popsci.com 2008) I Portland tolkas hållbarhetsbegreppet mer 
i riktning mot att spara resurser, att förtäta staden istället för att ta ny mark i 
anspråk, att uppmuntra invånarna att cykla och att satsa på närodlad och 
ekologisk mat m.m.  

3.3. Svenska och nordiska tolkningar av hållbar stadsutveckling 

SymbioCity är ett koncept och ett nätverk för hållbar stadsutveckling för export 
och samlar svenska företag inom miljöteknik och urban infrastruktur. Nätverket är 
initierat av svenskt Näringsliv och regeringen och sköts av Exportrådet. 
(sweden.gov.se 2010) Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen är kända områden 
knutna till konceptet. I Hammarby Sjöstad utvecklades den s.k. 
Hammarbymodellen för att principiellt visa hur stadsdelens infrastruktur fungerar 
och hör samman. Trots att fokuset är på den tekniska infrastrukturen, vill 
SymbioCity förutom att täcka in områden som vatten, avlopp och avfallshantering 
även kunna sälja kunnande inom planering, kommunikation, byggande, industri 
m.fl. Meningen med konceptet är att arbeta med helhetskonceptet och koppla 
miljömässighet, ekonomi och sociala frågor.(sweden.gov.se 2010)  
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Fig. 5. Hammarbymodelllen, en konceptuell beskrivning av hur urbana infrastruktursystem kan kopplas 
och stärka varandra. (Källa: Fortum.com) 

Både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen i Malmö är omvandlingsprojekt där 
ett stadsnära område omvandlats till en blandad innerstadsstadsdel. I Hammarby 
låg förr Lugnets Industriområde. I Västar Hamnen i Malmö låg tidigare varv och 
hamnrelaterad industri. 

Mellan 2002 och 2004 ledde det nordiska forskningsinstitutet Nordregio ett 
projekt under titeln Stadspolitik – Hållbar utveckling av städer med mål att 
sammanställa trender i de nordiska ländernas stadspolitik och samla erfarenheter 
från projekt med hållbar stadsomvandling. I delrapporten Stadspolitik i Norden – 
fallstudier kring hållbar stadsomvandling presenteras ett urval av sådana projekt 
med fokus på metoder och verktyg som används i projekt som omvandlar sk. 
Brownfields såsom gamla hamn- och industriområden. Fallstudierna har 
gemensamt att de vill arbeta med förtätning och kommer från Sverige, Danmark, 
Norge, Island och Finland. (Nordregio 2004)  

Rapporten argumenterar för att efterkrigstidens funktionalistiska stadsplanering hör 
samman med den tidens möjligheter att använda jordbruksmark till stadsmark. 
Idag är trenden en annan och man istället vill omvandla redan utvecklad mark, 
ofta sk. Brownfields  vilket gör processen mer komplicerad då det gäller om- och 
utbyggnad av infrastruktur och att redan ianspråktagen mark ofta har mer 
komplicerade förhållanden av ägande och berörda aktörer. Dessutom är det inte 
ovanligt att de nya aktörerna kan ha skilda intressen. Ett resultat av detta är att 
stadsplaneringen utvecklas och får nya former. Stadsplaneringen utvecklas och 
idag blir det allt vanligare med s.k. offentlig-privata avtal, 
utvecklingssällskapkonstruktioner som att utvecklingen drivs av ett för området 
skapat bolag m.m. Helt enkelt nya aktörskoalitioner. 

Den medvetenhet och förankring som hållbarhetstankarna fått i samhället i stort 
påverkar stadsplaneringen. Rapporten menar att principiellt borde inkorporeringen 
av hållbarhetsprinciperna i den traditionella planeringen inte borde vara så svår, 
då stadsplanering till stor del handlar om mål- och intressekonflikter och hur 
detta ska samordnas. (Nordregio 2004) 

I Nordregios genomgång av de nordiska ländernas stadspolitiska dokument är 
det två aspekter som gäller hållbarhet som betonas: en kompakt stad med 
funktionsblandningar och effektiva transportsystem. I fallstudierna är ett antal 
faktorer utvalda för att jämföra de olika områdena. Faktorerna är: grönstruktur, 
kulturmiljö, offentligt rum, bebyggelsens funktioner, bostadsbestånd, bullernivåer, 
trafiksituation, intern infrastruktur (jmf med avsnittet om Hållbar Stadsutveckling). 
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Fokus i analysen ligger på metoder/tillvägagångssätt och verktyg som exempelvis 
planer och avtal. (Nordregio 2004) 

3.3.1. Nordiska omvandlingsprojektexempel 

Nordregios undersökning har studerat områden i Sverige, Danmark, Norge, Island 
och Finland. Från Sverige kommer Västra hamnen i Malmö. Projektet startade 
för att vara bomässa, Bo01. För att driva projektet gick olika aktörer samman i 
ett partnerskap, kvalitetsprogram togs tidigt fram och det rådde en stor enighet 
mellan aktörerna. Projektet fick också mycket ekonomiskt bidrag från EU och den 
svenska staten. Tidigare var området en oljehamn och hade varvverksamhet, 
men mycket av verksamheten hade flyttat. Kockums hade verksamhet i området 
när projektet påbörjades och de är fortfarande kvar i området med delar av sin 
verksamhet. Idag är området nästintill färdigt. Bo01 fick hård kritik då projektet 
blev mycket dyrare än förväntat. Rolf Pålsson som var byggkommunalråd sa 
2002 när området höll på att byggas ut ytterligare att:  ”Vi ska bygga bostäder 
som folk har råd att bo i. Och då går det inte att ha samma miljökrav som då 
Bo01 byggdes”.(Nordregio 2004 s. 28)  

 
Fig. 6. Västra hamnen i Malmö, från varvsindustri till spjutspetsstadsdel (Källa: malmo.se) 

I Silkeborg i närheten av Århus, Danmark, finns ett annat omvandlingsprojekt. 
Nära stadskärnan har Silkeborgs Papirfabrik haft verksamhet men fabriken lades 
ner 2000. På privat initiativ startade då ett lokalt utvecklingssällskap med mål att 
omvandla området till en innerstadsstadsdel med hållbarhetsprofil. Processen har 
varit mycket snabb och kommunen haft en tillbakadragen roll. 
Utvecklingssällskapet har skött omvandlingen av området med 250 lägenheter 
och 500 arbetsplatser.  I projektet var hållbar utveckling inte ett mål i sig utan 
sågs som en integrerad del av den typ av stad som Silkeborg eftersträvar att bli. 
(Nordregio 2004) 
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Fig. 7. Silkeborg, från pappersfabrik till exklusiva, vattennära bostäder (Källa: 
silkeborgcom.files.wordpress.com, silkeborgmuseum.dk) 

Även i omvandlingen Urban Sjöfront i Stavanger initierades och drevs av ett 
utvecklingssällskap, och här var hållbarhet ett viktigt drivmedel för processen från 
början. Argumenten för att projektet hade en hållbarhetsprofil var att genom att 
omvandla ett stadsnära område kunde man använda mindre mark och 
effektivisera trafiksituationen. Fallstudien menar dock att det kommer bli stor 
utmaning för närliggande trafikinfrastruktur. Initiativet att omvandla området kom 
från att det innan fanns lite aktivitet i området. I projektet var inställningen till 
hållbarhet fokuserad på deltagande även inom processen. Flera delprojekt togs 
fram för att visa på framstegen. Kultur ansågs vara en viktig faktor och bl.a. 
togs en tvärkonstnärlig arena fram. (Nordregio 2004) 

 
Fig. 8. Urban Sjöfront i Stavanger. (Källa: api.no, photobucket.com) 

Det isländska projektet var endast på idéstadiet när undersökningen gjordes och 
presenteras därför inte i denna uppsats. 

Rapportens slutsatser är att sätten som hållbarhetsprinciper används i 
stadsplaneringen i de nordiska länderna är påverkad av sk. vägberoende (path 
dependency jmf stycke 1.4.)- att utvecklingsbeslut och värderingar är starkt 
påverkade av tidigare projekts erfarenheter och vad som därmed anses möjligt 
och bra.  

Rapportens slutsatser visar på att det i omvandlingsprojekt är viktigt med delmål 
och delprojekt för att visa processen konkret. Genom att ta fram 
ordningsföljdsbestämmelser i komplement till tidsplaner är det enklare att 
kommunicera hur projektet ska växa fram. Rapporten slår även fast att det är 
viktigt med en gemensam syn hos aktörerna som ska etableras tidigt i 
processen, genom exempelvis intresseföreningar och öppet hus. (Nordregio 2004) 

3.4. Hållbara stadsomvandlingar  

Att omvandla och återanvända sk. Brownfield sites är en vanlig metod inom 
hållbar stadsutveckling. Dessa platser är ofta förorenade före detta 
industriområden därifrån industrin flyttat av olika skäl. Då platserna kan vara 
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övergivna är de också karakteriserade av olika sociala problem. 
Stadsomvandlingar kan också ske på andra typer av platser. 

En Brownfield är enligt Steffan Lehmann ett stycke land som tidigare blivit 
använd men som inte längre är det, eller bara används till en viss del. 
Karaktäristiskt är att platsen är underutnyttjad, sliten och förorenad, typiska 
platser är industriområden därifrån industrin flyttat, gamla hamnar som inte 
används på det sätt de byggdes för eller nedlagda militärområden. Motsatsen till 
ett Brownfield är Greenfield och är en obebyggd plats (kan dock fortsatt vara 
brukad, t.ex. jordbruksmark). (Lehmann 2010) 

I boken Designing Sustainable Cities beskrivs ett antal fallstudier i England där 
områden omvandlats med ett hållbarhetsperspektiv. Fallstudierna fokuserar på 
processen och var och hur hållbarhetsfrågor kommit in, detta skiljde sig mycket 
mellan studierna, var, när och hur hållbarhetsfrågor belysts. De lokala 
planeringskontoren var de som starkast förespråkade hållbarhet, och speciellt när 
de diskuterade ekonomisk hållbarhet hade de synsättet att den ekonomiska 
hållbarheten var viktig för staden/stadsdelen i stort och stödja den lokala 
ekonomin i helhet. De privata investerarnas, markägare och byggarnas perspektiv 
var att de ville få bättre ekonomi i sina organisationer och investeringar. 
Genomgående fokuserades hållbarhetstankarna på ekologiska vinster genom 
materialval och att arbeta med brottsförebyggande åtgärder (flera av fallstudierna 
var i områden som karakteriserats av hög brottslighet). Att just de ekologiska 
delarna av hållbarhet fokuserades på anser författarna att klimatförändringar och 
global uppvärmning ofta citeras i media. Sociala aspekter såsom 
brottsförebyggande åtgärder efterfrågades ofta från politiskt håll (Cooper et al 37-
38) Vidare visade studien att flera av projektens hållbarhetsprofiler kommit från 
nyckelpersoner och planerarnas tolkning av de signaler de fått från styrningen 
(politiker, stadsbyggnadsdirektörer etc.). (Cooper et al. 39) 

I projektet VivaCity2020 som beskrivs i boken fanns en expertkommitté som 
uttalade sig om fallstudiernas resultat. De argumenterade om vikten att ha med 
en tidsaxel i projekten då en klar och tydlig tidsindelning är viktigt för alla 
aktörer. Genom att visa i vilken ordning saker kommer ske och vilka steg som 
måste slutföras innan nästa påbörjas undviker man missförstånd. Dock behöver 
inte tidsplaneringen fästas vid exakta datum utan snarare händelser/scenarior. 
(Cooper et al. 2009) 

Alla fallstudierna har syftat till att omvandla centrumnära områden till täta och 
blandade stadsdelar. Områdena har varit nyttjade som industri- och eller 
hamnområden. I Malmö och Silkeborg var områdena karakteriserade av att ha 
en stor markägare, kommunen eller den tidigare verksamhetsutövaren. Projekten 
har satsat mycket på bostäder, men i samtliga fall har dessa bostäder varit av 
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en mer exklusiv typ, ofta med vattennära läge. En anledning till detta kan vara 
att omvandlingsprocessen haft stora anläggningskostnader då det har behövts 
sanering samt att markförhållandena i de vattennära lägena krävt omfattande 
grundläggningsarbeten. Gemensamt med projekten är också att trots de 
centrumnära lägena har tillgänglighet varit ett problem. I Silkeborg har det gamla 
fabriksområdet varit omgivet av vatten och de nya rörelsemönster som 
uppkommer i ett stadsområde i motsats till industriområde gör de nya invånarna 
beroende av broar. En trend som rapportförfattarna också ser är att 
omvandlingsprojekt ofta arbetar med bevarad kulturmiljö för att göra stadsbilden 
mer intressant.  

3.5. Transportfokuserad stadsutveckling 

Transit Oriented Development är ett koncept som handlar om att låta 
kollektivtrafiksatsningar vara motorn i stadsutvecklingsprojekt och medvetet styra 
utvecklingen runt noder med trafikförbindelser. I Transit Oriented Development: 
Making it happen från 2009 argumenterar författarna att de vanligaste 
argumenten för denna typ av planering handlar om tillgänglighet och att skapa 
markanvändningsmönster som underlättar hållbara transporter, men de vill 
dessutom lyfta fram sociala aspekter att en bra fungerande och välnyttjad 
kollektivtrafik är viktig för att skapa urbana miljöer där människor möts och 
interagerar (Curtis et al. 2009) 

Som visats ovan är ett starkt fokus inom den hållbara stadsplaneringen 
stadsform och täthet liksom transporter. Mycket av den litteraturen som finns 
argumenterar för att en tät stad minskar behovet av transporter samt ökar 
möjligheterna för att skapa bättre och mer miljövänliga transportsystem. Dock 
finns det kritiker som menar att tätare städer och projekt runt 
infrastruktursatsningar och omvandlingar av områden i stadsnära lägen kan öka 
transporterna då markpriser stiger och tvingar fram nya lokaliseringar av 
verksamheter som fortfarande har stor utväxling med stadskärnan men som inte 
kan finnas kvar i omvandlade områden.  En tätare stad kan även leda till lägre 
avstånd till grönområden. Dessa kritiker menar att täthet måste kompletteras med 
kompakthet på både lokal och regional nivå genom att utveckla transportkanaler. 
(Nordregio 2004) I detta resonemang ligger en avvägning mellan de nyckelord 
som Douglas Farr (2008) argumenterar om, compactedness vs. connectedness. 

3.6. Bevarande och hållbarhet 

Vanligtvis delas hållbarhetsbegreppet in i de tre aspekter som presenteras ovan, 
ekologiska, ekonomiska och sociala. Inom de sociala aspekterna räknas kulturella 
värden, en aspekt som vissa förespråkar är så viktig att den borde vara en 
egen, fjärde aspekt.2 Genom att spara element från en annan tid eller skapa nya 

                            
2 Håkan Jersenius 2008 
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användningar av historiska byggnader skapas identitet och mervärden. Men det 
räcker kanske inte med att spara detaljer och en plats identitet är mer än en 
nyckelbyggnad. Inom hållbarhetsdiskussionen är det viktigt att inte stirra sig blind 
på siffror och klassificeringar utan att sätta dem i sitt sammanhang. Exempelvis 
kan en äldre byggnad ha en större energiförbrukning än en nyare, men görs en 
livscykelanalys av samtliga materialflöden tillsammans med en beräkning av 
byggnadens livslängd kan den äldre vara bättre.3 Steffen Lehman argumenterar 
också för att industrilokaler är ofta enkla att omvandla och ge nya användningar. 
(Lehmann 2009) 

Enligt Formas rapport Forskningsöversikt Hållbar Stadsutveckling från 2011 
saknar svensk hållbarhetsforskning perspektiv på kulturell hållbarhet och 
kulturvetenskapliga perspektiv. Vidare menar rapporten att estetiska 
hållbarhetsbegrepp bara belyses av Sveriges Arkitekter. Eftersom forskning 
saknas finns inte heller en klar uppfattning om hur kulturvetenskapliga perspektiv 
kan påverka hållbarheten. (Formas 2011) 

Enligt doktorsavhandlingen ”Från bevarande till skapande av värde” (Olsson 
2003) karakteriseras kulturmiljövården av att vara en expertstyrd, offentlig 
verksamhet men att det nya kunskapssamhällets framväxt skapar nya behov där 
den offentliga kulturmiljövården saknar resurser. I det planeringssystem vi har 
idag är det den folkvalda politikern som ska bevaka medborgarnas intressen och 
väga det allmänna mot det enskilda, men att just kunskapssamhället gjort det 
lättare för den enskilda att skaffa sig kunskap utanför det lokala och därför är 
det svårare att bedöma vad som faktiskt är ett allmänt lokalt intresse. Vad gäller 
kulturmiljövården anser Olsson att den inte kan spela en framträdande roll och 
att många beslut de facto tas av planerare och exploateringsintressen innan eller 
inte påverkas nämnvärt av samråden. Vad gäller kulturhistoriska värden har de 
ofta kollektiva egenskaper och är av intresse för långt fler än de direkt berörda. 
Planprocessen i sig blir då ett sätt att rättfärdiga beslut som parter utifrån har 
svårt att kunna påverka. 

En studie i Umeå visade att frågor om bevarande, förnyelse och förändring av 
kulturmiljön intresserar och involverar fler än de direkt berörda parterna. Därför 
argumenterar Olsson (2003) att det finns skäl att få med fler i beslutsprocessen. 
Den byggda kulturmiljön måste ses som en tillgång och en kollektiv nyttighet, en 
resurs. Direkt och indirekt bruksvärde samt potentiella värde (optionsvärde) måste 
bedömas tillsammans med existensvärdet. Det finns dock en konflikt mellan 
bevarande och anpassning till samtiden.  

                            
3 Gerard Reinmuth föreläsning 2011-01-13 
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Kulturhistoriskt värde brukar delas in i dokumentvärde och upplevelsevärde där 
aktörer och grupperingar har olika värderingar och preferenser. Den fysiska 
miljön är en viktig identitetsskapare.  

 
Fig. 9. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm diskuteras planer att inreda den gamla gasklockan som 
scen och därmed använda sparade element med nya funktioner för att ge området karaktär (Källa: 
moderaterna.net) 
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Kapitel 4. Kommunens roll och förutsättningar 

Då hållbarhetsdiskursen är en strukturell förändring i samhället måste samhället 
svara mot denna förändring. Det ökade intresset för hållbar stadsutveckling 
påverkar hur lokala bestämmande aktörer verkar och planerar. 

I detta kapitel kommer idéer om kommunens roll i hållbarhetsdiskursen samt 
Norrköpings förutsättningar och motiv till den planerade omvandlingen av Södra 
Butängen att presenteras. 

4.1. Kommunens roll i hållbar stadsutveckling 

Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och 
landsting har tagit fram en rapport om hållbart samhällsbyggande då de menar 
att begränsad klimatpåverkan är en viktig fråga. Rapporten som till största del 
består av exempel på hur kommuner, landsting och regioner arbetar inleds med 
tre professore som får beskriva sina tankar om hållbart samhällsbyggande. 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2011)   

Inledningsvis beskriver rapporten att det är kommunernas uppgift att skapa goda 
förutsättningar och möjligheter att arbeta för hållbarhet då de ansvarar för att 
människor ska leva ett gott liv, idag och i framtiden. Kommunernas ansvar att 
planera för bästa möjliga utnyttjande av sina mark och vattenområden läggs fast 
i plan- och bygglagens första kapitel ”Det är en kommunal angelägenhet att 
planläggningen av mark och vatten enligt denna lag” (PBL 2010:900 2§) 
Rådigheten är ett verktyg som kommunen har för att jobba med den helhetssyn 
på samhället som hållbart samhällsbyggande måste ha. Dock är det viktigt med 
samarbete mellan olika sektorer, intressenter och medborgarna. Sätt att uppnå 
ett mer hållbart samhälle är enligt Sveriges Kommuner och Landsting att bygga 
tätare städer, satsa på miljömässig energiförsörjning, effektivisera och minska 
trafikbehov – däribland gynna kollektivtrafik. Närhet och integration är nyckelord. 
Detta kan innebära intresse- och målkonflikter, exempelvis att en tätare stad kan 
leda till mer buller och här måste kommunen fungera som medlare och 
samordnare. (Sveriges Kommuner och Landsting 2011)   

Enligt Ulf Ranhagen från KTH och SWECO är kommunernas roll just att verka 
som en motor i klimatarbetet. De ska verka som inspiratörer och delta i 
kunskapsutbyte, exempelvis Energimyndighetens program Uthållig Kommun. 
Viktigt enligt Ranhagen är att jobba efter sina egna förutsättningar, ”Man kan ta 
många små steg mot en långsiktig version”. Från sitt arbete med Hammarby 
Sjöstad har Ulf Ranhagen varit med och jobbar med ett koncept Symbio City där 
mer än 700 svenska företag samverkar. ”Idén var att knyta ihop stadsutveckling 
och miljöteknik för att på ett kraftfullt sätt kunna positionera Sverige globalt,” 
menar Ranhagen. Trafik, energi, avfall och vattenhatering ingår bl.a. i konceptet. 
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Något som Ulf Ranhagen efterfrågar är möjligheter för ökad dialog mellan 
allmänhet, tjänstemän och politiker då han menar att hållbarhetstankarna kräver 
mer engagemang och förändrade livsstilar och livsmönster. Ulf Ranhagen menar 
vidare att det är stadsformer som kan bidra till minskade energibehov och 
transporter som är det viktiga, och att inte fastna i ett alltför teknokratiskt 
tänkande. De verktyg som plan- och bygglagen erbjuder är enligt honom bra, 
men att koordineringen mellan olika lagar som berör hållbarhet och 
stadsutveckling måste bli bättre. (Sveriges Kommuner och Landsting 2011)   

Bengt Holmberg från enheten för trafikplanering på Lunds Universitet är inne på 
samma spår, han menar att en tätare stad och bättre kollektivtrafik kan 
underlätta mer hållbara livsstilar. Ny teknik och nya bränslen är bra men räcker 
inte. Kommunens roll blir därför båda att bygga bra fysiska strukturer såsom 
cykelvägar m.m. samt att påverka människors beteenden. I sitt arbete för 
enheten för trafik och väg är fokus själva kollektivtrafikens utformning, linjenät 
och infrastruktur, allt för att göra kollektivtrafik till ett bättre alternativ än bilen. 
Det som hindrar utvecklingen är enligt Bengt Holmberg mod från politikernas 
sida. Exempelvis när det gäller lokaliseringar av köpcentra. Annars tycker han att 
man kan hämta inspiration från England där kommuner får statliga bidrag när de 
gör trafikplaner, ju bättre plan – ju större bidrag. (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011)   

Per Berg, professor i Landskapsplanering vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala 
fokuserar också på transportfrågan. Han menar att städer och kommuner måste 
inkludera sitt omland i planerna då ökade transortkostnader kommer göra lokala 
produkter mer attraktiva. Närregional produktion av mat, bränsle och andra varor 
och tjänster kommer bli allt viktigare. Därför måste transportsystem kunna länka 
stad och land. Praktiskt vill Per Berg se en starkare koppling mellan länstyrelser 
och stadsbyggnadskontor samt att länka lokala och regionala transportsystem, 
här är översiktsplanerna viktiga verktyg menar han. (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011)   

4.2. Den fjärde storstadsregionen 

Norrköpings kommun ligger i Östergötlands län och har ca 130.000 invånare. 
Staden med sina 84.000 invånare är Sveriges tionde största tätort.  

Tillsammans kallar sig Linköping och Norrköping för tvillingstäderna och med de 
mindre närliggande orterna bildar de den så kallade fjärde Storstadsregionen. 
Sammanlagt har regionen 420000 invånare och det är inom regionen som den 
mesta arbetspendlingen sker. Drygt 10000 personer pendlar dagligen till eller från 
Norrköping, ca 300 personer fler pendlar in. (Norrköpings Kommun 2010) 
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Fig 10. In- och utpendling från Norrköping 2010. (Källa: norrkoping.se) 

Tillsammans har Norrköpings kommun och Linköpings kommun tagit fram en 
gemensam översiktsplan med mål att 2030 ha 500.000 invånare och 220.000 
arbetsplatser inom 45 min pendlingsavstånd. Mellan 2006 och 2009 har de haft 
ett projekt som heter Storstadsprojeketet för att främja en sammanhållen 
marknad och för att integrera den fysiska planeringen mellan kommunerna drivits 
tillsammans med Östsam och med bidrag från Tillväxtverket. (Den Goda Staden 
2009) 

Linköpings planering i Kallerstad tillsammans med utvecklingen av Södra 
Butängen i Norrköping är extra viktiga för den gemensamma regionen. Dagens 
industris temabilaga Intelligent Logistik har utsett regionen Norrköping-Linköping 
till Sveriges näst bästa logistikläge 2011, endast regionen Stor-Göteborg ansågs 
bättre . (intelligentlogistik.se 2011) Kriterierna som bedömdes var  

 Geografiskt läge och närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt 
 Volymen av nu befintliga och tillkommande logistikytor de senaste fem 

åren 
 Allsidighet och tillgänglighet i logistisk infrastruktur i form av vägar, 

järnvägar, hamnar, flygplatser och kombiterminaler 
 Samlat utbud av logistikservice, utbildning och arbetskraft 
 Samarbetsklimat och nätverk inom regionen 
 Pris och tillgång på mark för nyetablering (intelligentlogistik.se 2011) 

4.3. Norrköping och Ostlänken 

En förutsättning för omvandlingen av området är byggandet av Götalandsbanan 
som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, sträckan Linköping till 
Stockholm kallas Ostlänken. 

Sedan 1990-talets början har tågresandet i Sverige nästan fördubblats och 
prognoser visar att stora kapacitetsbegränsningar är på väg att uppstå. I 
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diskussionen om klimatförändringar och den nödvändiga samhällsomställningen 
mot mer hållbara livsstilar är tågtransporter både av personer och gods viktigt. 
Götalandsbanan beräknas ge en restid mellan Stockholm och Göteborg på cirka 
två timmar. Då hela Götalandsbanan blir färdigställd beräknas kapaciteten öka 
kraftigt på järnvägsnätet för både person- och godstransporter. Detta kommer 
påverka framtida rörelsemönster, lokaliseringar samt minska bilpendlingen. Enligt 
Banverkets resandeprognoser kommer Ostlänken och Götalandsbanan att föra 
med sig en betydande ökning av antalet resande. Målet enligt Banverkets tidplan 
när den fördjupade översiktsplanen för Södra Butängen författades var att 
Ostlänken och Götalandsbanan skulle vara i drift 2020 respektive 2030. Sträckan 
hör även till den av EU prioriterade transportnätet som kallas Nordiska Triangeln, 
med tanken att bättre sammanbinda Stockholm, Oslo, Helsingfors och 
Köpenhamn. I den nationella planen för transportsystem 2010-2021 finns inga 
medel avsatta för fortsatt planering av Götalandsbanan. (FÖP 2009) 
Utredningarna är nu vilande, men eftersom denna utbyggnad är så pass viktig 
för landets transportnät menar den fördjupade översiktplanen att den allmänna 
uppfattningen är att spåren kommer att byggas inom en snar framtid.  

De förbättrade möjligheterna för samarbete med andra regioner i Sverige ger 
företag och verksamheter nya förutsättningar att etablera sig i kommunen. Det är 
ett av Norrköpings argument för att bygga och kunna erbjuda bra lägen i 
resecentrums närhet. Planering för förtätning nära resecentrum i städer längs 
Götalandsbanans sträckning pågår parallellt.  

4.4. Norrköpings planeringsförutsättningar 

Norrköpings kommuns Ekonomi och Styrningskontor har sammansatt statistik och 
prognoser för Norrköpings framtida behov i skriften ”Framtid i Norrköping–
Allmänna Planeringsförutsättningar 2010”. Här presenteras prognosen att 
kommunens befolkning kommer växa snabbare i framtiden, med 8,5 % till 2020 
till skillnad från ökningen med 5,8% senaste 10 åren. Största ökningen av i 
gruppen över 70 år men även många nya barn i kommunen. 2009 var landets 
genomsnittliga fruktsamhetstal 1,94 barn per kvinna, medan samma tal i 
Norrköping var 2,02. En teori för att barnafödandet är högre i Norrköping än i 
landssnittet är att arbetsmarknaden inte påverkats lika mycket i Norrköping som i 
övriga landet av finanskrisen då fruktsamhetstalet över lag är högre bland 
förvärvsarbetande kvinnor. Enligt prognosen kommer befolkningsmängden öka till 
ca 140.000 år 2019. Den största ökningen kommer ske i Norrköping som 
centralort i kommunen, dock har man i prognosen inte tagit med i beräkning den 
planerade utvecklingen i Södra Butängen eller Ostlänken på grund av det osäkra 
läget för dessa projekts tidplaner. 
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Fig 11. Befolkningsutveckling i Norrköpings Kommun (Källa: norrkoping.se) 

En stor befolkningstillväxt i Norrköping antas också hänga samman med att 
många unga flyttar till Norrköping, speciellt från närliggande, mindre kommuner. 
Många unga kommer till Norrköping för att studera.  

Enligt kommunens prognoser riskerar de att i framtiden få en bostadsbrist. 
Mellan 1999 och 2009 byggdes ca. 2.000 nya bostäder och under samma tid 
ökade befolkningen med 7.000. De största bristerna på bostadsmarknaden är 
stora lägenheter för barnfamiljer samt små till ungdomar.  Om prognoserna 
stämmer behövs ca. 6.000 nya lägenheter till 2019. 

I Framtid i Norrköping – Allmänna Planeringsförutsättningar 2010 presenteras 
även förändrade livsmönster i kommunen. Invånarna är mer ute och äter och 
fikar och den allmänna tendensen är att fler söker sig till mer urbana livsstilar. 
Eva Andersson i kommunfullmäktige har iakttagit samma förändring. Hon har 
själv bott i kommunen sedan hon var 5 år gammal. Enligt Eva Andersson har 
det traditionella sättet att leva i kommunen varit att man bott i staden som ung 
och sen flyttat ut till ett eget hus utanför när man får barn, sedan när barnen 
flyttar hemifrån har föräldrarna sålt huset och köpt lägenhet inne i stan igen för 
att komma närmare kultur och service. Numera har det däremot skett ett 
trendbrott att barnfamiljer väljer att bo kvar i innerstaden vilket lett till att 
efterfrågan på stora lägenheter och dagisplatser ökat där. ”Den nya urbana 
familjen ”som Eva Andersson kallar dem.4  

 

                            
4 Eva Andersson intervju 2011-02-24 
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Kapitel 5. Projektet i Södra Butängen 

Projektet i Södra Butängen ses i denna studie som ett svar på nisch-nivå på de 
strukturella förändringarna som skett på landskaps- och regimnivå enligt Geels 
teorier om teknologiska förändringar (se kapitel 2). Projektet har en uttalad 
hållbarhetsprofil, stadsutvecklingen är centrerad kring en kollektivtrafiksatsning, 
här Ostlänken, och består i att omvandla ett småindustriområde till en ny 
innerstadsstadsdel.  

I detta kapitel presenteras planerna för området samt miljö- och antikvarisk 
konsekvensbeskrivning. 

5.1. En ny stadsdel 

Planerna för Södra Butängen handlar om att bygga ett nytt resecentrum 
anpassat till Ostlänken samt en ny stadsdel med hållbarhetsprofil. Med 
snabbspår satsar Norrköping på att pendling och samarbete kommer öka inom 
regionen, främst med dagens samarbetspartner Linköping men också med 
Stockholm. 

Från ett stadsplaneringsperspektiv innebär ett område som Södra Butängen i 
Norrköping en unik möjlighet. Både det stadsnära läget alldeles vid resecentrum 
och tillgängligheten till innerstans utbud är attraktivt. Det planeras 6000 bostäder 
och 6000 arbetsplatser som ska byggas i en spjutspetsstadsdel med 
hållbarhetsprofil i anslutning till den framtida snabbtågstationen. Stadsdelen 
omsluter det nya resecentrum med snabbtåg och enkla och smarta förbindelser 
mellan trafikslag, de kollektiva är tydligt prioriterade. Inom området är gång- och 
cykeltrafikanter i centrum. Satsning på arbetsplatser och det förenklade resandet 
inom och utanför regionen är viktigt för den ekonomiska hållbarheten. En hög 
teknisk standard, stadsrum utformade för ett bättre lokalklimat och satsningarna 
på kollektiva resor är bra för den ekologiska hållbarheten. Genom väl utformade 
och attraktiva offentliga platser och fokus på kultur och omsorg ska stadsdelen 
ha en hög social hållbarhet. Planens vision är: 

”Stadsdelen är välkomnande oavsett vem du är. Här hör alla hemma.” 
(FÖP 2009 s. 4) 
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Fig. 12. Butängen centrala läge i Norrköping (Källa: maps.google.com) 

  
Fig. 13a. Dagens stadskärna (källa: Den goda staden-presentation)  
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Fig. 13b. Stadens planerade utveckling längs drottninggatan främst norrut mot resecentrum (källa: 
Den goda staden-presentation)  

 
Fig 13c. Nya utvecklingsnoder i Norrköpings planerade framtida utbredning. (källa: Den goda staden-
presentation)  
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Kommunens intention har varit att låta stadskärnan växa norrut genom att 
förlänga huvudgatan och att binda samman stadskärnan med resecentrum. För 
att skapa denna utveckling har kommunen även planer för den s.k. inre hamnen 
där de vill skapa en attraktiv, vattennära boendemiljö. Även Västra 
Saltängenprojektet (se fig. 12) ligger så till att stärka den nya 
innerstadsutbredningen. (Den Goda Staden 2009). Kvarteret Rodga ligger söder 
om planområdet för Södra Butängen och är enligt kommunen ett viktigt projekt 
som inte behöver vänta på Ostlänken för att påbörja den nya 
centrumutbredningen. 

En annan betydande plan är den för Nordvästra godsspåret. Idag går godstrafik 
genom staden och det är något kommunen vill ändra på. Genom att skapa ett 
nytt godsspår tas negativ trafikpåverkan bort från Södra Butängen och andra 
stadsdelar som berörs av järnvägstrafiken. (Den Goda Staden 2009 2009) 

 
Fig 14. Här ses det planerade nya godsspåret och hur järnvägen kommer in i Norrköping. (Källa: 
Den goda staden-presentation) 

5.2. Den Fördjupande Översiktsplanen 

Den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) är som namnet antyder en mer 
detaljerad beskrivning av kommunens intentioner för området som i 
översiktsplanen (ÖP02) står beskrivet som ett utvecklingsområde. FÖP:en vänder 
sig till allmänheten, företagare, myndigheter och andra intressenter och ska ligga 
till grund för den kommande planeringen av området. (FÖP 2009) Planen är 
författad av tjänstemän stadsbyggnadskontorets avdelningar för fysisk planering 
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och mark- och exploatering. Kopplat till planarbetet har det funnits en 
referensgrupp, den s.k. BRO gruppen. BRO står för Butängen – Resecentrum – 
Ostlänken.5  

FÖP:en är gjord för att visa den politiska viljan, sätta upp mål, lyfta fram olika 
intressen och visa hur avvägningar kan göras samt ge möjligheter för en dialog 
och visa förutsättningar till den fortsatta planeringen. 

5.2.1 Planens Innehåll 

Till stor del baseras planen på programmet för Nya Staden från 2007 och syftar 
sammanfattningsvis till att skapa en helt ny innerstadsstadsdel sammanlänkad 
med dagens centrala Norrköping. Ett nytt resecentrum ska byggas centralt i 
området (något längre norrut än dagens station) och huvudgatan Drottninggatan 
förlängs. Stationsparken Carl Johans Park utökas och blir en ny stadspark som 
binder samman den äldre och den nyare stadskärnan. Norra Promenaden som 
idag fungerar som en yttre gräns för innerstaden kommer istället bli en länk till 
den nya stadsdelen. Planens intension är att skapa en stadsdel med blandade 
verksamheter, bostäder, service och handel. Kommunen argumenterar för att det 
strategiska läget ökar möjligheterna för företag och utbildnings institutioner att 
lokalisera sig. Med verksamheter beskriver planen att det kan finnas allt från 
cykeluthyrning vid stationen till kontor, samt grundläggande kommunal och pivat 
service. Planen satsar på tillgänglighet och goda kommunikationer med 
sammanhållna nät för gående, cyklister och kollektivtrafik. Intentionen är att 
undvika genomfartstrafik, och målet är att minska bilanvändandet genom att göra 
alternativen mer attraktiva. Därutöver ska rörligheten underlättas genom att skapa 
diagonala kopplingar, passager under järnväg samt att ett stråk längs ett 
gammalt godsspår bildas med parker och gångvägar för att återknyta till 
johannesborgs ruin. Resecentrum i sig ska byggas så byten mellan olika 
kollektivtrafikslag ska underlättas, biltrafik kommer angöra området i huvudsak 
norrifrån. Fredriksdalsgatan kommer byggas samman med huvudgatunätet. 
Parkering ska ske på kvartersmark, i eller under hus. 

                            
5 Lisa Rehnström och Mikael Åberg intervju 2011-02-24 
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Fig. 15. Omvandlingsförslagets struktur med nya gatunamn (Källa: FÖP) 

Planen satsar på grönstrukturer och har målet att det inte ska vara mer än 300 
m till park (ett mått som ger högsta poäng i både BREEAM och LEEDs 
klassificeringssystem för hållbara stadsdelar). Grönområdena ska integreras med 
och kompletteras med högkvalitativa offentliga platser. 

Planen säger att stadsdelen ska sticka ut vad gäller miljöteknik. Den planerade 
omvandlingen från industri- till blandstad ska enligt planen präglas av en stark 
miljömedvetenhet, från planritning till färdiga byggnader. Stadsdelen ska byggas 
på ett sätt som innebär en låg förbrukning av ändliga resurser, både under 
byggande och vid drift. Planen säger vidare att detta även ska avspeglas i 
arkitekturen. Viktiga frågor i ett miljöperspektiv är energi, transporter, 
materialflöden, vatten och avlopp, byggmaterial, markanvändning och 
markföroreningar. Visionen är att:  

 ”Nya staden har alla möjligheter att bli Norrköpings mest miljömedvetna, 
kulturellt rika och långsiktigt hållbara stadsdel.” (FÖP 2009 s.16) 

Planens intention är att blanda verksamheter både på kvartersnivå och inom 
byggnaderna, exempelvis genom att ha lokaler i bottenvåningen. Detta kan göras 
med tredimensionell fastighetsindelning när det behövs.  Variation ska skapas 
genom att olika byggherrar får bygga. Vad gäller byggnadernas funktioner är 
idén att de ska ha en mer offentlig karaktär nära stationer, och mer privat längre 
bort. Planens intention är att det inom området ska finnas en variation bland 
upplåtelseformer.  
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Eftersom järnvägen planeras i ett upphöjt läge ska verksamheter integreras under 
järnvägen. Här tänker sig planförfattarna att dessa verksamheter till stor del ska 
vara kopplade till resecentrum, men också handel och service. 

 

Fig. 16. Illustrationsbilder från den fördjupade översiktsplanen hur ett omvandlat område kan se ut 
(Källa: FÖP) 

5.2.2. Etapper och utbyggnadsordning 

Idag är utbyggnaden av Södra Butängen indelad i tre etapper, dock framhåller 
FÖP:en att ytterligare etappindelningar behövs. Etapperna i sig är baserade på 
den principen att staden ska växa inifrån och ut, vilket översiktsplanen 
förespråkar. 

Första etappen är innan och under bygget av ny järnväg. Då ska en stor del av 
infrastrukturen byggas såsom vägar och järnväg, hit räknas också de delar av 
planen söder om dagens järnväg som ska byggas innan Ostlänken kommer. I 
detta skede kommer resecentrum byggas och parken och de kvarteren närmast 
resecentrum. I den andra etappen bebyggs kvarteren söder om resecentrum där 
dagens spårområde ligger. Tredje etappen är byggandet av området norr om 
resecentrum. 

”Exploateringen möjliggör för nya företag att etablera sig, befintliga kan få 
nya lokaler och Norrköpings arbetsmarknad och näringsliv stärks inom 
nya och befintliga sektorer” (FÖP 2009 s. 43) 

Planen argumenterar för att en tät stad med bra bostads- och arbetsmarknad i 
sig är tillväxtdrivande och mer hållbar. Med den ökade arbetspendling som 
Ostlänken kommer att medföra menar planen att det  är bra för hela regionen. 
Planen anser vidare att genom att omvandla redan exploaterad mark kan 
grönytor sparas i andra delar av kommunen. Sociala konsekvenser som nämns 
är att staden kommer ha nya bostäder och arbetsplatser, bättre kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter samt att ett område som omvandlas från småindustri till 
innerstad kommer kunna locka fler till Norrköping. Parker och bättre cykel- och 
gångbanor gynnar stadsliv och folkhälsa. 

5.3. Miljökonsekvensbeskrivning för projektet 

Enligt plan- och bygglagens fjärde kapitel 2a§ ska en fördjupad översiktsplan 
bedömas enligt miljöbalken 6 kapitel 12 § och Förordning om 
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miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) 4 § då de innebär en betydande 
miljöpåverkan, alltså ska en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. En MKB 
ska vara ett hjälpmedel i beslutsprocessen och bedöma effekter av flera 
alternativa utformningar och göra en bedömning av dessa effekter samt redovisa 
förslag hur negativa effekter kan undvikas. I den MKB som SWECO Environment 
AB gjort till den fördjupade översiktsplanen för södra Butängen behandlas fyra 
olika alternativ. Nollalternativet och utbyggnadsalternativ med två olika 
perronglägen, upphöjt läge och i markplan och där en med nordlig och en sydlig 
dragning av järnvägen. Nollalternativet är en bedömning av hur området kommer 
att vara år 2030 om inte planen genomförs och utgår då från att Ostlänken inte 
byggs. (MKB 2009) 

Avgränsningen av MKB:n följer planens geografiska avgränsning fast inkluderar 
också spårområdet vid Fiskeby, se fig. 13. Effekter såsom buller och 
luftföroreningar kan påverka områden som är avgränsande till planområdet, detta 
kallas planens influensområde. 

De miljöaspekter som MKB:n behandlar följer ett beslut i kommunfullmäktige den 
24 september 2007 och är som följer: 

 Stadsbild – I alla planförslag anses den nya stadsdelen ha positiva 
effekter för stadsbilden då innerstadens karaktär med rutnät utvidgas, 
dock ger det upphöjda läget en visuell barriär. 

 Tillgänglighet – från små till stora positiva konsekvenser om planen 
genomförs. 

 Grönstruktur – ett nytt parkstråk och mindre lokalparker planeras vilket får 
positiva effekter, särskilt om stråket kan vara sammanhållet vilket är 
möjligt i med markliggande spår. 

 Trygghet – samtliga förslag ger positiva effekter då det nya området 
kommer vara upplyst dygnet runt, speciellt det upphöjda alternativet är 
bra då det är möjligt att ha fler sammanhängande gator. 

 Kulturmiljö – förslagen anses få negativ påverkan på kulturmiljön då 
upplevelsen av stationsbyggnaden kommer förändras, samt att andra 
minnesmärken såsom Philska skolan kan komma att påverkas. Att 
förlänga rutnätsgatustrukturen anses få positiva effekter på kulturmiljön. 

 Mark – förstärkningsarbeten kommer behöva göras samt att nya 
fyllningsmassor kommer behövas, förorenad mark ska saneras. 

 Vatten – Med nya grönområden kommer dagvatten kunna omhändertas 
och väga upp för de nya hårdgjorda ytorna. Vid ett plangenomförande 
planeras ny och bättre rening av dagvatten i dagvattendammar vilket får 
positiva effekter. Om detta inte sker beräknas skillnaden vara liten mellan 
ett utbyggt område och nollalternativet. 
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 Buller – Bullernivåerna kommer bli höga i delar av området vilket då 
måste åtgärdas, beräkning av buller från spårtrafik har inte gjorts utan 
jämförelser har gjorts med spårvagnstrafikens buller med slutsatsen att 
nivåerna kommer bli högre än de tillåtna. Anledningen till att ingen 
bullerberäkning från tågen gjorts är att järnvägens exakta läge inte har 
bestämts. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen förväntas dock bullret öka 
pga. fler tåg, särskilt vid ett upphöjt spårläge. 

 Vibrationer och Stomljud – Fler tåg med högre hastighet kräver åtgärder 
för att inte störningar från vibrationer och stomljud ska öka. 

 Utsläpp till luft – Med planens satsning på kollektivtrafik kommer utsläpp 
av partiklar och koldioxid minska. 

 Elektromagnetiska fält – eftersom det finns reglering för hur nära bostäder 
får vara spåren bedöms inte järnvägens magnetfält vara en begränsning 
på annat sätt än att fler människor kommer vara i området. 

 Risk och säkerhet – risksituationen kommer att påverkas, ett upphöjt 
spårläge anses vara något bättre. 

 Hushållning med resurser och Byggskedet kommer bedömas i 
detaljplanerna (MKB 2009) 

Tabell 3. Sammanfattning av konsekvenser från MKB 

 

I en jämförelse mellan alternativen och deras påverkan bedöms nollalternativet 
som det sämsta alternativet, se tabell 3. Vad gäller stadsbilden är förklaringen 
att dagens industriområde kommer vara kvar och att ingen integrering med 
övriga staden kommer att ske.  I frågan om tillgänglighet anses Norra 
Promenaden och stationen med spårområdet fortfarande vara en barriär. Stora 
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negativa konsekvenser bedöms för tryggheten då de områden som enligt 
beskrivningen upplevs otrygga och mörka kommer vara kvar. Det är även stora 
negativa konsekvenser för buller då man räknar med en vägtrafikökning på 30%. 
Ingen beräkning av ökat buller från snabbtågen görs då spårens exakta dragning 
inte är bestämd. (MKB 2010) 

Enligt analysen kommer planalternativen nå samtliga miljömål utom Säker 
Strålmiljö. Nollalternativet å sin sida bidrar inte till att uppnå flera av målen 
såsom Giftfri Miljö, Grundvattenkvalitet, Begränsad Klimatpåverkan, Frisk Luft, 
Säker Strålmiljö och God Bebyggd Miljö. (MKB 2010) 

5.4. Den antikvariska konsekvensbeskrivningen 

Efter färdigställandet av den fördjupande översiktsplanen beställde kommunen en 
antikvarisk konsekvensbeskrivning för att undersöka hur den kulturhistoriska 
miljön påverkas av planerna.  Undersökningen skulle även ligga till grund för de 
kulturhistoriska förutsättningarna inför den arkitekttävling som planerats. Tävlingen 
planeras tillsammans med Linköpings kommun som har ett motsvarande projekt i 
Kallerstadsområdet.  (Antikvarisk Konsekvensanalys 2010)  

Analysen är gjord av Niras, ett konsultföretag inom fastighetsutveckling, 
byggprojektledning, fastighetsinvestering, "Handel, centrum och städer,", 
byggnadsantikvariska tjänster, hyresgästrådgivning samt miljö och klimatområdet. 
(niras.se odaterat) 

Enligt analysen är järnvägen och nya höghastighetståg en förutsättning för 
planens genomförande och den nya spårdragningen och det nya resecentrat 
kommer bli de centrala faktorerna i utformningen av den nya stadsdelen. 
Analysen innehåller diskussioner om hur kulturmiljön kan kompletteras och hur 
befintliga och nya värden kan vägas samman. Planen syftar till att utvidga 
Norrköpings struktur och kvartersstad, skala och identitet. Enligt FÖP:en ska 
Riksintresset för kulturmiljövård tillgodoses genom att stadsbild och gatumönster 
ska behållas och att ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsen. Alla förändringar 
av befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska ske varsamt och hänsyn ska 
tas till platsens estetik, kultur och miljö. (Antikvarisk Konsekvensanalys 2010)  

Enligt Länsstyrelsen är Norrköpings kulturhistoriska särdrag och uttryck: 

”(…) industrianläggningar från skilda tider, även utanför det centrala 
industrilandskapet, med högt markutnyttjande, storslagna fabrikskomplex, 
dammar, broar och det forsande vattnet. Stadskärnan med enstaka 
bevarade medeltida drag, landets första rätvinkliga rutnätsplan på 
Saltängen från 1613 och det därmed sammanhängande Johannisborgs 
slott, samt den dominerande rutnätsplanen från mitten av 1600-talet. Den 
äldre stadens mer småskaliga bebyggelse, kyrkor och offentliga 
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byggnader och den storstadsmässiga stenstadsbebyggelsen från 1800-
talets slut. Gaturummens och torgens karaktär och stadens siluett. De 
allékantade promenaderna, och offentliga byggnader, parker och 
planteringar i anslutningar till dessa. Järnvägsmiljön och Inre hamnen, 
med magasinsbyggnader, kajer, tullhus m.m. Uttryck för de speciella 
ekonomiska och sociala förhållanden som storindustrin skapade, såsom 
Folkparken och andra donationer, bostäder för olika sociala skikt och 
folkrörelsebyggnader. Kneippens kurortsmiljö och Borgs villastad med 
tidstypisk plan och stora, individuellt utformade villor på stora tomter. 
Röda stadens egnahemsområde, m.fl. bebyggelsemiljöer som speglar 
utvecklingen vid 1900-talets början. Rester av gamla infartsvägar och 
andra spår av det landskap som tidigare omgav stadskärnan”(Antikvarisk 
konsekvensanalys 2010 s. 15) 

Niras har gjort bedömningen att det som denna plan påverkar är: 

 Saltängens rutnätsplan  
 Bebyggelsens blandning av småskalig äldre bebyggelse och 

storstadsmässiga stenstadsbyggnader från sent 1800-tal  
 Gaturummens karaktär  
 Planteringar och parker  
 Järnvägsmiljön  
 Uttryck för de ekonomiska förutsättningar som industrierna genererade – 

donationer etc.  
 De gamla infartsvägarna  
 Spår av det landskap som tidigare omgav stadskärnan. (Antikvarisk 

Konsekvensanalys 2010)  

Inom Lagen om Kulturminnen ingår skyddandet av värdefulla byggnader s.k. 
byggnadsminnen. Inom planområdet finns byggnadsminnena Norra Promenaden 
samt Norrköpings stationsbyggnad. Ytterligare fyra byggnadsminnen finns i 
närheten: Norrköpings teater, Ringborgska huset, gamla stadshuset och W6-
huset. I översiktsplanen från 2002 finns en inventering av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som antogs av Kommunfullmäktige den 23 maj 2002. Inom 
planområdet finns 8 byggnader med högsta kulturhistoriska värde och två med 
stort värde. (Antikvarisk Konsekvensanalys 2010) Dock ingår inga av dessa 
byggnader eller byggnadsminnen i undersökningsområdet för denna uppsats.  
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Fig. 17. Från Kulturhistorisk inventering. Större delen av Södra Butängen finns inte med i 
inventeringen. (Källa: Antikvarisk konsekvensbeskrivning) 

5.4.1. Kulturhistoriska värden och konsekvenser för Södra Butängen 

Analysen fastställer att det är i Södra Butängen som de största konsekvenserna 
för den befintliga kulturmiljön kommer att behöva hanteras. Planerna innebär att 
den befintliga bebyggelsen ska rivas och att anläggandet av en ny stadsdel 
kommer att ” innebära att stora delar av Norrköpings industrihistoria från 1940 -
1970-talen raderas permanent.” (Antikvarisk Konsekvensbeskrivning 2010 s.31) 

Dagens bebyggelse med gles industri, omlastningsplatser och oplanerade 
grönområden bär spår även av tiden innan området blev industri. I början av 
1800-talet styckades tomter av i området och kolonistugor anlades. Det finns 
även spår av det jordbrukslandskap som tidigare fanns på platsen liksom 
vårdträd från arbetarbostädernas hushållsträdgårdar. Kvartersstrukturer kommer 
från den tid då det fanns arbetarbostäder. Det var först på 1950-60 talen som 
området blev småindustri och Norrköpings centrum för bilindustri, även idag finns 
många verksamheter kopplade till bilindustri (se verksamhetsbeskrivningarna, 
Bilaga 2). Den kulturhistoriska analysen slår fast att med planens utformning i 
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dagsläget kommer Butängens bidrag till Norrköpings 1900-talshistoria försvinna 
helt.  

Strax utanför planområdet ligger kvarteret Vulkan (Noss-området) med byggnader 
från sent 1800-och tidigt 1900-tal. Trots att området inte är med i planen 
kommer en ny blandstadsdel få konsekvensen att kvarterets koppling till nutida 
småindustri försvinner. Utredningen menar att bebyggelsen där är unik och en 
viktig länk i Norrköpings historia med kontinuerligt industriell verksamhet sedan 
1870-talet och därför måste tas hänsyn till i omvandlingen av Södra Butängen.  

Niras analys föreslår åtgärder för att minska påverkan såsom: 

 Att uppmärksamma och inventera vegetativt kulturarv innan exploateringen 
t.ex. rester av alléer och vårdträd.  

 Att genom att välja ut element såsom byggnader eller detaljer ur den 
befintliga fysiska miljön skapas identitet för området, exempelvis genom 
att bevara stickspårsdragningar. 

 Att behålla kvartersstrukturer och använda namn från platsens historia till 
gatu- och kvartersnamn. (Antikvarisk Konsekvensanalys 2010)  

Analysen förespråkar att det hade varit en stor fördel för planen om äldre 
industribebyggelse kunnat integreras i den nya stadsdelen men att många 
byggnader är av en så enkel karaktär att det kan vara svårt, såsom plåtskjul. 
Även dessa byggnader har värden för platsen och en omfattande 
rivningsdokumentation borde göras innan exploateringen genomförs. Analysen 
uppmärksammar att planen använt godsspårdragningens struktur genom att 
skapa ett sammanhängande parkstråk på platsen, och menar att detta är ett bra 
exempel på att nyttja historiska strukturer.  

I den fördjupade översiktsplanen står att bebyggelsen ska anknyta till 
Norrköpings skala och identitet med tydlig kvartersstruktur. Rutnätsmönstret från 
Saltängen härstammar från 1600-talet och är en av de äldsta rutnätsplanerna i 
Sverige. Den nya stadsdelen kommer att bygga ut staden från den historiska 
gränsen mot norr. (FÖP 2009) 

Niras analys framställer sammankopplingen med rutnätsmönstret som en bra 
intention men varnar för att det kommer bli svårt för den nya stadsdelen att 
lyckas efterlikna Saltängens befintliga blandning av byggnader från olika tider 
med allt från stenstadsbyggnader från sent 1800-tal, jugend, 1920-talsklassicism 
till byggnader från 60-70tal. De upphöjda spåren och resecentrum kommer bli en 
visuell barriär och påverka upplevelsen av närområdet.  Åtgärder som föreslås är 
grönskande och luftiga förgårdar längs promenaden, materialval, variera 
byggnadshöjder och detaljutformningar. (Antikvarisk Konsekvensanalys 2010)  
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Speciellt Norra Promenaden kommer att få en ny karaktär från att vara en gräns 
till att bli en länk mellan den äldre och nyare staden. Tidigare har Norra 
Promenaden kantats av parkstråk. Trots kritiken slår analysen fast att det inte 
behöver vara en negativ förändring av Norra Promenaden utan en tolkning är att 
visionen för Norra Promenaden slutförs. Bra användning av promenaden är enligt 
analysen förträdgårdar med caféer och butiker likaså att återkoppla till den 
historiska användningen av promenaden med fristående paviljonger och kiosker.  

Även stationsbyggnaden är ett byggnadsminnesmärke och de nya planerna med 
ett nytt resecentrum kommer att helt förändra byggnadens och närområdets 
funktion. Karl Johans park kommer att förlängas till att bli en ny stadspark i 
anslutning till stationsbyggnaden. Med upphöjda spår förändras hela skalan runt 
stationen och från att vara den centrala, pompösa byggnaden riskerar 
stationsbyggnaden förlora sin betydelse. I samrådssynpunkterna togs även detta 
upp och det framhölls bl.a. av länsstyrelsen att stationsbyggnaden kommer att 
förlora sin rumsliga betydelse. Kultur- och fritidsnämnden synpunkt var att 
stationshuset riskerar se ut som ett ”leksakshus” enligt de illustrationer som 
gjorts till planen. Kommunen förespråkar att stationshuset även i framtiden ska 
ha en utåtriktad och viktig funktion, vilken är dock inte specificerat. 
(Samrådsredogörelser 2010) 

 
Fig. 18. Ny föreslagen utformning av resecentrum och ny stadspark runt den nuvarande 
stationsbyggnaden (Källa: FÖP) 
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Fig. 19. och Fig. 20. Stationsområdet idag omgiven av öppna ytor, grönska och spår. (Källa: 
maps.google.com, ungdomsbladet.se)  

Stationen byggdes 1866 och har sedan dess omgivits av öppna ytor, parker och 
numera taxistationer och parkeringsplatser. Den nya stadsparken gör att 
stationshuset även i framtiden kan upplevas central och återkopplar till 1800-
talets järnvägsmiljö med kopplingen stationen – parken – staden. I och med 
byggandet av ett nytt resecentrum. Drottninggatans förlängning och det nya 
parkstråket kommer rörelsemönstren förändras runt stationshuset. Åtgärder som 
föreslås är att den nya bebyggelsen ska ta upp stationsbyggnadens höjd se till 
att mötet mellan olika skalor blir genomtänkt. Viktigt är också att bevara den 
gamla stationens funktion på så sätt att den går att tyda hur den fungerade då, 
här exempelvis genom att bevara spår och perronger på något sätt. (Antikvarisk 
Konsekvensanalys 2010)  

Enligt analysens slutsatser är de största konsekvenserna för riksintresseområdet 
för kulturmiljövården att Norra Promenaden går från att vara en stadsgräns till en 
länk mellan två stadsdelar, den nya bebyggelsen och upphöjda spåren förändrar 
stadens skyline och upplevelsen av kulturområden även utanför själva 
planområdet. Stationsbyggnaden i sig förlorar sin funktion och betydelse i 
området men ska enligt planen få en ny viktig och utåtriktad funktion. Även 
enskilda byggnader såsom kvarteret Druvan och bebyggelsen i Saltängen 
kommer påverkas, både negativt genom att de förlorar sin särställning, men även 
positivt då den redan idag blandade strukturen av byggnadsstilar och skalor 
kommer kompletteras med modern arkitektur.  Slutsatsen är att den totala 
inverkan blir ringa om fortsatt hänsyn tas till befintlig byggnation och att 
åtgärderna som föreslagits betraktas. (Antikvarisk Konsekvensanalys 2010)  

Det saknas dock verktyg för att skydda Norrköpings 1900-talshistoria, här genom 
Södra Butängens befintliga bebyggelse. I riksintressebeskrivningen finns området 
inte nämnt samt i den inventering som gjorts till översiktsplanen från 2002 är 
större delen av planområdet inte med. På Saltängen har redan rivningar gjort av 
fabriksbyggnader som ansetts vara förslummade såsom Stenhusfabriken som 
revs under 1950-talet och 1966 ersattes av Holmenskrapan. Detta var en del av 
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den sanering som påbörjades i de äldre industriområdena, men som aldrig 
slutfördes. Kvarteret Presidenten är ett annat exempel från 1970-talet, en 
byggnad av särpräglad stil som saknar kulturhistoriskt skydd.  Utanför 
planområdet finns flera områden av bevarandevärd kvalité som Johannisborgs 
Slottsruin och kvarteret Vulkan som har haft industriell verksamhet sedan 1870. 
(Antikvarisk Konsekvensanalys 2010)  

Analysen slår fast att de kulturhistoriska miljöer som är skyddade är väl kända 
och tas upp i översiktsplanen men att skydd saknas för nyare, bebyggelse från 
1900-talet i Södra Butängen. Om planerna kommer genomföras som de ser ut 
idag kommer de kulturhistoriska värdena skadas påtagligt. En bidragande orsak 
är att Södra Butängens Industriområde inte nämns i förklaringen för 
Riksintresseområdet E 52. Analysen slår fast att skydd för dessa nyare områden 
skulle kunna göras inom ramen för en ny översiktsplan. (Antikvarisk 
Konsekvensanalys 2010)  

5.5. Södra Butängen idag 

Idag består planområdet av en småindustribebyggelse. Markanvändningen är 
extensiv, det finns få eller inga boende och områdets karakteriseras av låga 
lagerbyggnader, stora hårdgjorda ytor, avsaknad av offentliga platser eller skött 
grönska.  Men trots detta är det en plats med en identitet, med arbetsplatser 
och verksamheter som är en del av Norrköpings och regionens näringsliv. I de 
nuvarande planerna för en ny stadsdel är mycket liten eller ingen hänsyn tagen 
till platsens användning idag. I den fördjupande översiktsplanen kan man läsa 
att:  

”Ett genomförande av planförslaget bedöms kunna få negativa 
konsekvenser för enskilda och för det befintliga näringslivet I Södra 
Butängen, på kort sikt. Det är möjligt att åstadkomma nya och bättre 
lokaliseringar för påverkade företag och dess anställda eftersom 
kommunen har beredskap för omlokaliseringar. I stort gynnas kommunen 
och samhället där de stora vinsterna finns i en tätare och högre 
bebyggelse och genom en mer kvalificerad markanvändning än idag, 
vilket i sin tur genererar ett högre lägesvärde. Attraktionskraften för hela 
området kommer att påtagligt förstärkas.” (FÖP 2009 s. 44) 

I och med den högre exploatering som medges av planen kommer markvärdet 
stiga vilket i sin tur påverkar vilka typer av verksamheter som är intresserade av 
att lokalisera sig där. Även om planerna inte genomförs på det sätts som är 
planerat i nuläget, kommer området påverkas av nya transportförbindelser. I 
planen framställs det som otvetydigt bra att höja lägesvärdet vilket kan 
ifrågasättas. Låga hyror och markvärden är förutsättningar för vissa typer av 
verksamheter som annars riskerar att försvinna. Dessa verksamheter kan 
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fortfarande vara viktiga i en stads ekonomi och bidrar i sig till mångfalden i 
staden, och just mångfald är ett nyckelbegrepp inom teorierna om hållbara 
städer.  

 
Fig. 21. Södra Butängen idag (Källa: författarens foton) 
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Kapitel 6. Aktörer i Södra Butängen 

Efter den inledande kontextuella beskrivningen kommer jag i det följande kapitlet 
fokusera på de involverade aktörerna i processen. Avsikten är att, i skenet av 
det samspel mellan nivåer som Geels framhäver som centralt, försöka beskriva 
hur projektet Södra Butängen uppfattades och förankrades.  

Genom att titta närmare på aktörerna hoppas jag kunna finna anledningar till 
dagens situation nämligen att projektet ligger på is, och det gör jag genom att 
fokusera på i tur och ordning: Samrådsprocessen, intervjuer med de befintliga 
aktörerna såsom verksamhetsutövare och fastighetsägare samt 
Företagssamverkansgruppen i Norrköping. På regimnivå presenteras de intervjuer 
som hållits med planerare från stadsbyggnadskontoret, politiker som arbetat med 
stadsbyggnadsfrågor i kommunfullmäktige samt stadsarkitekten. I intervjuerna på 
regimnivå ligger fokus på när projektet startade, hur hållbarhetsprofilen vuxit 
fram, kopplingen till ostlänken, vilka aktörer som varit med i processen, hur man 
tänkt om de befintliga verksamheterna och vad som händer idag. 

6.1 Åsikter i samrådsprocessen 

 

Fig 22. Arbetet med programmet började 2006-2007 och den fördjupade översiktsplanen antogs i 
slutet av 2009. Samråden skedde under maj och juni 2009. (Källa: FÖP) 

Inför antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Södra Butängen har flera 
samråd hållits under maj och juni 2009 för att myndigheter och privatpersoner 
ska kunna komma med synpunkter. Remisser har inkommit från berörda 
markägare, statliga och kommunala instanser. Planen har också skickats till 
grannkommunerna då Ostlänken och ett nytt resecentrum får konsekvenser för 
hela regionen. Information om planerna har funnits på kommunens hemsida, på 
nuvarande resecentrum, stadsbiblioteket samt på kommunhuset Rosen. 
(Samrådsredogörelse 2009) 

I denna studie finns relevanta delar av FÖP:ens samrådsredogörelsen 
sammanfattad, då samråden representerar en viktig demokratisk aspekt inom 
planeringsförfarandet. De berörda har blivit inbjudna och allmänheten har kunnat 
delta. Samråden presenteras då dessa tillfällen varit menade att underlätta 
dialogen mellan de berörda parterna och att allmänhet och verksamma i området 
ska kunna inhämta information om de kommunala planerna. 
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Den 2 juni 2009 hölls ett allmänt samråd på resecentrum med representanter 
från stadsbyggnadskontoret, politiker och Banverket. Enligt samrådsredogörelsen 
var den allmänna uppfattningen hos de närvarande att stadsomvandlingen var 
positiv. Frågor ställdes om tidsplanen, spårens upphöjda läge samt om planen är 
beroende av Ostlänken. (Samrådsredogörelse 2009) Enligt minnesanteckningar 
ställdes även frågor om kostnaden för projektet, hur Drottninggatans förlängning 
ska se ut, varför ett nytt resecentrum behövs samt vad som händer om 
Ostlänken inte byggs. Vilka svar som gavs på frågorna redovisas dock inte. På 
frågan om hur lång tid järnvägsbron kommer ta att bygga var svaret att 
beräknad byggtid för själva bron är tre år och att det kommer ske parallellt med 
bygget av tunneln, sedan tillkommer ca 2 år för elarbeten m.m. 
(Minnesanteckningar från samråd, opublicerade) 

Den 26 maj hölls ett särskilt samråd för fastighetsägare och verksamhetsutövare 
inom området i IF Sylvias lokaler i Butängen. Berörda blev inbjudna per brev då 
även en sammanfattning av planen skickades med. Kommunen representerads 
av tjänstemän från Fysisk planering och Mark- och exploatering. Även 
Byggnadsnämnden och Näringslivskontoret fanns representerade och 40-50 
personer deltog. Frågor och synpunkter handlade om tidsplan och 
omvandlingsordning. Norrköpings företagsgrupp publicerade en inbjudan till 
samrådet där det kallades ”öppet hus”. (nkfg.se 2009) Enligt en notis på 
Norrköpings kommuns hemsida var en åsikt som kom fram under mötet att “det 
är positivt och spännande att befolknings- och därmed kundunderlaget kommer 
att öka till förmån för både nya och befintliga företagsetableringar på södra 
Butängen.” (norrkoping.se 2009)  

Kommunen höll också ett möte i Kungsgårdsgymnasiet den 19 maj med elever 
från samhällsvetarprogrammet. Eleverna ställde frågor bl.a. om kommunen har 
råd med den nya bebyggelsen och vad som kommer hända med de byggnader 
som finns på platsen idag. (samrådsredogörelse 2009) 

De boende i Lagerlunda nordost om planområdet har organiserat sig i en 
intressegrupp för att få mer information om planerna. Därför genomförde 
tjänstemän ett informellt informationsmöte med de boende. I Lagerlunda har man 
varit orolig att den nya trafiksituationen som skulle uppstå kunde försämra 
boendemiljön, men enligt Lisa Rehnström som deltog vid mötet var de inte 
generellt emot planerna för en ny stadsdel.6 

6.1.2. Sammanfattning av inkomna synpunkterna 

Kommunen sammanfattade de inkomna synpunkterna med att många anser att 
det är viktigt för Norrköping med den här planen och att svaren överlag varit 

                            
6 Lisa Rehnström intervju 2011-02-24 
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positiva. Flera instanser framförde att det är viktigt att trygghetsplanera speciellt i 
passagerna under järnvägen samt att dessa passager måste fyllas med 
verksamheter, då de sociala aspekterna är viktiga för att få en integrerad och 
jämställd stadsdel. Samarbete mellan lokala och regionala aktörer är en annan 
viktig punkt som flera instanser tog upp. Vikten av att skapa parker och andra 
platser som inte är av kommersiell natur samt ett rikt kulturutbud i stadsdelen 
betonades. Särskilt viktigt ansågs vara att ta fram delmål, så att alla kan veta 
vad som händer innan hela projektet blir färdigt.  

Sammanlagt kom 29 remissvar in varav Sjöfartsverket, Norrköping Vatten och 
Lantmäterikontoret inte hade någon erinran. 

Vad gäller infrastruktur handlade flera svar om att Ostlänken och att ett förändrat 
kollektivtrafikssystem kommer att påverka Norrköpings stadsstruktur på ett sätt 
som är viktigt ur miljö- och utvecklingssynpunkt. Vägverket kommenterade att 
arbetet med en infrastrukturplan är viktig och speciellt att ta med alla trafikslag 
och integrera gång- och cykeltrafik. Vägverket framhöll även att det är viktigt att 
Norra Promenadens barriäreffekt minskas varav kommunen svarat med att lägga 
till en punkt om detta i genomförandekapitlet av den fördjupade översiktsplanen. 
Näringslivskontoret anser att infrastrukturen är viktig för företagen och att 
kommunen bör vara uppmärksamma på dessas behov. 

Tekniska kontoret instämmde i planens ambition att ha ett lokalt 
omhändertagande av dagvattnet samt använda detta i park/grönstrukturer. Av 
hållbarhetsskäl tycker Vänsterpartiet i sitt remissvar att det är viktigt att gator och 
infarter kantas av träd både av estetiska skäl samt att hålla luftföroreningarna 
nere. Ljudnivåer är viktiga att betrakta, speciellt på lekplatser. Kommunen håller 
med och tar upp argument om grönska för förbättrat lokalklimat. Miljöpartiet 
Norrköping efterfrågade ett resonemang om hur stigande vattennivåer ska 
hanteras. 

Länstyrelsen framhöll att kulturhistoriska värden måste få samspela med den nya 
bebyggelsen och studenter vid SLU tyckte att spår från järnvägen ska sparas för 
att återknyta till platsens historia genom att integreras med gång och cykelbanor. 
Stadsbyggnadskontoret är av samma mening. 
En privatperson, Patric Ericsson, tycker inte att Butängen ska röras alls, han 
ifrågasätter att tåg som kör mer än 90 km i timmer kommer att stanna i staden 
och tycker snabbtågstrafik ska följa E4an. En ny station anser han kan byggas i 
anslutning till eller som en utbyggnad av den gamla. 

Miljöpartiet i Finspång argumenterade för att behålla dagens gatunät och tycker 
vidare att renoverbara och användbara hus ska behållas och fyllas med nytt 
innehåll istället. Stadsbyggnadskontorets svar är dock att det funnits ett förslag 
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med bevarat gatunät, men att Kommunfullmäktige i september 2007 bestämde att 
gatunätet istället skulle utgå från dagens innerstad. Till 
miljökonsekvensbeskrivningen har en byggnadsinventering gjorts och de 
byggnader som finns inom planområdet idag har inte bedömts vara av 
kulturhistoriskt värde med undantag för Philska skolan, nuvarande 
stationsbyggnaden och byggnaderna söder om Norra Promenaden. 

Ett antal synpunkter handlade om genomförandet av planen. Ekonomi- och 
Styrningskontoret anser att vid hållbarhetsplanering är det viktigt att ekonomiska, 
ekologiska och sociala perspektivet ges lika stort utrymme. Därför bör 
planeringen bli tydligare med vad man menar och beskriva hur målen och 
synergieffekterna kan uppnås. 
 
När Länsstyrelsen påpekar att verksamheter i Butängen inte bör konkurrera med 
stadskärnan utan snarare komplettera, svarar kommunen med att de 
verksamheter de tänkt i Butängen är handel som i första hand riktar sig lokalt till 
de boende i Butängen samt resenärer vid resecentrum. Näringslivskontoret anser 
att det är viktigt att så många företag och verksamheter som möjligt ska kunna 
fortsätta att verka i området i framtiden. För att uppnå detta behövs en tydlig 
målbild och att intressenter involveras i ett tidigt skede. Kommunen håller med 
om att detta är viktiga frågor för framtiden. Då det gäller genomförandefrågor 
efterlyser både Länsstyrelsen och Vägverket en tydligare tidsplan med delmål 
samt planernas samspel med Ostlänken planerna. Vägverket framhåller att 
situationen kommer bli väldigt komplex av den långa tidshorisonten och att 
omvandlingen kommer behöva börja med befintliga verksamheter kvar.  

6.2. Intervjuer med befintliga aktörer 

De befintliga verksamheterna nämns bara med ett par ord i den fördjupade 
översiktsplanen och är marginaliserade i förhållande till processen samtidigt är de 
väldigt tydligt kopplade till den. Planens genomförande kommer påverka dem i 
alldra högsta grad. Eftersom de är berörda av planerna har de varit inbjudna till 
de olika samråden och flera har deltagit men deras makt att påverka planerna 
har varit marginell. Samrådsförfarandet är av en informerande karaktär och de 
kommentarer som uppkommer utgår från det presenterade materialet. I intervjuer 
har verksamhetsutövare och fastighetsägare berättat att de deltagit på 
informationsmöten och det är oklart om de hänvisat till något annat möte än 
själva samråden. 

Ur ett socioekonomiskt perspektiv på hållbarhet är de befintliga verksamheterna 
viktiga då ett genomförande av Butängen projektet även måste lyckas 
omlokalisera de befintliga. 
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I intervjuerna har fokus varit verksamheternas tankar om deras nuvarande 
lokalisering. Det går att tyda deras önskemål om framtida lokalisering utifrån vad 
de tycker är bra i dagens. Representanter för de befintliga verksamheterna har 
också fått svara på frågor om önskemål om framtida lokalisering, samarbeten 
med andra firmor och huruvida de har några planer på eller tankar om att flytta 
i dagsläget. 

Denna del av studien är informerande till sin karaktär och min förhoppning är att 
materialet kan komma till användning i en framtida planering av området och är 
med i studien pga. delsyftet att bidra med information till planeringsarbetet. 

Enligt Geels teori kring den tekniska utvecklingen som studien utgår ifrån, kan 
de befintliga aktörernas tankar och önskemål ses som en beskrivning av 
processen, niche trajectory.  

6.2.1 Intervjuer med lokala verksamhetsutövare 

I Södra Butängen finns idag en blandning av verksamheter, från enskilda firmor 
till firmor med flera hundra anställda och ideella föreningar. Det finns de med 
publika verksamheter och de som endast vänder sig till andra företag. Det finns 
verkstäder, tryckeri, bilfirmor, bilförsäljning, byggfirmor, tillverkningsindustri, aikido-
förening och många fler (se bilaga 2 – Verksamheter och 
Verksamhetsbeskrivningar). Åldern på verksamheterna i området sträcker sig från 
40 år till några månader. Medelåldern på företagen i området är 10 år, men 
meridianen är bara 7 år. Av de som intervjuats för studien har 6 varit 
verksamma i området i ett år eller mindre. 

Till undersökningen delades verksamheterna in i grupper som kunde antas ha 
liknande intressen, se tabell 1. 

Tabell 4. En första indelning av verksamheter. 

Verksamhetsgrupp Gruppbeskrivning 
Grupp 1. 
Verksamhetsutövare 
som också är 
fastighetsägare 
 

Ett antal verksamhetsutövare är också fastighetsägare inom 
området. Vid en omvandling av Södra Butängen har dessa 
företag olika typer av intressen, huruvida verksamheten kan 
vara kvar eller omlokaliseras samt om de blir kvar som 
fastighetsägare eller i vilket läge fastigheten kommer att 
säljas. 
 

Grupp 2. Stora 
aktörer: 
Verksamheter med 
fler 30 än anställda 
 

De stora aktörerna är viktiga arbetsgivare i kommunen. 
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Grupp 3. 
Byggföretag och 
relaterade firmor 
såsom 
maskinuthyrning 
samt el och energi 
och ventilation 
 

Byggföretag och relaterade firmor kan ha en stor del 
samarbete, dessutom kan mycket av verksamheten vara 
förlagd i närområdet och då blir lokaliseringen viktig. Många 
transporter, samt kan vara oförenlig med en blandstad då 
verksamheterna är ytkrävande samt störande (buller m.m.). 
 

Grupp 4. 
Fastighetsförvaltare  
 

Fastighetsförvaltare vill antagligen ligga i anslutning till sina 
fastigheter och om det inte gör det borde inte lokaliseringen 
spela så stor roll 

Grupp 5. Mekaniska 
verkstäder, 
industrisupport och 
tillverkning m.m. 
 

Består av verkstäder eller verksamheter som ger support till 
andra verkstäder. Denna grupp karakteriseras av att deras 
verksamheter är svåra att inkorporera i en blandad stadsmiljö 
pga. buller m.m. samt att de befintliga verkstäderna kan ha 
dyr utrustning och specifika lokalbehov. 
 

Grupp 6.  Data, IT 
och reklam 
 

Denna grupp är sammansatt då det kan tänkas att företag 
som arbetar mycket med data, it och reklam inte är särskilt 
känsliga för lokalisering alternativt att deras lokalisering inte 
följer samma mönster som många av de andra företagen i 
området som är mer beroende av transporter. 

Grupp 7. Logistik 
m.m. 
 

De företag som jobbar med logistik är beroende av goda 
kommunikationer och ofta stora ytor. Den mängd transporter 
som dessa verksamheter skapar kan vara oförenlig med en 
blandad stadsbebyggelse och särskilt den typ som i nuläget 
planeras i området där målet är att minska transportbehovet i 
området. 
 

Grupp 8. Service, 
Utbildning, 
bemanning och 
kroppsvård, 
försäljning, värderare 
och restauranger 
 

Denna grupp är sammansatt i och med att de är relativt små 
företag som i sin verksamhet är beroende av närhet till 
kunder, dvs. antingen stadskärnan eller andra firmor. Företag 
som jobbar med städ och sanering hör till denna grupp 

Grupp 9. Övriga  
 

Verksamheter kopplade till järnvägen, där information saknas 
eller att de sysslar med verksamheter av så skilda slag att 
de inte kunnat delas in i grupperna, för ytterligare info se 
bilaga: Verksamhetsbeskrivningar. 
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Tidigt i undersökningen visade det sig att denna indelning inte var helt 
applicerbar på Södra Butängen då verksamheterna hade långt mer individuella 
behov. Grupp 2-9 har därför delats in på nytt efter undersökningen, se tabell 2. 

Intervjuerna är nedan sammanfattade under rubrikerna: 

1. Varför är de i Södra Butängen? 
2. Finns det samarbeten och av vilka typer? 
3. Hur upplevs dagens situation? 
4. Ny gruppindelning efter önskemål och behov. 

1. Varför är de i Södra Butängen? 

De flesta av verksamhetsutövarna tycker att området är bra för att det är centralt 
i staden, särskilt de med publika verksamheter och försäljning för att deras 
kunder lätt kan ta sig dit men även andra företag för att deras personal lätt kan 
ta sig till lokalerna. Vad gäller tillgängligheten och närheten till stadskärnan är 
det just att man i Butängen både får nära till centrum och tillgänglighet som är 
viktigt. Att det är enkelt att ta sig till E4an samt att det går att ta in stora 
transporter i området är väldigt viktigt. Flera företag uppger att de även jobbar i 
regionen och i Stockholm och därför måste kunna ta sig ut ur stadskärnan 
snabbt. En företagare tyckte även att närheten till Händelö industriområde var 
viktig. Att området är centralt och omgivet av viktiga trafikleder göra att företagen 
blir exponerade vilket ett antal verksamheter tog upp som en viktig 
lokaliseringsfaktor. Närheten till stadskärnan är en viktig faktor för de ideella 
föreningar som finns i området. Deras lokalisering berodde på att de ville vara 
centralt så att medlemmarna lätt kunde ta sig till lokalen kombinerat med att de 
inte har råd att vara mer centralt. Den relativt låga hyran togs upp även av 
andra typer av verksamheter. En företagare uttryckte att området var bra för 
”den som inte har råd att vara på huvudgatan men som ändå vill åt stan”. 

Flera verksamheter angav lokalerna som viktiga för deras lokalisering, att de 
behövde väldigt specifika lokaler alternativt att de vill ha både lokaler både för 
kontor och för verkstäder och lager. Att företagarna var nöjda med området var 
tydligt, ordval som ”optimala lokaler” och ”perfekt läge” användes. Vad gäller 
varför verksamheterna en gång valt att etablera sig i området är de grovt sett 
två grupper; de som aktivt sökt sig till ett blandat industriområde och de som 
hamnat där av en slump för de råkade få bra lokaler där. 

De flesta av de företag som angav att de hade funderat på att flytta angav 
andra skäl än den planerade omvandlingen. Istället handlade det mer om att 
verksamheten skulle expandera eller att lokalerna inte var bra för verksamheten. 
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I dessa fall var planerna istället att bygga nytt. Bara en företagare uppgav att 
tanken på flytt fanns i bakhuvudet pga. kommunens planer. 

För att sammanfatta är närheten till centrum i kombination med tillgängligheten 
och möjlighet att parkera och ta in transporter viktiga faktorer för de befintliga 
verksamheterna. Att hyrorna är relativt billiga spelar också in. 

2. Finns det samarbeten och av vilka typer? 

Vid en omlokalisering är det viktigt att känna till och kartlägga verksamheternas 
samarbeten och därför hade undersökningen fokus på just samarbetenas varande 
och natur. Verksamheterna kunde efter undersökningen delas in i 3 grupper 
enligt tabell 2. 

Tabell 5. Gruppering efter samarbete 

Har samarbeten som 
är viktiga för 
verksamheten 

Har samarbeten men 
som inte är viktig för 
lokaliseringen 

Har inga samarbeten 

Ca 26% Ca 46% Ca 28% 
 

De samarbeten som var viktiga för verksamheten är koncentrerade kring 
industrihotellet i kvarteret Fräsaren och mellan de olika verkstäderna. Andra 
samarbeten inom området var att det finns återförsäljare av arbetskläder, det 
finns låssmed, restauranter m.m. som de som är aktiva i området tycker är 
trevligt och praktiskt men att det inte var en viktig faktor för deras lokalisering. 

3. Hur upplevs dagens situation? 

Inställningen till dagens planeringssituation i området skiftar från totalt ointresse 
till oro för framtiden. De flesta i området vara medvetna om kommunens planer, 
men brydde sig inte så mycket. En verksamhetsutövare uttryckte direkt att 
”eftersom de inte kunnat säga vilka datum som det gäller har vi inte brytt oss så 
mycket” en annan ”kändes mer aktuellt innan valet”. De om uttrycker oro är mer 
generella och säger saker som att få vågar satsa, att alla väntar och ser. En 
annan mer att de följt kommunens planer med oro, men att situationen får lösas 
när den kommer. 

Överlag framkommer att tidshorisonten ligger så långt fram att verksamheterna 
har andra, mer akuta frågor att koncentrera sig på. En företagare menade att i 
början av planeringen flyttade flera vilket var negativt för hans egen verksamhet, 
men att utflyttningen har lugnat ner sig och nu kommer nya. Han menade att 
det är viktigt att kommunen tar itu med detta så inte området utarmas. En 
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annan menade att de vet att de ligger illa till, men det kommer ju ta några år, 
det kommer knappast hända något på 20-30 år. 

Sammanfattningsvis är majoriteten nöjda med sin lokalisering då den är central 
och tillgänglig och de flesta har inga planer eller tankar kring flytt. Kommunens 
planer för området är kända men tidshorisonten gör att många ser det som ett 
senare problem och att de måste fokusera på verksamheten idag.  

4. Ny gruppindelning efter önskemål  

I Tabell 4 finns den nya gruppindelningen efter intervjuerna presenterad. Ingen 
av företagarna har uttryckt sig negativt om området i stort, de enda negativa 
kommentarerna har varit att kopplingen till stationen skulle kunna vara bättre 
med exempelvis med en gångbro samt att lokaler och gator var slitna. Annars 
har kommentarerna varit väldigt positiva och beskriver ett område med mycket 
spontana samarbeten, nätverkande och en trevlig atmosfär. Man hjälper 
varandra, hejjar på gatan och går in till grannen och dricker kaffe. En man som 
haft verksamhet i området sedan 50-talet och som nu som pensionär har kvar 
en mindre hobbylokal uttryckte att han är väldigt nöjd med hur området blivit, att 
det är en väldigt bra miljö. En annan företagare sa att det är mycket rörelse i 
området. En åsikt från en verksamhetsutövare var att han trivdes då de kunde 
sköta sig själva. 

Tabell 6. Ny indelning av verksamheterna efter intervjuerna 

Grupp Beskrivning Ungefärlig andel av 
företagen 

Vill absolut vara 
kvar 

Bland de verksamheter som absolut 
vill vara kvar finns tre starka 
argument: att de som vänder sig 
mot privatpersoner och skulle tjäna 
på att få fler i närområdet, att de 
inte skulle klara en flytt ekonomiskt 
samt att ideella föreningar vill vara 
centralt men behöver  billiga och 
stora lokaler. 

3% 

Vill absolut vara 
kvar i närområdet 

Många av företagen uppger att de 
vill stanna i närområdet då de vill 
vara i ett område med Butängens 
karaktär, med närhet till andra 
firmor och möjligheter till samarbete.  

24% 

Lokaliseringen 
spelar ingen 

Firmorna i denna grupp anger ofta 
att deras lokalisering inte spelar så 

25% 
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större roll stor roll då de ofta utgår från 
hemmet eller 
kunden/byggarbetsplatsen. I 
Butängen har de ofta kontor och 
lager. Denna grupp består till stor 
del av byggrelaterade firmor och 
städfirmor. 
 
En vanlig kommentarer bland dessa 
verksamhetsutövare var att området 
är trevligt men att Norrköping inte 
är stort så därför spelar inte 
området så stor roll. 

Beroende av 
samarbete med 
närliggande 
firmor eller 
mycket specifika 
lokalkrav 

Trots att många firmor uppger att 
de har samarbeten med andra i 
området är det bara ett fåtal som 
anser att det är viktigt för deras 
verksamhet. De flesta ligger idag i 
industrihotellet på kvarteret 
Fräsaren. 

5% 

Intresserad av ett 
annat område 

Några verksamheter uttryckte att de 
var intresserade av att flytta till ett 
annat område, de områden som 
nämndes var Kungsängen och 
Risängen. Andra var mer diffusa 
och ville flytta i närheten till 
centrum men att det skulle funka 
med stora transporter. Ett företag 
låg tidigare vid universitetet och 
skulle flytta tillbaka om de behövde 
lämna de nuvarande lokalerna. 

15% 

Har inte haft 
några tankar på 
flytt alls 

Ett stort antal företag uppgav att de 
inte har några som helst tankar på 
flytt eller några idéer om vart de 
skulle vilja söka sig 

28% 

 

6.2.2 Intervjuer med aktörer som både är fastighetsägare och har verksamhet i området 

Bland de aktörer i området som är både verksamhetsutövare och fastighetsägare 
är inställningen till kommunens planerade omvandling av området mycket olika. 
En verksamhet som funnits i området i 10 år och som 2010 köpte loss sin 
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fastighet är mycket nöjd med sin lokalisering och uttrycker att de förstått att de 
måste flytta men att de räknar med att det kommer ta några år till dess. En 
annan fastighetsägare som är fastighetsförvaltare menar att situationen var värre 
när planerna var mer aktuella då hans hyresgäster hörde av sig och undrade 
men att han inte kunde ge information. Numera menar han att situationen lugnat 
ner sig och allt i området lunkar på som vanligt. 

En fastighetsägare som driver verksamhet som vänder sig mot privatpersoner, 
menar att alla verksamheter måste tänka på framtiden men eftersom inget verkar 
hända med kommunens planer så måste de jobba med dagens förutsättningar. 
Om planerna kommer genomföras får kommunen lov att lösa in, men det får de 
ta när det blir aktuellt. Annars tycker han att området funkar bra och 
lokaliseringen är perfekt för dem och närheten till andra firmor som de kan ha 
mindre samarbeten med sparar både tid och pengar. 

Ytterligare en företagare anger att han mycket väl känner till kommunens 
intention med området och menar att dagens situation, när planerna dör ut, gör 
att hela området blir döende. Han tycker att det är mycket olyckligt och typiskt 
kommunalt att göra på detta vis. Särskit nu när kommunen börjat ge bygglov i 
området igen, vilket tyder på att det inte kommer hända något på överskådlig 
tid.  

Ett företag uppger att de har varit i kontakt med kommunen men det var för 1,5-
2 år sedan. De tröttnade på att inte få några svar. Företagaren uppger att han 
försökt ringa men bara blivit runtlotsad och inte fått svar på sina frågor. Han 
menar vidare att företagen blivit frustrerade av den information som getts, först 
att allt skulle rivas, sen att området skulle utökas då man inte bestämt hur 
spåren skulle gå.  

De i området vill och behöver veta, och om de ska bli utlösta veta hur 
ersättningen kommer gå till. De kan ha specifika lokalkrav och behöver i 
samband med en flytt bygga nytt men kan inte göra det om de inte får bra med 
pengar från kommunen. En flytt kostar dessutom mycket både i tid och pengar, 
så förutom att bli ersatt för fastigheten och byggnaderna vill de få hjälp med 
flytten. Om de blir borttvingade vill de inte förlora utan snarare vinna på det. 
Konsekvenser av dagens situation blir en oro, då många undrar sig hur det ska 
bli, vad företaget ska fatta för beslut osv. De större aktörerna kan ligga på 
kommunen angående planerna, men att de mindre firmor måste koncentrera sig 
på den dagliga verksamheten.  

En fastighetsägare som driver fastighetsförvaltning menar att han inte tror att det 
kommer hända något med Ostlänken på 50 år och är därför helt ointresserad av 
kommunens planer. Istället ska han bygga ut och har fått bygglov för det. 
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Eftersom det enligt honom inte finns någon som vill betala för projektet menar 
han att kommunen helt enkelt ”får de lägga långt ner i en soptunna”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de verksamhetsutövare som även äger 
fastigheter i området är mer insatta och mer oroade än de som bara driver 
verksamhet. Samtliga har uppgett att de varit i kontakt med kommunen och varit 
på informationsmöten. Dagens situation beskrivs från mycket oroande till att det 
lugnat ner sig och att allt är som vanligt. 

6.2.3 Intervjuer med fastighetsägare 

Fastigheter i området ägs av olika typer av aktörer, från privatpersoner till 
fastighetsbolag. Två fastighetsägare uppger att de är i kontakt med kommunen 
och att de har en pågående process om att sälja fastigheten. 
 
En fastighetsägare berättade att han tidigare drev egen verksamhet men numera 
hyr ut lokaler. Både han och hyresgästen tycker att det fungerar bra och de har 
fått bygglov att bygga ut. Om kommunen ska genomföra planerna för området så 
vill han bli utlöst till marknadsvärdet samt få ersättning för framtida uteblivna 
hyror. Principiellt tycker han att det är bra att kommunen vill utvecklas mot 
Nyköping och förbättra förbindelserna mot Stockholm, men det är ju tråkigt för 
de liksom han som hamnar I vägen. 
 
An annan fastighetsägare som också förr drivit verksamhet menar att om 
kommunen skulle vilja gå vidare får de lov att tvångsinlösa, själv är han en för 
liten aktör för att göra något i ett omvandlat området. En annan menar att han 
inte hört om kommunens planer på några år och helt enkelt får ta det när det 
kommer. 

Kommunen är en stor markägare och enligt Björn Lunnerdal på Mark och 
Exploatering ligger kommunen lågt då det gäller inköp av fler fastigheter inom 
området nu när projektet ligger nere men de håller fortfarande ögonen öppna när 
det gäller enstaka strategiska inköp. Ett exempel är fastigheten Sågaren 15 som 
ligger inom det område där den nya stadsparken är planerad. På Sågaren 15 
ligger en kontorsbyggnad som tidigare bl.a. Banverket satt i och som nuvarande 
Trafikverket kommer att flytta ut ur. Då lokalerna är fungerade och fräscha samt 
att det finns flera vakanser är idén att kommunal verksamhet skulle kunna flytta 
in där under en övergångstid. Kommunen äger idag ca 50 % av marken i 
planområdet om man räknar in allmän plats. Vissa fastigheter har tomträttsavtal 
då står kommunen som ägare i grunden. Tomträttsavtalen är gamla och gäller 
på 20 plus 20 år (en äldre typ av avtal då dagens är på 15 plus 15 år). Varje 
år betalar avtalsinnehavaren en gäld som omjusteras vart 10 år. Då avtalet löper 
ut är det meningen att fastigheten ska lämnas åter till kommunen avröjd, men 
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enligt Björn Lunnerdal är praxis att kommunen ersätter avtalsinnehavaren för 
byggnadernas värde.7 

Kommunen är en stor markägare i Södra Butängen och har aktivt köpt in 
fastigheter med förköpsrätten. Sedan den möjligheten togs bort har de enligt 
Mikael Åberg på Mark och Exploatering visat intresse men inte köpt någon 
fastighet. I april har de förhandlat om en fastighet men i övrigt finns inga planer 
att köpa in fler fastigheter, dock har mäklare kontaktat kommunen om 
försäljningar även efter det att förköpsrätten togs bort. Etablering Norrköping AB 
förvaltar kommunens fastigheter. 
Under 2011 kommer kommunen analysera sitt fastighetsinnehav och ta fram en 
strategi för framtiden.8 
 
Etablering Norrköping AB är både fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Södra 
Butängen. De längsta hyresavtal de har idag är med Esonpac och Merx, båda 
till 2019. Normalt är deras avtal på 3 år med 3 års förlängning, kontor 3 
månader plus 3 månaders förlängning. Trots att kommunen har haft planer på 
att lägga in hela sitt fastighetsbestånd i ett bolag, tror Peter Swanborg på 
Etablering Norrköping AB att den stora anledningen till att det inte skett är att 
ett bolag måste gå med vinst.  Lönsamhet är inget kommunen tittat på när de 
köpt upp fastigheter. Vissa fastigheter har helt enkelt inte varit bra i 
affärssynpunkt. Å andra sidan kommer bygget av Ostlänken och en omvandling 
av området göra så att värdet stiger, inte minst genom att byggrätter skapas.9 

Sammanfattningsvis är fokus hos fastighetsägare hur inlösen och ersättning för 
fastigheterna kommer att fungera. 

6.2.4. Företagssamverkan i Norrköping 

I Norrköping finns organisationen Norrköpings Företagsgrupp som arbetar med 
företagssamverkan i kommunen. Tidigare har det funnit en grupp för Södra 
Butängen men den slogs samman med gruppen för Risängen och sedan några 
år tillbaka finns nu en grupp för hela kommunen. Grundtanken med 
organisationen är enligt ordförande Ola Hjertström att värna om lokala frågor 
som uppkommer inom de geografiska områdena där företagen finns såsom trafik 
och tillgänglighet, ofta är det kommunen som är motpart. En annan viktig del av 
verksamheten är nätverkande så att företagarna har en plattform att träffas och 
skapa kontakter och samarbeten. Därför engagerar gruppen olika träffar, t.ex. 
studiebesök och föreläsningar. Gruppens styrelse består av 10 personer och 

                            
7 Björn Lunnerdal telefonsamtal 2011-04-11 

8 Mikael Åberg mail 2011-04-01 
9 Peter Swanborg , intervju 2011-03-23 
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målet med styrelsens sammansättning är att de olika geografiska områdena ska 
vara representerade. Därför menar Ola Hjertström att den kunskap som fanns i 
företagsgruppen för Södra Butängen har kunnat finnas kvar i den större 
organisationen.10 

Gruppen har även löpande kontakt med kommunens näringslivskontor för att ha 
en kontinuerlig dialog. I dessa möten har omvandlingen av Södra Butängen 
tagits upp och en allmän åsikt från företagarnas håll har varit att dagens 
situation lägger ”en död hand” över området. Verksamhetsutövarna över lag har 
även uttryckt missnöje med att området ser tråkigt ut och att underhållet inte 
skötts ordentligt, det växer sly, asfalten är sliten. Detta påverkar särskilt 
verksamheter som driver affärsverksamhet då de upplever att den slitna miljön 
kan påverka deras kunder. 

Det osäkra läget för vad som kommer hända i området har enligt Ola Hjertström 
lett till att vissa företag har flyttat, däribland dragplåster som gjort att områdets 
attraktionskraft har minskat. Hans upplevelse är också att flera av de som hyr i 
området är mycket osäkra på vad som kommer att hända. Detta leder till ett 
missnöje mot kommunen. 

Planeringsläget har även fått direkta konsekvenser för aktörer inom området. En 
av restaurangägarna ska ha fått krav på sig av miljö och hälsoförvaltningen som 
krävde en mindre utbyggnad men fick inte bygglov för denna då kommunen 
hänvisat till de nya planerna. Enligt Ola Hjertström har sådana här situationer 
uppkommit och det sätter verksamhetsutövarna i ett moment 22. Även de företag 
som inte ligger inom planområdet men i närheten har uttryckt oro över den 
osäkerhet de upplever. Den planerade omvandlingen av området hänger samman 
med bygget av Ostlänken och så länge den hade en tidsplan fanns det möjlighet 
för verksamhetsutövare att kunna få någon typ av uppfattning om när 
omvandlingen skulle kunna tänkas ske. Nu senaste året när det varit klart att 
Ostlänken-projektet ligger på is är osäkerheten ännu större. 

Vad gäller eventuella framtida omlokaliseringar menar Ola Hjertström att det inte 
finns ett enkelt svar eller ett område som skulle kunna passa alla, det handlar 
istället om att se till företagens individuella behov. I Södra Butängen finns idag 
verksamheter som både vänder sig direkt mot konsumenter och de som är av 
mer industriell karaktär. Exempelvis är en restaurant beroende av sitt 
upptagningsområde. Områden som skulle kunna komma i fråga är exempelvis 
Risängen, norra delarna av Ingelsta, Härstaberg och Bråvalla.  

                            
10 Ola Hjertström telefonsamtal 2011-04-07 
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6.3 Intervjuer med involverade aktörer på regimnivå 

6.3.1. Bakgrund till planerna 

På stadsbyggnadskontoret i Norrköping har arbetet med de nya planerna för 
Södra Butängen pågått sedan 1990-talet, med en fördjupad översiktsplan från 
1999 då de södra delarna mot strömmen och resecentrum behandlades. 
Höghastighetståg var redan under diskussion då men planerna med ett nytt 
resecentrum och en ny stadsdel började i mitten av 2000-talet. 2006 var en 
förstudie klar. Mikael Åberg projektsamordnare på Mark och exploatering och 
Lisa Rehnström som är projektledare på Fysisk planering har jobbat med 
planerna sedan 2006 respektive 2007 och har ingått i den arbetsgrupp som tagit 
fram den fördjupade översiktsplanen för södra Butängen.11 

Eva Andersson är ledamot i kommunfullmäktige och har under 9 år fram till 
oktober 2010 jobbat med stadsbyggnadsfrågor, numera med kultur och fritid samt 
regionala utvecklingsfrågor. Enligt henne har Södra Butängen-projektet funnits så 
länge hon har jobbat med frågorna och varit kopplat till utbyggnaden av 
snabbspårväg. Norrköpings järnvägsstation har idag en undermålig personbangård 
och olika förslag har diskuterats parallellt om hur detta ska hanteras. Området 
bör utvecklas menar Eva Andersson då det är en central plats och vidare 
framhåller hon att lättare industri kanske inte hör hemma här. Ett nytt 
resecentrum och höghastighetståg skulle leda till högre markvärden och detta bör 
tas vara på.12 

Dag Johansson började som stadsarkitekt 2008 och då var projektet med Södra 
Butängen i full gång. Enligt honom är hela projektet direkt kopplat till bygget av 
Ostlänken och han ser inte att man skulle satsa lika mycket i området utan en 
Ostlänk. Dock är det ett stort och centralt läge så det är fullt tänkbart att 
området skulle dykt upp på något sätt i framtiden även utan diskussionen om 
höghastighetståg. 

6.3.2 Osäkerheten kring Ostlänken 

Trots att projektet på många sätt är koncentrerat kring bygget av Ostlänken 
menar Lisa Rehnström att de inblandade alltid varit medvetna om att det varit en 
stor osäkerhet kring när eller om den verkligen skulle byggas. För 
planeringsgruppen var det tydligt ungefär ett år innan planen antogs att det inte 
skulle bli någon Ostlänk. Formellt lades stadsplaneringsprojektet ner i mars 2011 
då det som det ser ut idag inte går att genomföra utan höghastighetsjärnväg, 
berättar Mikael Åberg. Han menar vidare att man måste börja om från början 
eftersom stambanan måste vara tillgänglig. I nuläget anser Mikael Åberg och 

                            
11 Lisa Rehnström och Mikael Åberg intervju 2011-02-24 
12 Eva Andersson intervju 2011-02-24 
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Lisa Rehnström att det inte går att få ekonomisk lönsamhet i projektet utan 
höghastighetståg. Båda tror dock att det kommer komma nya spår då 
kapaciteten idag är för liten. Hur, när och om det blir snabbtåg eller traditionella 
kan de inte svara på men eftersom det inte blivit ett tydligt nej om Ostlänken. 
Dagens situation är svår då de ”lever lite i limbo”.13 

6.3.3. Framtagandet av planerna 

Projektgruppen på Norrköpings Stadsbyggnadskontor har bestått av tjänstemän 
på fysisk planering och mark- och exploatering varav en projektanställd planerare 
som anställdes som expert på hållbar stadsplanering och de har jobbat med att 
ta fram programhandlingen och den fördjupade översiktsplanen. Det har även 
funnits en referensgrupp, den s.k. Brogruppen (BRO – Butängen, Ostlänken, 
Resecentrum) som varit kopplat till Broprojektet som har bestått av 
representanter från de olika delarna i kommunen såsom näringslivskontoret, 
tekniska kontoret, miljö och hälsa och brandförsvaret m.fl. Gruppen har varit till 
stor nytta menar Lisa Rehnström för att kunna stämma av idéer, få återkoppling 
och både informella och formella remissvar. Strategiska beslut som inriktningar 
och exempelvis beslutet att lägga spåren i ett upphöjt läge, har gått upp till 
kommunstyrelsen och fullmäktige. I stadsbyggnadsnämnden har det funnits en 
informationspunkt vid alla nämndtillfällen så projektgruppen har kunnat ha en 
kontinuerlig dialog med nämnden. Lisa Rehnström och Mikael Åberg uttrycker att 
de skulle velat ha haft en närmare dialog med den strategiska politiken, enligt 
dem har information ibland stannat i nämnden. I ett tidigt skede med arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen hade Lisa Rehnström och Mikael Åberg en 
workshop med nämndrepresentanter för att få input och ge dem möjlighet att 
komma med förslag och vägledning. Vid workshopen togs frågor om struktur och 
byggnadshöjde upp vilket ledde till att illustrationer togs fram som 
diskussionsunderlag. De menar att i nämnden har det ibland funnits olika 
intressen men tror att det berott mer på individer medan partierna har varit 
överrens om projektet och dess utformning.  

Lisa Rehnström och Mikael Åberg är båda nöjda med de samråd som har hållits 
och deras intryck är att de lyckades fånga upp allmänna synpunkter. Speciellt 
det samrådstillfälle som var på resecentrum var lyckat då det fanns många olika 
representanter från kommun, politiker och banverket som kunde svara på frågor.  

Vad gäller ett framtida genomförande menar Lisa Rehnström och Mikael Åberg 
att det är kommunens roll att skapa förutsättning genom att göra bra planer som 
kan skapa ge attraktiva miljöer. Är planerna bra kommer investerare vilja vara 
med i projektet då de ser att de kan bygga så att det går att sälja, och här är 

                            
13 Lisa Rehnström och Mikael Åberg intervju 2011-02-24 
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bl.a. bra kommunikationer en viktig del. Lisa Rehnström och Mikael Åberg tror 
att det kommer vara blandat lokala och externa aktörer, då det är ett stort och 
komplext område kommer många aktörer behöva vara inblandade. 14 

I formell mening har inte tjänstemännen någon makt när det gäller utformningen 
av planerna utan det är kommunens politiker som tar alla beslut. Dock menar 
Lisa Rehnström och Mikael Åberg att de har haft utrymme att påverka planerna 
genom den tillit som funnits mellan dem och politikerna. Speciellt frågan om 
hållbarhetsprofilen är ett område där de kunnat påverka utformningen då 
politikerna gillat och stött idén. 

Enligt kommunfullmäktigepolitikern Eva Andersson har Banverket varit en viktig 
aktör men hittills har arbetet varit mycket brett. Det har varit dialogmöten med 
handelskammaren, fastighetsägare och företag och de som varit involverade i 
Ostlänken-planerna då de indirekt blir inblandade i Södra Butängen-planerna. 
Överlag har Eva Andersson upplevt en stor samsyn hos aktörerna och en stor 
enighet hos de politiska partierna.15 

Kommunen är en stor markägare i området men planer har funnits att skapa ett 
bolag för exploateringen. Då området är stort har det även funnits tankar på att 
dela in det i mindre delar. Det har också funnits tankar att knyta samman 
projektet med EONs koncept Sustainable cities men den enda kontakten som 
egentligen har gjorts är genom Hållbara Norrköping och professor Mats Eklund. 
Dessutom menar Eva Andersson att mycket av det som talats om egentligen 
kommer in i ett senare skede, idéer om att ha elstolpar för att ladda elbilar, 
vindsnurror på taken, hur uppvärmningen ska ske och hur byggnaderna ska 
göras energieffektiva är viktiga, men eftersom förutsättningarna för området är 
och har varit osäkra behövs fler beslut innan man kan gå in på det. 

Vad gäller framtida aktörer som ska syssla med genomförandet ser Eva 
Andersson att det finns plats för både lokala och externa aktörer. Lundbergs, en 
lokal bostadsentreprenör har visat intresse. Kommunen har också varit på 
studiebesök i Göteborg i Norra Älvstranden området där kommunen köpte in hela 
området och sedan tagit in fler aktörer och så är tanken att Norrköping ska 
jobba med utvecklingen av Södra Butängen. 

6.3.4. Hållbarhetsprofilen 

Enligt Lisa Rehnström och Mikael Åberg blev hållbarhetsprofilen inom projektet 
uttalad först 2009 och har varit något som växt fram i projektet. Redan tidigare 
strävade projektet efter att ha attraktiva grönstrukturer, en effektiv 

                            
14 Lisa Rehnström och Mikael Åberg intervju 2011-02-24 
15 Eva Andersson intervju 2011-02-24 
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kollektivtrafikförsörjning, täta stadsform och smarta byggnader fast utan att 
använda paraplybegreppet hållbarhet. 

Hammarby Sjöstad har varit ett referensområde, inte minst för att det varit ett 
tidigt och känt exempel på en hållbar stadsdel, men inspiration har även hämtats 
från projekt i Malmö, Köpenhamn och Freiburg i södra Tyskland samt Norra 
Älvstranden i Göteborg och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Särskilt 
intressant har det varit att titta på stadsdelar som växt fram runt 
infrastrukturlösningar såsom fallet är i Södra Butängen planerna. Exemplen från 
Stockholm med Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden saknar den 
infrastrukturkoppling som Södra Butängen förslaget har. Inspirationen har därför 
handlat mycket om hållbarhetsprinciperna i stadsform och byggnader och från 
Hammarby Sjöstad har inställningen varit att använda idéer därifrån som 
”lägstanivå” då det är ett lite äldre exempel. Lisa Rehnström poängterar att det 
måste vara platsens grundförutsättningar som bestämmer utformningen men att 
referenserna kan ge idéer och nya synsätt. 

I den fördjupade översiktsplanen står att planeringen ska ske enligt principer för 
hållbart byggande och här menar Mikael Åberg att fokus kommer att vara på 
byggnadernas prestanda liksom infrastruktur och tekniska lösningar. Lisa 
Rehnström menar vidare att hållbarhetsprincipen i sig bygger på ett helhetstänk, 
men i och med att omvärldsförutsättningarna förändrades har de inte hunnit gå 
på djupet med frågorna. Fokus på hållbarhet kom relativt sent i projektet men 
flera samarbeten har påbörjats med bl.a. projektet Hållbara Norrköping från 
Linköpings Universitet och Hållbarhetscertifiering av Stadsdelar där företag och 
städer samarbetar. Stadsbyggnadskontoret har även haft praktikanter som 
undersökt FÖP:en utifrån de kriterier som LEED och BREEAM använder för sina 
stadsdelscertifieringar. 

Enligt Eva Andersson är projektets hållbarhetsprofil influerad av den pågående 
samhällsdiskussion som finns om hållbarhet och det här området lämpar sig för 
ett projekt av den typen tack vare den förbättrade transportsituation som planen 
vill åstadkomma. Genom bra kommunikationer och närheten till stadskärnan gör 
att hög hållbarhet uppnås. Eva Andersson menar vidare att det finns vinster för 
kommunen att bygga hållbart, inte minst genom att ta ansvar och ge möjlighet 
att testa teknik och skapa marknad för den. Kommunen i sig har också ett 
varumärke att arbeta med och har idag Sveriges mest miljöanpassade 
kollektivtrafik så att arbeta med hållbarhet är något de tycker är viktigt berättar 
Eva Andersson. 

Stadsarkitekt Dag Johansson menar att områdets hållbarhetsprofil har vuxit fram 
under tiden och var inte en drivkraft i början. Men samtidigt rimmar det väldigt 
väl med just ett höghastighetståg och just runt en satsning på tåg som ett 
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miljövänligt transportsätt är det naturligt att satsa på hållbarhet. Idag när 
projektets framtid är osäker ser Dag Johansson att den kanske största vinsten 
av projektet är att just hållbarhetstankarna och kunskaperna man fått spiller över 
på andra projekt i staden. Numera är hållbarhet ett mål för väldigt mycket 
stadsbyggnadskontorets verksamhet, just att skapa en sammanhållen stad och då 
bygga ihop de hål som den modernistiska staden skapat. En sammanhållen stad 
enligt Dag Johansson behöver inte behöver betyda att den är väldigt tät men att 
den hänger ihop. En sammanhängande stad har många viktiga 
hållbarhetsfördelar. Ekologiskt med minskade transportbehov. Genom att inte ha 
isolerade enklaver uppfylls sociala hållbarhetskriterier.Dag Johansson tror att de 
tankar man har i Butängen kommer följa med i nya projekt.16 

6.3.5 Fastigheter och verksamheter 

Det är tanken att området ska kunna ha en mångfald av verksamheter men med 
fokus på bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, men några detaljer om 
hur detta ska uppnås har inte beslutats. Dock har detta diskuterats och Mikael 
Åberg och Lisa Rehnström menar att vissa verksamheter skulle kunna tänkas 
vara kvar, kriterier för en sådan verksamhet kan tänkas vara att de inte är 
farliga eller störande eller inte mycket ytkrävande. Då området i och med en 
omvandling blir mer attraktivt kommer markpriser och hyror stiga vilket kommer 
att påverka lokaliseringen hos befintliga verksamheter. Då området är planerat att 
ha blandade verksamheter ser Eva Andersson att det finns möjligheter för 
verksamheter att stanna såsom bageri eller tapetbutik, men att fokus ligger på 
tjänsteföretag och de som behöver den direkta kopplingen till resecentrum. 

Den beredskap för omlokalisering som planen nämner är enligt Lisa Rehnström 
och Mikael Åberg att kommunen har en strategisk planering av markinnehavet 
runt om i Norrköping. Det har varit ett krav från politikerna att inte hota 
arbetsplatser i kommunen. Enskilda har kontaktat kommunen och undrat om 
planerna och kommunen har i vissa fall gått in och köpt fastigheter och förvaltar 
dem.  

Det viktiga är att anpassa lösningarna med varje enskilt behov, menar Mikael 
Åberg. Enligt Eva Andersson handlar det om erbjuda lösningar för företag som 
vill utveckla sitt företag eller etablera sig och att de vill hjälpa till att hitta nya 
lösningar istället för att investera nytt i det aktuella området. Dag Johansson 
anser att kommunen har god beredskap när det gäller stora lokaler och nu 
jobbar de med att ta fram områden som fungerat även för mindre verksamheter, 
exempelvis på Kungsängen. Han menar att i den plan som finns idag går 
genomförandet ut på att allt ska bort i området trots att många rent principiellt 

                            
16 Dag Johansson intervju 2011-04-12 
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skulle kunna passa att vara kvar. Problemet med verksamheter i tätbebyggda 
områden hänger dock ofta ihop med transporterna och att även små butiker som 
blomsterbutiker får sina leveranser i väldigt stora bilar och att det kan vara 
svårigheter med att komma in i området. Hans bedömning är att många inte 
skulle ha råd att flytta om de behövde bygga nytt utan att de istället behöver 
hitta nya lokaler.17 

Med de befintliga fastighetsägarna och verksamheterna har det funnits en 
kontinuerlig dialog, och just den öppna och tydliga dialogen om 
förändringsarbetet är viktig menar Eva Andersson. Relationen som 
Norrköpingsborna har till Södra Butängen idag tror Eva Andersson är svag, att 
man ser det som ett industriområde man inte åker till om man inte har 
anledning. Samma åsikt delas av de övriga respondenterna. 

6.3.6. Dagens situation 

Vad gäller dagens situation för de som är verksamma i området är det svårt att 
ge information menar Mikael Åberg. Intentionen är att om/när det blir nya 
järnvägssatsningar kommer området att omvandlas, men som läget ser ut nu 
kommer ingenting ske förrän 2020. Till dem som har investeringar som kan 
räknas av till dess är rådet att fullfölja dessa. Kommunens målsättning just nu är 
att ta fram en strategi hur detta ska kunna kommuniceras.18 

Det kommunen gör i dagsläget är att se vad som kan göras i den del av 
området som inte kommer påverkas av spårområdet berättar Dag Johansson. 
Kommunen satsar särskilt på att locka olika kreativa företag. De vill gärna 
lokalisera sig antingen nära resecentrum eller i industrilandskapet, men även där 
är närheten till resecentrum viktigt. Det pågår även omvandling av Saltängen mot 
bostadsanvändning då Butängen är mer satsning på kontor, då bostäder inte 
passar längs med spåren.19  

Dagens situation för projektet är det inte helt bra och detta riskerar att få 
negativa konsekvenser för området och de befintliga verksamheterna, menar Dag 
Johansson och säger att kommunen behöver besked om Ostlänken för att kunna 
bestämma hur man ska göra. Tills vidare ser Dag Johansson att de inte kan 
göra så mycket mer än att jobba med de delar som ligger utanför det planerade 
spårområdet samt att sköta sina egna fastigheter så bra som möjligt, då de är 
en stor fastighetsägare. 

                            
17 Dag Johansson intervju 2011-04-12 
18 Mikael Åberg intervju 2011-02-24 
19 Dag Johansson intervju 2011-04-12 
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Eftersom det är tydligt att man inte i nuläget kommer att investera i 
snabbjärnväg är Eva Andersson rädd att den fördjupade översiktsplanen ska 
tappa i aktualitet.  Projektet kommer dock i någon form fortsätta då problemen 
med dagens personbangård kvarstår samt att intentioner finns att knyta samman 
kvarteren runt stationen. Ytterligare incitament kommer från det faktum att staden 
både har en begynnande bostadsbrist och att man vill locka företag. Norrköping 
har utvecklats från att ha tillverkningsindustri till att bli en kunskapsintensiv stad 
och då är man beroende av tillgängligheten till Stockholm, menar Eva 
Andersson. 

Viktigt nu är att personbangården måste bli bättre samt att området ska länkas 
med övriga staden, men förutsättningarna måste klarna så att inget byggs som 
sen måste tas bort.  

Dag Johansson framhåller att kommunen måste ha besked snarast angående 
Ostlänken då dagens situation inte är bra, enligt honom är det enda kommunen 
kan göra är att sköta sina fastigheter så bra som möjligt och kanske köpa in 
någon till fastighet men de kan inte investera för mycket. 

Enligt stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn kommer kommunen under året att 
ta fram en strategi för hur Södra Butängenområdet ska hanteras i väntan på 
Ostlänken. Under våren 2011 har det också varit två möten med Trafikverket 
angående att bygga om nuvarande resecentrum pga. säkerhets- och 
tillgänglighetsaspekter. Ett nytt resecenter kommer att kunna angöras från både 
norr och söder och kommer att öka tillgängligheten mellan Södra Butängen och 
innerstaden markant. Planen är att skapa en planskiljd station där passagerarna 
går in i stationshuset och sedan upp på en spång som förbinder plattformarna, 
likt den lösning som finns i exempelvis Västerås. Den ombyggda 
stationsbyggnaden kommer att finnas med i 2012 års budget.20  

6.4. Är Butängen ett attraktivt bostadsområde? 

I de planer som finns för omvandling av Södra Butängen är syftet att området 
ska ha 6000 boende och 6000 arbetsplatser. Just fokus på bostäder kommer sig 
av den prognostiserade bostadsbristen och detförändrade livsmönstren i 
kommunen, att allt fler vill bo inne i staden även bland barnfamiljer, den nya 
urbana familjen som Eva Andersson uttrycker det. Men är Södra Butängen ett 
lämpligt område för bostäder? Den frågan har framkommit i flera av intervjuerna. 

I nuläget planeras att bygga bostäder längs norra kajen, bara några hundra 
meter från resecentrum. Det vattennära läget är väldigt attraktivt. Inne i staden 
pågår även flera förtätningsprojekt, fastighetsföretaget Lundbergs håller på att 

                            
20 Hans Revenhorn möte 2011-04-15 
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bygga hyresrätter med vattenläge vid Kvarngatan, HSB och Riksbyggen bygger 
bostadsrätter vid Hageby med gångavstånd till centrum. Dessa projekt har mer 
attraktiva lägen än de som blir vid en ny station menar Staffan Eklind på 
Etablering Norrköping och menar att ett omtag av planerna i Södra Butängen 
kan leda till att det blir mindra fokus på bostäder i den nya stadsdelen. Speciellt 
kontor ser han skulle kunna dra nytta av läget och det handlar om att hitta rätt 
typ av verksamhet till rätt läge. Dessutom finns flera byggrätter längs Norra 
Promenaden som kommer ha ett mycket bra läge.21 

Även stadsarkitekt Dag Johansson anser att området inte är idealt för bostäder 
och att det längs själva spåren är mer lämpligt att ha kontor.22 

Eftersom man från stadsbyggnadskontorets sida inte hunnit arbeta detaljerat med 
byggnadsplanerna eftersom projektet har lagts ner har inte planeringen kommit 
så långt som till markhänvisningar och exploateringsavtal. Den lokala 
byggnadsentreprenören Lundbergs har dock visat intresse för processen.23 

6.5. Etablering Norrköping AB 

Etablering Norrköping AB är ett företag som bildades 2007 då Transportcentrum 
AB och Norrköpings Kommunala Fastighets AB slogs samman. 
(etableringnorrkoping.se, odaterat) De jobbar inom tre områden; etablering och 
nyetableringar till kommunen, Mark – där de har ett avtal med Mark och 
Exploatering på Stadsbyggnadskontoret, då de arbetar med logistikföretag och 
dessa kräver ofta stora ytor – samt att de har ett mindre fastighetsbestånd. Med 
fastighetsbeståndet är inte tanken främst att de ska växa utan att ha ett bestånd 
som kan generera intäkter.24 Etablering Norrköping AB:s mål är att utveckla och 
stärka näringslivet i Norrköping och skapa fler arbetstillfällen. Då mycket av 
verksamheten är inriktad mot logistikföretag är en del av arbetet att utveckla 
befintlig infrastruktur. (etableringnorrkoping.se, odaterat) Något som gör företaget 
speciellt är att de går in där riskerna är stora just för att kunna stödja 
näringslivet.25 

När det gäller planerna för Södra Butängen har Etablering Norrköping AB inte 
varit med i det direkta planförfarandet men genom samråd och i 
referensgruppen. I nuläget är de en stor fastighetsägare och förvaltar fastigheter i 
området samt att de köper in fastigheter för kommunens räkning. Om 

                            
21 Staffan Eklind möte 2011-04-15 

22 Dag Johansson intervju 2011-04-12 
23 Lisa Rehnström och Mikael Åberg intervju 2011-02-24 
24 Peter Swanborg intervju 2011-03-23 
25

 ibid 



 
 

80 

utvecklingsplanerna kommer att genomföras som planerat med fokus på bostäder 
och kontor kommer deras fortsatta roll dock inte vara stor, menar Peter 
Swanborg som är fastighetsförvaltare på Etablering Norrköping. 

Enligt Peter Swanborg är projektet i sin nuvarande utformning direkt kopplat till 
planerna för Ostlänken och den nuvarande situationen är mycket knepig för alla 
inblandade. De icke-beslut som nu gäller påverkar fastighetsägare och 
verksamhetsutövare och det är stadsbyggnadskontorets roll att gå vidare med 
området och bestämma vad som ska hända. Kan man göra något med området 
eller bara ligga platt och vänta? Det största problemet är spårområdet som 
täcker en stor del av området och det skapar låsningar. Även områden utanför 
spårområdet har blivit påverkade då tillfälliga bygglov har börjat ges för de 
fastigheterna för 5 år med möjlighet till 5 års förlängning. Men viktigast är att 
planera för olika scenarier, vad man ska göra om det inte blir en Ostlänk och 
vad man kan göra i nuläget med Ostlänken i bakhuvudet. Dock tvivlar Peter 
Swanborg på att det kommer bli något med Ostlänken inom översiktlig tid, trots 
att kommunen drivit frågan hårt. 

Peter Swanborg menar vidare att ett eventuellt snabbtåg kanske inte kan stanna 
i Norrköping då själva tanken med snabbtåg är att de ska åka så rakt som 
möjligt och stanna sällan. Linköping som ligger bara ca 4 mil bort vill ju också 
ha en station. Framtida utformning av snabbtågsplanerna kan komma att se 
annorlunda ut antingen med station utanför staden med pendeltåg in till centrum 
eller att tåget stannar bara i Linköping. Detta skulle inte vara populärt i 
Norrköping medger Peter Swanborg, men han menar att man måste se realistiskt 
på planerna och möjliga framtidsscenarior.  

Den beredskap för omlokalisering som nämns i planerna anser Peter Swanborg 
inte vara så utarbetad, det finns områden som skulle vara intressanta och man 
har pratat om det men han menar att en utarbetat beredskap måste fokusera på 
befintliga verksamheters behov och deras önskemål. Områden som skulle vara 
möjliga för omlokaliseringar är Händelö där det idag finns flera riskindustrier med 
miljöfarligt avfall och liknande, i Kungsängen finns en del småskalig industri och i 
Bråvalla som varit ett militärområde köper kommunen för nuvarande in mark. 
Annars finns exempelvis Härstaberg, Malmölandet och Klinga som möjliga 
omlokaliseringsområden, men de ligger längre bort från stadskärnan. 

Peter Swanborg berättar att han varit med på två informationsträffar i området. 
Fastighetsägarna och verksamhetsutövarna har alla undrat vad som händer, om 
de ska sälja sina fastigheter till kommunen och om det är mening att bygga ut. 
Träffarna har varit i tidigt skede och även i ett senare, men egentligen hade det 
inte hänt mycket mellan träffarna. Denna osäkerhet är svår att hantera och man 
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måste snarast ta ställning menar Peter Swanborg, ”Annars blir det en dödens 
hand över området”26 

Som förvaltare har Etablering Norrköping AB varit direkt påverkade av dagens 
situation. I Hyvlaren 2 har de en hyresgäst, Esonpac som driver tryckeri och 
velat expandera och förädla sina lokaler. Först sa kommunen nej men ändrade 
sig då fastigheten ligger nära Fredriksdalsgatan och kommer i ett 
plangenomförande omvandlas sent i processen så där har Etablering Norrköping 
AB investerat 15 miljoner och skrivit ett 10-årigt avtal från 2009. Etablering 
Norrköping AB har även jobbat med Kee plastics som inte tyckt att deras lokaler 
varit bra och de har velat flytta men just nu tittar de på hur lokalerna kan 
ändras, de ligger också i utkanten av området. Prio1 är en nylokaliserad 
verksamhet och där var fallet att den nya verksamheten inte krävde så mycket 
ändringar i de nya lokalerna och därför var enkel att komma på plats. I övrigt 
känner Peter Swanborg till att några av restauranterna i området gjort 
investeringar . 

Området har problem med marken, det är mycket sättningar pga. den dåliga 
grundläggningen. Exempelvis har Etablering Norrköping AB en hyresgäst BGB 
som jobbar med mekanik och har automatiska maskiner som är mycket känsliga 
och tunga. Annars är de nöjda med lokaliseringen, främst av logistikskäl. 

En fastighet ägs av Fastighets AB Butangia, ett kommunalt bolag som ägs av 
Rådhus AB och det var runt den fastigheten som tankar funnits att skapa ett 
bolag där kommunens övriga fastigheter i området ska läggas in. Enligt Peter 
Swanborg är det främsta problemet att det är svårt att få flera av fastigheterna i 
området att gå runt och man törs inte ta in verksamheter som kostar pengar att 
etablera och bygga om när man inte vet vad som kommer hända. Samtidigt 
menar han att det finns företag som vill satsa här. Det var detta bolag som var 
tänkt att jobba med utvecklingen av planerna i ett senare skede som ett 
utvecklingsbolag. 

Överlag tror inte Peter Swanborg att Norrköpingsborna har någon egentlig 
relation till område i stort om man inte personligen har koppling till 
verksamheterna, däremot finns verksamheter som är kända såsom Leon som är 
lite av en institution. Det är öppet sent på natten och dit tar man sin bil och 
köper korv. Vad gäller verksamheter som skulle kunna stanna kvar även i ett 
omvandlat boende och kontorsområde handlar det mycket om transporter tror 
Peter Swanborg. Det blir svårt med tunga transporter, men exempelvis 
restauranter och bageri skulle kunna stanna kvar. 

                            
26

 Peter Swanborg intervju 2011-03-23 
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6.6. Tolkning av planområdet 

Vid intervjutillfällena har respondenterna fått markera på en flybild vad som är 
det exakta planområdet och var planens influensområde är. Respondenterna har 
själva fått tolka uppgifterna för att deras egna intressen och tolkning av området 
ska vara så tydligt som möjligt. Alla som gjort denna övning har varit involverad 
i planeringsprocessen på ett eller annat sätt. 

Det exakta planområdet är: 

 
Fig. 23. Det exakta planområdet (Källa: nftg.se) 

 
Fig. 24 Tolkning 1  

Tolkning 1 tolkar planområdet som mycket mindre än det egentligen är och 
täcker endast Södra Butängen väster om Ståthållarvägen och söder om 
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Fredriksdalsgatan. När respondenten skulle markera influensområde blev bara 
själva nuvarande stationen markerad. Argumenten var att projektet handlar i 
första hand om att utveckla dagens undermåliga personbangård samt att 
förbereda för en framtida ostlänk. 

 
Fig. 25 Tolkning 2 

Tolkning 2 täcker in hela planområdet men även dagens spårdragning in till 
resecentrum. Influensområde menade respondenten täcker hela innerstaden. En 
helt ny blandad stadsdel med nytt resecentrum, pendlingsmöjligheter och 
verksamhetsetableringar kommer att på många sätt påverka hela staden.  

 
Fig. 26 Tolkning 3  
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Tolkning 3 är den som kommer det exakta planområdet närmast, förutom att det 
sydöstra hörnet blivit utdraget. Influensområde har tolkats som närområdet och 
omkringliggande infrastruktur. Inom infrastruktur argumenterade respondenten för 
att inkludera vatten och energi samt väg och järnväg. 

 
Fig. 27 Tolkning 4 

Tolkning 4 har grovt markerat Södra Butängen med spårområdena som 
planområdet. Influensområde är i tolkningen i första hand Ostlänkens dragning 
och områdena väster och öster om planområdet. Drottninggatan ner mot 
stadskärnan samt dagens stationsbyggnad blev speciellt markerade som viktiga 
platser. Respondenten menade vidare att omvandlingen kommer påverka resten 
av Butängen norrut och att influens kommer komma västerifrån boendeområdena 
in i området. 
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Kapitel 7. Analys och diskussion 

I analyskapitlet ska empirin från fallstudien kopplas med den kontextuella 
bakgrunden. Likheter och skillnader mellan olika projekt kommer belysas och jag 
vill argumentera för hur och hur inte fallstudien är ett exempel på de trender 
som presenterats i kapitel 3. 

Med hjälp av Geels teorier ses att förändringar får olika konsekvenser på olika 
nivåer. I analysen vill jag visa att de globala och strukturella trenderna 
materialiseras och omsätts på nischnivå samtidigt som resultaten av de faktiska 
projekten påverkar övre nivåer. 

En andra del av analysen är att belysa fyra tänkbara alternativ för hur 
planeringen ska hantera området och de befintliga aktörerna utifrån åsikter och 
önskemål som framkommit i fallstudien. Meningen med förslagen är inte att ge 
konkreta lösningar för en fortsatt planering utan snarare att visa på möjligheter 
och sätt att tolka dagens förutsättningar. 

7.1. Hållbar stadsutveckling – Sammanfattning av den globala trenden 

Det finns en global trend mot att anpassa samhället att bli mer hållbart och 
denna trend applicerad på städer är bakgrunden till s.k. hållbar stadsutveckling. 
Inom hållbar stadsutveckling ska ekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella 
aspekter sammanvägas och trots att det inte finns en strikt definition av 
begreppet ser man huvuddragen när man jämför olika formuleringar: 

 Stadsform. En tät stad med hög densitet av människor fungerar som en 
bas för välutvecklad kollektivtrafik.   

 Kopplingar. Med kopplingar menas hur områden och platser är kopplade 
med varandra. Begreppet kan tolkas väldigt nära täthetsbegreppet 
eftersom avstånd både kan räknas i avstånd och i tid. Att ha goda 
kopplingar mellan områden är bra för att undvika att slutna enklaver 
växer fram och är därför en viktig aspekt för den sociala hållbarheten.  

 Mångfald. I den hållbara staden behövs en mångfald av användningar, 
verksamheter och upplåtelseformer. 

 Grönska. Grönområden och planteringar i en stad är viktigt ur 
hållbarhetens alla aspekter. Parker och grönytor ökar trivseln, kan 
användas för rekreation m.m. Sammanhängande gröna stråk är viktigt för 
den biologiska mångfalden. Grönytor är viktiga för en stads mikroklimat, 
motverkar luftburna föroreningar, sänker temperaturen och 
genomsläppligheten i jorden är vital för att grundvattennivåer ska vara på 
en bra nivå. Alla dessa aspekter kan även ses ha ett ekonomiskt värde 
(jmf ekosystemtjänster) då exempelvis lägre temperaturer en sommardag 
minskar behovet för luftkonditionering.  
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I planerna för Södra Butängen är alla dessa aspekter nämnda och planen har 
en ambitiös hållbarhetsprofil. Planen innehåller förslag på en väl utvecklad 
kollektivtrafik med snabba och smidiga kopplingar mellan trafikslag, utformingen 
är menad för att minska biltrafik. Gröna ytor och trädplanterade gator ska ge ett 
gynnsamt lokalklimat samt erbjuda ytor för rekreation. Högkvalitativa offentliga 
platser och blandade verksamheter ska bidra till en god social hållbarhet. 

7.1.1. Nordiska Hållbara Städer 

I den diskussion som finns om hållbara städer i Sverige och de nordiska 
länderna finns samma aspekter som i den globala diskussionen, men med något 
mindra fokus på stadsform. Detta kan bero på att den traditionella svenska och 
nordiska staden har varit tät och den typ av urbant liv som uppkommer i den 
traditionella staden fungerar som allmän uppfattning om vad som är urbant liv. 
Under 1960-talet då bilen hade sin stora framgångstid, fanns planer i Stockholm 
på att bygga motorväg på Kungsholmen och Norrmalm, men protesterna blev för 
stora för att dessa projekt skulle kunna genomföras. Den omvandling av centrala 
Stockholm om skedde under samma tid med breddning av gator och många 
rivningar har blivit mycket kritiserad. Mot den bakgrunden vill jag argumentera för 
att en tät eller kompakt stad med hög densitet av byggnader och funktioner är 
norm i Sverige.  

I Nordregios rapport om hållbara stadsomvandlingsprojekt har faktorerna 
grönstruktur, kulturmiljö, offentligt rum, bebyggelsens funktioner, bostadsbestånd, 
bullernivåer, trafiksituation och intern infrastruktur valts ut för att jämföra 
projekten.  Bland dessa faktorer kan man skymta ekonomiska, ekologiska och 
sociala aspekter men fokus ligger ändå på kvantifierbara faktorer. SymbioCity 
och Hammarbymodellen fokuserar på tekniska lösningar och urban infrastruktur, 
även det faktorer som är kvantifierbara i första hand. Kvalitativa faktorer inom 
den kulturella och sociala hållbarheten kommer lite i skymundan. Däremot måste 
nämnas att intresset och förståelsen för social hållbarhet är på frammarsch, inte 
minst genom Boverkets rapport om Socialt hållbar Stadsutveckling. I Formas 
forskningsöversikt slås fast att mycket lite finns forskat om den kulturella 
hållbarheten i Sverige. De uppmärksammar detta som en brist men framhåller att 
eftersom forskning saknas kan man inte säga så mycket om hur viktiga kulturella 
aspekter är för hållbarheten. 

I Södra Butängen är tolkningen av hållbarhet övervägande teknokratisk. 
Infrastruktur- och energilösningar liksom tekniska innovationer som gröna 
byggnader är i fokus. Planerna är dock i ett så pass tidigt skede att även om 
många kvantifierbara faktorer tas upp går de inte att kvantifiera då de exakta 
besluten tas först i detaljplaneskedet. I intervjun berättade 
kommunfullmäktigepolitikern Eva Andersson att de inom projektet diskuterat 
möjligheten att ha laddningstolpar för elbilar men att detta egentligen är ett 
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mycket senare beslut. Ett mål som planen har är att invånarna i den nya 
stadsdelen högst ska ha 300 m till närmaste park. Detta kvantifierbara mått 
sammanfaller med det mått som ger högst betyg i LEED Neigborhoods och 
BREEAMs klassifieringssystem för en hållbar stadsdel. En del av projektet har 
varit att två praktikanter utvärderat planerna efter klassifieringssystemen. Deras 
slutsats var att ett färdigställt Södra Butängen kan vara i en väldigt stor del av 
klassificeringssystemets skala eftersom många beslut om exakta lösningar inte är 
tagna ännu. 

I planerna för Södra Butängen tas sociala aspekter på hållbarhet upp liksom 
kvalitativa värden, särskilt när det gäller utformning av offentliga platser. Tack 
vare fokus på kvantifierbara hållbarhetsaspekter vill jag argumentera för att 
projektet har haft en syn på hållbarhet som till stor del överensstämmer med 
den allmänna synen i Sverige och de övriga nordiska länderna. 

7.1.2. Trender: Industrial renewal och TOD och bevarande 

Två trender inom den hållbara stadsutvecklingen är att omvandla områden i 
stadsnära lägen som tidigare varit industri eller hamnområden till innerstad. 
Argument för detta är att de vanligtvis är extensivt nyttjade och det centrumnära 
läget motiverar en mer intensiv användning. Ofta sker dessa omvandlingar på 
s.k. Brownfields, ett område som enligt Steffen Lehmann är ett stycke land som 
tidigare blivit använd men som inte längre är det, eller bara används till en viss 
del. Karaktäristiskt är att platsen är underutnyttjad, sliten och förorenad, typiska 
platser är industriområden därifrån industrin flyttat, gamla hamnar som inte 
används på det sätt de byggdes för eller nedlagda militärområden. I den 
presentation som hölls om Södra Butängen projektet i den svenska paviljongen 
på världsutställningen i Shanghai 2010 presenterades Södra Butängen som ett 
typiskt Brownfield.  

 
Fig. 28.  Delar av presentationen som hölls på Expo2010 i Shanghai om Södra Butängen projektet. 
(Källa: Eco City Butängen- presentation)  

Södra Butängen är idag ett småindustriområde i ett centrumnära läge, men det 
som skiljer det från ett traditionellt Brownfield är att det i allra högsta grad är ett 
levande och fungerande område. Det finns i nuläget en mängd olika 
verksamheter och många arbetsplatser. Företagen har utvecklat samarbeten på 
olika nivå, från att företag är beroende av varandra till mer lösa samarbeten som 
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att man äter på den lokala restauranten och inhandlar sitt material hos den 
lokala återförsäljaren och använder sig av tjänster som grannen kan erbjuda.  

En annan trend som presenterats i kapitel 3 är TOD, transit oriented 
development. I planerna för Södra Butängen återkommer Ostlänken gång på 
gång och det är uttalat att bygget av Ostlänken är en förutsättning för planen. I 
miljökonsekvensbeskrivningen är formuleringen att: 

”Med byggandet av Ostlänken och ett ökat resande kommer en ny 
stadsdel vid resecentrum, en del av Norrköpings innerstad, att utgöra ett 
attraktivt läge för nya bostäder, kontor och kommersiell service”. (MKB s. 
2)  

I den fördjupade översiktsplanen läggs fokus även på att skapa bra övergångar 
och kopplingar mellan de planerade snabbtågen och den lokala kollektivtrafiken 
och även andra transportsätt (gående, bil etc). I definitioner för TOD handlar det 
om att skapa markanvändningsmönster som underlättar hållbara transporter. I 
fallet Södra Butängen är dock Ostlänken ett utifrån kommande element som 
passas in i befintliga markanvändningar. Exakt dragning av nya spår kan inte 
kommunen ensam bestämma. 

I den fördjupade översiktsplanen tas väldigt få bevarandefaktorer upp. Den 
antikvariska konsekvensbeskrivningen riktar kritik mot detta, speciellt som det 
saknas skydd för småindustrin i Butängen som en del av Norrköpings 1900-tals 
historia.  

7.1.3. Omvandlingsprojekt 

I kapitel 2 presenteras olika exempel på hållbara stadsomvandlingar. Slutsatser 
från exemplen är att de alla syftat till att omvandla centrumnära områden till täta 
och blandade stadsdelar. Områdena har varit nyttjade som industri- och eller 
hamnområden och har i de flesta fall varit karakteriserade av att ha en stor 
markägare. Projekten har satsat på allmän bostadsbebyggelse men i de nordiska 
fallen har resultatet blivit relativt exklusiva bostäder. Anledningar till detta är att 
de varit i attraktiva och vattennära lägen, samt att sanering och dåliga 
markförhållanden medfört stora anläggningskostnader. Gemensamt med projekten 
är också att trots de centrumnära lägena har tillgänglighet varit ett problem. En 
trend som rapportförfattarna också ser är att omvandlingsprojekt ofta arbetar med 
bevarad kulturmiljö för att göra stadsbilden mer intressant.  

Omvandlingen av Södra Butängen följer samma mönster som de övriga nordiska, 
och kommunen är en stor markägare i området, något som skett successivt då 
kommunen köpt upp mark med hjälp av förköpsrätten. Huruvida de planerade 
bostäderna kommer vara av en exklusiv typ är inte bestämt, däremot finns 
anledningar att tro att de inte kommer kunna vara det. I nuläget är spåren 
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planerade att gå upphöjt inom området, vilket kommer resultera i mycket buller. 
Mer attraktiva och vattennära lägen finns vid Motala Ström och dessutom pågår 
andra projekt i mer centrala lägen som ur ett bostadsperspektiv är mer attraktivt, 
och som fortfarande har resecentrum inom gång/cykelavstånd. 
Anläggningskostnaderna kan bli höga då viss sanering av mark kan behövas och 
att området är gammal sjöbotten med dåliga grundläggningsförutsättningar. 

I Designing Sustainable Cities (Cooper et al. 2009) finns fallstudier som 
fokuserat på processen och var och hur hållbarhetsfrågor kommit in vilket skiljde 
sig mycket mellan studierna. De lokala planeringskontoren var de som starkast 
förespråkade hållbarhet. Att just de ekologiska delarna av hållbarhet fokuserades 
anser författarna bero på att klimatförändring och global uppvärmning ofta citeras 
i media. I en utvärdering av fallstudien uttalade sig en expertkommitté om vikten 
av att ha med en tidsaxel i projekten då en klar och tydlig tidsindelning är viktigt 
för alla aktörer. Genom att visa i vilken ordning saker kommer ske och vilka 
steg som måste slutföras innan nästa påbörjas undviker man missförstånd. Dock 
behöver inte tidsplaneringen fästas vid exakta datum utan snarare 
händelser/scenarior.  

I Södra Butängen är det också planerarna och stadsbyggnadskontoret som drivit 
hållbarhetsfrågan starkast, en anledning som även denna uppsats tagit fasta på 
är den samhällerliga debatten. I samråden har många frågor om tidsplan kommit 
fram, även i intervjuerna med de befintliga aktörer. En aktör uttrycket frågorna 
”var, när, hur?” och sammanfattade därmed de negativa kommentarerna som 
uppkommit väldigt effektivt. ”Att”- är ingen viktig fråga, kommer Ostlänken så 
kommer området påverkas. Däremot vill man veta exakt vad som händer, när 
och hur exempelvis omlokaliseringar och ersättningar ska fungera. 

7.2. Varför ska området omvandlas? 

När de olika respondenterna blivit tillfrågade om bakgrund till planerna har 
Ostlänken direkt nämnts. Eva Andersson i kommunfullmäktige har även tagit upp 
de problem som finns om tillgänglighet och säkerhet med dagens personbangård 
liksom den förväntade befolkningstillväxten och prognostiserade bostadsbristen.  I 
de olika tolkningar av området som respondenterna markerat på en flygbild kan 
deras olika intressen och kanske även vision för området utläsas. Trots att de 
fyra respondenterna jobbat med planerna under flera års tid är det ingen av dem 
som lyckas markera det exakta planområdet. Den del av Butängen som ligger 
närmast norr om stationen har dock alla markerat. Då tolkningarna av 
planområdet är väldigt skilda tyder detta på att även visionerna för planen inte 
varit korrelerade.  Tolkning 1 visar tydligt att fokus med planen är resecentrum, 
tolkning 2 argumenterar för att en ny stadsdel är något som involverar och 
påverkar hela staden.  Tolkning 3 har starkt fokus på infrastruktur och områdets 
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relation med strömmen. Tolkning 4 tar upp kopplingen till Ostlänken i och med 
att spårkorridoren är markerad, dessutom visar bilden att centralitet finns vid 
resecentrum och att sammanlänkningen till stadskärnan genom Drottninggatan är 
viktig liksom relationen med närliggande områden och att planen kommer få 
spidningseffekter. 

Att områdets planering är starkt kopplat till Ostlänken framkommer tydligt i de 
olika dokumenten.  I stycke 7.1.2. finns ett citat från 
miljökonsekvensbeskrivningen som säger att planen är framtagen på grund av 
Ostlänken. I den fördjupande översiktsplanen står uttryckligen att den handlar om 
resecentrum och Ostlänken nämns gång på gång som utvecklingsmotor för 
området och regionen i stort. 

Kommunen har haft planer på att utveckla Södra Butängsområdet sedan 1990-
talet. I översiktsplanen från 2002 är området markerat som ett utvecklingsområde 
att undersöka i en fördjupad översiktsplan. Ett program för den planen gjordes 
2006-2007 och den fördjupade översiktsplanen antogs i slutet av 2009. Enligt de 
intervjuade aktörerna (se kapitel 6) och har Ostlänken under hela tiden varit nära 
kopplat till planerna för området. Exakt hur stark kopplingen har varit skiljer sig 
något mellan aktörerna. Dock menade Lisa Rehnström och Mikael Åberg på 
Stadsbyggnadskontoret, som varit med i den projektgrupp som tagit fram 
planerna, att de hela tiden varit medvetna om osäkerheten kring när eller ens 
om Ostlänken kommer att byggas. Enligt dem var de relativt säkra under hela 
sista året med planerna, dvs. under hela 2009, att situationen skulle bli som den 
är idag. I den fördjupade översiktsplanen finns dåvarande Banverkets tidsplan för 
Ostlänken presenterad att den skulle vara i drift 2020. I den nationella planen för 
infrastruktursatsningar 2010-2021 finns dock inga medel för Ostlänken avsatta.  

Som argumenterat i avsnitt 7.1.2. om Södra Butängen som ett TOD projekt är 
Ostlänken är en extern planeringsfaktor som inte uppkommit i på regimnivå, utan 
på en högre nivå. Därför kan Ostlänken ses som en strukturell förändring på 
samma sätt som trenden om hållbart stadsbyggande. Idag när planerna för 
Ostlänken ligger på is händer inget heller med Södra Butängen, medan trenden 
för hållbart stadsbyggande är starkare än någonsin.  
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Fig. 29.  Tidsaxel med utvecklingen av planerna för Södra Butängen och utvecklingen av de externa 
drivkrafterna. Idag. Planerna ligger på is. Projektet är nedlagt. Kommunen planerar ett omtag för 
området. Bland de yttre drivkrafterna har strävan mot hållbar utveckling blivit allt starkare medan 
Ostlänken lagts på is. 

Trenden kring hållbar stadsutveckling har uppkommit ur den samhällsliga 
diskussionen om hållbar utveckling, och idag är diskussionen starkare än 
någonsin. Det finns mängder av litteratur och exempel världen runt. Att Södra 
Butängen fått en hållbarhetsprofil är något som växt fram under projektets gång. 
Exakt varifrån initiativet kommit är oklart. Eva Andersson i kommunfullmäktige 
och som jobbat med stadsbyggnadsfrågor under hela 2000-talet, menar att det 
varit ett svar på den samhällsliga diskussionen kring hållbarhet och en viktig 
fråga för kommunen och dess varumärke. Redan idag drivs Norrköpings 
kollektivtrafik av förnyelsebar energi och kommunen har ett pågående 
klimatarbete. Enligt Lisa Rehnström och Mikael Åberg i planeringsgruppen blev 
hållbarhetsprofilen uttalad 2009, men att aspekter på hållbarhet funnits med hela 
tiden fast utan det paraplybegreppet. 

Geel menar att för att en teknisk utveckling ska vara möjlig krävs ett dynamiskt 
samspel mellan de olika nivåerna. De två landskapsförändringar som ligger till 
grund till projektet i Södra Butängen är alltså den globala trenden kring hållbar 
stadsutveckling och planerna för Ostlänken. Den globala trenden har alltså 
materialiserats i och med planerna och på regimnivå har de påverkat 
kommunens idéer om hur staden ska utvecklas samt att området som kommer 
påverkas av Ostlänken på ett eller annat sätt måste omvandlas. Planerna för 
Ostlänken samspelar även med att kommunen uppmärksammat att dagens 
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personbangård är undermålig ur tillgänglighets och säkerhetsperspektiv. När 
sedan Ostlänken lades på is var inte planerna för Södra Butängen utformade 
eller förankrade så pass att de kunde genomföras ändå. Därför kan 
argumenteras att hållbarhetsperspektivet inte var förankrat eller motiverat 
tillräckligt utan att det mer används som förstärkning av projektet som egentligen 
vilat mot Ostlänken. Det behöver inte vara negativt utan snarare att vid en 
nödvändig förändring (som att anpassa staden så att Ostlänken kan dras genom 
den) även inkludera viktiga förändringar i stadsbyggandet så som att lösa 
framtida bostadsbrister och ha en tydlig riktning för innerstadens utveckling. I 
intervjuerna med de befintliga aktörerna som i allra högsta grad kommer att 
påverkas av utbyggnadsplanerna är det förvånansvärt få som uttryckt sig negativt 
om planerna i sig. I de fall negativa kommentarer kommit fram har det istället 
handlar om det oklara läget, brist på information om när det kommer hända och 
brist på information hur, vilken ordning samt hur ersättning kommer att fungera. 
Som en fastighetsägare uttryckt det att det är bra att kommunen vill utvecklas 
och förbätta kommunikationerna till Stockholm, men det är tråkigt för de som 
råkar ligga i vägen. Så det som kan ses som mindre lyckat i Södra Butängen 
projektet är att hela omvandlingen lutat sig på en mycket osäker faktor, något 
alla inblandade dessutom visste var osäkert.  

En positiv effekt som projektet fått är att stadskontoret numera har en mycket 
större medvetenhet kring hållbar stadsutveckling, kunskaper de nu använder i 
andra projekt i staden.  

I studien argumenteras att resultat och processer på de olika nivåerna enligt 
Geel påverkar varandra. Påverkan uppifrån och ner har visats på i studien men 
lägre nivåer påverkar även de högre. Inom teorin om urbana regimer 
argumenteras att regimen måste analyseras genom att titta på mikronivån, där 
regimens beslut påverkas. Här blir det hos de befintliga aktörerna i Södra 
Butängen. Regimen stärks av upprepade, lyckade projekt. Men i Södra Butängen 
tycker inte de befintliga att det är ett lyckat projekt. Antingen bryr de sig inte, 
eller så uttrycker de oro och frustration. En slutsats då är att regimaktörerna, 
kommunen genom politiker och planerare, förlorar i trovärdighet och kan därför 
kanske stöta på svårigheter i ett omtag av planerna. I förlängningen kan även ett 
misslyckat eller kraftigt försenat projekt påverka samhällets strukturella förändring. 
Om argumenten för hållbar utveckling och hållbart stadsbyggande förknippas med 
stiltje eller negativa händelser så riskerar begreppet urvattnas. Greenwashing är 
ett begrepp som handlar om att missvisande använda miljöargument för att sälja 
in en produkt eller projekt.  
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7.4. Användandet av Geels teorier 

I studien har Geels teorier om teknologiska omvandlingar använt applicerat på ett 
stadsplaneringsprojekt, framför allt för att strukturera materialet men även för 
analys. Teorin har medfört en väldigt styrd struktur men visat sig vara användbar 
genom att sammankoppla aktörer och processer på ett hierarkiskt sätt. Att 
använda teori från Science and technology studies inom stadsplanering har gjorts 
i flera andra projekt, se kapitel 2, och har fördelar med att koppla stad och 
tekniska system, liksom formell och informell makt.  

7.5. Alternativ för ett framtida Södra Butängen 

Ett delsyfte med denna studie är att ta fram strategier kring Södra Butängs 
området. Genom olika genomförandeförslag skissas vad som skulle kunna vara 
lösningar för omlokalisering av befintliga aktörer. Allt eftersom den fördjupade 
översiktsplanen som finns idag genomförs betyder det att samtliga verksamheter 
måste, åtminstone för en tid lämna området.  

7.4.2 Framtidsförslag för vidare planering av området 

Stanna kvar – Att inkorporera verksamheter i ett omvandlat område 

 

 
Fig. 30 Inkorporering av verksamheter i ett omvandlat område 

 
Inom hållbar stadsplanering är mångfald viktigt, något som planerna för Södra 
Buängen uppmärksammar. Planens intention är att det nya området ska vara ett 
blandat område med bostäder, kontor, service och handel. Inom området vill 
planen ha kulturverksamhet. Idag finns flera verksamheter inom service, handel 
och kultur. Vad skulle till för att de ska kunna stanna? 



 
 

94 

För att hitta verksamheter bland de befintliga som skulle kunna vara kvar i 
området behövs kriterier tas fram. Inom ett bostadsområde finns dessutom 
många regler angående buller och miljöfarlig verksamhet. Kriterier för 
verksamheter inkluderar alltså: 

 Buller 
 Transporter 
 Miljöfarlig verksamhet 
 Utrymmeskrav  

Dessutom kommer ett omvandlat område stiga i markpris vilket kan komma att 
påverka hyrorna. Endast två av de befintliga aktörerna har uttryck att 
verksamheten skulle tjäna på ett omvandlat område. Verksamheterna i fråga 
driver försäljning av textiler samt låsverkstad. Även om det inte framkommit 
specifikt i intervjuerna kan även argumenteras att restaurantverksamheterna skulle 
kunna passa bra in och även tjäna på ett omvandlat område då deras 
kundunderlag ökar. Denna brist på intresse kan tolkas som att de planer som 
finns idag inte är menade att skapa ett område som möter de befintliga 
verksamheternas lokaliseringsbehov. Men kanske också att det sätt som planerna 
blivit presenterade inte lämnat utrymme för inkorporeringsstrategier och att den 
allmänna uppfattningen är att om området omvandlas kommer de befintliga 
strukturerna rivas. 

I omvandlingsexemplet från Stavanger som presenteras i kapitel 2 har kultur 
används som ett sätt att profilera området. I planerna för Södra Butängen tas 
kultur upp som en viktig faktor och planens intention är att det ska kunna finnas 
kulturell verksamhet i området.  I den antikvariska konsekvensbeskrivning som 
tagits fram till planerna är en av slutsatserna att Södra Butängens industri helt 
saknar kulturminnesskydd. Trots detta är området ett minne av Norrköpings 
1900-tals historia. Den inventering som gjorts av bevarandevärda byggnader i 
översiktsplanen behandlar inte Södra Butängen. För den kulturella hållbarheten är 
bevarande och återknytning till historia viktigt och ger området identitet. I en 
vidare tolkning av bevarande kan det även inkludera viktiga verksamheter.  
Korvkiosken Leons är en institution i Norrköping och lockar långväga gäster. I 
intervju framhöll de att eftersom de är så kända kan de flytta då deras gäster är 
trogna, men borde inte kommunen dra nytta av denna vallfärdningsort istället och 
inkorporera den i planerna? 

Inom området ligger Östgötateaterns Snickeriverkstad samt en utbildning för 
finmåleri. Dessa verksamheter skulle rätt hanterade kunna ge ett omvandlat 
område en kulturell karaktär. Eftersom området idag har låga hyror kan tänkas 
att dessa verksamheter inte skulle klara eller vilja vara kvar om hyrorna höjs, 
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men om de kan bidra med andra värden till området kan kommunen kanske 
fundera på om det finns något sätt att lösa det. 

I intervjuerna med verksamhetsutövarna har dock inget större intresse av att 
stanna kvar inom området framkommit. Istället har flera aktörer uttryckt att de 
inte har behov av att vara i en stadskärna. Många vill ligga centralt och 
lättillgängligt men även kunna ta emot stora transporter samt ha lätt att parkera. 
I den avvägningen verkar transport och parkering värderas högre än ett centralt 
läge. 

En viktig aspekt när det gäller att ha verksamheter kvar är att diskutera hur det 
fungerar i ett utbyggnadsskede samt hur nya avtal tas fram. 

Som visat i tidigare kapitel bör även fysiska element sparas för att skapa en 
spännande och varierad miljö i ett omvandlat område. 

Omlokalisering inom området men utanför språrreservatet och istället ha en 
temporär användning av spårreservatet  

 

 
Fig. 31 Flytta ut ur spårreservatet 

 
I det omtag för Södra Butängen som kommunen i nuläget jobbar med att ta 
fram handlar det i första hand om att bygga om stationen och att utveckla den 
del av planområdet som ligger utanför spårreservatet. Ifall detta sker kvarstår 
frågan om vad som händer inom spårområdet. Om kommunen inte vill satsa där 
avskräcker det andra att investera i området och då riskerar området att gå ner 
sig. Samtidigt är det centralt i Norrköping, bredvid dagens station och i 
anslutning till övriga Butängen. Vid ett spårbygge är en stor risk att området 
kommer påverkas mycket då markarbeten och maskiner tar mycket mer plats än 
det faktiska spåret. Därför föreslås en strategi att helt tömma spårreservatet och 
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omlokalisera verksamheter därifrån och skapa en helt ny användning av området. 
Genom att öka exploateringen i övriga planområdet kan många företag 
omlokaliseras inom området. 

 
Fig. 32. Spårreservatet (Källa: trafikverket.se) 

En sådan temporär användning behöver inte kosta mycket men ändå bidra till en 
mer dynamisk stadsbild. Exempel på temporära användningar är: 

 Park. En spännande park kan skapas genom att ta vara på de gamla 
spår som finns i området. SLU studenter lämnade in ett samrådssvar där 
de använt spåren och inspiration kan hämtas från Naturpark Südgelände i 
Berlin. Genom att omvandla området till en park fungerar det som en 
grön lunga för staden. Och för att locka besökare kan kanske Kolmården 
utlokalisera en del av sin verksamhet för djur dit?  
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Fig 33. Spår i Södra Butängen (Källa: sites.google.com/site/industrisparnorrkoing) 

 

 
Fig 34. Naturpark Südgelände i Berlin, ett gammalt spårområde konverterat till naturreservat där 
besökare endast får gå längs de gamla spåren. (Källa: farm4.static.flickr.com, 3.bp.blogspot.com, 
författarens foto) 

 Marknader och cirkus. Platsen kan reserveras för återkommande 
marknader med semipermanenta stånd och ytor kan lämnas öppna för 
cirkus. Kanske går det att locka en cirkusutbildning till staden? Då det i 
nuläget inte finns boende i området är platsen utmärkt för att ha störande 
verksamhet som musikscener, klubbar som under sommaren kan vara 
utomhus m.m. Konstnärer och arkitektstudenter kan bjudas in och ges 
mark för att skapa element som antingen kan vara temporära eller efter 
omröstning bland Norrköpings invånare sparas och inkorporeras i ett 
omvandlat område. 

 

Fig. 35. Marknader, klubbar och cirkus är idéer för temporära aktiviteter (Källa: tip.berlin.de, hd.se) 

 Temporära byggnader. Med baracker och kontainrar kan enkla och billiga 
byggnader uppföras på platsen och utformas efter behov. Exempelvis 
ateljéer, ungdomsboende eller studentbostäder kan passa i en sådan 
struktur. I intervjun med Eva Andersson berättade hon om de förändrade 
boendebeteendet i staden att allt fler barnfamiljer bor i innerstaden vilket 
skapat ett tryck på barnomsorgen, varför inte ha ett temporärt dagis i en 
lekfull och fri bebyggelsemiljö? 
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Fig. 36. Temporära byggnader av kontainrar och andra lättförflyttade material (Källa: 
1.bp.blogspot.com, instablogsimages.com, highsnobiety.com) 

Omlokalisering i närområdet, i Nossområdet eller övriga Butängen 

 
Fig. 37 omlokalisering till närområdet 

 
Många av de befintliga aktörerna uppgav att de trivs väldigt bra i området och 
är mycket nöjda med sin lokalisering. Av dess uppgav även en del att om de 
skulle behöva flytta skulle de vara i närområdet. Genom att omlokalisera i 
närområdet kan de samarbeten som vuxit fram finns kvar samt att omställningen 
inte behöver bli så stor. 

I Södra Butängen finns idag flera kontor och små firmor som ligger i 
kontorshotell eller liknande. Området direkt i väster om planområdet, kvarteret 
Vulkan, består av ett antal äldre industribyggnader med stora kulturhistoriska 
värden. Idag huserar företaget Noss i lokalerna men de har enligt Staffan Eklind 
på Etablering Norrköping visat intresse för att flytta och skaffa andra lokaler som 
passar deras behov bättre. Noss-området skulle då kunna husera många 
verksamheter från dagens Butängen. Även den antikvariska 
konsekvensbeskrivningen tar upp Nossområdet och dess historia som 
industriområde.  
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Fig. 38. Nossområdet (Källa: eniro.se) 

Norr om Fredriksdalsgatan sträcker sig inte planen men Butängen med 
industriverksamheter fortsätter och har liknande karaktär. Dit finns också 
möjligheter att omlokalisera men samtidigt ha kvar de positiva egenskaperna som 
verksamheterna i Södra Butängen upplever med dagens lokalisering. 

Hur dessa omflyttningar rent praktiskt skulle fungera är ännu oklart och frågan är 
inte utredd om Noss verkligen är intresserad av att flytta. Och vilka utrymmen 
finns för expansion? 
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Omlokaliseringar i andra områden 

 
Fig. 39 Omlokalisering bort från Butängen 

 
När kommunens beredskap för omlokalisering diskuteras nämns områden som 
Kungsängen, Risängen och Bråvalla m.fl. Samma områden återkommer i 
intervjuerna med de befintliga aktörerna. För att genomföra en omlokalisering 
behövs dock varje enskild firmas behov och förutsättningar kartläggas samt 
strategier för att möta dessa tas fram. Flera av de större aktörerna skulle kanske 
vara intresserade av att bygga nya lokaler och behöver därför tomter. En flytt 
innebär inte bara stora transaktionskostnade utan även bortfall av produktion 
under flytt/nybyggnad. De flesta inom området kommer inte ha möjlighet att 
bygga nytt, den åsikten har kommit fram i intervjuerna och delas av Etablering 
Norrköping och även stadsarkitekt Dag Johansson. För dessa måste nya lokaler 
hittas.  

Vid en omlokalisering är det också viktigt att ta vara på de möjligheter en sådan 
erbjuder. Genom att kartlägga verksamheterna med fokus på deras in- och 
utflöden och applicera ett systemtänkande är det möjligt att hitta kretslopp som 
kan slutas. Inom det akademiska forskningsfältet industriell ekologi används 
begreppet industriell symbios för att beskriva hur verksamheter kan samarbeta 
och dra nytta av varandras processer. Industriell symbios definieras som  

” (industrial symbiosis) engages traditionally separate business in a 
collective approach to competitive advantage involving physical exchange 
of materials, energy, water and/or by-products. The key to IS (industrial 
symbiosis) are collaboration and the synergistic possibilities offered by 
geographical proximity”.(Van Berkel 2008) 
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Helt enkelt, genom att vara på samma plats kan olika verksamheter dra nytta av 
varandra.  I en utveckling av begreppet nämns även att lokaler kan användas av 
olika verksamheter gemensamt, exempelvis för att behandla avloppsvatten och 
utvinna energi på samma gång (utility synergy)( Van Berkel 2008). För att detta 
ska fungera behövs såsom definitionen säger geografisk närhet men begreppet 
connectedness används. Connectedness kan översättas till samhörighet eller 
sammankoppling och syftar på att geografisk närhet inte bara syftar på 
fågelvägen mellan plats A och B utan att goda kommunikationer är nödvändiga 
för fungerande flöden, både materiella och av information. Connectedness är 
dessutom ett av nyckelorden inom hållbar stadsutveckling (Farr 2008).  
 
Hållbarhetstankar har länge fokuserat på återvinning och avfallshantering, som 
nytt ”råmaterial” eller bränsle till energiproduktion. Hållbar avfallshantering har 
hämtat inspiration från naturen, där inget är skräp utan en organisms avfall är 
en annans tillgång. (Lehmann 2010). (jmf cradle to cradle) 

Etablering Norrköping AB är intresserade av att undersöka möjligheten att skapa 
en industripark för omlokaliseringen. En sådan industripark skulle kunna befinna 
sig på kommunens mark exempelvis i Bråvalla och kunna erbjuda både lokaler 
och tomter. Inom parken kan fördelar med industriell symbios tas till vara och 
företagen kan ha ett gemensamt uppköp av bevakning, el m.m. Inom Butängen 
idag dinns ett industrihotell på kvarteret Fräsaren där de har gemensam 
sophantering, men i en industripark skulle detta kunna tas till en större skala. 

Områden som nämns för omlokalisering är: som Kungsängen, Risängen, 
Bråvalla, Ingelsta, Händelö, Härstaberg, Malmölandet och Klinga .  

Litteraturen visar att industriell symbios skapas spontant och kan vara svåra att 
planera, men genom att sälja in ett gemensamt koncept kan det vara enklare att 
få de befintliga att vara mer positiva till en omlokalisering. 
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Kapitel 8. Slutsatser 

7.1. Stämde antagandet? 

Denna studie antog att planeringen varit dåligt förankrad hos de befintliga 
aktörerna. Detta har visat sig vara en förenklad och inte helt sann bild av de 
befintligas inställning till planeringsfrågan. Vetskapen att kommunen planerar en 
omvandling och vetskapen att den är kopplad till bygget av Ostlänken är känt i 
området. Däremot har dagens situation när Ostlänken lagts på is gjort att 
planerna helt har tappat sin aktualitet i området och lämnat aktörerna i en 
situation med okäda konsekvenser. 

7.2. Svar på frågeställningar 

Landskapsnivå: Vad fokuseras på i stadsomvandlingsprojekt med 
hållbarhetsprofil globalt och nationellt? 

I studien har argumenterats att teorier och metoder för hållbar stadsutveckling 
har uppkommit som svar på den strukturella samhällsförändringen mot ett ökat 
fokus på hållbar utveckling. Denna strukturella förändring har påverkat 
stadsplaneringen och lett fram till trender som hållbara stadsomvandlingar och 
kollektivtrafikstyrd utveckling. Inom hållbarhetsdiskussionen finns också en allt 
större efterfrågan på kulturella- och bevarandeaspekter. I avsnitt 7.1. och 7.1.1. 
finns sammanfattat teorier kring hållbar stadsutveckling globalt och i de nordiska 
länderna. Stor likhet mellan den globala och svenska/nordiska tolkningen av 
begreppet finns med aspekter såsom stadsform, kopplingar, mångfald och 
grönska. I ett svenskt perspektiv och speciellt i de svenska exemplen om hållbar 
stadsomvandling är fokus lite mindre på stadsform och mer på tekniska 
lösningar.   

Vilka lärdomar kan man få från genomförandet av hållbarhetsprofilerade 
omvandlingsprojekt? 

I de olika omvandlingsprojekt som presenteras är den gemensamma slutsatsen 
att det är viktigt att jobba med tids- och etapplanering.  Enligt den 
expertkommitté som utvärderat olika fallstudier i Designing Sustainable Cities 
(Cooper 2009) är tidshorisonter och delprojekt viktiga för att göra projekten 
överskådliga och förankrade.  

Rapporten från Nordregio (2004) slår fast att det är viktigt med en gemensam 
syn hos aktörerna som ska etableras tidigt i processen, genom exempelvis 
intresseföreningar och ”öppet hus” för utställningar och möten.  

I några omvandlingsprojekt har utvecklingsarbetet skötts av ett utvecklingsbolag, 
ibland med och ibland utan kommunens deltagande. Ett utvecklingsbolag eller 
utvecklingssällskap har kanske större incitament att driva på och färdigställa 
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projekt då de inte vill sättas i konkurs. Detta sätt att utveckla ett område visar 
även på en tydlig projektstruktur. Inom ett bolag är verksamhetsbeskrivning och 
mål tydliga. Inom den kommunala planeringen finns ett helhetstänk kring hela 
kommunen och det pågår många projekt parallellt. Därför kan det vara svårare 
att hålla kvar fokus på ett område. 

På regimnivå: Hur påverkar detta stadsbyggnadsregimen i Norrköping?  

Stadsbyggnadsregimen i Norrköping har påverkats av de globala trender och 
teorier som finns inom det hållbara stadsbyggandet. Att Södra Butängen idag är 
ett hållbarhetsprofilerat projekt kom in relativt sent i processen och efter att 
projektets fokus var Ostlänken. Att ha en tydlig fokusering på Ostlänken och 
tågtransporter är en del av kommunens hållbarhetsarbete, även om inte 
hållbarhetsaspekten alltid varit uttalad. Här finns också den idag stora vinsten av 
projektet som både planerare och stadsarkitekten tagit upp i intervjuer, inom 
stadsbyggnadskontoret och bland politiker har intresset och kunskaperna om 
hållbart stadsbyggande ökat och idag har flera av de pågående projekten utanför 
Södra Butängen en hållbarhetsprofil. 

Vad finns det för likheter och olikheter i den planerade omvandlingen i 
Butängen från de andra omvandlingsprojekt som tas upp i texten? 

Vad gäller likheter och olikheter mellan Södra Butängen och de olika exemplen 
som belysts i studien är en stor olikhet att enligt min åsikt är Södra Butängen 
inte ett traditionellt brownfield då det i allra högsta grad är ett levande och 
utvecklande område idag. Det finns många och skilda verksamheter, flera som 
funnits i området i mindre än ett år. Annars passar projekt in bland de trender 
som presenterats i studien. Det är ett omvandlingsprojekt av ett stadsnära 
industriområde, stadsutvecklingen är koncentrerad kring en 
kollektivtransportsatsning och har en tydlig, och till stor del kvantifierbar 
hållbarhetsprofil.  

Precis som i flera av exemplen har området en stor markägare, kommunen. 
Detta är från kommunens sida en aktiv strategi då de så länge förköpsrätten 
fanns kvar köpte in fastigheter inom området. 

Liksom nämnt ovan är en tydlig tendens att flera omvandlingsprojekt drivs i form 
av ett utvecklingsbolag eller utvecklingssällskap. I Södra Butängen har det funnits 
planer på detta. Fastighetsägaren Butangia är kommunalägt och en tanke var att 
lägga in kommunens övriga fastigheter i bolaget. Detta har dock inte gjorts.  

En viktig fråga i utvecklingen av ett område är förutom vem det ska utvecklas 
för, även vem som ska bygga. Då projektet inte hunnit gå in på detaljnivåer 
finns inga direkta planer vilka genomförare som är intressanta. Enligt Mikael 
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Åberg är det kommunens roll att skapa så bra planer som möjligt för att locka 
investerare och byggherrar att vilja utveckla området. Idag går det att se att det 
pågår andra projekt i Norrköping med förtätning och vattennära lägen som kan 
ses som mer attraktiva för byggherrarna. 

I urbana regimer argumenteras att regimen måste analyseras genom att titta på 
mikronivån, där regimens beslut påverkas. Här blir det hos de befintliga 
aktörerna i Södra Butängen. Regimen stärks av upprepade, lyckade projekt. Men 
i Södra Butängen tycker inte de som representerar de befintliga verksamheterna 
att det är ett lyckat projekt. Antingen bryr de sig inte, eller så uttrycker de oro 
och frustration. En slutsats då är att regimaktörerna, kommunen genom politiker 
och planerare, förlorar i trovärdighet och kan därför kanske stöta på svårigheter 
vid ett omtag av planeringen.  

På nischnivå: Hur ser de befintliga aktörerna på projektet?  

Bland de befintliga aktörerna är det som i första hand efterfrågas en tidsplan för 
utvecklingen enligt både samrådshandlingar och intervjuer. Som framkommit är 
att området kommer eller riskerar att utvecklas inte en större fråga, men när, hur 
och var? Det vill alla veta. Idag finns stor oklarhet vilken tidsdimension som 
gäller. Det finns avtal som sträcker sig till 2019, bygglov har börjat beviljas inom 
området och aktörerna på regimnivå medger i intervjuer att inget kommer att 
kunna hända de närmaste åren och menar att befintliga aktörer bör göra 
investeringar om de kan räkna ner dem på en 8-10 år. Oklarheten vilken 
tidsdimension gör att olika aktörer har helt olika uppfattning hur länge det kan 
handla om och i intervjuer har tidshorisonter på 10-50 år nämnts. Detta gör att 
inställningen till projektet påvekas, en befintlig aktör uttrycker det som att 
”eftersom de inte kunnat säga vilka datum som det gäller har vi inte brytt oss så 
mycket”.  

Bland fördelarna med att vara lokaliserad i Södra Butängen är närheten till 
centrum och att det är låga hyror. Kommunfullmäktigepolitikern Eva Andersson 
menar att verksamheterna i Södra Butängen inte hör hemma i en stadskärna, 
men samtidigt har planerarna menat att just politikerna framhållit kravet på att 
omvandlingen inte ska hota arbetsplatser. Här finns en tydlig intressekonflikt med 
de befintligas lokaliseringsönskemål. 

Under processen har det varit samråd som de befintliga aktörerna varit inbjudna 
till. Flera nämner att de varit på informationsmöten och huruvida de menar 
samråd är oklart men troligt. Samrådet är menat att fungera som en dialog men 
bevisligen har den uppfattats mer som en monolog. Speciellt nu när 
planeringssituationen är oklar är det viktigt att involvera de befintliga 
verksamheterna i processen.  
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Hur ser dagens situation ut och kan det kommer få för konsekvenser? 

Dagens situation karakterisera av icke-beslut och oklarhet. Olika aktörer har haft 
olika inställning till hur pass allvarlig situationen är. I intervjuerna med befintliga 
aktörer framkommer åsikter från totalt ointresse till stark oro och frustration. 
Däremot är det flera som uttrycker att situationen efter det framkommit att det 
inte finns någon finansiering för Ostlänken lugnat ner sig och att området lunkar 
på som vanligt. Ordförande i företagsgruppen hävdar dock att osäkerheten och 
oron blivit större nu, samma antydningar kommer från Etablering Norrköping AB.  
Bland direkta konsekvenser nämns att områdets skötsel och underhåll har blivit 
sämre, medan stadsdirektören Dag Johansson istället menar att det enda 
kommunen kan göra just nu är att sköta sitt innehav så bra som möjligt nu när 
alla inväntar beslut för framtiden.  

I planerna för Södra Butängen har olika typer av utmaningar och fokus för 
Norrköping haft betydelse. Vid planeringen av Ostlänken som legat utanför 
kommunens direkta maktsfär, måste kommunen kunna hantera en sådan 
utveckling och dra nytta av den för kommunens och regionens tillväxt. Då man 
satsat på Södra Butängen har man utvecklat ett område som skulle kunna lösa 
många olika typer av problem exempelvis tillgänglighet och säkerhet på dagens 
bangård, framtida bostadsbrist, utveckla stadens näringsliv med nya 
företagsetableringar, stärka regionen och svara på olika typer av övergripande 
trender såsom hållbar stadsbyggnad, ostlänken som infrastrukturlösning inom 
hållbara transporter. Men att icke-beslut och oklarhet varit faktorer som 
destabiliserat regimen och att man nu har skiftat fokus och har en mer 
differentierad planeringssituation, Nu planeras en ombyggd station utan hänsyn till 
Ostlänken, det finns flera förtätningsprojekt. När man pratar om Södra Butängen 
är det mer fokus på kontor istället för bostäder.  

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) bedöms nollalternativet vara det absolut 
sämsta för området vilket jag vill argumentera mot. I figur 14 är alternativen och 
konsekvenserna sammanfattade. Speciellt faktorerna buller och trygghet vill jag 
ifrågasätta. I MKB:n menas att området upplevs otryggt. Någon vidare 
argumentation förs inte. I intervjuer och observationer av området är det ett 
mycket levande område fullt av rörelse. Även kvällstid finns människor i området 
då de ideella föreningarna har många aktiviteter då. I MKB:n har inte en 
beräkning av det ökade bullret från Ostlänken gjorts då spårens exakta dragning 
inte är fastställd. Eftersom MKB:n inledningsvis framhåller att planen är direkt 
kopplad till bygget av Ostlänken är det något underligt med att inga 
bullerberäkningar gjorts. 

Studiens huvudsakliga frågeställning har varit: I Södra Butängen i Norrköping 
planeras en innerstadsstadsdel med hållbarhetsprofil till år 2030, den 
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fördjupade översiktsplanen antogs 2009 men idag tror varken politiker, 
planerare eller befintliga aktörer att bygget kommer starta under överskådlig 
tid, hur blev det så här? 

Att planeringen av Södra Butängsområdet idag ligger på is har självklart många 
anledningar och är resultatet av en lång och komplex process, vilket är vad 
planerings- och stadsutvecklingsprojekt är. I detta examensarbete argumenteras 
att projektet i sig uppkommit i och med att Ostlänken planerats och att 
Ostlänkens bygge inne i staden har startat idéer om att omvandla området. 
Kopplat till detta är kommunens prognostiserade befolkningstillväxt med en 
framtida bostadsbrist samt en strategi för att lösa dagens situation med en 
undermålig järnvägsstation. Under projektets gång har en hållbarhetsprofil vuxit 
fram och mer och mer blivit ett argument för omvandlingen. I detta 
examensarbete fanns redan från början ett antagande att projektet saknade 
tillräklig förankring hos de befintliga aktörerna vilket visade sig vara en förenklad 
sanning. De som är verksamma i området är medvetna om projektet och dess 
koppling till Ostlänken. Men sedan Ostlänkens lagts på is har hela projektet 
förlorat sin styrkraft. Tydligt är att hållbarhetsprofilen av planerna som ett 
existensberättigande inte varit förankrat, varken hos de befintliga aktörerna eller 
hos aktörerna på regimnivå . Men jag vill ändå argumentera för att hållbar 
stadsutveckling inte heller kan ses som en helhetslösning utan mer som en 
förutsättning för stadsutveckling och därför skulle inte heller drivkraften hållbar 
stadsutveckling vare sig kunna eller bör ensamt motivera omvandlingen av 
området.  Ostlänken är den viktigaste faktorn i omvandlingen av Södra 
Butängen, och kommer Ostlänken byggas och gå igenom Norrköping kommer 
området i stor grad påverkas. Dock har osäkerheten kring Ostlänken alltid varit 
stor och de inblandade har varit fullt medvetna om detta och min personliga 
uppfattning är att det är något förvånande att det inte påverkade planeringen i 
större grad och att inte strategier för att hantera en uppskjutning av Ostlänken 
inte finns presenterade i den fördjupade översiktsplanen. 

Inom projektet finns även flera målkonflikter. Från politiskt håll har framhållits att 
arbetsplatser inte får hotas, men det är tydligt i planerna att genomförandet är 
beroende av att alla de befintliga aktörerna lämnar området. Planens intention är 
att området ska ha kulturell verksamhet och en antikvarisk konsekvensanalys har 
gjorts. Den slår fast att det finns kulturella och antikvariska värden i området 
som saknar skydd. 

7.3. Vad händer nu? 
I nuläget har kommunen börjat med ett omtag av planeringen. I första hand 
handlar det om att den nuvarande stationsbyggnaden ska byggas till och en 
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planskild lösning vid stationen tas fram. Därmed kommer även kopplingen till 
Södra Butängen bli bättre. 

Sedan den fördjupade översiktsplanen blev antagen för nästan 2 år sedan har 
så gott som ingenting hänt i området Södra Butängen. Något som de befintliga 
aktörerna tolkat mer eller mindre som att tidshorisonten för projektet skjutits långt 
fram, så pass långt att de inte behöver eller vill bry sig. Ett antal och däribland 
flera av dem som har både verksamhet samt äger fastighet har uttryckt oro och 
frustration över situationen. Företagssamverkansgruppen och Etablering 
Norrköping AB har uttryckt direkt oro för vad som händer i området och sagt att 
en ”dödens hand” ligger över området idag. Från företagssamverkansgruppen 
kommer uppgifter om att befintliga aktörer upplevt att områdets underhåll har 
blivit eftersatt och att detta riskerar att skrämma bort kunder. I intervjuer har 
framkommit att det under en tid var mycket utflyttningar från området vilket 
påverkar närliggande företag. Även stadsarkitekten och planerarna på 
stadsbyggnadskontoret har uttryckt att dagens situation är ohållbar i längden. 
Därför är studiens viktigaste slutsats att komplexa omvandlingsprojekt, såsom 
Södra Butängen där viktiga drivkrafter är sammankopplade med 
osäkerhetsfaktorer, behöver arbeta med strategier och se till att olika strategier 
och drivkrafter finns förankrade hos alla aktörer. Om en faktor försvinner eller 
förändras ska inte hela projektet behöva falla. 

Vid ett genomförande av omvandlingen av Södra Butängen behöver en grundlig 
strategi för omlokaliseringar göras för de befintliga verksamheterna. Då 
planeringen har som krav på sig att inte hota arbetsplatser är det viktigt att utgå 
från de befintligas önskemål och behov, annars riskeras att de tappar förtroende 
för kommunen och detta kan i det långa loppet skada Norrköpings 
näringslivsklimat.  

Genom att i ett tidigt skede utveckla olika typer av strategier och kommunicera 
dessa kan inställningen till en omlokalisering förbättras. Alla som driver 
verksamhet måste planera sin framtid och ta ställning till sina egna olika 
alternativ. Dagens situation har gjort att inga alternativ kunnat ses då allt är 
oklart. Om man inte vet OM man måste flytta är det svårt att tänka vart eller 
hur. 

Min personliga åsikt är att kommunen måste se Södra Butängen inte bara som 
ett utvecklingsområde eller ett Brownfield utan som en resurs för staden. Här 
finns arbetsplatser, innovationskraft, kultur och identitet som kan berika staden. 
Även en omlokalisering kan vara en resurs då näringslivet och industrierna kan 
stärkas genom att utveckla industriparker och skapa förutsättningar för 
samarbeten och industriell symbios. 
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