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Abstract 
 
Detailed development plans are established and adopted in areas to be exploited and 
developed. The Planning and Building Act says that certain documents have to be established 
during the process. Design program is a common document, particularly at the larger devel-
opment projects. The creation of the design program is however not a requirement expressed 
in the Act. Design programs are made in desire to get a picture of the new area's character and 
style.  
 
Design programs may differ from each other. Some design programs contain advanced illus-
trations and very detailed elements. Other design programs are much simpler with fewer 
sketches and smaller in scope. In addition, design programs also differ in how they relate to 
the detail development plan. The purpose of this paper is to examine design programs in rela-
tion to the detail development plan and establish its legal status.  
 
The work examines ten detailed plans that have an attached design program from five 
municipalities around Stockholm. The study describes how the design programs are 
constructed and what level of detail they contain. A further examination is whether there is 
any reference to the design program in the regulations in detail plan. Are the programs meant 
to be followed in detail or are they more a guiding document. 
 
Based on the results of the study in this paper, different types of links can be identified 
between detail development plan and design. The regulations in plan can refer to: 

1. the entire design program 
2. specific to a particular page in the design program 
3. the plan description refers to the design program 
4. not refer at all 
(5. through the information box, no plan provision) 

 
At the end are all design program summarized in a table with references to the various types 
of connections to the detail development plan. 
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Sammanfattning 
 Detaljplaner upprättas och antas när områden ska exploateras och bebyggas. Plan- och 
bygglagen säger att vissa handlingar måste upprättas under detaljplaneprocessen. Ett 
dokument som ofta upprättas, i synnerhet vid större exploateringsprojekt, kallas för gestalt-
ningsprogram. Upprättandet av gestaltningsprogram är däremot inte ett krav uttryckt i lagen. 
Gestaltningsprogram upprättas framför allt för att det finns en önskan om att kunna få en bild 
av det nya områdets karaktär och stil. Gestaltningsprogram kan skilja sig åt. Vissa gestalt-
ningsprogram innehåller avancerade illustrationer och mycket detaljerade element. Andra 
gestaltningsprogram är betydligt enklare med färre skisser och mindre i sitt omfång. 
Dessutom kan gestaltningsprogrammen även skilja sig åt hur de förhåller sig till detaljplanen.. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka gestaltningsprogram i relation till detaljplan dvs. hur 
den juridiska kopplingen ser ut. 
 
I arbetet undersöks tio stycken detaljplaner med motsvarande gestaltningsprogram från fem 
kommuner i Stockholms län. Undersökningen beskriver hur gestaltningsprogrammet ser ut, 
och vilken detaljeringsgrad de har. Vidare undersöks om det finns någon hänvisning till 
gestaltningsprogrammet i planbestämmelserna och hur de är formulerade. Det som undersöks 
i de olika fallen är om gestaltningsprogrammet ska följas i detalj eller om det mer fungerar 
som ett vägledande dokument för områdets gestaltning. 
 
Utifrån resultatet av undersökningen i denna uppsats går det att identifiera minst olika typer 
av kopplingar mellan detaljplan och gestaltningsprogram. Planbestämmelsernas kan hänvisa: 

1. till hela gestaltningsprogrammet 
2. konkret till en viss sida i gestaltningsprogrammet 
3. planbeskrivningen hänvisar till gestaltningsprogrammet 
4. inte alls hänvisa 
(5. genom informationsruta, ej planbestämmelse) 

 
I slutet är alla gestaltningsprogram sammanfattade med hänvisningar till de olika typerna av 
kopplingar. Det finns även idéer på andra frågeställningar gällande gestaltningsprogram som 
är intressanta att undersöka. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
När nya områden ska exploateras och bebyggas måste en ny detaljplan antas. Vid detaljplane-
processen upprättas olika typer av dokument bl.a. planförslag, planbeskrivning, genomföran-
debeskrivning, samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta, fastighetsför-
teckning.1 Det är även mycket vanligt att ett gestaltningsprogram upprättas i samband med att 
mark ska bebyggas med nya bostäder, vägar eller anläggningar. Dessa gestaltningsprogram 
kan skilja sig mycket åt i sin karaktär och till sitt innehåll. Vissa gestaltningsprogram inne-
håller avancerade illustrationer och mycket detaljerade element. Andra gestaltningsprogram är 
betydligt enklare med färre skisser och mindre i sitt omfång.  
 
Gestaltningsprogram upprättas främst vid större nybyggnadsprojekt av nya bostadsområden 
eller större typer av anläggningar. Vid dessa tillfällen är det önskvärt att få möjligheten att 
föreställa sig områdets karaktär och stil. Gestaltningsprogrammens omfattning beror till viss 
del på hur storskaligt det nya projektet är. Rör det sig om ett större område som kanske om-
fattas av flera detaljplaner växer även gestaltningsprogrammens omfattning. Dessutom kan 
gestaltningsprogrammen även skilja sig åt hur de förhåller sig till detaljplanen. I vissa fall 
fungerar gestaltningsprogrammet som en vägledning för områdets och byggnadernas utform-
ning medan i andra fall det betraktas som en plan som ska följas. Hur det är juridiskt kopplat 
till detaljplanen är en av huvudfrågorna i denna uppsats. Det intressanta är om det finns ett 
problem i att ett juridiskt dokument (detaljplanen) binder till sig ett icke-juridiskt dokument i 
den grad att de senare, dvs. gestaltningsprogrammet, i viss mening ska betraktas som en be-
stämmelse som ska följas. Utgör detta en svårighet och ett hinder t.ex. vid bygglovshandlägg-
ning eller för byggherrarna som binder upp sig på en viss gestaltning långt innan det faktiska 
byggnadsskedet börjar? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka gestaltningsprogram i relation till detaljplan dvs. hur 
gestaltningsprogram och detaljplan kopplas samman. Arbetet undersöker vad som står ut-
tryckt i detaljplaner som kopplas till gestaltningsprogram. Finns det tydliga hänvisningar till 
gestaltningsprogrammet och hur är de i så fall formulerade? 
 
Några frågeställningar som kan preciseras är: Hur ser gestaltningsprogrammet ut? Vilken 
detaljeringsgrad finns det? I uppsatsen beskriver jag kort varje gestaltningsprogram och tar 
några exempel på formuleringar som kan dyka upp. 
 
Hur ser den juridiska kopplingen till detaljplanen ut? Fungerar det som ett underlag till områ-
dets utformning där riktlinjer i gestaltningsprogrammet följs eller ska området utformas enligt 
gestaltningsprogrammet?  Det vill säga ska det betraktas som en bindande planbestämmelse 
eller endast en icke-bindande vägledning vid bygglovsprövning. 
 
 

                                                 
1 Enligt PBL (1987:10) 5 kap 26 §. I PBL (2010:900) upphör genomförandebeskrivning som ett eget dokument 
utan går in i planbeskrivningen. Jag redogör för detta i teoriavsnittet. 
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1.3 Metod, disposition och avgränsningar 
Uppsatsen innehåller en teoridel och en fallstudiedel. Teoridelen behandlar bakgrunden till 
gestaltningsprogram. Avsnittet redogör för de lagrum som är kopplade till det övergripande 
funktion en detaljplan ska uppfylla. Avsnittet behandlar också vad PBL (Plan- och bygglagen) 
säger om gestaltningsprogram. 
 
Fallstudien bygger på en studie av tio stycken gestaltningsprogram från fem olika kommuner. 
För att förenkla informationssökningen har området koncentrerats till att omfatta fem av 
Stockholms kranskommuner. Undersökningen avgränsas till att endast omfatta gestaltnings-
program för bostadsområden eller där bostäder utgör huvudsyftet. Urvalet av gestaltningspro-
gram har varit slumpmässigt. Jag har på kommunernas hemsidor letat efter antagna detaljpla-
ner för bostadsområden som har haft ett gestaltningsprogram bland handlingarna. Jag har även 
stött på en del antagna detaljplaner som inte haft något gestaltningsprogram, dessa har jag 
således inte tagit i beaktning. Däremot berör arbetet en detaljplan som inte har vunnit laga 
kraft. Den har inte sorterats bort p.g.a. den tillförde variation och en annan form av gestalt-
ningsprogram till studien. 
 
Avsnittet om gestaltningsprogram följas av två intervjuer med Ewa Lundin, bygglovshandläg-
gare i Huddinge kommun samt Benjamin Hellström, bygglovsingenjör i Haninge kommun. 
Intervjuerna fungerar som en inblick i hur en bygglovshandläggare kan förhålla sig till 
gestaltningsprogram efter vad som står uttryckt i detaljplanen. Huvudsyftet med intervjun är 
att ger mer perspektiv på undersökningen om gestaltningsprogram och väcka nya tankar kring 
ämnet. 

1.4 Brister och felkällor 
Det har inte skrivits mycket om gestaltningsprogram. Vid källsökningen hittade jag endast en 
avhandling som berörde ämnet. Dessutom var det en annan typ av undersökning som gjordes 
där och att använda avhandlingen som källa var inte relevant. Eftersom det inte har skrivit så 
mycket om ämnet finns det inte heller mycket att jämföra resultatet med. 
 
Fallstudierna har valts ut efter kriterier nämna i föregående avsnitt. Det kan tänkas att om 
kriterierna skulle ändras, kanske koncentreras till att beröra mycket äldre eller de absolut se-
naste detaljplanerna skulle resultatet även ändras. Jag har inte heller undersökt hur kommuner 
runt om i landet går tillväga utan det kanske ser annorlunda ut på andra håll i Sverige. De de-
taljplaner som undersöks i denna uppsats har vunnit laga kraft mellan 2001-2010. Den här 
studien är alltså inte representativ för äldre planer. 
 
För att hitta gestaltningsprogrammen och detaljplanerna har jag använt internet och via kom-
munernas hemsidor fått tag i handlingarna. Risken är att det finns senare versioner av vissa av 
de handlingarna som används i denna studie. Det är inte helt säkert att kommunerna har lagt 
upp de senaste handlingarna efter att de vunnit laga kraft. Det är tänkbart att det tillkommit 
ändringar som inte tagit med i detta arbete.  
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2. Gestaltningsprogram i lagen 
I detta kapitel redogörs för vilka lagrum som är kopplade till hur en detaljplan ska utformas 
och vad den ska uppfylla. Avsnittet har även för avsikt att se hur lagtexten förhåller sig till 
gestaltningsprogram och dess status i detaljplaneprocessen. Eftersom en ny Plan- och bygglag 
träder i kraft 2 maj 2011 redogörs lagrum både fram gamla och nya PBL. Även om PBL 
(1987:10) är upphävt när denna uppsats blir klar är lagen i allra högsta grad relevant att 
beröra.  Det eftersom de gestaltningsprogram och detaljplaner som behandlas i denna uppsats 
antagits med då gällande. 

2.1 Gestaltningsprogram i PBL (1987:10) 
 I detta avsnitt står PBL (1987:10)2 i fokus. Där står det inte uttryckt hur en detaljplan ska 
förhålla sig till ett gestaltningsprogram. Det som kan utläsas om områdets utformning kan 
bl.a. hittas i följande lagrum. Det går att utskilja tre typer av lagtexter; materiella krav på 
bebyggelse, krav på detaljplanens precision samt krav på detaljplanens handlingar. Nedan 
redogörs för de tre typerna.  

2.1.1 Krav på bebyggelse  

Krav på bebyggelsen behandlas främst i PBL 2:2 och 3:1. Paragraferna syftar till den övergri-
pande idén om hur planen ska styra utformningen och områdets karaktär. Planen ska främja 
en hållbar och ändamålsenlig användning av området samt vara estetiskt passande och tillta-
lande. Det senare ger utrymme för subjektivitet men även vilka trender inom byggande som 
anses allmänt godtagbara. 
 
PBL 2:2 1st. Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en 
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, 
goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och 
med energi och råvaror skall främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens 
skall främjas. Lag (2007:1303). 

PBL 3:1 Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha 
en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och 
som ger en god helhetsverkan. Lag (1998:805). 

2.1.2 Krav på detaljplanens precision  
Hur noggrant en detaljplan får göras behandlas i PBL 5:7 3st och 5:9 3 st. Lagen säger 
uttryckligen att planen inte får göras mer detaljerad än vad som anses nödvändigt för att 
detaljplanen inte ska komma att bli ett hinder i områdets utveckling. Är detaljplanen alltför 
detaljerad finns inte rum för många avvikelser och det blir därför svårt att handlägga t.ex. 
bygglov. På samma gång måste den vara tydlig för att kunna tolkas på ett korrekt sätt. 

 
PBL 5:7 3st. Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn till 
syftet med den. Bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna att bedriva handel får 
meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt. Lag (2007:1303). 

                                                 
2 Plan-och bygglagen (1987:10) https://lagen.nu/1987:10 
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PBL 5:9 3st. Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen reglerar 
miljön. Lag (1989:1049). 

2.1.3 Krav på detaljplanens handlingar  
Enligt PBL 5:9 1st. ska en detaljplan bestå av en plankarta och en handlig med bestämmelser. 
Därefter är det två dokument som hör till en detaljplanen; planbeskrivning och genomföran-
debeskrivning enligt PBL 5:10. 
 
PBL 5:18 säger att detaljplanen ska grundas på ett planprogram om detta inte anses onödigt. 
Syftet med ett detaljplaneprogram är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag. 
I programmet tas de berördas erfarenheter och synpunkter upp och dessa ska ges möjlighet att 
påverka innan kommunen tar ställning. Programmet anger således utgångspunkter och mål för 
planen. Som regel är program onödigt om planen uppfyller de formella förutsättningarna för 
att hanteras med enkelt planförfarande.3  
 
Vilka handlingar som ska bifogas planförslaget vid utställning framkommer av 5:26. Lagstif-
taren lägger särskild stor vikt vid planbeskrivningen. Men vad gäller vilka antagandehand-
lingar som ska finnas med vid planens antagande beskrivs varken i lagtexten eller i proposi-
tionen. Boverket förslår att begreppet antagandehandlig används för; plankarta med bestäm-
melser, planbeskrivning jämte ev. illustrationer, genomförandebeskrivning, utlåtande, pro-
gram, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta, fastighetsförteckning, samrådsredogörelse 
(för programskede och samrådsskede), övriga illustrationer, annat planeringsunderlag, even-
tuella förordnanden.4  
 
PBL 5:9 Detaljplanen består av en plankarta och en särskild handling med bestämmelser. 
Planen får dock bestå av endast endera av dessa handlingar eller av en handling som 
innehåller både plankarta och bestämmelser, om planens innehåll ändå framgår tydligt.  
 
Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för skilda ändamål och 
vilka bestämmelser som gäller för olika områden.  
 
Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen reglerar miljön. Lag 
(1989:1049). 

PBL 5:10 Till detaljplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges i 26 § och en 
sådan genomförandebeskrivning som anges i 6 kap. 1 §. Om detaljplanen består av endast en 
handling, får dock planbeskrivningen redovisas i den handlingen.  

PBL 5:18 Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för 
planen, om det inte är onödigt. Lag (1995:1197) 

PBL 5:26 Under utställningstiden ska planförslaget åtföljas av 

1. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen,  
2. samrådsredogörelsen,  
3. program för planen, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta och 

fastighetsförteckning, om sådana handlingar har upprättats,  

                                                 
3 Boverket (2009)  Boken om detaljplaner och områdesbestämmelser. 
4 Boverket (2009)  Boken om detaljplaner och områdesbestämmelser sid 49 
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4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för en bedömning 
av förslaget.  

I planbeskrivningen ska redovisas planeringsförutsättningarna, planens syfte och skälen för 
planens utformning samt de överväganden som legat till grund för omfattningen av kravet på 
bygglov inom planområdet samt skälen för ett beslut om upphävande av strandskydd. 
Beskrivningen ska åtföljas av illustrationsmaterial, om det inte är uppenbart onödigt. Om 
planförslaget avviker från översiktsplanen, ska avvikelsen och skälen för denna redovisas i 
beskrivningen.  

Annat tillgängligt material som belyser förslagets innebörd, bör också ställas ut. Lag 
(2009:530).  

2.1.4 Kommentar 

Till denna uppsats har jag sökt efter detaljplaner med tillhörande gestaltningsprogram. I 
letandet har jag stött på en del nya detaljplaner där ett gestaltningsprogram inte har upprättats.  
Det kan konstateras att det inte står uttryckt i PBL att ett gestaltningsprogram måste upprättas. 
Gestaltningsprogram är således inte en obligatorisk handling vid detaljplaneförfarande. 
Gestaltningsprogram är inte heller definierat i lagtexten. Inte heller står det i PBL 5:26 att ett 
gestaltningsprogram ska fogas till utställningshandlingarna. Det som går att utläsa är att pro-
gram för planen, om sådant har upprättast, kan bifogas.  
 
Däremot är detta program, som även 5:18 syftar på är inte att förväxla med gestaltningspro-
gram. I det program som PBL syftar på ska utgångspunkter och mål för detaljplanen redovi-
sas. Programmet ska vara översiktligt och ange principiella riktlinjer för utformningen dvs. 
beskriva projektet i grova drag.5 Faktum är att bland dokumenten för Vegastaden i Haninge 
har kommunen upprättat gestaltningsprogram men även program för Vega där planerna redo-
visas mycket översiktligt.6 Program och gestaltningsprogram är således två olika dokument. 
 

2.2 Gestaltningsprogram i PBL (2010:900) 
2.2.1 Krav på bebyggelse  
Krav på bebyggelsen i nya PBL (2010:900)7 skiljer sig inte mycket från det som står i PBL 
(1987:10). Paragraferna har ändrats, formulerats om och hamnat i andra kapitel men grund-
budskapet återfinns. Planläggningen ska värna om en ändamålsenlig struktur och tilltalande 
utformning av bebyggelsen samt god placering av byggnader i förhållande till rådande förut-
sättningar.  

PBL 2:3 Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,  
grönområden och kommunikationsleder,  

                                                 
5 Nodstedts Juridik Zeteo Lagkommentar till PBL 5 kap 18 § 1st. (Lag 1995:1197) 
6 http://www.haninge.se/sv/Bygga--Bo/Planer-och-ny-bebyggelse/Detaljplaner/Kommundelar/Vega-Kolartorp-

Hemanstorp/Program---Vegastaden/  (2011-05-12) 
7 Plan- och bygglagen (2010:900) https://lagen.nu/2010:900 
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2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,  

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, och  

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.  
 

PBL 2:6 Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till 
 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan,  

 
PBL 8:1 En byggnad ska 
 

1. vara lämplig för sitt ändamål,  
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och  
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.  
 
2.2.2 Krav på detaljplanens precision 
I detta fall har två paragrafer blivit till en. Även här återfinns kravet att detaljplanen inte får 
göras med detaljerad än det som krävs men att det samtidigt ska vara tydlig hur regleringen av 
bebyggelse och miljö ser ut. 
 
PBL 4:32 En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till 
planens syfte och genomförandetid.  

Den avsedda regleringen av bebyggelsen och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen.  

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte.  

2.2.3 Krav på detaljplanens handlingar 
PBL (2010:900) säger att detaljplanen omfattar plankarta med bestämmelser och en planbe-
skrivning som talar om hur detaljplanen ska tolkas och genomföras. PBL 4:33 definierar tyd-
ligt vad planbeskrivningen ska innehålla. PBL 6:1 säger att det är detta dokument som beslu-
tet och genomförandet av en detaljplan grundas sig på. 

 

PBL 4:30  En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar 
(plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur 
planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika 
områden.  
 
Om det behövs för att planen ska bli tydlig, får reglering av frågor som avses i 18 § första 
stycket redovisas på en särskild plankarta.  

PBL 4:31  En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras (planbeskrivning) 
ska finnas tillsammans med planen.  
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PBL 4:33 Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av 

1. planeringsförutsättningarna,  
2. planens syfte,  
3. hur planen är avsedd att genomföras,  
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till 

motstående intressen och planens konsekvenser, och  
5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen 

för avvikelsen.  
 

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.  
 

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för 
fastighetsägarna och andra berörda.  

 
PBL 5:8 I arbetet med att ta fram en detaljplan ska det, om det inte är uppenbart onödigt, 
finnas en eller flera kartor som är lämpliga för ändamålet (grundkartor) och en 
fastighetsförteckning. 
 
PBL 5:10 Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska 
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. 

PBL 5:13 Under ett samråd om en detaljplan ska kommunen redovisa planförslaget, skälen 
för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse. Om det finns ett program enligt 
10 §, ska programmet redovisas. 

PBL 6:1 Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning som 
kommunen har gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§. 

 2.2.4 Kommentar 

Syftet med den nya PBL (2010:900) är att modernisera språket och formuleringarna men även 
att anpassa regler för byggprocessen att passa dagens byggande.8 Vid jämförelse av paragra-
ferna som berörs i denna undersökning är det främst språket och formuleringarna som är för-
ändrade samt en ny kapitelindelning. Men en del större skillnader kan även hittas. PBL 
(2010:900) 5:10 tar bort kravet på program vid detaljplaneprocessen. Nu kan kommunen 
själva välja om de vill upprätta program. En annan viktig förändring är att genomförandebe-
skrivningen försvinner som ett eget dokument och går istället in i planbeskrivningen. I PBL 
(2010:900) 4:33 står det att planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av hur planen är 
avsedd att genomföras. I PBL (2010:900) 6:1 står det att genomförandet av en detaljplan ska 
grundas på planbeskrivningen. Dessa kan jämföras med PBL (1987:10) 5:10 och 5:26 2 st. 
Dessutom stärks den enskilda fastighetsägarens ställning genom PBL (2010:900) 4:33 3 st. 
Planbeskrivningen ska redovisa de olika åtgärderna som behövs vid plangenomförande så att 
det är tydligt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda. 

                                                 
8 Boverket (2011) Nu gäller en ny plan och bygglag -får vi lova att informera? http://www.boverket.se/Lag-
ratt/nu-galler-en-ny-plan-och-bygglag/ (2011-05-07) 
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3. Studie av gestaltningsprogram och detaljplaner 
 
I fallstudien har jag undersökt tio stycken gestaltningsprogram från fem kommuner i Stock-
holmsområdet. Urvalet har varit slumpmässigt men med vissa kriterier. Det som undersöks är 
antagna detaljplaner för bostadsområden som har haft ett gestaltningsprogram bland hand-
lingarna. Jag har inte speciellt letat efter detaljplaner som haft eller inte haft koppling till 
gestaltningsprogrammet utan resultatet har kommit fram under undersökningens gång. Jag 
undersöker hur ser gestaltningsprogrammet ut och vilken detaljeringsgrad de har. Sedan redo-
visar om det finns kopplingarna till detaljplanen och hur de är formulerade. 
 

3.1 Huddinge kommun 

3.1.1 Västra Balingsnäs 

Västra Balingsnäs ligger väster om Lännavägen mellan villabebyggelse och Orlångens natur-
reservat. Området har, enligt planbeskrivningen, karaktär av ett gammalt skärgårdslandskap 
och är kraftigt kuperat med stora höjdskillnader på vissa ställen. Den nya bebyggelsen ska 
variera mellan småhus och flerbostadshus, totalt rör det sig om ca 260 nya bostäder. Byggna-
derna ska vara småskaliga och anpassa sig till naturen och till de förutsättningar marken ger.9 
Av områdets 18 hektar äger Huddinge kommun 17 ha och Ersta Diakonsällskap 1 ha. Den 
delen ska genom fastighetsreglering ingå in kommunens fastighet.10  
 
Gestaltningsprogrammet för Västa Balingsnäs är daterat till november 2006 och omfattar 35 
sidor. Gestaltningsprogrammet har tagits fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
planavdelning med deltagande av byggherrarna och deras arkitekter. Arbetet med gestalt-
ningsprogrammet har varit uppdelat i tre faser: programskedet, samrådsskedet, och utställ-
ningsskedet. Under processens har mer och mer detaljer tillkommit i samband med att idéer 
förändras och skisser omarbetats. I gestaltningsprogrammet poängters det även att gestalt-
ningsprogrammet inte ska läsas som en separat handling utan komplettera planhandlingen.11  
 
Gestaltningsprogrammet är uppdelat i två avsnitt; övergripande gestaltning och bebyggelsege-
staltning. Avsnittet om övergripande gestaltning behandlar t.ex. områdets helhetskaraktär, 
övergipande bebyggelsestruktur, markbehandling, grönytor, belysning, lokaltrafik samt gator 
och vägar. Avsnittet om bebyggelsegestaltning behandlar de olika typerna av bebyggelse mer 
ingående. Bebyggelsen behandlas dock inte på detaljnivå utan redovisar mer övergripande 
koncept. Vikt läggs på karaktären i bebyggelsen t.ex. ska husen i dalbottnarna stå tätare och 
husen på höjderna glesare. Genomgående står det att bebyggelsen ska anpassas efter markens 
förutsättningar och omgivande natur och topografi. Exempel på formuleringar är: ”Gaturum-
men är anlagt med planteringar och staket medan baksidan är obearbetad och naturlig. Husen 
står här med foten i blåbärsriset.”12 På en mer detaljerad nivå regleras antal våningar, minsta 
tillåtna tomstorlek, största tillåtna bostadsarea samt störst tillåtna taklutning. Angående yttre 
gestaltning är det mer fritt. Exempel på sådana formuleringar är att fasaden kan vara av trä, 
puts eller färgad cement. Taktäckning av svart plåt, papp eller sedum. Husen ska färgsättas 

                                                 
9 Huddinge kommun (2006) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs.  
10 Huddinge kommun (2007) Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Västra Balingsnäs 1:16 och     

1:17 inom Sjödalens kommundel. 
11 Huddinge kommun (2006) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. 
12 Huddinge kommun (2006) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. 



 

 15

med mörka jordfärger och husets delar ska samspela med den valda kulören. Husets färg ska i 
sin tur samspela med omkringliggande hus.13  
 
Gestaltningsprogrammet har ett inledande avsnitt som handlar om själva gestaltningspro-
grammet som dokument. Där står det att gestaltningsprogrammet har som syfte att göra det 
möjligt att bl.a.14 

o Samordna kommunen, exploatören och arkitekter kring en gemensam bild av den 
framtida miljön 

o Styra den estetiska utformningen genom riktlinjer. 
o Säkra kvalitetsnivån i alla avseenden som inte framgår av övriga planhandlingar 

och förtydliga och komplettera övriga planhandlingar i gestaltande avseenden. 
o Utgöra underlag vid upprättande av detaljplan och underlag vid bygglovsprövning.  

 
Det finns även redovisat gestaltningsprogrammets formella betydelser under en rubrik som 
kalla för ”Status”. Där står det att gestaltningsprogrammet ska.15 

o Utgöra en planhandling och ett villkor för utnyttjande av de rättigheter som 
detaljplanen ger. 

o Finnas med som beslutsunderlag i nämnderna 
o Utgöra en kontraktshandling som del av exploateringsavtalet. 
o Reglera rättigheter och skyldigheter beträffande allmänna ytor för alla parter – 

enskilda såväl som allmänna.  
 
Detaljplanen för Västra Balingsnäs (Dp 7-C-10) 16 vann laga kraft den10 juli 2007. I planbe-
stämmelserna återfinns referenser till gestaltningsprogrammet. Nedan redovisas alla 
kopplingar till detaljplan och under vilka rubriker de återfinns. Nyckelorden är markerade i fet 
stil. 
 

1. Utformning av allmänna platser: Lokalgata inkl. platsbildning och vändplan ska 
utformas enligt särskilt upprättat gestaltningsprogram. 

2. Markens anordnande: markens höjd får inte ändras, området skall följa 
gestaltningsprogrammet. 

3. Markens anordnande: Kvartersväg skall utformas enligt skärskilt upprättad 
gatusektion i enlighet med gestaltningsprogram. 

4. Markens anordnande: parkeringsplatser skall finnas samt placeras och utformas i 
enlighet med gestaltningsprogram. 

5. Placering: Byggnader skall placeras i huvudsaklig överensstämmelse med illustratio-
nen. Placering och utformning av byggnader ska ske med hänsyn till befintlig terräng 
och vegetation. Mer terränganpassning menas souterrängvåning eller trappning med 
halvplan. Se även gestaltningsprogram. 

6. Utseende, utförande: Återvinningsstation och transformstationer skall utformas med 
utgångspunkt i upprättat gestaltningsprogram. 

7. Utseende utförande: (angående dagvatten) Övrigt utförande se dagvattenutredning 
2006 och gestaltningsprogram. 

Gestaltningsprogrammet är ganska omfattande och detaljerat. Kopplingarna som finns i de-
taljplanen indikerar att gestaltningsprogrammet ska följas som en planbestämmelse. Uttryck 
som visar en tydlig koppling är t.ex. att markens höjd inte får ändras, området skall följa 

                                                 
13 Huddinge kommun (2006) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. 
14 Huddinge kommun (2006) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. 
15 Huddinge kommun (2006) Gestaltningsprogram för Västra Balingsnäs. 
16 Huddinge kommun (2006)  Detaljplan för del av Balingsnäs 1:16, 1:17 
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gestaltningsprogrammet. En annan viktig formulering finns i gestaltningsprogrammet under 
status-rubriken. Att skriva att gestaltningsprogrammet ska utgöra en planhandling och ett vill-
kor för utnyttjande av de rättigheter som detaljplanen, ger intrycket att det ska betraktas och 
följas som en bestämmelse. 
 

3.1.2 Vistabergs Allé  

Vistabergs Allé i Flemingsberg har ett centralt läge i Huddinge kommun med närhet till Hud-
dinge centrum. Området ska få karaktären av en trädgårdsstad och omfatta 500 lägenheter i 
flerbostadshus, radhus, parhus och villor. Gestaltningsprogrammet har tagits fram av miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning. På kommunens uppdrag har även arki-
tekter från Topia landskapsarkitekter AB samt White arkitekter AB deltagit. Byggherrarna 
inom området (NCC, SMÅA samt Vistabergs förvaltnings AB) har bidragit med illustrationer. 
Marken i området ägs delvis av Huddinge kommun men även av enskilda fastighetsägare.17 
 
Gestaltningsprogrammet för Vistabergs Allé är daterat till december 2004 och omfattar 46 
sidor text och illustrationer. Gestaltningsprogrammet är uppdelat i två avsnitt; Gestaltnings-
program för en trädgårdsstad och gestaltningsprogram för Vistabergs Allé. Den första delen 
ger en bakgrund till trädgårdsstaden och varför den ska byggas. Sedan går den in på hur 
kvarter, gator, torg, byggnader m.m. Som exempel kan kvarter bildas av olika hustyper, kvar-
teren görs oregelbundna eller enkelsidiga och hur det genom sin utformning ska innesluta na-
turen och därav bilda en trädgårdsstad.  I det nästa avsnittet ges en bakgrund till det aktuella 
området och dess historia. Avsnittet går igenom övergipande huvudidéer för att sedan delas gå 
djupare in på bebyggelse, gator, parkering och grönstruktur. Bebyggelsen ska karakteriseras 
av småskalighet och husen ska inte stå för glest för att kunna definiera en sammanhållen 
bygglinje. Husen ska placeras så att det bildar ett gaturum och samtidigt bilda en gård och 
grönområde. Någon detaljredovisning av t.ex. husens kulör eller material återfinns inte i ge-
staltningsprogrammet utan det går att säga att det behandlar de övergripande visionerna.18 
 
Likt det föregående gestaltningsprogrammet från Huddinge kommun har det ett inledande 
avsnitt där syftet redovisas. Syftet innehåller inte lika många punkter som vid gestaltnings-
programmet för Västra Balingsäs men redogör för samma grundidéer.19 

o Att säkra en bestämd och överenskommen kvalitetsnivå främst i det offentliga rummet 
– där bebyggelsens fasader utgör gaturummets väggar. 

o Att alla parter som är inblandade i processen ska få en gemensam bild av 
kvalitetskraven för området. 

o Att utgöra ett underlag för genomförandet av detaljplanen. 
 
Gestaltningsprogrammets status är en annan rubrik som återfinns och likt föregående fall 
redovisas gestaltningsprogrammets formella status.20 

o Utgöra en planhandling och ett villkor för utnyttjande av de rättigheter som 
detaljplanen ger. 

o Utgöra en kontraktshandling som del av exploateringsavtalet. 
o Det kan även ingå i avtal med underleverantörer eller kommunens förvaltningar. 

 

                                                 
17 Huddinge kommun (2005) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Vistabergs Allé. 
18 Huddinge kommun (2004) Gestaltningsprogram för Vistabergs allé i Huddinge kommun. 
19 Huddinge kommun (2004) Gestaltningsprogram för Vistabergs allé i Huddinge kommun. 
20 Huddinge kommun (2004) Gestaltningsprogram för Vistabergs allé i Huddinge kommun. 
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Det står även utryckt att den sammanfattning av riktlinjerna som finns sist i gestaltningspro-
grammet i vissa fall ska ersätta alltför detaljerade eller låsande bestämmelser och i andra fall 
fungera som en tydlig bakgrund till planbestämmelserna. 
 
Detaljplanen för Vistabergs Allé (Dp 16-C-5) vann laga kraft den 7 september 2005. 21 I 
planbestämmelserna återfinns referenser till gestaltningsprogrammet. Nedan redovisas alla 
kopplingar till detaljplan och under vilka rubriker de återfinns. Nyckelorden är som förut 
markerade i fet stil. 

1. Utformning av allmänna platser: Huvudgata (hänvisas till 10 punkter på plankartan) se 
gestaltningsprogram. 

2. Utformning av allmänna platser: pumpstation får anläggas, stationen skall förses med 
luktredigering, samt placeras och utformas enligt närliggande bebyggelse mönster 
(trädgårds-, respektive terränganpassad bebyggelse, se gestaltningsprogram). 

3. Placering, utformning, utförande, utseende: Utöver högsta antal våningar får tak- 
och/eller souterrängvåning byggas mot gårdssida, se gestaltningsprogram. 

4. Placering, utformning, utförande, utseende: Utöver högsta antal våningar får 
souterrängvåning eller indragen takvåning byggas, se gestaltningsprogram. 

5. Placering, utformning, utförande, utseende: /…/ Utformning av byggnader och 
förrådsmark skall göras enligt gestaltningsprogram. 

6. Placering, utformning, utförande, utseende: Teknisk anläggning skall placeras och 
utformas enligt närliggande bebyggelses mönster (trädgårdsstads-, respektive 
terränganpassad bebyggelse, se gestaltningsprogram). 

 
Dessutom finns det en informationsruta i detaljplanen där det hänvisas till gestaltnings-
programmet. Detta utgör inte en planbestämmelse men jag finner det väsentligt att 
redovisa innehållet.22 
1. Information: Ett gestaltningsprogram är upprättat för den nya bebyggelsen. 

Gestaltningsprogrammet kan användas för enskild småhusbebyggelse i tillämpliga 
delar. 

 
Detta gestaltningsprogram är inte lika detaljerat som det förra från Huddinge kommun men 
kopplas till detaljplanen på lika många punkter. Dessutom återfinns samma formuleringar i 
gestaltningsprogrammet angående syfte och status. Det ger en antydan att gestaltningspro-
grammet ska följas. 

3.2 Haninge 

3.2.1 Vegastaden, detaljplan 1 

Vegastaden är ett område norr om Haninge Centrum, mellan Skogås och Handen. Planlägg-
ningen ska möjliggöra byggnation av ca 3000 bostäder i låga flerbostadshus, parhus, radhus 
och friliggande hus. Planerna stäcker sig även till att bygga en ny pendeltågstation i området 
så kommunikationen blir bättre och utvecklar stadsdelen i positiv riktning. Området är så stort 
att det omfattas av två detaljplaner.23 Den mark som berörs av detaljplanen ägs Haninge 
kommun, Tokiwa Fastigheter AB, Kasagi Fastighets AB, Kolartorps fastighetsförening samt i 
viss del i enskild ägo.24  

                                                 
21 Huddinge kommun (2005) Detaljplan för Vistabergs Allé. 
22 Huddinge kommun (2005) Detaljplan för Vistabergs Allé. 
23 Haninge kommun (2010) Gestaltningsprogram för Vegastaden, detaljplan 1.  
24 Haninge kommun (2010) Genomförandebeskrivning Vegastaden, detaljplan 1 
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Gestaltningsprogrammet för Vegastaden detaljplan 1 är daterat till 30 juni 2010.  Det står inte 
uttryckligen vem som har gett uppdrag till gestaltningsprogrammet men på dokumentets 
framsida finns Haninge kommun, Togo Danielsson Bygg &Fastighet samt Brunnberg & 
Forshed representerade genom sina loggor. Dokumentet omfattar 30 sidor och behandlar 
gator, park och natur, kvartersmark och bebyggelse. Avsnittet om bebyggelse behandlar de 
olika hustyperna, men mycket överskådligt. Husens färgsättning föreslås genom en gemensam 
kulörpalett men utan detaljstyrning. Till fasadmaterial föreslås trä, puts eller tegel och gröna 
sedum- eller grästak. Vad gäller bebyggelsen så innehåller gestaltningsprogrammet många 
exempel- och referensbilder från andra likartade projekt istället för långa och detaljerade 
beskrivningar.25 
 
Även i detta gestaltningsprogram finns en redogörelse av syftet med dokumentet.26 

o Säkerhetsställa en hög kvalité på bostäder och offentliga rum. 
o Att ge en samlad bild av kvalitetskraven på allmänna platser och bebyggelsen i fråga 

om karaktär, innehåll och nivå. 
o Ha som mål att vägleda inblandade parter att skapa en levande stadsdel med tydlig 

koppling till naturen. 
 
Det står även att förutom att ingå i planhandlingen kan gestaltningsprogrammet utnyttjas som 
informations- och marknadsföringsmaterial samt som en bruksanvisning för stadsdelens 
framtida boende. 
 
Detaljplan 1 för Vegastaden vann laga kraft den 17 december 2010.27  I planbestämmelserna 
återfinns referenser till gestaltningsprogrammet. Nedan redovisas alla kopplingar till detalj-
plan och under vilka rubriker de återfinns. Nyckelorden är som förut markerade i fet stil. 
 

1. Utformning av allmän plats: Illustration och gestaltningsprogram skall ligga till 
grund för utformning av allmänna platser. Gator skall utformas enligt typsektion i 
gestaltningsprogram. 

2. Markens anordnande: Kvartersgränder skall utföras med ledning av typsektion i 
gestaltningsprogram. 

 
Dessutom nämns gestaltningsprogrammet i en informationsruta i detaljplanen. Denna är dock 
ingen planbestämmelse.28  

1. Information, allmänt: Till grund för områdets gestaltning ligger program för 
Vegastaden, antagen av kommunfullmäktige 2006-09-18, samt gestaltningsprogram 
för Vegastaden detaljplan 1. 

 
Detta gestaltningsprogram har en ganska ”mjuk” koppling till detaljplanen. Känslan är 
snarare att gestaltningsprogrammet ska fungera som en vägledande grund för områdets 
utformning.  

                                                 
25 Haninge kommun (2010) Gestaltningsprogram för Vegastaden, detaljplan 1.  
26 Haninge kommun (2010) Gestaltningsprogram för Vegastaden, detaljplan 1.  
27 Haninge kommun (2010) Detaljplan 1 för Vegastaden.  
28 Haninge kommun (2010) Detaljplan 1 för Vegastaden. 
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3.2.2 Ålstavägen 

Området Ålstavägen ligger i Tungelsta, Västerhaninge. Tungelsta har karaktär av gles och låg 
bebyggelse med mycket natur omkring. Detaljplanen för området Ålstavägen syftar till att 
förtäta området med bostäder, bygga ut lokalgator och förbättra vägstandarden och förse hela 
området med kommunalt vatten och avlopp. Det är meningen att nuvarande 13 st bostäder ska 
bli ca 100 st men att naturen ska tas tillvara vid förtätningen och på så vis forma ett trädgårds-
stadsliknade område.29  
 
Gestaltningsprogrammet för Ålstavägen är daterat till 2003 och framställt av Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun. Det är av en enklare utformning än pro-
grammet för Vegastaden och omfattar endast 7 sidor. Området har en areal på ca 20 hektar 
och utgörs av ca 30 fastigheter. Av dessa äger Haninge kommun en fastighet medan resten 
ägs av privatpersoner. Gestaltningsprogrammet har avsnitt om bakgrund där områdets historia 
tas upp samt ett avsnitt som benämns framtid och där stadsbyggnadsmål, gator, tomter och 
bebyggelse redovisas. Det ges exempel på hur befintlig bebyggelse ser ut och vilka gemen-
samma drag som finns för äldre villabebyggelse i Tungelsta. Det ska i detaljplanen ges möj-
lighet att knyta an till den äldre bebyggelsen eftersom det är tänkt att området ska hållas ihop 
av byggnadernas placering och volym samtidigt som karaktären med mycket natur ska 
bestå.30 
 
Även om detta gestaltningsprogram är av den småskaligare karaktären så redogör den för 
bakgrund och syfte med gestaltningsprogrammet. Sammanfattningsvis kan sägas att gestalt-
ningsprogrammet genom samsyn och förståelse för områdets karaktär och utvecklingsmöjlig-
heter kan nå ett bättre slutresultat i linje med detaljplanen. Det står även uttryckt att medan 
detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument så ska gestaltningsprogrammet vara en inspi-
rationskälla och en beskrivning av i vilken riktning området ska utvecklas.31 
 
Detaljplanen för Ålstavägen vann laga kraft den 23 mars 2006. 32 I planbestämmelserna åter-
finns ingen referens till gestaltningsprogrammet men däremot finns en informationsruta på 
detaljplanen och där hänvisas det till gestaltningsprogrammet.  
 

1. Informationsruta, gestaltningsprogram: Till planförslaget hör ett gestaltningsprogram, 
vilket ska vara vägledande vid bygglovprövning i fråga om byggnaders utformning 
och placering. Gestaltningsprogrammet anger även riktlinjer  för utformning av gator 
och andra allmänna platser samt tomtmark. 

 
Eftersom det inte finns referenser i detaljplanen tittat jag även efter eventuella referenser i 
planbeskrivningen. Den referens som kan hittas är: ”Som ett stöd vid bygglovgivning har ett 
gestaltningsprogram tagits fram för planområdet. Gestaltningsprogrammet beskriver på en 
mer detaljerad nivå än planen vad som kan vara viktigt att tänka på och ger vägledning när det 
gäller placering av byggnader, 
byggnadsvolymer, utformning av tak, fönster, fasader etc.”33 I detaljplanen finns däremot 
ingen koppling till planbeskrivningen.34 

                                                 
29 Haninge kommun (2005) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Ålstavägen, Tungelsta. 
30 Haninge kommun (2003) Gestaltningsprogram till detaljplan för Ålstavägen i Tungelsta     
31 Haninge kommun (2003) Gestaltningsprogram till detaljplan för Ålstavägen i Tungelsta     
32 Haninge kommun (2005) Detaljplan för Ålstavägen (Ålsta 3:98 m.fl), Tungelsta 
33 Haninge kommun (2005) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Ålstavägen, Tungelsta. 
34 Haninge kommun (2005) Detaljplan för Ålstavägen (Ålsta 3:98 m.fl), Tungelsta 
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Enligt beskrivningar ska gestaltningsprogrammet fungera som ett vägledande dokument och i 
detaljplanen finns inga kopplingar till gestaltningsprogrammet. Det går att påstå innehållet i 
gestaltningsprogrammet ska betraktas som riktlinje och sammanhållna idéer men inte som 
bestämmelser som måste följas i varje avseende. 

3.3 Nacka 

3.3.1 Danviksstrand 

Danvikstrand ligger vid inloppet till Stockholm mellan Saltsjön och Finnbodavägen och 
gränsar till Saltsjöqvarn i väster och Danvikshem i öster. Planområdet på ca 3.5 hektar ingår i 
ett större område som är av riksintresse för kulturminnesvården. Marken ägs till största del av 
JM AB och till en liten del även av Nacka kommun.35 
 
Gestaltningsprogrammet för Danviksstrand är daterat till oktober 2000 och omfattar 26 sidor. 
Det är upprättat av JM Bygg med Cinnober Arkitekter AB. Gestaltningsprogrammet innehål-
ler mer text än illustrationer och behandlar områdets karaktär och historiska värde, byggnads-
utformning, offentliga rum och markbehandling vid olika områden. Vid närmare granskning 
kring bostadsgestaltningen finns en del övergipande påståenden t.ex. står det att fönster har 
avgörande betydelse för den arkitektoniska karaktären och att en enhetlig fönsterutformning 
är ett av de främsta medlen för att uppnå samordning mellan byggnader. Mer specifikt finns 
även genomgång av gestaltningen för varje hus. Där finns en del mycket detaljerade beskriv-
ningar t.ex. ska på ett av husen fasaderna på byggnadens östra del putsas i en mörk blå kulör 
6020-R90B. Handledare görs i grå kulör 2502-y, fyllning under fönster och bröstningar av 
naturaluminium, fönsterkarmar i grått 3502-Y och tak av aluzink. Husens entréomfattningar 
och socklar utförs i granit. Detta är exempel från ett av husen men dessa beskrivningar åter-
finns på varje hus som berörs i gestaltningsprogrammet.36 
 
I den inledande delen av dokumentet förklaras syftet med ett gestaltningsprogram.37  

o Hjälpmedel för styrning av den yttre miljöns utformning. 
o Utgöra ett för kommunen och byggherrar gemensamt underlag för projektering, 

bygglovshantering, byggande och förvaltning av bebyggelsen inom planområdet. 
o Ingå som bilaga i exploateringsavtalet. 
o Byggherren ska vid projekteringen, upphandlingen och uppförandet av bebyggelsen 

på fastigheten verka för att följa detta program och ha kostnadsansvaret för dess 
genomförande. 

 
Det redogörs även för gestaltningsprogrammets mål.38 

o Säkerhetsställa riksintressets, översiktsplanens och kvalitetsprogrammets intentioner 
avseende, heterogena och ej upprepande volymer, områdets topografiska karaktär och 
varierade bebyggelsemönster och att detta verkligen kommer till stånd i 
genomförandet. 

                                                 
35 Nacka kommun (2000) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Danviks strand, fastigheterna Sicklaön 

37:9, 37:13  m.fl. 
36 Nacka kommun (2000) Gestaltningsprogram med illustrationer tillhörande Danviks strand Sicklaön 37:9, 

37:13 m.fl. 
37 Nacka kommun (2000) Gestaltningsprogram med illustrationer tillhörande Danviks strand Sicklaön 37:9, 

37:13 m.fl. 
38 Nacka kommun (2000) Gestaltningsprogram med illustrationer tillhörande Danviks strand Sicklaön 37:9, 

37:13 m.fl. 
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o Gestaltningsprogrammet har samordnats med det angränsande området Saltsjöqvarn, 
avseende utformning och gestaltning av markläggningar.  

 
Detaljplanen för Danviksstrand del av Sicklaön 37:9 och 37:13 m fl (DP 280) vann laga kraft 
den 15 november 2001.39 I planbestämmelserna återfinns inga referenser till gestaltningspro-
grammet. 
 
Därför har jag undersökt även planbeskrivningen och där finns endast en koppling till gestalt-
ningsprogrammet: Planens intentioner framgår mer detaljerat av till exploateringsavtalet 
hörande gestaltningsprogram.40 I planbestämmelserna finns däremot inga referenser till 
planbeskrivningen vad gäller husens utformning.41 
 
Detta är ett omfattande och detaljerat gestaltningsprogram. Att det är så pass noggrant utfor-
mat kan ses i ljuset av att det är ett kulturminnesmärkt område som kräver en extra omsorgs-
full och passande gestaltning. Det är intressant att det trots allt inte finns kopplingar mellan 
gestaltningsprogram och detaljplan. Det måste betyda att det som anses viktigt har blivit re-
glerat direkt i detaljplanen och planbeskrivningen. I gestaltningsprogrammets syfte kan där-
emot utläsas något som skulle tala om en starkare koppling. Formuleringen att byggherren ska 
vid projekteringen, upphandlingen och uppförandet av bebyggelsen verka för att följa gestalt-
ningsprogrammet indikerar på gestaltningsprogrammet har upprättats med syfte att följas. 
Området ska se ut som i gestaltningsprogrammet även om det inte direkt hänvisas till i plan-
bestämmelserna. 

3.2.3 Centrala Kvarnholmen 

Kvarnholmen ligger i nordvästra delen av Nacka och omfattar 5 hektar mark och 6 hektar 
vattenområde. Området består av industribebyggelse som delvis är av kulturhistoriskt värde. 
Syfte med detaljplanen är att återanvända den typen av bebyggelse för nya bostäder och andra 
verksamheter och även möjligöra för ny bebyggelse. Totalt ska det skapas ca 320-340 nya 
bostäder. Marken ägs av Kvarnholmen Utveckling AB.42 
 
Gestaltningsprogrammet för Kvarnholmen är daterat till februari 2010 och omfattar 104 sidor. 
Planen har upprättats av Nyréns Arkitektkontor i samarbete med planenheten i Nacka 
kommun och Kvarnholmen Utvecklings AB. Gatuprojektering har utformats av Ramböll AB, 
belysningsprogram av Ljusgestaltning och utredning för Magasin V av BAU arkitekter. Det är 
ett mycket omfattande dokument med ungefär lika delar text och illustrationer. Programmet är 
uppdelat i flera avsnitt t.ex. bakgrund, platsens historia, stadsbildsanals, övergripande plan- 
och gestaltningsidé, byggnadsutformning, gator, parker, belysningsprogram, skyltprogram 
och konst. Avsnittet som berör byggnadsutformning är 30 sidor långt. Alla hus är numrerade 
och beskrivs ingående. Det som är speciellt för detta gestaltningsprogram för detta arbete är 
att det till största del är befintlig bebyggelse som ska förändras och anpassas. Gestaltnings-
programmet redovisar historien kring byggnaderna och vilka förändringar som är tillåtna 

                                                 
39 Nacka kommun (2000) Detaljplan för Danviks Stand del av Sicklaön 37:9, 37:13 m.fl. 
40 Nacka kommun (2000) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Danviks strand, fastigheterna Sicklaön 

37:9, 37:13  m.fl. 
41 Nacka kommun (2000) Detaljplan för Danviks Stand del av Sicklaön 37:9, 37:13 m.fl. 
42 Nacka kommun (2010) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för det av Kvarnholmen, Etapp 2 – Centrala 

Kvarnholmen. 
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enligt detaljplanebestämmelserna. I fall då tillbyggnad eller rivning och nybyggnad får ske 
står det noggrant hur dessa byggnader ska förhålla sig till omgivningen.43 
 
Gestaltningsprogrammets syfte redovisas i början av dokumentet. Det är inte ursprungligen 
skrivet i punktform men har valt att sammanfattade det.44 

o Gestaltningsprogrammet förtydligar detaljplanens intentioner och utgör underlag för 
kommande projekterings- och granskningsinsatser. 

o Plankartan hänvisar i bestämmelser avseende utformning och utförande till 
gestaltningsprogrammet. 

o Redovisa en gemensam och mellan parterna överenskommen ambitionsnivå för 
projektets fortsatta bearbetning och genomförande. 

 
Detaljplanen för Kvarnholmen etapp 2 - Centrala kvarnholmen vann laga kraft 12 juli 2010.45 
I planbestämmelserna finns hänvisningar till gestaltningsprogrammet. Nyckelorden är marke-
rade med fet stil. 
 

1. Vid ändring ska byggnadens yttre återställas till ursprunglig utformning i enlighet 
med gestaltningsprogrammet. 

2. Takterrass får anordnas i enlighet med gestaltningsprogram. 
3. Balkonger får skjuta ut utöver angiven byggrätt mot gård (se gestaltningsprogram sid. 

53). 
4. Burspråk får skjuta ut mot söder utöver angiven byggrätt över en fri höjd av 3,0 m (se 

gestaltningsprogram sid. 47). 
5. Generella bestämmelser: Kulturhistoriskt värdefull miljö. Åtgärder som kan förvanska 

denna miljö får inte vidtas. Den yttre miljön och all tillkommande bebyggelse ska 
utformas enligt gestaltningsprogram. 

 
Detta är det mest omfattande gestaltningsprogrammet i undersökningen. Detta kan bero på, 
som i föregående fall, att området är kulturminnesmärkt. I detta gestaltningsprogram står det 
klart och tydligt att detaljplanen hänvisar till gestaltningsprogrammet avseende utformningen 
och utförandet av området. Det kan inte annat än betraktas som att gestaltningsprogrammet 
ska följas. 

3.4 Lidingö 

3.4.1 Dalénum 

Dalénum kallas området som är beläget vid Lidingös södra strand där den industrihistoriskt 
minnesmärkta AGA-fabriken ligger. Siktet är att bygga cirka tusen lägenheter under en tio-
årsperiod. Området ska innehålla en blandning av bostads- och hyresrätter.46 Planområdet 
omfattar ca 26 hektar. Markägoförhållanderna är uppdelade mellan JM AB, Fortum Värme 
samägt med Stockholms stad, Lidingöstrands Fastigheter AB, Lidingö stad samt Stockholms 
lokaltrafik (SL).47  
 

                                                 
43 Nacka kommun (2010) Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan för det av Kvarnholmen, Etapp 2 – 

Centrala Kvarnholmen. 
44 Nacka kommun (2010) Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan för det av Kvarnholmen, Etapp 2 – 

Centrala Kvarnholmen. 
45 Nacka kommun (2009) Detaljplan för del av Kvarnholmen etapp 2 – Centrala kvarnområdet 
46 Lidingö Stad (2009) Planbeskrivning, detaljplan Dalénum del 1. 
47 Lidingö Stad (2009)  Genomförandebeskrivning, detaljplan Dalénum del 1. 
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Gestaltningsprogrammet för Dalénum är daterat till december 2009. Totalt omfattar det 17 
sidor. De är i sin tur uppdelade i två delar; gestaltningsprogram bebyggelse och gestaltnings-
program landskap. Bebyggelsedelen behandlar rubriker som övergipande vision, stadsbygg-
nadsstuktur, bebyggelseutformning, byggnadsmaterial samt kvartersfördelning och deras ka-
raktär. Landskapsdelen behandlar hur de gemensamma utrymmena (gårdar, belysning, konst, 
vegetation, kajer och bryggor samt gator och torg) ska gestaltas. Byggnadsdelen omfattar 8 
sidor och innehåller lika dela text och illustrationer. De olika kvarterens karaktär tillängas lika 
mycket uppmärksamhet, speciellt i frågor om hur den nya bebyggelsen samspelar med den 
minnesmärkta fabriken. Som exempel kan texten om materialval och färgsättning fungera. 
Det står att formspråket ska vara nutidsenligt och framåtblickande. Vid den befintliga bebyg-
gelsen ska det vara mer must och tyngd medan bebyggelsen kring stranden ska vara ljusare 
och luftigare. I huvudsak ska puts och tegel väljas med även andra inslag av fasadmaterial kan 
få förekomma.48 
 
I en kort inledning redogörs att syftet med gestaltningsprogrammet är att samordna den yttre 
miljöns utformning. Projektet är storskaligt och det ses därför västenligt att utforma en kvali-
tetsnivå anpassad till områdets läge och förutsättningar. Det ska betraktas som ett komplement 
till detaljplanen och ingå som bilaga i exploateringsavtalet mellan staden och byggherrarna. 
Gestaltningsprogrammet är framtaget i samarbete mellan Lidingö stad, byggherren JM AB 
och deras konsult HMXW Arkitekter.49 
 
Detaljplanen för Dalénum (del 1) vann laga kraft den 30 mars 2010. 50 I planbestämmelserna 
finns inga kopplingar till gestaltningsprogrammet. 
 
Därför har jag även tittat i planbeskrivningen för att se om det finns kopplingar där till ge-
staltningsprogrammet. Den referens som kan hittas är: ”Gestaltningsprogram för Dalénum, för 
såväl byggnader som utemiljöer har utarbetats. Gestaltningsprogrammet knyts till exploate-
ringsavtalet. Kommande rubriker ger en sammanfattning av dessa.”51 Sedan kommer en sam-
manfattning på drygt fyra sidor av gestaltningsprogrammets innehåll.  
 
I detaljplanen finns en koppling till planbeskrivningen52 

1. Ny bostad får inte placeras närmare än 20 m från påseglingsskydds yttre begränsning i 
vatten, se planbeskrivning.  

Detta är dock inte relevant för undersökningen i denna uppsats och i fråga om gestaltningen 
av bebyggelsen så finns ingen koppling till planbeskrivningen. 
 
Detta omfattande och noggrant utarbetade gestaltningsprogram kopplas inte till detaljplanen. 
Att gestaltningsprogrammet finns sammanfattat i planbesksrivningen ger en antydan att det 
som sägs i gestaltningsprogrammet ändå ska tas i stor beaktning. Men precis som det står i 
gestaltningsprogrammet ska det utgöra ett komplement till detaljplanen. 

3.4.2 Sjövik 

Sjövik ligger på Elfvikslandet. Området karakteriserar med gles bebyggelse och därför ska det 
endast tillkomma åtta stycken nya villor. Därmed kommer det skapas en bebyggelse med an-
senligt inslag av bevarad naturmark och stora fastigheter. Marken ägs av Lidingö stad.53 

                                                 
48 Lidingö Stad (2009) Gestaltningsprogram Dalénum 
49 Lidingö Stad (2009) Gestaltningsprogram Dalénum 
50 Lidingö Stad (2009) Planbeskrivning, detaljplan Dalénum del 1. 
51 Lidingö Stad (2009) Planbeskrivning, detaljplan Dalénum del 1. 
52 Lidingö Stad (2009) Detaljplan Dalénum del 1. 
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Gestaltningsprogrammet är daterat till 13 juni 2009. Detta gestaltningsprogram är av den 
enklare karaktären och omfattar endast 6 sidor. Det finns inga uppgifter om vem som tagit 
fram gestaltningsprogrammet men det står däremot att alla bilder ger exempel på gestalt-
ningen av Sjövik är av byggnader av Arkitektstudio WRB.54 
 
Enligt gestaltningsprogrammet är syftet med Sjövik att skapa ett samtida, enhetligt och sam-
manhållet område med hög arkitektonisk ambition. Det är viktigt att värna om det natursköna 
läget och lyfta fram ”nära naturen boendet” som en av de viktigaste kvaliteterna för området. 
Byggnaderna ska anpassas efter terrängen och materialvalet och färgsättning ska vara natur-
nära. Husen ska alltså smygas in i landskapet. Gestaltningsprogrammet innehåller mycket lite 
text och det redovisas mest bilder på hus med likande arkitektur. Mellan bilderna finns korta 
kommentarer om utformningen. T.ex. kan det stå att tak ska vara flacka för att smälta in i 
landskapet, fasader utformas med stora glaspartier i syfte att spegla landskapet, belysningen 
ska vara en del av arkitekturen och utformas efter ett sammanhållet koncept. Det står även att 
terrängen ska utforma byggnadsvolymer för att bevara naturmark och skapa kontakt mellan 
ute och inne. Glaspartier ska sudda ut gränserna och naturen blir en del av inomhusmiljön.55 
 
Detaljplanen för Sjövik56 blev år 2010 blev antagen av kommunfullmäktige. Planen blev då 
överklagad med Länsstyrelsen avslog överklagan. Detaljplanen har fortfarande inte vunnit 
laga kraft.57  I planbestämmelserna återfinns inga anvisningar till gestaltningsprogrammet.  
 
Som i ovanstående fall har jag letat i planbeskrivningen efter kopplingar till gestaltningspro-
grammet. Den referens som kan hittas är; ” För Sjövik har ett gestaltningsprogram tagits fram. 
Delar av gestaltningsprogrammet redovisas i följande avsnitt och gestaltningsprogrammet i 
sin helhet utgör bilaga till planhandlingarna.”58 Sedan redovisas mycket riktigt delar av 
gestaltningsprogrammet.  
 
I planbestämmelserna finns en koppling under rubriken ”utseende”.59 

1. Utseende: gällande gestaltning av byggnader och tomter, se planbeskrivning s 7-10. 
Det betyder att även om detaljplanen är kopplad till planbeskrivningen, vilket kan anses mer 
korrekt, så är det till samma innehåll som återfinns i gestaltningsprogrammet. 
 
Trots att det är ett mindre omfattande gestaltningsprogram visar den tanken bakom områdets 
tilltänkta karaktär. Idén är att skapa ett område med arkitektonisk ambition med syfte på mo-
dern arkitektur. Därför kan det tänkas att meningen är att skapa lite frihet för arkitekterna och 
fastighetsägarna att utforma byggnaderna själva. Känslan man får av gestaltningsprogrammet 
(även om planbeskrivningen innehåller samma material) är att det ska vara vägledande. Den 
ger starka indikationer på hur området ska gestaltas utan att detaljstyra utformningen. 

                                                                                                                                                         
53 Lidingö Stad (2009) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Sjövik. 
54 Lidingö Stad (2009) Gestaltningsprogram – Detaljplan Sjövik  
55 Lidingö Stad (2009) Gestaltningsprogram – Detaljplan Sjövik  
56 Lidingö Stad (2009) Detaljplan Sjövik, utvidgning av kvarteret Furutorp stadsdelarna Elfvik och Yttringe. 
57 Lidingö Stad (2010) Sjövik <http://www.lidingo.se/toppmeny/byggabomiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/ 

detaljplaner/pagaendedetaljplaner/sjovik.4.2a171900123553edb7980006012.html> 
58 Lidingö Stad (2009) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Sjövik. 
59 Lidingö Stad (2009) Detaljplan Sjövik, utvidgning av kvarteret Furutorp stadsdelarna Elfvik och Yttringe. 
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3.5 Solna 

3.5.1 Kv Laboratoriet och del av kv Polisen m fl (I ngenting)  
Stadsdelen som kallas Ingenting är området kring Statens bakteriologiska laboratorier (SBL) 
som ligger i östra delen av Huvudsta. Området är omgivet av befintliga byggnader och bostä-
der och planläggningen ska möjligöra en komplettering med ca 700 nya bostäder och 48 000 
kvm kontor. Marken som berörs av nya planläggningen ägs av Skanska Fastigheter, Vasakro-
nan, Banverket samt Solna stad. De områden som är avsedda till allmänna platser ska överfö-
ras till fastigheter ägda av Solna stad.60  
 
Gestaltningsprogrammet är daterat 6 augusti 2009 och omfattar 27 sidor. Dokumentet har 
tagits fram av Solna stad, AIX Arkitekter, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Skanska 
Fastigheter, Skanska Nya Hem samt AP Fastigheter. Gestaltningsprogrammets huvudrubriker 
är: övergripande gestaltning, byggnadsminnet, yttre miljö, bebyggelse och kvartersmark samt 
tillgänglighet och trygghet. Avsnittet om bebyggelse och kvartersmark redovisar bebyggel-
sens gestaltning med hjälp av hälften text och hälften illustrationer. Det redogörs för hur fasa-
den ska exponeras i olika vädersträck och hur byggnaderna ska förhålla sig till de byggnads-
minnen som finns på området. Det ges exempel på färgsättning, materialval samt hur kvarte-
ren ska gestaltas.61 
 
I det inledande avsnittet berättas det om platsens historia och betydelsen av byggnadsmin-
nena. Utformningen av området har som utgångspunkt att framhäva kvalitéerna hos bygg-
nadsminnet och samtidigt få en karaktär som samspelar med intilliggande bebyggelse i 
Huvudsta. Det står även att syftet med gestaltningsprogrammet inte är att detaljstyra utform-
ningen av enskilda delar utan att ge de fysiska förutsättningarna för de viktigaste elementen i 
det offentliga rummet, markbehandlingen och de viktigaste fasaderna.62  
 
Detaljplanen för kv Laboratoriet och del av kv Polisen m.fl. (P10/5) vann laga kraft den 7 
april 2010.63  I planbestämmelserna återfinns referenser till gestaltningsprogrammet. Nedan 
redovisas alla kopplingar till detaljplan och under vilka rubriker de återfinns.  
 

1. Placering, utformning, utförande: Bostadsbyggnad skall placeras i huvudsaklig 
överensstämmelse med illustration, se planbeskrivning och gestaltningsprogram. 

2. Varsamhetsbestämmelser: Närmare precisering, se gestaltningsprogram. 
3. Skyddsbestämmelser: Närmare precisering, se gestaltningsprogram och 

byggnadsminnesförklaring. 
 
Kopplingar till detaljplanen är relativt få i jämförelse med gestaltningsprogram i samma om-
fattning och detaljeringsgrad. Det står i gestaltningsprogrammet att syftet inte är att detaljstyra 
utformningen av enskilda delar utan istället ge fysiska förutsättningarna för de viktigaste ele-
menten i det offentliga rummet, markbehandlingen och fasaderna. Detta stämmer överens 
med formuleringen i planbestämmelsen som hänvisar till gestaltningsprogrammet. Hur 

                                                 
60 Solna Stad (2010) Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för kv. Laboratoriet och del av Polisen 

m.fl. 
61 Solna Stad (2009) Gestaltningsprogram Ingenting – gestaltningsprogram för detaljplan för kv. Laboratoriet 1 

och del av Polisen 2 m.fl. 
62 Solna Stad (2009) Gestaltningsprogram Ingenting – gestaltningsprogram för detaljplan för kv. Laboratoriet 1 
och del av Polisen 2 m.fl. 
63 Solna Stad (2009) Detaljplan för kv. Laboratoriet och del av Polisen m.fl. inom stadsdelen Huvudsta i Solna 

stad 
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mycket gestaltningsprogrammet egentligen ska styra utformningen är, med tanke på dessa 
formuleringar, svårt att säga. Det är troligen en blandning mellan styrande och vägledande. 

3.5.2 Grönlingen 

Kv Grönlingen är beläget i Järvastaden. Det är en ny stadsdel i norra Solna i anslutning till 
grönområdena längst Igelbäcken. Plan- och byggprocessen för Järvastaden är uppdelad i flera 
etapper och detta är den tredje. Den färdigställda stadsdelen ska totalt rymma ca 4000 bostä-
der.64 Syftet med detaljplanen för den tredje etappen är att möjligöra byggandet av ca 1100 
bostäder, både flerbostadshus och småhus. Marken ägs av Järvastaden AB.65  
 
Gestaltningsprogrammet är daterat till november 2007 och omfattar 67 sidor. Gestaltnings-
programmet är upprättat av Solna stad i samverkan med Järvastaden AB. Nyréns arkitekt-
kontor och Grontmij har även medverkat i egenskap av konsulter. Dokumentet är uppdelat i 
tre huvudavsnitt; inledning, allmän- och gemensam mark samt kvartersmark och bebyggelse. 
Allra sist finns två bilagor; riktlinjer för färgsättning och riktlinjer för skelettjordar och hård-
gjorda ytor. Först beskrivs området och hur den övergipande gestaltningen ska se ut. Det ska i 
huvudsak vara en småskalig, tät och grön känsla med trädgårdsstadskaraktär. I områden som 
är i direkt anslutning till grönstråk ska bebyggelsen hållas till två-tre våningar medan det 
längst huvudstråken bli en högre exploatering med fyra-fem våningar och tätare bebyggelse. I 
avsnittet om gemensam mark redovisas planer för torg, parker, naturmark, gator, gångstråk 
m.m. Det är beskrivet detaljerat vad gäller placeringen av dessa speciella utrymmen i pla-
nen.66 Exempel på formulering för gångstigar: ”Öster om gata 4 i förlängning av 
naturmarksparken, ska en smal grusad gångstig (ca 2 meter bred) anläggas. Gångstigen leder 
upp i naturmarken och löper längs med husens baksida.”67 Ett annat exempel är vilken vegeta-
tion som ska användas: ” Blommande fruktträd, exempelvis Prunus avium ’plena’ och fylld-
blommigt fågelbär, ger torget en spännande vårblomning.”68 
 
Illustrationerna består av noggranna skisser, tvärsnitt på gatusektioner och en del referensbil-
der. Avsnittet om bebyggelsen är även det detaljerat med skisser. Hela området delas upp i 
sex delar, A-F, beroende på hustyper och sammanhängande bebyggelse. Alla områden har ett 
eget avsnitt där de beskrivs ingående.69 Exempel på en formulering om fasaden: ”Fasader ska 
utföras i puts eller putsliknande material i mustigt gula och orangegula kulörer samt varmt grå 
(se bilaga.)”70 Eller ett annat exempel om takens utformning: ”Tak ska utföras i grå eller svart 
plåt alternativt aluzink eller sedum. Takmaterial och färg ska vara enhetligt för hustypen.”71 
 
I detta omfattande gestaltningsprogram har även syfte, mål och status redovisats. Syftet med 
gestaltningsprogrammet är att samordna kvaliteter för gestaltningen av byggnader, kvarters-
                                                 
64 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
65 Solna stad (2010) Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för kv. Laboratoriet och del av Polisen m.fl 
66 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
67 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
68Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom Järvastaden, 

kv Grönlingen m.fl. 
69 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
70Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom Järvastaden, 

kv Grönlingen m.fl.  
71 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
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mark och allmänna gator och mark. Det ska säkerhetsställas genom en omsorgsfull, varierad 
och samordnad gestaltning. Gestaltningsprogrammens mål och status redovisar i punktform.72 
 
Gestaltningsprogrammets mål:73 

o Säkra en kvalitetsnivå för det offentliga rummet, bebyggelse och gårdar inom 
kvartersmark. Inom kvartersmark är egenskaperna i relation till det offentliga 
rummet huvudsaken. 

o Att alla som medverkar i arbetet med att utforma och bygga den nya stadsdelen 
ska ha en gemensam bild av kvalitetskraven vad gäller mark och byggnader. 

o Möjliggöra en kommunikation, till intressenter av olika slag, av den framtida 
stadsdelen och de kvalitetskrav som utgör utgångspunkterna för områdets 
gestaltning. 

 
Gestaltningsprogrammets status:74 

o Gestaltningsprogrammet ska biläggas exploateringsavtalet mellan Solna stad 
och Järvastaden och i relevanta delar bindas i detta avtal.  

o Gestaltningsprogrammet ska också fungera som riktlinje för de byggherrar och 
arkitekter som tar vid i projektet efter planskedet, samt utgöra ett stöd 
vidkommande handläggning av bygglov och bygganmälan inom planområdet. 

 
Detaljplanen för Kv Grönlingen m fl (P08/0128) vann laga kraft den 22 februari 2010.75 I 
planbestämmelserna finns inga anvisningar till gestaltningsprogrammet. 
 
Därför har jag undersökt om det finns referenser i planbeskrivningen till gestaltningspro-
grammet. Det finns endast en koppling och den lyder: ”Det är viktigt att området får ett sam-
manhållet uttryck och en god arkitektonisk gestaltning. Ett gestaltningsprogram ska därför tas 
fram och biläggas ett exploateringsavtal mellan Solna stad och Järvastaden och i relevanta 
delar bindas i detta avtal. Gestaltningsprogrammet ska också fungera som riktlinje för de 
byggherrar och arkitekter som tar vid i projektet efter planskedet, samt utgöra ett stöd vid 
kommande handläggning av bygglov och bygganmälan inom planområdet för att området ska 
få avsedd karaktär.” Detta är således nästan exakt gestaltningsprogrammets status.76 Däremot 
har en del avsnitt om bebyggelsen som finns i gestaltningsprogrammet tagits in i sin helhet i 
planbeskrivningen. Det är avsnitt som är tagna ur det mer generella och beskrivande avsnitten 
från gestaltningsprogrammet. Dvs. tas inte de allra mest detaljerade skisserna upp i 
planbeskrivningen.  I detaljplanens planbestämmelser finns däremot ingen koppling till plan-
beskrivningen.77 
 
Detaljplanen hänvisar inte till gestaltningsprogrammet. Istället står det uttryckt att gestalt-
ningsprogrammet ska biläggas exploateringsavtalen och i relevanta delar bindas i detta avtal. 
Gestaltningsprogrammet ska fungera som riktlinje för byggherrar och arkitekter samt fungera 
som stöd vid bygglovshandläggning. Summerat tolkar jag det som att gestaltningsprogrammet 
både är vägledande men i vissa delar även styrande.   

                                                 
72 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
73 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
74 Solna stad (2007) Gestaltningsprogram – riktlinjer och utformning av mark- och bebyggelse inom 

Järvastaden, kv Grönlingen m.fl. 
75 Solna stad (2008) Detaljplan för kv Grönlingen m.fl. 
76 Solna stad (2008) Planbeskrivning tillhörande kv Grönlingen m.fl. (Järvastaden). 
77 Solna stad (2008) Detaljplan för kv Grönlingen m.fl. 
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4. Intervjuer 
 

4.1 Intervju med Ewa Lundin, 
 bygglovshandläggar Huddinge kommun 
onsdag 11 maj 2011 kl. 13.00 
Tekniska Nämndhuset, Huddinge kommun, Sjödalsvägen 29 
 
Ewa Lundin har jobbat i Huddinge Kommun sedan 1988. Fram till år 1992 jobbade hon som 
bygglovshandläggare och sedan som bygglovschef mellan år 1992-2008. Sedan dess har Ewa 
jobbat 80% som handläggare fram till sin pension i juni 2011. Ewa har således stor erfarenhet 
av bygglovsfrågor och har träffat på många gestaltningsprogram under sitt långa yrkesliv. 
Ewa kommer ideligen i kontakt med gestaltningsprogram i sitt arbete, det gör man ofta som 
handläggare. Stöter hon på en detaljplan som hon inte har sett tidigare läser hon alltid planbe-
skrivningen och gestaltningsprogrammet för att skaffa sig en uppfattning om planens syfte. 
Det är jätteviktigt att ha syftet med planen klart för sig vid bygglovsprövning och gestalt-
ningsprogrammet är ett jättebra stöd. ”Jag är en förespråkare för gestaltningsprogram, jag 
tycker att de är ett bra stöd för att få ett bra och sammanhängande område” 
 
Ewa tycker att gestaltningsprogram och detaljplan ska ställa rimliga krav vad gäller utform-
ningen. Att reglera att husen ska ha träfasader utgör sällan ett problem, det går att genomföra 
även om byggherrarna hävdar att puts blivit ett mer modernt eller billigare alternativ. Ewa 
hänvisar också till ett exempel när fönsterbågar som skulle vara av trä istället fick godkänt att 
utföras i målad aluminiumprofil. Anledningen var att gemene man inte skulle se någon skill-
nad. Ewa tycker därför att det som inte syns ska inte heller regleras. Varken gestaltningspro-
gram eller detaljplan bör styra fler saker än vad som kan följas upp. Husvolymer, gator, bredd, 
allmänna planteringar, husets kulörer (i lämplig detaljeringsgrad) brukar gå bra att reglera 
men det fungerar inte att försöka styra den enskilde fastighetsägaren i detalj om vad den får 
göra på sin fastighet. 
 
Att det i detaljplanen står att utformningen ska vara i enlighet med gestaltningsprogram säger 
Ewa att det är samma som om det står att det skall följa gestaltningsprogram. Jag visar ett 
exempel på formulering från gestaltningsprogrammet för Västra Balingsnäs där det står att 
gestaltningsprogrammet ska utgöra en planhandling och ett villkor för utnyttjande av de rät-
tigheter som detaljplanen ger. Detta tolkar Ewa som en stark formulering att gestaltningspro-
grammet ska följas.  
 
Självklart kan det vara både bra och dåligt när gestaltningsprogram kopplas till detaljplan. 
Svårigheterna kommer främst när området har fått några år på nacken och fastighetsägarna, 
föreningen eller de som förvaltar fastigheten tycker det vore trevligt med lite uppfräschning 
och förändring. Då kan det bli problem med avvikelser, t.ex. en annan kulör på fasaden som 
grannar reagerar på. Om det då finns ett gestaltningsprogram eller planbestämmelse att luta 
sig mot kan kommunen kräva att detta ska åtgärdas och planen ska följas. Ewa säger att om 
det finns ett gestaltningsprogram eller bestämmelse är det generellt lättare att hävda att en viss 
utformning ska följas. Det finns exempel där fastighetsägarna har målat om fasaderna så de 
avviker från resten av området men där kommunen inte kan göra någonting eftersom det i 
dessa, oftast äldre, planer inte regleras vilka kulörer som är lämpliga. Det finns inte heller 
något gestaltningsprogram att hänvisa till. 
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Ewa säger vidare att kommunen har en vilja att det ska se ut och kvarstå på ett speciellt sätt så 
ska de detaljstyra genom detaljplan eller andra sätt. Om kommunen istället eftersträvar en 
större flexibilitet ska de låta bli att detaljstyra gestaltningen. Det går även att bestämma 
gestaltning genom att kulturklassa byggnader och utformning, något som Huddinge kommun 
verkar inventera med jämna mellanrum. 
 
Vid fråga om bygglovsansökan ofta avviker från detaljplanen säger Ewa att vid större nyex-
ploateringsprojekt så finns oftast byggherrarna med från början och utformar gestaltningen i 
samarbete med kommunerna. Där är alla ofta rörande överens om hur området ska se ut. 
Större byggherrar tenderat även att avvika mindre från gestaltning och detaljplan, troligen för 
att de varit med under processen. Kommer det en ny byggherre senare i processen kan det 
dock se annorlunda ut. Ewa säger att de på myndigheten är restriktiva med att godkänna avvi-
kelser från moderna planer. Dit räknas planer som är högst 5-10 år gamla. Grundtanken är att 
en modern plan ska följas. Men det finns en punkt där byggherrarna försöker tänja på planbe-
stämmelsen när de söker bygglov. De vill efterstäva en högre exploateringsgrad. Men är det 
angivet i planen t.ex. hur många hus som får finnas i ett visst delområde och det inte följs 
måste de ändra i bygglovsansökan. Om planen och gestaltningsprogrammet ska följas försö-
ker jag att styra byggherrarna i den riktningen så att de uppfyller alla krav, säger Ewa. 
 
Med det finns även en del andra exempel. Ewa berättar hur hon var tvungen att ändra ett 
bygglov trots att det uppenbart avvek från både planbestämmelse och gestaltningsprogram. I 
Västa Balingsnäs skulle marken förbli orörd och alla byggnader skulle anpassas till terrängen. 
Detta står uttryckt både i gestaltningsprogrammet och i detaljplanen. Skanska som var en av 
byggherrarna för en sektion gick till kommunen och hävdade att de just då inte hade råd att 
bygga på det viset. Med den sviktande konjunkturen gick det inte att sälja husen för så mycket 
de önskade. De ville därför plana ut marken och bygga på vanligt sätt. Ewa säger att om de 
hade kommit in med ansökan till bygglovsavdelningen hade de inte beviljats denna ”avvi-
kelse”, det hade blivit ett nej och troligen skulle de ha starka skäl att vinna vid en överklagan. 
Skanska hade istället vänt sig till kommunens tjänstemän och därmed fått klartecken att bygga 
på önskat sätt. Detta är i hög grad en politisk fråga. Ewa hävdar att det kan vara samma politi-
ker som säger ja till en plan för att sedan godkänna ändringar. Politiker byts också ut och ef-
tersom planprocessen är lång kan det komma någon annan som inte är insatt i planen och 
godkänna ändringar som inte var menade från början. Pengar är ett starkt styrmedel och både 
byggherrarna och kommunen vill ha sin del av kakan. 
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4.2 Intervju med Benjamin Hellström 
Bygglovsingenjör, Haninge kommun 
Intervju genomförd per e-post 
16 maj 2011 
 
Benjamin Hellström kommer i kontakt med gestaltningsprogram vid uppskattningsvis en 
fjärdedel av sina ärenden. Om detaljplanen hänvisar till gestaltningsprogrammet läser han 
alltid berörda delar i gestaltningsprogrammet. I andra fall läser han dem nästan aldrig. 
Hellström använder inte heller gestaltningsprogrammet som stöd vid bygglovsprövning såvida 
det inte finns hänvisningar i detaljplanen. Då använder han sig av de konkreta delarna, t.ex. 
om det finns riktlinjer.  
 
På frågan om han upplever ett problem vid bygglovsprövning om en detaljplan är kopplad till 
gestaltningsprogrammet svara han: 
- Gestaltningsprogrammen kan vara både detaljerade eller mer övergripande/beskrivande. I 
de fallen gestaltningsprogrammet innehåller tydliga riktlinjer för t.ex. utformning inom vär-
defull miljö så är gestaltningsprogrammet användbart. Det är ganska vanligt att gestalt-
ningsprogrammen beskriver mer bakgrund, äldre och ny bebyggelse, och mjuka faktorer som 
t ex ”attraktivt område”, ”trivsamt”, ”en samordnad bebyggelse” m.m. Detta anser jag säl-
lan ger något av värde vid bygglovprövningen eftersom det ändå är de juridiska dokumenten i 
detaljplanen samt lagstiftning och prejudicerande rättsfall som ligger till grund för bedöm-
ning. Vad som är ”attraktivt” kan igår vara en sak och idag en annan beroende på vad nya 
rättsfall säger. Det kan bli ett problem om gestaltningsprogrammet beskriver planens syfte 
och där ett överprövat beslut leder till motsatsen. Vill man säkerställa krav på utformning, 
materialval mm så måste man skriva in allt i detaljplanen. Sammanfattningsvis så anser jag 
att gestaltningsprogram med tydliga/konkreta riktlinjer är användbart medans de mer allmänt 
beskrivande är överflödiga. 
 
En annan fråga var om Hellström upplever du problem med att veta hur planbestämmelse ska 
tolkas t.ex. står ”Den yttre miljön och all tillkommande bebyggelse ska utformas enligt 
gestaltningsprogram.”: 
- Innehåller gestaltningsprogrammet tydliga riktlinjer så funkar det. När det står ”ska utfor-
mas enligt gestaltningsprogram” så bedömer jag att gestaltningsprogrammet också blir bin-
dande (tydligare koppling). Ibland är det mer vagt formulerat, t ex ”gestaltningsprogrammet 
ligger till grund för bedömning” eller ”skall utföras med ledning av”, i dessa fall kan bygg-
lovsbesluten ”spreta” en del då olika handläggare gör olika bedömningar.  
 
Vidare finns en fråga om det händer det att bygglovsansökan avviker från detaljplanen (och 
indirekt gestaltningsprogrammet) i fall då detaljplanen hänvisar till gestaltningsprogrammet?  
- Ja, det händer ofta i vissa planer. Vi har t ex detaljplaner med hänvisning till gestaltnings-
program som innehåller riktlinjer för färgsättning och materialval. Det händer i ca hälften av 
ärendena med sådana planer att sökanden har angett en färg eller material som strider mot 
riktlinjerna. Det hade varit enklare för både sökanden och handläggaren om allt fanns i plan-
kartan. 
 
Sammanfattningsvis säger Hellström: Om  ett gestaltningsprogram behövs för att säkerställer 
syftet med detaljplanen med tydliga riktlinjer och inte får plats i plankartan så kan man ta 
fram ett sådant separat dokument, annars kan det slopas! Jag skulle rekommendera att man 
arbetar med planbestämmelser på ett sådant sätt att gestaltningsprogram inte behövs (detta 
kan kräva en större arbetsinsats i planarbetet). 
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5. Avslutande diskussion 
 
I lagen finns ingen hänvisning till att gestaltningsprogram måste upprättas. Det är trots allt 
vanligt att tid och resurser läggs på att upprätta gestaltningsprogram som innehåller rätt om-
fattande detaljeringsgrad.  Anledningen till detta tros ligga i politikers vilja att kunna före-
ställa sig området innan de fattar beslut om exploateringen. För politikerna är det i slutändan 
viktigt att gestaltningen blir som de har lovat allmänheten att det ska se ut, det får i alla fall 
inte bli sämre. Gestaltningsprogrammet kan delvis ses som en av deras säkerheter att styra 
över utformningen. Byggpolitiken bygger även på ekonomiska aspekter där både byggherrar 
och kommunen vill tjäna pengar. Gestaltningsprogram och deras områdesskisser är även ett 
bra dokument att visa för allmänheten som berörs eller som reklam för framtida innevånare i 
området. Gemensam nämnare för de flesta gestaltningsprogram i denna uppsats är att de har i 
syfte att samla alla inblandade parter i processen kring en gemensam bild och idé hur området 
ska vara utformat. På ett eller annat sätt uttrycks det även att gestaltningsprogrammet ska 
säkra den önskade kvalitetsnivån för området. 
 
Som de två intervjuerna visar finns det delade meningar om gestaltningsprogram. Ewa Lundin 
förmedlar en mer positiv inställning till gestaltningsprogram än den Benjamin Hellström be-
skriver. Grovt draget så är Lundin en förespråkare medan Hellström snarare vill använda sig 
av bättre planbestämmelser. På ett plan är dock båda överrens om att gestaltningsprogram 
fungerar bra om det är konkreta saker som behöver regleras och det kräver större plats än 
plankartan. Att de båda handläggarna ändå har olika uppfattning och inställning till gestalt-
ningsprogrammet kanske beror på hur rutinerna ser ut i deras respektive kommun. Att följa 
upp det och undersöka hur fler handläggare på andra kommuner förhåller sig till gestaltnings-
program är en av fler intressanta fortsättningar på denna undersökning. 
 
Trots att gestaltningsprogrammet inte är ett juridiskt dokument finns det i vissa planbestäm-
melser starka kopplingar till gestaltningsprogrammet. I detta arbete går det att urskilja olika 
typer av kopplingar mellan detaljplanens planbestämmelser och gestaltningsprogrammet.  
 
Planbestämmelsernas kan hänvisa: 

1. till hela gestaltningsprogrammet 
2. konkret till en viss sida i gestaltningsprogrammet 
3. planbeskrivningen hänvisar till gestaltningsprogrammet 
4. inte alls hänvisa 
(5. genom informationsruta, ej planbestämmelse) 

 
Nedan är en tabell som sammanfattar undersökningen i detta arbete. Siffrorna hänvisar till 
listan ovan. Gestaltningsprogrammets karaktär sammanfattar varje gestaltningsprogram och 
rubriken gestaltningsprogrammets funktion är både baserat på hur det är kopplat till detaljpla-
nen men även på en övergipande känsla jag fick efter varje undersökning. Det övergipande 
intrycket, oberoende på om det finns kopplingar i detaljplanens planbestämmelser eller inte, 
är att det flesta gestaltningsprogram är upprättade i syfte att följas.  
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Kommun Detaljplan för Typ av 

koppling 

Gestaltningsprogrammets 

karaktär 

Gestaltningsprogrammets 

funktion 

Huddinge Västa Ballingsnäs 1 Omfattande, detaljerat, 
stark koppling till detaljplan 

ska följas 

 Vistabergs Allé 1, 5 Omfattande, mindre 
detaljerat, stark koppling 
till detaljplan 

ska följas 

Haninge Vega 1, 1, 5 Mindre omfattande, 
övergripande, mjuk 
koppling till detaljplan 

vägledande 

 Ålstavägen 3, 5 Ej omfattande, 
övergripande, ingen 
koppling till detaljplanen 

vägledande 

Nacka Danviksstrand 3 Omfattande, detaljerat, 
ingen koppling till 
detaljplan 

ska följas 

 Kvarnholmen 1, 2 Omfattande, detaljerat, 
stark koppling till detaljplan 

ska följas 

Lidingö Dalénum 1 Omfattande, detaljerat, 
mjuk koppling till detaljplan 

ska följas 

 Sjövik 3 Ej omfattande, mycket 
övergripande, ingen 
koppling till detaljplan 

vägledande 

Solna Ingenting 1 Omfattande, övergipande, 
mjuk koppling till detaljplan 

vägledande – ska följas 

 Grönlingen 3 Omfattande, detaljerat, 
ingen koppling till 
detaljplan 

Vägledande – ska följas 

 
 
 
Denna undersökning ger uppslag för vidare studier i ämnet och det finns många andra 
ingångar och undersökningsmöjligheter. Det är t.ex. intressant att undersöka i vilket skede 
gestaltningsprogrammen upprättas. I denna undersökning har det datum som står på gestalt-
ningsprogrammet noterat, och därefter när detaljplanen vunnit laga kraft. Men ett annat per-
spektiv är att undersöka vid vilken tidpunkt i planprocessen gestaltningsprogrammet börjar 
utformas. Kan det finnas flera olika versioner av gestaltningsprogrammet som ändras under 
processens gång eller upprättas ett dokument för att sedan inte ändras avsevärt? En annan 
ingång kan vara att undersöka gestaltningsprogrammen ur ett historiskt perspektiv. Är detta 
ett nytt fenomen eller har det funnits sådana omfattande och ambitiösa gestaltningsprogram 
tidigare? Hur användes de i relation till detaljplanen? 
 
Ännu mer intressant, enligt min mening, är att undersöka hur områden där gestaltningspro-
gram blivit upprättade verkligen har byggds och gestaltats i slutändan. I sin intervju gav Ewa 
Lundin ett exempel på hur Skanska gick emot planbestämmelserna. Kan det finnas fler sådana 
fall eller är det vanligare att det allra mesta faktiskt blir som gestaltningsprogrammet skildrar 
området. Detta ser jag som en naturlig uppföljning till undersökningen i denna uppsats. 
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