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Sammanfattning 
Kommunernas och de förvaltande myndigheternas arbete med gestaltningsprogram har växt 
fram sedan slutet av 1990-talet. Innan dess hade några få gestaltningsprogram tagits fram i 
t.ex. Stockholm. Myndigheternas, främst Trafikverket (tidigare Vägverket och Banverket) och 
fortifikationsverket arbete med gestaltningsprogram grundar sig i ett handlingsprogram från 
regeringen som skulle öka de förvaltande myndigheternas arkitektoniska arbete. De privata 
aktörerna är en del av framtagandet av gestaltningsprogram på kommunal nivå, då de 
tillsammans med kommunen tar fram målsättningar för gestaltningen som dokumenteras av 
byggherrens arkitektkontor i ett gestaltningsprogram. 
Det visar sig att gestaltningsprogram inom kommuner kan användas på två sätt, dels för ny 
och dels för befintlig bebyggelse. Dessa två typer har oftast skilda syften och tas fram på olika 
sätt. För ny bebyggelse är syftet för kommunen att kunna bestämma hur det blivande området 
ska se ut. Dessutom är det ett sätt för kommunen att uppnå den kvalité som de önskar. I det 
här fallet är ofta byggherren en motpart som vill ha övergripande principer istället för 
detaljerade beskrivningar som måste följas i gestaltningsprogrammet. 
För befintlig bebyggelse kan kommuner ta fram gestaltningsprogram för att värna om 
kulturvärdena och för att förändringar i bebyggelsen ska vara anpassad till dessa. Den här 
sortens gestaltningsprogram tar kommunerna oftast fram själva men i samråd med berörda 
parter så som fastighetsägare, boende m.fl. 
Den juridiska aspekten tas också upp i arbetet. Statusen på gestaltningsprogram kan 
kommuner reglera antingen genom planbestämmelser eller som ett genomförandeavtal mellan 
kommunen och byggherren.  

Abstract 
Municipalities and the managing authorities' work with aesthetic design programs has evolved 
since the late 1990's. Before that, a few aesthetic design programs developed in e.g. 
Stockholm. The Swedish authorities, mainly Trafikverket (formerly Vägverket and 
Banverket) and Fortifikationsverket work with aesthetic design programs are based on a 
statement from the government that would increase the administrative authorities architectural 
work. The private sector is part of the development of the aesthetic design programs at the 
municipal level, since they, together with the municipality develops goals for conformation as 
documented by the architect of commissioner of the building project in an aesthetic design 
program. 
It turns out that the design program in the municipalities can be used in two ways; in new 
building projects and for existing built environments. These two types usually have different 
objectives and are developed in different ways. For new construction, the purpose for the 
municipality is to determine how the prospective area should look like. It is also a way for 
municipalities to accomplish the quality they desire. In this case it is often the commissioner 
of the building project who wants broad principles rather than detailed descriptions that must 
be followed in the aesthetic design program. 

For existing developments, municipalities develop design program for the protection of 
cultural values and guarantee that changes in the built environment should be adapted to 
these. The municipalities usually produce this kind of aesthetic design program by themselves 
but in consultation with the private sector such as property owners, residents and others 

The legal aspect is also described in this work. Municipalities can regulate the status of the 
design program either by provision plans, or as an executive agreement between the 
municipality and the developer.  
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Introduktion till problemområdet 

Bakgrund och syfte 
Kommunernas samhällsplanering har utvecklats mycket under de senaste 50 åren. Främst har 
planeringen blivit mer detaljerad och inbegriper fler områden än vad den tidigare har gjort. 
Som ett sätt att lättare detaljstyra nya planområden har arbetet kring gestaltningsprogram växt 
fram inom svensk samhällsplanering. Samtidigt finns ingen juridisk styrning av 
gestaltningsprogram och därmed ingen gemensam utgångspunkt att arbeta kring (Kalbro, 
Lindgren & Paulsson 2012). På grund av den oklara juridiska kopplingen och programmets 
mer eller mindre spontana framväxt kan det vara viktigt att diskutera hur kommuner, statliga 
verk och privata aktörer arbetar med gestaltningsprogram 

Gestaltningsprogram används främst av kommuner, statliga verk och privata aktörer för 
gestaltande avsikter när det handlar om arkitektur, stadsbyggnad och infrastruktur. Aktörernas 
arbete kring framtagandet och användning av gestaltningsprogram skiljer sig dessutom i 
framtagandet även mellan t.ex. kommuner. Det är inte endast framtagandet som skiljer sig, 
utan också hur institutionerna arbetar kring uppföljning av gestaltningsprogram (Tornberg 
2008). Uppföljningen kan syfta på två saker, dels hur erfarenheter kring framtagandet av 
gestaltningsprogrammen kan tas till vara och dels ifall syftet med gestaltningsprogrammet 
efterföljs, alltså om det gestaltade området i praktiken uppfyllde de riktlinjer och/eller krav 
som står beskrivet i gestaltningsprogrammet. Det här arbetet kommer att syfta på den senare 
delen, uppföljning av det fysiska resultatet.  

Tornberg 2008 tar i sin avhandling upp att arbetet med och uppföljning av 
gestaltningsprogram skiljer sig mellan olika institutioner så som statliga verk, kommuner och 
privata aktörer. Utifrån den bakgrunden kommer syftet med det här arbetet att undersöka hur 
statliga verk, kommuner och privata aktörer arbetar med gestaltningsprogram med särskild 
betoning på arbetet kring uppföljningen av dessa program. Arbetet tenderar även att svara på 
frågan ifall användningen av gestaltningsprogram skiljer sig mellan kommuner, statliga verk 
och privata aktörer.  
Genom att arbeta med dessa frågor kan vi få en större förståelse kring 
gestaltningsprogrammets användning och kan därmed utveckla arbetet kring program med 
avsikt att reglera gestaltningen. Svaren på frågorna kan även ge en hint om byggherrar har 
skilda krav på sig beroende på vilken kommun de har verksamhet i. Visar det sig att arbetet 
med och uppföljningen av gestaltningsprogram skiljer sig mellan kommuner kan det medföra 
en ogynnsam osäkerhet inom branschen. 

Metod 
De som främst arbetar med gestaltningsprogram är myndigheter som Trafikverket och 
Fortifikationsverket, kommuner samt privata aktörer. För att beskriva de skillnader som finns 
mellan dessa utövare har jag att exemplifiera deras tillvägagångssätt. Jag har också gjort en 
litteraturstudie kring ämnena gestaltningsprogram och utvärderingsmetoder för fysisk 
bebyggelse.  
Litteraturgenomgången jag börjar arbetet med har ett stort fokus på Elisabeth Tornbergs 
licentiatavhandling som syftar att ge svar på hur myndigheter och kommuner arbetar med 
gestaltningsprogram. Skillnaden med mitt arbete och hennes är att jag i högre grad undersöker 
uppföljningen och de skillnader som finns mellan aktörernas arbete med gestaltningsprogram. 
Tornbergs arbete kan sägas legat till grund för mitt arbete då jag fortsätter att ta vid där 
hennes arbete slutar.  
Gestaltningsprogram används i kommunernas myndighetsövning, då främst inom 
detaljplaneprocessen som är reglerad i Plan-och bygglagen. Därför anser jag det är viktigt att 
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undersöka gestaltningsprogrammets juridiska koppling. Det har jag gjort genom att läsa ett 
ännu opublicerat arbete av Kalbro, Lindgren och Paulsson på Avdelningen för 
fastighetsvetenskap på KTH. Deras arbete behandlar hur detaljplaneprocessen fungerar i 
verkligheten och lägger där stor vikt vid gestaltningsprogram. Den ena författaren, Eidar 
Lindgren har jag dessutom haft en intervju med för att ytterligare undersöka 
gestaltningsprogrammets juridiska del. 
Utöver dessa arbeten har jag även undersökt viss litteratur som behandlar utvärdering av 
fysisk miljö där Suzanne de Laval ges ett visst utrymme i mitt arbete. Hennes avhandling 
behandlar inte gestaltningsprogram utan verktyg för att utvärdera fysisk miljö och varför det 
är viktigt. Genom att snabbt exemplifiera vikten av fysisk utvärdering samt påpeka att det 
finns metoder för det ändamålet belyses att det finns verktyg och anledningar för tillämpning 
från aktörernas sida.  
För att förstå kommunernas arbete med gestaltningsprogram har jag tagit kontakt med ett 
flertal kommuner, fräst via mejl men också via telefon, där jag har ställt ett antal frågor med 
koppling till min frågeställning. De personer som jag har pratat med är stadsarkitekter, 
planarkitekter eller planchefer som har mycket god insyn i kommunens arbete med 
gestaltningsprogram. Jag har valt att göra kortare intervjuer med fler istället för djupgående 
samtal med några få kommuner. Detta för att jag vill visa på skillnader i arbetet och 
uppföljningen mellan myndigheter, kommuner och privata aktörer, då det finns många 
kommuner och många tillvägagångsätt anser jag det vara viktigt att ha ett brett underlag för 
att vara säker på att den berörda kommunen inte har andra arbetsrutiner än de flesta andra. 

Förståelse för de privata aktörernas arbete med gestaltningsprogram har jag fått av all 
informationssökning jag gjort för att sedan checka av med en projektutvecklare på JM via en 
telefonintervju. Det har visat sig att kommuner och privata aktörer jobbar väldigt nära 
varandra, därmed är kommunernas arbete på många sätt likt de privata aktörernas. 
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Vad är ett gestaltningsprogram 

Termologin kring program med gestaltande avsikter kan variera mellan kommuner och kan i 
vissa sammanhang kallas kvalitetsprogram, designprogram, stadsmiljöprogram mm. I det här 
arbetet kommer ”gestaltningsprogram” användas som ett samlingsnamn för alla dessa 
dokument.  
Till gestaltningsprogram finns det ingen allmän använd definition som brukas inom alla 
områden där gestaltningsprogram utarbetas. Dessutom finns det, som tidigare beskrivits, flera 
benämningar på dokument med liknande syften t.ex. arkitekturprogram och designprogram. 
Det finns ingen entydig regel för i vilka sammanhang de olika begreppen används (Tornberg 
2008, ss. 74-75). Utifrån sina studier kring dessa begrepp har Tornberg arbetat fram en 
preliminär definition av gestaltningsprogram för att göra det enklare för byggherrar och 
kommunala stadsbyggnadskontor att diskutera programmen för att minimera risken för 
missförstånd:  

”Gestaltningsprogram bör reserveras för program med gestaltande avsikter som används i 
projekt inom arkitektur, stadsbyggnad och infrastruktur. Gestaltningsprogrammen bör ge 
riktlinjer för miljön till en avsedd helhetsverkan. Program som används på en projektnivå 
kan förändras under planeringsprocessen, från en redovisning av principlösningar i början av 
planeringen till detaljerade beskrivningar av gestaltningen i senare skeden av planerings- och 
byggprocessen. Gestaltningsprogram blir därmed föränderliga dokument.” (Tornberg, 2008, 
s. 75) 

Ett gestaltningsprogram måste därmed inte vara ett statiskt dokument utan kan utvecklas 
under projektets gång. Trafikverket (dåvarande Vägverket) i region Skåne gjorde tillsammans 
med Länsstyrelsen i Skåne ett dokument med syfte att utveckla de metoder som finns för att 
genomföra ett gestaltningsprogram. Syftet var att ta fram en metodik för att integrera 
utformningsfrågor tidigt i vägplaneringsprocessen i samverkan med flera yrkeskategorier 
(Länsstyrelsen i Skåne 2005, s. 5). I dokumentet finns en definition för gestaltningsprogram 
som lyder: 

”Ett gestaltningsprogram är en arbetsmetod som leder gram till ett dokument där idéer och 
riktlinjer för den estetiska utformningen av ett vägprojekt formuleras och redovisat på ett 
samlat sätt i en visuell redovisning av text, bilder och skisser. Både arbetsmetoden och det 
dokument där övergripande idé och riktlinjer för gestaltningen redovisas kallas 
gestaltningsprogram.”(Länsstyrelsen i Skåne 2005, s. 9)  

Trafikverkets definition är ungefär densamma. De arbetar också med gestaltningsprogram 
som ett föränderligt dokument. Trafikverket betonar dock i högre utsträckning processen och 
arbetsmetoden kring gestaltningsprogrammet som en del av programmet. 

För kommuner är gestaltningsprogram i mångt och mycket ett sätt att i tidigt stadium skapa en 
gemensam ambition mellan kommunen och byggherren i frågor kring formgivningen av 
området. Gestaltningsprogrammet kan också fylla en funktion som informationsspridare av 
områdets framtida utseende till politiker, allmänheten och andra berörda parter (Kalbro, 
Lindgren & Paulsson 2012, s. 38). I gestaltningsprogrammet framtaget av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun för Vistabergs Allé finns en beskrivning 
av gestaltningsprogrammets status utifrån kommunens perspektiv: 

”Gestaltningsprogrammet formella status bestäms på flera sätt: 

• Gestaltningsprogrammet utgör en planhandling och ett villkor för utnyttjande av de 
rättigheter som detaljplanen ger;  

• Det utgör en kontraktshandling som en del av exploateringsavtalet;  
• Det kan också ingå i respektive intressents, inklusive kommunens förvaltningar, 

avtal med underleverantörer…  
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… Riktlinjerna är i vissa fall en ersättning för alltför detaljerade och låsande bestämmelse, i 
andra fall är de en tydlig bakgrund till planbestämmelserna.” (2005, s. 3) 

Senare i arbetet kommer en tydligare förklaring om hur kommuner tar fram och reglerar 
gestaltningsprogram att redovisas. 
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Tidigare forskning och litteratur 
Gestaltningsprogram är ett ämne som succesivt har utvecklats i och med att 
samhällsplaneringen den senaste tiden har blivit mer komplex. Det finns inte mycket 
forskning och litteratur kring arbetet och uppförande av gestaltningsprogram i Svenska 
kommuner. Det finns dock flera framtagna sätt att utvärdera byggd miljö med tonvikt på 
gestaltningen. Här presenteras några av de studier som har gjorts, både kring kommunernas 
arbete med gestaltningsprogram och kring utvärderingsmetoder. 

Tidigare arbeten om gestaltningsprogram 
Elisabeth Tornberg har skrivit en akademisk avhandling på Arkitekturskolan på KTH 2008 
som behandlar ämnet gestaltningsprogram. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling 
bestående av fyra delartiklar. Varje delartikel tar på olika sätt upp ämnen kring 
gestaltningsprogram. Avhandlingens övergripande frågeställning är hur gestaltningsprogram 
används hos statliga byggherrar och kommuner. I och med de fyra artiklarna ger författaren en 
bred bild av vad gestaltningsprogram är och hur de utarbetas och används. Tornberg har 
beskrivit allt från exempel på hur gestaltningsprogram kan tas fram till hur Vägverket 
(nuvarande Trafikverket) har arbetat med utvärdering av ett gestaltningsprogram för en 
specifik väg. 
I den första delstudien kom Elisabeth Tornberg fram till att fyra programtyper dominerar: 
arkitekturprogram, gestaltningsprogram, kvalitetsprogram och stadsmiljöprogram. Hon 
konstaterade också att att dessa program inte följer någon entydig regel och att de består av 
fyra typer av skillnader: plats/process; övergripande policyfrågor/projektnivå; färdigt 
dokument/levande dokument; principlösningar/detaljlösningar. Utifrån dessa skillnader har 
hon gjort förslag till definitioner för att förenkla språkbruket vid utformningsfrågor hos 
kommuner och andra verksamheter som behandlar dessa frågor i byggd miljö.  

Den andra delstudien utgjordes av en fallstudie av framtagandet av gestaltningsprogram i 
Göteborgs kommun. Då denna framtagningsprocess av flera anledningar inte fullföljdes 
behandlade Tornbergs arbete istället frågeställningen varför processen fick avbrytas. Tornberg 
ansåg att det fanns flera bidragande anledningar till de kontroverser som uppstod. Dels fanns 
ingen samsyn i arbetet och de olika aktörerna arbetade för sig efter sina egna mål. Som ett 
exempel tog Tornberg upp att stadsplaneraren och trafikplaneraren arbetade separat. Dels 
berodde det på att besluten var väldigt informella och att det saknades minnesanteckningar 
som gjorde att den en planarkitekt som blev inbytt i projektet hade väldigt svårt att sätta sig in 
i projektet (2008, ss. 134-136). 
Trafikverket har tagit fram flera dokument som rör gestaltningsprogram. Många av 
dokumenten togs fram innan hopslagningen av Vägverket, Banverket m.fl. Därmed är de 
oftast publicerade av Vägverket. 

Dokumenten rör främst de rutiner som finns för framtagning av gestaltningsprogram vid 
vägbyggnationer. Det dokument som främst används för detta ändamål är Råd för 
gestaltningsprogram och gestaltningsarbete i olika skeden, publicerat av Vägverket 2009. 
Dokumentet kom fram då efterfrågan på vad som skulle finnas i ett gestaltningsprogram 
ökade. Det var då projektledare inom Vägverket som hade önskningar om tydligare 
anvisningar för gestaltningsprogrammets uppbyggnad och innehåll.  

Ett annat dokument som har tagits fram för arbete med gestaltningsprogram inom 
Trafikverket (Vägverket) är publicerat av Länsstyrelsen i Skåne län tillsammans med 
Vägverket 2006 med titeln: Gestaltningsprogram för vägar – utveckling av metod. 
Dokumentet syftar till att utveckla en tydligare metod för framtagandet av 
gestaltningsprogram och grundar sig i den av Vägverket publicerade skriften 
Gestaltningsprogram – en vägledning från 2001.  
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Litteraturgenomgången ska leda till att det går att arbeta med uppföljning av det fysiska 
resultatet. Frågan är då ifall kommunerna verkligen gör det.  

Utvärdering av fysisk miljö 
Suzanne de Laval har gjort en avhandling som behandlar flera metoder för utvärdering och 
erfarenhetsåterbäring. Dessa metoder sker som en dialog mellan boende och planerare. I den 
inledande delen av arbetet beskriver hon bakgrunden till hennes arbete där hon understryker 
vikten av utvärdering av byggd miljö.  

Om utvärdering och erfarenhetsåterföring skriver hon bland annat att ”utformning utan 
erfarenhetsåterbäring utgör inte en fullständig designprocess” (de Laval 1997, s. 12). Hon 
uttrycker en förundran att produkten (bostadsområdet) sällan utvärderas och i de fall som de 
utvärderas är görs det sällan av den ansvarige arkitekten eller planeraren. Hon tycker även att 
det är konstigt att det i planprocessen inte finns obligatoriska inslag för utvärdering.  
de Laval tar upp flera anledningar till varför det är viktigt med utvärdering av bostadsbyggen. 
Till exempel beskriver hon byggprocessen som ett strikt led med tre faser, planera, bygga och 
bruka, och att det finns logiska samband mellan dessa. Det byggs som det planeras, det brukas 
som det är byggt. Hon menar att det då är betydelsefullt att ha en erfarenhetsåterföring mellan 
dessa faser så att planeraren vet att området används så som det var planerat. Något som 
försvårar detta är att de olika aktörerna använder olika språk, brukarna (de boende) har svårt 
att förstå när planeraren använder sitt invanda språkbruk. Därför anser de Laval att det är 
viktigt att det skapas metoder för utvärdering som kommer förbi de språkliga hindren så att en 
bra erfarenhetsåterföring förs mellan faserna (de Laval 1997, s. 13).  

En annan anledning till att det är viktigt att de ansvariga arkitekterna och planerarna bör 
utvärdera resultaten av deras jobb är för att deras beslut påverkar stora värden. Både värdet i 
kronor och ören och värdet av boendemiljön för de som ska bruka området (de Laval 1997, s. 
19) 

I Elisabeth Tornbergs avhandling tar hon upp utvärderingsmetoder. I den tredje delen testar 
hon ett nytt sätt för att utvärdera genomförda gestaltningsåtgärder. Hon vill veta ifall film och 
enkät som utvärderingsinstrument kan vara ett mer effektivt sätt än traditionella 
utvärderingsmetoder. Testet gjordes för en vägsträcka där ett gestaltningsprogram ingick. Hon 
ansåg att de traditionella utvärderingsmetoderna var bundna till platsen där 
gestaltningsprogrammet reglerar utformningen och att de således hade en engångskaraktär. 
Resultatet av utvärderingsmetoden var att hon kunde hitta vissa skillnader mellan de tre 
urvalgrupperna som bestod av personer från Vägverket, arkitektstudenter på KTH och 
konsulter från Ramböll. Gruppen vägverket var i allmänhet mer kritisk till de 
gestaltningsåtgärder som handlade om läsbarheten och skötsel av växtligheten. Mest positiva 
var män i grupperna arkitektstudenter och Ramböll. Att använda film i utvärdering av 
gestaltningsåtgärder ansågs vara bra. Filmen lockade fram synpunkter på både 
gestaltningsprogrammet och gestaltningsåtgärderna (2008, ss. 188-189). 
I den sista delen jämför Tornberg olika utvärderingsmetoder. Tre utvärderingsmetoder hade 
tidigare använts av Vägverket för en vägsträcka utmed Riksväg 87/90 i Sollefteå. Dessa tre 
analyserades tillsammans med den nya typ av utvärderingsmetod som Tornberg presenterade i 
den tredje delstudien. De fyra metoderna för utvärdering av gestaltningsåtgärder var: 
avstämning på plats, utvärdering på plats med utvärderingskriterier, kvalitativ utvärdering och 
film och enkät. Resultatet kan sammanfattas på följande vis: 

Avstämning på plats: 
 + Snabbast 
 + Billigast 
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 - Alla måste ta sig till platsen 
 - Inkluderar endast professionella 
Utvärdering på plats med utvärderingskriterier: 
 - Krävde mer resurser och förberedelser än den tidigare 
 +- Inkluderade fler personer 
 + Gav en fylligare beskrivning 
 + Ett diskussionsmoment tillkom 

Kvalitativ utvärdering: 
 +- För att göra denna utvärdering krävs beteendevetenskaplig kunskap 
 - Tar längre tid 
 - Kostar mer 
 + Brukarnas synpunkter tas med 
Film och enkät: 
 - Krävde mer tid och större budget 
 + Kan visas för flera grupper samtidig 
 + Oberoende av tid och rum 
 + Ger en bra helhetsbild av vägen 
 + Genererade en diskussion 

Sammanfattningsvis kom Tornberg fram till att de fyra utvärderingsmetoderna lämpade sig 
för olika användningsområden (2008, ss. 221-222).  

Tidigare arbeten om gestaltningsprogram inom juridiken 
Thomas Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulsson har i sin ännu opublicerade studie 
Detaljplaner i praktikern analyserat hur lagstiftningen skulle kunna anpassas för att bättre 
anpassas till hur planprocessen bedrivs i praktiken. De har genomfört sin studie genom att 
studera tio detaljplaneprocesser och 36 detaljplaner med tillhörande gestaltningsprogram. De 
anser att lagstiftningen kring detaljplaneprocesser från början var en plan för framtida 
bebyggelse men har utvecklats till att bli en första tillståndsprövning. Något som inte var 
tanken från början då det enligt lagen ska vara bygglovsprövningen som ska pröva 
byggherrens förslag gentemot detaljplanen. Nu finns det alltså två tillståndsprövningar enligt 
Kalbro, Lindgren och Paulsson.  
Studiens fjärde kapitel visade att många gestaltningsprogram saknade koppling eller hade 
otydlig koppling till gestaltningsprogrammet. Vid en granskning av 26 bygglov visade det sig 
att 14 av dessa innehöll avvikelser från detaljplanen. Dessutom uppkommer låsningar då 
gestaltningsprogram tas fram på ett tidigt stadium samtidigt som de är låsta som 
planbestämmelser. Det gör att gestaltningsprogrammet kan vara omodernt efter en utdragen 
planprocess. Dessutom fortsätter det att gälla tills en ny detaljplan med bakomliggande 
planprocess antas.  

Författarna debatterar i den avslutande diskussion huruvida det endast skulle behövas ett 
”byggbeslut”, istället för två som det i praktiken är nu. Vid ett byggbeslut skulle 
detaljplaneprocessen slås ihop med bygglovet för att minska på byråkratin och därmed 
minimera tidsåtgången från idé till byggstart. Alternativt anser de att kommuners 
detaljplanprocess ska återgå till ursprungstankarna där detaljplanerna är översiktliga. För att 
få bukt med omoderna detaljplaner med tillhörande gestaltningsprogram föreslås det att 
detaljplanen ska upphöra automatiskt efter genomförandetiden såvida kommunen inte beslutar 
att den ska fortsätta gälla.   
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Beskrivning av arbete med och uppföljning av gestaltningsprogram 
I den här delen redogör jag hur myndigheter, kommuner och privata aktörer arbetar med 
gestaltningsprogram samt uppföljning av dessa. Jag börjar med att redogöra den juridiska 
aspekten kring gestaltningsprogram. 

Gestaltningsprogrammets juridiska förankring 
Plan och bygglagen (SFS 2010:900), vidare förkortad PBL, styr all planering av mark i 
Sverige. Lagen fastslår att det är kommunens uppgift att planlägga marken i kommunen. För 
att ta fram en ny detaljplan krävs en process av program, samråd och utställning innan planen 
kan klubbas av kommunens politiker. Processen är till för att insyn och inflytande ska ges till 
fastighetsägare, myndigheter, allmänheten, berörda grannar m.fl. Efter att detaljplanen är 
antagen krävs ett bygglov för att få bygga på den detaljplanelagda marken. Bygglovet ges 
utav kommunens planavdelning och ska ta hänsyn till de krav som finns i detaljplanen som 
styrs av PBL. Krav som ställs i PBL angående detaljplanen utgår från platsens lämplighet, 
byggnadens placering och yttre utformning. Det tänkta bygget måste följa de krav som finns i 
detaljplanen angående gestaltningen (Kalbro, Lindgren & Paulsson 2012, s. 37).  
I Plan och bygglagen finns det beskrivet att kommunens planläggning ska främja en estetisk 
tilltalande utformning av byggnader, grönområden och kommunikationsleder. Samtidigt står 
det att detaljplanen inte får reglera mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till planens 
syfte. Eidar Lindgren, universitetsadjunkt inom fastighetsjuridik, KTH, säger i en intervju att 
dessa två paragrafer kan strida mot varandra ifall gestaltningsprogrammet är detaljerat 1. Var 
gränsen går för vad som är för detaljerat är väldigt luddigt menar Lindgren. Detta beror på att 
det inte har funnits några tvister kring denna del av lagen. När Lindgren förklarar varför 
berättar han att det inte finns någon naturlig part som skulle överklaga en detaljplan för att 
den skulle vara för detaljrik. Byggherren är beroende av att planprocessen går snabbt och att 
då överklaga ett beslut, trots att det kan innebära mer arbete, skulle vara olönsamt eftersom 
det skulle dra ut på tiden innan byggherren kan börja bygga. Andra parter som skulle kunna 
överklaga är grannar, men dessa är oftast inte intresserade av/medvetna om 
detaljeringsgradens juridiska koppling menar Lindgren. 

Kalbro, Lindgren och Paulsson kommer i sitt arbete kring detaljplaner fram till att kommuner 
reglerar gestaltningsprogram på olika sätt. I deras undersökning av ett flertal 
gestaltningsprogram framkommer det att vissa program är juridiskt bindande medan andra 
endast är vägledande (2012, ss. 42-43). Därtill finns det gestaltningsprogram där endast vissa 
delar är bindande medan vissa är vägledande. I flera fall anser de att regleringen inte klart 
framgår och att det där kan uppkomma tvister mellan kommun och byggherre. Detta skiljer 
sig både mellan kommuner och mellan gestaltningsprogram inom samma kommun.  
Gestaltningsprogram kan dessutom vara juridiskt bindande på olika sätt. 
Gestaltningsprogrammet som dokument finns inte reglerad i Plan och bygglagen. Programmet 
kan dock kopplas till lagen genom att införa gestaltningsprogrammet som en planbestämmelse 
(Karlbro, Lindgren & Paulsson 2012, s. 37). Här infaller dilemmat som i tidigare stycke 
beskrivits som problem då detaljplanen blir för detaljerad. 

Ett annat sätt som Kalbro, Lindgren och Paulsson förklarar att kommuner kan använda sig av 
för att reglera gestaltningsprogrammet är att skriva ett genomförandeavtal med byggherren. 
Genomförandeavtal är ett samlingsnamn för avtal som skrivs mellan kommuner och 
byggherrar för att komplettera detaljplanen. Om marken ägs av kommunen, kallas avtalet ofta 
för markanvisningsavtal, är det istället en privat markägare så kallas avtalet ofta för 
exploateringsavtal (2012, s. 22). Dessa avtal kan styra bebyggelsens utformning, finansiering 
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av infrastruktur mm. Dock blir dessa inte rättsligt bindande utan kan istället ses som en 
överenskommelse mellan kommunen och byggherren (2012, s. 22). Det finns dock en klar 
skillnad mellan dessa avtal. Om kommunen äger marken är det fullt begripligt att kommunen 
också kan reglera bebyggelseutformningen i avtalet. Men om det istället är en privat 
markägare kan det te sig konstigt att kommunen kan bestämma bebyggelseutformningen utan 
juridisk förankring i kommunens myndighetsutövande enligt Plan- och Bygglagen 2.  
På vilket sätt gestaltningsprogrammet är reglerat har även betydelse vid situationer då 
gestaltningen inte skulle bli som programmet beskriver. Alltså om byggherren/exploatören 
inte fullföljer alla bitar i gestaltningsprogrammet. Ifall kommunen har kopplat 
gestaltningsprogrammet till en detaljplan genom en planbestämmelse berättar Lindgren att 
kommunen kan agera som myndighetsutövare i och med att kommunen har ansvar för 
planläggningen för marken i kommunen enligt Plan och Bygglagen. Har 
gestaltningsprogrammet istället kopplats till ett avtal så försvinner kommunens befogenheter 
som myndighetsutövare förklarar Lindgren. Det beror på att gestaltningsprogrammets 
koppling till Plan och Bygglagen försvinner och kommunen kan då inte ta hänsyn till 
gestaltningsprogrammet vid en bygglovsprövning. Kommunen kan därmed inte neka bygglov 
med hänsyn till gestaltningsprogrammet. 

Eidar Lindgren beskriver ett hypotetiskt fall där kommunen har kopplat 
gestaltningsprogrammet till ett avtal. Säg att det i gestaltningsprogrammet står att husen måste 
vara röda. Ifall byggherren inte följer programmet genom att istället bygga blåa hus finns det 
antagligen någon del i avtalet som ger upphov till ett vitesbelopp som byggherren är skyldig 
kommunen. Men det Lindgren ställer sig frågande till är huruvida kommunen då kan åka och 
måla om husen i ”rätt” färg.  

När ett gestaltningsprogram är kopplat till detaljplanen som en planbestämmelse ska 
gestaltningsprogrammet enligt Plan- och bygglagen tas hänsyn till vid bygglovsprövning. Vid 
en sådan prövning ska kommunens planenhet kontrollera att byggherren avser att bygga enligt 
detaljplanen och dess planbestämmelser. Därmed blir bygglovsproceduren en, för kommunen, 
kontroll på att byggherren följer planbestämmelserna och därmed automatiskt 
gestaltningsprogrammet. Samtidigt kan den här bygglovsprövningen sätta käppar i hjulet och 
förlänga byggprocessen. Lindgren beskriver ett scenario där det i en planprocess har arbetats 
fram ett gestaltningsprogram tidigt i processen. När planen väl är antagen och bygglov ska 
sökas kan det visa sig att bestämmelserna i gestaltningsprogrammet kan vara svåra att följa. 
Det kan till exempel uppkomma ny information som visar att det inte går att bygga på ett 
specifikt sätt. Men eftersom gestaltningsprogrammet är en del av planbestämmelserna till en 
antagen detaljplan måste en ny detaljplaneprocess gås igenom för att ändra 
gestaltningsprogrammet. Detta behövs dock inte göras ifall avvikelsen är liten, istället ska 
avvikelsen gå ut på remiss till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner samt 
sakägare i form av boende i närheten. Då har de möjlighet att yttra sig kring avvikelsen, 
yttranden som kommunen inte måste ta hänsyn. Denna process drar också ut på tiden och är 
därmed inte önskvärd 2. 

Gestaltningsprogram inom statliga verk  
Statliga verk som använder sig av gestaltningsprogram är Trafikverket (tidigare Vägverket 
och Banverket), Luftfartsverket och Fortifikationsverket. År 1998 tog regeringen fram ett 
nationellt handlingsprogram Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning 
och design. Programmet uppmanade alla statliga fastighetsförvaltare att upprätta program 
kring hur gestaltningsfrågor ska främjas i myndigheternas verksamhet inom byggande, 
inredande och förvaltande av fastigheter (Tornberg 2008). 
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Trafikverket inledde sin verksamhet som myndighet 1 april 2010 och tog då över uppgifterna 
som tidigare tillhörde Trafikverket och Banverket. Dessutom togs vissa verksamheter över 
som tidigare ingick i Sjöfartsverkets, Luftfartsverkets och SIKAs arbetsuppgifter.  Samtidigt 
lades Vägverket och Banverket ner (Näringsdepartementet 2009). Eftersom Trafikverkets 
verksamhet inte har pågått särskilt länge är mycket av informationen kring myndighetens 
verksamhet utgivna innan 1 april 2010 så trots att det nu är en myndighet som har ansvar för 
både statliga vägar och den statliga järnvägen kommer jag redovisa de båda myndigheternas 
arbete med gestaltningsprogram separat. 
Trafikverket är ett av de verk som har arbetat mest kring gestaltningsprogram och då främst 
inom vägprojekt men även inom järnvägsprojekt (Tornberg 2008, s. 34). Myndigheten har 
arbetat med gestaltningsprogram sedan början av 1990-talet och sedan 2010 finns det krav på 
att alla vägprojekt ska ha ett gestaltningsprogram. För små projekt räcker det med ett par rader 
medan gestaltningsprogram ska vara ett separat dokument i större projekt (Vägverket 2009). 
När handlingsprogrammet från regeringen började verka togs ett kvalitetsprogram fram av 
Vägverket: Vägar. Kvalitetsprogram för vägarkitektur samt en Policy för vägarkitektur. I 
kvalitetsprogrammet beskrevs bland annat hur arbetet med utbildning kring gestaltningsfrågor 
bör hållas. Det framhölls också att erfarenhetsåterbäring och uppföljning av projekt är viktiga 
frågor som bör hanteras mer noggrant (Tornberg 2008, s. 25).  
Trafikverket i region Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne arbetat fram ett 
dokument för att få fram en konkret metodik för framtagandet av och arbetet med 
gestaltningsprogram. I dokumentet finns konkreta sätt att arbeta kring 
gestaltningsprogrammet och hur det ska användas i de olika faserna i vägplaneringsprocessen 
(Länsstyrelsen i Skåne 2005, s. 14). 

Enligt dokumentet från Länsstyrelsen i 
Skåne kan vägplaneringsprocessen på 
Trafikverket delas in i flera steg: 
förstudie, vägutredning, arbetsplan, 
bygghandling, byggande och 
förvaltning. Gestaltningsarbetet sker i 
alla dessa steg av planeringsprocessen. 
Arbetet inom varje del av processen förs 
vidare till nästa steg där det används som 
ett underlag för vidare utveckling av 
gestaltningsfrågorna. Själva 
gestaltningsarbetet kan i sin tur delas in i 
tre steg (se Figur 1). Ett inledande steg 
där mål och riktlinjer sätts som ger 
vägprojektet en gestaltningsambition 
inom alla teknikområden och en 
gemensam plattform. Här kan med fördel skisser och referensbilder användas för att ge en 
tydlig bild av målet och riktlinjerna. I det andra steget görs utredningar med avvägningar 
kring de frågor som uppkom i det inledande steget. En projektering kring utformningen görs 
sedan där vägprojektörer, MKB-samordnare, geotekniker och landskapsarkitekter m.fl. 
arbetar tillsammans. Det är i det tredje och sista steget som dokumentet gestaltningsprogram 
uppkommer (2005, ss. 10-15) 
Enligt Trafikverkets definition på gestaltningsprogram så är ett gestaltningsprogram både ett 
dokument och den process som leder fram till programmets utformning. Det vill visa att 
arbetet med framtagandet och den dialog som förs under arbetets fortskridande är minst lika 
viktig som själva dokumentet (Vägverket 2009). Gestaltningsprogrammet är inom Vägverket 

Figur 1 – gestaltningsarbetets tre steg 
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vägledande och inte juridiskt bindande (Länsstyrelsen i Skåne 2009). Eftersom Vägverket 
(och nuvarande Trafikverket) inte agerar efter Plan- och bygglagen och alltid är markägare så 
har de stora friheter att göra som de vill. Eftersom de inte agerar efter Plan- och bygglagen 
krävs inget bygglov och de måste då själva se till att de uppfyller regeringens och riksdagens 
krav när det gäller gestaltning av och kring vägar 3. 

Trafikverket arbetar en del kring uppföljning av de gestaltningsprogram som de har tagit 
fram. För utvärderingsarbetet på Trafikverket (tidigare Vägverket) i Skåne finns en 
beskrivning av hur projektgruppen föreslås arbeta. Den fastslår att det är viktigt att göra en 
utvärdering för att veta vad arbetet med gestaltningsprogrammet har tillfört projektet och 
sedan ta vara på de erfarenheter som har uppkommit (Länsstyrelsen i Skåne 2005).  
Enligt dokumentet som har arbetats fram av Länsstyrelsen i Skåne och Vägverket region 
Skåne finns vissa konkreta sätt att göra uppföljningen på. I gestaltningsprogrammet finns 
oftast en del skisser och animeringar på hur området kan tänkas se ut efter projektets 
genomförande. Ett sätt att utvärdera resultatet är att jämföra de skisser som gjorts innan 
projektet med bilder av det faktiska resultatet. Ifall bilderna och skisserna skiljer sig och 
idéerna inte är förverkligade är det enligt dokumentet viktigt att ta reda på anledningen. Oftast 
har växtligheten inte vuxit till sig direkt efter projektets genomförande och det kan vara en 
anledning ifall skisserna och resultatet skiljer sig åt. Därför förslås det i dokumentet att en ny 
utvärdering bör göras efter 10 till 15 då vegetationen har växt till sig och en bättre utvärdering 
kring de aspekterna kan göras. Ett uppföljningsmöte rekommenderas i dokumentet starkt för 
att sammanfatta och utvärdera erfarenheter med projektet. Vägverket arbetar dessutom med 
revisionsresor för att utvärdera slutförda projekt. Dokumentet föreslår att dessa resor även ska 
omfatta resultatet av gestaltningsprogrammet, både det fysiska resultatet och arbetsmetoden 
(Länsstyrelsen i Skåne 2009). 
Även Banverket (nu en del av Trafikverket) har tagit fram flera gestaltningsprogram. I Lag 
om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) står det i 1 kap. 3§ att en estetisk utformning ska 
eftersträvas, denna del uppkom 1999. Gestaltningsprogram tas fram i syfte att uppfylla den 
estetiska utformningen (Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt 2009). Sedan 
1998 då regeringen tog fram Framtidsformer – handlingsprogram för arkitektur, formgivning 
och design har Banverket arbetat med dessa frågor. År 2006 tog Banverket fram en 
vägledning som beskrev hur arbetet med gestaltningsprogram skulle gå till. Denna vägledning 
togs fram för att kunna uppfylla uppdraget som myndigheten fått om att upprätta ett 
gestaltningsprogram för alla sina projekt. Detta uppdrag försvann senare vilket kan medföra 
att gestaltningsfrågorna blir mindre prioriterade framöver (Jensfelt & Persson 2009). 
Det finns en del likheter mellan Banverkets och Trafikverkets arbete med 
gestaltningsprogram. Gestaltningsprogram inom Banverket (nuvarande Trafikverket) 
omfattas, liksom Trafikverket, inte av några formella tillståndsprövningar. Istället beslutas 
arbetet med gestaltningsprogram internt inom myndigheten. Dessutom ses programmet även 
inom Banverket som både en framtagningsprocess och det färdiga dokumentet.  En 
granskning av arbetet med gestaltningsprogram och gestaltningsarbetet görs i samband med 
att övriga projekteringsdelar granskas (Banverket 2009). 

I gestaltningsprogrammet Gestaltningsprogram tillhörande järnvägsplan Malmö C 
Bangårdsanpassning utgiven av Banverket Södra Banregionen 2005 står det att det är av stor 
vikt att uppföljning sker i alla tre skeden som ett byggprojekt är indelat i: projekteringsskedet, 
byggskedet och driftskedet. Uppföljningen av gestaltningsprogrammet för Malmö C 
bangårdsanpassning ska säkerställa att ambitionerna i programmet följs. Uppföljning under 
projekteringsskedet kan enligt gestaltningsprogrammet till exempel vara att kontrollera att 
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kulörer, produkter och utformningen överensstämmer med gestaltningsprogrammet. Under 
byggskedet ska uppföljningen syfta till att vegetation som ska bevaras inte skadas och att 
schaktmassor inte hamnar närmre vegetationen än nödvändigt. Vid en skada på 
bevarandevärda träd utgår ett vite. Under driftskedet handlar uppföljningen om att alla 
nyetablering av vegetationen är korrekt enligt gestaltningsprogrammet (Banverket Södra 
Banregionen 2005).  
Vid utbyggnad till Dubbelspår mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn gjordes ett 
gestaltningsprogram. Framtagandet gjordes i nära samarbete mellan Södertälje kommun och 
Banverket där varje part gör ett gestaltningsprogram var som överensstämmer men har olika 
fokus. Skillnader som finns mellan de båda gestaltningsprogrammen är t.ex. att det av 
kommunens framtagna program inte berör järnvägsteknisk utrustning. Dessutom tar 
kommunens program upp miljöpåverkan både innanför och utanför plangränsen (Södertälje 
kommun 2009). De uppföljningar som anses göras från Banverkets sida är att i driftskedet 
uträtta ett skötselprogram för vegetationen så att den utvecklas på ett sätt som stämmer 
överens med gestaltningsprogrammet. Ambitionen är att gestaltningsprogrammet ska vara en 
inspirationskälla och vägledning ifall kommande förändringar görs (Banverket 
Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt 2009). 

Fortifikationsverkets mål är att ha ett gestaltningsprogram för alla garnisoner och större 
övningsområden (Jensfelt & Persson 2009). Ahlqvist & Almqvist arkitekter har tillsammans 
med verket, försvarsmakten, kommunerna och länsstyrelsen arbetat fram ett flertal 
gestaltningsprogram. Programmen innehåller riktlinjer, råd och ramverk för underhåll och 
komplettering av bebyggelsen inom området. Dessutom har arkitektkontoret tagit fram en 
mall för framtagning av gestaltningsprogram inom Fortifikationsverkets verksamheter 
(Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB 2009). 
Ett gestaltningsprogram som Ahlqvist & Almqvist arkitekter har tagit fram för 
Fortifikationsverket är för garnisonen i Boden. Programmet är fokuserat på förvaltnings- och 
underhållsfrågor då inga nya byggnader är planerade att tillkomma inom området. Områden 
som programmet berör är t.ex. belysning och skyltning, föryngring av vegetationen och 
markering av trafikstråk. Även de kulturhistoriska delarna av garnisonen dokumenteras i 
gestaltningsprogrammet för att väva ihop historian med dagens funktionalitet (Milmarker 
2008, s. 14-15).   

Alla dessa myndigheter verkar under Näringsdepartementet. Departementet skickar årligen ut 
mål som myndigheterna ska uppfylla, s.k. regeringsbrev. Några myndigheter får här mål satta 
om god kvalitet i arkitekturen men någon utvärdering hur väl dessa mål uppfylls görs inte 
(Jensfelt & Persson 2009). 

Gestaltningsprogram på kommunal nivå 
Programmets framväxt 
Kommuner har inte alltid arbetat med gestaltningsprogram utan program för gestaltningen 
började användas mer och mer sedan slutet av 1990-talet. Åren 1998/1999 gjordes en 
förändring i Plan- och Bygglagen som syftade till att öka det estetiska arbetet i den 
kommunala planläggningen, i och med lagändringen var det fler kommuner som började 
använda sig av gestaltningsprogram eller liknande program som innehöll gestaltningsfrågor 
(Kalbro, Lindgren & Paulsson 2012, s. 38). Det finns dock kommuner som har använt sig av 
gestaltningsprogram under en längre tid, t.ex. har Stockholms stad mer eller mindre arbetat 
med sådana program sedan 1975 då ett gestaltningsprogram för Olovslund togs fram. De 
tidigaste programmen behandlade befintlig bebyggelse (Tornberg 2008, s. 31). Det första 
program som togs fram för ett nybygge var för Södra stationsområdet i Stockholm runt 1980 
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det var också då som gestaltningsprogram blev en del av byggprocessen i Stockholms Stad 
(Näslund 2011). Planchefen i Västerås, Hans Larsson, berättar i en telefonintervju att de har 
använt sig av gestaltningsprogram sedan början av 1990-talet men att det har blivit mer 
vanligt efter hand 4. Han berättar hur gestaltningsprogrammet har utvecklats genom att 
arkitekterna har blivit bättre med framförallt det visuella så som skisser och layout men också 
att gestaltningsprogrammets har blivit mer omfattande men att principerna och syftet med 
gestaltningsprogram har varit detsamma sedan de första dokumenten.  
Programmets syfte och framtagande 
Här nedan följer några korta beskrivningar av ett antal kommuners arbete med 
gestaltningsprogram. Viss information kommer från litteratur medan mycket av informationen 
är inhämtad genom mailkorrespondens och telefonintervjuer. Intervjuerna har jag gjort med 
ansvariga tjänstemän på några kommuner som använder sig av gestaltningsprogram. 
Intervjuerna har antingen skett via mail eller via telefon. Det är främst informationen 
angående Stockholms stad som kommer från litteratur. 

Stockholms stad tar idag fram gestaltningsprogram för de projekt som de anser det behövs för 
dock alltid för större nyexploateringar. I de flesta fall kommer initiativet från 
Stadsbyggnadskontoret (Tornberg 2008, s. 32). Stockholms stad har inga framtagna rutiner 
för utarbetande av gestaltningsprogram utan varje planarkitekt och projekt tar fram en 
arbetsmetod men använder sig av Stockholms byggnadsordning som ett underlag vid 
planering (Tornberg 2008, s. 32). En förklaring av Stockholms byggnadsordning finns 
beskrivet på Stockholms stads hemsida: ”Byggnadsordningen handlar om ett förhållningssätt 
till Stockholm karaktärsdrag, som en vägledning för den fortgående förnyelsen av stadens 
skiftande miljöer. Syftet är att inspirera till tillägg som förstärker stadens karaktär. Att 
markera Stockholms urbana profil genom ny spännande arkitektur att föra ett stolt arv vidare 
och befästa Stockholms ställning som en stad för god form och design.” (Stockholms stad 
2011). Syftet med framtagandet av gestaltningsprogram i Stockholm stad är enligt Tornberg 
för att öka gestaltningsambitionerna utan att öka kostnaden. Dessutom är det ett sätt att skapa 
en gemensam målbild för staden och byggherren (2008, s. 32).  

I Västerås stad berättar planchefen, Hans Larsson, att de tar fram gestaltningsprogram i större 
utbyggnadsprojekt och då i projektgrupper där representanter från både kommunen och 
byggherren deltar. Kommunen tar själva inte in arkitektfirmor i projektet utan det är oftast 
byggherren som anlitar arkitektfirmor. I ett fall är det dessutom flera byggherrar som har gått 
ihop och skapat ett gemensamt företag som då har anlitat ett arkitektkontor. Arkitektkontoren 
arbetar sedan fram underlag för detaljplaner i form av planillustrationer. Arbetet med 
gestaltningsprogram görs i Västerås innan samrådsskedet för att där kunna vara en del av 
samrådshandlingarna.   

Planarkitekten i Solna, Anders Olsson, förklarar via mail att de jobbar med två typer av 
gestaltningsprogram, en typ vid nyexploatering och en typ vid befintlig bebyggelse. Vid 
nyexploatering förs arbetet med gestaltningsprogram parallellt med planprocessen där 
byggherren och byggherrens arkitekter är involverade. Gestaltningsprogrammet blir därmed 
en gemensam produkt mellan staden och exploatören. Planchefen skriver att staden har tagit 
fram rutiner för framtagandet av gestaltningsprogram. Till skillnad mot Västerås berättar 
planarkitekten att Solna arbetar med gestaltningsfrågorna från och med samrådsskedet och 
arbetar för att gestaltningsprogrammet ska vara klart till utställningen/granskningen och 
därmed vara en del av de utställda handlingarna. När kommunen tar fram gestaltningsprogram 
för befintlig bebyggelse tar kommunen inte hjälp av utomstående utan arbetar själva fram ett 
program.  
                                                
4 Hans Larsson, Planchef, Västerås stad 
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Som Solna arbetar med gestaltningsarbete för befintligt bebyggelse arbetar även Ronneby 
kommun för kommunens stadskärna där de nu tar fram ett gestaltningsprogram 5. ”Syftet med 
Ronnebys gestaltningsprogram är att skapa en bättre stadsmiljö som leder till ett ökat intresse 
att vistas i centrum och besöka staden, som stärker varumärket Ronneby och som bidrar till 
ökad handel och förhöjda värden på fastigheterna i stadskärnan.” (Ronneby kommun 2012). 
En planarkitekt på kommunen, Helena Sandberg, förklarar att tanken är att programmet ska 
vara ett levande dokument som revideras vid behov. Kommunen tog fram ett förslag till 
gestaltningsprogram som de sedan samrådde med fastighetsägare, företagare och 
butiksinnehavare i centrum om. Hon skriver att intressenterna på det sättet var med vid 
framtagandet och fortsätter med att förklara att det inte finns några rutiner för arbetet med 
gestaltningsprogram då det var första gången kommunen arbetat med gestaltningsprogram. 

Umeå har en stadskärna som är riksintresse enligt miljöbalken. Det betyder att särskild hänsyn 
måste tas vid ny- och ombyggnad innanför och strax utanför området (Boverket 2012). 
Planchefen i Umeå skriver därför att kommunen tycker det är ännu viktigare med en 
gestaltningsprocess som tar hänsyn till de kulturvärden som finns i området. 
Gestaltningsprogram tas i Umeå fram i de fall då det bedöms att är ett särskilt program för 
gestaltning behövs utöver sedvanliga planhandlingar. Särskilt viktigt har kommunen bedömt 
det vara att föra resonemang kring utformningsfrågorna av ny bebyggelse men även där gröna 
områden tas i anspråk. Rutiner saknas för framtagande av gestaltningsprogram men 
planchefen säger att de nyttjar de tidigare framtagna programmen som mall. I alla 
förekommande fall har stadsarkitekt, bygglovschef eller planchef deltagit i arbetet. Utöver att 
värna om kulturvärden förklarar planchefen att nya byggnaders utseende, dess volym och 
placering är gestaltningsprogrammets och detaljplanens huvuduppgifter att reglera. Vid frågan 
om byggherrens medverkan svarar planchefen: ”Genom att byggherrens och kommunens 
gemensamma ambitioner för detaljutförandet klargörs tidigt finns goda förutsättningar också 
att det säkerställs vid genomförandet. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för kommunen 
och byggherren gemensamt underlag för projektering och bygglovhantering av bebyggelsen 
inom planområdet. Vi brukar låta Byggherren hålla i arbetet men arbeta nära kommunen i en 
arbetsgrupp” 

Även i Leksand har gestaltningsprogram använts i områden med höga kulturvärden 6. Där har 
de tagit fram gestaltningsprogram för detaljplaner när det varit frågan om byggnation inom 
dessa områden men att de inte har några speciella rutiner för detta. I det senaste fallet har 
byggherren varit med i diskussionerna kring utformningen och att det har lett till en 
kompromiss mellan ekonomiskt genomförbarhet och värnande om de kulturvärden som finns 
inom området.  
Programmets status 
Enligt Kalbro, Lindgren och Paulsson är det sällan en detaljplan i Stockholmsområdet antas 
utan tillhörande gestaltningsprogram (2012, s. 3). I deras undersökning av den juridiska 
kopplingen visade det sig att gestaltningsprogrammen reglerades på flertalet olika sätt. Vissa 
av dessa regleringar var dessutom oklara. Då kunde formuleringar så som ”ska beaktas”, ”ska 
ligga till grund för” och ”se gestaltningsprogram” användas.  
I intervjun med planchefen på Västerås stad säger han att han är medveten om de problem 
som kan uppstå av att lägga hela gestaltningsprogrammet som en planbestämmelse. För att 
kringgå problematiken har de på Västerås stad istället lagt in de viktigaste punkterna i 
gestaltningsprogrammet i detaljplanen. De fördelar han ser med att kunna göra hela 
programmet bindande är att kommunen i så fall har full kontroll över gestaltningen. Men han 
                                                
5 Helena Sandberg, planarkitekt, Ronneby kommun  
6 Anna Ograhn, stadsarkitekt, Leksands kommun 
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känner till de låsningar det ger upphov till t.ex. om ett bra förslag kommer in som inte helt 
stämmer överens med gestaltningsprogrammet vilket betyder att det förslaget inte kan 
användas så länge inte gestaltningsprogrammet görs om. Det är inte bara på planavdelningen i 
Västerås som de viktigaste delarna av gestaltningsprogrammet läggs in som 
planbestämmelser. I Leksands kommun har de viktigaste aspekterna ur 
gestaltningsprogrammet lagts in som bestämmelser i detaljplanen för att få en starkare status. 
I övrigt har Leksands kommun områdesbestämmelser och bykaraktärsprogram som är 
vägledande vid bygglov för att få ny bebyggelse att smälta in i områden med kulturvärden. 
Stadsarkitekten på Leksands kommun tycker att det är viktigt att gestaltningsprogram följs 
men att de inte ska vara för detaljerade så att det inte finns någon frihet för utformning. Det 
viktiga är att t.ex. volym, placering, fasadmaterial och färgsättning följs. Det är i 
bygglovskedet som dessa frågor ska tas hänsyn till. 
Solna stad knyter gestaltningsprogrammet som en bilaga till det exploateringsavtal för att ge 
gestaltningsprogrammet en högre status. Exploateringsavtalet godkänns sedan av 
kommunfullmäktige i samband med att fullmäktige också antar den berörda detaljplanen 7.  
Andra kommuner använder sig av båda metoderna för att ge gestaltningsprogrammet högre 
status. Ett exempel är Ystads kommun där de i vissa fall kan använda sig av 
planbestämmelser men in andra fall utav exploateringsavtal, vilket det blir beror på 
planområdets ägarförhållande 8. 	  
Säkerställande och uppföljning av gestaltningsprogram 
Vid kontakt med kommuner visar det sig att de alla har ett nära samarbete med 
byggherren/exploatören. Tomas Strömberg, planchef på Umeå Kommun beskriver att ett nära 
samarbete mellan kommun och byggherren/exploatören förs för att detaljutförandet klargörs 
tidigt. I och med det samarbetet påstår han att det finns goda förutsättningar för att 
genomförandet säkerställs. Dessutom skriver Tornberg att gestaltningsprogrammets 
efterlevnad är större ifall byggherren gör upphandlingen av arkitekt som då både gör 
gestaltningsprogram och projektering (2008, s. 32).  
Alla kontaktpersoner jag har haft i kommunernas verksamhet som jag presenterat tidigare 
säger att de inte har någon specifik uppföljning på plats av ett nybyggt område med 
gestaltningsprogram. De anser alla att den uppföljning som görs sker vid 
bygglovshandläggningen då kommunen prövar det inlämnade förslaget mot detaljplanen och 
planbestämmelserna. Per Anders Olsson, planarkitekt på Solna säger att kommunen inte är 
intresserade av att leka tjuv och polis och fortsätter att säga att gestaltningsprogrammet som 
ska följas är en förtroendefråga. Uppfyller inte byggherren de krav som är satta skadas 
förtroendet inför framtida samarbeten mellan byggherren och kommunen.  

Privata aktörers relation till gestaltningsprogram  
När ett område ska bebyggas eller ombyggas krävs en ny planprocess. I den processen är den 
tänkta byggherren/exploatören ofta tidigt involverad i utformningen framförallt vid attraktiva 
områden9. Enligt Eidar Lindgren blir gestaltningsprogrammet ett sätt för byggherren att visa 
för politikerna hur det framtida resultatet kan komma att se ut. Han förklarar också att det kan 
vara lämpligt för byggherren att ha ett gestaltningsprogram för grannar och andra intressenter 
som har rätt att överklaga. Det skulle enligt Lindgren kunna minska på antalet överklaganden 
då det är enklare att se byggets slutliga resultat. Tornberg hänvisar till en planarkitekt på 
Göteborgs stad som säger att byggherren med tiden har förstått nyttan med 

                                                
7 Anders Olsson, planarkitekt, Solna stad 
8 Anna Möller, planchef, Ystads kommun 
9 Hans Larsson, planchef, Västerås stad 
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gestaltningsprogram och att byggherren därmed i vissa fall kan vara drivande vid uppförandet 
ett gestaltningsprogram (2008, s. 33). Vidare berättar planarkitekten att det är byggherren som 
står för kostnaden med att ta fram gestaltningsprogrammet.  

Här nedan följer en beskrivning av arbetet med gestaltningsprogram utifrån JM AB som är en 
projektutvecklare av bostäder och bostadsområden i storstadsområden i norden (JM 2012). 
Informationen kommer utifrån en telefonintervju med Marcus Nordlund som jobbar som 
projektutvecklare. Han arbetar idag med planhandlingar och kommer ofta i kontakt med 
gestaltningsprogram. Innan han började på JM har han arbetat med att t.ex. ta fram 
genomförandeavtal på exploateringskontoret på Stockholms stad. 

Enligt Marcus Nordlund kommer JM i kontakt med gestaltningsprogram då de är en del av 
planhandlingarna vid projekt. Gestaltningsprogrammet tas då oftast fram efter plansamrådet 
för att sedan ha ett färdigt gestaltningsprogram till utställning. Han påpekar dock att 
gestaltningsfrågorna kommer upp innan samrådet då riktlinjer för gestaltningsprogrammet 
diskuteras tillsammans med kommunen och involverade arkitekter som sedan uppför 
gestaltningsprogrammet. JM bestämmer vilket arkitektkontor som ska användas främst på 
grund av att de också bekostar framtagandet av gestaltningsprogrammet som en del av avtalet 
mellan byggherren och kommunen. Nordlund säger att kommunerna i vissa sällsynta fall kan 
ha synpunkter på val av arkitekt, men det händer extremt sällan och då endast när kommunen 
själva äger marken. Gestaltningsprogrammet tas sedan fram utav JM i samråd med 
kommunen. 
När frågan om vilket syfte ett gestaltningsprogram har berättar Nordlund att det i grund och 
botten är kommunen som vill ha ett gestaltningsprogram och ofta ställer ett sådant krav. Det 
främsta skälet är enligt honom att kommunen vill kunna ha kontroll över hur och vad som ska 
byggas och att kommunen inte tycker att detaljplanen är tillräcklig för att reglera det 
kommunen vill ha kontroll över. Han tar som exempel upp att det är svårt att visualisera det 
tredimensionella resultatet på plankartan och att det dessutom är svårt att beskriva i ord hur 
gestaltningen ska se ut.  

Vid frågan om hur kommunens syn på gestaltningsprogram skiljer sig från JMs berättar han 
att JM i högre grad vill ha riktlinjer istället för detaljbeskrivningar eftersom marknaden kan 
förändras. I så fall står JM med en plan som inte kan genomföras och då får kommunen också 
problem. Som exempel tar han upp en situation då ett större område ska bebyggas i flera 
etapper, när den första etappen är klar kan det visa sig att det är ett annat klientel som köper 
lägenheterna, det kan t.ex. vara fler barnfamiljer än vad det var tänkt från början. I så fall vill 
JM kunna reglera utformningen på nästkommande etapper för att bättre anpassa byggandet till 
barnfamiljer. Det kan även vara modet som förändras, är det vid planutställningen populärt 
med perforerade räcken och dessa blir ett krav som ställs av kommunen i 
gestaltningsprogrammet kan det bli en belastning efter tre-fyra år om modet har vänt.  

Nordlund vill dock vara tydlig med att kvaliteten inte behöver bli sämre ifall 
gestaltningsprogrammet endast är övergripande istället för detaljstyrt. Det förklarar han 
genom att JM inte kan bygga med dålig kvalitet eftersom förtroendet då skulle skadas mellan 
JM och kommunen. Eftersom kommunen har planmonopol kan de välja att inte låta JM bygga 
om kommunen har lågt förtroende för företaget. Om det istället skulle vara ett mindre 
kortsiktigt bolag menar han att företaget måste lägga ner stora summor på mark och arkitekter 
och att det då skulle vara konstigt om de skulle bygga kortsiktigt med dålig kvalitet.  

Innehållet i gestaltningsprogrammet kan kommunen och JM ibland vara oense om. Nordlund 
berättar att de oftast är överens om gestaltningen då båda parter vill uppföra områden med bra 
kvalitet där människor vill bo. Men ibland kan ändå kommunens och JMs viljor vara på 
tvären t.ex. om kommuner vill sätta en viss prägel på staden. Det kan t.ex. hända ifall 
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kommunen vill att ett visst område ska ha lamellhus för att skapa en enhetlig stadsbild medan 
JM vill ha en annan typ av hus som de vet säljer bättre.  
Angående uppföljning förklarar han att den sker vid bygglovet. Han menar att bygglovet 
baseras på gestaltningsprogrammet och att det är ett kvitto på att det tänkta bygget följer 
föreskrifterna i programmet. Han säger dock att gestaltningsprogrammet inte alltid följs, t.ex. 
om det blir för gammal och omodernt. Om det skulle hända har JM rätt med små avsteg men 
det kan bli väldigt omständligt då det kan behövas ett politiskt beslut vilket tar tid och kraft.   
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Analys 
Mitt arbete har syftat till att undersöka om det finns skillnader mellan hur statliga 
myndigheter, kommuner och privata aktörer arbetar med gestaltningsprogram. Jag har också 
undersökt hur dessa aktörer arbetar kring uppföljning av gestaltningsprogrammen och då 
främst det fysiska resultatet.  
I arbetet har flera statliga verks arbete med gestaltningsprogram jämförts. Det har visat sig att 
framförallt de tidigare myndigheterna Banverket och Vägverket har arbetat med 
gestaltningsprogram på liknande sätt. Myndigheterna har båda agerat som fastighetsägare och 
byggherre. Dessa två myndigheter ingår dessutom nu båda i Trafikverket vilket kan betyda att 
Trafikverkets arbete med att få en gemensam arbetsprocedur blir smidig. I deras arbete med 
gestaltningsprogram lyfts det tydligt fram att programmet både är en process och ett 
dokument. De värdesätter den process som leder fram till dokumentet lika mycket som 
dokumentet. Fortifikationsverket har inte arbetat med gestaltningsprogram på samma sätt. De 
har istället haft ambitionen att ta fram ett gestaltningsprogram för varje befintlig garnison, 
därmed inte specifikt vid nybyggnation, då de sällan bygger nytt. Behovet av utvärdering kan 
i det senaste fallet vara mindre viktigt eftersom programmet avser att fungera vägledande vid 
mindre ombyggnationer och uppdateras kontinuerligt. 
Även kommuner tar fram gestaltningsprogram vid två typer av situationer. Det ena är när 
kommunen vill förstärka statusen på kulturhistoriska områden så som i fallet i Leksand och 
Umeå. Gestaltningsprogram har därmed framställts för redan bebyggd miljö för att skapa en 
helhetsbild av det specifika området. Ronneby har använt sig av gestaltningsprogram för att 
stärka stadskärnans varumärke, vilket också kan ses som ett sätt att stärka kulturvärdena som 
finns. Den andra situationen uppkommer när kommunen vill kunna reglera nybyggnation. 
Eftersom kommunen inte agerar som byggherre använder sig kommunen av 
gestaltningsprogram för att kunna säkerställa gestaltningens kvalitet. 
Privata aktörers arbete med gestaltningsprogram är i stort sätt detsamma som kommuners då 
kommunen och byggherren oftast tar fram detta program tillsammans för att skapa en 
diskussion om förväntningar och mål. Dock skiljer sig syftet med gestaltningsprogram mellan 
kommuner och privata byggherrar. Ofta vill kommunerna, som tidigare beskrivet, uppföra 
gestaltningsprogram för att kunna kontrollera gestaltningen och därmed få den kvalitet på 
bebyggelsen som kommunen kräver. Byggherren å sin sida har mindre nytta av programmet 
men med ett gemensamt gestaltningsprogram vet de vad kommunen eftersträvar, vilket kan 
vara bra att veta i en bygglovsprövning.  
Problem som enligt flera medverkande personer har tagit upp är att ett alltför strikt skrivet 
gestaltningsprogram som måste följas kan ge negativa konsekvenser ifall det drar ut på tiden 
innan byggherren kan bygga. Modet kan svänga eller ny information kan tillkomma som gör 
att byggherren vill bygga på ett annat sätt än det som står i gestaltningsprogrammet. Är då 
gestaltningsprogrammet alltför detaljerat kan en ny planprocess behöva genomgås för att 
möjliggöra den förändring som byggherren vill göra. Att då från början skapa ett 
gestaltningsprogram som är flexibelt och inte alltför detaljstyrt kan i många fall vara 
betydelsefullt, både för kommuner och byggherrar. 
Utifrån de svar som givits av kommuner angående uppföljning av gestaltningsprogram visar 
det sig att det inte är någon kommun som följer upp gestaltningsprogrammet efter byggets 
avslutande. Det kan finnas olika anledningar till detta beroende på programmets syfte. Om 
gestaltningsprogrammet är reglerat enligt avtal så är det inte kommunens planavdelning som i 
lika stor uträckning ansvarar för att avtalet följs. Dessutom ligger ett sådant avtal utanför 
kommunens planverksamhet enligt Plan- och Bygglagen. Därmed kan det av kommunen inte 
tyckas finnas tillräckliga anledningar för att följ upp att avtal följs då kommunen istället kan 
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lägga tid och pengar på myndighetsutövande. I de fall gestaltningsprogrammet helt eller 
delvis regleras som planbestämmelse anser kommunerna att bygglovsprövningen är en 
fullgod uppföljning. 

En annan anledning till varför kommunen inte följer upp gestaltningsprogram är för att de kan 
ha stort förtroende för byggherren. Eftersom byggherren kan gå miste om framtida 
byggmöjligheter ifall de gör dåligt ifrån sig förväntas byggherren följa de instruktioner som 
de får, däribland gestaltningsprogrammet. Dessutom skapas en relation mellan kommunen 
och byggherren eftersom många samtal och diskussioner förs sinsemellan i planeringsstadiet 
som skapar en ömsesidig respekt.  

Kalbro, Lindgren och Paulsson har kommit fram till att Plan- och bygglagen inte uppdaterats i 
den takt som kommunernas arbete har utvecklats. Detaljplanen var från början tänkt reglera 
framtida bebyggelse och inte som det är idag; ett första av två beslut innan byggherren får 
bygga. Författarna öppnar upp för ett förslag där det i byggprocessen endast behövs ett 
byggbeslut istället för dagens två (detaljplanens antagande och bygglovet). Det skulle betyda 
att detaljplaneprocessen på något sätt slås ihop med bygglovsprövningen för att få ett 
snabbare förlopp. I mitt arbete har det visat sig att bygglovet har varit ett sätt att kontrollera 
att gestaltningsprogrammet följs eftersom bygglovsprövningen ska ta hänsyn till 
planbestämmelserna där delar eller hela programmet kan finnas. Tas den här delen bort är det 
risk att en sista kontroll av vad som faktiskt kommer att byggas försvinner. 

Diskussion 
Behovet av utvärdering av gestaltningsprogram inom kommunal verksamhet kan diskuteras. 
Gestaltningsprogrammet kan regleras på flera sätt, både som planbestämmelse och som 
genomförandeavtal. Regleras det genom planbestämmelse blir bygglovsprövningen ett sätt att 
säkerställa gestaltningsprogrammets uppfyllelse. Är programmet istället reglerat genom ett 
genomförandeavtal kan kommunen inte hänvisa till gestaltningsprogrammet i 
bygglovsprövningen. Jag kan därför tycka att det är viktigt att där se över kommunens rutiner 
så att kryphål inte kan uppstå. Eftersom kommunerna anser att byggherren näst intill alltid 
följer gestaltningsprogrammet så kanske det inte behövs någon uppföljning. Men om 
kommunerna nu inte gör någon uppföljning, hur vet de då att programmen faktiskt följs? Kan 
det vara så att kommunerna inte är intresserade av att programmet ska följas till punkt och 
pricka? Som planarkitekten i Solna stad sa: ”vi är inte intresserade av att leka tjuv och polis”. 
Frågan är kanske inte huruvida gestaltningsprogrammen uppfylls eller ej utan om erfarenheter 
tas tillvara kring hur den faktiska bebyggelsen blev utifrån ekonomiska, sociala och 
ekologiska faktorer. Då är det inte resultatet utav gestaltningsprogrammet som är det viktiga 
utan hur det byggda området faktiskt blev. För att undersöka det finns det 
undersökningsmetoder att använda sig utav t.ex. de som Suzanne de Laval tar upp i sin 
avhandling. Dessutom kanske det också är viktigare att utvärdera den arbetsprocedur som 
leder fram till dokumentet gestaltningsprogram. Finns goda rutiner utifrån tidigare 
erfarenheter för ett sådant framtagande ger det möjlighet till en ännu bättre arbetsprocess med 
ett ännu bättre resultat. 

Att ta fram ett gestaltningsprogram kräver en viss process där involverade parter diskuterar 
fram principer och eller krav för gestaltningen. För trafikverket är den processen lika viktig 
som dokumentet, jag tycker att det även i kommunernas arbete med gestaltningsprogram ska 
vara ett stort fokus på dialogen och erfarenhetsutbytet mellan aktörerna vid framtagandet av 
ett gestaltningsprogram. Ett sätt att öka fokus på den del av gestaltningsprogrammet kan 
rutiner vara viktiga som sedan används av alla kommuner. Dessutom arbetar många 
kommuner endast med en eller ett fåtal gestaltningsprogram därmed finns det från början 
väldigt lite erfarenhet som kan nyttjas. Att då ha kommunöverskridande riktlinjer för arbetet 
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med gestaltningsprogram tror jag kan vara till hjälp för oerfarna kommuner. Men precis som 
att gestaltningsprogrammet inte ska vara för detaljstyrt tror jag att även riktlinjer för arbetet 
med programmet bör vara flexibla och övergripande så att varje kommun kan arbeta fram ett 
arbetssätt som passar dem bäst. 
Trafikverkets arbete med gestaltningsprogram skiljer sig från kommuners arbete. Främst på 
grund av två anledningar; dels är trafikverket både markägare och exploatör, dels behöver 
Trafikverket inte förhålla sig till Plan- och Bygglagen. Det betyder att Trafikverket har större 
friheter än kommunen och byggherren men också ett större ansvar att se till att bygget lever 
upp till de krav som regering och riksdag sätter. Eftersom det inte finns någon utomstående 
part som granskar Trafikverkets arbete med, i det här fallet, gestaltningsprogram tycker jag att 
det därför är viktigare att Trafikverket har goda rutiner för uppföljning än vad t.ex. en 
kommun eller byggherre har. Vid framtagning av gestaltningsprogram på kommunal nivå är 
det dessutom oftast fler än kommunen som ingår i projektgruppen viket betyder att 
gestaltningsfrågorna kan diskuteras med flera parter med olika infallsvinklar. När 
Trafikverket för diskussion kring gestaltningen så är de oftast själva.  

Avslutningsvis har arbetet visat att behovet av uppföljning av gestaltningsprogram beror på 
vilken typ av gestaltningsprogram som det handlar om. Prövas gestaltningsprogrammet i 
bygglovet, är det en kommun eller en myndighet, hur nära samarbete har aktörerna haft osv. 
Vidare frågor som uppkommer med arbetet är huruvida kommuner och arkitekter följer upp 
nybyggda områden ur t.ex. sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter? Det har även visat 
sig att avvikelser kan uppkomma vid bygglovsprövningar, vilka är dessa avvikelser? Om 
avvikelsen dessutom är liten krävs ingen ny planprocess men vad är en liten avvikelse? Till 
sist bottnar sig frågeställningarna i vem som har ansvar för att vårt samhälle utvecklas på ett 
bra sätt. För det är väl det allt handlar om, att bygga på bästa sätt för oss och för många 
kommande generationer, långt in i framtiden. 
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