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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till detta examensarbete har sin grund i den bostadsbrist som finns i Sverige 
idag och den allmänna debatten om ökat bostadsbyggande och långsamma planprocesser 
som pågår.  
 
I studien har två detaljplaner, med huvudändamål bostäder, i var och en av de tre 
kommunerna Botkyrka, Norrköping och Västerås djupgående analyserats, i syfte att 
bringa klarhet i vilka aktiviteter och komponenter som faktiskt ger upphov till tidsåtgång 
i detaljplaneprocessens olika skeden. Av studien, vars tillvägagångssätt baserats på 
dokumentanalyser och intervjuer, framgår att detaljplaneprocessen utifrån sin utformning 
samt uppbyggnad via plan- och bygglagen (PBL) tar ”tid”. Hur lång tid en process tar 
beror enligt studien på flera olika anledningar som kan ha med den specifika planen 
och/eller kommunen att göra. Resultatet av undersökningen visar på att det i ett tidigt 
skede är väldigt svårt att uppskatta tidsåtgången för en detaljplan, då alla planer till viss 
del är unika och då oförutsebara komponenter och aktiviteter vanligtvis dyker upp under 
processens gång.  
 
Tidsåtgången för detaljplaneprocessen, räknat från det att ett formellt planuppdrag ges 
till det att detaljplanen vinner laga kraft, har för de planer som studerats i arbetet kraftigt 
varierat mellan 21 månader till 7 år. I snitt har dock processen för samtliga planer endast 
aktivt bedrivits under 1,5 – 3 år. Anledningen till att arbetet med vissa detaljplaner 
avstannat eller fördröjts har bland annat med oerfarna byggherrars brist på kunskap, 
politisk oenighet, sena inspel och bristen på resurser att göra. Enligt studien är de 
aktiviteter som ger upphov till störst tidsåtgång i detaljplaneprocesserna framförallt 
kopplade till utredningsarbetet. Det handlar både om att det är många utredningar som 
behöver tas fram och att de tar tid. 
 
Av studien framgår att tidseffektiviseringar i planprocessen är önskvärt så länge kvalitén 
kan bibehållas och detaljplanernas genomförbarhet kan säkerställas. Bostadsbristen i 
regionerna och det höga trycket i kommunerna lyfts fram som aspekter till varför det är 
viktigt. De förslag till förbättringsåtgärder som framhålls i denna studie handlar bland 
annat om att få till stånd bättre former för tidig samverkan mellan involverade parter, att 
ge den strategiska planeringen större tyngd och att utreda mer i ett tidigt skede, att skapa 
tydliga kommunövergripande mål och prioriteringsordningar för detaljplaner samt 
förbättra kommunens system och arbetsrutiner. Utöver det omnämns även ett behov av 
att utöka kommunens resurser och att öka tydligheten i vilka beslut som behöver fattas 
politiskt och på vilken nivå samt om det finns beslut som kan delegeras till kommunernas 
förvaltningar. 
 
Nyckelord: Planprocessen, detaljplan, tidsåtgång, effektivitet  
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Abstract 
 
The background of this master thesis stems from the housing shortage that exists in 
Sweden today and the general debate on increased housing and slow planning processes 
that are currently taking place. 
 
In this study an in-depth analysis of two detailed development plans in each of the three 
municipalities of Botkyrka, Norrköping and Västerås has been carried out, in order to 
shed light on which activities and components that give rise to time consumption in the 
various stages of the planning process. The study, which is based on document analysis 
and interviews, concludes that the Swedish planning process due to its overall design and 
by being regulated by the Swedish planning and building act (PBL) takes "time". How 
much time the process takes depends, according to the analysis, on several different 
reasons that may have with the specific detailed development plan and/or the 
municipality to do. The result of the case studies carried out in this master thesis shows 
that it’s very difficult in an early stage to estimate how much time that will be required in 
order to create a detailed development plan. The reason for this is that every plan is 
somewhat unique and that unforeseeable components and activities usually emerge 
during the process.  
 
The time-cost of the planning process for the detailed development plans studied in this 
master thesis varied greatly from 21 months to 7 years. On average, however, the process 
for all the plans was only actively pursued during 1,5 - 3 years. The reason that the 
development of some of the plans was delayed or postponed has to do with, among 
other things, inexperienced developers lack of knowledge with regards to the planning 
process, political disagreements, belated demands for additional investigations and 
shortage of staff. According to this study, conducting surveys and investigations are the 
most time consuming activities within the planning process. It is a combination of many 
surveys needed to be carried out and that each one of them takes time to complete.    
 
The result of this study shows that more time-efficient planning processes are desirable 
as long as the quality can be maintained and the feasibility of the detailed development 
plans can be guaranteed. The housing shortage in the regions and the high pressure to 
draw up plans and build homes in the municipalities are brought up as aspects of why it 
is important. The improvements that are suggested in the study involves, among others 
things, establishing better forms of early collaboration between all parties involved, 
giving the strategic planning greater weight and conducting more surveys in an early 
stage, creating clear common goals and priorities within the municipality's and 
furthermore improve the municipality's systems and working practices. In addition, it is 
suggested that the municipality's resources should be extended and that there should be 
an increased transparency regarding which decisions in the planning processes that need 
to be made politically and at what level, and if there are decisions that can be delegated to 
the municipality’s administrations. 
 
Keywords: Planning process, detailed development plan, time-cost, efficiency 
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1 Inledning 
 
Bostadsbristen i Sverige idag är så pass alarmerande att det finns dem som menar att det finns 
skäl att rent av prata om en bostadskris (Rankka, 2016). I 183 av landets 290 kommuner råder det 
för närvarande en brist på bostäder (SCB, 2015). Drygt 80 procent av Sveriges befolkning bor i 
en kommun som har ett underskott av bostäder (Lago, 2015). Den främsta anledning till den 
rådande bristen är att landets befolkning ökat i snabbare takt än antalet bostäder producerats. De 
senaste åren har dock en kraftig ökning av bostäder skett från att produktionen legat på en 
långvarigt låg nivå ända sedan finanskrisen (SCB, 2015). År 2015 redovisade Boverket en 
bedömning av hur många nya bostäder som behöver byggas i Sverige fram till år 2025 (Boverket, 
2015a). Antalet, som uppskattats till 705 000 stycken, har etsat sig fast och bidragit med att ge 
nytt liv till debatten om samhällsplanering och bostadsbyggande (Norlander, 2015). 
 
Planprocessen pekas av många ut som en av de bakomliggande orsakerna till varför det byggs så 
få bostäder (Norlander, 2015). Till argumenten hör att själva processen från idé till färdig bostad 
är alltför komplicerad och långdragen (Norlander, 2016). Ett krångligt regelverk framhålls som en 
bidragande faktor och med detta som bakgrund har regeringen de senaste åren drivit igenom flera 
olika lagförändringar i syfte att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare 
(Boverket, 2015b). I debatten om långsamma planprocesser riktas omfattande kritik mot landets 
kommuner som med anledning av att de innehar det så kallade kommunala planmonopolet 
många gånger anses vara ansvariga för att bostadsbyggandet fördröjs (Sveriges radio, 2013). Det 
är många som menar att landets alla kommuner har ett stort ansvar för att snabba på 
planprocesserna (Lago, 2015). 
 
Politiker, tjänstemän och byggherrar, de flesta är överens om att förändringar med avsikten att 
förenkla byggandet av bostäder i Sverige måste till och att planprocessen i någon form behöver 
effektiviseras (Norlander, 2016). Vilka förändringar och tillvägagångssätt som är lämpliga samt 
vem som är ansvarig och kan påverka innehåll och styrning finns det dock inte samma samsyn 
kring. Detta är också påtagligt i debatten som till viss del präglas av att ”alla skyller på alla” 
(Sveriges radio, 2013). En enighet bedöms inte heller finnas när det mer specifikt kommer till 
vilka aktiviteter och komponenter i planprocessen som faktiskt tar tid och hur tidfördelningen ser 
ut. Inom detta område verkar det också finnas en avsaknad/brist på underlag och utredningar. 
 
Syftet med detta examensarbete är att djupgående analysera ett mindre antal detaljplaner för 
bostäder i tre olika kommuner, för att bringa klarhet i hur den kommunala detaljplaneprocessens 
faktiska tidsåtgång ser ut och är fördelad. Studien har sitt fokus på tidsåtgången i 
detaljplaneprocessen sett från ett kommunalt perspektiv. Intensionen är att utreda vilka 
aktiviteter och komponenter som ger upphov till tidsåtgång i processens olika skeden samt att 
med utgångspunkt från kommunala tjänstemäns erfarenheter och bedömningar föra en 
diskussion kring vilka tidseffektiviseringar som kan vara möjliga. 
 
Bakgrund SKL – Öppna jämförelser 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar intensivt med både den bostadspolitiska frågan 
och med kommunernas arbete i enlighet med plan- och bygglagen (PBL). Under år 2016 avser 
SKL bland annat att ta fram så kallade Öppna jämförelser för detaljplaneområdet (Isacsson, 
2016).  
 
I SKL:s Öppna jämförelser behandlas information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 
verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet är att stimulera 
kommuner, landsting och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra 
kvaliteten och effektivisera verksamheten (Isacsson, 2016). 
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Ett av de områden som avses behandlas i samband med Öppna jämförelser inom 
detaljplaneområdet, är tidsåtgången för detaljplaneläggning. Sveriges Kommuner och Landsting 
menar att det i sig är svårt att mäta och jämföra tiderna för processer, som kan vara av så vitt 
skilda slag beroende på omständigheterna, och de menar vidare att det i skenet av de siffror kring 
tiderna för detaljplaneläggning som figurerat i den allmänna debatten de sista åren, ändå finns ett 
stort värde i att försöka att på ett systematiskt sätt visa hur lång tid processerna egentligen tar. I 
anslutning till detta ser SKL inriktningen på detta examensarbete som mycket intressant. 
”Tidsåtgången i sig är en sak, men vilka komponenter är det som bygger upp den?” (Isacsson, 
2016). 
 
1.1 Syfte: 
Syftet med examensarbetet är att djupgående analysera ett mindre antal detaljplaner för bostäder i 
tre olika kommuner, för att bringa klarhet i hur den kommunala detaljplaneprocessens faktiska 
tidsåtgång ser ut och är fördelad. Studien har för avsikt att utreda vilka aktiviteter och 
komponenter som ger upphov till tidsåtgång i detaljplaneprocessens olika skeden samt att med 
utgångspunkt från kommunala tjänstemäns erfarenheter och bedömningar föra en diskussion 
kring vilka tidseffektiviseringar som kan vara möjliga. 
	  
1.2 Frågeställningar 
Studien tar huvudsakligen sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  
 

- Hur ser processen ut kring upprättandet av en detaljplan?  
- Vilka aktiviteter och komponenter ger upphov till tidsåtgång i detaljplaneprocessen och 

varför gör de det? Hur ser tidfördelningen ut? 
- Vilka tidseffektiviseringar anser tjänstemän är möjliga i detaljplaneprocessen? 

 
1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad så att den endast behandlar ett fåtal planer och kommuner. Anledningen till 
detta har främst med examensarbetets tidsbegränsning att göra. Processen och kriterierna kring 
urvalen redogörs för i kapitel 2.  
 
Undersökningen berör i första hand kommuners hantering av planärenden samt kommunala 
tjänstemäns syn på detaljplaneprocessens tidsåtgång. Synpunkter från berörda byggherrar, 
politiker och allmänheten behandlas inte. Studien har inte för avsikt att fördjupa sig i vem som 
säger vad i debatten om bostadsbyggandet. Förhoppningen är dock att arbetet kan bidra med ett 
inlägg till diskussionerna.  
 
Inom examensarbetet utreds den faktiska tidsåtgången i detaljplaneprocessens olika skeden.  
I den övergripande samhällsbyggnadsprocessen som sträcker sig från idé till färdig byggnad, och 
där detaljplaneprocessen ingår, återfinns flertalet olika processer och steg. Det kan vara svårt att 
precisera när en process slutar och när en annan startar då processerna är kopplade till varandra 
och till viss del kan löpa parallellt eller samverka med varandra (Boverket, 2013). I denna studie 
har bedömningen gjorts att detaljplaneprocessen startar i och med ett politiskt beslut om 
planuppdrag samt avslutas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Då initiala planförutsättningar antas vara av stor betydelse för detaljplaneprocessen gång och 
utfall, så kommer relevanta beslut och handlingar i föregående processer, strategiska skedet/ 
initieringsskedet, övergripande att beaktas. Exploateringsprocessen och byggprocessen, som 
efterföljer/samverkar med detaljplaneprocessen, berörs i stort sett inte i denna utredning.  
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Plan- och bygglagstiftningen med ingående skeden och aktiviteter kopplade till 
detaljplaneprocessen utgör i studien en förutsättning och utgångspunkt. Utredningen har därmed 
sitt främsta fokus i de icke-lagstyrda aktiviteterna som äger rum i arbetet med att ta fram en 
detaljplan. Studien söker svar på vilka dessa aktiviteter är, om de är nödvändiga och varför samt 
hur tidsåtgången för aktiviteterna ser ut. Studien har inte som målsättning att ge förslag till 
ändringar i plan- och bygglagstiftningen. Det ska också understrykas att studien har sin 
utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen från år 2010 samt år 1987 och inte i de lagändringar 
som trädde i kraft i början av år 2015. Anledningen till detta är osäkerheten kring hur väl 
förändringarna anammats och hunnit omsättas av kommunerna. Genom att använda detaljplaner 
som upprättats utifrån en äldre lagstiftning förväntas risken för ett eventuellt missvisande resultat 
att minimeras.  
 
1.4 Disposition  
Rapporten utgörs av sex stycken kapitel. I det inledande kapitlet redogörs studien syfte, bakgrund 
och frågeställningar för. Av det andra kapitlet framgår vilka metoder och tillvägagångssätt som 
tillämpats i studien. Processen och kriterierna kring urvalet av de kommuner och planer som varit 
aktuella för studien framgår också. En kunskapsöversikt innehållande en teoretisk bakgrund om 
detaljplaneprocessen utformning och innehåll samt om effektiva planprocesser finns att tillgå i 
det tredje kapitlet. Resultatet av de fallstudier som genomförts presenteras i kapitel fyra. En 
kortfattad diskussion och jämförelse av de planer som undersökts finns i avsnittet för respektive 
kommun. I det femte kapitlet presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med 
kommunernas tjänstemän angående deras övergripande syn på tidsåtgången i 
detaljplaneprocessen samt möjligheter till tidseffektiviseringar. I det avslutande kapitlet förs 
vidare analyser och slutsatser dras kring studiens resultat. Diskussioner kring förslag till fortsatt 
forskning förs också.     
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2 Metod och tillvägagångssätt 
	  
2.1 Forskningsmetod 
Examensarbete utgör en kvalitativ studie vilket innebär att resultatet och slutsatsen har skapats 
med hjälp kvalitativ data och analys (Lundahl & Skärvad, 1999). Kvalitativa metoder har lämpat 
sig för studien då den till stor del handskas med människors upplevelser och subjektiva 
bedömningar. Lundahl & Skärvad (1999) menar att ”kvalitativa undersökningar kännetecknas av 
att undersökaren försöker förstå hur människor upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning 
och överhuvudtaget det sammanhang i vilket de ingår” (Lundahl & Skärvad 1999, 101).  Det 
handlar enligt deras mening om att forskaren är mer intresserad av hur världen uppfattas än hur 
den är (Lundahl & Skärvad, 1999). Om studien enbart haft till syfte att kartlägga och mäta en 
större mängd detaljplaners övergripande tidsåtgång utan att undersöka och försöka förstå vilka 
bakomliggande aktiviteter som gett upphov till tidsåtgången hade ett kvantitativt tillvägagångssätt 
troligtvis varit mer lämpligt. Kvantitativa undersökningar använder ofta mätningar och 
kvantifiering genom matematik och statistik för att beskriva ett visst fenomen (Backman, 2008). 
Ahrne och Svensson (2011) poängterar att en och samma metod kan resultera i både kvalitativt 
och kvantitativ data. De menar att forskningens arbetssätt främst är det som skiljer kvalitativa 
metoder från kvantitativa (Ahrne och Svensson, 2011). 

2.2 Arbetsprocess 
Examensarbetets övergripande arbetsprocess illustreras och redogörs kortfattat för nedan. I och 
med att arbetet utgör en kvalitativ undersökning så har det funnit en större flexibilitet i 
arbetsprocessen och stegen har inte behövt följas i strikt ordning (Ahrne och Svensson, 2011). 

Figur 1. Examensarbetets övergripande arbetsprocess (Egen illustration) 

Idé – Processen initierades av att en idé om forskningsämne väcktes. Kontakt togs och 
diskussioner fördes med handledare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).  

1. Första steget i arbetsprocessen handlade om att efterforska vad som redan utretts inom det 
valda forskningsområdet.  En tidig bakgrundsbeskrivning och problemformulering skissades på 
och bröts ned till ett utkast till förslag på syfte, övergripande frågeställningar samt avgränsningar.  

2. I steg två valdes lämpliga metoder ut med bakgrund i studiens syfte och intensioner. Kriterier 
för val av detaljplaner och kommuner arbetades fram. Utvalda kommuner och berörda 
tjänstemän kontaktades med hjälp av uppgifter från SKL. 

3. I steg tre utarbetades en kunskapsöversikt med fokus på plan- och bygglagen, planprocessen 
och tidseffektivitet. Syftet med steget var att bygga upp en teoretisk bakgrund för att sedan 
övergå till empirin och den kvalitativa datainsamlingen.  

4. I det fjärde och sista steget presenterades, jämfördes och analyserades det material som 
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inhämtats. Slutsatser med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar drogs. En diskussion 
utifrån forskarens egna tankar fördes även. Arbetsprocessen avslutades med att förslag på 
fortsatta studier gavs.  
 
2.3 Datainsamling 
De kvalitativa metoder för datainsamling som använts i denna studie är litteraturstudie, 
dokumentanalys och intervjuer. Respektive metod redogörs för nedan.   
	  
2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie har i detta examensarbete ansetts vara en nödvändig metod för att få fram 
relevant och aktuellt underlag att basera arbetets kunskapsöversikt på. Den teori och de begrepp 
som bedömt som relevanta för studien och som redogörs för i översikten har byggts upp på 
underlag som inhämtats genom artikelsökningar och sökningar i student- och 
forskningsdatabaser samt i branschtidsskrifter. Då information från böcker till viss del använts 
har även sökningar i bibliotekskataloger gjorts. ’Effektiva planprocesser’, ’tidseffektivitet’, 
’tidsåtgång i detaljplaneprocessen’, ’långsamma planprocesser’ tillhör några av de nyckelord som 
använts vid sökningar.    
 
2.3.2 Dokumentanalys 
Ett dokument kan i den vidaste bemärkelse definieras som en skriven text och kan inom viss 
forskning användas som underlag för att avspegla verkligheten (May 2001, 215). May (2001) 
betonar att ett dokument inte kan läsas på ett opartiskt sätt. Han menar att en forskares förståelse 
och redogörelse av ett dokument påverkas av en selektiv läsning som i sin tur hänger samman 
med den sociala, politiska och ekonomiska kontexten som forskaren själv vistas i. May (2001) 
anser att det är viktigt att vara medveten om ens egna influenser vid användning av 
dokumentforskning. 
 
Det finns olika metoder för hur dokument kan analyseras. Vanligt förekommande inom både den 
kvalitativa och kvantitativa forskningen är att genomföra innehållsanalyser vars tillvägagångssätt 
innebär att eventuella samband upptäcks och analyseras genom att till exempel enskilda ord och 
frasers frekvens och kontext kartläggs (May, 2011).  En innehållsanalys genomförs utifrån flera 
olika steg; problemformulering, genomgång av text, val av metoder, tolkning och analys (May 
2011, 229). Utöver de kvasi-statistiska metoderna, som bygger på att förekomsten av ord räknas 
för att på så sätt kunna avgöra vikten av olika termer, finns även mallbaserade och editerade 
metoder som hjälpmedel vid genomförandet av innehållsanalyser. De mallbaserade metoderna 
fokuserar på att med hjälp av en lista av nyckelord reda ut vem som sagt vad istället för hur 
många som sagt vad. Inom editerade metoder skapas kategorier av ämnen genom att forskaren 
tolkar innehåll och mönster i texter. Nyckelord utgör, inom dessa metoder, alltså inte en 
utgångspunkt för sökningen utan är snarare ett resultat (Höst, Regnell och Runeson, 2006). 
 
I denna studie har det främst varit aktuellt att ta del av och analysera relevanta dokument 
kopplade till utvalda detaljplaneprojekt för att på så sätt få värdefulla insikter om hur 
detaljplaneprocessen tidsåtgång ser ut och är fördelad. Det har framförallt rört sig om offentliga 
handlingar som återfunnits i kommunernas diarier eller projektmappar men även tillgängligt icke 
offentligt arbetsmaterial. Handlingar kopplade till kommunernas organisation och arbetsrutiner 
har också med hänsyn till studien syfte ansetts relevant att analysera. Det urval av material som 
gjorts har baserats på forskarens bedömning om vad som är relevant. Vilket material som funnits 
tillgängligt har också utgjort en avgörande faktor. På grund av digitala rensningar har till exempel 
vissa handlingar inte varit möjlig att ta del av.   
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Utgångspunkten i dokumentanalysen har varit att ta reda på vad som har hänt, när i processen 
och till viss del varför. Innehållsanalyser har genomförts med fokus på att hitta datum, 
tidsuppskattningar och bakgrundsbeskrivningar till händelseförlopp men även nyckelord.  Plan- 
och bygglagen som redogörs för i kapitel tre har fungerat som en ram och stöd vid urval och 
granskning av dokument. Det underlag som fåtts fram av dokumentanalysen har sedan genom 
intervjuer kompletterats med berörda tjänstemäns redogörelser av händelser och tidsförlopp. 
	  
2.3.3 Intervjuer  
Intervju utgör en metod för systematisk datainsamling och är lämplig att använda vid utforskning 
av komplexa och subtila fenomen (Denscombe, 2009). En intervju kan anta olika 
struktureringsgrader beroende på vilken typ av kunskap som önskas erhållas. I en helt öppen 
intervju får respondenten beskriva sin bild av verkligheten utifrån vida och öppna frågor. Det 
övergripande syftet med en öppen intervju är att erhålla data som ökar förståelsen för människors 
subjektiva erfarenheter. Enkäter, som kännetecknas av skriftlig utfrågning med fasta frågor och 
bundna svarsalternativ, utgör den mest strukturerade intervjuformen. Intervjuaren bestämmer, 
utifrån sin förståelse eller teoretiska utgångspunkt, vad som är viktigt att undersöka till skillnad 
från i de öppna intervjuer där respondenten avgränsar och bestämmer kontexten. Fördelen med 
strukturerade intervjuformer är att de ger bättre förutsättningar för jämförelse av resultat än 
öppna intervjuer då svarsalternativen i enkätundersökningar är lika för alla respondenter. 
Nackdelen är dock att svaren tenderar att bli mer ytliga (Lantz, 1993). 
 
I detta arbete har semi-strukturerade djupintervjuer (Denscombe, 2009) i mötesform och via 
telefon genomförts. Syftet har varit att på ett organiserat och flexibelt sätt samla in och upptäcka 
data baserad på ett mindre antal utvalda personers uppfattningar, åsikter och erfarenheter. 
Tillvägagångssätt har varit att ställa i förväg förberedda frågor till respondenterna men även att 
under intervjutillfällena ge visst utrymme för följdfrågor och övergripande samtal. För att 
underlätta genomförandet av intervjuerna samt sammanställningen av svaren har intervjuerna 
varit personliga, det vill säga att en eller två respondent har intervjuats åt gången (Denscombe, 
2009). Frågorna som ställts har delvis varit desamma för alla respondenter men har också 
utformats specifikt utifrån respondenternas yrkesroller samt utifrån den dokumentation som 
analyserats i respektive kommun. En stor del av intervjuerna har spelats in efter samtycke från 
respondenterna. Detta har varit fördelaktigt för att under intervjutillfället kunna rikta fokus på 
konversationen i sig istället för på att föra anteckningar. En inspelning möjliggör också att 
korrekta citat kan formuleras. 
 
Vid användandet av intervju som metod i forskningssammanhang är det viktigt att vara medveten 
om den så kallade intervjueffekten, att intervjuare och respondent påverkar varandra (Lantz, 
1993). Enligt Lantz (1993) är denna effekt problematiskt eftersom det utgör ett hinder för den 
objektivitet som oftast eftersträvas i en undersökning. Hon påpekar dock att de finns de som 
menar att subjektivitet är en nödvändighet vid genomförandet av intervjuer. Intervjuaren måste 
till exempel uppfatta och förstå innebörden av ett svar för att kunna ställa en följdfråga. 
Tolkningar är i detta sammanhang en avgörande förutsättning (Lantz 1993, 100). Möjligheten för 
en forskare att påverka intervjueffekten är begränsad (Denscombe, 2009). Det handlar främst om 
att vara medveten om att den existerar och att med hjälp av sina kunskaper och färdigheter 
försöka förstå hur påverkansprocessen kan se ut (Lantz 1993, 100). Undersökningar visar att 
personliga förutsättningar också är av betydelse då människor tenderar att ge olika svar beroende 
på hur de uppfattar personen som ställer frågorna (Denscombe 2009, 244). En intervjuares 
personliga kännetecken så som kön, ålder, etniskt ursprung m.m. går inte att påverka när en 
ansikte-mot-ansikte intervju genomförs. Det finns dock vissa knep en forskare kan ta till för att 
minska denna typ av intervjueffekt. Artighet, punktlighet, lyhördhet, uppmärksamhet och 
naturalitet är exempel på ansträngningar som kan göras med avsikt att få respondenten att känna 
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sig bekväm och ge ärliga svar (Denscombe 2009, 245). Min identitet som författare och 
intervjuare tros vara av mindre betydelse i denna studie då inga känsliga eller direkt personliga 
ämnen och frågor berörs. Enligt Denscombe (2009) är religion, inkomst och personlig hälsa 
exempel på känsliga ämnen där intervjuarens identitet (kön, ålder, etc.) kan ha direkt påverkan på 
resultat.  
 
Intervjuerna i detta examensarbete har tagit mellan 30 – 120 minuter och har främst genomförts 
via personliga möten. När detta av olika anledningar inte varit möjligt har telefonintervju 
tillämpats. Mot bakgrund av examensarbetets syfte har det varit aktuellt att intervjua 
planarkitekter, projektledare och planchefer. Tjänstemännen som presenteras nedan har valts ut 
utifrån sin koppling till de kommuner och detaljplaner som undersöks i denna studie.  
 
Botkyrka kommun: 
Charlotte Rickardsson, planchef; Olof Karlsson, planarkitekt; Raad Al Khafagy, planarkitekt; Åsa 
Hansson, projektledare 
 
Norrköping kommun: 
Christian Wintenby, processansvarig detaljplanering; Linda Gårlin, planarkitekt; Ola Brånäs, 
exploateringsingenjör (projektledare); Peter Malmsjö, verksamhetschef, fysisk planering; Therese 
Nordgren, exploateringsingenjör (projektledare) 
 
Västerås stad: 
Barbro Sollén Wilcox, planarkitekt; Hans Larsson, planchef; Helena Felldin, projektledare; Selma 
Gudmundson Nylander, planarkitekt; Ulf Edvardsson, projektledare  
	  
2.4 Trovärdighet, generaliserbarhet och representativitet 
Enligt Ahrne och Svensson (2011) skapas trovärdighet på olika sätt i kvalitativ och kvantitativa 
forskning. Inom kvalitativa forskningen utgör transparens en viktig faktor för bedömning av en 
studies trovärdighet. En studie med en hög transparens kännetecknas ofta av att den innehåller 
en redogörelse för forskningsstrategin och arbetsprocessen. Ahrne och Svensson (2011) menar 
att forskningstexter som avslöjar sina metodval och tillvägagångssätt och som därigenom också 
öppnar upp för debatt och kritisk granskning av resultatet generellt har högre kvalitet än studier 
som inte gör det. 
 
Triangulering är ett annat möjligt tillvägagångssätt för att höja trovärdigheten hos en kvalitativ 
studie. Triangulering innebär att flera olika metoder används i en och samma studie i syfte att 
rama in ett fenomen och därigenom skapa en korrekt objektiv beskrivning av det (Ahrne och 
Svensson, 2011). I denna studie har det varit lämpligt att utreda den faktiska tidsåtgången i den 
kommunala detaljplaneprocessen för bostäder med hjälp av flera olika metoder. Anledningen till 
detta är att endast begränsad information kan fås genom dokumentanalys. Kompletterande 
litteraturstudie och intervjuer har varit avgörande för att skapa en mer heltäckande bild och få en 
djupare förståelse för hur tidsåtgången ser ut och är fördelad samt kan effektiviseras. Att ha i 
åtanke vid användning av triangulering är att tillvägagångssättet har för avsikt att genom flera 
olika metoder försöka hitta en sanning (Ahrne och Svensson, 2011). Det som utreds i detta 
examensarbete är komplext och innefattar personers subjektiva uppfattningar vilket innebär att 
olika sanningar kan fås ur olika perspektiv.  
 
Reliabilitet och validitet (motsvarighet till validitet som har stor betydelse i kvantitativa studier) är 
två centrala begrepp som också förknippas med trovärdighet inom forskning. Reliabilitet hör till 
viss del samman med transparens och handlar i det stora hela om en studies pålitlighet vilket i sin 
tur bestäms av hur noggrant exempelvis mätningar utförts och bearbetats. I en kvalitativ studie 
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handlar det om att se till att inhämtade uppgifter tolkas korrekt. En undersökning ges högre 
reliabilitet om resultatet går att upprepa. Det är därför av stor vikt att uppgifter som används och 
presenteras i en undersökning uppfattas på samma sätt av olika personer (Eliasson, 2013).  
 
I denna studie är förhoppningen att hög reliabilitet och transparens ska uppnås genom en 
välformulerad och strukturerad undersökning. Tillvägagångssättet för inhämtning och analys av 
data har varit konsekvent för samtliga kommuner. Vilka urval som gjorts, varför och hur 
processen kring dessa sett ut redogörs för i detta kapitel. Underlaget i studiens resultat har till stor 
del grundats på intervjuer varför utformningen av dessa har varit viktigt. Vid genomförandet av 
intervjuerna har en mall använts vilket medfört en enhetlig struktur samt att likartade frågor 
ställts till samtliga respondenter. För att få ett användbart material med hänsyn till studiens syfte 
har specifika frågor utifrån vardera detaljplan varit nödvändiga att ställa. Olika övergripande 
frågor som återkopplar till tidsåtgång i detaljplaneprocessen har ställts i syfte att fånga in olika 
synvinklar av samma begrepp och därigenom stärka reliabiliteten. Vissa frågorna har varit av 
sådan karaktär att de öppnat upp för diskussion och följdfrågor. Detta har ansetts varit 
nödvändigt men kan komma att påverka reliabiliteten negativt. För att ge respondenterna 
möjlighet att förbereda sig och därmed undvika allt för spontana svar skickades frågorna ut i 
förväg. Att intervjuer spelats in och att svaren därmed hanterats systematiskt och noggrant tros 
också ha en positiv inverkan på arbetes reliabilitet.   
 
Validitet brukar användas för att beskriva hur väl en studie mäter det den syftar till att mäta. 
Enligt Annika Elisasson (2013) anses validitet främst vara av betydelse för kvantitativa 
undersökningar. Inom kvalitativa studier används istället begreppet generalisering (Elisasson, 
2013), vilket handlar om hur väl en studies resultat kan generaliseras till andra liknande miljöer 
eller populationer än de som specifikt studerats (Ahrne och Svensson, 2011). Ahrne och 
Svensson (2011) menar att en studies generaliserbarhet har inverkan på hur relevant och viktig en 
studie upplevs vara. Vidare framhåller de i sin bok, Handbok i kvalitativa metoder, att det inom den 
kvalitativa forskningen inte på förhand finns tekniker för att åstadkomma en generalisering från 
stickprov till population och för att bedöma om en generalisering är sanningsenlig eller inte. 
Enligt Ahrne och Svensson (2011) brukar just bristfällig generaliserbarhet framhävas som en av 
den kvalitativa forskningens svagheter.  
 
I denna studie handlar generaliserbarheten främst om vilka övergripande slutsatser om den 
kommunala detaljplaneprocessens faktiska tidsåtgång som kan dras med utgångspunkt från en 
djupgående utredningen av ett mindre antal planer i ett fåtal kommuner. Anledningen till att fler 
än en kommun valts ut samt att kriterier har satts upp för val av kommuner och planer är just för 
att möjliggöra en jämförelse av olikheter och likheter och därigenom hitta både kommunspecifika 
och kommunövergripande komponenter och aktiviteter som ger upphov till tidsåtgången. En 
generaliseringsfråga blir också huruvida eventuella tidseffektiviseringar i en kommun kan 
överföras till en annan kommun. Ahrne och Svensson (2011) menar att det är möjligt för en 
forskare att utifrån två till tre genomförda fallstudier på olika orter argumentera för allmänna 
tendenser och företeelser så länge detta görs med försiktighet och att forskaren är medveten om 
att en hundraprocentig säkerhet aldrig kan uppnås.  
 
Validitet kan inom den kvalitativa forskningen också handla om huruvida insamlat 
intervjumaterial är sanningsenligt eller inte. Det finns inga säkra metoder för att kontrollera detta 
utan det är främst genom val av tillvägagångssätt som forskaren undviker att bli förledd 
(Denscombe, 2009). Genom att dokumentanalyser har genomförts enhetligt med hjälp av samma 
analysverktyg och att utformningen av intervjuerna byggts upp utifrån detta underlag är 
förhoppningen att eventuella osanningar har kunnat avstyras. Då syftet med intervjuerna har varit 
att få fram utvalda personers åsikter, upplevelser och erfarenhet inom ett specifikt ärende 
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och/eller ämne och som det till viss del inte funnits material kring så är det väldigt svårt att 
avgöra vad som är sant eller inte. Bedömningen är att det inte finns något för intervjupersonerna 
att vinna på att ljuga utan snarare tvärtom då resultatet i så fall inte kan tas tillvara på.  
 
2.5 Analysverktyg 
Författarna Ahrne och Svensson (2011) framhäver att det finns en skillnad mellan kvantitativ och 
kvalitativ analys. De menar att färdiga analysmodeller inte finns för analys av kvalitativ data utan 
att forskaren själv måste utveckla en egen strategi eller verktyg (Ahrne och Svensson, 2011) 
 
I denna studie har det, som ovan redogjorts för, varit nödvändigt att genomföra 
dokumentanalyser och intervjuer för att undersöka vad som gett upphov till tidsåtgång i 
detaljplaneprocessen. En jämförelse har också gjorts mellan resultatet från de olika planerna och 
kommunerna.    
	  
2.6 Urvalskriterier och urvalsprocess 
Holme och Solvang (1997) framhåller att det finns två tillvägagångssätt att göra ett urval på, 
slumpmässigt eller icke slumpmässigt. I denna studie har medvetna urval behövt göras. 
Omsorgsfullt övervägande, baserat på examensarbetets omfattning och tidsram, ledde till beslutet 
och inriktningen att fullborda fallstudier i tre olika kommuner. Inom varje kommun ansågs det, 
efter diskussion med handledare på SKL, rimligt att mer djupgående utreda och analysera 
processen kring upprättandet av två detaljplaner. 
 
De kriterier som sattes upp var att kommunerna skulle utgöra så kallade tillväxtkommuner i 
någorlunda samma storlek samt väljas så att viss geografisk spridning kunde erhållas. Bakgrunden 
till detta var att många tidigare studier enbart haft ett fokus på Stockholmskommuner. Önskvärt 
var dock att kommunerna befinner sig inom ett rimligt transportavstånd från Stockholm då 
undersökningen till viss del behövde genomföras på plats i kommunerna. Det ansågs vara av 
betydelse att de kommuner som valdes har en ambition att bygga bostäder och upprätta 
detaljplaner. Botkyrka kommun, Västerås stad och Norrköpings kommun som är de kommuner 
som i slutändan valdes passar väl in på de ovan beskrivna kriterierna. 
 
Tillvägagångssättet har varit att först välja ut kommuner och kontakta berörda planchefer och 
sedan att med hjälp av tjänstemännen och uppsatta kriterier (se nedan) besluta om lämpliga 
detaljplaner. Denna process visade sig vara mer komplicerad och tidskrävande än vad som 
förväntats. Flera kommuner kunde av olika anledningar inte delta i studien eller gick inte att få tag 
på. Vad gäller val av planer så var utgångspunkten initialt att någorlunda standard planer för 
kommunen skulle väljas så att detaljplanens tidsåtgången också utgjorde något av en standard. 
Vidare så skulle planerna som valdes ut i huvudsak ha upprättats av kommunen själv (gäller ej 
utredningar) samt ha genomförts enligt ett normalt planförfarande utifrån PBL 2010:900. För att 
underlätta en jämförelse mellan kommunerna och planerna sinsemellan togs beslutet att den ena 
detaljplanen skulle inkludera nybyggnation av flerbostadshus i ett nybyggnadsområde medan den 
andra planen skulle inkludera nybyggnation av flerbostadshus i ett centralt beläget område 
(förtätningsprojekt). Omfattningen skulle röra sig om 30-50 lägenheter. Eftersom avsikten i 
studien var att genomföra både dokumentanalys och intervjuer ansågs det vara av stor vikt att 
planhandläggarna till de detaljplaner som uppfyllde kriterierna och valdes ut fanns tillgängliga. 
Med anledning av att handläggarna skulle ha planen ”färsk i minnet” var det önskvärt att 
detaljplanerna antagits mellan år 2015-2016. 
 
Under samtal med tjänstemännen framkom det att alla detaljplaner mer eller mindre är unika och 
att inga direkta standard planer finns. De planer som i slutändan valdes överensstämmer inte helt 
med det kriterier som redogjorts för ovan. Anledningen till detta var framförallt att ansvarig 
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handläggare till utvald plan inte fanns kvar i kommunen eller att inga planer i önskad omfattning 
och/eller område antagits under de angivna åren. Vidare så visade det sig att flera planer inte 
handlagts med PBL 2010:900 utan PBL 1987:10. Detta ansågs dock inte utgöra ett problem då 
endast smärre skillnader finns mellan lagstiftningarna (redogörs för i kapitel tre). Samtliga planer 
har upprättas med normalt planförfarande.  
 
Följande planer har studerats: 

Detaljplan 1 (nybyggnadsområde): 
- Sandstugan, Botkyrka kommun, laga kraft år 2014, 230 bostäder (olika typer), PBL 

2010:900 
- Röjningen 3:1, Norrköpings kommun, laga kraft år 2015, 99 bostäder, PBL 1987:10 
- Malmen 1, Västerås stad, laga kraft år 2015, 200 bostäder, PBL 1987:10 

	  
Detaljplan 2 (centrumbebyggelse - förtätningsprojekt): 

- Vårsta centrum, Botkyrka kommun, laga kraft år 2016, 53 bostäder, PBL 2010:900, 
använt konsultstöd vid upprättande av planhandlingar 

- Östantill, Nya Torget, Norrköpings kommun, laga kraft år 2016, 40 bostäder, PBL 
1987:10 

- Skytten 10, Västerås stad, laga kraft år 2015, 18 bostäder, PBL 1987:10 
 
 
2.7 Etiska aspekter 
Deltagandet i denna studie har helt och hållet varit frivilligt. Den information och kunskap som 
inhämtats via intervjuer har behandlats likartat och ärligt samt med respekt och värdighet. 
Anonymitet kan i vissa fall vara nödvändigt för att skydda de personer som intervjuats.  I denna 
studie har det dock inte varit lämpligt eftersom specifika personer utifrån sin befattning 
efterfrågats och valts ut för intervjuerna. Samtliga respondenter har informerats om detta och 
gett informerat samtycke. En bedömning har också gjorts att den information som presenteras 
inte varit av sådan karaktär att personerna i fråga kan ta skada. I kapitel fem framgår det vilka 
personer som det underlag som presenteras baserats på. Vilka åsikter och argument som tillhör 
vem omnämns inte. Intentionen har i detta examensarbete varit att öppet, tydligt och 
sanningsenligt redogöra för undersökningens tillvägagångssätt, metodval och resultat för att på så 
sätt undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar. 
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3 Kunskapsöversikt – Plan- och bygglagen, planprocessen, 
tidseffektivitet 

 
Kunskapsöversikten i detta kapitel är baserad på forskning och svensk lagstiftning. I kapitlet ges 
en redogörelse för plan- och bygglagen, detaljplaneprocessen uppbyggnad samt hur effektiva 
planprocesser kan uppnås.  
	  
3.1 Statens ansvar och kommunernas roll  
Sveriges 290 kommuner styrs av folkvalda politiker. Kommunfullmäktige som är kommunens 
högsta beslutande organ tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunstyrelsen utses av 
Kommunfullmäktige och leder och samordnar kommunens arbete och ekonomi. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens nämnder. Varje nämnd ansvarar för ett visst 
område (SKL, 2015). I detta examensarbete har fokus riktats på den nämnd som beslutar om 
detaljplaner. Kommunernas verksamhet styrs av kommunlagen.  De förtroendevalda har det 
yttersta ansvaret men i praktiken är det tjänstemännen som sköter själva genomförandet av 
kommunernas verksamheter (SKL, 2015). Enligt plan- och bygglagen har kommunen ett så kallat 
planmonopol vilket innebär att det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark- och 
vattenanvändningen (Boverket, 2012). 
 
Staten påverka den fysiska planeringen genom bland annat nationella mål och genom att peka ut 
riksintressen, dvs. värdefulla områden som från olika utgångspunkter ska skyddas från påtaglig 
skada. Länsstyrelsen är den myndighet som har det övergripande ansvaret för frågor som rör 
riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen och frågor om hälsa och säkerhet 
och risken för olyckor, översvämningar eller erosion (Boverket, 2016d). 
	  
3.2 Plansystem 
Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt 
byggande. Enligt den första paragrafen i PBL har bestämmelserna till syfte ”att, med hänsyn till 
den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer” (PBL 2010:900 1 kap. 1§). En avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen ska alltid göras när beslut enligt PBL fattas (Kalbro och 
Lindgren, 2015). Det finns tre olika nivåer för planläggning: regionplan, översiktsplan samt 
detaljplan och områdesbestämmelser (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Figuren nedan illustrerar 
PBL:s övergripande plan- och tillståndssystem. 

	  
Figur 2.  Plan- och tillståndssystem, PBL (Egen illustration) 
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3.3 Regionplan 
Regionplanen utgör ett hjälpmedel för kommuner att samordna och lösa kommunöverskridande 
planeringsfrågor som rör mark- och vattenanvändning som till exempel trafikleder, grönområden 
och regional bostadsförsörjning. Sjunde kapitlet i PBL redogör bland annat för att det är 
regeringen som får besluta om det, under en viss tid eller tillsvidare, ska finnas ett 
regionplaneorgan (Boverket, 2016a). Organet har två uppgifter:  
 
1. att utreda sådana frågor om mark- eller vattenanvändning som angår två eller fler kommuner 
och som behöver utredas gemensamt.  
2. att samordna översiktlig planering för två eller fler kommuner (PBL 2010:900 7 kap. 1§). 
 
En regionplan är inte juridiskt bindande men ger vägledning för beslut om översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). Enligt Kalbro och 
Lindgren (2015) så är storstadsregioner, där flera kommuner är inblandade, i störst behov av 
regional planering.  
	  
3.4 Översiktsplan 
Alla kommuner i Sverige har ett ansvar att upprätta en heltäckande och aktuell översiktsplan som 
redogör för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Aktualitetsprövning av 
planen ska ske minst en gång per mandatperiod (PBL 2010:900 3 kap.). Översiktsplanens innehåll 
är inte juridiskt bindande och kan inte heller överklagas. Planen har trots det en viktig strategisk 
och vägledande funktion i plan- och byggärenden för såväl intern handläggning och samordning 
som i dialog med andra aktörer (Boverket, 2016b), då den visar på kommunens politiska 
viljeinriktning (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2016). Vid framtagandet av översiktsplanen ska 
kommunen samråda med Länsstyrelsen, berörda kommuner, allmänheten och organisationer. 
Vanligt förekommande är att delar av översiktsplanen som exempelvis utvecklingen av tätorter 
och stadsdelscentrum etc. fördjupas ytterligare i så kallade fördjupade översiktsplaner. För att 
bredda beslutsunderlaget ytterligare kan tillägg till översiktsplanen göras och kan exempelvis 
beröra specifika frågor så som vindkraft eller landsbygdsutveckling (Länsstyrelsen Kalmar län, 
2016). 
 
3.5 Detaljplaneprocessen 
Under denna rubrik kommer huvudsakligen detaljplaneprocessen utifrån PBL 2010:900 att 
redogöras för. 
 
3.5.1 Lagsystem 
I detta examensarbete berörs både 1987 års plan- och bygglagstiftning (PBL 1987:10) och den 
plan- och bygglag som trädde i kraft den 2 maj 2011 (PBL 2010:900). Ändringarna som gjordes i 
den senare lagstiftningen handlar, vad gäller detaljplaneprocessen, bland annat om att hänsyn i 
planarbetet ska tas till miljö- och klimataspekter samt elektroniska kommunikationer. Utöver det 
så stärktes översiktsplanens strategiska funktion i PBL 2010:900 och kravet på att en detaljplan 
måste föregås av ett program togs bort. Möjligheterna till att upprätta en detaljplan med enkelt 
planförfarande utvidgades också i de nya bestämmelserna (Boverket, 2014d). 
 
Utifrån vilken lagstiftning (1987:10 eller 2010:900) en detaljplan utformats och handlagts har i 
denna studie inte haft någon direkt betydelse då examensarbete inte har sitt fokus i den 
lagreglerade tidsåtgången i detaljplaneprocessen samt då förändringar som redogjorts för ovan 
inte anses ha haft någon större inverkan på hur ett planarbete bedrivits.  
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Den 1 januari 2015 drevs förändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) igenom med syfte att 
göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. I huvudsak innebär förändringarna att 
fler planer ska hanteras med ett så kallat standardförfarande, vilket i huvudsak motsvarar ett 
enkelt förfarande i PBL 2010:900 (Boverket, 2015b). 
 
3.5.2 När och hur ska en detaljplan upprättas 
En detaljplan ska upprättas främst vid större byggprojekt eller vid omvandling av 
bebyggelseområden (Kalbro och Lindgren 2015, 30). I PBL finns bestämmelser kring när en 
detaljplan ska tas fram innan lov får ges. Flera faktorer som till exempel typ av förändring och 
förhållanden i omgivningen avgör om en detaljplan är nödvändig eller ej. Enligt PBL så är det en 
kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vattenområden. En detaljplan 
utgör en metod för kommunen att pröva ett områdes lämplighet för bland annat bebyggelse 
(Kalbro och Lindgren, 2015). De bedömningar som görs i detaljplanen skapar de ramar som 
framtida bygglovsärenden sedan prövas inom (Boverket, 2014a). En detaljplan är till skillnad från 
översiktsplanen och regionplanen juridiskt bindande och måste innehålla vissa obligatoriska 
uppgifter. Allmän platsmark, kvartersmark och eventuella vattenområden samt tillhörande 
gränser ska redovisas i planen. Regleringar vad gäller huvudmannaskap samt 
rättigheter och skyldigheter mellan markägarna och samhället samt markägare sinsemellan är 
något som också ska fastställas (Boverket, 2014a). I en detaljplanen ska en genomförandetid 
beslutas om (Kalbro och Lindgren, 2015). Tiden för genomförandet kan sättas mellan 5 och 15 år 
(Boverket, 2014a).  
 
En detaljplan har till syfte att skapa förutsättningar för en rationell och effektiv tillståndsgivning 
genom att i ett tidigt skede klargöra för principiella och grundläggande frågor. En viktig del i 
detaljplanearbetet är också att ge fastighetsägare, allmänheten, myndigheter m.fl. möjlighet till 
insyn och inflytande. Förfarandet som används vid upprättandet av detaljplaner är enligt Karlbro 
och Lindgren (2015) en kompromiss mellan målsättningarna att ge de som berörs av planen 
inflytande och rättssäkerhet och samtidigt ha en snabb och effektiv behandling av planärendet. 
Det är kommunen som genom det så kallade kommunala planmonopolet beslutar om var, när 
och hur en detaljplan ska upprättas. Bakgrunden till detta är att kommunen ska kunna kontrollera 
och begränsa eventuell negativ omgivningspåverkan (Kalbro och Lindgren, 2015).  
 
Initieringen av en detaljplan kan ske på olika sätt till exempel genom ansökan om planbesked 
(Boverket, 2014b). Ansökan kan göras av vem som helst och vanligtvis fås ett planbesked senast 
fyra månader senare med ett svar om huruvida kommunen har för avsikt att påbörja den 
lagreglerade detaljplaneprocessen för berört område eller inte. Om en avsikt att planlägga inte 
finns, ska kommunen ange skäl för det (Boverket, 2016c). Enligt Boverket (2012) tas den 
övervägande andelen av initiativen till planarbete av exploatörer och/eller privatpersoner. 
 
3.5.3 Detaljplanens olika förfaranden och process 
I denna studie har detaljplaner som påbörjats innan den 1 januari 2015 undersökts. Detta innebär 
att de förändringar i planprocessen som genomförts efter den 1 januari inte beaktats utan studien 
har sin utgångspunkt i den tidigare plan- och bygglagstiftning och Boverkets äldre vägledning om 
detaljplaneprocessen.  
 
Innan 1 januari 2015 fanns två förfaranden att välja mellan; enkelt- och normalt planförfarande 
(Boverket, 2014a). En kommun ska utgå ifrån de förutsättningar som finns angivna i plan- och 
bygglagens femte kapitel vid val av planförfarande (PBL 2010:900 5 kap.). Normalt 
planförfarande var innan 2015 års förändringar det förfarande som i normalfallet tillämpades. 
Planer som hade mindre betydelse och saknade intresse för allmänheten genomfördes med ett så 
kallat enkelt förfarande vilket innebar att processen inte behövde göras lika omfattande utan att 
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skeden kunde hoppas över (Boverket, 2014a). Att byta förfarande under detaljplaneprocessens 
gång var möjligt. I examensarbetet har planer som utgått ifrån ett normalt planförfarande valts ut. 
Nedan redogörs för de ingående skedena i ett normalt planförfarande med utgångspunkt i PBL 
2010:900.  
 

 
 Figur 3. Detaljplaneprocessens olika skeden (Egen illustration) 
 

I handlingen Bygg - helt enkelt! (SOU 2008:68) som togs fram av Näringsdepartementet i 
samband med tidigare PBL- förändringar illustreras detaljplaneprocessen enligt 2010 års 
lagstiftning på följande sätt (se figur 4 till höger).  
 
 

 
 
Figur 4. Processen för upprättande av en detaljplan enligt PBL 1987:10 (till vänster) och PBL 2010:900 (till höger) (SOU 2008:68) 
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Planbesked 

Enligt utredningen Bygg – helt enkelt! anses det värdefullt för en kommun att inleda ett planarbete 
med att fatta ett formellt beslut. Detta oavsett om initiativ kommit från kommunen själv eller 
från utomstående. I ett planbesked ska kommunen redogöra för och lämna besked till 
initiativtagaren om planläggning kommer att inledas eller inte (SOU 2008:68). För att fatta ett 
sådant beslut behöver kommunen oftast utreda den aktuella planidén och göra en bedömning 
utifrån den aktuella plansituationen, bland annat med hänsyn till översiktsplanen (Boverket, 
2014b). Det beslut som kommunen tar och sedan förmedlar i ett planbesked (PBL 2010:900 5 
kap. 4§) kan inte överklagas (SOU 2008:68). Av PBL framgår inte, mer precist, när en 
detaljplaneprocess faktiskt påbörjas. Vanligtvis anses processen inledas i samband med ett 
planbesked och politiskt beslut om planuppdrag. En initiering av processen kan också ske genom 
ansökan eller avisering om markanvisning (Boverket, 2014b). 
 
Innan själva planarbetet påbörjas träffas generellt först ett ekonomiskt avtal mellan kommunen 
och berörd exploatör (Boverket, 2014b).  
   
Program  

Ett planprogram kan i ett inledande skede tas fram om kommunen bedömer att det underlättar 
för planarbetet. I programmet ska förutsättningar och mål för arbetet presenteras. En fördjupad 
översiktsplan tjänar ofta samma syfte som ett program vilket i vissa fall även en översiktsplan kan 
göra (Kalbro och Lindgren, 2015) Ett program är oftast nödvändigt vid exempelvis större eller 
mer omfattande projekt och nybyggnadsområden som senare kommer att delas upp i ett flertal 
mindre planområden. Ett program ska utgöra ett diskussionsunderlag mellan kommunen och de 
olika intressenterna inför en fortsatt planläggning (SOU 2008:68). Programmets innehåll ska 
endast vara vägledande vilket innebär att det inte är lämpligt att slå fast vissa lösningar i detta 
skede. Övergripande frågor som kan vara lämpliga att lyfta är till exempel trafikförsörjning, den 
omgivande bebyggelsens karaktär samt naturvärden. Vid upprättande av ett program ska 
kommun ge tillfälle till programsamråd (SOU 2008:68).  Kommunen ska under samrådstiden, 
minst tre veckor, hålla aktuellt programförslag tillgängligt för alla som vill ta del av det (PBL 
2010:900 5 kap. 11c§).  
 
Behovsbedömning av miljöpåverkan 

En behovsbedömning ska alltid göras för en detaljplan för att avgöra om genomförandet av 
planförslaget kan antas få en betydande miljöpåverkan (PBL 2010:900 4 kap. 34§). Om så är fallet 
ska miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar i enlighet med miljöbalkens regler tas 
fram (Kalbro och Lindgren, 2015). Kommunen ska samråda med berörda kommuner och 
Länsstyrelser innan miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) omfattning och detaljeringsgrad 
bestäms (SOU 2008:68). Processen att ta fram en MKB löper parallellt med planprocessen ända 
fram till antagandet (Boverket, 2014b). 
 
Samråd 

Enligt PBL 2010:900 5 kap. 6§ ”ska kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om 
förslaget och låtit det granskas” innan en detaljplan får antas (PBL 2010:900 5 kap. 6§). I 
samrådet ska kommunen redogöra för förslagets bakomliggande motiv samt även presentera 
planeringsunderlag som är av betydelse. Hur kommun avser att handlägga ärendet ska också 
delges i samrådsskedet (Boverket, 2016c). Samrådets övergripande syfte är att i ett tidigt skede 
samla in information och synpunkter kring det presenterade förslaget (Boverket, 2016c) samt ge 
berörda parter och intressenter möjlighet till insyn och påverkan (Boverket, 2014b). Kommunen 
har en skyldighet att alltid samråda med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och övriga 
berörda kommuner. Under samrådet ska också möjlighet till yttrande ges till kända sakägare och 
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berörda boende (Boverket, 2016c). Enligt PBL 2010:900 5 kap. 11§ är det ”tillräckligt att 
kommunen ger tillfälle till samråd”. Det finns inte en bestämd period angiven för ett samråd, 
bortsätt ifrån om planförslaget är av den karaktär som avses i 7 §, då är minsta tiden för samråd 
tre veckor. Vanligt förekommande är att kommunen fattar ett politiskt beslut att inleda ett 
samråd. Detta är dock inget krav enligt PBL (Boverket, 2014b). Det finns däremot krav på att en 
kungörelse måste göras på kommunens anslagstavla och ortstidning inför ett samråd och efter 
det att ett samråd avslutats ska kommunen i en samrådsredogörelse sammanställa och 
kommentera de synpunkter som inkommit (Boverket, 2014b). Om förslaget är sådant som inte 
avses i 7 §, dvs.  är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten 
och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan räcker det med att en redovisning sker i 
granskningsutlåtandet (PBL 2010:900 5 kap. 17§). Utifrån de synpunkter som kommit in kan 
kommunen sedan anpassa och justera planförslaget (Boverket, 2016c).  
 
Granskning 

I den tidigare PBL ställs krav på kungörelse och granskning vilket innebär att kommunen ska 
annonsera och presentera det slutgiltiga planförslaget för myndigheter, kända sakägare och övriga 
berörda. Underrättelse om att planförslaget är ute på granskning ska göras på kommunens 
hemsida och anslagstavla etc. (PBL 2010:900 5 kap. 19§). Perioden för granskning är i 
normalfallet minst två veckor (PBL 2010:900 5 kap. 18§). Efter att granskningstiden gått ut ska 
kommunen sammanställa och kommentera skriftligt inkomna synpunkter (PBL 2010:900 5 kap. 
23§). Om ett planförslag väsentligt ändras efter granskningstiden måste kommunen iscensätta en 
ny granskning (PBL 2010:900 5 kap. 25§). 

 
Antagande 

En detaljplan ska enligt PBL (PBL 2010:900 5 kap. 27§) antas av Kommunfullmäktige. En plan 
som inte bedöms vara av stor vikt eller principiell betydelse får dock antas av Kommunstyrelsen eller 
Byggnadsnämnden (PBL 2010:900 5 kap. 27§).  
 
Kommunen ska underrätta Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och 
regionplaneorgan om att planen blivit antagen. Även övriga som har rätt att överklaga beslutet 
och har lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningen, som inte blivit tillgodosedda, 
ska meddelas (PBL 2010:900 5 kap. 29§). 
 
Laga kraft 

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunen beslutat att anta planen och 
överklagandetiden löpt ut. Detta är under förutsättning att beslut om antagande inte överklagats 
och/eller överprövats (Boverket, 2014c; Boverket, 2015b). 
	  
3.6 Effektiva planprocesser 
Det underlag som presenteras nedan utgör endast ett mindre urval av de olika utredningar och 
rapporter som tagits fram kring effektiva planprocesser.  
 
Larsen (2015) har i sitt examensarbete från år 2015 med utgångspunkt ifrån erfarenheter av 
detaljplanering i Nacka kommun studerat vad effektiva planprocessen är och hur de kan uppnås. 
I arbetet dras slutsatsen att effektiva planprocesser ”handlar om kvalitet, att utnyttja tiden 
optimalt, om en bra slutprodukt och om demokrati, samt att detaljplanen är möjlig att realisera på 
ett bra sätt” (Larsen 2015, 62). Av studien framgår det att en kommun kan uppnå effektiva 
processer bland annat genom att ha en tydlig organisation, fungerande arbetsmodeller, 
förmedlade prioriteringar och en givande politisk process samt även genom att ha en god relation 
och planering med anlitande konsulter (Larsen, 2015).  
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Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind, alla professorer vid Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), diskuterar i sin bok, Nya regler för ökat 
bostadsbyggande och bättre infrastruktur, hur planerings- och beslutsprocesser enligt deras mening kan 
effektiviseras samtidigt som höga krav på kvalitet, demokrati och rättssäkerhet bibehålls. I boken 
redogörs elva ”skarpa förslag” för (Cars, Kalbro & Lind 2013, 122). En av de åtgärder som Cars, 
Kalbro och Lind (2013) föreslår innebär att en kommun kan bli skyldig att ekonomiskt 
kompensera en exploatör, den som vill bygga, om ett plan-/bygglovsärende drar ut på tiden 
(Cars, Kalbro & Lind 2013).  
 
Ett annat förslag handlar om att det kommunala planmonopolet bör avskaffas och istället ersättas 
av ett statligt, regionalt och kommunalt verktyg. Cars, Kalbros och Linds (2013) ståndpunkt är att 
kommunerna inte själva ska få bestämma hur mycket bostäder som ska byggas utan att det är 
något som regionerna och staten ska styra. Att begränsa det direkta medborgarinflytandet och att 
slopa överklagandemöjligheter utgör andra åtgärder som Cars, Kalbro och Lind (2013) föreslår i 
boken. Nybyggarkommissionen (2014) menar även de att överklagande av detaljplaner utgör en 
begränsande faktor för bostadsbyggandet. Kommissionen, som tagit fram en rapport 
innehållande 63 förslag för ökat byggande, anser att överklaganden bör avgiftsbeläggas. Vidare så 
anser kommissionen att sakägarkretsen bör minskas och att vite bör utgå till berörda byggherrar 
om Länsstyrelsen inte hanterat en detaljplans överklagande inom 60 dagar (Nybyggar-
kommissionen, 2014). 
 
Prövning av överklaganden utgör enligt Plangenomförandeutredningen (2012) en av 
anledningarna till att planprocesserna upplevs som ineffektiva (SOU 2013:34). Det svenska bygg- 
och fastighetsföretaget NCC (2012) förespråkar att samma tidsgräns som kommunen ska lämna 
besked för bygglovsärende, det vill säga tio veckor, bör gälla för Länsstyrelsen vid hantering av 
överklagande. Vidare så är företaget övertygad om att tidsåtgången för överklaganden kan 
minimeras om sakägarkretsen begränsas (NCC, 2012). Boverket (2015c) menar att risken för 
överklaganden kan minskas om berörda sakägare och intressenter inkluderas tidigt i 
planprocessen. Nordstrand (2014) understryker i sitt kandidatarbete, Medborgardialog – till vilket 
pris? Kan tidseffektivitet och demokrati samexistera i en planprocess?, att det inte finns belägg för att dra 
slutsatsen att en tidig medborgardialog medför minskad risk för överklagande. Av arbetet framgår 
dock att bristfällig kommunikation och delaktighet kan resultera i längre och mer kostsamma 
processer (Nordstrand, 2014).   
 
Regeringen gav under år 2012 Plangenomförandeutredningen i uppdrag, genom ett 
tilläggsdirektiv, att utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och 
byggprocessen. Av det förslag som presenteras i slutbetänkandet, En effektivare plan- och 
bygglovsprocess, framgår det att översiktsplaneringen bör ges större tyngd och att översiktsplanen 
bör utvecklas som verktyg för att ge bättre vägledning för efterföljande beslut. Övergripande 
frågor som berör riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen och 
miljöbedömningar bör enligt betänkandet utredas under arbetet med översiktsplanen. Merparten 
av dialogen mellan staten och kommunen bör också avklaras i samband med upprättandet av 
översiktsplanen. I betänkandet framgår också att en bättre samverkan mellan kommuner och 
byggherrar behöver komma till stånd samt att onödigt många detaljplaner beslutas om i 
Kommunfullmäktige (SOU 2013:34).  
 
Vikten av strategisk planering och att få till stånd en tidig dialog mellan berörda parter är något 
som lyfts fram i många utredningar. Cars, Kalbro och Lind (2013) anser att en mer effektiv 
process kan åstadkommas om den politiska styrningen sker i den översiktliga planeringen och om 
Länsstyrelsens synpunkter inarbetas i ett tidigt skede av detaljplaneringen. Riksintressen bör enligt 



	  
26	  

professorerna vara lättare att ompröva. Vidare så anser de att nya riksintressen bör inrättas med 
större restriktivitet (Cars, Kalbro & Lind, 2013). Att Länsstyrelsens synpunkter bör prövas tidigt i 
processen är något som också framhålls av Nybyggarkommissionen (2014). Vad gäller 
riksintressen så anser kommissionen att en tioårsgräns bör sättas och att rätten för kommuner att 
inrätta naturreservat bör dras in. Av kommissionens rapport framgår att bostadsförsörjning bör 
göras till ett riksintresse och att möjligheterna till undantag från strandskydd bör utökas 
(Nybyggarkommissionen, 2014).   
 
Boverket (2012) betonar att en brist på strategisk planering kan förorsaka ineffektivitet, osäkerhet 
hos exploatörer och förlängda detaljplaneprocesser. I rapporten Kommunernas planberedskap, som 
är ett svar på ett regeringsuppdrag, redogör Boverket för den planeringsberedskap de anser 
nödvändig för att kommuner ska kunna ta fram de detaljplaner som behövs på ett effektivt och 
kvalitetsmedvetet sätt. Boverket framhåller att de kommuner som lyckas bäst med sin 
bostadsplanering aktivt arbetar med sin planeringsberedskap (Boverket, 2012). Enligt Boverkets 
definition innefattar begreppet planeringsberedskap: 
strategisk beredskap – att kommunen har en aktuell och tydlig översiktsplan samt arbetar med 
fördjupningar eller planprogram inför detaljplaneläggning.  
markberedskap - att kommunerna har en strategi för markförvärv. 
resurs- och organisationsberedskap – att resurser finns tillhanda vid behov av planläggning (Boverket, 
2012). 
 
Enligt den enkätundersökning som Planprocessutredningen genomfört och vars resultat 
presenteras i betänkandet, Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för byggande, bedriver 
63 procent av de 155 medverkande kommunerna en aktiv markpolitik. Utredarnas sammanlagda 
bedömning är att kommunerna i större utsträckning än idag bör arbeta med en planberedskap på 
kommunal mark. För att kommunerna ska kunna erbjuda byggherrar byggbar mark, det vill säga 
områden som är detaljplanelagda, krävs det enligt betänkandet att kommunerna i hög grad 
bedriver en aktiv markpolitik (SOU 2015:109). Av rapporten framgår det att det finns en vilja hos 
kommuner att planlägga mer och snabbare. Utredarna drar därför slutsatsen att den 
kommunalpolitisk ambition inte är den stora ”boven i dramat” (SOU 2015:109, 91). Det som 
däremot enligt enkätundersökning anses utgöra ett hinder vid detaljplaneläggning för bostäder är 
statliga bestämmelser, riktlinjer och målsättningar. Kommunerna som deltagit i undersökningen 
framhåller bland annat att det till viss del finns ett bristande samarbete och att statens krav på 
utredningar, deras innehåll och omfattning är otydligt. Flera kommuner lyfter också fram att de 
inte får de besked de behöver från Länsstyrelsen under detaljplaneprocessen. I betänkandet 
föreslår utredarna mot bakgrund av detta att kommunerna ska ha möjlighet att inför och/eller 
under arbetet med detaljplaner kunna begära ett så kallat planeringsbesked från Länsstyrelsen 
avseende statens krav. Beskedet ska vara bindande vilket innebär att Länsstyrelsen inte ska kunna 
överpröva en detaljplan med stöd av 11 kap. 10 § PBL om de tidigare lämnat ett positivt besked 
(SOU 2015:109) 
 
Den rådande bostadsbrist och debatten om långsamma planprocesser har föranlett att flera 
utredningar och förslag till lagändringar har tagits fram de senaste åren. Karaktäristiskt för dessa 
utredningar är bland annat att de föreslår förenklingar av planförfaranden och/eller minskade 
krav på upprättande av detaljplan. I slutbetänkandet, En effektivare plan- och bygglovsprocess, föreslår 
utredaren till exempel att kravet på detaljplan i många fall ska kunna bortses ifrån om en aktuell 
översiktsplan som tydligt redovisar markanvändningen för en tätort eller stadsdel finns (SOU 
2013:34). NCC (2012) har i sin inflytelserika utredning, Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen, 
gjort en jämförelse mellan planprocesserna i Tyskland, Finland och Sverige och menar även de att 
detaljplanekravet under vissa förutsättningar bör tas bort. NCC (2012) redogör för sin 
ståndpunkt genom att dra paralleller till den tyska bygglagstiftningens och specifikt § 34. 
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Företaget menar att paragrafen, som övergripande innebär att en detaljplan inte behöver tas fram 
för ett område inom tätorten om den nya bebyggelsen följer den befintliga bebyggelsens karaktär, 
form och täthet, till stor del är förklaringen till varför Tysklands planprocesser är snabbare än 
Sveriges. I utredningen framhålls också att paragrafen till viss del är jämförbar med ett förenklat 
planförfarande i Sverige (NCC, 2012). Det bör i sammanhanget, och som tidigare redogjorts för, 
nämnas att förändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) som i huvudsak innebär att fler 
planer ska hanteras med ett i PBL 2010:900 benämnt enkelt förfarande har drivits igenom 
(Boverket, 2015b). Det bör också poängteras att detta examensarbete inte har till syfte att varken 
ge förslag till lagförändringar eller granska de lagförslag som tagits fram i utredningar.  
 
Nya system samt förbättrade arbetsmodeller och rutiner i kommunen är något som i flera 
utredningar framhålls som viktiga faktorer för att planprocessen ska kunna effektiviseras 
(Socialdepartementet, 2013; Boverket, 2013). Boverket (2013) konstaterar i rapporten, Effektivare 
planeringsprocess, ”från idé till färdig byggnad”, med hjälp av digital teknik, att handläggningstiden för en 
detaljplan kan förkortas med hjälp av digital teknik. Det handlar bland annat om att planarbetet 
kan förenklas genom att lagrad information lätt kan tas del av samt åter- och vidareanvändas. Av 
rapporten framgår dock att det idag inte finns några generella lösningar där olika IT-system kan 
användas. Enligt rapporten måste Boverket och Lantmäteriet engagera sig i dessa frågor och 
driva utvecklingen framåt (Boverket, 2013).  
 
Enligt Tornberg och Cars (2008) är komponenter som helhetssyn, gemensamma målbilder, 
samverkan, tydligt ledarskap och roller samt kontinuitet av betydelse för en effektiv och god 
planering. En annan aspekt som också bedöms vara av betydelse har med kompetensutveckling 
att göra. Nybyggarkommissionen (2014) anser bland annat att kompetens- och kunskapslyft inom 
plan- och byggområdet behövs både för tjänstemän i kommunen och på Länsstyrelsen.    
 
3.7 Angränsande utredningar 
Under det senaste decenniet har ett flertal examensarbeten och utredningar med koppling till 
ämnena tidsåtgång och effektiva planprocesser tagits fram. En vanligt förekommande inriktning 
har varit att mer kvantitativt kartlägga den övergripande tidsfristen för detaljplaneprocessen och 
dess olika skeden. Vidare så har också ett stort fokus varit på kommuner i Stockholmsregionen.  

Graner (2005) har i sitt examensarbete från år 2005 undersökt hur lång tid detaljplaneprocessen 
tagit för 17 olika planer med planprogram i Stockholm. Av studien framgår det att tidsåtgången 
för upprättandet av planerna kraftigt varierat, mellan 1,8 - 7,7 år. Hur snabbt involverade parter 
kunde komma överens samt om planområdet var lokaliserat till innerstaden eller ytterstaden 
beskrivs i examensarbetet ha haft stor inverkan på tidsåtgången (Graner, 2005).  

En liknande studie genomfördes i examensarbetet, Planprocessen – En nulägesanalys, från år 2012 
där tidsåtgång för detaljplaner i sju Stockholmskommuner kartlades. I detta arbete framkom det 
att tiden från initiering till antagande av planerna uppgick till mellan 2,4 – 7 år. Resultatet av 
studien visade också att ett föregående planprogram haft en positiv inverkan på 
detaljplanearbetets tidsåtgång (Sjöstrand & Stanislawska, 2012). 

I forskningsrapporten Detaljplaner i praktiken har detaljplaneprocessen i tio olika kommuner i 
Sverige studerats. Även i denna undersökning blev utfallet att tidsåtgången varierat kraftigt, från 
några månader till 6-7 år. I rapporten framhålls det att byggprojektens olika ”svårighetsgrad” 
utgör den övergripande förklaringen till variationen i tiden. Med svårighetsgrad menar författarna 
behov av utredningar, hantering av intressekonflikter, politisk handläggning och detaljrikedom 
(Kalbro, Lindgren & Paulsson, 2012).  
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4 Fallstudie 
I detta kapitel presenteras resultatet av de fallstudier som genomförts i de tre kommunerna 
Botkyrka, Norrköping och Västerås. 	  
	  
4.1  Botkyrka kommun 
4.1.1 Kommunfakta 
Botkyrka är en kommun i Stockholms län som är geografisk belägen mellan Stockholm och 
Södertälje på ön Södertörn. Tätorten är Tumba. Kommunen angränsar närmast till Ekerö, 
Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Södertälje och Salem (Botkyrka kommun, 2016a). I december 
år 2015 rankades Botkyrka som Sveriges tjugoförsta största kommun. Folkmängden uppmättes 
då till 89 425 personer vilket var en ökning med 500 invånare jämfört med år 2014 (SCB, 2016). 
Befolkningsmängden förväntas även fortsättningsvis att öka och uppskattningsvis kommer cirka 
100 000 fler att vara bosatta i kommunen runt år 2021. Medelåldern för en boende i Botkyrka är 
37 år vilket är ungt i jämförelse med både länet och övriga landet. Övervägande andelen invånare, 
56 procent, är antingen själva födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. 
Cirka 100 språk talas i kommunen (Botkyrka kommun, 2016a). 
 
Av det totala bostadsbeståndet på 33 100 bostäderna är ca 64 procent flerbostadshus och 36 
procent småhus.  55 procent av flerbostadshusen ägs av det kommunala bostadsbolaget 
Botkyrkabyggen AB och av de 35 procent som utgör bostadsrätter tillhör majoriteten HSB och 
Riksbyggen (Botkyrka kommun, 2016a).  
 
4.1.2 Kommunens organisation och Stadsbyggnadsförvaltningen  
Kommunens organisationsschema: 

 
Figur 5. Organisationsschema, Botkyrka kommun (Botkyrka kommun, 2015f) 
 



	  
29	  

 
Kommunfullmäktige är den högsta beslutsinstansen i Botkyrka. Under fullmäktige och 
Kommunstyrelsen finns 17 nämnder, förvaltningar och råd. Samhällsbyggnadsnämnden utgör en 
av nämnderna och har det övergripande ansvaret för Samhällsbyggnadsförvaltningens verk-
samhet (Botkyrka kommun, 2015e). 
 
På Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) arbetar drygt hundra medarbetare. Förvaltningen består 
av sju olika avdelningar och har det sammanlagda ansvaret för gator och vägar, parker, 
markområden, fysiska planer, bygglov, kart- och mätverksamhet, exploatering, trafik och 
parkeringstillstånd (Botkyrka kommun, 2016b). Enligt förvaltningens planchef har förändringar 
nyligen skett i organisationen i syfte att uppnå en smidigare process. Exploateringsenheten har i 
sin helhet flyttats till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Kommunledningsförvaltningen 
(Rickardsson, 2016). 
 
4.1.3 Arbetsformer, rutiner och detaljplaner 
Enligt kommunens tjänstemän finns det övergripande rutiner och mallar att tillgå för hur arbetet 
med detaljplanens olika skeden ska hanteras. De menar dock att ett arbete med att utveckla och 
anpassa dessa rutiner efter de nya lagförändringarna pågår/ska göras (Al Khafagy, 2016; 
Karlsson, 2016). 
 
Till de rutiner och mallar som finns, men som är under utvecklingsarbete, hör rutiner för hur 
planuppdrag utformas, handläggningsrutin för framarbetande av detaljplaner enligt enkelt och 
normalt planförfarande samt mallar för tjänsteskrivelser, annonser, följebrev, utlåtanden, 
kungörelser och beslutsskrivningar (Botkyrka kommun, 2013). 
 
På Samhällsbyggnadsförvaltningen anses planarbetet starta när ett formellt beslut om 
planuppdrag fåtts av Stadsbyggnadsnämnden (SBN) eller Kommunstyrelsen (KS). Den 
genomsnittliga handläggningstiden för kommunens detaljplaner är cirka 1 år och 9,5 månader. 
Medianvärdet ligger på 17 månader, 15 månader för planer antagna under år 2015 (Rickardsson, 
2016). Enligt kommunens handläggare tar en detaljplaneprocessen generellt 1,5-2 år (Al Khafagy, 
2016; Karlsson, 2016). Kommunens planhandläggare har i snitt hand om 8 detaljplaner samtidigt. 
I kommunen förs statistik kring detaljplaners övergripande tidsåtgång. När en detaljplan vinner 
laga kraft redovisas en sammanställning av både planens kostnader och tidsåtgång för 
kommunens politiker (Rickardsson, 2016).  
 
En uppföljning eller utvärdering av en detaljplans tidsåtgång genomförs normalt inte av 
respektive planhandläggare och/eller inom ansvarig projektgrupp (Al Khafagy, 2016; Karlsson, 
2016). 
	  
4.1.4 Kommunövergripande dokument och tidigare ställningstaganden  
Översiktsplan 	  
Botkyrka kommuns aktuella översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i maj 2014.  
Planen redogör för kommunens ambitioner och intensioner kring Botkyrkas utveckling fram till 
år 2040. Områdena Sandstugan och Vårsta Centrum, vars detaljplaner valts ut för denna studie 
och behandlas nedan, har i översiktsplanen pekats ut som så kallade ”särskilda 
förändringsområden” vilket innebär att kommunen anser det önskvärt och lämpligt att utveckla 
områdena (Botkyrka 2015a, 8). Visionen som föreslås för Vårsta centrum handlar om att stärka 
centrumet som tyngdpunkt för bebyggelse, kollektivtrafik, handel och service (Botkyrka 
kommun, 2014c). För Sandstugan handlar det om att kommunen har intensionen att uppföra ett 
nytt bostadsområde runt Uttrans sjukhus och på sikt, när verksamheten avslutats, även kring 
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intilliggande grustäktsområdet (Botkyrka Kommun, 2012c). När arbetet med de båda 
detaljplanerna påbörjades var den tidigare översiktsplanen från år 2002 (aktualitetsförklarad 2006-
06-30) aktuell. Ingen markanvändning fanns i den tidigare översiktsplanen angiven för 
planområdet Sandstugan (Botkyrka Kommun, 2012c). Vad gäller Vårsta centrum så 
överensstämmer intensionerna i översiktsplanen med den markanvändning som planeras i 
detaljplanen (Botkyrka kommun, 2016c).   
 
Detaljplaneprogram Uttran-Lindhov  

Kommunstyrelsen I Botkyrka beslutade den 2 maj 2007 att ett detaljplaneprogram skulle tas fram 
för området Uttran-Lindhov innan detaljplanen, senare benämnd Sandstugan, upprättades. 
Bakgrunden till planändringen har att göra med att två av områdets stora markägare uttryckt ett 
intresse för att exploatera i området. Kommunen ansåg att ett program var nödvändigt att ta fram 
för att få ett helhetsgrepp kring den framtida utvecklingen av området. Det övergripande 
resultatet av programmet kan sammanfattas med att platsen bedömts som mycket lämplig för 
etablering av bostäder. Områdets topologi och närhet till naturområden lyfts i programmet fram 
som positiva aspekter liksom möjligheten att med ny bebyggelse länka samman Söderby i Salems 
kommun med området kring Uttrans sjukhus. Andra aspekter som tas upp är att befintlig 
infrastruktur finns och att de markområden som planeras att bebyggas redan är i anspråkstagna 
och därmed har lågt naturvärde. I programmet framhålls även att efterfrågan på bostäder i 
Stockholmsregionen är stor och att kommunen, genom etablering av bostäder i bland annat detta 
område, hoppas kunna bidra till en mer långsiktig hållbar utveckling (Botkyrka Kommun, 2009). 
 
I programmet Uttran-Lindhov föreslås en etablering av antingen 30-50 bostäder alternativt 150 
bostäder. Den övergripande analysen som genomförts i samband med programarbetet visade att 
trafikåtgärder skulle bli nödvändiga i och med en framtida exploatering. Det rör sig bland annat 
om att sammanhängande gång- och cykelförbindelser behöver skapas och att infarten till området 
behöver förbättras. Trafikfrågorna ska enligt programmet lösas i samråd med Salems kommun 
och SL (Botkyrka Kommun, 2009).  
 
Områdets gestaltning är något som betonas i programmet. Det har bedömts som viktigt att den 
nya bebyggelsen anpassas till naturen, topografin och befintlig bebyggelse. Ett 
gestaltningsprogram som behandlar dessa frågor ska enligt programmet därför tas fram inom 
detaljplanearbete (Botkyrka Kommun, 2009).     
 
4.1.5 Detaljplan för Sandstugan Uttran, Botkyrka kommun 
	  

	  

Nybyggnadsområde

Initiativtagare: Två-av-områdets-markägare

Detaljplaneprogram: år-2007-;-2010

Planuppdrag: år-2010

Förnyat-planuppdrag: år-2012

Laga-kraft: år-2014

Planområdets-storlek: 28-ha

Antal-fastighetsägare: 6-st-(3-större)

Antal-planerade-bostäder: 230-st

Typ-av-bostäder: Enbostadshus-(frilligande),-radhus,-parhus,-flerbostadshus,-grupboende-alt.-enbostadshus

Planerad-service: Förskola,-(centrum-bostäder,-odling)

Övrigt:- Anlag-park,-odling
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Detaljplanen utformades och handlades initialt med stöd av plan- och bygglagen 1987:10. Efter 
att ett förnyat planuppdrag givits handlades planen med stöd av plan- och bygglagen 2010:900 
(Botkyrka Kommun, 2014b). 
 
Detaljplanens syfte och intensioner: 

Syftet med detaljplanen Sandstugan är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, gruppboende 
och en förskola i området runt Uttrans sjukhus i Botkyrka (Botkyrka Kommun, 2014b). 
 
I det detaljplaneprogram som togs fram för Uttran-Lindhov föreslås upp till ca 150 nya bostäder 
för planområdet. Samrådsförslaget medger en exploatering på ca 230 bostäder. Under 
detaljplanearbetes gång gjorde kommunen bedömningen att området klarar en högre exploatering 
bland annat med hänsyn till områdets storlek. Det förslag till detaljplan som vann laga kraft den 3 
november 2014 har en exploatering på drygt 300 bostäder (Botkyrka Kommun, 2014b). 
 

 
Figur 6. Illustration över planområdet. Hämtad från planbeskrivningen (Botkyrka kommun, 2014b) 

Planförutsättningar:  

Planområdet som är drygt 28 hektar stort och som inför arbetet utgjorde icke detaljplanelagd 
mark återfinns cirka 2 kilometer väster om Tumba strax nordväst om Kvarnsjön. Salems 
kommun och området Söderby återfinns direkt angränsande i väst (Botkyrka Kommun, 2012c).  
 
Området berörs inte av något riksintresse men innefattas av strandskydd genom att Kvarnsjön 
ligger inom 100 meter från planområdets södra del. I planförslaget har detta lösts genom att låta 
den berörda delen utgöra parkmark. Kända fornlämningar finns i området och en arkeologisk 
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utredning har tagits fram med anledning av detta (Botkyrka Kommun, 2014a). Södra delen av 
planområdet är enligt kommunens bullerkartläggning utsatt för bullerstörningar från närliggande 
vägar och järnväg. Den nya bebyggelsen kommer dock enligt planerna att lokaliserats utanför det 
område som utsätts för störningar (Botkyrka Kommun, 2014a). Inga bullerstörningar kommer 
heller att bli aktuella när det kommer till verksamheten som bedrivs i den grustäkt som återfinns i 
anslutning till områdets västra del. Verksamheten kommer att tas ur bruk år 2014 då tillståndet 
från Länsstyrelsen löper ut (Botkyrka Kommun, 2014a).   
 
Höga naturvärden finns i planområdet. En inventering av dess har utförts under 
detaljplanearbetet. Dagvattenfrågan har också, med bakgrund av de känsliga yt- och 
grundvattenrecipienterna, utretts mer ingående under arbetet (Botkyrka Kommun, 2014a).    
Bostadsbebyggelse finns i planområdets närområde. I väst på andra sidan kommungränsen, i 
Salems kommun, finns ett nyexploaterat villaområde som benämns Söderby och angränsande i 
sydväst finns ett 20-tal större villor (Botkyrka Kommun, 2014b).   
 
Inom planområdet finns idag sex stycken fastighetsägare: 

 
Figur 7. Illustration över områdets fastighetsägare.  
Hämtad från planbeskrivningen (Botkyrka kommun, 2014b) 
 

Planförslag: 

I planförslaget föreslås att det övergripande området indelas och utformas utifrån de tre olika 
karaktärerna Hus i skog, Trädgårdsstad och Hus i park (se figur 6). Den centrala delen i området är 
tänkt att ha en trädgårdstadskaraktär med tätare bebyggelse innehållande flerbostadshus i två 
våningar samt friliggande enbostadshus och även en skolbyggnad. Ingen skola finns i anslutning 
till området idag.  Åtta stycken flerbostadshus planeras att uppföras inom området Hus i park. 
Husen kommer på grund av höjdskillnader att ligga i souterräng samt placeras ut runt 
sjukhusbyggnaden likt en ”soljfädersform”. Ett av husen kommer delvis att inrymma ett 
äldreboende, 54 lägenheter, tre av totalt fem våningar.  Planområdets västra del som ligger i 
anslutning till det öppna skogsområdet möjliggör uppförandet av friliggande enbostadshus och 
kedjehus. Tanken är att en känsla av att ”bo i ett hus i en skog” ska skapas och därav har också 
planbestämmelser och krav införts för detta område. Inom Hus i skog föreslås sex LSS-boenden i 
smålägenheter samt även en allmän park (Botkyrka Kommun, 2014b).  



	  
33	  

Detaljplanens process och tidsåtgång: 

Under denna rubrik redogörs för vilka komponenter som byggd upp tidsåtgången vid 
upprättandet av detaljplanen Sandstugan, Uttran i Botkyrka kommun. Undersökningen har till 
största del baserats på offentliga handlingar men även enstaka arbetsmaterial kopplat till 
detaljplanen. Utöver detta hör även indata inhämtats från ansvarig planarkitekt Raad Al Khafagy, 
Stadsbyggnadsenheten (SBF), och projektledare Åsa Hansson, Mark- och exploateringsenheten 
(SBF). Arbetet med denna detaljplan påbörjades år 2010 och avslutades år 2014. Under arbetets 
gång har några personalbyten ägt rum. Al Khafagy tog över planhandläggningen i samband med 
samrådet och kan enbart redogöra för det arbete som bedrivits mellan år 2013-2014. En 
övergripande illustration över vilka aktiviteter som varit aktuella i planarbetet samt när i tiden de 
ägt rum redovisas nedan. 

 

Figur 8, Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Sandstugan, Botkyrka kommun (Egen illustration).  
Se appendix 8.1 för större illustration  
 

Ini t i er ing-  planuppdrag:   

Kommunstyrelsen i Botkyrka gav den 3 maj 2013 Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för Uttran-Lindhov (senare benämnd Sandstugan). Av 
beslutsunderlaget framgår det att förslaget skulle tas fram med hänsyn till det högre 
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exploateringsalternativet som presenterats i detaljplaneprogrammet för Uttran-Lindhov, dvs. 150 
bostäder (Botkyrka kommun, 2010). 
 
Initiativ till planändring kom initialt från två av områdets markägare som framförde ett önskemål 
om att få exploatera i området (Al Khafagy, 2016). Kommunen såg, som tidigare nämnt, i ett 
tidigt skede ett behov av ta ett helhetsgrepp för området. Kommunstyrelsen tog därför den 2 maj 
år 2007 ett beslut om att först upprätta ett detaljplaneprogram för området. Programmet 
godkändes av kommunstyrelsen i maj år 2010 (Botkyrka Kommun, 2014b).  
 
Planarbete :  

Ansvarig planarkitekt mellan år 2010-2012 har inte funnits tillgänglig för intervju vid 
genomförandet av detta examensarbete. En brist på information finns vad gäller aktiviteter och 
tidsåtgången i detaljplanens tidiga skede. Vissa tolkningar har därför varit nödvändiga att göra.  
 
Enligt den tidsplan som redogörs för i tjänsteskrivelsen (daterad 2010-05-03) så förväntades 
planen att gå upp för antagande under hösten/vintern år 2011. Detaljplanearbetet förespåddes att 
inledningsvis bestå av framtagande av nödvändiga utredningar. I skrivelsen omnämns att det 
fanns ett behov av att studera dagvatten-, arkeologi-, trafik-, gestaltning- och miljöfrågor mer 
grundligt. Det framgår inom detta sammanhang också att ett miljöåtgärd- och ett 
gestaltningsprogram skulle tas fram (Botkyrka kommun, 2010). Med bakgrund av detta har 
bedömningen gjorts att planarbetet efter planuppdraget just handlat om att ta fram utredningar. 
En behovsbedömning, en geoteknisk utredning, en naturinventering och en arkeologisk 
utredning kan med all säkerhet sägas ha tagits fram mellan år 2010-2011. Samtliga utredningar 
finns diarieförda hos kommunen (Botkyrka kommun, 2014d). Uppskattningsvis så har 
utredningarna som påbörjades innan samrådet tagit ca 2-3 månader att slutföra medan 
utredningarna efter samrådet tagit 4-5 månader (Al Khafagy, 2016). Ett gestaltningsprogram 
arbetades fram inför samrådet. När arbetet påbörjades och slutfördes framgår inte av dokumentet 
men en färdig handling fanns tillgänglig i oktober år 2012. Gestaltningsprogrammet har under 
detaljplaneprocessens gång reviderats vid ett flertal tillfällen (Botkyrka kommun, 2014d). 
 
I början av detaljplaneprocessen upprättades ett ramavtal mellan kommunen och de två 
involverade markägarna. I avtalet reglerades ansvarsfördelning och parternas ekonomiska 
åtagande under planskedet samt även principerna för genomförandet (Botkyrka Kommun, 
2012b). Enligt Hansson (2016) så hade markägarna inledningsvis ingen större kännedom om 
planeringsprocessen då de båda var oerfarna byggherrar. Hon menar att intressenterna inte var 
medvetna om att de behövde leverera handlingar och att det som planerades i detaljplanen 
faktiskt till stor del skulle bli styrande för vad de i ett senare kan bygga. Markägarnas okunskap 
har enligt Hansson (2016) utgjort en starkt bidragande faktor till att detaljplaneprocessen 
fördröjts. Projektledaren anser att hon inte i någon större utsträckning har kunnat påverka 
detaljplanens tidsåtgång. Hon menar att en motpart som levererar och vet vad de vill bygga är en 
förutsättning för en effektiv process, om kommunen inte själv äger marken (Hansson, 2016).  
 
Förnyat planuppdrag:   

Den 18 juni år 2012 förnyades planuppdraget genom att SBN gav SBF i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Sandstugan (före detta Uttran/Lindhov) och samtidigt avsluta detaljplan 
för Uttran/Lindhov. Bakgrunden till detta var att en ny plan- och bygglag (PBL) antagits under 
maj år 2011 och att planen för Sandstugan skulle upprättas med utgångspunkt ifrån denna 
(Botkyrka Kommun, 2012a).  
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Planarbete :  

Innan planen var färdig att gå ut på samråd behövdes uppdateringar/kompletteringar göras i 
utredningar som tagits fram redan under programskedet. En revidering av trafikutredningen, 
naturinventeringen och behovsbedömningen gjordes i detta skede. Samtliga handlingar inklusive 
gestaltningsprogrammet fanns färdigställda i början av oktober 2012 (Botkyrka kommun, 2014d).    
 
Samråd: 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 17 november år 2012 och 8 januari år 2013 
(Botkyrka Kommun, 2012b). Beslut om att skicka ut förslaget togs av SBN den 13 november 
2012. Under samrådstiden kom totalt 23 yttranden in. Ett av dessa kom in 10 dagar efter avsatt 
tid gått ut. Samtliga yttranden sammanställdes och kommenterades i en samrådsredogörelse som 
sedan behandlades i Samhällsbyggnadsnämnden den 18 mars år 2014 i samband med beslut om 
granskning (Botkyrka Kommun, 2014a). 
 
Planarbete :  

Det fanns en stor spännvidd på de synpunkterna som kom in under samrådet. Många yttranden 
rörde mindre frågor och kunde enkelt lösas genom justeringar i planhandlingarna medan andra 
frågor var mer komplexa och behövde utredas. Motsättningar mot planförslaget uttrycktes också, 
främst från Salembor som inte ville ha en etablering i närheten av kommungränsen (Botkyrka 
Kommun, 2014a). 
 
Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande att ytterligare geotekniska undersökningarna behövde 
genomföras innan granskningsskedet och att en mer utförlig dagvattenutredning/beskrivning 
behövde tas fram. Under sommaren/hösten 2013 genomfördes en utredning för Sandstugans 
vattendistribution och en uppdatering/fördjupning av den befintliga geotekniska utredningen. 
Utöver dessa utredningar gjordes även en förprojektering i syfte att få till en så bra helhet som 
möjligt med avseende på teknik, säkerhet, ekonomi och gestaltning (Botkyrka Kommun, 2014a). 
Enligt Al Khafagy (2016) så tog förprojektering ”tid” men var nödvändig att göra bland annat för 
att säkerställa att tillräckligt med utrymme finns för gator etc.   
  
De synpunkter som kommit in från Storstockholms lokaltrafik (SL) handlade om busstrafiken 
och busshållplatser i området. Efter samrådet anordnade kommunen möten med SL för att 
diskutera en eventuell flytt av den befintliga hållplatsen till ett läge närmare planområdet 
(Botkyrka Kommun, 2014a). 
 
Grannkommunen Salem framförde flera synpunkter och funderingar under samrådet. Av 
samrådsredogörelsen framgår det att ett möte/studiebesök tagit plats i Salem under våren 2013. 
Det framgår också att Botkyrka kommuns trafikplanerare i samförstånd med Salems tjänstemän, 
efter samrådet, kommit överens om lägen för gångbanor över kommungränsen samt att 
kommunikation om den nya bebyggelsen skulle föras mellan kommunerna under år 2014 
(Botkyrka Kommun, 2014a). 
 
Lite drygt en månad efter att samrådet avslutats skedde ett ägarbyte. Den 1 februari övertog 
Liljestrand Fastigheter AB samtliga aktier i Uttrans Förvaltnings AB. I sitt yttrande informerade 
Liljestrand om att de tagit in en egen arkitekt för att studera samrådsförslaget (Botkyrka 
Kommun, 2014a). Synpunkterna som arkitektkontoret hade framfördes också i yttrandet 
(Botkyrka Kommun, 2014a) och innebar påtagliga förändringar för planförslaget och den 
fortsatta planprocessen (Al Khafagy, 2016). Enligt kommunens planarkitekt så föranledde 
ägarbytet en fördröjning av planprocessen. Han menar att den nya ägaren kom in med nya idéer 
vilket medförde att ett omtag i planarbetet behövde tas (Al Khafagy, 2016). Hansson (2016) anser 
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även hon att både personal- och ägarbyten orsakat att processen dragit ut på tiden. Enligt henne 
så har innehållet, mängden bostäder, i planförslaget ständigt behövt förändras utifrån nya inspel. 
Hon framhåller dock att arbetet med planen drevs på bättre efter det att ägarbytet genomförts 
(Hansson, 2016).  
 
I detta skede påbörjade även kommunen sitt sökande efter intressenter för kommunens mark och 
byggandet av Hus i skog (Al Khafagy, 2016). Ett optionsavtal träffades med Viktor Hanson AB. 
Inför antagandet av detaljplanen undertecknades ett exploateringsavtal med byggnadsfirman som 
reglerade markförsäljningen av cirka 50 småhustomter. Exploateringsavtal med de två andra 
fastighetsägarna träffades också den 5 juni 2014 (Botkyrka Kommun, 2014c). Hansson (2016) 
anser att processen kring avtalen inte varit speciellt komplicerad utan löpt på bra parallellt med 
detaljplanearbetet.  
 
Granskning:  

Uppdaterat detaljplaneförslag med tillhörande planhandlingar ställdes ut för granskning under 
drygt 4 veckor mellan den 31 juli och 28 april 2014 (Botkyrka Kommun, 2014b). Beslut om 
granskning togs av SBN den 18 mars 2014 och baserades på en tjänsteskrivelse som författades 
drygt en månad tidigare inför tjänstemannaberedningen (Botkyrka Kommun, 2014c). 
 
Planarbete :  

Efter granskningsskedet sammanställde och kommenterade SBF de synpunkter som kommit in, i 
ett granskningsutlåtande. Totalt registrerades 10 stycken yttranden. Tre av dessa, från 
Länsstyrelsen, Södertörns Fjärrvärme och Salems kommun, inkom 1-2 dagar efter det att 
granskningstiden avslutats. Inga större förändringar gjordes i planförslaget efter granskningen 
(Botkyrka Kommun, 2014b). 
 
Antagande och laga kraf t :  

Slutgiltigt förslag till detaljplan med tillhörande planhandlingar och exploateringsavtal för 
Sandstugan, Uttran, i Botkyrka kommun antogs av SBN den 10 juni 2014. Ärendet behandlades 
därefter av Kommunledningsförvaltningen den 6 augusti och av Klimat- och 
planeringsberedningen den 20 augusti för att sedan beslutas om i KF den 8 september och 
slutligen i KF den 25 september 2014.  Planen överklagades av privatpersoner den 11 oktober 
2014. Överklagandet återkallades dock drygt 2 veckor senare. Detaljplaneförslaget vann laga kraft 
den 3 november 2014 (Norrköping kommun, 2016c).  
 

Synpunkter på planarbetet: 

Planens båda handläggare anser, som ovan beskrivits, att oerfarna byggherrar och personal- och 
ägarbyten tillhört några av de komponenter som förorsakat att detaljplaneprocessen fördröjts och 
tidsplaner spruckit.  
 
De aktiviteter som har tagit tid vid upprättandet av detaljplanen menar ansvarig planarkitekt är 
framtagandet och bedömningen av alla utredningar. Utöver det anser Al Khafagy, (2016) också 
att arbetet med planområdets utformning och gestaltning tagit tid. Den tid som spenderats menar 
han dock varit nödvändig eftersom det i denna detaljplan rört sig om planering av ett helt nytt 
område vilket enligt honom innebär att framtida boendes intressen och behov måste identifieras 
och beaktas. Al Khafagy (2016) tycker att det föregående planprogrammet har underlättat och 
gett en bra grund för detaljplanearbetet framförallt när det kommer till områdets förutsättningar 
och huruvida det är möjligt och lämpligt att bygga i området eller inte. 
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Totalt har detaljplaneprocessen från planuppdrag till antagande tagit lite drygt 4,5 år. Hansson 
(2016) anser att planen tagit alldeles för lång tid och att planen inte kan sägas vara representativ 
för hur lång tid detaljplanprocessen tar i Botkyrka. Al Khafagy (2016) uppskattar att processen 
generellt brukar ta mellan 1,5 – 2 år. Han anser även han att planen dragit ut på tiden men menar 
samtidigt att planarbetet efter samrådet ändå flutit på bra utifrån de förutsättningar som fanns. 
Han framhåller att ett projekt av denna magnitud, dvs. berör ett stort område, har komplicerade 
förutsättningar och inkluderar många intressenter, tar tid (Al Khafagy, 2016).  
 
Tidsrapportering: 

En sammanställning över hur många arbetstimmar som registrerats eller fakturerats för 
detaljplanen Sandstugan har inte funnits att ta del av. Hansson och Al Khafagy (2016) har inte 
heller kunnat uppskatta hur mycket arbetstid de lagt ned på detaljplanearbetet. Al Khafagy (2016) 
har dock gjort en bedömning att cirka 25 procent av hans tid spenderats i olika typer av möten. 
Planens projektgrupp har haft stående mötestider under processens gång, ofta en gång i 
månaden. Utöver det har möten med delar av projektgruppen samt exploatörer och konsulter 
även ägt rum (Al Khafagy, 2016).  
 
I tabellen nedan finns en sammanställning över vilka aktiviteter som ägt rum inom vilket skede av 
detaljplaneprocessen samt uppskattningsvis hur mycket tid som lagts ned på respektive aktivitet. 
De tider som redogörs för nedan baseras till viss del på uppskattningar och tolkningar av 
dokument och intervjuer. Detaljplaneprocessens totala tidsåtgång kan inte fås genom en 
summering av samtliga aktiviteter.  

 

 

Figur 9. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Sandstugan, Botkyrka kommun (Egen figur) 

Sandstugan, Uttran (Botkyrka kommun)
summa tidsåtgång

antal veckor

aktivitet kommentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Planuppdrag KS --> SBN beslut i KS 2010-05-03
Projektgrupp detaljplan 7-8 st kommunala tjänstemän
möten 

total handläggningstid planarkitekt totalt 1 +1 person
total handläggningstid projektledare 1 personer 
total handläggningstid internkommunal 8 personer

Politisk beredning (total tid exl. planuppdrag) skrivelse 1 mån. innan + för/efterarbete

Samråd
behovsbedömning av miljöpåverkan klar november 2010 rev 2012-10-02
utredning geoteknik klar 2010-12-03 rev. 2013-08-22
utredning historisk klar 2011-06-08
utredning arkeologi vid Uttrans sjukhus under 2011

Förnyat planuppdrag (pga PBL förändringar) beslut i SBN 2012-06-18
gestaltningsprogram utkast okt 2012, rev. Mars & juni 2014 
utredning trafik 2012-09-24 (uppdatering från program)
behovsbedömning av miljöpåverkan 2012-10-02 (uppdatering)
naturinventering 2012-10-xx (uppdatering från program)
samrådshandlingar ink. viss utredning, bollande fram & tillbaka
samråd (beredning och beslut) beslut i SBN 2012-11-13
samrådstid 2012-11-27 - 2013-01-08   
sent inkommna yttranden 10 dagar sent (Vattenfall)
samrådsredogörelse (ink. viss utredning)

Granskning
Förprojekterings PM klar 2013-09-27 
utredning vattendistrubition klar 2013-06-20 
granskningshandling omtag, bearbetning
granskning (beredning och beslut) beslut i SBN 2014-03-18
granskning 2014-03-31- 2014-04-28
sent inkommna yttranden 3st 1-2 dagar sent
utlåtande ink. viss utredning

Antagande
antagandehandlingar inkl. bedömning projektgrupp
antagande (beredning och beslut) beslut i SBN 2014-06-10
kommunledning, klimat-&planering, KS,KF beslut i KF 2014-09-25 inväntan beredning klf klf-KS-KF
överklagande 2014-10-11 men återkallades 2014-10-30
 laga kraft 2014-11-03

Exploateringsprocessen
plankostnadsavtal ?
ramavtal 2010 (15/3 & 29/6)
ägarbyte skedde 2013-02-01
markanvisningsavtal 2014-03-06
optionavtal för "Hus i skog" (Viktor Hanson AB) 
exploateringsavtal 2014-06-05

 kartlagd tid
 uppskattad tid
 fördröjning/inväntan

tot. ca 25% av arbetstiden 13/14 (stående 
varje månad + fler inför granskning etc. 
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4.1.6 Detaljplan för Vårsta centrum (Vårsta 1:58 m.fl.), Botkyrka kommun 
	  

	  
	  
Detaljplanen utformades och handlades initialt med stöd av plan- och bygglagen 1987:10. Efter 
att ett förnyat planuppdrag givits handlades planen med stöd av plan- och bygglagen 2010:900 
(Botkyrka Kommun, 2014e). 
 
Detaljplanens syfte och intensioner: 

Syftet med detaljplanen är att utveckla Vårsta centrum samt stärka centrumets identitet och 
funktion som mötesplats genom uppförandet av bostäder, handel och service (Botkyrka 
Kommun, 2015b).  
 
Förutsättningar: 

Vårsta centrum återfinns inom tätorten Vårsta i Botkyrka kommun. Planområdet är cirka 5 714 
kvadratmeter stort och avgränsas i söder av Södertäljevägen och i öster av Dalvägen. I väster 
finns ett naturmarksparti som i sin tur ansluter till Vårstaravinen. Planområdet sluttar mot söder 
och har en nivåskillnaden på cirka 3 meter. Den berörda fastigheten som ägs av Vårsta 1:58 AB 
är redan bebyggd och nyttjas idag huvudsakligen för butik-, restaurang- och vårdändamål. Ett 
framtida behov av service i form av skolor, vårdcentraler och fritidslokaler i närområdet bedöms 
inte vara stort. Ingen utbyggnad av sådan service har därför planlagts för (Botkyrka Kommun, 
2015b).   
 
En mindre del av planområdet ligger inom 100 meter från Malmsjön. Strandskyddet för denna 
del var redan upphävd men då skyddet återinträdde i samband med att planarbetet inleddes 
behövde strandskyddet upphävas på nytt (Botkyrka Kommun, 2014g).   
 
Infrastrukturen kring Vårsta centrum är väl utbyggt och det finns idag ett överskott av 
parkeringsplatser vid centrumet. Enligt kommuners bullerkartering från 2006 utsätts planområdet 
för bullerstörningar ifrån de intilliggande vägarna som också utgör primära transportleder för 
farligt gods. Andra potentiella riskkällor som planområdet utsätts för är radon samt skred och ras. 
Vidare så ligger planområdet inom Vårsta grundvattenförekomst. I detaljplanearbetet ansågs 
därför både en geoteknisk utredning och dagvattenutredning vara aktuellt att ta fram (Botkyrka 
Kommun, 2015b).    
 
Inga kulturmiljöer som är skyddade enligt kulturmiljölagen eller kända fornlämningar finns inom 
eller i anslutning till planområdet. En bensinstation har tidigare funnits inom planområdet. 
Stationen är idag nedlagt och verksamheten bedöms i och med en den markundersökning som 
genomförts år 2005 inte ha någon negativ inverkan för den framtida markanvändningen 
(Botkyrka Kommun, 2015b).    

Förtätningsprojekt

Initiativtagare: Billackeringsbolaget2i2Tumba2AB2(tidigare2ägaren2till2Vårsta2C)2&2Vårsta21:582AB2(fastighetsägare)

Detaljplaneprogram: G
Planuppdrag: år22008
Förnyat2planuppdrag: år22012
Laga2kraft: år22016

Planområdets2storlek: 527142kvm2
Antal2planerade2bostäder: 532st
Typ2av2bostäder: Flerbostadshus2(punkthus2i211G122våningar)
Planerad2service: Handel2och2centrumändamål
Övrigt:2 Bebyggd2fastighet2som2huvudsakligen2nyttjas2för2butikG,2restaurangG2och2vårdändamål
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Figur 10. Vy över planområdet. Hämtat från planbeskrivningen (Botkyrka kommun, 2014g).  
 
 

Planförslag: 

Det planförslag som tagits fram och antagit av Kommunfullmäktige i Botkyrka möjliggör 
uppförande av ett bostadshus i 11-12 våningar i den norra delen av centrumfastigheten. Planen 
innebär att cirka 320 kvadratmeter av den befintliga centrumbyggnaden rivs till förmån för det 
planerade landmärket för centrumet. Punkthuset är tänkt att innefatta upp till 53 lägenheter samt 
även centrumändamål och mindre vårdinrättningar i bottenvåningarna. På husets innegård 
föreslås en ny lekplats att uppföras. En ny infart parallellt med den befintliga gång- och 
cykelvägen föreslås också. Parkeringsplatser för boende ska lösas inom fastigheten. Intensionen 
är att viss parkering för bostäderna ska inrymmas inom parkeringsytan för centrumet (Botkyrka 
Kommun, 2015b).     
 
Detaljplanens process och tidsåtgång: 

Under denna rubrik redogörs för vilka komponenter som byggt upp tidsåtgången vid 
upprättandet av detaljplanen för Vårsta centrum i Botkyrka kommun. Undersökningen har till 
största del baserats på offentliga handlingar och arbetsmaterial tillhörande detaljplanen. Utöver 
detta hör även indata inhämtats från Olof Karlsson, en av planens ansvariga planhandläggare. 
Karlsson har endast periodvis varit involverad i planarbetet och kan därför inte mer utförligt 
redogöra för alla skeden i detaljplaneprocessen. Under arbetets gång har nämligen flera 
personalbyten av olika anledningar (uppsägning, föräldraledighet) behövt göras. Vidare så har 
också konsulter använts som stöd vid upprättandet av detaljplanen (Karlsson, 2016). 
 
En övergripande illustration över vilka aktiviteter som tagit plats under planarbetet samt när i 
tiden de ägt rum redovisas nedan. 
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Figur 11. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Vårsta centrum, Botkyrka kommun (Egen illustration). 
Se appendix 8.2 för större illustration  
 
 
Ini t i er ing-  planuppdrag:   

Initiativ till planändring kom från Billackeringsbolaget i Tumba AB, tidigare ägare till Vårsta C, 
som under år 2008 skickat in en ansökan till kommunen. Beslut om att inleda planarbete togs av 
KS i oktober (Botkyrka Kommun, 2012c) och av SBN i december år 2008 (Botkyrka Kommun, 
2012d). 
 
Planarbete :  

Enligt Karlsson (2016) så påbörjandes och avslutades planarbetet i det inledande stadiet mer eller 
mindre i samband med att ett ramavtal togs fram. Karlsson menar att exploatören fick ”kalla 
fötter” när han förstod vilket arbete, både vad gäller kostnader och tid, som planändringen 
innebar. Exploatören valde att avvakta tillsvidare och detaljplanearbetet stannade därför av 
(Karlsson, 2016).  
 
Förnyat planuppdrag:  

Under år 2011 framförde den nya ägaren till Vårsta 1:58 AB som omfattar Vårsta Centrum, ett 
önskemål om att återuppta arbetet med planändring. Då en ny PBL-lagstiftning trätt i kraft i maj 
2011 så behövdes ett förnyat uppdrag ges för att detaljplanen skulle kunna upprättas enligt den 
aktuella lagstiftningen. Kommunstyrelsen beslutade därför den 9 januari 2012 att aktualisera 
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Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder inom 
Vårsta 1:58 (Botkyrka Kommun, 2012d).  
 
Ett ramavtal togs fram av Kommunledningsförvaltningen i samband med detta och godkändes 
av KF den 26 januari 2012 (Botkyrka Kommun, 2012e). Parterna undertecknade avtalet den 1 
mars 2012 (Botkyrka Kommun, 2015c). I avtalet skrevs ett tak för hur mycket fastighetsägaren 
maximalt skulle behöva betala för planarbetet. Denna summa överskreds i slutändan och det 
resterande beloppet fick betalas av kommunen (Botkyrka kommun, 2016e).   
 
Planarbete :  

Det första projektgruppsmötet för planen hölls den 3 mars 2012. Totalt uppskattas cirka 25 
möten ha ägt rum mellan år 2012-2016. I mängden ingår möten med hela och delar av 
projektgruppen samt möten med konsulter och exploatören. Projektgruppen bestod initialt av 6 
kommunala tjänstemän men kom med tiden att utökas i och med att konsultstöd från Tengbom 
togs in i början av år 2013. Tengbom hjälpte kommunen främst i arbetet med att upprätta 
planhandlingar, plan- och genomförandebeskrivning och plankarta (Botkyrka kommun, 2016e). 
 
Arbetet med detaljplanen inleddes med att planområdets förutsättningar och framtida behov 
undersöktes. En stadsbyggnadsanalys utfördes i syfte att synliggöra målpunkter i och omkring 
området (Botkyrka kommun, 2016d). Under det startmöte som hölls i mars 2012 diskuterade 
projektgruppen bland annat behovet av att ta fram en behovsbedömning och beställa en 
bullerutredning. Frågor kopplade till trafik och parkering lyftes också under mötet och 
projektgruppen kom fram till att en bedömning av centrumets parkeringsbehov skulle göras. Av 
minnesanteckningarna framgår det att fastighetsägaren innan mötet kommit in med tidiga skisser 
på förslag till bostadshus och att dessa skisser behövde kompletteras med en volymstudie och 
gestaltningsförslag (Botkyrka kommun, 2016e).  
 
I juni, några månader senare, hölls ett överlämningsmöte mot bakgrund av att planens 
projektledare skulle bytas ut. Av minnesanteckningarna framgår det att en behovsbedömning av 
parkeringsbehovet genomförts och att ett koncept till miljöbedömning tagits fram men ännu inte 
slutförts då kommunens miljöenhet inväntade kontakt med centrumägaren. I anteckningarna 
redogörs också för att planens handläggare och nya projektledare planerade att ha ett möte med 
exploatören för att diskutera parkeringsbehovet, räddningstjänstens krav vad gäller husets 
placering i förhållande till risker samt hur god bostadskvalité skulle kunna tillgodoses. Presenterad 
lösning ansågs inte uppfylla kravet på god bostad (Botkyrka kommun, 2016e). 
 
Enligt det avtal som träffats med fastighetsägaren så var målet att ha en antagen detaljplan under 
2013. Under ett möte i september 2012 framförde dock ansvarig projektledare att detta inte var 
möjligt bland annat på grund av personalbyten i kommunen. Under mötet som fastighetsägaren 
också var närvarande vid framhölls det att en byggherre måste involveras i processen. 
Kommunen menade att de har som krav att en överenskommelse med en byggherre måste finnas 
innan en planprocess kan avslutas. Enligt minnesanteckningar tog fastighetsägaren kontakt med 
en byggherre och i oktober 2012 involverades Arcona i planarbetet (Botkyrka kommun, 2016e). 
 
Inom arbetet med detaljplanen blev det aktuellt att ta fram ”alternativa skisser” för planområdet. 
Initiativet kom från Tengbom och kommunen ställde sig bakom förslaget (Karlsson, 2016). 
Arbetet med att upprätta de alternativa förslagen förmodas ha påbörjats i september/oktober 
2012 i samband med att fastighetsägaren presenterat ett andra utformningsförslag (Botkyrka 
kommun, 2016e). En jämförelse av det underlag och skisser som tagits fram av Wijgård & Hjorth 
Arkitekter, fastighetsägarens arkitekter, gjordes av Tengbom i maj 2013. I jämförelsen redogör 
konsulterna för de olika alternativens konsekvenser. De framhåller också att förslagens 
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gestaltning måste bearbetas. En uppdaterad version av skisserna fanns kommunen tillhanda i 
mitten av juni 2013. Efter att skisserna bedömts stod det klart att kompletterande skisser med 
avseende på trafiklösningar behövde göras. Det underlag som efterfrågats presenterades för 
projektgruppen i november 2013 (Botkyrka kommun, 2016e).  
 
Detaljplaneärendet behandlades i ett styrgruppsmöte i mars 2013. Av minnesanteckningarna 
framgår det att ägaren till Vårsta centrum tagit fram förslag på skisser som inneburit att en större 
del av bostadsbebyggelsen placerats på kommunens mark. Ansvarig planhandläggare menade att 
skisserna behövde kompletteras med en ekonomisk kalkyl för att se om alternativet var 
genomförbart. Hon ansåg också att en ungefärlig kostnad för en flytt av en berörd 
dagvattenledning behövde tas fram. Vidare så menade hon att ett ställningstagande för vilket 
alternativ som skulle arbetas vidare med först kunde tas efter det att en ekonomisk kalkyl tagits 
fram. Handläggaren påpekade även att ett nytt ramavtal behövde tecknas och fördelningar av 
kostnader för planarbetet behövde ses över om ett beslut om att kommunens mark skulle få tas i 
anspråk togs (Botkyrka kommun, 2016e). En utvärdering av det alternativ som sedan valdes 
gjordes under ett projektgruppsmöte i maj år 2014. Under mötet diskuterades även 
gestaltningsidéer och förslag på regleringar i planhandlingarna (Botkyrka kommun, 2016e). 
 
Behovet av att ta fram av en dagvattenutredning, en bullerutredning och en riskbedömning, den 
sistnämnda med bakgrund av att centrum ligger längs vägar som utgör transportväg för farligt 
gods, påtalades vid flera tillfällen under planarbetets gång. Anledningen till att utredningarna 
färdigställdes först efter samrådet tros ha att göra med det alternativa skissarbete som 
genomfördes (Karlsson, 2016). Vid ett projektgruppsmöte under år 2013 konstaterades det att 
exploatören skulle genomföra en dagvattenutredning utifrån kommunens krav först efter 
byggnadens placering fastställts (Botkyrka kommun, 2016e).  
 
En naturinventering, miljöbedömning och en geoteknisk utredning samt solstudier utgör de 
utredningar som upprättades innan samrådet hölls (Botkyrka kommun, 2016d). Då mer eller 
mindre alla utredningarna beställts av fastighetsägaren/byggherren i samråd med kommunen har 
inga förfrågningsunderlag eller offerter gått att ta del av. En uppskattning har, utifrån 
minnesanteckningar, gjorts att utredningarna under detaljplaneprocessen tagit mellan 1-3 
månader. Framtagandet av de alternativa skisserna har dock tagit betydligt längre tid då 
underlaget kontinuerligt reviderats/kompletterats. Det ska poängteras att uppskattningarna som 
gjorts är mycket approximativ. Planhandläggarens roll vid upprättandet av utredningarna har varit 
att bistå fastighetsägaren/konsulterna med underlag samt agera bollplank (Karlsson, 2016). 
Karlsson (2016) menar att hans uppgift också varit att bedöma och säkerställa underlagens 
kvalitet och innehåll.  
 
De frågor som främst diskuterats i skedet inför samrådet kretsade kring planområdets 
trafiklösningar, infarter och transporter, och parkeringsbehov samt bostadshusets placering, 
utformning och gestaltning. Mer övergripande handlade det generellt också om hur allt skulle 
inrymmas och lösas inom fastigheten (Botkyrka kommun, 2016e). Vissa komplikationer har enligt 
minnesanteckningar uppkommit under arbetet gång bland annat vad gäller risker, befintliga 
dagvattenledningar och bäckravinen i den nordvästra delen av planområde (Botkyrka kommun, 
2016e). 
 
Samråd: 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 2 juni till 23 juli år 2014. Ett samrådsmöte hölls 
den 11 juni och var en del av ett större dialogforum för Vårsta centrum (Botkyrka Kommun, 
2014g).   
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Beslut om att gå ut med förslaget på samråd togs av SBN den 20 maj år 2014 (Botkyrka 
Kommun, 2014f). Under samrådstiden kom 21 yttranden in. 9 av dessa kom in efter att avsatt tid 
gått ut. Förseningen varierade mellan 2 veckor till 3,5 månader. Länsstyrelsens yttrande var 
kommunen tillhanda cirka 12 veckor efter samrådstidens slut (Botkyrka Kommun, 2014g).  
 
Planarbete :  

Under samrådet förde bland annat Trafikverket fram en önskan om att genomföra en utökad 
bullerkartläggning. De påpekade även behovet av att ta fram en flyghinderanalys då uppförandet 
av byggnader högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Dessa synpunkter föranledde 
att en trafikbullerutredning och en flyghinderanalys tillkom efter samrådet. En 
dagvattenutredning upprättades också och kompletteringar i den befintliga riskutredningen 
gjordes. Illustrationer som visar fler vyer arbetades även fram. Utöver detta gjordes förändringar 
och förtydliganden i plan- och genomförandebeskrivning och samtliga yttranden sammanställdes 
och kommaterades i en samrådsredogörelse (Botkyrka Kommun, 2014g).  
 
Granskning:  

Uppdaterat detaljplaneförslag med tillhörande planhandlingar och utredningar ställdes ut för 
granskning mellan den 22 december 2014 och den 30 januari 2015 (Botkyrka Kommun, 2015b). 
Beslut om granskning togs av SBN den 9 december 2014 och baserades på en tjänsteskrivelse 
som författades drygt en månad tidigare (Botkyrka Kommun, 2014h). Under samrådstiden kom 
11 yttranden in. 2 av dessa kom in efter att avsatt tid gått ut. Länsstyrelsens yttrande var 
kommunen tillhanda 5 dagar efter samrådstidens slut och Södertörns Fjärrvärme AB 18 dagar 
(Botkyrka Kommun, 2015b). 
 
Planarbete :  

De yttranden som kommit in sammanställdes och kommenterades i ett granskningsutlåtande. 
Synpunkterna som framfördes föranledde endast smärre förändringar i planen. Länsstyrelsen 
framförde i sitt yttrande, liksom under samrådet, att de befarade att den planerade bebyggelsen 
skulle bli olämplig med hänsyn till människors hälsa, säkerhet samt risken för olyckor. 
Myndigheten ansåg att en riskbedömning behövde tas fram med anledning av planområdets 
närhet till transportled för farligt gods och att riskreducerande åtgärder behövde säkerställas 
genom planförslaget. I granskningsutlåtandet framgår det att plan- och 
genomförandebeskrivningen förtydligats angående hantering av risker för farligt gods utifrån en 
riskbedömning som genomförts av Structor Riskbyrån AB (Botkyrka Kommun, 2015b). 
 
Antagande och laga kraf t :  

Slutgiltigt förslag till detaljplan med tillhörande planhandlingar och exploateringsavtal för Vårsta 
centrum i Botkyrka kommun antogs av SBN den 14 april 2015. Ärendet behandlades därefter av 
Kommunledningsförvaltningen den 18 maj och av Klimat- och planeringsberedningen den 20 
augusti för att sedan beslutas om i KF den 8 juni och därefter slutligen antas av KF den 16 juni 
2015 (Botkyrka kommun, 2015c). 
 
Efter antagandet beslutade Länsstyrelsen att en prövning av Kommunfullmäktiges beslut att anta 
detaljplanen skulle ske med hänsyn till människors hälsa, säkerhet samt risken för olyckor. Under 
hand framförde myndigheten att handläggningen dock skulle gå snabbare om kommunen 
självmant upphävde planen. De meddelade också att planen inte behövde bli föremål för en ny 
granskning då endast en fastighetsägare berördes. Ägaren till Vårsta Centrum godkände skriftligt 
de kompletteringar som gjordes i plankartan (Botkyrka kommun, 2015d).  
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Den 20 oktober 2015 beslutade SBN att upphäva detaljplanen för Vårsta centrum för att sedan 
återigen godkänna planen fast med kompletterande planbestämmelser, utifrån de krav LST ställt 
och som riskutredningen ej ansetts kunna motivera, för Vårsta centrum. Ärendet behandlades 
därefter i KS den 2 november 2015 och slutligen i KF den 26 november 2015 (Botkyrka 
kommun, 2015d). Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari år 2016 (Botkyrka Kommun, 
2015b).  	  
	  
Synpunkter på planarbetet: 

Anledningen till att konsultstöd togs in tror Karlsson (2016) varit en fråga om resurser. Han 
spekulerar kring att det även kan ha haft något med avtalet att göra eftersom att det fanns en fast 
tidsplan och budget som behövde hållas. Såhär i efterhand konstaterar han tillsammans med en 
kollega att avtalet inte varit lönsamt då kommun fått betala den kostnad som överskridit takpriset 
i avtalet, cirka 30- 40 procent. Han menar att det dock säkerligen varit en lärdom för kommunen.  
 
Planarkitektens bedömning är att arbetet gått snabbare tack vare konsultstödet men han menar 
samtidigt att arbetet också tagit mer tid, dvs. fler redovisade timmar, på grund av att ett 
dubbelarbete till viss del behövts göras och därmed har också kostanden för arbetet varit högre. 
Han framhåller att han i vanlig ordning ändå behövde vara närvarande vid alla möten som hölls 
och att han i början av processen också behövde ta fram och bistå alla konsulter med underlag. 
Karlsson (2016) anser att han fortfarande haft en stor samordnande roll då frågor mellan 
konsulterna och till exempel andra berörda enheter på kommunen ofta gått genom honom istället 
för direkt mellan parterna. Han menar att det tog två led att kommunicera något vilket enligt 
honom både var tidskrävande och ineffektivt. 
 
Flera personalbyten har skett under arbetet med planen för Vårsta centrum. Karlsson (2016) 
menar att det självklart haft en viss inverkan på arbetet. Han menar att det troligtvis tagit ett antal 
timmar för varje handläggare att sätta sig in i det arbete som bedrivits och att ett visst omtag 
behövt göras vid varje byte. Detta framgår också tydligt av de minnesanteckningar som förts då 
till exempel ett och samma ärenden återkommit vid flera mötestillfällen utan att någon förändring 
skett. Karlsson (2016) påpekar att även om en planarkitekts roll är densamma så är arbetet ändå 
till viss del väldigt individuellt vilket kan medföra att olika handläggare prioriterar olika frågor.  
 
I denna plan har riskfrågan haft en stor inverkan på planprocessens tidsåtgång eftersom den 
förorsakat att detaljplanen behövt upphävas och antas på nytt efter att planbestämmelserna 
kompletterats utifrån Länsstyrelsens krav (Karlsson, 2016). Karlsson (2016) menar att 
kommunen följt de rekommendationer och bedömningar som Södertörns brandförsvar fört fram 
i sitt yttrande och som Structor Riskbyrån AB gjort i en framtagen riskbedömning. Han menar att 
Länsstyrelsen gjort en annan bedömning och att kommunen i slutändan valde att ge vika för den 
för att slippa en utdragen prövningsprocess. Han tycker överlag att en bättre kommunikation 
borde kommit till stånd mellan kommunen och Länsstyrelsen och redan i ett tidigt skede så att ett 
upphävande aldrig hade behövt bli aktuellt.     
 
Tidsrapportering: 

Ingen tidsrapportering finns att ta del av vad gäller arbetet med detaljplanen. Däremot har en 
sammanställning för projektets intäkter och kostnader tagits fram. Med hjälp av tjänstemän på 
kommunen har underlaget analyserats och beräknats. En mycket ungefärlig uppskattning har 
gjorts att 1 610 timmar, tidsmässigt cirka 40 arbetsveckor, sammanlagt spenderats av kommunens 
planarkitekter och projektledare för arbete med detaljplanen. Hur uppdelningen mellan 
personerna sätt ut har inte gått att bedöma. En beräkning av kostnaderna för posten ”externa 
resurser” visar att konsulternas, Tengboms, arbetstid uppgått till cirka 483 timmar vilket är många 
fler timmar än de 297 timmar som från början uppskattats i det anbud som lämnats in i januari år 
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2013. Karlsson (2016) anser att detta visar på hur svårt det är att bedöma tid och kostnader i ett 
tidigt skede. Han menar att tidsplaner i princip aldrig håller då det alltid kommer upp något 
oväntat under arbetets gång.  
 
I tabellen nedan finns en sammanställning över vilka aktiviteter som ägt rum inom vilket skede av 
detaljplaneprocessen samt uppskattningsvis hur mycket tid som lagts ned på respektive aktivitet. 
De tider som redogörs för nedan är mycket approximativa och baseras till stor del på tolkningar 
av dokument men även intervjuer. Detaljplaneprocessens totala tidsåtgång kan inte fås genom en 
summering av samtliga aktiviteter.  
 

	  
Figur 12. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Vårsta centrum, Botkyrka kommun (Egen figur) 
 

4.1.7 Jämförelse av detaljplaner i Botkyrka kommun 
Den genomsnittliga tidsåtgången för en detaljplan i Botkyrka är enligt kommunens statistik cirka 
1 år och 9,5 månader (Rickardsson, 2016). Tidsåtgången för detaljplanerna i denna studie uppgick 
till nästan 4,5 år för Sandstugan och överskred 7 år för Vårsta centrum, beräknat från då det 
initiala planuppdraget givits till det att detaljplanen vunnit laga kraft. I båda planerna blev det 
under arbetes gång aktuellt att förnya planuppdragen med anledning av nya lagförändringar. PBL-
förändringarna har i viss mån medfört att processerna fördröjts då besked om förändringar först 
inväntats och sedan föranlett att en politisk process behövt inledas.  

Vårsta centrum (Botkyrka kommun)
summa tidsåtgång

antal veckor

aktivitet kommentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Planuppdrag KS --> SBN beslut i KS 2008-10-06
Planuppdrag SBN --> SBF i SBN dec 2008

Projektgrupp detaljplan 6 st intern + 3 (konsultstöd & exploatör)
möten ca 25 st

total handläggningstid planarkitekt totalt 3 person (olika perioder), info saknas
total handläggningstid projektledare uppskattningsvis 3 personer (olika perioder)
total handläggningstid internkommunal 6 personer info saknas
total handläggningstid planarkitekter & projektledare ungefär 1 610h (obs! arbete skett parallelt) totalt 3 planarkitekter och 3 projektledare. En fördelningen av tiden har inte gått att göra. (Arbetet har pågått paralellt) 
total handläggningstid konsultstöd (tengbom) 297h (ev inkl. viss annan konsulttid) 

Politisk beredning (total tid) skrivelse 1 mån. innan + för/efterarbete

Samråd
inväntan exploatör/ägarbyte drygt 3 år 
Förnyat planuppdrag och antagande av ramavtal

 beredning och beslut KS (2012-01-26), KF (2012-01-09)
stadsbyggnadsanalys Inledande planarbete (info saknas)
utredning behovsbedömning klar 2014-03-31
riskbedömning info saknas (rev. efter samrådet & ganskning)
naturinventering klar 2012-11-06 (påbörjades 2011)
solstudie klar 2013-01-25 rev. 2014-10-15
 alternativa skisser ( inkl. bedömning) klar 2013-04-15
jämförelse av alt. skisser (konsult) klar 2013-05-02 (ingår i alt. skissarbetet)
alterna skissser trafiklösningar (ink. Bedömning) togs upp i pg-möte 2013-06-14 & 2013-10-07
utredning geoteknik klar 2014-04-14
samrådshandlingar (inkl. samordning av utr.) varav konsulttid 150h enl. offert
samråd (beredning och beslut) beslut i SBN 2014-05-20 
samrådstid 2014-06-02 - 2014-06-23  
sent inkommna yttranden 2-16 veckor 
samrådsredogörelse (ink. viss utredning) varav konsulttid 40h enl. offert

Granskning
utredning trafikbuller klar 2014-10-17
bildunderlag framtaget 2014-10-21
utredning dagvatten klar 2014-11-17
analys flyghinder klar 2014-11-14 (info ang. tidsåtgång saknas)
granskningshandling (inkl. samord. uppd. utr.) varav konsulttid 50h enl. offert
granskning (beredning och beslut) beslut i SBN 2014-12-09
granskning 2014-12-22 - 2015-01-30
sent inkommna yttranden 2st 5-18 dagar sent
utlåtande varav konsulttid 25h enl. offert

Antagande
riskbedömning (structor) mellan granskning och antagande
antagandehandlingar varav konsulttid 20h enl. offert
antagande (beredning och beslut) beslut i SBN 2015-04-14
kommunledning, klimat-&planering, KS,KF beslut i KF 2015-06-16 inventan bered. beslut KS & KF
överklagande länstyrelsen - föravsikt att pröva KFs beslut 

Upphävande & nytt antagande
komplettering av handlingar enligt LSTs krav (info tidstpgång saknas)
beredning, inventan och beslut beslut i SBN (20/10), KS (2/11), KF (26/11)
överklagande inget överklagande/överprövning
 laga kraft (minst 3v efter antagande) 2016-01-07

Exploateringsprocessen
ramavtal (kommunledningsförvaltningen) 12-03-01 (beslutades om i KF 2012-01-26)
kostnadskalkyl info saknas
ägarbyte skedde 2011
exploateringsavtal 2014-03-06
nyttjanderättsavtal ang.besöksparkering info saknas
exploateringsavtal 2014-06-05

 kartlagd tid
 uppskattad tid
 fördröjning/inväntan
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Båda detaljplanerna har haft perioder då aktivt arbete inte bedrivits. Detta har främst berott på att 
oerfarna exploatörer/byggherrar fått ”kalla fötter” när de uppfattat vilket arbete, både vad gäller 
kostnader och tid, som planändringen inneburit. I detaljplanearbetet med Vårsta centrum 
inväntade kommunen besked från exploatören, som sedan byttes ut, i nästan 3 år. I denna 
detaljplan förorsakade också kommunens tjänstemän en fördröjning av processen då flertalet 
personalbyten skedde under processens gång. Av minnesanteckningarna framgår det att många 
frågor tagits upp på nytt med bakgrund av att ny personal tillkommit. Under arbetet med 
detaljplanen för Sandstugan var personalbyten och fördröjningen på grund av oerfarna 
exploatörer inte lika påtagligt. Det var dock kännbart och det finns en osäkerhet kring vad som 
skedde under 2011 och i början av år 2012. I planarbetet med Sandstugan var bytet av ägare både 
positivt och negativt för tidsåtgången. Det medförde som projektledaren framhåller att arbetet 
efter samrådet kunde drivas på snabbare men det föranledde också enligt planarkitekten att ett 
omtag behövde tas i arbetet. Detta framgår också tydligt av samrådsredogörelsen där den nya 
exploatören lyft fram helt andra idéer och förslag. Projektledaren menar att en förskjutning av 
detaljplaneprocessen skett på grund av att nya saker ständigt kommit upp längs vägen.    
 
Den största tidsåtgången, i båda planerna, återfinns i skedet innan samrådet då flest utredningar 
tagits fram. I Sandstugan tog arbetet med gestaltningsprogrammet, den geotekniska utredningen 
och förprojektering längst tid. Även i arbetet med Vårsta centrum tog utformning- och 
gestaltningsfrågor lång tid då ett beslut om att ta fram olika alternativa förslag togs. Det var inte 
bara arbetet i sig som tog tid, som ansågs nödvändigt, utan det föranledda också att framtagandet 
av andra utredningar fick vänta tills det att byggnadens placering bestämts. Riskfrågan har utgjort 
en stor del av tidsåtgången för detaljplanen för Vårsta. Vad som är anmärkningsvärt är att det är 
den politiska processen, på grund av upphävande av detaljplanen och antagande på nytt som i sin 
tur föranletts av Länsstyrelsens intension att överpröva planen, som tagit tid och inte själva 
utredningsarbetet. Det framgår i denna plan tydligt att kommunikationen mellan parterna varit 
bristfällig och att olika bedömningar gjorts. 
 
Vad som är intressant vid jämförelsen av dessa prioriterade planer är att den detaljplan som tagit 
längst tid handskats med ett till ytan avsevärt mycket mindre planområde och omfattning av 
bostäder. Dessutom har konsultstöd använts vid upprättandet av planens handlingarna. Den 
slutsats som eventuellt kan dras är att detaljplaner av större magnitud vad gäller yta och 
omfattning inte nödvändigtvis behöver ta längre tid att upprätta. Det beror dock helt på 
omständigheterna. Det ska också poängteras att det i detaljplanen för Vårsta funnits en 
komplexitet i att försaka inrymma allt inom fastigheten samt att detaljplanen för Sandstugan 
föregåtts av ett detaljplaneprogram som underlättat planarbetet.   
 
En jämförelse av handläggningstiderna för planerna har inte gått att genomföra då underlag 
saknats för Sandstugan.  
 
 
4.2 Norrköpings kommun  
4.2.1 Kommunfakta 
Norrköpings kommun tillhör Östergötlands län och är Sveriges nionde största kommun. Till ytan 
är Norrköping ungefär 1 496 kvadratkilometer stor (Norrköpings kommun, 2015a).    

   
Folkmängden i kommunen uppmättes i december 2015 till 137 035 invånare, vilket var en ökning 
med 1 752 jämfört med föregående år (SCB, 2016). Norrköping har under en längre tid haft en 
stor tillväxt och trenden förväntas fortsätta även de kommande åren. Anledningen till 
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befolkningsökningen beror bland annat på att fler människor flyttat in i kommunen än ut vilket 
resulterat i ett flyttnetto (Norrköpings kommun, 2015a).  
 
Norrköping har ett bostadsbestånd på ungefär 65 300 lägenheter. Två tredjedelar av dessa 
återfinns i flerbostadshus och en tredjedel i småhus. Från och med år 1994 och framåt har i snitt 
160 lägenheter byggts per år. Ungefär 27 procent av de totalt 149 lägenheter som uppfördes 
under år 2014 utgjorde flerbostadshus, resterande småhus. I början av 2015 uppskattas 
produktionen av 1 100 nya lägenheter ha påbörjats (Norrköpings kommun, 2015a).    
 
 
4.2.2 Kommunens organisation och Stadsbyggnadskontoret  
 
Kommunens organisationsschema: 
 

 
Figur 13. Organisationsschema, Norrköpings kommun (Norrköpings kommun, 2016e) 
 
Stadsbyggnadskontoret består av verksamheterna fysisk planering, mark- och exploatering sam 
geografisk information. Sammanlagt finns cirka 70 anställda på kontoret (Malmsjö, 2016). 
Stadsplaneringsnämnden har ansvaret för stadsbyggnadsfrågor så som detaljplanering och har 
därmed det övergripande ansvaret för Stadsbyggnadskontorets verksamhet (Norrköpings 
kommun, 2016e). I Norrköping finns en delegationsordning som ger Stadsplaneringsnämnden 
möjligheten att besluta om detaljplaner så länge de överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. Ett beslut om att gå ut med en detaljplan på samråd tas i normalfallet av 
Stadsbyggnadskontoret. Ärendet behandlas därmed inte politiskt (Gårlin, 2016).  
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4.2.3 Arbetsformer, rutiner och detaljplaner 
Norrköping har ett politiskt förankrat mål för hur lång tid detaljplaneprocessen generellt ska ta. 
Målet var tidigare 18 månader (Malmsjö, 2016) men har nyligen uppdaterats till att ”80 procent av 
de planer som påbörjats efter år 2013 ska gå på mindre än 16 månader” (Wintenby, 2016). 
Kommunens verksamhetschef för fysisk planering anser att kommunen under vissa 
förutsättningar skulle kunna komma ner mot 12 månader. Norrköping för egen statistik kring 
detaljplaners övergripande tidsåtgång. Ett utdrag från 2015 års statistik visar att planer som 
påbörjats efter 2013 haft en snitt tid på 13 månader (Malmsjö, 2016). Kommunens 
planhandläggare har i snitt hand om 5-10 detaljplaner samtidigt (Wintenby, 2016). En uppföljning 
eller utvärdering av en detaljplans tidsåtgång genomförs generellt inte av respektive 
planhandläggare eller projektgrupp efter att detaljplanen vunnit laga kraft (Gårlin & Nordgren, 
2016; Gårlins & Brånäs, 2016). 
 
I Norrköping pågår i skrivande stund ett arbete med att kartlägga och beskriva kommunens olika 
processer (beskrivs nedan under rubriken SESAM). Illustrationen nedan utgör en del av 
Stadsbyggnadskontorets interna arbetsmaterial och visar på den process och arbetsgång som är 
aktuell för kommunen vid upprättandet av en detaljplan. Tillhörande rutinbeskrivningar finns 
utarbetad för flera skeden/aktiviteter i processen (Norrköpings kommun, 2016f). 
 
 
Detaljplaneprocessen efter beslut om planuppdrag:  

 
Figur 14.  Illustration över processen från beslut om planuppdrag till beslut om laga kraft. Hämtad från stadsbyggnadskontorets arbetsmaterial 
(Norrköpings kommun, 2016f) 

SESAM (samordnad effektiv samhällsbyggnad) – effektiviseringsarbete i flera steg 

Norrköping har som mål att bli ”effektivast i landet inom samhällsbyggnad, bland jämförbara 
kommuner, år 2018”. Det är ett högt tryck på bostadsbyggandet i Norrköping och kommunen 
vill därför effektivisera hela byggprocessen (Norrköpings kommun, 2016f). Under år 2015 drog 
arbetet med SESAM igång. Stadsplaneringsnämnden har avsatt 5 miljoner till arbetet vilket 
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resulterat i 5,5 tjänster. Två nya ny personer ska bland annat anställas för att arbeta med 
strategiskt planering (Norrköpings tidningar, 2015). 
 
I uppdragsplanen för SESAM ingår bland annat följande mål: ”Detaljplaner avseende bostäder som förs 
till antagande eller godkännande ska sammantaget omfatta minst 1 000 lägenheter, varav minst 50 utgörs av 
småhus; Minst 80 % av de detaljplaner som påbörjats efter 1 juli 2013 ska föras till antagande inom 16 
månader från i planuppdraget angiven starttid; Detaljplaner som förs till antagande ska sammantaget omfatta 
minst 5 hektar mark för växande företag samt små och medelstora verksamhetsetableringar; Riktlinjerna för 
marktilldelning och markanvisningstävlingar ska förnyas” (Norrköpings kommun, 2015d). 

	  
4.2.4 Kommunövergripande dokument och tidigare ställningstaganden  
	  
Översiktsplan  

Norrköpings översiktsplan utgörs av tre delar; Översiktsplan för landsbygden, Gemensam översiktsplan 
för Linköping och Norrköping samt Översiktsplan 2002 – utvecklingsplan. Ett arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan för landsbygden och en för staden pågår i kommunen just nu. Båda förslagen 
har varit ute på samråd under våren 2016 (Norrköpings kommun, 2016h). 
 
Detaljplanen Östantill 2:1 berörs av översiktsplanen för staden som antogs år 2002. Av 
översiktsplanen framgår att en sammanhängande stad är önskvärt och ska skapas genom en 
förtätning av den befintliga stadskärnan. Planen redogör också för en strategi vad gäller 
hänsynstagandet till riksintresset för rutnätsstaden. Föreslagen byggnation följer denna strategi 
och i och med det har bedömningen gjorts att riksintresset inte kommer att påverkas av 
detaljplanens intensioner (Norrköpings kommun, 2016c).  
 
Utvecklingen för det område som detaljplanen Röjningen 3:1 tillhör redogörs för i följande 
dokument: 

- ”Åby centrum, Översiktsplan/program för del av Norrköpings kommun” som antogs 
1993. Planområdets markanvändning är i handlingen avsedd för boende och 
verksamheter.  

- ”Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping” från 2010. Av planen framgår 
att Åby är en prioriterad utvecklingsort.  

- Fördjupning av översiktsplan för Åby och Jursla (samrådsförslag).  Planområdet är i 
fördjupningen utpekad för bostädsändamål. 
 

Detaljplanens intensioner överensstämmer med samtliga dokument (Norrköpings kommun, 
2015b). 
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4.2.5 Detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom 
Östantill i Norrköpings kommun 

	  

	  
	  
	  
Detaljplanen utformades och handlades med stöd av plan- och bygglagen 1987:10 (Norrköpings 
kommun, 2016c). 
 
Detaljplanens syfte och intensioner: 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av byggnadsvolymer i en till sju våningar på 
Nya Torgets östra sida och därigenom ge torget en ny karaktär (Norrköpings kommun, 2016c).   
 

 
Figur 15. Planområdets avgränsning. Hämtad från planbeskrivning (Norrköpings kommun, 2016c). 

Bakgrund och planförutsättningar:  

Planområdet/ torget är beläget centralt i Norrköping kommun, i stadsdelen Östantill. Området 
ägs av kommun och är drygt 1,5 hektar stort. Det så kallade Nya Torget, som planområdet 
benämns, har idag främst torg och parkering (två tredjedelar, cirka 120 parkeringsplatser) som 
huvudfunktion. Under år 2009 tog Tekniska nämnden beslutet att platsen även fortsättningsvis 
ska ha en inriktning som handelstorg (Norrköpings kommun, 2016c).  
 

Förtätningsprojekt/

Initiativtagare: Stadsplaneringsnämnden

Detaljplaneprogram: år620106:62013

Planuppdrag: år62010
Laga6kraft: år62016

Planområdets6storlek: cirka61,56ha
Fastighetsägare: Norrköpings6kommun
Antal6planerade6bostäder: 406st
Typ6av6bostäder: Bostadsrätter
Planerad6service: Verksamheter6i6bottenvåningar,6torg
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Stadsdelen Östantill har idag ett utbyggt och väl fungerande vägnät. En brist på grönytor finns 
dock. Intensionen i planförslaget är att mer grönska ska tillföras platsen (Norrköpings kommun, 
2016c). 
 
Inga fornlämningar har tidigare upptäckts i området men då kvarteret ligger inom den 
lagskyddade fornlämningen RAÄ 96 har Länsstyrelsen beslutat att en kompletterande arkeologisk 
förundersökning måste genomföras. Ansökan om tillstånd ska skickats till Länsstyrelsens kultur- 
och Samhällsbyggnadsenhet innan undersökningen utförs (Norrköpings kommun, 2015b). 
 
Planområdet är utsatt för buller och vibrationer, både från spårvagnstrafik och biltrafik 
(Norrköpings kommun, 2016c). 
 
Det Nya Torget omges idag av bebyggelse i tre till fem våningar. Byggnaderna härstammar ifrån 
olika tidsepoker och har därav en varierande stil. Intensionen är att den nya bebyggelsen ska 
knyta an och inspireras av omgivningen men samtidigt också ges ett eget modernt och samtida 
formspråk (Norrköpings kommun, 2016c).   
 
Planområdet ingår i riksintresset Norrköpings innerstad KE 52. Under det inledande 
programskedet gjorde Länsstyrelsen bedömningen att de planerade åtgärderna inom planområdet 
inte innebär en påtaglig skada på riksintresset (Norrköpings kommun, 2015b).  
 
Planförslag: 

Efter planens genomförande är det tänkt att torget till största del ska nyttjas för torgändamål men 
också för bostäder och centrumändamål. Tre tillkommande bostadsbyggnader i en till sju 
våningar med publika verksamheter i bottenvåningar planeras att uppföras i planområdets östra 
del. Allmänna parkeringsplatser är tänkt att anläggas i ett parkeringsgarage under torgytan. Ett 
avtal gällande detta kommer i ett senare skede att behöva upprättas mellan kommunen, 
parkeringsgaragets huvudman och exploatören, Botrygg. I samband med byggnationen av 
flerbostadshusen ska torget omgestaltas. Intensionen är att torget ska återfå sin karaktär som 
mötesplats. Torget ska bli en viktig offentlig plats både för invånarna i stadsdelen Östantill och 
för invånarna i staden i övrigt (Norrköpings kommun, 2016c). 
 
Detaljplanens process och tidsåtgång: 

Under denna rubrik redogörs för vilka komponenter som byggt upp tidsåtgången vid 
upprättandet av detaljplanen Östantill 1:2, Nya Torget, i Norrköpings kommun. Undersökningen 
har till största del baserats på offentliga handlingar och arbetsmaterial tillhörande detaljplanen. 
Utöver detta hör även indata inhämtats från ansvarig planhandläggare Linda Gårlin (SBK) och 
projektledare Ola Brånäs (SBK). Arbetet med denna detaljplan påbörjades år 2010 och avslutades 
år 2016. Under arbetets gång har flera personalbyten av olika anledningar behövt göras (Gårlin 
och Brånäs, 2016). Gårlin och Brånäs tog över planhandläggningen först hösten 2013 och kan 
enbart redogöra för det arbete som bedrivits med detaljplanen mellan år 2013 och år 2016. En 
övergripande illustration över vilka aktiviteter som varit aktuella i planarbetet samt när i tiden de 
ägt rum redovisas nedan. 
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Figur 16. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplaneprogrammet och detaljplanen för Nya Torget (Östantill 1:2), 
Norrköpings kommun (Egen illustration). Se appendix 8.3 för större illustration  
 
 
Ini t i er ing-  planuppdrag:   

Planarbetet för fastigheten Östantill 1:2 inleddes i juni år 2010 i och med 
Stadsplaneringsnämndens beslut om att upprätta en detaljplan (Norrköpings kommun, 2010). 
Huruvida arbetet faktiskt påbörjades direkt eller inte är osäkert. Ingen information kring detta har 
varit möjlig att ta del av eller få fram då dokumentation saknats och då båda de två planarkitekter 
som under olika perioder varit involverade i detaljplaneprogrammet inte längre arbetar i 
kommunen. Enligt Gårlins och Brånäs (2016) är det fullt möjligt att arbetet kan ha stannat av 
eller prioriterats ned, speciellt om ingen exploatör ”låg på”. De menar att det under 
programtiden, år 2010-2012, inte alls var samma tryck i kommunen på att bygga bostäder som 
det är idag.   

 
Planarbete :  

Detaljplaneprogram Östantill 1:2 (Nya Torget): 
En tolkning har gjorts att Stadsbyggnadskontoret någon gång mellan år 2010-2011 beslutat att ta 
fram ett inledande detaljplaneprogram för området (Norrköpings kommun, 2011a). Syftet med 
programmet var förutom att redogöra för platsens förutsättningar också att pröva förslag till 
bebyggelse och upprustning av Nya Torget (Norrköpings kommun, 2013a). Arbetet med 
programmet tros ha inletts med en beställning av en konsulttjänst. I februari år 2011 inledde 
landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson (Sweco) på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret ett arbete 
med att studera och ta fram möjliga lösningar för utformningen av torget. Arbetet avstannade 
dock i april samma år. Anledningen till detta var att ”parkeringsfrågan” först var tvungen att lösas 
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innan arbetet med programmet kunde gå vidare (Norrköpings kommun, 2011a). Ärendet togs då 
upp som ett informationsärende i SPN (planprogrammet lyftes som informationsärende i SPN 
ett flertal gånger under arbetets gång). Av den tjänsteskrivelse som skrevs i samband med detta 
(daterad 2011-04-11) framgår det att SBK föreslagit att en parkeringsutredning skulle tas fram 
och att ett alternativ med ett underjordiskt garage skulle ingå i programarbetet (Norrköpings 
kommun, 2011a).  
 
I september 2014 slutfördes den inventering och analys som genomförts för parkeringen på 
Östra torget (Norrköpings kommun, 2016d). Denna utredning utgjorde grunden för den 
parkeringsstrategi som togs fram och beslutades om i SPN i januari år 2012 (Norrköpings 
kommun, 2011b). I parkeringsstrategin redogörs det för att endast 20-30 av de idag 120 
parkeringsplatserna ska få finnas kvar på torget. Övriga p-platser för allmänheten ska ersättas 
genom uppförandet av ett parkeringsdäck i två plan i anslutning till planområdet. 
Parkeringsbehovet för eventuell ny bebyggelse ska enligt strategin lösas direkt under byggnaden 
(Norrköpings kommun, 2013a).  

Detaljplaneprogrammet var ute på samråd mellan den 22:a oktober och 18:e december år 2012. 
Under samrådstiden anordnades ett möte i form av ett öppet hus den 5 december 2012 
(Norrköpings kommun, 2013a). Totalt 15 yttranden kom in under programsamrådet.  
 
Under år 2012/2013 inledde Tekniska kontoret i Norrköping ett parallellt arbete med att utreda 
möjligheten att omvandla anslutande Generalgatan till parkstråk. I den utredning som beställdes 
och sedan slutfördes i februari år 2013 presenteras ett förslag/koncept för Generalgatan framtida 
utformning (Norrköpings kommun, 2016d).  
   
Efter att samtliga yttrandet sammanställts och kommaterats i en samrådsredogörelse och 
planprogrammet bearbetats utifrån synpunkter antogs programmet den 19 juni år 2013 av SPN 
(Norrköpings kommun, 2013a). 
 
 
Detaljplan Östantill 1:2 (Nya Torget): 
Arbetet med att upprätta en detaljplan påbörjades under hösten/vinter år 2013. En helt ny 
projektgrupp sattes ihop för planarbetet. Gårlin och Brånäs (2016) anser att bytet av personal inte 
haft någon större inverkan på detaljplaneprocessens tidsåtgång. De medger dock att det initialt 
tog lite tid för dem att sätta sig in i det arbete som bedrivits under programskedet (Gårlin och 
Brånäs, 2016). Detaljplaneprogrammet har enligt Gårlin (2016) underlättat för detaljplanearbetet. 
Hon menar att programmet möjliggjort att synpunkter från andra nämnder och intressenter 
kunnat lyftas och enas om i ett tidigt skede. Hon anser också att det är positivt att förutsättningar 
och potentiella idéer kunnat undersökas i ett inledande skede.  
 
I arbetet med detaljplanen för Nya Torget har frågor kring gestaltning och utformning varit 
väldigt viktiga (Gårlin och Brånäs, 2016). Anledningen till detta menar Gårlin och Brånäs (2016) 
var att planen berör en allmän plats, en torgyta. Under hösten 2013 beslutade kommunen i 
samförstånd med Botrygg, den exploatör som tilldelats marken för bostadshusen, att ett så kallat 
parallellt uppdrag skulle genomföras i syfte att få in flera förslag på lämplig utformning (Gårlin 
och Brånäs, 2016). Exploatören tog in K5 Arkitekter och Semrén+Månsson att utföra uppdraget.  
Ett startmöte ägde rum i april år 2014 och en presentation samt en inlämning av förslagen skedde 
den 10 juni år 2014. Uppskattningsvis tog arbetet med det parallella uppdraget totalt cirka 9 
månader (Gårlin och Brånäs, 2016). Gårlin och Brånäs (2016) är eniga om att uppdraget var 
nödvändigt och också positivt för projektet i sin helhet. Gårlin (2016) är övertygad om att den tid 
uppdraget tagit, i det stora hela, tjänats in. Hon menar att underlaget som fåtts fram genom det 
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parallella uppdraget underlättat för detaljplaneprocessen i stort och också i kontakten med 
medborgare.  
 
Under tiden som det parallella uppdraget pågick beställdes en trafikbullerutredning och en 
vibrationsutredning (Norrköpings kommun, 2016a). Arbetet slutfördes på totalt cirka 6 veckor, 
inklusive beställning och granskning. Konsultföretaget som utförde utredningarna uppskattade i 
sin offert att en fakturering på 120 arbetstimmar skulle bli aktuellt för utredningsarbetet.  
Trafikbullerutredningen kom i ett senare skede att behöva revideras. Anledningen till detta tros 
var att skisserna för områdets utformning uppdaterats (Norrköpings kommun, 2016d).  
 
Ett markanvisningsavtal, som sedan kompletterades med ett tilläggsavtal, tecknades med 
exploatören 6 mars år 2014. Exploateringsprocessen för denna detaljplan har enligt ansvarig 
projektledare varit relativt smidig. Brånäs (2016) framhåller att det förvisso funnits oenigheter 
kring frågor men menar att det då främst rört sig om parkeringsgaragets uppkomst och funktion 
och inte om avtalsfrågor i sig.  
 
Inför samrådet hölls flera möten både med hela och delar av projektgruppen. Totalt ägde cirka 5 
projektgruppsmöten rum mellan åren 2014-2015. Ingen tung mötesstruktur har enligt Gårlin och 
Brånäs (2016) varit nödvändigt för arbetet med denna detaljplan. De menar dock att avstämning 
med berörda parter behövt ske kontinuerligt under detaljplaneprocessens gång. Gårlin (2016) 
framhåller att arbetet med detaljplanen har varit komplext och att svåra sakfrågor dykt upp och 
behövts lösas längs vägen. Hon tillägger att stående mötestider inte förekommit utan att möten 
anordnats när det uppstått ett behov.  
 
Samråd: 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 15 december år 2014 och 2 februari år 2015. Ett 
allmänt samrådsmöte för allmänheten hölls den 19 januari 2015 (Norrköpings kommun, 2015b). 
Beslut om att gå ut med förslaget på samråd togs av SBK i samförstånd med exploatören. 
Ärendet behövde inte beredas i Stadsplaneringsnämnden då planens syfte överensstämmer med 
intensionerna i kommunens översiktsplan (Gårlin & Nordgren, 2016). Under samrådstiden kom 
13 yttranden in. Samtliga yttranden sammanställdes och kommaterades i den samrådsredogörelse 
som togs fram inför Stadsplaneringsnämnden den 27 maj år 2015, då beslut om utställning togs 
(Norrköpings kommun, 2015b).   
 
Planarbete :  

Under samrådet framförde Länsstyrelsen att det ”är viktigt att exploateringar i riksintressemiljön 
föregås av studier av hur de kulturhistoriska värdena påverkas” (Norrköpings kommun 2015b, 
samrådsyttrande, 12). Mot bakgrund av detta genomfördes en kulturhistorisk analys. En 
uppdragsförfrågan skickades ut till en av kommunens ramavtalskonsulter den 17 februari år 2015. 
En offert från konsultföretaget fanns kommunen tillhanda 10 dagar senare. I offerten 
uppskattade företaget att 40 timmar skulle behövas för att utföra en kulturhistorisk utredning för 
området. Arbetet med utredningen påbörjades under mars månad och ett första utkast fanns 
färdigt den 30 mars år 2015. Utredningen reviderades efter att detaljplaneförslaget varit ute på 
granskningen. Den slutgiltiga versionen av utredningen är daterad 10 maj år 2015 (Norrköpings 
kommun, 2016d). Länsstyrelsens samrådsyttrande föranledde att en markteknisk- och 
miljöteknisk utredning togs fram mellan samrådet och granskningen samt att en beräkning av 
partiklar och kvävedioxid genomfördes för planområdet (Norrköpings kommun, 2015b) 
 
Tekniska kontoret kom under samrådet in med flera synpunkter och funderingar kring trafiken 
och markförhållandena i området. I samförstånd med TK beställde SBK en 
trafikutredning/förprojektering för torgytan, Generalsgatan och Hospitalsgatan. Totalt sätt tog 
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arbetet, inklusive beställning, utförande och granskning, lite drygt 5 månader att slutföra 
(Norrköpings kommun, 2016d). Norrköping Parkering AB gav under tiden Semrén+Månsson, 
som vunnit det parallella uppdraget, i uppgift att utreda och ta fram skisser för det underjordiska 
garagedäcket. Det underlag som Semrén+Månsson arbetade fram och som reviderades efter 
granskningstiden, användes sedan som grund för den brandskyddsutredning som genomfördes 
(Norrköpings kommun, 2016d). Utifrån det material som fåtts fram genom utredningarna 
bearbetades planförslaget (Norrköpings kommun, 2015b).  
 
Utstäl lning:  

Uppdaterat detaljplaneförslag med tillhörande planhandlingar ställdes ut för granskning under 
drygt 6 veckor mellan den 6 juli och 17 augusti 2015 (Norrköping kommun, 2016c). Beslut om 
utställning togs av Stadsplaneringsnämnden den 16 juni år 2015 och baserades på en 
tjänsteskrivelse som författades drygt 3 veckor tidigare (Norrköpings kommun, 2016a).  
 
Planarbete :  

Efter utställningen sammanställde och kommenterade SBK de synpunkter som kommit in, i ett 
granskningsutlåtande. Totalt registrerades 9 stycken yttranden. Ett av dessa, från Norrköping 
lokalförsörjningsenhet, inkom 8 dagar efter det att granskningstiden avslutats. Inga 
privatpersoner lämnade synpunkter på förslaget under granskningstiden (Norrköpings kommun, 
2016c).  
 
Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande bland annat att de med utgångspunkt från 
kulturmiljöanalysen gärna såg att fler gestaltningsalternativ prövades i detaljplanearbetet. SBK 
menade dock att flera gestaltningsalternativ redan prövats i och med det parallella uppdrag som 
genomförts och att ytterligare alternativ därmed inte borde vara nödvändiga att ta fram 
(Norrköpings kommun, 2016c). 
 
Efter granskningstiden löpt ut gjordes smärre justeringar och kompletteringar i planhandlingarna 
(Norrköping kommun, 2016c). Vissa kompletteringar och förändringar genomfördes även i 
tidigare framtagna utredningar (Norrköpings kommun, 2016d). 
 
Antagande och laga kraf t :  

Slutgiltigt förslag till detaljplan med tillhörande planhandlingar för del av fastigheten Östantill 1:2 
med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköpings kommun antogs av 
Stadsplaneringsnämnden den 9 december år 2015. Inga överklagande kom in efter det att 
detaljplanen antagits (Norrköpings kommun, 2016c). Anledningen till detta menar Gårlin (2016) 
har att göra med att ett grundligt detaljplanearbete genomförts och att hänsyn till intressen tagits i 
ett tidigt skede. Förslaget vann laga kraft den 15 januari år 2016 (Norrköpings kommun, 2016c).  
 

Synpunkter på planarbetet: 

Tidsåtgången för upprättandet av detaljplanen, dvs. tiden efter programmet tagits fram, kan enligt 
Gårlin och Brånäs (2016) i det stora hela sägas vara representativt för hur lång tid 
detaljplaneprocessen tar i Norrköpings kommun. De frågor som har hanterats inom planen har 
dock med hänsyn till områdets förutsättningar till viss del varit helt unika (Gårlin och Brånäs, 
2016).  
 
I den tidsplan som togs fram i början av detaljplanearbetet gjordes bedömningen att planen skulle 
tas upp för antagande i SPN under sommaren/hösten 2015 istället för i december (Norrköpings 
kommun, 2014a). Planens handläggare förklarar förskjutningen med att det under processens 
gång uppkommit ett behov av att utföra fler utredningar än vad som initialt planerats (Gårlin och 
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Brånäs, 2016). Under detaljplanens samrådsskede framförde till exempel Länsstyrelsen att en 
kulturhistorisk analys behövde tas fram. Gårlin (2016) menar att detaljplaneprocessens förlängdes 
bland annat med bakgrund av detta. Hon anser att Länsstyrelsen borde yttrat sig om behovet 
redan under programstadiet så att framtagandet av utredningen kunde ha planerats bättre.  
 
Frågor kring det underjordiskt parkeringsgarage kom också in i ett sent skede och föranledde att 
en utredning behövdes tas fram (Gårlin och Brånäs, 2016). Brånäs (2016) menar att just 
parkeringsgaraget utgjort en mycket komplex och tidskrävande fråga i denna detaljplaneprocess.   
Gårlin (2016) anser också att det framförallt är trafik- och parkeringsfrågor som tagit tid i 
detaljplanearbetet. Hon framhåller dock att även gestaltningsfrågor stått för en stor del 
detaljplanens tidsåtgång i och med beslutet om att genomföra ett parallellt uppdrag. Både Gårlin 
och Brånäs (2016) är överens om att uppdraget var nödvändigt och att det i denna detaljplan varit 
viktigt att låta ”kvalitet få ta tid” (Gårlin och Brånäs, 2016).     
 
När det kommer till detaljplaneprogrammets inverkan på detaljplaneprocessen så menar Gårlin 
och Brånäs (2016) att programmet har underlättat för planarbetet. Handläggarna tror att viss 
tidseffektivisering hade kunnat erhållas om samma projektgrupp använts för både programmet 
och detaljplanen. De påpekar dock att personalbytena spelat mindre roll för själva 
detaljplaneprocessen. Vad som däremot har haft en negativ inverkan på projektet är den bristen 
på personal som funnits, och finns, hos andra enheter på kommunen. Gårlin (2016) menar att 
frågor och bedömningar som i normalfallet tillhör andra enheters ansvarsområde i denna plan 
fått hanteras av henne själv och projektledaren. Anledningen till att det finns en resursbrist tror 
de båda har att göra med kommunen expansion det senaste decenniet. Brånäs (2016) framhåller 
att efterfrågan på att bygga i kommunen idag är mycket hög och att projekten är många. Han 
menar att alla avdelningar på kommunen inte hunnit med vad gäller personalförsörjningen.    
 
Tidsrapportering: 

Följande resultat har erhållits genom en sammanställning av interna fakturor: 
 

- Totalt var 14 kommunala tjänstemän inblandade i arbetet med planprogrammet. 
Sammanlagt fakturerade tjänstemännen cirka 373 arbetstimmar. 290 av dessa timmar, 7 
veckor heltidsarbete, stod planens två planarkitekter för. 

- Den intern kommunala handläggningstiden för detaljplanen uppgick till 770 
arbetstimmar. Totalt 15 tjänstemän fakturerade tid för arbete med planen. Ansvarig 
planarkitekt lade ned lite drygt 310 timmarna, 8 veckor, och ansvarig projektledare 252 
timmar, 6 veckors arbete (Norrköpings kommun, 2016g). 

 
I tabellen nedan finns en sammanställning över vilka aktiviteter som ägt rum inom vilket skede av 
detaljplaneprocessen samt uppskattningsvis hur mycket tid som spenderats på respektive 
aktivitet. De tider som redogörs för nedan baseras till viss del på uppskattningar och tolkningar 
av dokument och intervjuer.  
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Figur 17. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i programmet och detaljplanen för Nya Torget (Östantill 1:2), Norrköpings 
kommun (Egen figur) 

	  
	  
4.2.6 Detaljplan för fastigheten Röjningen 3:1 med närområde i Åby i Norrköpings kommun 
	  

	  
 
Detaljplanen utformades och handlades med stöd av plan- och bygglagen 1987:10 (Norrköpings 
kommun, 2015b). 
 
 

Nybyggnads)/förtätningsområde

Initiativtagare: Lokalförsörjningsenheten

Planuppdrag: år92013
Laga9kraft: år92015

Planområdets9storlek: cirka91,169ha
Fastighetsägare: Norrköpings9kommun
Antal9planerade9bostäder: 999st
Typ9av9bostäder: Äldreboende9&9seniorboende9("Bonumkonceptet")
Övrigt:9 Naturmark

ÖSTANTILL 1:2 (NYA TORGET)
summa tidsåtgång

antal veckor

aktivitet kommentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Planuppdrag SPN 2010-06-15
Politisk beredning program (total tid) exl. Planuppdrag +för/efterarbete
Program

vision nya torget utkast. 4/3, klar 2011-12-23 troligtvis inventan på parkeringsinventering & antagande av framtagen parkeringsstategi + sommarledighet
utredning parkering klar 2011-09-11
parkeringsstrategi bygger på utr. parkering
parkeringsstrategi- beredning & beslut SPN 2012-01-24
programarbete +  handlingar 
programsamråd 2012-10-22 - 2012-12-18
utr. Generalsg. - parkstråk klar 2013-02-15 
samrådsredogörelse (inkl. bearbetning) klar 2013-05-28 
beredning och beslut
antagande 2013-06-19

Projektgrupp program 14 kommunala tjänstemän
total handläggningstid planarkitekt 2 st, ca 290 timmar
total handläggningstid internkommunal 14 pers, ca 373 timmar

Projektgrupp detaljplan
PG-möten (mellan 2014-2016) 6 st + 2st med delar av PG

total handläggningstid planarkitekt 1 pers, 310 timmar
total handläggningstid projektledare 1 pers, 252 timmar
total handläggningstid internkommunal 15 pers, ca 770 timmar

Politisk beredning plan (total tid) skrivelse + för/efterarbete
inväntan dp start (byte av planhandläggare) (ihopsättning projektgrupp)
Samråd

utredning buller rev. klar 2014-05-21
utredning vibration klar 2014-04-11
arkeologisk förundersökning inför byggnation (ansökan LST gjord)
parallella skisser (inkl. utvärdering) klart 2014-06-04 
utforming torget internt arbete
samrådshandlingar uppskattning enl. tidig tidsplan
beredning och beslut inget nämndbeslut
samrådstid  2014-12-15 - 2015-02-02 
samrådsredogörelse (ink. viss utredning) klar 2015-05-27 

Granskning
utr. partikel &kväveoxid (intern) (1 dag) klar 2015-03-11 
kulturhistorisk analys rev. 2015-05-10
utredning geoteknik (miljöteknik) klar 2015-03-27
utredning geoteknik (markteknik) klar 2015-03-23
utredning brandskydd klar 2015-06-17
utredning trafik klar 2015-06-25
utredning garage klar 2015-11-20
granskningshandling ink.viss utredning
utställning (beredning och beslut) beslut i SPN 2015-06-16
utställning  2015-07-06 - 2015-08-17 
sent inkommna yttranden 8 dagar (lokalförsörjningsenhet)
utlåtande ink. viss utredning

Antagande
antagandehandlingar uppskattning enl. tidig tidsplan
antagande (beredning och beslut) beslut i SPN 2015-12-09
överklagande planen överklagades inte
 laga kraft 2016-01-15

Exploateringsprocessen
beslut om marktilldelning 2010-06-15
markanvisningsavtal 2014-03-06
köpeavtal uppskattning enl. tidig tidsplan arbetet har löpt parallellt med dp-arbetet
exploateringskalkyl uppskattning enl. tidig tidsplan

 kartlagd tid
 uppskattad tid
 fördröjning/inväntan
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Detaljplanens syfte och intensioner: 

Syftet med att upprätta en detaljplan för fastigheten Röjningen 3:1 med närområde i Åby är att 
möjliggöra byggnation av äldrebostäder och bostäder (Norrköpings kommun, 2016b) 
 
Norrköpings kommuns lokalförsörjningsenhet förde under år 2013 fram en förfrågan om att få 
uppföra ett äldreboende inom planområdet. För att få ett så effektivt utnyttjande av marken som 
möjligt valde kommunen att utvidga planen till att även innefatta byggrätter (Norrköpings 
kommun, 2016b). Totalt nittionio lägenheter förväntas att i framtiden tillskapas inom 
planområdet. Fyrtio av lägenheterna är tänkta att inrymmas i tre flerbostadshus. Riksbyggen som 
står bakom planerna har för avsikt att uppföra dessa bostäder som seniorboende enligt det så 
kallade ”Bonumkonceptet” (Norrköping kommun 2015c, 4). 
  
Planförutsättningar: 

Planområdet är beläget centralt inom tätorten Åby, som ligger cirka nio kilometer norr om 
Norrköpings centrum. Fastigheten Röjningen 3:1 med närområde utgörs idag av ett obebyggt 
och mycket kuperat skogsområde. Den största sluttningen som uppmätts inom planområdet är 
åtta meter. Det cirka 11 600 kvadratmeter stora planområdet ägdes inför planarbetet av 
Norrköpings kommun. I väster avgränsas området av Holms väg och i öster av 
Katrineholmsvägen. I områdets direkta anslutning finns bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus (Norrköping kommun, 2015b).   
 
Torshagsån ligger till viss del inom hundra meter från planområdet vilket har inneburit att 
strandskyddet behövt upphävas inom detaljplanen. Argument för upphävandet redogörs för i 
planbeskrivningen (Norrköping kommun, 2015b).     
 
I den behovsbedömning som tagits fram konstaterades det att planen inte förväntas medföra 
någon betydande miljöpåverkan och därmed har ingen miljökonsekvensbeskrivning behövts tas 
fram (Norrköping kommun, 2015b).    
 
Inom planområdet finns värdefull naturmiljö i form av gamla tallar. För att skydda dessa träd har 
området mellan det planerade äldreboendet och flerbostadshusen planlagts som NATUR. Övriga 
träd som befinner sig utanför NATUR-området och som i naturvärdesinventeringen bedömts 
som värdefulla skyddas istället med planbestämmelsen n2 (Norrköping kommun, 2015b).    
 
Planområdet ligger i när anslutning till Katrineholmsvägen, som utgör en källa för trafikbuller. De 
beräkningar som gjorts under planarbetet visar  att planområdet utsätts för värden som överstiger 
riktlinjerna. Hänsyn till detta ska tas vid utformandet av äldreboendet (Norrköping kommun, 
2015b).     
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Planförslag: 

 
Figur 18. Illustration över planerad bebyggelse. Hämtad från planbeskrivningen (Norrköpings kommun, 2015b). 

Det planförslag som tagits fram medger att ett äldreboende uppförs som en större 
sammanhängande byggnadsvolym närmast Katrineholmsvägen. Områdets östra del ges utöver 
bostadsändamål även ändamålet vård och centrum. Inom den västra delen av tomten får enbart 
bostäder uppföras. Placeringen av de tre bostadshus (se illustration i figuren ovan) samt även 
tillhörande ytor för parkering och angöring ska enligt planförslaget anpassas till den befintliga 
topografin och terrängen. Byggnaderna, som ska placeras friliggande för att skapa siktlinjer 
mellan huskropparna, får vara mellan tre till högst fem våningar höga. Det anses vara av vikt att 
den nya bebyggelsen anpassas till den omgivande bebyggelsens skala, ges ”god arkitektonisk 
kvalitet” samt ett samtida formspråk. För att säkerställa allmänhetens passering genom området 
samt för att skydda utpekade naturvärden har området mellan äldreboendet och flerbostadshusen 
i förslaget planlagts som naturmark (Norrköping kommun, 2015b).       
 
Detaljplanens process och tidsåtgång: 

Under denna rubrik redogörs för de olika skeden med ingående aktiviteter som byggt upp 
tidsåtgången vid upprättandet av detaljplanen för Röjningen 3:1 med närområde i Norrköpings 
kommun. Undersökningen har till största del baserats på offentliga handlingar och arbetsmaterial 
tillhörande detaljplanen. Utöver detta hör även input från planens handläggare Linda Gårlin 
(SBK) och projektledare Therese Nordgren (SBK) använts. En övergripande illustration över 
vilka aktiviteter som varit aktuella i planarbetet samt när i tiden de ägt rum redovisas nedan. 
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Figur 19. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Rörjningen 3:1, Norrköpings kommun (Egen 
illustration). Se appendix 8.4 för större illustration 
 

Ini t i er ing-  planuppdrag:   

Initiativet till att upprätta en detaljplan för Röjningen 3:1 med närområde kom initialt från 
Lokalförsörjningsenhet i Norrköpings kommuns genom att de under 2013 framförde en önskan 
om att få uppföra ett äldreboende inom planområdet. Den 8 oktober år 2013 beslutade 
Stadsplaneringsnämnden att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda ett planarbete för 
området (Norrköping kommun, 2013b). I och med detta startade officiellt detaljplaneprocessen 
för Röjningen 3:1 (Gårlin & Nordgren, 2016).  
  
Planarbete :  

Den första utredningen som beställdes i samband med detaljplanearbetet var en bullerutredning. 
Utredning var nödvändig med hänsyn till planområdets närhet till Katrineholmsvägen. Enligt det 
förfrågningsunderlag som skickades ut den 30 oktober år 2013 efterfrågade kommunen en 
utredning innehållande en redovisning av de bullernivåer som planområdet utsätts för samt 
förslag på lämpliga skyddsåtgärder. Ett avrop med hänvisning till kommunens ramavtal för 
planstöd gjordes för den önskade tjänsten och den 31 oktober år 2013 tilldelades WSP uppdraget. 
Arbetet med utredningen påbörjades direkt efter att tilldelningen gjorts och slutfördes den 30 
november år 2013.  
 
I den behovsbedömning som färdigställdes den 14 januari 2015, och reviderades 14 april 2015, 
gjordes bedömningen att ”planen inte förväntas medföra någon betydande miljöpåverkan” 
(Norrköping kommun 2016c, 2). Bedömningen togs fram med stöd av en mall och i och med att 
ställningstagandet inte förändrades under arbetes gång blev en miljökonsekvensbeskrivning aldrig 
aktuell att upprätta (Norrköping kommun, 2016c). Enligt ansvarig planhandläggare så kunde en 
bedömning i detta fall göras relativt enkelt. Framtagandet av behovsbedömningen var därmed 
inget tidsomfattande arbete i denna plan (Gårlin & Nordgren, 2016).  
 
Utöver en bullerutredning ansågs även en naturinventering, en dagvattenutredning och en 
arkeologisk utredning vara nödvändigt att ta fram med hänsyn till områdets förutsättningar. 
Lämplig konsult att utföra den arkeologiska utredningen utseddes av Länsstyrelsen. Övriga 
utredningar beställdes genom avrop från kommunens ramavtal. En förfrågan om att utföra en 
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naturinventering skickades ut den 28 januari 2014. Den 13 februari tilldelades WSP uppdraget. 
Arbetets omfattning uppskattades av WSP till cirka 48 timmar och enligt den överenskommelse 
som träffats med kommunen så skulle arbetet påbörjas senast vecka 8, dvs. 17 februari. Den 
slutgiltiga rapporten för naturinventeringen var kommunen tillhanda den 14 mars år 2014 
(Norrköping kommun, 2015c). Naturinventeringen utgjorde till viss del en grund för 
dagvattenutredningen och den arkeologiska utredningen som togs fram (Norrköping kommun, 
2016b). Arbetet med dessa utredningar pågick i stort sätt parallellt under sommaren 2014. Ett 
avrop för dagvattenutredningen finns daterad från den 26 juni år 2014 och ett 
förfrågningsunderlag från den 18 juni. Även denna utredning utfördes av WSP som initialt gjorde 
bedömningen att uppdraget skulle genomföras på 58 timmar. En granskningshandling av 
utredningen togs emot av kommunen den 4 juli. Efter att handlingen reviderats inlämnades en 
slutgiltig rapport den 19 augusti år 2014 (Norrköping kommun, 2015c). Arbetet med den 
arkeologiska undersökningen, fältarbete och rapportskrivning, tog uppskattningsvis cirka två 
månader. I juni år 2014 påbörjades arbetet med utredningen (Norrköping kommun, 2016b). 
Anledningen till att utredningsarbetet inte påbörjades direkt efter att beställningen genomförts i 
mars tros ha att göra med att vissa markförutsättningar erfordras vid utförandet av ett fältarbete.  
 
Ett plankostnadsavtal mellan enheterna mark och exploatering (beställaren) och fysisk planering 
träffades den 12 maj år 2014. Avsikten med avtalet var att fastställa och fördela kostnader 
kopplade till upprättandet av detaljplanen. Ansvarig exploateringsingenjör anser att processen 
kring plankostnadsavtalet var smidig då avtalet träffades mellan två ense parter inom en och 
samma förvaltning (Stadsbyggnadskontoret) (Gårlin & Nordgren, 2016). 
 
Detaljplanens först grova tidsuppskattning gjordes i samband med upprättandet av 
samrådshandlingarna. Intensionen enligt den preliminära tidsplanen var att en utställning av 
planförslaget skulle ske under det fjärde kvartalet år 2014 och att detaljplanen skulle antas av 
Stadsplaneringsnämnden inom det första kvartalet år 2015, för att sedan vinna laga kraft kvartal 
två samma år (Norrköping kommun, 2014b). Gårlin och Nordgren (2016) menar att flera 
faktorer spelar in vid utformandet av en preliminär tidsplan. Kommunens mål om en 
detaljplaneprocess på 18 månader utgör en av faktorerna (Gårlin & Nordgren, 2016). Av figur 19 
framgår det att detaljplanen ställdes ut för granskning under det första kvartalet år 2015 och att 
planen antogs under kvartal två. Tidsplanen har i stort sätt alltså förskjutits med ett kvartal, mer 
specifikt cirka två månader. Det bör dock poängteras att detaljplanen faktiskt i enlighet med 
tidsplanen vann laga kraft inom kvartal två år 2015.  
 
Enligt Gårlin och Nordgren (2016) flöt planarbetet generellt på bra genom hela processen. Inga 
större hinder påträffades. Vad gäller arbetet i skedet innan samrådet så tillägnades en större del av 
tiden åt att hitta och komma överens om en lämplig placering för den nya bebyggelsen och 
tillhörande ytor (Gårlin & Nordgren, 2016). Lokalförsörjningsenheten med hjälp av anlitad 
arkitekt hade initialt placerat äldreboendet i mitten av tomten vilket visade sig vara olämpligt med 
hänsyn till planområdets inventerade naturvärden. Förslaget ritas därför om. I ett tidigt stadie 
beslutades att planområdet skulle utökas för att i västra delen kunna inrymma flerbostadshus. 
Bakgrunden till beslutet var att kommunen ville öka antalet bostäder och få in intäkter genom en 
markförsäljning (Gårlin & Nordgren, 2016).  De illustrationer och skisser som presenteras i 
samrådshandlingarna togs i huvudsak fram av SBK själva. Anledningen till detta var att det fanns 
en bristfällig kommunikation med av Lokalförsörjningsenheten anlitad arkitekt (Gårlin & 
Nordgren, 2016).  
 
Utöver de diskussioner som fördes internt gällande placering och utformning så fördes även 
längre diskussioner med vägföreningar i närområdet. Enligt Nordgren (2016) så var föreningarna 
negativt inställda till exploateringen. Orsaken var att de ansåg att parkeringssituationen i området 
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redan innan planarbetet påbörjades var ansträngd. De oroade sig för att förslaget skulle förvärra 
situationen ytterligare (Gårlin & Nordgren, 2016). Gårlin och Nordgren (2016) anser att de mest 
komplexa frågorna under detaljplanearbetes gång handlat om att säkerställa områdets 
dagvattenhantering och parkeringsbehov. Nordgren (2016) menar att en stor del av tidsåtgången i 
planarbetet vigts åt att utreda och komma överens om lämpliga och väl fungerande lösningar. 
Både interna förvaltningar, konsulter och exploatören har varit involverade i bollandet av dessa 
frågor (Gårlin & Nordgren, 2016). 
 
Under hösten år 2014 involverades Riksbyggen i planarbetet. Nordgren (2016) berättar att 
kommunen under ett bostadsforum redogjort för de tomter som kommunen hade för intension 
att sälja och att två exploatörer visat intresse för just denna. En överenskommelse, som innebar 
att båda exploatörerna fick varsin marktilldelning, beslutades om efter forumet (Gårlin & 
Nordgren, 2016). 
 
Arbetet med att ta fram samrådshandlingar påbörjades i och med att planuppdraget gavs (Gårlin 
& Nordgren, 2016). Gårlin (2016) framhåller att det är upp till varje handläggare, men att hon 
generellt föredrar att påbörja författandet av handlingarna direkt för att sedan fortlöpande under 
processens gång uppdatera dem. Hon menar att ett intensivt arbete med att färdigställa 
planhandlingar, redogörelser och utlåtanden endast sker under en kortare period, 
uppskattningsvis 1-2 veckor (Gårlin & Nordgren, 2016). 
 
Samråd: 

Planförslaget var ute på samråd mellan den 26 augusti och 7 oktober år 2014. Ett samrådsmöte 
för allmänheten hölls den 23 september 2014 (Norrköping kommun, 2014c) och var mycket 
välbesökt (Gårlin & Nordgren, 2016). Enligt Nordgren (2016) så var det många äldre som 
närvarande vid mötet med anledning av ett de hade ett intresse för det planerade 55+ boendet 
(Gårlin & Nordgren, 2016). 
 
Beslut om att gå ut med förslaget på samråd togs av SBK i samförstånd med exploatören. 
Ärendet bereddes inte i Stadsplaneringsnämnden (Gårlin & Nordgren, 2016). 
 
Planarbete :  

Under samrådet inkom totalt 19 stycken yttranden. Bortsätt från Trafikverkets utlåtande, som var 
en dag sent, så var samtliga yttranden kommunen tillhanda inom utsatt samrådstid. Den 
övervägande andelen yttranden kom från kommunala instanser men även berörda statliga verk, 
företag och intresseorganisationer. En privatperson yttrade sig under samrådet. Personen 
kritiserade i sitt yttrande kommunens val av att låta Riksbyggen medverka under samrådet samt 
framförde även ett önskemål om att kommunen skulle uppföra hyresrätter i området 
(Norrköping kommun, 2014c).  
 
Många av de yttranden som kom in handlade om hur parkering, in- och utfarter samt gång-och 
cykelvägar lösts i planförslaget. Framförallt hade Tekniska kontoret och Åby-Jursla vägförening 
synpunkter och önskemål beträffande detta (Norrköping kommun, 2014c). Enligt Gårlin och 
Nordgren (2016) beställdes en geoteknisk utredning och en förprojektering för trafiklösningar 
just med anledning av de åsikter som framförts under samrådet. Förprojekteringen beställdes i 
december år 2014 och slutfördes efter revidering i april år 2015 (Norrköping kommun, 2015c). 
Syftet med utredningen var främst att undersöka och redogöra för lämpliga trafiklösningar. I 
förprojekteringen uppklarades många av de osäkerheter som fanns, vilket medförde att 
planarbetet, och därmed processen, kunde drivas på (Norrköping kommun, 2016b). Det 
kostnadsunderlag som presenteras i genomförandebeskrivningen är även det ett resultat av 
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förprojekteringen och de beräkningar som gjorts i samband med framtagandet (Gårlin & 
Nordgren, 2016). 
 
Utöver de ovan omnämnda utredningarna kompletterades även handlingarna med en solstudie 
efter samrådet. Studien genomfördes av de arkitekter som anlitats av Riksbyggen (Gårlin & 
Nordgren, 2016).  
 
Synpunkter som berörde hanteringen av dagvatten och buller var också återkommande bland 
samrådsyttrandena. SBK tog hänsyn till dessa genom att komplettera och tillfoga 
planbeskrivningen och plankartan med information och upplysningar (Norrköping kommun, 
2014c). Dagvattenhanteringen säkerställdes, på önskemål från Länsstyrelsen, genom att 
uppförandet av ett fördröjningsmagasin infördes i det exploateringsavtal som kommunen 
tecknade med Riksbyggen den 15 januari år 2015. Framtagandet av avtalet påbörjades långt 
tidigare, efter marktilldelningen, och undertecknades av Riksbyggen redan i början av november 
år 2014.  Ett marköverlåtelseavtal som fullbordade parternas skyldigheter och åtaganden vad 
gäller genomförandet av detaljplanen undertecknades av Riksbyggen den 26 juni och av 
kommunen den 15 september, efter att detaljplanen vunnit laga kraft (Norrköping kommun, 
2015c).  
 
Exploateringsprocessen som till viss del pågått parallellt med detaljplaneprocessen har enligt 
Nordgren (2016) inte utgjort ett hinder för planarbetet. Hon menar att inga större förhandlingar 
varit aktuella och att inga direkta oenigheter uppstått under projektets gång vilket gjort att 
processen löpt på bra. Hennes bedömning är att cirka 40 timmar lagts på arbete med avtal- och 
förhandlingsfrågor. Arbetet har enligt henna främst rört sig om ”bollande av frågor fram och 
tillbaka” (Gårlin & Nordgren, 2016).   
 
Utstäl lning:  

Aktualiserat detaljplaneförslag med tillhörande planhandlingar ställdes ut för granskning under 3 
veckor mellan den 16 februari och 9 mars år 2015. Beslut om utställning togs av 
Stadsplaneringsnämnden den 15 januari år 2015 och baserades på den tjänsteskrivelse som skrevs 
över en månad tidigare (Norrköping kommun, 2015b). 
 
Planarbete :  

Efter utställningen sammanställde och kommenterade SBK de synpunkter som kommit in i ett 
granskningsutlåtande. Totalt registrerades 10 stycken yttranden. Ett av dessa, från Norrköping 
Vatten och Avfall AB, inkom en dag efter det att granskningstiden löpt ut. Inga privatpersoner 
lämnade synpunkter på förslaget under granskningstiden (Norrköping kommun, 2015b). 
 
Endast mindre justeringar och kompletteringar gjordes i planhandlingarna efter utställningen. 
Arbetet med att ta fram granskningsutlåtandet och att uppdatera granskningshandlingarna till 
antagandehandlingar pågick uppskattningsvis intensivt under 1-2 veckor (Gårlin & Nordgren, 
2016).  
 
Antagande och laga kraf t :  

Slutgiltigt förslag till detaljplan med tillhörande planhandlingar för fastigheten Röjningen 3:1 med 
närområde i Åby i Norrköping kommun antogs av Stadsplaneringsnämnden den 19 maj år 2015. 
Inga överklagande kom in efter det att detaljplanen antagits. Förslaget vann laga kraft den 25 juni 
år 2015 (Norrköping kommun, 2015b).  
 
 



	  
64	  

Synpunkter på planarbetet: 

Norrköpings kommun använder sig idag främst av en projektmodell vid upprättandet av 
detaljplaner. Det innebär att en intern projektgrupp bestående av utvalda representanter från 
berörda förvaltningar sätts ihop för arbetet med varje detaljplan. Projektgruppen träffas sedan 
mer eller mindre regelbundet under mer strukturerade mötesformer (Norrköping kommun, 
2016f). 
 
Vid upprättandet av denna plan användes dock inte denna typ av upplägg utan avstämning 
skedde löpande och mer ostrukturerat (Gårlin & Nordgren, 2016). Inga mötesprotokoll har 
funnits tillgängliga för denna studie och med hänsyn till detta har det inte varit möjligt att beräkna 
hur mycket tid som spenderats i projektgruppsmöten. Enligt Gårlin och Nordgren (2016) har en 
stor del av tidsåtgången i detta projekt handlat om att stämma av frågor både internt och externt. 
Formen för avstämningen har varierat och inkluderat både personliga möten men även kontakt 
via mejl och per telefon. Hur stor del av detaljplanens totala tidsåtgång som tillägnats olika typer 
av möten har Gårlin och Nordgren inte kunnat uppskatta. Handläggarna tror att arbetet kunde ha 
bedrivits mer effektivt om en projektmodell använts (Gårlin & Nordgren, 2016). 
 
När det kommer till effektiviseringsmöjligheter pekar projektledaren på en tydligare 
resurssättning. Hon menar att projektet till viss del påverkats av att det funnits en brist på 
resurser hos andra förvaltningar på kommunen (Gårlin & Nordgren, 2016). 
 
De frågor som varit komplexa och tagit tid att hantera menar Gårlin & Nordgren (2016) främst 
haft med dagvattenhanteringen och parkeringslösningar att göra.  
 
Gårlin & Nordgren (2016) anser att tidsåtgången för denna detaljplan i det stora hela är 
representativ för hur lång tid detaljplaneprocessen tar i kommunen.  
 
Tidsrapportering: 

Ett utdrag från kommunens tidsrapporteringssystem visar att totalt 17 stycken kommunala 
tjänstemän från olika förvaltningar registrerat arbetstid i detaljplaneprojektet. Sammanlagt ägnade 
tjänstemännen tidsmässigt lite drygt 20 veckors, 795 timmar, heltidsarbete på upprättandet av 
detaljplanen, alla typer av aktiviteter är inkluderade. Under hur många veckor arbetet pågick går 
dock inte att säga eftersom flera personer sannolikt arbetat parallellt med projektet under 
processen. Ansvarig planarkitekt lade ned lite drygt 14 veckor, 561 arbetstimmarna, på 
detaljplanen och projektledaren redovisade nästan 2 veckors arbete, 70 timmar (Norrköpings 
kommun, 2016b). 
 
En sammanställning över respektive aktivitets tidsåtgång i detaljplanens olika skeden presenteras i 
tabellen nedan.  Det ska poängteras att flera aktiviteter under ett skede pågått parallellt och 
därmed kan detaljplaneprocessens totala tidsåtgång inte fås genom att addera tidsåtgången för 
respektive aktivitet. En överblick över vilka aktiviteter som överlappat varandra kan beskådas i 
figur 19.   
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Figur 20. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Röjningen 3:1, Norrköpings kommun (Egen figur) 

 
 
4.2.7 Jämförelse av detaljplaner i Norrköpings kommun 
Kommunens tidigare mål om en detaljplaneprocess på 18 månader har inte fullt ut kunnat 
uppfyllas vid upprättandet av dessa planer. Arbetet med detaljplanen för Nya Torget tog lite drygt 
27 månader, exklusive programtiden, och arbetet med Röjningen 3:1 21 månader. Handläggarna 
förklarar förskjutningen bland annat med att det under processens gång uppkommit ett behov av 
att utföra fler utredningar än vad som initialt planerats. För detaljplanen Nya Torget tillkom 
bland annat en kulturhistorisk analys efter samrådet på önskemål från Länsstyrelsen. Gårlin 
(2016) anser att Länsstyrelsen borde yttrat sig om behovet mycket tidigare speciellt eftersom 
möjlighet funnits i och med att detaljplanen föregåtts av ett program. Med anledning av de åsikter 
som framförts under samrådet för detaljplanen för Röjningen 1:2 togs en geoteknisk utredning 
och en förprojektering för trafiklösningar fram. Dessa utredningar har utgjort en stor del av 
detaljplanens tidsåtgång.  
 
De frågor som varit mest komplexa och tagit tid i arbetet med planerna har enligt handläggarna 
haft med trafik- och parkeringsfrågor att göra men även dagvattenhantering och gestaltning. Vid 
upprättandet av detaljplanen för Nya Torget tog det parallella uppdraget cirka 9 månader. 
Handläggarna anser att uppdraget var viktigt i och med att planen handskades med en offentlig 
plats. De menar också att denna tidsåtgång på sikt tjänats in. Under granskningen framförde 
Länsstyrelsen med utgångspunkt från kulturmiljöanalysen att fler gestaltningsalternativ var 

Röjningen 3:1 (Norrköpings kommun) summa tidsåtgång

Veckor

Aktivitet kommentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Program inget program endast ÖP

Projektgrupp detaljplan (mötestid) ca 6 st, mindre projektgrupper

total handläggningstid planarkitekt 1 person, 561 timmar
total handläggningstid projektledare 1 person, 70 timmar
total handläggningstid internkommunal 17 personer, 795 timmar

Politisk beredning (total tid exl. planuppdrag) skrivelse 1 mån innan SPN +för/efterarbete

Planuppdrag 2013-10-08
Samråd

utredning buller klar 2013-11-30
behovsbedömning
naturinventering klar 2014-03-14 (inkl. förfågan 3 v. innan)
utredning dagvatten klar 2014-08-19
utredning arkeologi klar 2014-08-26 sen start
partikel- och kvävedioxid beräkning intern
samråd (beredning & beslut) inget nämnd beslut
samrådshandlingar påbörjas tidig, intensivt endast under kort 

period
samrådstid 2014-08-26 - 2014-10-07 
sent inkomna yttranden 1 dag (Trafikverket)
samrådsredogörelse inkl. viss avstämning/utredning

Granskning
PM Geoteknik klar 2014-12-12
PM förprojektering trafik rev. 2015-04-22 
granskningshandling
utställning (beredning & beslut) 2015-01-15
utställningstid 2015-02-16 - 2015-03-09 
sent inkomna yttranden 1 dag (Vatten och Avfall AB)
utlåtande (inkl. viss utredning) daterad 2015-04-14

Antagande
antagandehandlingar
antagande (beredning & beslut) 2015-05-19
överklagande planen överklagades inte
laga kraft (min. 3 v. från antagande) 2015-06-25

Exploateringsprocessen bristfällig information
plankostnadsavtal 2014-05-12
markanvisningsavtal 2015-01-15
marköverlåtelseavtal 2015-09-15
handläggning avtal/förhandling inom dp ca 40 arbetstimmar

 kartlagd tid
 uppskattad tid
 fördröjning/inväntan
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önskvärt att pröva i detaljplanearbetet. Kommunen kunde bemöta detta önskemål med att förslag 
redan tagits fram. Inget ytterligare arbete behövde därför göras.   
 
Personalbristen hos övriga förvaltningar i kommunen är något som anses ha haft en negativ 
inverkan på arbetet med båda planerna. Gårlin (2016) menar att frågor och bedömningar som i 
normalfallet tillhör andra enheters ansvarsområde fått hanteras av henne själv och projektledaren. 
Anledningen till att det finns en resursbrist tror handläggarna har att göra med kommunen 
expansion det senaste decenniet. Brånäs (2016) framhåller att efterfrågan på att bygga i 
kommunen idag är mycket hög och att projekten är många. Han menar att alla avdelningar på 
kommunen inte hunnit med vad gäller personalförsörjningen.    
 
Arbetet med de berörda detaljplanerna har till viss del bedrivits på olika sätt. Kommunens 
projektmodell, numera standard i Norrköping, användes för arbetet med detaljplanen för Nya 
Torget. Vid upprättandet detaljplanen för Röjningen 1:2 hölls inga formella möten utan 
avstämning skedde löpande under andra former. Enligt handläggarna är projektmodellen att 
föredra då planprocessen troligtvis blir mer effektiv (Gårlin & Nordgren, 2016).  
 
Den intern kommunala handläggningstiden för Nya Torget uppgick till 770 arbetstimmar. 
Ansvarig planarkitekt lade ned lite drygt 310 timmarna och ansvarig projektledare 252 timmar. 
För arbetet med Röjningen 2:1 ägnade kommunens tjänstemän lite drygt 795 timmar. Ansvarig 
planarkitekt lade ned cirka 561 arbetstimmarna på detaljplanen och projektledaren redovisade 70 
timmar. En jämförelse av tidsredovisningen åskådliggör att kommunens totala handläggningstid 
inte avsevärt varierat mellan planerna. Däremot varierar tiden som respektive projektledare lagt 
ned på arbetet med planerna kraftigt vilket tros ha att och göra med att fler exploateringsfrågor 
hanterats i detaljplanen för Nya Torget än i Röjningen 2:1 samt att projektledaren för Röjningen 
2:1 kommit in i ett senare skede, efter detaljplanearbetet redan inletts. Den arbetstid som 
planarkitekten lagt ned för arbetet med detaljplanen för Röjningen 2:1 är högre än för arbetet 
med Nya Torget, trots att arbetet med den sistnämnda detaljplanen ansetts vara mer komplext. 
En bidragande faktor till detta är att planhandläggaren agerat både planarkitekt och projektledare 
i början av projektet. 
 
 
4.3 Västerås stad 
4.3.1 Kommunfakta 
Västerås är Sveriges sjätte största kommun (Västerås stad, 2016c). Folkmängden i kommunen 
uppmättes i december 2015 till 145 218 invånare, vilket var en ökning med 1 516 personer 
jämfört med föregående år (Västerås stad, 2016b). Västerås har under hela 2000-talet haft en 
konstant befolkningstillväxt. Under de senaste fem åren har dock folkökningen varit extra stor, i 
genomsnitt 1 600 per år. Anledningen till ökningen beror bland annat på ett stort 
flyttningsöverskott (Västerås stad, 2016c). Till ytan är kommunen ungefär 1 143 kvadrat-
kilometer stor (Västerås stad, 2016b). 
 
Västerås har ett bestånd på ungefär 69 177 lägenheter, i småhus och flerbostadshus. Enligt 
kommunens bostadsförsörjningsprogram för år 2014-2017 är målet att 1 000 lägenheter i snitt 
ska produceras per år och att minst 4 000 lägenheter ska ha färdigställts mellan 2013-2017. Under 
år 2013 tillskapades 619 lägenheter. Enligt programmet ska andelen färdigställd bebyggelse 
utanför centrala Västerås och centrala mälarstranden vara minst 33 procent år 2017 (Västerås 
stad, 2014e). 
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4.3.2 Kommunens organisation och Stadsbyggnadsförvaltningen  
Kommunens organisationsschema: 

 
Figur 21, Organisationsschema, Västerås stad (Västerås stad, 2016d) 

Kommunfullmäktige är den högsta beslutsinstansen i Västerås. Under fullmäktige och 
Kommunstyrelsen finns 21 nämnder och styrelser (Västerås stad, 2016d). Byggnadsnämnden 
utgör en av dessa och har det övergripande ansvaret för Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet 
(Västerås stad, 2016c). 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) blev till år 2014 då Lantmäteriförvaltningen gick samman med 
Stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen består av sju olika avdelningar; strategisk avdelningen, 
planavdelningen, administrativ avdelningen, avdelningen för geoteknisk information, avdelningen 
kommunala lantmäterimyndigheten och avdelningen för bygglov (Västerås stad, 2016c). På 
planavdelningen arbetar lite drygt tio planarkitekter. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är 
detaljplanering men på avdelningen bedrivs arbete också med fördjupade översiktsplaner och 
utredningar. I dagsläget har avdelningen ett tydligt fokus på planering för nya bostäder (Sveriges 
arkitekter, 2016). En detaljplan i Västerås kan antas antingen av Byggnadsnämnden eller 
Kommunfullmäktige beroende på planens karaktär (Sollén Wilcox, 2016). 
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4.3.3 Arbetsformer, rutiner och detaljplaner 
Enligt stadens tjänstemän finns det övergripande rutiner och mallar att tillgå för hur arbetet med 
detaljplanens olika förfaranden och skeden ska hanteras. Ett arbete med att ta fram nya rutiner 
utifrån de nya lagförändringarna pågår just nu på förvaltningen (Gudmundson Nylander, 2016). 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen för egen statistik kring detaljplaners övergripande tidsåtgång. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för kommunens detaljplaner är cirka 1,5 – 2 år. Det finns 
inget politiskt förankrat mål för hur lång tid processen ska ta. Kommunens planhandläggare har i 
snitt hand om 5-10 detaljplaner samtidigt (Larsson, 2016). I kommunen finns en 
prioriteringsordning för detaljplaner som är politiskt förankrad (Västerås, 2015c). Prioritering 
innehåller följande sju steg: 
 
1. För Staden strategiska projekt KS-uppdrag Politiskt prioriterade projekt  
2. Bostäder, enligt KBP/KBH på kort sikt 2015-16. Nya viktiga projekt för Stadens bostadsförsörjning.    
    Utveckling av stadskärnan  
3. Bostäder enligt KBP/KBH på längre sikt 2017. Viktiga näringslivsprojekt  
4. Övriga bostadsprojekt  
5. Övriga näringslivsprojekt  
6. Övriga projekt  
7. Inte aktuella för planläggning  (Västerås 2015c, 32) 
 
En uppföljning eller utvärdering av en detaljplans tidsåtgång genomförs normalt inte av 
respektive planhandläggare eller inom projektgruppen i samband med att detaljplanen vinner laga 
kraft (Gudmundson Nylander, 2016; Sollén Wilcox, 2016).  
	  
4.3.4 Kommunövergripande dokument och tidigare ställningstaganden  
	  
Översiktsplan:  

Vision Västerås 2026 - staden utan gränser 
I visionen, Västerås 2026 - staden utan gränser, har Västerås angett den framtida inriktningen för hur 
kommunen ska utvecklas fram till år 2026. Följande ledord har lyfts fram i visionen: Världsledande 
kunskap, tillsammans för Västerås, den mälarnära staden, Västerås i världen - världen i Västerås, 
handlingskraft och stolthet (Västerås stad, 2012). 
 
Västerås stads aktuella översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i december 2012. Planen 
redovisar strategier och riktlinjer för hur den fysiska miljön i Västerås kan formas för att nå vision 
2026. En utblick drygt 40 år framåt i tiden görs också i översiktsplanen. Det framgår att staden 
ska ha en beredskap för en befolkning på 200 000 personer till år 2050. Västerås ska enligt det 
övergripande målet i planen vara ”attraktivt och ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt 
hållbart” (Västerås stad 2012, 16).  
 
I detta examensarbete har detaljplanerna Malmen 1, i Gäddeholm, och Skytten 10 i Västerås 
kommun undersökts. I översiktsplanen utpekas Gäddeholm som en framtida service ort. Denna 
syn kom dock att ändras i den fördjupade översiktsplanen för området där Gäddeholm istället ses 
som en ny stadsdel i Västerås (Västerås stad 2015b). Området inom vilken Skytten 10 ligger inom 
omnämns inte specifik i översiktsplanen. Detaljplanen överensstämmer dock med de intensioner 
som redogörs för i ÖP 2026 (Västerås stad 2015a). 
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Dagvattenpolicy 

En dagvattenpolicy antogs av Kommunfullmäktige i mars 2014. I policyn framgår att 
dagvattenfrågan ska utredas i alla detaljplaner (Västerås stad 2015b).  
 
4.3.5 Detaljplan för Skytten 10, Norra Haga, Västerås stad 
	  

	  
	  
	  
Detaljplanen utformades och handlades med stöd av plan- och bygglagen 1987:10 (Västerås stad, 
2015a). 
 
Detaljplanens syfte och intensioner: 

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för fastigheten Skytten 10 från allmänt 
ändamål till skola, förskola och bostäder för att möjliggöra en framtida försäljning av fastigheten 
(Västerås stad, 2015a). Intensionen initialt var att planen skulle vara flexibel och fungera oavsett 
vad som händer med skolverksamheten i planområdet (Västerås stad, 2013a). 
 
Planförutsättningar: 

Planområdet för Skytten 10 är ca 20 000 kvm stort och återfinns i stadsdelen Norra Haga i 
Västerås. Områdets omgivning karaktäriseras av villabebyggelse i två plan i norr och väst. 
Angränsande i söder finns flerbostadshusbebyggelse i form av ett 13 våningar högt punkthus. 
Samtliga fastigheter som berörs i planförslaget ägs av Västerås stad (Västerås stad, 2015a). 
 
Planområdets befintliga bebyggelse utgörs av 10 fristående enplansbyggnader inom vilka skol- 
och förskoleverksamhet bedrivs (Västerås stad, 2015a). År 2009 lades den kommunala 
skolverksamheten (Lillhagaskolan) ned inom planområdet (Västerås stad, 2014d). Från och med 
januari år 2010 hyrs lokalerna av stiftelsen Äventyret som även de bedriver skolverksamhet i form 
av en friskola (Västerås stad, 2015a). 
 
Inga kända fornlämningar eller aktuella riskkällor finns i området eller i dess direkta närhet. 
Däremot finns en känd problematik vad gäller dagvattenhanteringen och med anledning av detta 
får ny bebyggelse inte uppföras med källare.  Planområdet utgörs i huvudsak av plan hårdgjord 
yta samt gräsplanteringar (Västerås stad, 2015a). 
 
Stadsdelens befintliga gatu- och gång- och cykelvägnät är väl utbyggt. Befintlig angöring till 
planområdet kommer även fortsättningsvis att användas. Inga infrastrukturåtgärder planeras i 
detaljplanen. Bil- och cykelparkeringar ska lösas inom planområdet (Västerås stad, 2015a). 

Förtätningsprojekt

Initiativtagare: Fastighetskontoret

Planuppdrag: år62010
Laga6kraft: år62015

Planområdets6storlek: 2060006kvm
Fastighetsägare: Västerås6kommun
Antal6planerade6bostäder: 186st
Typ6av6bostäder: Radhus,6parhus6eller6friliggande6villor6(lågenergihus)
Övrigt:6 Skolverksamhet
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Iordningsställda lekytor finns i området. I planförslaget föreslås dessa kompletteras med flera ytor 
för samvaro och lek (Västerås stad, 2015a).  
 
Planförslag: 

I det slutgiltiga och antagna planförslaget föreslås bostadsbebyggelse i två våningar inom 
områdets norra del. Intensionen är att radhus, parhus eller friliggande villor ska uppföras. Den 
södra delen av planområdet föreslås att även fortsättningsvis innehålla skolverksamhet. En 
avstyckning av den berörda tomten ska göras (Västerås stad, 2015a). Utifrån en 
behovsbedömning har en överenskommelse gjorts om att 6 av de totalt 10 befintliga byggnaderna 
ska användas för skolverksamhet (Felldin, 2016).  
 
I förslaget uppmanas den nya bebyggelsen att utföras med gröna tak samt följa Västerås stads 
principer för lågenergihus. Avsikten är enligt handlingarna att den norra delen av området i 
framtiden ska anvisas till en byggherre (Västerås stad, 2015a). 
	  
Detaljplanens process och tidsåtgång: 

Under denna rubrik redogörs för de komponenter som byggt upp tidsåtgången vid upprättandet 
av detaljplanen för Skytten 10 i Västerås stad. Utredningen har baserats på diarieförda handlingar. 
Arbetsmaterial har inte funnits tillgängligt då allt material raderats i samband med att detaljplanen 
vunnit laga kraft. Input från planens handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) Selma 
Gudmundson Nylander och på Fastighetskontoret (FK) Helena Felldin har varit av avgörande 
betydelse för denna utredning. En övergripande illustration över vilka aktiviteter som varit 
aktuella i planarbetet samt när i tiden de ägt rum redovisas nedan. 

 
Figur 22. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Skytten 10, Västerås stad (Egen illustration).  
Se appendix 8.5 för större illustration  
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Ini t i er ing-  planuppdrag:   
Byggnadsnämnden gav den 16 december år 2010 Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för Skytten 10, Haga Norra, i Västerås (Västerås stad, 2015a). 
Fastighetskontoret genom Fastighetsnämnden var initiativtagare och beställare av uppdraget. 
Planområdet har inte specifikt pekats ut som ett förtätningsområde i någon av stadens dokument 
utan bakgrunden till planändringen var att Lillhagaskolan år 2009 lagt ned sin verksamhet 
(Västerås stad, 2014d).  Fastighetskontorets intension var att i framtiden sälja fastigheten och 
förtäta området med bostäder (Felldin, 2016). För att detta skulle vara möjligt behövdes en ny 
detaljplan upprättas för att ändra markanvändningen från dåvarande allmän ändamål till skola, 
förskola och bostäder (Västerås stad, 2015a). I januari år 2010 tecknades ett hyresavtal med 
stiftelsen Äventyret som ville fortsätta bedriva skolverksamhet i lokalerna. Avtalet gällde fram till 
den sista december år 2014 (Felldin, 2016). Felldin (2016) menar att Äventyret redan från början 
var medvetna om att kontraktet var tillfälligt och att kommunen hade planer på att bygga 
bostäder inom området.  
 
En första miljöbedömning och hållbarhetsfyra, Stadsbyggnadsförvaltningens ”verktyg för att 
utreda hur planen påverkar miljön i området och visa om planområdet förbättras från nuvarande 
förhållanden till framtida användning avseende social, ekologisk, kulturell och ekonomisk 
hållbarhet”, togs fram i samband med planuppdraget (Västerås stad 2013, planuppdrag). Enligt 
ansvarig planarkitekt var arbetet inte omfattande i denna plan utan en bedömning kunde göras 
ganska direkt (Gudmundson Nylander, 2016). Ingen MKB behövde upprättas. Av den samlade 
bedömningen som presenteras i planuppdraget framhålls det att förslaget utgör ”ett bra exempel 
på förtätning inom en redan utbyggd stadsdel” (Västerås stad 2013a, planuppdrag). 
 
Planarbete :  

Planarbetet inleddes i november år 2011 i och med att en så kallad planverkstad genomfördes på 
Stadsbyggnadsförvaltningen. Syftet med verkstaden var att undersöka och skissa på en möjlig 
utveckling och utformning av området. Efter planverkstaden stannade dock arbetet med planen 
av och påbörjades på allvar först i slutet/början av 2012/2013. Anledningen till att planen vilade 
och hämnade på en väntelista under nästan 2 år har med planens låga prioritet både hos SBF 
(Gudmundson Nylander, 2016) och FK att göra (Fellding, 2016). Under denna period pågick ett 
intensivt arbete med stadens nya översiktsplan vilket kan ha haft viss inverkan på stadens 
handläggning av detaljplaner (Gudmundson Nylander, 2016). En hög personalomsättning hos 
förvaltningarna är ytterligare en orsak som kan ha bidragit till att väntetiden för planen förlängts 
(Felldin, 2016). 
 
Ansvarig handläggare på SBF bedrev arbetet med detaljplanen i samråd med utsedda 
representanter från stadens berörda förvaltningar. Avstämning med representanterna skedde 
löpande och i huvudsak enskilt antingen via träffar eller mejlkonversationer etc. Enstaka 
projektgruppsmöten kan ha förekommit (Gudmundson Nylander, 2016). Hur mycket tid som 
lagts på möten under detaljplanearbetets gång kan varken Gudmundson Nylander eller Felldin 
(2016) uppskatta.  
 
 Inga externa utredningar beställdes för denna plan utan expertiskunskap från stadens egna 
förvaltningar i kombination med redan befintligt underlag till exempel vad gäller buller, 
trafikflöden, fornlämningar etc. ansågs tillräckligt. En dagvattenutredning togs fram med stöd av 
Mälarenergi (Gudmundson Nylander, 2016). Allt arbete fram till samrådsskedet hanterades 
internt. Äventyret som hyrde skollokalerna var inte involverad i det initiala skedet och vad gäller 
byggherrar så bedrevs hela detaljplaneprocessen utan att någon inblandning av potentiella 
intressenter gjordes. Anledningen till detta var att kommunen själva ägde marken och inte hade 
planer på att sälja fastigheten förrän någon gång i framtiden (Felldin, 2016). Tanken var att den 
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norra delen av området skulle anvisas till en byggherre efter det att detaljplanen vunnit laga kraft 
(Västerås, 2013a).  
 
Det förslag till förändring som redogörs för i samrådshandlingarna tillåter många fler bostäder än 
vad som slutligen blev fallet. Från början fanns det ingen bestämd siffra på hur många bostäder 
som skulle inrymmas utan det var något som skulle prövas i planarbetet. Två alternativa 
illustrationer togs fram till samrådet för att visa på hur området skulle kunna utformas. I ett av de 
två förslagen som presenteras i handlingarna, se nedan, föreslås 3 flerbostadshus i 4-6 våningar 
att ersätta de befintliga skolbyggnaderna (Västerås, 2013a). 
 

        
Figur 23, Illustration över föreslagen byggnation. Hämtad från planbeskrivningen (Västerås stad, 2013a). 

 
Samråd: 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 april år 2013 att sicka ut planförslaget på samrådsremiss. 
Förslaget var ute på samråd mellan den 2 och 30 maj år 2013 (Västerås stad, 2013a). Ett 
samrådsmöte hölls för berörda fastighetsägare den 20 maj. Totalt kom 92 yttranden och en 
namninsamling med 450 namn in till kommunen under samrådstiden. Namninsamlingen och den 
övervägande delen av yttrandena berörde skolverksamheten. Boende och föräldrar till elever på 
friskolan var irriterade över de planer kommunen hade för området och framförallt oroliga för att 
skolverksamheten inte skulle få finnas kvar (Västerås stad, 2014a). Felldin (2016) påpekar att 
många av de boende inte förstått att planen fortfarande medgav ändamålen skola och förskola. 
Tjänstemännens intension var att göra planen flexibel, dvs. fungera oavsett om skolverksamhet i 
framtiden bedrivs i området eller inte. Från politiskt håll, Fastighetsnämnden, var det initialt tänkt 
att skolverksamheten på sikt skulle försvinna (Felldin, 2016). 
 
Utöver skolfrågan så handlade många av synpunkterna om trafiksituationen i området. Boende 
framhävde att Slagfjädersgatan och Rekylgatan inte fick öppnas upp för biltrafik i och med 
detaljplanen (Västerås stad, 2014a). I planförslaget står det skrivet att en öppning av gatorna inte 
är aktuellt (Västerås stad, 2013a). Inga justeringar i handlingarna behövde därför göras med 
anledning av dessa synpunkter (Västerås stad, 2014a).   
 
Planarbete :  

I samband med att samrådsskedet avslutades togs en samrådsredogörelse fram. Planhandläggaren 
gjorde även flera mindre justeringar både i plankartan och planbeskrivningen utifrån inkomna 
synpunkter från berörda förvaltningar (Västerås stad, 2013a). Bland annat så behövdes 
fastighetsgränser ses över och jämnas ut då gränserna inte överensstämde med verkligheten 
(Gudmundson Nylander, 2016). 
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De synpunkter och kommentarer som kom in från allmänheten och berörda fastighetsägare fick 
stor inverkan på det fortsatta detaljplanearbetet. Skolfrågan blev efter samrådet något av en 
politiskt känslig fråga både inom och mellan Fastighetsnämnden (FN) och Byggnadsnämnden 
(BN). FN hade för avsikt att avhysa skolan och BN tyckte inte det var en bra idé (Gudmundson 
Nylander, 2016). De styrande politikerna svängde dock i sitt beslut och valde att ge vika för 
oppositionens och Byggnadsnämndens vilja om att behålla nuvarande skolverksamhet (Felldin, 
2016). Resultatet blev att ändamålet bostäder togs bort från planområdets södra del i 
detaljplanen. I de handlingarna som vann laga kraft medges alltså skolverksamhet, enbart, i det 
södra området (Västerås stad, 2015a). För detaljplaneprocessen medförde den politiska 
behandlingen och ställningstagandet att den uppskattade tidsplan sprack (Västerås stad, 2013a) 
och att ett omtag i planarbetet behövde tas (Felldin, 2016).  
 
Omarbetningen av planförslaget kom uppskattningsvis igång efter sommaruppehållet, i början av 
hösten år 2013. I och med att skolverksamheten nu med all säkerhet skulle bli kvar behövde 
stiftelsen Äventyret involveras i planarbetet. En bedömning av skolans behov behövde göras för 
att ta reda på hur många byggnader som var aktuellt för skolan att behålla. Äventyret tog in en 
egen arkitekt som skissade på ytbehovet. Efter mycket ”bollande fram och tillbaka”, som också 
inkluderade den befintliga fotbollsplanen och el-centralen (Gudmundson Nylander, 2016), 
nåddes en överenskommelse om att 5-6 byggnader var tillräckligt (Felldin, 2016). Detta regleras i 
det markanvisningsavtal som arbetades fram och undertecknades den 9 september år 2014 
(Västerås stad, 2014d). Avtalet är tecknat med Lillhaga fastighets AB och inte Äventyret. Efter att 
diskussioner förts med Äventyret framkom det nämligen att stiftelsen inte hade möjlighet att 
finansiera ett köp. För att lösa situationen valde Äventyret att involvera ett fastighetsbolag, 
Lillhaga fastighets AB. Intensionen var att bolaget skulle förvärva skolbyggnaderna och sedan 
hyra ut dem till stiftelsen. Denna förändring förlängde detaljplaneprocessen ytterligare då ärendet 
behövde behandlas politiskt. I januari år 2014 beslutade FN att en försäljning till det privata 
fastighetsbolaget var okej (Felldin, 2016). Under våren gjordes en värdering av skolbyggnaderna 
och ett pris arbetades fram. I markanvisningsavtalet mellan Västerås kommun och Lillhaga 
fastighets AB regleras alla aktuella kostnader och villkor (Västerås stad, 2014d). 
 
Utstäl lning:  

Det omarbetade detaljplaneförslaget med tillhörande planhandlingar ställdes ut för granskning 
under drygt 5 veckor (under julen) mellan den 4 december år 2014 och 12 januari år 2015. Beslut 
om utställning togs av Byggnadsnämnden den 20 november år 2014 (Västerås, 2014a). 
 
Planarbete :  
Ett granskningsutlåtande togs fram efter utställningen men har inte gått att få tag på. Enligt 
Gudmundson Nylander (2016) gjordes endast mindre korrigeringar efter utställningen.  
 
Antagande och laga kraf t :  

Slutgiltigt förslag till detaljplan med tillhörande planhandlingar för Skytten 10, Haga Norra, i 
Västerås antogs av Byggnadsnämnden den 26 mars år 2015 och tillkännagavs på kommunens 
anslagstavla den 30 mars. Inga överklagande kom in efter det att detaljplanen antagits. Förslaget 
vann laga kraft den 21 april år 2015 (Västerås stad, 2015a). Denna detaljplanen behövde inte 
antas i Kommunfullmäktige.  
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Synpunkter på planarbetet:  

Både Gudmundson Nylander (2016) och Felldin (2016) är eniga om att ”skolfrågan” är det som 
tagit tid i denna detaljplan. FK och FN har därför haft stor inverkan på hur detaljplaneprocessen 
sätt ut och bedrivits från och med det att planarbetet påbörjades. Faktorer som till exempel 
involverandet av ett fastighetsbolag i ett sent skede kunde de dock inte påverka (Felldin, 2016). 
Felldin (2016) menar att det framförallt är tre frågeställningar som diskuterats och som har varit 
komplexa att lösa; ”Ska den privata skolan få fortsätta bedriva sin verksamhet? Vilka byggnader 
ska de i så fall få köpa? Hur ska den tekniska infrastrukturen, el, VA och fjärrvärmeförsörjning, 
lösas?” 
 
Inget föregående detaljplaneprogram eller liknande som redogör för kommunens intensioner vad 
gäller områdets framtida utveckling fanns framtaget när detaljplanearbetet påbörjades. 
Gudmundson Nylander (2016) tror att det underlättat för detaljplanprocessen om vissa frågor 
och förutsättningar retts ut i ett tidigare skede. Felldin (2016) menar att det funnits en politisk 
oenighet vad gäller fastighetens användningsområde. Hon antyder också att det under processens 
gång varit svårt att få tydliga besked och att de sena inspelen från politikerna har försvårat och 
förlängt inte bara arbetet med detaljplanen utan med projektet i stort. Hon berättar att arbetet 
med den norra delen av fastigheten, den som var tänkt att anvisas till en byggherre och bebyggas 
med radhus, parhus eller villor, just nu pågår och att FN framfört ett önskemål om att uppföra 
den småskalig bebyggelse som hyresrätter. FK har med bakgrund av detta inlett en dialog med 
stadens bygglovsenhet för att klargöra om detta överhuvudtaget är möjligt utifrån den antagna 
detaljplanen.   
 
Varken Gudmundson Nylander (2016) eller Felldin (2016) tycker att detaljplanen Skytten 10 är 
representativ för hur lång tid ett arbete med en detaljplan tar i Västerås stad. Det har främst att 
göra med att planen vilade i två år, vilket i sin tur till stor del har med stadens 
prioriteringsordning och personalbrist att göra (Gudmundson Nylander, 2016).  
 
Tidsrapportering: 

Ingen tidsrapportering har varit möjlig att få tag på för denna plan. En bedömning om hur 
mycket arbetstid som lagts ned har handläggarna inte heller kunnat göra (Gudmundson Nylander 
och Felldin, 2016). 
 
Tabellen nedan redogör för vilka aktiviteter som ägt rum inom vilket skede av 
detaljplaneprocessen samt väldigt approximativt för hur mycket tid som lagts ned på respektive 
aktivitet. Tidsåtgången för denna detaljplan har varit svår att utreda på grund av att endast ett 
begränsat material funnits att tillgå och då mycket tid spenderats på sådant som tjänstemännen 
har haft svårt att uppskatta tidsåtgången för, exempelvis ”bollandet av frågor fram och tillbaka ” 
mellan olika parter. Tabellen kan därför inte sägas vara fullständig. De tider som redogörs för 
nedan baseras till stor del på uppskattningar och tolkningar av dokument och intervjuer.  



	  
75	  

 
Figur 24. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Skytten 10, Västerås stad (Egen figur) 

	  
	  
4.3.6 Detaljplan för Malmen 1, del av Gäddeholm 2:1 m fl. Gäddeholm, Västerås stad 
	  

	  
 

Detaljplanen utformades och handlades med stöd av plan- och bygglagen 1987:10 (Västerås stad, 
2015b). 
 
 
 
 

Skytten 10 (Västerås stad) summa tidsåtgång

Veckor

Aktivitet kommentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Program inget program endast ÖP

Projektgrupp 6 personer
Projektgrupp detaljplan (mötestid) information saknas

total handläggningstid planarkitekt 1 person, tidsunderlag saknas
total handläggningstid projektledare stor andel FK & FN (tidsuppskattning saknas)
total handläggningstid internkommunal representanter från 6 förvaltningar 

Politisk beredning (total tid exl. planuppdrag) skrivelse 2 veckor innan BN (+för/efterarbete)

Planuppdrag beslut i BN 2010-12-16

Inväntan "startmöte"/påbörjan planarbete ej prioriterad plan,öp-arbete, personalomsättning
Samråd  

behovsbedömning & hållbarhetsfyran
dagvattenutredning med hjälp av Mälarenergi
trafik & buller befintligt underlag, stöd TK
samråd (beredning & beslut) beslut i BN 2013-04-25
samrådshandlingar & illustrationer påbörjas tidig, intensivt endast under kort period
samrådstid 2013-05-02 - 2013-05-30 
sent inkomna yttranden inga sent inkomna yttranden
samrådsredogörelse ink. viss utredning

Granskning politisk oenighet, omtag - stiftelse och senare 
fastighetsbolag involverades

extern utredning ytbehov skola
granskningshandlingar
utställning (beredning & beslut) 2014-11-20
utställningstid 2014-12-04 - 2015-01-12 
sent inkomna yttranden inga sent inkomna yttranden
utlåtande 2014-11-11

Antagande
antagandehandlingar mindre justeringar
antagande (beredning & beslut) 2015-03-26
överklagande planen överklagades inte
laga kraft (min. 3 v. från antagande) 2015-04-21

Exploateringsprocessen

politisk oenighet/diskussioner invänat beslut FN om skolverksamhet och tomträtt? 
(mellan samråd & granskning)

hyresavtal 2010-01-xx - 2014-12-31
kostnadsbedömning skolbyggnader tidsåtgång svårbedömlig
markanvisningsavtal 2014-09-09,  tidsåtgång?
genomförandeavtal 2015-07-01,  tidsåtgång?

 kartlagd tid
 uppskattad tid
 fördröjning/inväntan

Nybyggnadsområde

Initiativtagare: Geddeholms2AB22(kommunalt2bolag)

Planuppdrag: år22010
Laga2kraft: år22015

Planområdets2storlek: 802ha
Fastighetsägare: Västerås2kommun
Antal2planerade2bostäder: 2002st
Typ2av2bostäder: småhus,2parhus,2kedjehus,2radhus,2stadsvillor,2flerbostadshus2(4L62lgh)2
Övrigt:2 Kontor2och2hantverk,2samt2förskola2

dp2för2Gäddeholmsvägen,2etapp222en2förutsättning2för2genomförandet2av2dp2för2bostadsetapp22,2Malmen212
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Detaljplanens syfte och intensioner: 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 200 nya bostäder och en förskola. 
Planläggning av den avslutade delen av Gäddeholmsvägen, etapp 2, samt dess anslutningsväg mot 
Fröholmsvägen hör också till planens intensioner (Västerås stad, 2015b). 
 
Bakgrund och planförutsättningar: 

ÖP 60: 

År 2006 antog Kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Gäddeholm. I planen uppges 
att Gäddeholm ”ska bli stadens nya stadsdel med plats för 5 000 bostäder i naturnära miljöer” 
(Västerås stad 2010, 4). Förhoppningen enligt planen är att stadsdelen i framtiden ska inrymma 
14 000- 15 000 boende i alla åldrar. Det övergripande målet med översiktsplanen var att redovisa 
en stadsbyggnadsidé för området. Fyra arkitektfirmor togs in, genom så kallade parallella 
uppdrag, för att hjälpa staden i detta arbete. Eftersom utbyggnaden av Gäddeholm förväntades 
ske under en väldigt lång tid ansågs det nödvändigt att i planarbetet undersöka och redogöra för 
förutsättningarna vad gäller planens genomförande. I översiktsplanen pekas området, som idag 
utgör Malmen 1, ut som bostadsetapp 4 (Västerås stad 2010). Planen för Gäddeholms utbyggnad 
(se nedan) har sedan år 2006 dock förändrats och Malmen 1 planeras idag istället som 
bostadsetapp 2. Utöver denna förändring överensstämmer detaljplanen för Malmen 1 i stort sätt 
med ÖP 60 (Västerås stad, 2015b). I samband med att översiktsplanen togs fram gjordes flertalet 
utredningar och inventeringar. Resultatet av dessa har dragits nytta av i arbetet med Malmen 1 
(Sollén Wilcox, 2016).   
 

 
Figur 25, Gäddeholms lokalisering i Västerås samt förslag till utbyggnadsetapper enligt ÖP 60 (Västerås stad, 2010) 
 
Enligt översiktsplanen behövde nya vägar byggas för att klara den långsiktiga trafikförsörjningen 
till och från området (Västerås stad, 2010). Det befintliga vägnätet bedömdes inte ha tillräcklig 
kapacitet för att klara den belastning som exploateringen av Malmen 1 förmodas medföra 
(Västerås stad, 2015b). I samband med att SBF fick i uppdrag att upprätta en detaljplan för 
Malmen 1 fick förvaltningen också i uppdrag att upprätta en detaljplan som möjliggör en 
nybyggnation av en ca 2,5 km lång väg, med separat gång- och cykelväg. Antagandet av 
detaljplanen för Gäddeholmsvägen, etapp 2 (dp 1749) är en förutsättning för genomförandet av 
detaljplanen för Malmen 1, bostadsetapp 2 (dp 1747) (Västerås stad, 2015b).   
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Förutsättningar Malmen 1: 

Planområdet som är beläget ca 9 km fågelvägen från Västerås centrum har en varierad topografi 
och utgörs till stor del av brukad skog, sumpskog och två viltdammar. En stor andel block 
förekommer i den höglänta terrängen medan mer sedimentära jordarter förekommer i de låglänta 
områdena (Västerås stad, 2015b). 
 
Detaljplanen Malmen 1 ingår i det område som utgör riksintresse för Mälaren med öar och 
strandområden. För delar av planområdet gäller också strandskyddet och nordväst om området, 
direkt angränsande till bostadsetapp 1, Herrgårdsängen, finns kulturreservatet Gäddeholm 
(Västerås stad, 2015b). Reservatet har inte haft någon direkt inverkan på detaljplanearbetet för 
Malmen 1 då området befinner sig utanför kulturreservatet gränser och då exploateringens 
inverkan på reservatet redan utretts i samband med ÖP 60 (Sollén Wilcox, 2016). 
 
Inom planområdet finns fyra befintliga fastigheter, som innehåller torpbebyggelse. Kända 
fornlämningar finns också i området (Västerås stad, 2015b). 
 
Planförslag: 

Planförslaget medger en byggnation av ca 200 bostäder. Tanken är att dessa ska uppföras som 
styckebyggda småhus, gruppbyggda småhus, parhus, kedjehus, radhus och så kallade stadsvillor 
men även som flerbostadshus inom en mindre del av området. För att bibehålla de unika miljöer 
som finns föreslås en stor del av planområdet utgöra naturmark (Västerås stad, 2015b). 
 
Den sista sträckan av Gäddeholmsvägens andra etapp samt tillhörande anslutningsvägar utgör en 
viktig del i planförslaget (Västerås stad, 2015b). 
 
Detaljplanens process och tidsåtgång: 

Under denna rubrik ges en redogörelse för tidsåtgången och arbetsprocessen kring framtagandet 
av detaljplanen Malmen 1, Gäddeholm i Västerås. Utredningen har baserats på offentliga 
handlingar och arbetsmaterial kopplade till detaljplanen. Utöver detta har även input från planens 
handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen Barbro Sollén Wilcox (planarkitekt) och på 
Fastighetskontoret Ulf Edvardsson (projektledare) använts. En övergripande illustration över 
vilka aktiviteter som varit aktuella i planarbetet samt när i tiden de ägt rum redovisas nedan. 
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Figur 26. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Malmen 1, Västerås stad (Egen illustration).  
Se appendix 8.6 för större illustration  
 
 
Ini t i er ing-  planuppdrag:   

Den 14 januari år 2010 kom det kommunala bolaget Geddeholms AB in med en ansökan om 
planläggning. Efter att under en tid motsatt sig ärendet (Edvardsson, 2016) beslutade BN den 29 
april 2010 att ge SBF i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostadsetapp 2 i Gäddeholm 
(Västerås stad, 2010b). I samband med detta gav BN även SBF uppdraget att upprätta en 
detaljplan för Gäddeholmsvägen, etapp 2. Antagandet av detaljplanen för Gäddeholmsvägen är 
en förutsättning för genomförandet av detaljplanen Malmen 1 (Västerås stad, 2010c). Det finns 
en överenskommelse om att befintligt vägnät inte får belastas av byggtrafik vid utbyggnaden av 
området, utan all trafik ska ske via den nya vägen (Edvardsson, 2016).    
 
Av planuppdragen framgår att BN tagit beslutet att detaljplanen kan ge en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas 
fram (Västerås stad, 2010b). SBF gjorde initialt bedömningen att planen inte förväntades ge en 
betydande miljöpåverkan men denna bedömning ändrades bland annat med hänsyn till 
Länsstyrelsens ställningstagande (Sollén Wilcox, 2016). Arbetet med att upphandla en MKB-
konsult påbörjades till viss del redan under år 2010 men slutfördes inte förrän någon gång under 
år 2012, när planarbetet kom igång igen. Edvardsson (2016) anser att denna upphandling tog 
alldeles för lång tid.  
 

 



	  
79	  

Planarbete :  

Ett första startmöte med planens projektgrupp ägde rum i juni år 2010. Totalt ingick 13 personer 
från 9 olika förvaltningar, inklusive Mälarenergi och Geddeholms AB, i projektgruppen. I början 
av planarbetet pågick arbetet med båda planerna, dp 1749 och dp 1747, parallellt. 
 
Under startmötet diskuterades allmänna frågor och förutsättningar. En fråga som uppkom 
handlade om planområdets storlek och huruvida en utökning var möjlig. Representanter från 
SBF fick i uppdrag att utreda frågan. Byggnaders placering på tomtmark lyftes också upp mot 
bakgrund av den erfarenhet som erhållits vid arbetet med bostadsetapp 1 (Härrgårdsängen). Det 
påpekades att nivåskillnader och dagvattenavrinningen utgjort svåra frågor att lösa. Under mötet 
konstaterades även att en inmätning av värdefulla naturmarksområden måste ske och att 
masshantering och tippning för hela Gäddeholmsområdet måste utredas. Tekniska kontoret 
meddelade att en trafikkonsult behövde anlitas för detaljplanearbetet. Detta till följd av bristande 
personalresurser hos kontoret (Västerås stad, 2016a).   
 
Ett andra projektgruppsmöte tog plats i december år 2010. I samband med att 
minnesanteckningarna för mötet skickades ut meddelades gruppen att SBF, vid ett planmöte den 
21 december, beslutat att lägga arbetet med de båda planerna på is med anledning av ”det osäkra 
planläget i Gäddeholm” (Västerås stad 2016, minnesanteckningar). Förvaltningen ville avvakta 
den politiska beslutprocessen och menade att det inte var lämpligt att gå vidare med planerna 
förrän tydliga politiska besked om inriktning vad det gäller bland annat vägsträckning fåtts 
(Västerås stad, 2016a).  
 
Planarbetet kom först igång igen i och med det omstartsmöte som hölls den 12 mars år 2012. 
Under mötet underrättades medlemmarna om att KF beslutat att begära planuppdrag för etapp 3, 
Frösåkersvägen, och med bakgrund av detta var det nu aktuellt att återuppta planarbetet. I ett 
första skede skulle planen för Gäddeholmsvägen prioriteras (Västerås stad, 2016a). Att arbetet 
med planerna inte kunde ske parallellt under denna period beror bland annat på resursbrist 
(Sollén Wilcox, 2016). Under år 2012 var fokus riktat mot att färdigställa detaljplanen för 
Gäddeholmsvägen. Detta arbete involverade dock frågor som även berörde Malmen 1 och hela 
Gäddeholm. Till exempel så identifierades fornlämningar inom detaljplanens område under 
planarbete med vägen och en rapport om besvärliga ”ledningsställen” togs fram för hela 
Gäddeholm (Västerås stad, 2016a). Ansvarig planarkitekt på SBF och projektledare på FK var ute 
på plats för att undersöka förutsättningarna i området för Malmen 1 inför det fortsatta 
planarbetet. I detta inledande skede arbetades även en preliminär tidsplan för Malmen 1 fram och 
underlag till konsulter (förprojektering och MKB) sammanställdes (Västerås stad, 2016a). 
 
I början av mars år 2012 hölls ett första plansamrådsmöte med Länsstyrelsen angående den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skulle tas fram. Samråd med Länsstyrelsen fortgick 
även efter det att en MKB-konsult upphandlats. Under arbetet med denna plan har Länsstyrelsen 
varit involverad i flera olika ärenden. Det har rört sig om allt från kulturreservats- och 
riksintressefrågor till frågor som berör strandskydd, arkeologi, masshantering och sumpskog 
(Västerås stad, 2015b). Uppskattningsvis så ägde totalt 4-5 fysiska möten rum mellan staden och 
Länsstyrelsen (Västerås stad, 2016a). Enligt ansvarig planarkitekt har en kontinuerlig och mycket 
bra dialog förts med myndigheten under hela detaljplanearbetes gång. Hon menar att de tog sin 
rådgivande roll på stort ansvar i denna plan (Sollén Wilcox, 2016).  
 
Under år 2013 drog arbetet med Malmen 1 igång på allvar. Ett flertal olika utredningar togs fram 
under sommaren/ hösten och beställdes med hjälp av stadens ramavtal (Västerås stad, 2016a). 
Sollén Wilcox (2016) menar att mycket av detaljplanearbetet för hennes del handlat om att bistå 
och koordinera planens alla olika utredningar.  
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Mot bakgrund av att fornlämningar identifierats i området beslutade Länsstyrelsen under mars 
månad att en särskild arkeologisk undersökning skulle utföras i två etapper (Västerås stad, 2013b). 
Utredningen färdigställdes under sommaren år 2013 och en slutgiltig bedömning, angående 
område för FORN-bestämmelse, gjordes av Länsstyrelsen i februari år 2014 (Västerås stad, 
2016a).  
 
Andra utredningar som togs fram i detta skede var en dagvattenutredning, en naturinventering, 
en bullerutredning och en inventering av befintliga torp (Västerås stad, 2016a). Startdatum för 
flera av detaljplanens utredningar har inte kunnat fås fram. Uppskattningsvis har dock 
utredningarna i snitt tagit mellan 3-5 månader inklusive beställning och granskning (Sollén 
Wilcox, 2016).   
 
Enligt Edvardsson (2016) var det nödvändigt att i ett tidigt skede utreda områdets 
markförhållanden och dess inverkan på planens kostnadsbild. Han framhåller att det 
inledningsvis fanns en osäkerhet kring om planen överhuvudtaget var ekonomiskt möjlig i och 
med att markförutsättningarna i planområdet såg annorlunda ut mot vad man normalt sätt är van 
vid i Västerås, vilket innefattar att ”påla och bygga på gärde”. Med anledning av detta ansågs FK 
det nödvändigt att beställa en geoteknisk utredning och att i ett tidigt skede ta in en 
anläggningskonsult för att beräkna och uppskatta kostnader (Edvardsson, 2016). Om 
anläggningskostnaderna hade bedömts som orealistiskt höga och om ekonomin för projektet i sin 
helhet inte hade gått ihop, vilket det i detta fall gjorde, så hade arbetet med detaljplanen avbrutits 
menar Edvardsson (2016). En beställning av en tomtindelningsplan gjordes också på initiativ från 
FK. Syftet med planen var att visa på lämpliga höjdsättningar för planområdets gator och tomter, 
speciellt i de mer kuperade områdena. En annan intension var att tidigt få fram en indelning av 
tomter så att beräkningar av projektets intäkter kunde göras (Edvardsson, 2016). 
 
Under våren 2013 anordnades tre så kallade förmöten med berörda fastighetsägare i området. 
Syftet med träffarna var enligt Edvardsson (2016) att få till en bra dialog med de boende och 
därigenom minska risken för överklaganden i ett senare skede. Han påpekar att läget var väldigt 
känsligt då de boende inte bara skulle få ”en ny stadsdel runt knuten” utan också skulle få sina 
fastigheter reglerade med q-bestämmelse i planen. Dessutom så hade en av de boende redan 
tidigare överklagat detaljplanen för den första bostadsetappen, Härrgårdsängen, ända upp till 
regeringen. Detta var något som Edvardsson (2016) genom förmötena hoppades kunna undvika. 
För honom var det önskvärt att få till en så snabb och smidigt detaljplaneprocess som möjligt så 
att en efterföljande markanvisningsprocess kunde påbörjas. Sollén Wilcox (2016) förmodar att 
anledningen till att detaljplanen inte överklagades har med de tidiga träffarna med de boende att 
göra. För hennes del var intensionen med mötena främst att inhämta boendes synpunkter kring 
områdets bevarandevärda miljöer samt att involvera dem i arbetet med q-märkningen (Sollén 
Wilcox, 2016).  
 
Samråd: 

Byggnadsnämnden beslutade den 20 februari år 2014 att sicka ut detaljplanen och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning på samrådsremiss. Förslaget var ute på samråd mellan den 28 
februari och 28 mars år 2014. Ett samrådsmöte hölls för berörda fastighetsägare den 12 mars 
(Västerås stad, 2014b).  Totalt kom 22 yttranden in under samrådstiden från statliga och regionala 
organ, ledingsägare, kommunala nämnder och förvaltningar, föreningslivet samt privatpersoner. 
Många av synpunkter som kom in var generella eller berörde specifika önskemål om förändringar 
i planen. Länsstyrelsen hade i sitt yttrande flera kommentarer kring både områdets bebyggelse, 
naturvård, strandskydd och kulturmiljö. Den största förändringen som skedde efter samrådet var 
att planens syfte utökades till att även omfatta ”skydd av mark som bedöms som mycket 
värdefulla livsmiljöer för den fridlysta större vattensalamandern” och med anledning av detta 
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utgick också kvarter 1 och del av kvarter 3, totalt 13 tomter, som bostadskvarter i planen 
(Västerås stad 2014c, samrådsredogörelse). 
 
Planarbete :  

Med bakgrund av att det inför och under samrådet påtalats att det fanns vattensalamandrar i 
området krävde Länsstyrelsen att en utredning skulle göras. Edvardsson (2016) framhåller att en 
inventering faktiskt redan genomförts i ett inledande skede och att den visade på att området inte 
innehöll salamandrar (Edvardsson, 2016). 
 
Edvardsson och Sollén Wilcox (2016) menar att arbetet med salamanderinventeringen både var 
problematiskt och mycket tidskrävande. Svårigheten låg framförallt i att hitta en konsult med rätt 
kompentens och sedan få till en snabb och smidig upphandling. När detta sedan var avklarat, och 
en inventering genomförts i två steg, var dilemmat istället att få till stånd ett avstämningsmöte 
med Länsstyrelsen. Enligt Edvardsson (2016) så framförde staden under maj/juni år 2014 ett 
önskemål om att få träffa Länsstyrelsen direkt efter semesterledigheten. Detta önskemål kunde 
dock inte tillmötesgås utan en mötestid var tillgänglig först i oktober. Edvardsson (2016) 
framhåller att samtliga frågor snabbt löstes när mötet väl hölls och att alla parter i slutändan var 
nöjda och överens.  
 
Planarbetet mellan samrådet och granskningen handlade i stort sätt bara om 
salamanderutredningen även om annat arbete också förekom (Sollén Wilcox, 2016). Bland annat 
så togs en samrådsredogörelse fram och möten med berörda förvaltningar anordnades för att 
diskutera och lösa andra synpunkter som framkommit i samrådet (Västerås stad, 2016a).  
 
Utstäl lning:  

Uppdaterat detaljplaneförslaget med tillhörande planhandlingar och MKB ställdes ut för 
granskning under drygt 5 veckor mellan den 4 december år 2014 och 12 januari år 2015. Beslut 
om utställning togs av Byggnadsnämnden den 20 november år 2014. Under utställningen inkom 
14 yttranden. De flesta synpunkterna handlade om mindre korrigeringar i planhandlingarna. 
Barn- och utbildningsförvaltningen framförde dock i sitt yttrande en önskan om att få utöka 
antalet skollokaler i området.  De menade att försäljningen av tomter i Gäddeholm ökat under 
2014 och att det inom några år därför kommer att finns ett utökat behov av lokaler för de yngsta 
skolbarnen. Förvaltningens förhoppning var att en flexibel lösning, där förskola och skola kan 
kombineras, var möjlig att få till stånd i planförslaget (Västerås, 2015b). 
 
Planarbete :  

Efter utställningen bearbetades förslaget med avseende på Barn- och utbildningsförvaltningens 
önskemål. Resultatet blev att en förskola och en skola upp till årskurs 3 samt en samlingslokal 
tillkom inom planområdet (Västerås stad, 2015b). För ansvarig planarkitekt kom denna förfrågan 
lite som en chock. Hon anser att det är ganska anmärkningsvärt att förvaltningen, som haft en 
representant med i projektgruppen ända från början, framförde detta först i granskningsskedet. 
Sollén Wilcox (2016) menar att skolfrågan i detta fall gick att lösa relativt smidigt även om det 
enligt henne hade varit önskvärt ägna mer tid till frågan bland annat vad gäller gestaltning och 
utformning.   
 
Inför antagandet skrevs ett avtal angående q-bestämmelse med fastighetsägare i området. Enligt 
Sollén Wilcox (2016) ägnades några veckor åt detta. Utöver arbetet med att formulera själva 
avtalet ägnades tid också åt att reda ut vem i kommunen som var behörig att underteckna avtalet 
(Sollén Wilcox, 2016). 
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Antagande och laga kraf t :  

Slutgiltigt förslag till detaljplan med tillhörande planhandlingar och MKB för Malmen 1, 
Gäddeholm i Västerås antogs av Byggnadsnämnden den 26 mars år 2015 och tillkännagavs på 
kommunens anslagstavla den 30 mars. Inga överklagande kom in efter det att detaljplanen 
antagits. Förslaget vann laga kraft den 21 april år 2015 (Västerås stad, 2015b). Denna detaljplanen 
behövde inte antas i Kommunfullmäktige. Sollén Wilcox (2016) påpekar dock såhär i efterhand 
att planen troligtvis var av sådan karaktär att den skulle ha antagits av KF.   
 
Synpunkter på planarbetet:  

I arbetet med att upprätta detaljplanen för Malmen 1 valde staden att inte inkludera några 
byggherrar. Anledningen till detta menar Edvardsson (2016) var att mångfald efterfrågades. I 
detaljplanen för bostadsetapp 1 hade två byggherrar inkluderats redan från början men för 
bostadsetapp 2 ansågs det önskvärt att gå ut med en öppen markanvisning efter det att en 
detaljplan tagits fram (Edvardsson, 2016).  
 
Detaljplanen har haft hög prioritering hos både FK och SBF men det är framförallt beställaren, 
FK, som satt press på att arbetet skulle påskyndas (Sollén Wilcox, 2016). Enligt Sollén Wilcox 
(2016) har arbetet med denna plan varit mycket omfattande och komplext. Hon menar att 
svårigheten framförallt handlat om att få ihop alla delar. Många utredningar har behövt tas fram 
inom detaljplanarbetet och mycket av hennes tid har handlat om att bistå och koordinera dessa 
utredningar. Hon lyfter även fram att hon behövt ta hjälp av en kollega för att rita plankartan, 
som är den största som gjorts i Västerås, för att hinna med allt annat arbete inför antagandet. Vad 
som är unikt för denna plan anser Edvardsson (2016) är att en mycket tidig förstudie på 
kostnadsbilden för infrastrukturen gjordes. Sollén Wilcox (2016) påpekar att några av de 
utredningar som togs fram i syfte att ge underlag till kostnadsberäkningar egentligen varit för 
omfattande och tekniska för ett detaljplanearbete. Hon tillägger dock att utredningarna på sikt 
troligtvis kommer att gynna tidsåtgången för projektet i sin helhet.  
 
Tidsrapportering: 

En sammanställning över hur många arbetstimmar som registrerats för planarbetet med Malmen 
1 har inte funnits att ta del av (Edvardsson och Sollén Wilcox, 2016). Edvardsson (2016) menar 
att det utifrån projektets tidsföring är mycket svårt att urskilja vilken tid som lagt ned inom 
ramarna för detaljplanearbetet och vilken tid som tillhör annat. På SBF finns det sedan en tid 
tillbaka något av en intern rutin för hur en planarkitekt ska redovisa sin arbetstid för en 
detaljplan, dvs. utöver den tidsrapportering som sker inom projektet. Enligt Sollén Wilcox (2016) 
ska den ansvarige planhandläggaren efter att detaljplanen vunnit laga kraft mejla över en 
sammanställning av antal nedlagda arbetstimmar till förvaltningens planchef. En tidsrapportering 
har inte gått att få tag på för denna plan men Sollén Wilcox (2016) uppskattar grovt att hon lagt 
ned ungefär 1 500 timmar på detaljplanen, till viss del inklusive sådant som berört 
Gäddeholmsvägen och Gäddeholm i stort.    
 
Med hjälp av arbetsmaterial och minnesanteckningar har en mycket ungefärligt uppskattning 
kunnat göras för hur mycket tid som ansvarig planhandläggare spenderat i möten under 
detaljplanearbetet. Antagandet har gjorts att Sollén Wilcox mer eller mindre deltagit i alla möten 
som haft med planen att göra. Totalt uppskattas 8 projektgruppsmöten ha ägt rum mellan år 
2010 och år 2015. Utöver det tros minst 6 mötestillfällen ha anordnats med delar av 
projektgruppen och därtill har 5 fysiska träffar involverat Länsstyrelsen.  Tre så kallade 
”förmöten” med boende i området hölls i början av planarbetet och under samrådstiden hölls ett 
samrådsmöte med berörda sakägare. En uppskattning har gjorts att alla extern utredning som 
tagits fram under planarbete har inletts med en fysisk träff i form av ett startmöte och avslutats 
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med ett slutmöte. Det är fullt troligt att både fler eller färre än 2 möten ägt rum för vissa 
utredningar. Enligt minnesanteckningarna har 90 minuter avsatts för varje projektgruppsmöte 
och möte med Länsstyrelsen. För de mindre projektgrupperna samt start-/slutmöten har ett 
antagande om 60 minuter gjorts. 
 
En sammanställning av de ovanstående antagandena leder till slutsatsen att cirka 51 timmar av 
planarbetet spenderats i möten. Det bör poängteras att enbart formella mötestillfällen tagits med i 
beräkningarna. Ingen tid för avstämningen, bollande fram och tillbaka, som skett löpande via 
mejl, telefon, i korridorerna etc. har alltså inkluderats.  
 
I tabellen nedan finns en sammanställning över vilka aktiviteter som ägt rum inom vilket skede av 
detaljplaneprocessen samt uppskattningsvis hur mycket tid som lagts ned på respektive aktivitet. 
De tider som redogörs för nedan baseras till stor del på uppskattningar och tolkningar av 
dokument och intervjuer. Detaljplaneprocessens totala tidsåtgång kan inte fås genom att 
summera tidsåtgången för respektive aktivitet.  

 

 
Figur 27. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Malmen 1, Västerås stad (Egen figur) 
 
 
4.3.7 Jämförelse av detaljplaner i Västerås stad  
Upprättandet av en detaljplan tar generellt mellan 1,5 - 2 år i Västerås. För Skytten 10 har 
detaljplaneprocessen tagit drygt 4,5 år och för Malmen 1 cirka 5 år, från planuppdrag till laga 
kraft. Flera olika anledningar har gett upphov till att tidsåtgången för planerna förlängts. En 
framträdande orsak till att detaljplaneprocesserna avstannade och förlängdes har med den 
politiska hanteringen av ärendena att göra. I Skytten 10 har det funnits en stor politisk oenighet 
vad gäller fastighetens användningsområde. Skolfrågan blev efter samrådet en politisk känslig 
fråga bland annat på grund av de protester som boende framfört och den namninsamling som 

Malmen 1 (Västerås stad) summa tidsåtgång

Veckor

Aktivitet kommentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 37 38
Program ÖP 60 antogs år 2006

Projektgrupp 13 personer
Projektgrupp detaljplan (mötestid) ca 8st + 6st i mindre projektgrupper
Mötestid planhandläggare ca 51 timmar

total handläggningstid planarkitekt ca 1500 h (ink. visst arbete vägen & övriga 
gäddeholm)

total handläggningstid projektledare
total handläggningstid internkommunal

Politisk beredning (total tid exkl. planuppdrag) skrivelse 2 veckor innan BN +för/efterarbete

Planuppdrag (initiativ 2010-01-14) beslut i BN 2010-04-29 politiskt motstånd (BN)
Samråd

behovsbedömning & hållbarhetsfyran några dagar
geoteknisk utredning 2013%11%05
kostnadsförstudie infrastruktur innan samråd
naturinventering klar 2013-09-13
utredning dagvatten rev. 2014-11-11
utredning arkeologi sommar 2013
bullerutredning klar 2013-12-18
tomtindelningsplan omfattningen utökades 
arbete med byggrätter, exploateringsgrad, gestaltning och arkitektur
samrådshandlingar påbörjas tidig, intensivt endast under kort 

period
samråd (beredning & beslut) beslut i BN 2014-02-20
samrådstid 2014-02-28 - 2014-03-28
sent inkomna yttranden inget sent svar
samrådsredogörelse (inkl. viss utredning och 
kontakt med boende/övriga förvaltningar)

2014-11-11

Granskning
Salamanderutredning klar 2014-10-31  hitta / upphandla konsult inväntan LST
MKB (periodiskt arbete) rev. 2015-03-24 (diskussioner och upphandling 

påbörjades redan 2012
granskningshandling
utställning (beredning & beslut) beslut i BN 2014-11-20
utställningstid 2014-12-04 - 2015-01-12
sent inkomna yttranden inget sent svar
utlåtande

Antagande
omarbetning mht skolverksamheten
avtal q-bestämmelse 2015-03-24
antagandehandlingar
antagande (beredning & beslut) beslut i BN 2015-03-26
överklagande planen överklagades inte
laga kraft (min. 3 v. från antagande) 2015-04-21

Exploateringsprocessen

 kartlagd tid
 uppskattad tid
 fördröjning/inväntan
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lämnats in. Kommunens handläggare ville göra en flexibel plan oberoende av om 
skolverksamheten finns i framtiden eller inte. Så blev inte fallet eftersom politikerna gav vika för 
påtryckningar. Även i Malmen 1 har bristen på tydliga besked från politikerna försvårat och 
förlängt arbetet med detaljplanen.  
 
Andra anledningar till att detaljplaneprocesserna förlängdes har att göra med de sena inspel om 
förändringar eller kompletteringar av utredningar som framkommit. I Skytten 10 handlar det 
främst om att skolverksamhetens behov behövde utredas efter samrådet. För Malmen 1 var det 
tillkomsten av salamanderutredningen efter samrådet som förorsakade att tidsplanen sprack. Det 
var framförallt upphandlingen och bedömningen av utredningen, inklusive väntan på möte med 
Länsstyrelsen, som tog tid.  
 
Vidare så har stadens personalbrist och prioriteringsordning av detaljplaner påverkat 
tidsåtgången. Skytten 10 utgjorde inte en prioriterad plan, vilket Malmen 1 gjorde, och hamnade 
därför på en väntelista i drygt 2 år. 
 
Det finns en stor skillnad mellan detaljplanernas storlek och omfattning. Arbetet med Malmen 1 
har enligt handläggaren varit mycket omfattande och komplext. Svårigheten har handlat om att få 
ihop alla delar. Många utredningar har behövt tas fram och en stor del av handläggarens tid har 
utgjorts av att bistå och koordinera utredningar. Det som är unikt för denna plan menar 
projektledaren är den mycket tidiga förstudie på kostnadsbilden för infrastrukturen som tagits 
fram. Planarkitekten menar att det arbete som utförts med hänsyn till detta dock till viss del varit 
för omfattande och tekniska för detaljplanearbetet. I Skytten 10 tros endast ett fåtal utredningar 
ha tagits fram. Inga mer komplexa frågor har enligt handläggarna behövt hanteras. Med bakgrund 
av detta har bedömningen gjorts att den totala handläggningstiden varierat avsevärt mellan 
planerna. Sollén Wilcox (2016) uppskattar grovt att hon lagt ned ungefär 1 500 timmar på arbetet 
med detaljplanen. Information kring hur mycket tid som avsatts vid upprättandet av detaljplanen 
för Skytten 10 saknas.  
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5 Tjänstemäns övergripande syn på tidsåtgång och 
tidseffektivisering i detaljplaneprocessen 

Under denna rubrik presenteras ett urval av de synpunkter och erfarenheter som kommit fram 
under intervjuer med de utvalda kommunernas berörda planarkitekter, projektledare och 
planchefer. Urvalet har gjorts med hänsyn till examensarbetets syfte och frågeställningar. 
Avsikten med intervjustudien har varit att utreda vilka aktiviteter och komponenter som 
tjänstemännen anser tar tid i detaljplaneprocessen. Syftet har också varit att ta reda på om 
tjänstemännen ser möjligheter till tidseffektiviseringar i processen och i så fall vilka. 
 
Underlaget nedan baseras på de intervjuer som genomförts med de personer som presenterats 
under avsnitt 2.3.3. 
 
Tidsåtgång 

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att ”detaljplaneprocessen tar tid”. 
Flera av de intervjuade påpekar att processen utifrån sin utformning samt uppbyggnad via PBL 
inte är gjord för att vara snabb och ofta ”tar den tid den behöver”. Några av tjänstemännen 
framhåller att planprocessen utgör en demokratisk process där såväl medborgare och 
förtroendevalda ska ha inflytande. Personerna menar att detaljplanearbetet därav både tar tid och 
behöver få ta tid.  
 
I samtliga kommuner förs övergripande statistik kring detaljplaners tidsåtgång. Utifrån 
underlagen kan plancheferna konstatera att detaljplaneprocessen, från formellt planuppdrag till 
antagande, tar mellan 13 till 32 månader. Av de kommuner som deltagit i denna studie är det 
enbart Norrköping som har ett mål för hur lång tid detaljplaneprocessen generellt ska ta. Målet är 
politiskt förankrat och var tidigare 18 månader (Malmsjö, 2016) men har nyligen uppdaterats till 
att ”80 procent av de planer som påbörjats efter år 2013 ska gå på mindre än 16 månader” 
(Wintenby, 2016). Kommunens verksamhetschef för fysisk planering anser att kommunen under 
vissa förutsättningar skulle kunna komma ner mot 12 månader.  
 
Tjänstemännen anser att det finnas en politisk vilja att planprocesserna ska gå snabbare. Flera av 
planhandläggarna menar att det finns en press från flera olika håll, inte minst från vissa 
byggherrar. Planchefen i Västerås menar att högkonjunkturen på byggmarknaden medfört att 
”byggherrar har möjlighet och vill investera nu och inte om två år” och om kommunen inte kan 
leverera effektiva processer så finns det en risk att de vänder sig till en annan kommun. I Västerås 
inleddes år 2014 ett arbete med så kallade ”byggherreplaner”, vilket innebär att de som vill bygga 
själva har möjlighet att anlitar konsulter för att upprätta och utforma planförslag. Under en 
utvärdering av de första byggherreplanerna framkom det att frågor dykt upp och behövt lösas i 
efterhand samt att kommunens handläggare behövt prioritera planerna över andra planer på 
grund av att konsulterna och byggherrarna ”legat på” (Larsson, 2016). Det konstaterades också 
att byggnationsarbetet inte påbörjats i direkt anslutning till att planerna antogs vilket enligt 
Larsson (2016) för med sig frågan ”varför var det så bråttom med detaljplanen?”. Några av 
tjänstemännen framhåller att det finns en tendens till en sorts övertro hos byggherrar om hur 
snabbt en planprocess kan gå och vilka frågor som kan lösa sig i ett senare skede.   
 
Det finns en samstämmighet bland respondenter när det kommer till att tidseffektiva 
planprocesser är eftersträvansvärt. Bostadsbristen i regionerna och det höga trycket i 
kommunerna lyfts fram som aspekter till varför det är viktigt. Av intervjuerna framgår det att 
aspekterna tidseffektivitet och kvalité både kan höra samman och motsätta sig varandra.  
Majoritet av tjänstemännen understryker att tidseffektiviseringar i planprocessen är önskvärt så 
länge kvalitén kan bibehållas. Flera handläggare uttrycker åsikten att både tidseffektivitet och 
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kvalité kan uppnås i detaljplanearbetet men påpekar samtidigt att en avvägning mellan aspekterna 
ibland måste göras och att kvalitén då går först. En av respondenterna menar att tid för 
kvalitetssäkring måste finnas. Personen anser att det inte finns något värde i en snabb process om 
planers genomförbarhet inte kan säkerställas. Ett väl genomarbetat planförslag som medför att 
detaljplaneprocessen tar längre tid kan enligt en av projektledarna i slutändan ändå leda till att den 
övergripande processen för projektet i sin helhet går snabbare. Om inte tillräckligt mycket 
utrymme ges i detaljplaneprocessen för bearbetning av frågor och omprövning av förslag 
kommer en detaljplan med stor sannolikhet att stöta på motstånd i ett senare skede, menar även 
en annan handläggare. Personen tillägger samtidigt att det är viktigt att inte överarbeta en 
detaljplan utan att det gäller att hitta en bra nivå för arbetet med varje enskild plan. Enligt 
tjänstemännens syn handlar en effektiv planprocess om att uppnå ett bra resultat med god kvalité 
inom en rimlig tid.  
 
När det kommer till aktiviteter som tar tid i detaljplaneprocessen framhåller tjänstemännen 
framförallt framtagandet av utredningar. Planarkitekterna menar överlag att det inte bara är 
perioden då konsulten eller tjänstemannen utför själva utredningen som tar tid utan att det är hela 
processen med beställning, framtagande av underlag, bollande av frågor fram och tillbaka och 
bedömning av slutprodukten som ofta resulterar i en stor tidsåtgång. En av respondenterna 
menar att planhandläggaren ofta ägnar en stor del av sin tid, speciellt i större planer, åt att 
samordna, koordinera och bedöma utredningar samt bistå utredaren med underlag. Vidare så 
betonar flera av tjänstemännen att mängden utredningarna som ska tas fram inom 
detaljplaneprocessen har ökat vilket påverkar tiden för planarbetet men inte nödvändigtvis 
projektet i sin helhet. En person menar att det är många intressen som behöver tas hänsyn till 
och övervägas och för att berörda enheter internt och andra tunga instanser som Länsstyrelser 
ska bli nöjda behöver många utredningar tas fram. En vanligt förekommande anledning till att 
arbetet med en detaljplan förlängs menar den övervägande andelen av respondenterna har att 
göra med att ett behov av kompletterande utredningar framkommit i ett sent skede i processen. 
Flera handläggare menar att det med bakgrund av detta är väldigt viktigt att få till stånd en bra 
dialog med bland annat Länsstyrelsen i ett tidigt skede.  
 
Av studien framgår det att inga ”standard planer” finns. Tjänstemännen anser att alla detaljplaner 
till viss del är unika och hur lång tid en process tar beror av flera olika anledningar som till 
exempel planens omfattning och planområdets förutsättningar. Samtliga kommuner har som 
rutin att inför planarbetet ta fram en preliminär tidsplan. Huvudparten av respondenterna 
framhåller att tidsplanerna aldrig håller. De menar att det alltid uppkommer något oväntat under 
arbetes gång som inte kunnat förutses och att detta också är en anledningen till att planarbetet 
ofta tar tid och fördröjs. Flera respondenter påpekar att risken för att oväntade saker 
framkommer i ett sent skede till viss del kan minimeras genom olika förbättringsåtgärder. Som 
exempel omnämns utredningsarbete i ett tidigt skede samt en tidig dialog med Länsstyrelsen. 
Några respondenter framhåller också att tidsplanerna överlag borde göras mer realistiska. En 
handläggare framhåller att det ofta är projektledaren som tar fram tidsplanen och att denna 
person inte har kännedom om till exempel hur mycket tid som tjänstemän från andra berörda 
förvaltningar kommer att behöva lägga ner för arbete med planen. Personen menar att det skulle 
vara mer lämpligt om projektgruppen tillsammans tog fram en tidsplan eller om det fanns 
planeringsverktyg att tillgå för detta.   
 
Resursbrist anses vara en annan orsak till att detaljplanearbetet kan förlängas. En respondent 
menar att alla kommuner tycks vara kroniskt underbemannade. I Västerås och Norrköping har 
man inom vissa förvaltningar delvis fått politiskt gehör för det utökade rekryteringsbehovet men 
inte inom alla förvaltningar. Flera av tjänstemännen framhåller att bristen på resurser hos andra 
förvaltningar, framförallt Tekniska kontoret, påverkar planarbetet negativt. En respondent menar 
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att ställtider, tid då ingen effektivt arbete bedrivs, i detaljplaneprocessen till viss del uppkommer 
på grund av personalbristen. ”Det förekommer ofta att handläggare får vänta på besked från 
varandra” menar respondenten. Enligt tjänstemännen är det inte bara i kommunen det finns ett 
behov av resurser utan i alla sektorer. Flera respondenter hänvisar framförallt till Länsstyrelsen 
men också resursbehovet hos konsultföretag. En handläggare framhåller att utredningar kan ta 
längre tid än nödvändigt på grund av att konsulter har flera projekt på gång samtidigt. Det 
förekommer enligt respondenten också att ramavtalskonsulter tackar nej till uppdrag med 
anledning av att de har en hög arbetsbelastning. 
 
Antalet planer per handläggare framhålls framförallt av flera projektledare som en begränsande 
faktor till att mer tidseffektiva planprocesser ska kunna uppnås. En respondent menar att det 
höga trycket i kommunen i kombination med bristen på resurser föranlett att många handläggare 
har hand om en mängd olika planer samtidigt. Personen framhåller att detta är problematiskt inte 
minst när det kommer till att få till snabba beslut och hitta lediga tider för projektgruppsmöten. 
En annan respondent anser att det skulle vara mer gynnsamt om tjänstemännen arbetade mer 
intensivt med färre planer. Personen menar att det blir ”väldigt spretigt” för handläggarna om de 
ska hantera många ärenden samtidigt. Flera respondenter påpekar att det ändå är önskvärt att ha 
en viss mängd planer per handläggare. De menar att om arbete med en detaljplan stannar av så 
kan arbete med en annan plan istället bedrivas.    
	  
Den politiska hanteringen av ett planärende är enligt tjänstemännen i Botkyrka en stor del av vad 
som tar tid i detaljplaneprocessen. Beslutsgången för detaljplaner som ska antas i KS/KF menar 
en av handläggarna är väldigt lång vilket påverkar detaljplanernas tidsåtgång negativt. Vad som tar 
tid menar en annan handläggare har att göra med att samtliga handlingar och underlag för beslut 
måste förberedas och finnas klara redan en månad innan de politiskt mötena äger rum. Enligt 
tjänstemannen stannar planarbetet mer eller mindre av under perioden för beredning och beslut 
eftersom handlingarna är klara och ett beslut om till exempel samråd eller antagande inväntas. 
Andra tjänstemän i kommunerna påpekar även att den politiska processen involverar en del för- 
och efterarbete för tjänstemännen. Det handlar bland annat om att författa tjänsteskrivelser och 
förbereda presentationer. Det förekommer också att tjänstemännen själva måste närvara vid de 
politiska mötena och presentera sina planärenden. Respondenterna anser att detta i sig inte är ett 
omfattande arbete men att det kan ta fokus från annat arbete speciellt om många planer 
handläggs samtidigt. 
 
En annan anledning till att arbetet med en detaljplan stannar upp eller fördröjs kan enligt 
tjänstemännen bero på att fastighetsägaren eller exploatören drar ut på tiden eller väljer att 
avvakta vidare arbete. Enligt en av projektledarna förkommer detta i större utsträckning när små 
aktörer är involverade. Personen menar att aktörerna sällan inför planarbetet är införstådda med 
vilka premisser som gäller. En annan respondent anser att detaljplaneprocessen sållar bort små 
aktörer på grund av att den är framtung. ”Det är många utredningar som ska tas fram flera år 
innan man får en utdelning av investeringen”. Tjänstemannen menar att det finns en tendens att 
bara stora aktörer har ekonomiska förutsättningar att invänta detaljplanen.  
 
Påverkansmöjligheter: 

Respondenterna har haft svårt att svara på frågan om hur stor del av en detaljplans tidsåtgång 
som kan påverkas av kommunens handläggare. Många har svarat att planhandläggaren kan 
påverka en hel del, men bara till en viss gräns, genom att till exempel väcka frågor i ett tidigt 
skede och vara tydlig med vad som krävs men också genom att arbeta på ett så bra och rationellt 
sätt som möjligt. En respondent menar att planhandläggaren dock är, med hänsyn till hur 
detaljplaneprocessen är utformad samt hur kommunen är organiserad och bedriver sin 
verksamhet, beroende av en mäng olika intressenter, instanser och interna enheter i sitt arbete. 
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Flera av planarkitekterna menar att de i vissa fall skulle kunna driva på arbetet ännu mer genom 
att ”ligga på och tjata” men att de inte gör de utan istället använder den tiden till att exempelvis 
arbeta med andra planer. De menar också att det är många faktorer i processen och arbetet som 
inte kan påverkas av kommunens tjänstemän. En handläggare uppskattar att planarkitekten och 
projektledaren tillsammans kan påverka mellan 35- 40 procent av tiden i detaljplanearbetet. En av 
projektledarna menar att det är planarkitekten som i sin helhet styr planarbetet men att 
projektledaren kan vara behjälplig med att trycka på och se till att exploateringsprocessen inte 
försenar detaljplanearbetet.     
 
Tidseffektivisering 

Samtliga tjänstemän anser att det finns möjligheter till tidseffektiviseringar i detaljplaneprocessen. 
Flera respondenter menar att potentiella förbättringsåtgärder i processen dock är svåra att 
bedöma. En av cheferna påpekar att tidseffektivisering inte handlar om att tjänstemännen ska 
arbeta snabbare utan att det gäller att hitta onödiga aktiviteter i processen och möjligheter till 
förbättringar i organisationens uppbyggnad och i det arbetssätt som detaljplanearbetet bedrivs på.  
En annan chef menar att tidseffektiviseringar är svåra att genomföra om den politiska ambitionen 
är att planprocessen ska vara demokratisk och ha stora inslag av medborgardialoger och 
inflytande. 
 
En av de aspekter som lyfts fram av flest tjänstemän handlar om att ”mer borde utredas i ett 
tidigt skede”. Tjänstemännen hänvisar framförallt till skedet innan detaljplaneprocessen. De 
menar att detaljplanearbetet skulle löpa mycket smidigare om både förutsättningar och 
intensioner retts ut och fastslagits i ett tidigt skede. Flera respondenter lyfter fram planprogram 
som något positivt. Vikten av en bra och tydlig översiktsplan med tillhörande övergripande 
utredningar betonas också, speciellt av tjänstemännen i Norrköping. En tjänsteman understryker 
att detaljplaneprocessen är en planprövning och att endast sådant som tillhör prövningen ska ingå 
i processen. Personen anser att allt annat borde avklaras innan prövningen påbörjas. Att redan 
inför arbetet med detaljplanen ha ekonomin för ett projektet klar och en projektgrupp 
organiserad menar personen också är av betydelse för en tidseffektiv process. En av 
planarkitekterna tycker att det vore optimalt om byggherrarna redan innan de kommer in med en 
exploateringsförfrågan utreder planområdets förutsättningar, dvs. tar fram dagvattenutredning, 
arkeologisk undersökning etc. Personen menar att de på så sätt själva har möjlighet att driva på 
utredningsarbetet.   
 
En strategi för kommunens egna mark är något som flera tjänstemän ser som önskvärt och tror 
skulle kunna bidra till en mer effektiv planprocess. En av tjänstemännen menar att det finns en 
tendens att färdigställandet av kommunens egna mark sker i planprövningen när det enligt 
personen borde ske innan. Respondenten menar dock att det måste finns en ambition i 
kommunen att vilja arbeta i tidiga skeden.  En annan tjänsteman menar att tillvägagångssättet idag 
ofta handlar om att låta intressenter tävla om kommunens mark. Personen tycker att kommunen 
borde uppföra mer i egen regi och därefter genomföra en försäljning.  
 
Flera av handläggarna framhåller att delegationsordningen i kommunen skulle kunna ses över. 
Samtliga tjänstemän i Botkyrka kommun menar att Botkyrka skulle kunna korta ner sin process 
om en utökad delegation till Stadsbyggnadsnämnden gavs och om vissa beslut i nämnden t ex 
inför granskning hoppades över.  
 
Vikten av utökad kompentens- och resursförsörjning inom kommunens samtliga förvaltningar 
framhålls av flera tjänstemän. En av cheferna menar att stöd och kompetens från olika 
förvaltningar behövs i arbetet med att ta fram och kvalitetssäkra detaljplaner. Personen menar att 
om tidseffektiviseringar ska vara möjliga måste resurser finnas hos samtliga berörda förvaltningar 
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annars riskerar kommunen att ta fram planer som inte är genomförbara. Vad gäller 
kompetensförsörjning menar också en av cheferna att en bra upphandlingsenhet är viktigt så att 
bra ramavtal kan tecknas.  
 
Tydliga gemensamma mål för kommunen och projekten är ytterligare aspekter som lyfts fram av 
tjänstemännen. Flera av de intervjuade uttrycker vikten av att alla internt inom kommunen jobbar 
mot samma mål. En tjänsteman gav som ett exempel att om Stadsbyggnadskontoret har som mål 
att tillskapa 1 000 bostäder under en viss tid så bör alla nämnder ha samma mål. Personen menar 
också att om detaljplanerna ska kunna bedrivas tidseffektivt så måste alla förvaltningar förstå 
innebörden av planeringsarbetet, det vill säga vilka möjligheter och begränsningar som finns samt 
vad som kan göras respektive inte görs enligt lagstiftningen. Personen tillägger att detta även 
gäller Länsstyrelsen. Flera respondenter menar att mindre frågor ibland kan ges för stor tyngd i 
detaljplaneprocessen. ”Ibland måste man låta saker passera” menar en handläggare och en annan 
framhåller att ”man kan inte utreda allt in i minsta detalj”.  
 
Flera handläggare efterfrågar en samordnade prioriteringsordningar mellan kommunens olika 
förvaltningar. En av projektledarna menar att en detaljplan som är prioriterad hos en förvaltning 
inte nödvändigtvis är det hos en annan. Personen menar att alla berörda tjänstemän måste 
prioritera samma detaljplaner om arbetet ska kunna bedrivas effektivt. En annan handläggare 
framhåller att tydliga roller och ansvarsfördelningar inom projektgruppen är viktigt. Ett annat 
perspektiv som framhålls är bättre samverkan mellan olika förvaltningar. En av tjänstemännen 
anser att representanterna från de berörda förvaltningarna ofta tänker för mycket på de intressen 
de bevakar istället för på det större övergripande målet – att producera bostäder. Personen tycker 
att en bättre samverkan borde eftersträvas. Några tjänstemän pratar också om en möjlighet att slå 
ihop förvaltningar. I Västerås ska en utredning kring en sammanslagning av flera förvaltningar tas 
fram. I Botkyrka har en förändring av organisationen drivits igenom. Kommunens 
Exploateringsenhet har i sin helhet flyttats från Kommunledningsförvaltningen till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt kommunens planchef är förhoppningen att snabbare och 
smidigare processer ska kunna åstadkommas. Hon framhåller att inget resultat av förändringen 
ännu gått att ta del av.  
 
Bättre samverkan med bland annat Länsstyrelsen menar flera tjänstemän skulle kunna bidra till 
mer effektiva processer. Det som efterfrågas är en större förutsägbarhet och ett bättre samarbete 
i ett tidigt skede. Flera tjänstemän menar att det vore önskvärt om de sena inspelen om 
kompletterande utredningar kunde minimeras. En tjänsteman menar att det optimala för en 
tidseffektiv process vore om frågor lyfts upp och avklaras i ett tidigt skede så att det mer eller 
mindre inte finns något för förvaltningar och myndigheter att yttra sig om i samrådet och 
granskningen.  
 
Att se över och förbättra kommunens system, rutiner och arbetssätt framkom av intervjuerna 
som ytterligare förbättringsåtgärder. Flera handläggare påtalar behovet av gemensamma 
projekthanteringssystem/projektgruppsmappar samt också behovet av ett ”tidsplaneverktyg”. 
Utöver det framhålls också att ett uppföljningsarbete av detaljplanerna borde prioriteras. Flera 
handläggare menar att det idag inte finns tid att följa upp arbetet med en detaljplan. Ett par av 
handläggarna menar att kommunen borde vara mer av en lärande organisation och att 
uppföljningsarbete borde bedrivas i grupp så att lärdom av varandras misstag och erfarenheter 
kan dras. Flera tjänstemän framhäver på ett eller annat sätt att en planhandläggare behöver stöd 
och backning. För att effektivisera planhandläggningen borde enligt en tjänsteman planarkitekten 
inte arbeta ensam utan det borde finnas en ”backup”, en person som har en övergripande roll 
och samordnar samtliga detaljplaner. En annan handläggare framhåller vikten av mentorskap. 
Personen menar bland annat att nyexaminerade planarkitekter ”kastas direkt in i arbetet och får 
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lära sig att simma själva”. Handläggaren menar att detta inte är önskvärt om kommunen vill 
uppnå effektiva processer och vara en attraktiv arbetsgivare.    
 
Slutligen så framhåller några av tjänstemännen att förhoppningen är att de nya lagförändringarna 
ska medföra att planprocessen ska kunna kortas ner. En tjänsteman ställer sig dock frågandes till 
hur mycket lagförändringarna egentligen underlättar. Personen menar att alla lagförändringar som 
drivits igenom de senaste åren i syfte att effektivisera processen medfört att planer är kopplade 
till olika uppdateringar vilken enligt tjänstemannen skapar en förvirring och ineffektivitet. 
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6 Slutanalys och diskussion 
 
6.1 Detaljplaneprocessens tidsåtgång 
I detta examensarbete har två detaljplaner, med huvudändamål bostäder, i var och en av de tre 
kommunerna Botkyrka, Norrköping och Västerås djupgående analyserats, i syfte att bringa 
klarhet i vilka aktiviteter och komponenter som ger upphov till tidsåtgång i detaljplaneprocessens 
olika skeden. Av studien framgår att detaljplaneprocessen utifrån sin utformning samt 
uppbyggnad via PBL tar ”tid”. Hur lång tid en process tar beror enligt studien på flera olika 
anledningar som kan ha med den specifika planen och/eller kommunen att göra. Resultatet av 
undersökningen visar på att det i ett tidigt skede är väldigt svårt att uppskatta tidsåtgången för en 
detaljplan, då alla planer till viss del är unika och då oförutsebara komponenter och aktiviteter 
vanligtvis dyker upp under processens gång. Den tidsplan som upprättas i samband med att 
planarbetet inleds är därför mycket osäker och kan i vissa fall vara orealistisk. Av intervjustudien 
framgår att planhandläggaren har möjlighet att påverka en detaljplans tidsåtgång men bara till en 
viss gräns. Det beror på att handläggaren i sitt arbete är beroende av en mängd olika intressenter, 
instanser och interna enheter samt är styrd av detaljplaneprocessens utformning och hur 
kommunen är organiserad och bedriver sin verksamhet. 
 
Tidsåtgången för detaljplaneprocessen, räknat från det att ett formellt planuppdrag ges till det att 
detaljplanen vinner laga kraft, har för de planer som studerats i arbetet kraftigt varierat mellan 21 
månader till 7 år, vilket är ett resultat jämförbart med tidigare utförda utredningar, se kapitel 3.7. I 
snitt har dock processen för samtliga planer endast aktivt bedrivits under 1,5 – 3 år. Denna tid 
överensstämmer också ganska väl med den tid som flera tjänstemän, i studien, angivit som 
standard för hur lång tid detaljplaneprocessen i kommunen generellt tar, 1,5-2 år. Att 
detaljplanearbetet avstannat eller fördröjts har, i de studerade planerna, bland annat förorsakats 
av:  
 
Byggherrar/fastighetsägare (övriga intressenter) 

En anledning till att arbetet med flera av detaljplanerna fördröjts och stannat av beror på att 
fastighetsägaren/byggherren initialt inte varit införstådd med vilka premisser som gäller vid 
upprättandet av en detaljplan. I detaljplanen för Vårsta centrum i Botkyrka inväntade kommunen 
till exempel ett besked från exploatören om fortsatt planarbete i nästan 3 år och under arbetet 
med detaljplanen Skytten 10 i Västerås framkom det efter diskussioner att berörd intressent inte 
hade möjlighet att finansiera det köp som tidigare under arbetet planerats. Enligt en av de 
handläggare som intervjuats i denna studie förkommer förseningar i stor utsträckning när små 
aktörer är involverade i planprocessen. 
 
Byten av exploatörer och sena inspel från byggherrar har utgjort en bidragande faktorer till att 
arbetet med vissa planer fördröjts. I detaljplanen för Sandstugan, Botkyrka kommun, kom 
exempelvis den nya byggherren in med helt andra tankar och förslag kring detaljplanen under 
samrådet, vilket föranledde att ett omtag i arbetet behövde tas. 
 
Kommunens politiker 

Politisk oenighet och bristen på tydliga visioner och besked från politiker har i stor utsträckning 
försvårat och förlängt arbetet med detaljplanerna i Västerås stad. 
 
Detaljplaners prioriteringsordningar 

I Norrköping och Västerås finns politiskt antagna prioriteringsordningar för detaljplaner. 
Detaljplanen för Skytten 10, Västerås stad, utgjorde inte en högt prioriterad plan och hamnade, 
på grund av ett högt tryck på andra planer, personalbrist och arbete med stadens översiktsplan, 
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därför på en väntelista där planen förblev i drygt 2 år. I Botkyrka görs prioriteringen av respektive 
handläggare med stöd av närmaste chef. Detta system kan föranleda problem och ineffektivitet 
om en detaljplan till exempel inte prioriteras i samma grad av alla medlemmar i en projektgrupp.  
 
Länsstyrelsen 

En vanligt förekommande anledning till att arbetet med detaljplanerna förlängts har att göra med 
det behov av kompletterande utredningar som i ett sent skede i processen i huvudsak framförts 
av Länsstyrelsen.  
 
Bristande dialog i ett tidigt skede mellan kommunen och Länsstyrelsen har förekommit i vissa 
planer och haft en negativ inverkan på processerna. Mest påtagligt är detta i detaljplanen för 
Vårsta centrum där tolkningar och bristande dialog förorsakat att den antagna detaljplanen 
behövt upphävas och sedan antas på nytt med kompletterande planbestämmelser. Denna process 
tog över 4 månader.   
 
Bristen på resurser hos Länsstyrelser har i vissa fall också visat sig ha en inverkan på 
planprocesserna. Under arbetet med Malmen 1 i Västerås och den salamanderutredning som 
Länsstyrelsen ställt krav på framförde kommunen under maj/juni ett önskemål om att få träffa 
representanter på myndigheten direkt efter semesterledigheten. Detta önskemål kunde inte 
tillmötesgås utan en mötestid var tillgänglig först i oktober. Ett annat exempel är att 
Länsstyrelsen yttrande över detaljplanen för Vårsta centrum kommit in 12 veckor efter 
samrådstidens slut.   
 
Resursbrist inom stadens förvaltningar samt personalbyten 

Kommunens brist på personal framhålls i studien som en bidragande orsak till att arbetet med 
flera planer dragit ut på tiden. Det höga trycket i kommunerna i kombination med bristen på 
resurser har föranlett att en handläggare i snitt har hand om, beroende på omfattning, cirka 5-10 
planer samtidigt. Detta har visat sig vara problematiskt inte minst när det kommer till att få till 
snabba beslut och hitta lediga tider för projektgruppsmöten. Att handlägga många planer 
samtidigt kan bli både spretigt och ineffektivt menar en av tjänstemännen i studien.   
 
I Västerås och Norrköping har man inom vissa förvaltningar delvis fått politiskt gehör för det 
utökade rekryteringsbehovet. I arbetet med detaljplanerna i Norrköping har personalbristen hos 
övriga förvaltningar i kommunen, framförallt Tekniska kontoret, haft en negativ inverkan på 
planarbetet. Frågor och bedömningar som i normalfallet tillhör andra enheters ansvarsområde 
har på grund av personalbristen till viss del istället fått hanteras av ansvarig planarkitekt och 
projektledare.  
 
Personalbyten har ägt rum under arbetet med majoriteten av planerna. Enligt Tornberg och Cars 
(2008) utgör kontinuitet en viktig komponent för att åstadkomma en effektiv och god planering. 
Vid upprättandet av detaljplanen för Vårsta centrum skedde flertalet personalbyten under 
processens gång. Detta medförde att planarbetet försenades eftersom ett omtag i planarbetet 
behövde tas varje gång en ny person tillträdde.  
 
Enligt kommunernas tjänstemän är det inte bara i kommunerna det finns ett behov av resurser 
utan i alla sektorer. Flera handläggare hänvisar förutom Länsstyrelsen också till konsultföretagen. 
En handläggare framhåller att utredningar kan ta längre tid än nödvändigt på grund av att 
konsulter har flera projekt på gång samtidigt. Det förekommer enligt personen att 
ramavtalskonsulter tackar nej till uppdrag med anledning av att de har en hög arbetsbelastning. 
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Semestrar  

Det bör omnämnas att semestrar och större helger har en viss inverkan på detaljplaneprocessens 
tidsåtgång då arbetet med en detaljplan tenderar att stanna av under dessa perioder. I några av de 
planer som studerats blev detta synligt bland annat genom att inga projektgruppsmöten och 
politiska möten ägde rum under en till två månader under sommaren.  Det syntes också genom 
att perioden för samråd eller granskning generellt var längre i de planer där aktiviteterna tog plats 
under till exempel julledigheten, december/januari.  
 

Förändringar i plan- och bygglagen 

PBL-förändringarna har i viss mån bidragit till att processerna i Botkyrka fördröjts då förnyat 
planuppdrag behövts tas politiskt för att detaljplanerna skulle kunna handläggas utifrån den nya 
lagstiftningen, som trädde i kraft den 2 maj 2011. Flera lagförändringar har drivits igenom de 
senaste åren i syfte att förenkla och effektivisera processerna (Boverket, 2015b). Detta har 
medfört att olika planer är kopplade till olika uppdateringar vilket kan, speciellt på kort sikt under 
själva övergångsperioden, förorsaka en viss förvirring hos tjänstemännen och en ineffektivitet i 
handläggningen. 
 

Ovan har faktorer som medfört att arbetet med detaljplanerna avstannat redogjorts för. Nedan 
framhålls några aktiviteter som enligt studien generellt är tidskrävande vid upprättandet av en 
detaljplan.  
 
Utredningsarbete 

De aktiviteter som gett upphov till störst tidsåtgång i detaljplaneprocesserna är framförallt 
kopplade till utredningsarbetet. Det handlar både om att det är många utredningar som behöver 
tas fram och att de tar tid. Framtagandet av en utredning har i detaljplanerna i snitt tagit mellan 1-
9 månader. Utredningarna har i huvudsak utförts av externa konsulter antingen på uppdrag av 
kommunen eller av berörda byggherrar/exploatörer. Av denna studie framgår det att 
planområdets och utredningens omfattning samt typ av utredning har stor inverkan på hur lång 
tid en utredning tar. Hur och av vem en utredning beställs, med/utan ramavtal, av byggherren, 
samt om konsulter kan påbörja arbetet direkt har också visat sig vara av betydelse. Vad som även 
framgår tydligt av studien är att det inte bara är utredningsarbetet, då konsulten utför arbetet, 
som tar tid utan att det är hela processen kring utredningarna, som i varierande grad även 
involverar kommunens tjänstemän, som resulterar i en stor tidsåtgång.  Planarkitektens roll och 
uppgift i utredningsarbetet har i de studerade detaljplanerna generellt rört sig om att skicka ut 
uppdragsförfrågningar, bedöma inkomna offerter, bistå konsulter med underlag, fungera som 
bollplank och samordnare samt slutligen bedöma utredningarna. Vilka utredningar som behövts 
tas fram varierar mellan planerna och beror bland annat på planområdets specifika 
förutsättningar, vilket material som redan funnits framtaget, t.ex. i ett inledande planprogram, 
vilka krav Länsstyrelsen eller andra berörda instanser/förvaltningar/intressenter ställt samt också 
vad planarkitekten och projektledaren själva ansett som nödvändigt att utreda. Av studien 
framgår att utredningar som berör dagvatten, buller och natur, sådant som framhålls i PBL, samt 
även trafik, gestaltning/utformning och geoteknik är vanligt förekommande. I vissa planer har 
även mer detaljerade förprojekteringar genomförts. Dessa utredningar är generellt tidskrävande 
menar flera tjänstemän som också framhåller att utredningarna troligtvis gynnar tidsåtgången för 
ett projekt i sin helhet men inte tidsåtgången för detaljplaneprocessen. En uppföljning kring 
huruvida så är fallet eller inte borde göras efter projekten slutförts.     
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Politiska processen 

Den politiska processen utgör till viss del en tidskrävande komponent i detaljplaneprocessen. I 
denna studie har tidsåtgången för detaljplanernas politiska beredning och beslutsgång uppgått till 
mellan 5 till 22 veckor totalt. I Botkyrka har beslutsgången varit längst då detaljplaner behövt 
antas i KF, och i planen för Vårsta centrum också två gånger. I Norrköping och Västerås har 
SBN haft delegation att besluta om antagandet av planerna. En analys av aktuella tjänsteskrivelser 
visar att beredningstiden uppgår till cirka 2 veckor i Västerås och 3-4 veckor i Norrköping och 
Botkyrka. Norrköping har minst antal nämndbeslut då beslut om samråd vanligtvis inte tas av 
nämnden utan av förvaltningen själv. 
 
Av studien framgår att skedet från planuppdrag till samråd tar längst tid. Bakgrunden är att det är 
inom detta skede då planförslaget i sin helhet utformas och flest utredningar tas fram. Resultatet 
av denna undersökning föranleder slutsatsen att det inom det initiala skedet är störst sannolikhet 
för att ett planarbete ska stanna av. Hur mycket tid kommunens tjänstemän och specifikt 
planhandläggaren ägnar åt arbetet med en detaljplan tros variera stort beroende på den specifika 
planens omfattning och komplexitet. För genomförandet av denna undersökning har inget 
fullständigt och utförligt material vad gäller tjänstemännens handläggningstider funnits att ta del 
av. En slutsats kring hur mycket tid som spenderats på vilket arbete och därmed vilken aktivitet 
som är mest tidskrävande för handläggarna kan inte dras inom ramarna för detta arbete.    
Anledningen till att underlag saknats har att göra med att kostnader och tider redovisats mer 
övergripande, alternativt att en sammanställning inte funnits, eller att materialet varit så pass 
omfattande att det ansetts innebära en orimlig arbetsbelastning för berörd handläggare att ta 
fram.  
 
6.2 Möjligheter till tidseffektiviseringar i detaljplaneprocessen  
Tidseffektiva planprocesser är eftersträvansvärda menar samtliga intervjuade tjänstemän. 
Bostadsbristen i regionerna och det höga trycket i kommunerna lyfts fram som aspekter till 
varför det är viktigt. Majoriteten av tjänstemännen som deltagit i studien understryker dock att 
tidseffektiviseringar i planprocessen endast är önskvärt så länge kvalitén kan bibehållas och 
planens genomförbarhet kan säkerställas. Enligt tjänstemännens syn handlar en effektiv 
planprocess om att uppnå ett bra resultat med god kvalitet inom en rimlig tid. Detta sätt att se på 
begreppet överensstämmer väl med vad Larsen (2015) kom fram till i sin studie. Hon menar att 
effektiva planprocesser inte enbart handlar om ett snabbt framtagande av detaljplaner utan också 
om kvalitet, optimalt tidsutnyttjande, demokrati samt leverans av en bra och realiserbar 
slutprodukt (Larsen, 2015).   
 
För att kunna bedöma vilka effektiviseringsmöjligheter som är genomförbara behövs kunskap 
om vilka aktiviteter och komponenter som faktiskt ger upphov till detaljplaneprocessens 
tidsåtgång. Enligt min bedömning bör därför större vikt i kommunerna läggas på 
uppföljningsarbete. I de kommuner som studerats genomförs endast mer övergripande 
uppföljningar, av plan- eller verksamhetschefen, vad gäller en detaljplans kostnad och totala 
tidsåtgång. Samtliga planhandläggare som intervjuats menar att de varken inom projektgruppen 
eller själva, i någon större utsträckning, följer upp arbetet med en detaljplan. De menar att mer 
uppföljning vore önskvärt men att tid sällan finns till detta. Jag tror att vinster skulle kunna fås av 
erfarenhetsutbyte inom projektgruppen, både internt och externt. Under intervjustudien blev det 
synligt att en plans projektledare och planarkitekt kunde uppleva en aktivitet eller en händelse på 
olika sätt. Genom att dela med sig av sina erfarenheter om vad som fungerat bra respektive 
mindre bra bör lärdom kunna dras om hur framtida planarbete kan förbättras. 
Erfarenhetsåterföring bör även ses som en del i att bidra till en mer lärande organisation vilket ett 
par av tjänstemännen efterfrågar.  
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Ett annat perspektiv som har med kommunikation att göra handlar om att hitta bättre former för 
tidig samverkan mellan involverade parter. Av studien framgår att sena inspel, från Länsstyrelsen, 
byggherrar/fastighetsägare, kommunens förvaltningar, och bristande kommunikation kan bidra 
till att planprocessen förlängs. Att få till stånd en bra dialog och samverkan i ett tidigt skede bör 
därför vara av stor betydelse. Behovet av detta lyfts inte bara fram av tjänstemännen själva, utan 
också i ett flertal utredningar. Nybyggarkommisionen (2014) pekar exempelvis på att en prövning 
av Länsstyrelsens synpunkter i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen skulle bidra till en 
effektivare process. Detta förslag tillstyrker också Cars, Kalbro och Lind (2013). I 
slutbetänkandet, En effektivare plan- och bygglovsprocess, dras detta resonemang ännu längre då 
utredaren framhåller att merparten av dialogen mellan staten och kommunen redan bör avklaras 
under arbetet med översiktsplanen (SOU 2013:34). I betänkandet, Bättre samarbete mellan stat och 
kommun - vid planering för byggande, föreslår utredarna att kommunerna ska ha möjlighet att inför 
och/eller under arbetet med detaljplaner kunna begära ett så kallat planeringsbesked från 
Länsstyrelsen avseende statens krav. Beskedet ska vara bindande vilket innebär att Länsstyrelsen 
inte ska kunna överpröva en detaljplan med stöd av 11 kap. 10 § PBL om de tidigare lämnat ett 
positivt besked (SOU 2015:109). Detta förslag tillstyrks av denna studie och bör enligt min 
mening utredas vidare. Ett planbesked som i ett tidigt skede redogör för vilka krav Länsstyrelsen 
har hade med stor sannolikhet underlättat och minimerat fördröjningen av arbetet med flera av 
planerna, speciellt för de utan föregående planprogram.   
 
Examensarbetets resultat visar på att utredningar är en stor del av vad som tar tid i 
detaljplaneprocessen. De utredningar som tagits fram har bland annat varit nödvändiga för att 
säkerställa detaljplanens kvalitet och genomförbarhet. Det framgår av studien att 
detaljplaneprocessen ofta förlängs när ett behov av kompletterande utredningar framkommer i 
ett sent skede. Mot bakgrund av detta anser jag att förhållningssättet bör vara att både kartlägga, 
samordna och upprätta nödvändiga utredningar i ett tidigt skede. Ett planbesked från 
Länsstyrelsen där krav på utredningar framgår skulle därmed kunna ge en bättre förutsägbarhet i 
processen. Flera tjänstemän anser att detaljplanearbetet skulle löpa mycket smidigare om både 
förutsättningar och intensioner redan fastställts i början av processen. Det bör dock i 
sammanhanget poängteras att studien visar på att det inte alltid är möjligt att utreda och föra 
dialoger tidigt bland annat på grund av att personer och intressenter byts ut samt att 
oförutsägbara saker dyker upp under processens gång. 
 
För att utredningsarbetet i sin helhet ska kunna bedrivas tidseffektivt krävs sannolikt att 
kommunerna har bra ramavtal så att snabba upphandlingar kan genomföras men också att 
konsulterna har beredskap att utföra uppdrag direkt när de tillfrågas. Av studien framgår att 
upphandlingsprocesser och bristande kommunikation med konsulter kan leda till 
tidsfördröjningar. En av tjänstemännen ser det som önskvärt att låta byggherrar ta in konsulter 
och utreda planområdets förutsättningar redan innan de kommer in med en 
exploateringsförfrågan till kommunen. Personen menar att byggherrarna på så sätt själva har 
möjlighet att driva på process. 
 
Vikten av en bra och tydlig översiktsplan är något som inte bara framhålls av tjänstemännen utan 
också i flera utredningar. Av betänkandet, En effektivare plan- och bygglovsprocess, framgår bland annat 
att den översiktliga planeringen bör ges större tyngd och att översiktsplanen bör utvecklas som 
verktyg. Att en tydlig och bra översiktsplan kan bidra till en minskad tidsåtgång framgår inte 
minst av detaljplaneprocesserna i Norrköpings kommun. Examensarbetet förordar att kommuner 
prioriterar och väljer att aktivt arbete med översiktsplanen samt andra strategiska dokument. 
Enligt Boverket (2012) kan en brist på strategisk planering förorsaka ineffektivitet, osäkerhet hos 
exploatörer och förlängda detaljplaneprocesser. Boverket framhåller också att det är viktigt att 
kommuner har en markberedskap, dvs. en strategi för kommunens markförvärv (Boverket, 
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2012). Detta är något som också flera tjänstemän ser som önskvärt och tror skulle kunna bidra till 
en mer effektiv planprocess. Examensarbetet föreslår att kommunerna lägger större vikt vid 
arbetet med den strategiska markberedskapen.  
 
Av rapporten, En effektivare plan- och bygglovsprocess, framgår att en bättre samverkan mellan 
kommuner och byggherrar behövs (SOU 2013:34). En möjligen uppenbar förutsättning för att 
processer ska kunna bedrivas effektivt är att alla inblandade är medvetna om vilka premisser som 
gäller. Resultatet av denna studie visar att så inte alltid är fallet. Bland annat så har oerfarna 
byggherrars brist på kunskap om vad planprocessen innebär, gjort att vissa planarbeten fördröjts. 
Ansvaret bör enligt min mening ligga på varje enskild exploatör att informera sig om vad som 
gäller kring uppförandet av en detaljplan. Kommunerna bör dock vara mer proaktiva i att ge 
tydlig och lättillgänglig information och även rådgivning till den som vill exploatera. Allt för att 
bidra till en smidigare process. Nybyggarkommissionen (2014) framhåller att ett kompetens- och 
kunskapslyft inom plan- och byggområdet behövs för tjänstemän i kommunen och på 
Länsstyrelsen. Denna studie visar tydligt på att det finns ett behov av att höja kompetensen bland 
exploatörer och byggherrar.  
 
En av de åtgärder som Cars, Kalbro och Lind (2013) föreslår ska bidra till en effektivare process 
innebär att en kommun ska bli skyldig att ekonomiskt kompensera en exploatör, den som vill 
bygga, om ett plan-/bygglovsärende drar ut på tiden (Cars, Kalbro & Lind 2013). Hur en sådan 
modell skulle se ut och fungera i praktiken är oklart. Resultat av detta examensarbete synliggör att 
det är många intressenter som är involverade i detaljplanearbetet och att parterna till stor del är 
beroende av varandra. Att en detaljplaneprocess stannar av kan, som tidigare redogjorts för, bero 
av olika anledningar och förorsakas av såväl kommunen som byggherrar, exploatörer och 
konsulter etc.   
 
Flera tjänstemän som intervjuats i denna studie anser att en bättre samverkan internt inom 
kommunen behövs. Det handlar både om att ha tydliga kommunövergripande mål samt att få till 
stånd en bättre samordnad och politiskt förankrad prioriteringsmodell för detaljplaner. Genom 
att ha öppna, tydliga och gemensamma prioriteringar bör mer effektiva samarbeten kunna 
uppnås. Det bör som jag ser det också resultera i en ökad transparens gentemot byggherrar, 
fastighetsägare och allmänheten. Nackdelen med en prioriteringsordning kan vara att projekt som 
prioriteras lågt kan bli liggande i flera år, som i fallet med detaljplanen för Skytten 10, där nya 
projekt med högre prioritering hämnade före i listan då inte tillräckligt med resurser fanns.  
 
Behovet av utökad resursförsörjning är något som framhålls av flera tjänstemän. Av studien 
framgår det att resurser måste finnas hos samtliga berörda förvaltningar för att mer tidseffektiva 
planprocesser ska kunna uppnås. Enligt Boverket (2012) är resurs- och organisationsberedskap 
en viktig del för att kommunerna ska lyckas bra med sin bostadsplanering. I dagsläget har 
kommunens handläggare hand om många planer samtidigt och nyexaminerade planarkitekter 
kastas, enligt en tjänsteman, direkt in i arbetet utan någon större support. Mot bakgrund av detta 
bör bättre stöd och backning ges till handläggarna. Traineeprogram och mentorskap för 
nyexaminerade är en möjlig lösning för kommunerna. Att planarkitekterna inte arbetar helt 
ensamma utan att en backup-person finns, utgör en annan möjlighet. För båda förslagen krävs att 
resurser tillsätts. 
 
Många av de utredningar som tagits fram de senaste åren föreslår effektiviseringsåtgärder som 
innebär att det direkta medborgarinflytandet begränsas och att överklagandemöjligheter tas bort 
eller avgiftsbeläggs. Nybyggarkommissionen (2014) och Cars, Kalbros och Linds (2013) anser att 
överklagande av detaljplaner utgör en starkt begränsande faktor för bostadsbyggandet. Även om 
överklaganden säkerligen ofta utgör en anledning till att detaljplaneprocesser förlängs så har detta 
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inte varit fallet för de planer som studerats i denna studie. Ett borttagande av 
överklagandemöjligheter av detaljplanerna hade alltså inte medfört att tidsåtgången för 
processerna, i denna studie, minskat. Anledningen till att några av planerna inte överklagades tros 
ha att göra med ett väl genomarbetat förslag samt att dialog med sakägare skett i ett tidigt skede. 
Nordstrand (2014) kom i sitt kandidatarbete fram till att det inte finns belägg för att dra 
slutsatsen att en tidig medborgardialog medför minskad risk för överklagande. Av arbetet framgår 
dock att bristfällig kommunikation och delaktighet kan resultera i längre och mer kostsamma 
processer (Nordstrand, 2014). Boverket (2015c) menar dock att risken för överklaganden kan 
minskas om berörda sakägare och intressenter inkluderas tidigt i planprocessen. I arbetet med 
detaljplanen för Malmen 1 i Västerås involverades berörda fastighetsägare i området tidigt i 
processen genom så kallade förmöten bland annat mot bakgrund av att den föregående 
detaljplanen, bostadsetapp 1, i området blivit överklagad ända upp till regeringen. Den tidiga 
dialogen med de boende förmodas ha utgjort en anledning till varför detaljplanen inte 
överklagades. Detaljplaneprocessen för Skytten 10, Västerås stad, är ett exempel på att bristen på 
tidig dialog med berörda intressenter och sakägare kan leda till att processen förlängs. Hur viktig 
tidig dialog är har sannolikt med planens förutsättningar att göra.  
 
En möjlighet till att korta ner tiden för detaljplaneprocess handlar om att öka tydligheten i vilka 
beslut som behöver fattas politiskt och på vilken nivå samt om det finns beslut som kan delegeras 
till kommunernas förvaltningar. Plangenomförandeberedningen utgångspunkt är att 
kommunfullmäktige beslutar om onödigt många detaljplaner. Beredningen anser att 
kommunerna, utifrån de allmänna principer som anges i kommunallagen, själva borde få besluta 
om hur planärenden ska antas (SOU 2013:34). I Norrköpings kommun har 
Stadsbyggnadsförvaltningen, till skillnad från de andra undersökta kommunerna, delegation att 
besluta om att en detaljplan ska gå ut på samråd. Ärendet behöver vanligtvis inte behandlas 
politiskt. Om en kommun väljer att delegera fler beslut längre ner i organisationen i syfte att 
påskynda planprocessen finns det samtidigt en risk för en otydligare politisk styrning och 
demokratisk process. Det är en avvägning som måste göras.  
 
Att se över och förbättra kommunens system, rutiner och arbetssätt framkom under intervjuerna 
som möjliga förbättringsåtgärder. Flera handläggare påtalar behovet av gemensamma 
projekthanteringssystem/projektgruppsmappar samt behovet av ett ”tidsplaneverktyg”. I 
rapporten, Effektivare planeringsprocess, ”från idé till färdig byggnad”, med hjälp av digital teknik, framhålls 
att handläggningstiden för en detaljplan kan förkortas med hjälp av digital teknik och att 
Boverket och Lantmäteriet bör engagera sig i detta och driva utvecklingen framåt (Boverket, 
2013). I denna studie har en mer djupgående analys av kommunernas rutiner och arbetssätt inte 
genomförts bland annat på grund av examensarbetets tidsram men också med hänsyn till att ett 
utvecklingsarbete just nu pågår i kommunerna som handlar om att kartlägga och se över 
kommunens processer och rutiner utifrån de nya lagförändringarna. Vad som kan konstateras är 
att ett behov av bättre system och tydligare rutiner, kring bland annat dokumenthanteringen, 
finns. Vid genomförandet av undersökningen blev det uppenbart att inga kommunövergripande 
projektsystem finns att använda i de undersökta kommunerna och att arbetsmaterial ofta sparas 
ner på respektive handläggares ”skrivbord”. Detta förvårar inte bara ett gemensamt 
utvecklingsarbete och uppföljning utan även eventuellt överlämningsarbetet om handläggare byts 
ut under projektets gång.  
 
6.3 Forskningsförslag 
I denna studie har enbart detaljplaneprocessen studerats och som inledningsvis nämnts är 
processen endast en del i den större stadsbyggnadsprocessen från idé till färdig byggnad. I studien 
framhålls det av flera tjänstemän att ett väl genomarbetat planförslag som medför att 
detaljplaneprocessen tar längre tid i slutändan ändå kan leda till att den övergripande processen 
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för projektet i sin helhet kan gå snabbare. Enligt min mening finns det ett behov av mer 
forskning som fördjupar kunskaperna om hela stadsbyggnadsprocessen. Vilka skeden det är som 
tar tid, vilka komponenter påverka tidsåtgången och vilka möjligheter till effektiviseringar finns? 
Varför uppförs inte bostäder i direkt anslutning till att vissa detaljplaner vinner laga kraft? 
 
Av arbetets resultat framgår det att flera av kommunerna antingen har eller överväger en 
hopslagning av förvaltningar i syfte att skapa smidigare processer. Om sammanslagningar av 
förvaltningar faktiskt leder till att planprocesser blir effektivare borde beforskas.  
 
Avslutningsvis bör det framhållas att detta examensarbete baseras på underlag som fåtts fram 
genom en djupgående analys av två detaljplaner i var och en av de tre kommunerna Botkyrka, 
Norrköping och Västerås. Fler studier som liknar denna borde göras i andra kommuner så att en 
mer heltäckande bild kan fås om vilka aktiviteter och komponenter som ger upphov till 
tidsåtgång i detaljplaneprocessens olika skeden. 
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Figurer	  
Figur 1. Examensarbetets övergripande arbetsprocess. Egen illustration 
Figur 2.  Plan- och tillståndssystem, PBL. Egen illustration 
Figur 3. Detaljplaneprocessens olika skeden. Egen illustration  
Figur 4. Processen för upprättande av en detaljplan enligt PBL 1987:10 och PBL 2010:900. Hämtad från  
SOU 2008:68 Bygg - helt enkelt! (2016-03-02) 
Figur 5 Organisationsschema Botkyrka kommun. Hämtad från Botkyrka kommun (2015f). Organisation 
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/safungerarkommunen/organisation (Hämtad 2016-
03-11) 
Figur 6. Illustration över planområdet. Hämtad Botkyrka kommun (2014b). Antagandehandlingar och 
granskningsutlåtande. Antagande av detaljplan för Sandstugan, Uttran, Botkyrka kommun (plannr 60-35). 
Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF/2010:214 
Figur 7. Illustration över områdets fastighetsägare. Hämtad Botkyrka kommun (2014b). 
Antagandehandlingar och granskningsutlåtande. Antagande av detaljplan för Sandstugan, Uttran, 
Botkyrka kommun (plannr 60-35). Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF/2010:214 
Figur 8, Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Sandstugan, 
Botkyrka kommun. Egen illustration 
Figur 9. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen Sandstugan, Botkyrka 
kommun. Egen figur 
Figur 10. Vy över planområdet. Hämtad från Botkyrka kommun (2014g). Granskningshandlingar 
och samrådsredogörelse, dp 71-06x. Förslag till detaljplan för Vårsta centrum, Botkyrka kommun. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. sbf/2014:255 
http://www.botkyrka.se/boochbygga/detaljplaner-och-program-under-arbete/tumba-
grodinge/V%C3%A5rsta-Centrum (2016-04-05) 
Figur 11. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Vårsta centrum, 
Botkyrka kommun. Egen illustration 
Figur 12. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Vårsta centrum, 
Botkyrka kommun. Egen figur 
Figur 13. Organisationsschema, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun (2016e). 
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Organisationsbroschyr. http://www.norrkoping.se/organisation/kommunen/norrkopings-
kommuns-organ/ (2016-04-11) 
Figur 14.  Illustration över processen från beslut om planuppdrag till beslut om laga kraft. Hämtad från 
stadsbyggnadskontorets arbetsmaterial. Norrköpings kommun (2016f). 
Figur 15. Planområdets avgränsning. Hämtad från Norrköpings kommun (2016c). 
Antagandehandlingar. Plan- och genomförandebeskrivning, tjänsteskrivelse (beslut om antagande), 
behovsbedömning, granskningsutlåtande & beslut om laga kraft, Östantill 1:2. Stadsbyggnadskontoret. SPN 
2010/0184 214 (2016-05-10) 
Figur 16. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplaneprogrammet och 
detaljplanen för Nya Torget (Östantill 1:2), Norrköpings kommun. Egen illustration 
Figur 17. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i programmet och detaljplanen för Nya 
Torget (Östantill 1:2), Norrköpings kommun. Egen figur 
Figur 18. Illustration över planerad bebyggelse. Norrköpings kommun (2015b). Granskningshandlingar. 
Plan- och genomförandebeskrivning, plankarta samrådsredogörelse & tjänsteskrivelse (beslut om granskning) 
Östantill 1:2. Stadsbyggnadskontoret. SPN 2010/0184 214  
Figur 19. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Rörjningen 3:1, 
Norrköpings kommun. Egen illustration 
Figur 20. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Röjningen 3:1, 
Norrköpings kommun. Egen figur 
Figur 21, Organisationsschema, Västerås stad. Västerås stad (2016d). Stadsbyggnadsförvaltningen. Västerås 
stad http://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-
organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen--.html (2016-05-01) 
Figur 22. Illustration över vilka aktiviteter som ägt rum vid upprättandet av detaljplanen för Skytten 10, 
Västerås stad. Egen illustration 
Figur 23. Illustration över föreslagen byggnation planbeskrivning. Västerås stad (2013a). 
Samrådshandlingar. Plan- och genomförandebeskrivning & tjänsteskrivelse (beslut om samråd), Skytten 10. 
Stadsbyggnadsförvaltningen. Dnr: 2013/61-BN- 213 
Figur 24. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Skytten 10, Västerås 
stad. Egen illustration 
Figur 25. Gäddeholms lokalisering i Västerås samt förslag till utbyggnadsetapper. Västerås stad (2010). ÖP 
60 - Översiktsplan för Gäddeholm. Stadsbyggnadskontoret 
http://www.vasteras.se/download/18.3c98327214c332c6cc3827d/1427441835277/F%C3%B6r
djupad+%C3%B6versiktsplan+f%C3%B6p+60+planhandling+godk%C3%A4nd.pdf (2016-04-
01) 
Figur 27. Sammanställning av tidsåtgången för respektive aktiviteter i detaljplanen för Malmen 1, Västerås 
stad. Egen figur 
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8 Appendix  
	  
8.1 Detaljplan för Sandstugan Uttran, Botkyrka kommun 
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8.2 Detaljplan för Vårsta centrum (Vårsta 1:58 m.fl.), Botkyrka kommun 
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8.3 Detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom 
Östantill i Norrköpings kommun 
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8.4 Detaljplan för fastigheten Röjningen 3:1 med närområde i Åby i Norrköpings 
kommun 
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8.5 Detaljplan för Skytten 10, Norra Haga, Västerås stad 
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8.6 Detaljplan för Malmen 1, del av Gäddeholm 2:1 m fl. Gäddeholm, Västerås stad 
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