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Göteborg växer
Visionsarbetet för det framtida Göteborg och 
Centrala Älvstaden har varit i fokus under 2011-12. 
Diskussionen om vad som ska förnyas och omvandlas 
har varit intensiv. Frågan om att gå från vision till 
genomförande har inledningsvis inte rönt samma 
uppmärksamhet.

Under den internationella workshop, som Centrala 
Älvstaden arrangerade i Göteborg i juni 2011, var en 
lärdom från medverkande experter att städer som är 
framgångsrika har en förmåga att både formulera en 
tydlig, samlande vision och finna effektiva former för 
att genomföra den.

En kvalificerad diskussion
Vi håller med om att det inte räcker med att formulera 
en vision. Det är lika viktigt att finna former för hur 

visionen ska genomföras och hur olika intressenter tar 
sitt ansvar i detta arbete. Det behövs en genomgripande 
diskussion mellan olika aktörer om hur detta lämpligen 
kan ske.

Vi har initierat en jämförande studie av hur 
genomförandefrågor hanteras i stadsutvecklings-
projekt av Centrala Älvstadens storlek och komplexitet. 
Utgångspunkt för studien är en genomlysning av 
framgångsfaktorer och fallgropar i fyra nordiska 
projekt.

Verktyg för genomförandet
Vår förhoppning är att få till stånd en konkret 
diskussion om hur olika aktörer kan medverka i 
arbetet med att gå från vision till byggd miljö. Dagens 
verktyg behöver vässas och nya behöver utvecklas 
inom planering, byggande och förvaltning. Vi hoppas 

att vårt bidrag ska hjälpa Göteborg Stad och andra 
berörda parter att utveckla sina arbetsformer  så att 
dessa möter framtidens krav.

Studien är gjord av arkitekt SAR/MSA Erik Linn. För 
innehållet i rapporten svarar författaren.

Bengt Christensson
VD CMB

Lena Hasslöf Gustafsson
Ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Göteborg

Bo Aronsson,
Projektledare Centrala Älvstaden

Vägar till framgång
INLEDNING

Fyra nordiska städer har på olika 
sätt lagt grunden för framgångsrika 
genomföranden av sina visioner.
Göteborg behöver hitta sin väg från 
vision till byggd miljö.
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Om studien

Nya stadsdelar vid vattnet
Den här studien jämför utgångspunkterna för Centrala 
Älvstaden i Göteborg med fyra andra pågående 
stadsutvecklingsprojekt i Norden – Västra Hamnen i 
Malmö, Nordhavnen i Köpenhamn, Fjordbyen i Oslo 
och Busholmen i Helsingfors.

Alla projekten utgörs av tidigare hamn- och 
kajområden som med sina attraktiva vattennära lägen 
nu omvandlas till nya centrala stadsdelar. Sinsemellan 
rymmer projekten både likheter och skillnader. 

Centrala Älvstaden är störst
Centrala Älvstadens yta visar sig vara studiens 
överlägset största, lika stor som dem i Köpenhamn 
och Oslo tillsammans. Centrala Älvstaden är också till 
skillnad från de andra omgiven av stad på alla sidor, 
vilket gör att utmaningarna är stora.

Området kommer att få en helt avgörande 
sammanlänkande roll när Göteborgs innerstad 

expanderar. Projektet handlar därför inte bara om 
vad som kommer att ske inom själva området, utan 
också vilka utvecklingsmöjligheter det kommer att ge 
stadsdelarna i dess närhet. 

Genomförandet av visioner en stor fråga
Stadsbyggandet präglas idag av stark idéutveckling. 
Alltmer komplexa frågor kräver svar när samhället 
ska göras hållbart. Göteborg har chansen att både 
lära från sina omkringliggande nordiska grannar, 
och själv bidra till nya kunskaper inom den hållbara 
stadsutvecklingen.

Med förra årets internationella workshop och 
omfattande medborgardialog gjorde staden ett 
ambitiöst anslag för att formulera den vision som ska 
presenteras under våren 2012. Den kommer att behöva 
stöd av nya strategier som säkerställer att visionen 
kan genomföras. Och att den blir genomförd över 
tid. Göteborgs agerande kommer att dra omvärldens 

blickar till sig. 
Städer som är framgångsrika i sin stadsutveckling har 

en förmåga att både formulera en tydlig och samlande 
vision och effektiva former för att implementera den. 
För att lyckas krävs en organisation för genomförandet 
med ett tydligt mandat för ett långsiktigt, välfungerande 
och dynamiskt samspel mellan det offentliga och 
näringslivet, mellan kommunen och privata aktörer.

Fyra framgångsrecept
I den här studien har vi funnit fyra tydliga 
framgångsfaktorer som var och en bidrar till att 
projekten i dessa städer når goda resultat:

Malmö skaffar sig en bra start och en metod. Västra 
Hamnens inledande projekt väckte uppmärksamhet 
och fyllde tydliga behov. Med den nyligen införda 
värdeplaneringen etablerar staden en gemensam 
arbetsprocess med karaktären av samarbete snarare än 

BAKGRUND OCH SYFTE

De nordiska städerna står inför stora 
utmaningar när nya centrala kajområden 
byggs ut. Göteborg kan bidra till 
idéutbytet om hur planerna genomförs.
Men olika intressen behöver koordineras.



Malmö
Västra Hamnen 
Yta: 1,7 km²
Mål: 7 500 invånare
Täthet: 4 400 inv/km² 
Tidigare varvs- och
industriområde nordväst
om centrum. Bildar stadens
nya möte med Öresund i väster.

Köpenhamn
Nordhavnen 
Yta: 2 km²
Mål: 40 000 invånare
Täthet: 20 000 inv/km² 
Tidigare hamn- och industri-
område 4 km nordost om
Hovebangården.

Oslo
Fjordbyen 
Yta: 2,5 km²
Mål: 18 000 invånare
Täthet: 7 200 inv/km² 
Kajområde som sträcker sig
längs fjorden i hela stadens
längd. Började utvecklas
redan på 80-talet.

Helsingfors
Västra Hamnen 
Yta: 2,5 km²
Mål: 16 000 invånare
Täthet: 11 200 inv/km² 
Utfyllda före detta hamn-
ytor sydväst om centrum.
Busholmen utgör den
mittersta delen.

Göteborg
Centrala Älvstaden 
Yta: 4,7 km²
Möjligt: 50 000 invånare *
Täthet: 10 700 inv/km² * 
Stort centralt område på
båda sidor om Göta älv.
* Invånarantalet beräknat
på genomsnittlig täthet
hos de fyra andra projekten.

Göteborg C

Köbenhavns
Hovedbangård

Gustav Adolfs torg

Rådhuspladsen

Stortorget

Rådhusplassen

Oslo S

Helsingfors C

Senatstorget

Malmö C

0 1 km Skala 1:100 000
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förhandling, innan det formella detaljplanearbetet tar 
vid. Därmed får man aktörerna att dra åt samma håll i 
det vidare arbetet.

I Köpenhamn samverkar stad och infrastruktur. 
Nordhavnen-projektets markförsäljning finansierar 
delar av utbyggnaden av stadens tunnelbana, Metron. 
Metron gör i sin tur det nya området tillgängligt med 
korta restider från centrum. Utvecklingen av stad 
och infrastruktur går hand i hand, och stärker stadens 
hållbarhetsprofil.
 
Oslo bygger bort barriärerna. Fjordbyen utgår 
från en tydlig identifiering av hindren för stadens 
möte med vattnet – trafikleder, järnvägsspår och 
hamnterminaler. Genom att flytta dessa frigörs arealer 
för ny stadsutveckling. Vägtullar bekostar de nya 
trafiklösningarna och en utbyggd kollektivtrafik. 

Utvecklingen belastar inte skattebetalarna, tack 

vare de exploateringsavtal som utvecklats under flera 
årtionden.

Helsingfors pekar ut ett tydligt mål. På Busholmen 
väljer Helsingfors att bygga vidare på innerstadens 
kvartersbebyggelse. Staden har positiva erfarenheter 
av liknande tidigare projekt. Med ett tydligt mål blir 
detaljplaneringens förberedande processer effektiva.

Göteborgs strategiska läge
Göteborg befinner sig med Centrala Älvstaden i 
ett historiskt avgörande läge, men utvecklingen 
utmanas av både nationella och regionala intressen. 
En  framträdande fråga har varit den om framtida 
fasta förbindelser över älven. Men även andra frågor 
som trafiklederna i centrala områden visar behovet av 
koordinering kring stadens utveckling, så att stad och 
infrastruktur inte motarbetar varandra. Som en motvikt 
till kraven på ny infrastruktur behöver potentialen i en 

sammanhängande stadskärna värdesättas och lyftas 
fram.

En strategi för visionens genomförande behöver 
lägga grunden för just sådana koordineringar av olika 
intressen, så att grundläggande lösningar som tjänar 
alla parter kan etableras tidigt i processen.

Vad är Göteborgs väg till framgång?
På de följande sidorna presenteras resultatet från 
studierna av de fyra städernas projekt fördelat på fyra 
teman – Vision, Aktörer och organisation, Markpolitik 
och finansiering och Genomförande och uppföljning. 
Materialet bildar en enkel katalog med exempel på 
genomförande av visioner. Varje tema avslutas med 
kortfattade exempel på hur frågorna kan kopplas till 
Göteborg.

Förhoppningen är att resultatet ska kunna lämna 
konstruktiva bidrag till de spännande processerna 
kring genomförandet av det nya Göteborg.
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Påverkar hela Göteborg
VISION 

Centrala Älvstadens storlek och centrala 
placering gör den unik. Göteborg ska 
inte bara möta älven, staden ska också 
kopplas samman.

Uthållighet lönar sig
Malmö baserade visionen för Västra Hamnen på idén 
om Kunskapsstaden för att ta sig ur 90-talskrisen. 
Öresundsbron lade grunden för en ny region, och 
Malmö valde att starta med identitetsstarka men också 
kontroversiella projekt som Bo01 och Turning Torso. 
Över tid har Västra Hamnens framgångsberättelse 
bidragit till stadens och regionens blomstring.

Staden har nu genomfört en omfattande 
halvtidsutvärdering som ett led i den återkommande 
analysen av utvecklingen. Parallellt uppdateras 
visionen för Västra Hamnen.

Avlägset område bara fem minuter bort
Köpenhamns ledord för visionen är hållbarhet, 
som styr allt innehåll i projektet. En internationell 
arkitekttävling 2008 gav 180 förslag. Tre vinnare 
utsågs.

Nordhavnen ligger fyra kilometer från centrum, 

men med Metron blir den en central punkt bara fem 
minuter från Tivoli.

Flyttad infrastruktur öppnar mot vattnet
Fjordbyen ska göra stadens kajområden tillgängliga för 
Osloborna. Idag är vägen ut mot den breda sjöfronten 
hindrad av tre barriärer: trafikleder, järnvägsspår och 
hamnterminaler. Den stora utmaningen är att öppna 
upp mot vattnet. Visionen formulerades redan på 
80-talet, och utvecklingen sker över lång tid genom 
en rad självständiga projektområden med individuella 
förutsättningar. 

En förlängning av innerstaden
Helsingfors bygger vidare på framgångsrika 
konceptet ”tät kvartersstad”. En  förtätad bebyggelse 
ökar möjligheten till hållbara lösningar och en mer 
heltäckande service i stadsdelen.

Kopplar samman staden. Centrala Älvstaden 
är unik i det nordiska sammanhanget, omgiven av 
stad på alla sidor. Till skillnad från Helsingfors ska 
den inte bara förlänga den befintliga stadskärnan, utan 
också koppla samman omkringliggande stadsdelar.

Infrastrukturen är grundläggande. För-
bindelser över Göta älv och utvecklingen av 
kollektivtrafiken bortom det Västsvenska paketet är 
avgörande frågor. Infrastrukturen hänger samman 
med visionen liksom i Oslo och Köpenhamn.

Innerstaden expanderar för första gången 
på 150 år. Göteborgs stadskärna har egentligen 
inte expanderat sedan Vasa- och Linnéstäderna på 
1860-talet. Det kräver ny kunskap och nya metoder av 
de offentliga och privata aktörer som ska omvandla de 
befintliga ytorna till 2000-talets nya stad.

Göteborg
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Vad är visionens 
viktigaste 
och mest 
karaktäristiska 
grunder?

• Malmö etablerade Kunskapsstaden som ett 
svar på 90-talets kris och som ett nationellt 
exempel på hållbar stadsutveckling. 
Bo01, etableringen av Malmö högskola 
och Öresundsbron var de grundläggande 
pusselbitarna.
• Sedan dess har ingen ny överordnad vision 
formulerats, men parallellt med arbetet med 
värdeprogrammen kommer en ny vision att 
sammanställas.

• Hållbarheten är visionens ledord, och 
bildar grunden för allt innehåll.  
• Det mer perifera läget gör att Metron blir 
en avgörande del i projektet.
• By & Havn ställer upp andra mål med 
Nordhavnen än med de tidigare genomförda 
Ørestads- och Sydhavnsprojekten, då 
förutsättningarna vad gäller tid och plats är 
annorlunda.

• En tävling 1982 etablerade tanken om 
fjordbyen – att staden ska föras fram 
till vattnet genom borttagande av tre 
barriärer: trafikleder, järnvägsspår och 
hamnterminaler.
• Projektet utmärker sig genom 
utbredningen – det omfattar hela Oslos 
sjöfront.
• Det spänner över lång tid, från det tidiga 
80-talets Aker Brygge till delar som ännu 
inte är påbörjade.

• Att det är tät kvartersstad man ska bygga, 
som en direkt förlängning av innerstaden.
• En högre exploatering har större chans 
att bli hållbar, och möjliggör en högre 
servicegrad.
• Att containerhamnen flyttas men färje- och 
kryssningstrafiken blir kvar i området.  

Vilka strategier 
finns för 
visionens 
genomförande?

• Organisationsformerna justeras efter 
tidigare erfarenheter. Bl a har man nu en 
styrgrupp för hela värdeprogrammet, i 
tillägg till styrgrupperna på projektnivå.
• Värdeplaneringen som metod (se nästa 
avsnitt).

• Användandet av tävlingsmomentet: 180 
förslag i internationell arkitekttävling. 3 
vinnare utsedda. Tävlingen formulerade 
hållbarhetstemat. 
• 2 stora medborgarmöten föregick 
tävlingen.
• By & Havn och kommunen har tecknat två 
civilrättsliga avtal utöver det som regleras 
i lagen: det ena täcker infrastrukturen, det 
andra sociala och energimässiga frågor. 
Avtalen är godkända av kommunpolitikerna 
och B&Hs styrelse.

• Intäkter från frigjorda hamnområden 
investeras i Sydhavnsterminalen, vars 
kapacitet ökas.
• Utökad kryssningsverksamhet med 
centralt placerade (ej blockerande) 
terminaler och kajer.
• Skattebetalarna ska inte betala 
utvecklingen, men får tillgång till ny 
infrastruktur och tillgängliga kajer.
• Allmän plats finansieras genom 
exploateringsbidrag från byggherrarna.

• Stadsutvecklingen leds med tydligt mandat 
av kommunen inom ordinarie organisation 
och verksamhet.
• Staden lånar till utvecklingen och tidig 
utbyggnad av kollektivtrafik, men ser detta 
som nödvändigt och befogat.
• Att kollektivtrafiken finns med från början 
är viktigt – de boendes resvanor avgörs det 
första halvåret.

Finns det 
några intresse-
konflikter och 
hur hanteras de?

• I värdeplaneringen för Varvsstaden 
uppstod problem med exploatörens krav 
i vissa frågor, t ex om tätheten räknas på 
hela området eller per kvarter. Sedan dess 
identifieras knäckfrågor mer ingående i 
värdeprogrammet.
• Kommunens krav för att få fram 
förskolor och annan allmän service i tid 
är inte tillräckliga. Bör regleras bättre i 
exploateringsavtal (gäller när kommunen 
inte äger marken).

• Kommunen är planmyndighet och 
dessutom representerad i By & Havns båda 
ägarhalvor. 
• Kommunen och staten har skaffat sig ett 
långvariga samarbetsrutiner. Hamnen såg 
sig tidigare som självägande, men avgjordes 
i rättsprocess som varande statlig. 
• En grannkommun har överklagat de 
planerade landutfyllnaderna ända upp i 
Högsta Domstolen. HD:s beslut sätter stopp 
för ytterligare utfyllnader och vindkraftverk.

• Oslo Havnevesen var länge motståndare 
mot planerna, som hotade deras verksamhet.
• Beslutet att Oslo ska utvecklas till en 
fjordby snarare än en havneby kunde tas 
först 2003 efter ett politiskt majoritetsskifte 
i kommunen. Kärnan i beslutet var att göra 
kajerna allmänt tillgängliga.
• Det skulle dröja till 2008 innan skiljelinjen 
mellan stadsutvecklingsområdet och 
Sydhavna lades fast, och hamnen därmed 
var tryggad.

• Lasbilstrafiken till och från färjehamnen 
(tunnel diskuteras).
• Gångbro från city skjuts på framtiden.
• Grannkommunen Espoo har en annan 
syn på stadsutvecklingen, vilket kan få 
betydelse om den kommunsammanslagning 
som nu diskuteras i Finland genomförs.

Hur står visionen 
emot ändrade 
förutsättningar?

• Värdeplaneringens fokus på överordnade 
faktorer ger flexibilitet.
• Värdeprogram och kvalitetsprogram 
kompletterar varandra.

• Visionens ambitionsnivå inkluderar även 
konjunkturmässig stryktålighet.

• Visionen är såpass generell och 
genomförs under så lång tid att 
anpassningsmöjligheterna är många.

• Visionens huvudinnehåll är centrala 
bostäder i innerstadsmiljö. Det finns en 
stor efterfrågan på detta över tid, oavsett 
konjunktur.

VISION

Malmö
Västra hamnen

Köpenhamn
Nordhavnen

Oslo
Fjordbyen

Helsingfors
Busholmen



Delprojekt

Värdeprogram

Programarbete i injeorganisation

Delprojekt

Värdeprogram

Delprojekt

Värdeprogram

Programägare
SBK, FK, GK, MF
Värdeprogram

Programstyrgrupp
SBK, FK, GK, MF
Avd-chefer

Programledning
SBK
Programledare
Programadm / informatör

Programgrupp
SBK, FK, GK, MF
Projektledare

Extern referensgrupp
Byggherrar / fastighetsägare

Delprojekt

Värdeprogram

Delprojekt

Värdeprogram

Tema
Halvtidsanalys
Utvärdering

Tema
Vision VH
Värdeprogram

Delprojekt
Höga hus
Värdeprogram

Delprojekt

Värdeprogram
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Olika organisationsformer
I Malmö och Helsingfors leds det kommunala arbetet 
med en traditionell ansvarsfördelning, där kommunen 
har ett starkt och tydligt mandat för planering och 
utveckling. 

Oslo har en liknande fördelning, men här blandas 
dessutom statliga och kommunala intressen i 
infrastrukturlösningarna. Köpenhamn löser blandade 
kommunala och statliga intressen med ett gemensamt 
utvecklingsbolag, By og Havn. På olika sätt möter 
städerna därmed komplexiteten som uppstår med två 
inblandade politiska nivåer.

Att hålla fast vid projektens långsiktiga mål och 
genomföranden blir en utmaning när de bägge 
nivåernas politiska majoriteter skiftar över tid.

Malmös värdeplanering skapar samsyn
Malmö har utvecklat en metod där planprocessen 
ges karaktären av ett idémässigt samarbete snarare 

än en förhandling. Metoden kallas värdeplanering. 
Den utformas av staden som en inledande dialog 
mellan staden och aktörerna innan den formella 
detaljplaneprocessen tar vid. Parterna fokuserar på 
överordnade kvaliteter och lösningar på kritiska 
knäckfrågor, och etablerar en samsyn som ligger till 
grund för den efterföljande detaljplaneprocessen. Det 
bäddar för ett långsiktigt ansvarstagande. 

Ekonomin är central i organisationen
Med en ekonomisk förvaltning direkt under 
Stadsdirektören säkerställer Helsingfors att planering 
och utveckling stäms av med de ekonomiska 
ramarna.

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune 
har på motsvarande sätt ett speciellt Center for 
Byudvikling med fokus på samspelet mellan fysisk 
och ekonomisk planering.

Samsyn i Göteborg. Göteborg bör studera 
Malmös exempel med värdeplaneringen, för att 
etablera en bred samsyn i stadens övergripande frågor, 
både mellan stadens politiker och tjänstemän och 
mellan staden och marknadens aktörer. Därefter kan 
ett effektivt och målinriktat arbete inledas.

Ekonomi ger långsiktighet. En tydligare 
koppling mellan den kommunala ekonomin 
och stadsplaneringen ökar möjligheterna för ett 
strategiskt helhetstänkande i Göteborgs utveckling.

Ge plats åt fler och mindre aktörer. Göteborg 
vinner på att låta både stora och små aktörer bli 
delaktiga i utvecklingen, med personliga och 
variationrika resultat som mål.
 

Tydliga mål och mandat
AKTÖRER OCH ORGANISATION 

Visionens hållbara mål kräver fungerande 
samarbeten för att genomföras. Aktörerna 
ska bana vägen för resultat med stark 
identitet.

Göteborg

Organisation för värdeprogram Västra Hamnen i Malmö
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Vilka är 
aktörerna?

• Staden genom Stadsbyggnadskontoret, 
Fastighetskontoret, Gatukontoret och 
Miljöförvaltningen.
• Ett antal större privata aktörer som deltar i 
planering och genomförande.

• By & Havn I/S – utvecklingsbolag som 
ägs av Københavns Kommune (55%) och 
staten (45%).
• Købehavns Kommune genom Center for 
Byudvikling, under Økonomiforvaltningen.

• Staden genom Plan- og bygningsetaten, 
Eiendoms- og byfornyelseetaten, 
Bymiljøetaten, Oslo Havn KF med 
dotterföretaget HAV Eiendom AS.
• Staten genom Norges Statsbaner med 
dotterföretaget ROM Eiendom AS, Statens 
vegvesen, Jernbaneverket, Riksantikvarien. 
• Privata aktörer

• Staden genom Stadsplaneringskontoret 
och Ekonomi- och planeringscentralen. 
• Alla de stora utvecklingsområdena 
i Helsingfors är representerade i 
Utvecklingsavdelningen, som lyder direkt 
under stadens finansdirektör.

Vad krävs av 
marknadens 
aktörer?

• Aktörerna bjuds in i värdeprograms- och 
organisationsarbetet, för att tillsammans 
med staden komma överens om 
gemensamma grunder i värdeplaneringen. 
För detta krävs vilja till dialog och 
lyhördhet.

• Aktörerna kommer in i processen nu, 
efter salgskonferencen (se avsnittet om 
Genomförande).

• Att de kommer överens med staden om 
exploateringsbidrag, alternativt ansvarar 
för och bygger ut allmän plats, som lämnas 
över till kommunen efter färdigställande.

• Att man delar visionen. 
• Många aktörer har valt välkända 
arkitekter, vilket ger området status. 
• Aktörerna ställer ut sina projekt i Expon, 
mot ersättning

Vad krävs av 
staden och 
politikerna?

• Staden måste ha tilltro till de aktörer som 
bjuds in till den inledande värdeplaneringen.
• Staden etablerar genom värdeprogrammet 
en arena för diskussion.

• Styrelsen i bolaget består av politiker på 
riks- och kommunnivå. Framtiden kräver 
att man når politisk enighet mellan dessa 
nivåer.

• Att man kommer överens med staten, till 
exempel om hur man löser barriärfrågorna.
• Att man kommer överens med markägarna 
om exploateringsbidrag.

• Den tilltagande komplexiteten i 
dagens stadsutveckling ställer krav på 
beslutsfattarna.
• Politikerna har överlag lättare för att 
fokusera på mjuka värden som skolan och 
sociala frågor. 

Hur får man alla 
att omfamna 
visionen?

• Genom ett förvaltningsövergripande 
programarbete, som leder till samsyn.
• Den halvtidsutvärdering som nu 
genomförs etablerar en gemensam 
kunskapsbas.

• Det skrivs in i avtalen. • Visionen är allmänt formulerad vilket ger 
möjlighet för ett brett samtycke.

• Tydlighet i formuleringarna. Man 
använder konkreta referenser i den egna 
staden för visa på målen. 
• Tydliga krav, t ex på byggherrarna 
att etablera butiker i huvudstråkens 
bottenvåningar.

AKTÖRER OCH 
ORGANISATION

Malmö
Västra hamnen

Köpenhamn
Nordhavnen

Oslo
Fjordbyen

Helsingfors
Busholmen
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En levande stadskärna är ingen slump. Den 
avgörs i hög grad av den politik och finansiering 
som ligger bakom. Med fler små och stora 
aktörer blir Göteborg en mer varierad stad.

Blandat ägande ger ökad dynamik
Malmö har i Västra Hamnen arbetat med ett blandat 
offentligt och privat markägande. Det har gett en 
balans mellan kommersiell drivkraft och kommunal 
styrning, med möjlighet att variera utbyggnadstakt 
och bostadstyper efter skiftande konjunkturer.

I Köpenhamn ska metron finansieras
Metron i Köpenhamn byggs nu ut med Cityringen 
under stadens centrum. Den är en förutsättning 
för Nordhavnens utveckling, och finansieras av 
markförsäljningen i Nordhavnen. Därmed är det nya 
området "ekonomiskt intecknat" i förväg. På liknande 
sätt finansierade markförsäljningen i stadsdelen 
Ørestaden Metrons första etapper.

I översiktsplanen slår staden fast att det för närvarande 
inte ska öppnas fler områden för utveckling. Därmed 
får man möjlighet att fokusera insatserna.

Utvecklingen belastar ej skattebetalarna
Oslo arbetar efter en modell där exploatören genom 
exploateringsavtal får bidra till finansieringen av 
allmänna platser. Nivåerna avtalas projektvis. Staden 
och hamnen hanteras med separata ekonomier, där 
den senare säkrar den långsiktiga utvecklingen.

Central mark redan från början
Helsingfors lånar till finansieringen av Busholmen, 
med vetskapen att investeringarna betalar sig på sikt. 
Spårväg byggs ut direkt i det nya området, eftersom 
undersökningar visar att invånarnas resvanor avgörs 
under det första halvåret.

Stad och infrastruktur. Utveckling av 
stad och infrastruktur ska gå hand i hand, så att 

tidiga nyckelprojekt kan genomföras med stöd 
av kommunikationer, inte minst över älven. Det 
möjliggör också för staden runt omkring att ta del av 
utvecklingen. 

Tillfälligt utnyttjande. Marken kommer att 
utvecklas under lång tid. Ej färdigställda ytor ska kunna 
utnyttjas tillfälligt för att underlätta finansieringen och 
göra staden levande.

Ett blandat markägande. Göteborg bör studera 
Malmös positiva erfarenheter med ett blandat privat 
och offentligt markägande.

Bädda för en mer varierad stad. Nya områden 
bör få rimlig tid på sig att utvecklas innan de bär 
sig ekonomiskt, genom anpassade avkastningskrav. 
Det ökar möjligheterna att genomföra visionerna, 
men kräver väl utvecklade strategier i mark- och 
finansieringsfrågorna. 

Grunden för en rikare stad
MARKPOLITIK OCH FINANSIERING 

Göteborg
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Vad är de 
viktigaste dragen 
i markpolitiken, 
och hur 
kopplas den till 
finansieringen?

• I samband med 90-talets kris förvärvade 
staden SAAB:s mark. En mindre del såldes 
vidare till en privat aktör.
• Ett blandat offentligt och privat 
markägande har utnyttjats som en drivkraft 
i planeringen, där större kommunal kontroll 
i ena fallet ställs mot större kommersiella 
krav på framdrift i det andra.
• Genomförandeavtal reglerar 
byggherrarnas exploateringsbidrag till 
kommunen för tidigare genomförda 
investeringar, till exempel gator.

• Markförsäljningen finansierar den 
pågående utbyggnaden av Cityringen 
(tunnelbana),som är en förutsättning för att 
restiden mellan Nordhavnen och city ska 
kunna bli 5 minuter. 
• Metron har hittills finansierats av såväl 
Ørestaden som södra delen av Nordhavnen. 
• Eventuellt överskott (eller underskott) ska 
tillbaka till ägarna. 
• Översiktsplanen slår fast att fler 
exploateringsområden än de nu pågående 
inte ska öppnas. En ny ÖP om fyra år tar 
ställning till om nästa etapp av NH ska 
inledas.
• Stadens stora infrastruktursatsningar 
kan komma att kräva ökad framtida 
exploatering.

• Mark som frigjorts från trafik- och 
hamnändamål säljs och utvecklas. 
• Anläggning av allmänna platser, gator, 
parker och kajer finansieras genom bidrag i 
markägarnas exploateringsavtal.
• Skattebetalarna belastas inte ekonomiskt.
• Kopplas till finansieringen genom 
exploateringsavtal, där finansiering och 
utbyggnad av allmän plats regleras.
• Utvecklingen styrs av två separata 
ekonomier, stadens bykasse och Oslo Havn 
KF:s havnekasse. Den senare säkerställer 
möjligheten till stadsutveckling och ny 
infrastruktur över tid, och ligger utom 
räckhåll för kommunpolitikerna.

• Staden bygger ut infrastrukturen tidigt, 
som finansieras genom lån, skatteintäkter 
och framtida markintäkter.
• Staden tar generalplanekostnader tidigt i 
processen.
• Det finns skattemässiga anledningar för 
kommunen att inte bilda kommunalt bolag 
för projektet.
• En högre exploatering generar större 
försäljningsintäkter och högre framtida 
skatteinkomster. Det möjliggör också ett 
högre inslag av service i området.

Hur säkras 
ekonomisk och 
social spridning?

• I köpeavtalen regleras fördelning 
av bostads- och hyresrätter. Kvarteret 
Flagghusen är med hyresrätter i enklare 
fastigheter en naturlig komplettering 
av Bo01:s exklusivare prisnivåer.

• Genom avtal mellan stat och kommun 
regleras bl a grad av socialt boende. 
• Visionens intentioner.

• De önskade 10% rimliga hyresbostäder 
är svåra att uppnå. Detta kompeneras 
genom krav på studentbostäder i Bjørvika. 
Antagligen liknande lösning i det följande 
Filipstad-området väster om city.

• Fördelning av stadens mark: 40% säljs 
till byggherrarna, 40% upplåts med 
tomträtt (HITAS)1) och 20% går till statligt 
subventionerade hyresbostäder.

Vilken roll spelar 
infrastrukturen?

• Prioritering av kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik ska leda till att Västra Hamnens 
bilberoende blir litet. En central busslinga 
dras, ersätts på sikt med spårvagn.
• Kollektivtrafiken kopplas tvärs över stan 
tilll Rosengård, och får även en mentalt 
och socialt sammanlänkande roll. Staden 
undersöker ett återinförande av spårvagn.

• Metrons ekonomiska roll är helt 
grundläggande. En central upphöjd 
metroslinga planeras.
• Området är idag avskilt från det 
intilliggande Østerbro med trafikled och 
järnvägsspår i två nivåer. Dessa barriärer 
ska reduceras.

• Stor roll, genom nya lösningar (tunnlar) 
som ligger till grund för lösningarna.
• Vägtullar (bomring) från mitten av 90-talet 
finansierar trafiklösningar. Kontroversiellt 
beslut, då vägnätet inte längre är allmänt 
tillgängligt.
• Utbyggd spårväg där hållplatslägen kan 
koordineras med framtida hamnbuss.

• Stor, man har ställt ett tydligt krav om 
spårväg till området, buss duger inte. 
• Höga krav på bilfria miljöer, vilket kräver 
fullgoda kollektivtransporter.
• Den inkomstbringande kryssningstrafiken 
ges stort inflytande.

Konjunktur-
känslighet? Hur 
möter visionen 
kravet på billigt 
byggande?
Instrument?

• Inslag av privat markägande ökar 
genomförandetakten, men också 
konjunkturkänsligheten.
• Individuell försäljning, baserad på 
marknadsföring, styr ordningsföljd och takt.
• I lågkonjunktur prioriteras hyresrätter 
framför bostadsrätter. Kommunen erbjuder 
sänkt tomträttsavgäld för hyresrätter.

• Kommunen har efter finanskrisen insett 
behovet av stramare ekonomiska tyglar, 
vilket präglar den nuvarande utvecklingen.

• Inflyttningen till Oslo är för närvarande så 
stor att allt säljs. Prognos pekar på 200 000 
nya invånare på 20 år.
• Politikernas mål om 10% rimlige 
utleieboliger kräver svåruppnådda 
civilrättsliga avtal.

• Västra Hamnens norra del, Gräsviken, 
visade att det går att bygga framgångsrikt 
även i sämre tider (90-talet).
• HITAS-systemet.

1) HITAS är ett system för pris- och kvalitetsreglerade ägarbostäder på arrendetomter i Helsingfors. Prisnivåerna bestäms projektvis av Fastighetskontoret eller Statens Bostadsfond.

MARKPOLITIK 
OCH 
FINANSIERING

Malmö
Västra hamnen

Köpenhamn
Nordhavnen

Oslo
Fjordbyen

Helsingfors
Busholmen
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Att skaffa sig en bra start
Malmö visar på vikten av en bra start. Bomässan väckte 
uppmärksamhet, och gav allmänheten tillgång till 
Öresund. Nu genomförs mer anonyma bakomliggande 
etapper, med ytor som ligger outvecklade under lång 
tid. Problemen lindras av det goda rykte området 
redan fått.

Den inledande tävlingen i Köpenhamn har blivit en 
viktig markör för starten av något nytt, och följts upp 
med dialog med allmänheten och en salgskonference 
(se tabell) som fångat upp aktörernas intresse och 
utgjort viktig, bred information. Projektet, som är i sin 
linda, har arrangerat två dialogtillfällen om stadsliv 
och hållbarhet med invånare och andra intressenter.

I Oslo har Plan- og bygningsetaten haft 
möjlighet att styra utvecklingen mellan de olika 
delarna av Fjordbyen, där politikerna beslutat om 
ordningföljden.
   

Att hantera en växande komplexitet
Projektledningen i Nordhavnen säger rakt ut att 
komplexiteten i stadsutvecklingen ökat markant. I 
Oslo ska Fjordby-projektet hantera starka intressen 
när en rad tunga offentliga och kulturella institutioner 
etableras kring kajerna. Den långa utbyggnadstiden 
bygger upp aktörernas erfarenhet och kompetens.

Stadsplaneringskontoret i Helsingfors har stor nytta 
av erfarenheterna från tidigare utvecklingsprojekt.

Vikten av utvärdering
Malmö har nyligen offentliggjort en halvtids-
utvärdering av Västra Hamnen, som samlar erfarenheter 
och synpunkter från tio års utveckling. Den ska ligga 
till grund för en uppdatering av vision och mål. Öppet 
hus och telefonintervjuer har engagerat allmänheten. 
Malmöutvärderingen är den här studiens tydligaste 
uppföljningsinslag, och har samma inkluderande 
arbetssätt som värdeplaneringen – alla är med.

Storlek och läge ställer krav. Centrala 
Älvstadens storlek och placering ställer krav 
på en strategiskt vald inledning och en flexibel, 
konjunkturanpassad etappindelning.

Långt fram med dialog. Med den internationella 
RiverCity-workshopen och medborgardialogen med 
2 800 personer ligger Göteborg långt fram med nya 
arbetsformer och dialogverktyg. Staden har låtit både 
allmänhet och perspektivgrupper komma till tals i 
idéarbetet inför 400-årsjubiléet 2021. Göteborg har en 
framskjuten position på området. 

För genomförandet av visionen är det viktigt att 
dialoginstrumenten utvecklas för att bli verktyg som 
effektivt ger svar på rätt frågor. Dialogen behöver stöd 
av en kontinuerlig analys, uppföljning och utveckling 
så att den förs på ett relevant sätt.

Bred dialog mot precisa mål
GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING 

En bra inledning och en problemlösande dialog blir 
avgörande för Centrala Älvstadens genomförande.
Utvecklingen av dialogen är redan påbörjad.

Göteborg

FINSK STORYTELLING 
Författaren Hannu 
Mäkela fick i uppdrag 
att skriva en skönlitterär 
berättelse om 
Busholmen förr i tiden, 
som ska delas ut till alla 
som flyttar in i området.
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Vad har hittills 
varit processens 
styrkor och 
svagheter?

• Tiden har spelat Malmö i händerna då 
både bomässan och Turning Torso vänts 
från ekonomiska kontroverser till starka 
varumärken. Det kan delvis tillskrivas 
kontinuiteten i planering och utveckling.
• Markägandet – med ett antal stora 
kraftfulla markägare – har skapat många 
drivkrafter för utvecklingen, men också 
minskat stadens inflytande och exempelvis 
skapat en eftersatt utbyggnad av förskolor. 

• Genomförandet av Nordhavnen har inte 
inletts ännu,  men den internationella 
tävlingen har gett uppmärksamhet och PR.
• Komplexiteten med blandning av 
kommunal och statlig ledning betyder att 
flera hänsyn ska koordineras. 
• Man måste förstå komplexiteten i 
stadsbyggandet - bara de senaste åren 
har de koordinerande och ekonomiska 
utmaningarna blivit många gånger större.

• Man har lyckats eliminera två barriärer 
genom Bjørvika-tunneln och flyttningen av 
hamnverksamheten.
• Järnvägsområdet vid Oslo Sentralstasjon 
är fortfarande inte löst. Jernbaneverket är än 
så länge oengagerat då stadsutveckling inte 
ligger i deras direkta uppdrag.
• Det har tagit två årtionden att utveckla 
arbetsformer och ekonomiska modeller för 
genomförandet.

• En stark ide kombinerad med en rutinerad 
projektledning. 
• Etablerade arbetsmetoder. 
• Typen av stad och erfarenheter från 
Skatudden och Gräsviken.

Hur vänder man 
en långdragen 
stadsutveckling 
till en fördel?

• Genom storytelling – Malmös goodwill 
från Bo01, Öresundsbron och Turning Torso 
håller i sig.
• Förstärks av antalet inblandade aktörer, 
som kan vara med och skriva berättelsen.
• Västra Hamnen befinner sig i något av ett 
mellanläge, men utveckling pågår parallellt 
på andra platser.

• By & Havn arrangerade en 
salgskonference inför starten av 
Århusgadekvarteret, för att informera om 
den långsiktiga utvecklingen och fånga 
upp intresse. Mer än 200 intressenter och 
aktörer från 150 företag kom. Ett uppskattat 
initiativ.

• Tiden medger att processerna utvecklas.
• Staden låter processen kring 
markåtkomsten ta tid, vilket leder till 
resultat där alla parter är nöjda.
• Operan i Bjørvika marknadsför området 
på egen hand.

• Tidiga projekt kan användas som 
pilotprojekt, som visar på möjligheter.

Etappindelning 
av vision och 
genomförande? 
Bär sig varje 
delområde?

• Reellt har utvecklingen styrts av Bo01 
(kommunen) och Dockan (privat) som 
första etapper. 
• Kommunen har genom markägande 
kunnat prioritera ned utbyggnaden i 
områdets norra del.

• Etappindelning finns och utbyggnaden 
inleds med den södra delen, 
Århusgadekvarteret.
• Projektet finansierar den nuvarande 
utbyggnaden av Metroringen under centrala 
Köpenhamn, och är därmed ekonomiskt 
intecknat.

• Planeringen har utgått från en medveten 
etappindelning, men politikerna har i 
realiteten velat bygga ut ‘allt på en gång’.
• Varje delområde bär sig, baserat på 
utbygningsavtaler som säkerställer 
exploateringsgraden, med hänsyn till vad 
reguleringsplanen tillåter. Nås inte önskad 
exploateringsgrad sker omförhandling.

• Busholmen är den andra etappen av Västra 
Hamnen, där Gräsviken (se ovan) var den 
första.

Hur sker 
uppföljning och 
utvärdering?

• En halvtidsutvärdering har genomförts.
• Inför varje etapp görs en 
exploateringsstudie av föregående etapp. 
Detta har ökat exploateringsgraden från 
Bo01 via Flagghusen och Fullriggaren till 
Varvsholmen.

• Projektet befinner sig ännu i sin 
inledning, men  tävlingsprocessen och de 
medborgarmöten som föregick den utgör en 
form av utvärdering.
• Tävlingens tre vinnarprojekt presenterades 
i ett eget offentligt möte.

• Det föregår för närvarande ingen 
strukturerad utvärdering eller uppföljning 
(drygt halvvägs mellan starten på Aker 
Brygge och målet år 2025).
• Erfarenheter från Bjørvika går in i arbetet 
med Filipstad-området.

• Kommer att ta hjälp av externa konsulter, 
eventuellt från arkitektskolan.
• Utvecklingen sker med erfarenhet av de 
tidigare framgångsrika områdena Skatudden 
och Gräsviken. 

Vilken roll spelar 
utvärdering, 
uppföljning och 
medborgardialog 
i processen?

• Inte så stor, i princip PBLs 
samrådsförfarande. 
• Invånarna har vid halvtidsutvärderingen 
bjudits in och deltagit i ett öppet hus (ca 200 
pers) och telefonintervjuer (400 pers). 
• En medborgarpanel startas i samband med 
det nya visionsarbetet.

• Både stadsplanetävlingen och det 
tävlingsprogram som föregick den har varit 
föremål för utvärderingar.
• Dessa följs nu upp i det inledande 
planarbetet.

• I praktiken en mindre roll. Den 
traditionella planprocess som lagen kräver 
används.

• Inte så stor, men man jobbar medvetet 
med Expon på området. 
• Man har genomfört vandringar för att 
utvärdera Gräsviken, och få in erfarenheter 
och önskemål. Därifrån fick man 
önskemålen om strand och pulkabacke, 
vilket nu planeras.

GENOM-
FÖRANDE OCH 
UPPFÖLJNING

Malmö
Västra hamnen

Köpenhamn
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Helsingfors
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Ett stort tack!
MEDVERKANDE

Vi vill rikta ett varmt tack till följande personer för den generositet med vilken vi 
bemötts under arbetet med denna studie:
Ulrika Signal, projektledare Västra Hamnen, Stadsbyggnadskontoret, Malmö
Pernilla Andersson, projektledare Exploateringsavd, Fastighetskontoret, Malmö
Rita Justesen, byplanchef By og Havn, København
Marc J Jørgensen, projektledare Nordhavnen, Københavns Kommune
Stein Kolstø, enhetsdirektør Fjordbyen, Plan- og bygningsetaten, Oslo
Øystein Linnerud, Utbyggingsavd, Eiendoms- og byfornyelseetaten, Oslo
Matti Kaijansinkko, projektchef, Stadsplaneringskontoret, Helsingfors
Timo Laitinen, projektledare, Ekonomi- och planeringscentralen, Helsingfors

Tack också till följande personer som hjälpte oss i studiens första del:
Bente Lykke Sørensen, sekretariatschef De Bynære Havnearealer, Aarhus
Johan Brantmark, projektchef Hplus, Helsingborg
Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Erik Linn
Redaktör för studien

Intervjuer i Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors genomfördes i januari 2012 
av Erik Linn tillsammans med Lisa Häggdahl, Centrala Älvstaden.
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