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SAMMANFATTNING
Sverige står idag inför en stor utbyggnad av bostadsbeståndet för att tillgodose en ökande
befolkning. För att bygga bostäder krävs ofta att detaljplanerad mark tas i anspråk för detta
ändamål. Detaljplaneprocessen är en tidskrävande och byråkratisk process och delade
meningar kring planeringsutförandet råder. Syftet med studien är att utreda varför
detaljplaneprocessen är tidskrävande genom att kartlägga och studera återkommande
utredningar och i vilket skede dessa förekommer. Syftet besvaras genom fyra fallstudier av
antagna detaljplaner i Östergötlands region tillsammans med intervjuer av tjänstemän. Studien
visar på att fyra olika typer av utredningar återkommer i detaljplanerna och att utredningarnas
placering i detaljplaneprocessen påverkar tidsåtgången för detaljplaneprojekt. Exploatörens
roll i detaljplaneprocessen är betydande, och beroende på hur exploatör väljer att agera i
planeringen kan ett detaljplaneprojektets tidsåtgång variera.

ABSTRACT
Sweden is facing a major building expansion due to an increasing population. It is often
acquired to use zoning to build new homes. The zoning process is a time-consuming and a
bureaucratic process. Disagreements about the execution of the plan exists. The purpose of
the study is to analyze why the zoning process is time-consuming by studying recurrent
technical investigations and where in the zoning process they occur. The purpose is answered
by four chase studies of accepted zoning plans located in Östergötland along with interviews
of a consultant and state officials. The study shows that four different types of investigations
is recurring through the zoning plans and the placement of the technical investigations will
affect the time for each zoning process. How the developer choose to act in the planning part
of the zoning process is significant for its time plan.
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FÖRKORTNINGAR & BEKREPPFÖRKLARINGAR
Begreppsförklaringar
Exploatör – Organisation med avsikt att bebygga ett område.
Genomförandetid – Den tid som en detaljplan är tänkt att genomföras.
Byggrätt – Den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt.
Exploateringsavtal – Avtal om genomförande av en detaljplan mellan kommun och exploatör
Planmonopol – Kommunen har monopol på markplanering inom kommunen.
Förkortningar
PBL – Plan- och bygglagen
ÖP - Översiktsplan
SPN – Stadsplaneringsnämnden

1 INLEDNING
Regeringens målsättning fram till 2020 är att uppföra minst 250 000 nya bostäder i Sverige
(Regeringskansliet, 2016). Samhällsplaneringens roll i processen är att planera och möjliggöra
uppförandet av bostäder genom detaljplanering.
Detaljplaneprocessen vid upprättande av ny detaljplan är lagstadgad enligt plan och
bygglagen samt upprättas av kommunen som har planmonopol. Processen är idag
tidskrävande och byråkratisk vilket begränsar möjligheterna att tillgodose ett eftersatt
bostadsbestånd. Vid upprättandet av ny detaljplan kan problem uppstå i dess olika instanser
vilket skapar en total tidsförskjutning av processen. Upprättande av detaljplan kräver oftast ett
antal nödvändiga utredningar som ingår i exploateringsavtalet vilket gäller mellan kommun
och exploatör. Typ av utredningar beror på planområdets karaktär och tänkt byggnadsverk.
Utöver de utredningar som ingår i exploateringsavtalet, kan det i senare skede av
detaljplaneprocessen visa sig att ytterligare utredningar måste utföras. I vissa fall behöver
befintliga utredningar omarbetas till följd av tillkommande utredningar. Detta kan skapa
oplanerade tidsförskjutningar som är svåra att förutse för både exploatör och kommun.
Studien riktar sig till aktörer med intresse för markexploatering, då en effektivare planprocess
kan minska aktörernas osäkerhetsfaktorer i samband med exploatering av mark. En annan
målgrupp som kan ha nytta av studien är den offentliga sektorn i form av kommuner då deras
planmonopol ställer krav på detaljplanering och den rådande bostadssituationen kräver en
tidseffektiv planprocess.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att klargöra om de tekniska utredningarnas roll i detaljplaneprocessen
kan skapa oönskade tidsförskjutningar av processen, samt att studera på vilket sätt
exploatörens agerande i detaljplanprocessen kan påverka processens totaltid.
Frågeställningar
• Vilka utredningstyper är återkommande i utvalda detaljplaneprocesser?
• Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att utföra tekniska utredningar före samråd?
• Hur kan exploatören underlätta planarbetet med avseende på tidseffektivisering i
utredningsskedet?
1

1.2 Metod
Intervjuer
Metod för insamling av data har skett med intervjuer av tjänstemän från olika kommuner och
konsultbolag. Intervjumetodiken är semistrukturerad. En semistrukturerad intervju har en fast
utformning men ger respondenten möjlighet att utvidga sina svar. Att respondenterna
företräder olika organisationer bidrar till en diversifiering av svaren. Intervju som metod
används för att möjliggöra tolkning av respondenternas erfarenheter, verklighetsuppfattningar
och tankesätt kring olika fall om hur detaljplaneprocessen ser ut.
För att tidsmässigt kunna applicera planen inom ramen för ett examensarbete på 16
högskolepoäng har tre semistrukturerade intervjuer genomförts. Intervjuerna genomfördes på
respektive respondents arbetsplats av praktiska skäl. Det begränsade urvalet av respondenter
gjordes också för att kunna behandla den mängd data som insamlas under intervjutillfällena.
Intervjuerna har baserats på ämnen kring detaljplaneprocessens berörda parter,
respondenternas roll i detaljplaneprocessen och hur de ser på den nuvarande
detaljplaneprocessen. Grundkravet på respondenterna som valts ut är att de ska ha varit
delaktiga i detaljplaneprocessen eller har erfarenheter från den. I första hand har respondenter
med kunskap om detaljplanerna som används i dokumentstudien eftersökts.
Dokumentstudier
Genom att studera dokument tillhörande utvalda detaljplaner och i dessa identifiera gjorda
utredningar samt redovisa dessa i en tidsaxel skapas en överblick hur respektive detaljplan har
utarbetats. För att skapa generaliserbarhet i studien har samma arbetssätt applicerats på varje
utvald detaljplan. Dokument som granskats är offentliga handlingar och har inhämtats från
kommunernas hemsidor samt utdrag ur deras arkiv.
Dokumentstudier av dokument rörande planprocessen kommer spela en central roll för att
identifiera faktorer som tidsmässigt påverkar processen.
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1.3 Avgränsningar
För att kunna genomföra studien inom syftets ram har ett antal avgränsningar gjorts. En
avgränsning som gjorts är att faktorer som påverkar de olika kommunernas organisatoriska
aspekter har exkluderats från rapporten. Ändringar som tillkommit PBL 2015 tas inte hänsyn
till i studien. Detta för att underlaget av detaljplaner upprättade med PBL 2015 som vunnit
laga kraft är begränsat vilket ger en låg generaliserbarhet. Kostnadsaspekter som plankostnad
har exkluderats inom ramen för studien.
Återkommande utredningstyper som avses i frågeställningen syftar till att minst tre av fyra
utredningstyper återkommer i samtliga detaljplaner. Avgränsningen görs för att möjliggöra en
analys med hög validitet.
Fyra oberoende fallstudier av detaljplaneprocessen har utförts för generaliserbar bebyggelse
ur respektive studie. Dessa har valts genom tydliga avgränsningar kring detaljplanens
utformning och innehåll för att en hög generaliserbarhet ska uppnås.
Kriterier vilket detaljplanens utformning ska uppfylla:







Upprättande av ny detaljplan
Detaljplanen har utförts med normalt förfarande
Detaljplanen är upprättad tillsammans med exploatör (Privat- eller kommunal sektor)
Detaljplanen ska ha vunnit laga kraft.
Planen ska avse minst två flerbostadshus.
Planområdet ska vara centralt placerat i en stad med minst 30 000 invånare
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel innehåller en kunskapsöversikt. Här redogörs för olika planer inom fysisk
planering, detaljplaneprocessens utformning och myndighetsinstanser samt detaljerad
beskrivning av vanligt förekommande utredningar. Avslutningsvis presenteras tidigare studier
inom samma område. Under fysisk planering enligt PBL samt myndigheter tolkas vad som
regleras för respektive begrepp, under refereras tolkningen till avsedd lag i PBL.

2.1 Fysisk planering enligt PBL
2.1.1 Plantyper
Regionalplan
Plansystemet är i Sverigeuppdelat i olika nivåer vilka tillsammans benämnas som fysisk
planering (se figur 1). Regionplanering syftar till att hantera kommunöverskridande frågor,
bland annat klimat, infrastruktur och bostadsförsörjning där den enskilda kommunen har svårt
att mobilisera resurser. I plan och bygglagen finns en möjlighet att lösa vissa
mellankommunala frågor som rör mark- och vattenanvändning genom att bilda ett
regionplaneorgan (Boverket, 2016).
1 § Regeringen får besluta att det under en viss tid eller tills vidare ska
finnas ett regionplaneorgan med uppgift att
1. utreda sådana frågor om användningen av mark- eller vattenområden som angår två eller fler kommuner och
behöver utredas gemensamt, och
2. samordna översiktlig planering för två eller fler kommuner i den mån det
behövs (PBL 2010:900 7 kap. 1§1-2).

Figur 1- Plan- och bygglagens plannivåer

4

Översiktsplan
Alla kommuner måste enligt PBL ha en egen översiktsplan som reglerar grunddragen för
kommande bebyggelse samt mark-och vattenanvändning. En ÖP är tänkt att följa allmänna
intressen, fysisk struktur, politisk majoritet och förändringar i omvärlden. Vid upprättande av
ÖP är länsstyrelsen den myndighet som samrådas. ÖP används av kommunerna som ett
verktyg för att ta beslut i arbete med detaljplanering, planbesked, bygglov och andra
tillståndsprövningar. (Boverket, 2016).
2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras (PBL 2010:900 3 kap. 2§1).

Detaljplan
Detaljplanen reglerar vilka ändamål mark och vattenområden används till och är mest
lämpade för. Lämplighetsbedömningen tar hänsyn till läge, behov och beskaffenhet
(Boverket, 2016).
Detaljplanen ska uppvisa en samlad bild av hur marken är tänkt att disponeras och hur miljön
är avsedd att bevaras eller förändras i planområdet. Detaljplanen ska uppfylla lokala och
regionala mål. Kommunerna har en stor frihet i detaljplaneringen att utveckla en lokal
bebyggelsepolitik men främst med inriktning på att tillgodose de nationella målen samt
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Hushållning med mark och hushållning med
energi framhålls av staten som extra viktiga (Detaljplanehandboken, 2015).
2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga
byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang (PBL 2010:900
4 kap 2§1-2).
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2.1.2 Detaljplaneprocessen
Enligt PBL före 2015 kunde en detaljplan utföras med normalt planförfarande (se figur 2)
eller enkelt planförfarande (Boverket, 2014). Eftersom detaljplanerna utvalda för studien
behandlas enligt normalt planförfarande har enkelt planförfarande exkluderats ur den
teoretiska referensramen.

Figur 2- Detaljplaneprocessens normala förfarande

Uppstart av planarbete och program
Initiativet till upprättande av ny detaljplan kan tas av en exploatör eller från kommunen själv.
För att skapa en snabbare handläggning och lika behandling av intressenter kan en exploatör
mot en avgift begära ett planbesked. Planbeskedet berättar om kommunen avser att påbörja en
planläggning för ett visst ändamål. Kommunen beslutar om start av planarbetet och bedömer
vilket förfarande som kommer användas. Om det bedöms underlätta planarbetet så kan även
ett program upprättas. Programmets syfte är att i ett tidigt skede av planprocessen upprätta en
dialog mellan kommunen och berörda sakägare. Idén är att beslutsunderlaget hos kommunen
ska breddas med synpunkter och erfarenheter samt möjliggöra att sakägare får insyn och kan
påverka planeringen. Strategiska frågor som klaras ut i ett tidigt stadium med hjälp av
planprogram kan medföra att processen blir effektivare. (Detaljplanehandboken, 2015).
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller
upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt
i frågan om att inleda en sådan planläggning (PBL 2010:900 5 kap 2§1).
6 § Innan kommunen antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget och
låtit det granskas (PBL 2010:900 5 kap 6§1, 2010).
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Plankarta och planbeskrivning
Plankartan ska bland annat innehålla befintliga byggnader, planens gränslinjer och
planbestämmelser. Planbeskrivningen ska bidra till att förstå planen och bedöma dess
konsekvenser. Därför behöver planebeskrivningen vara lätt att ta till sig. Nedan följer ett
förslag på innehåll och uppställning i en planbeskrivning med inriktning på behov utav
utredningar.
30 § En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser
i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka
bestämmelser som gäller för olika områden (PBL 2010:900 4 kap 30§1, 2010).

1

Inledning
 Tidigare ställningstaganden och utredningar (ÖP, program och andra planer.)

2

Förutsättningar
 Riksintressen och områdesskydd (Skyddad bebyggelse/natur och fornlämningar)
 Gator och trafik (bil-, cykel- och kollektivtrafik)
 Geotekniska förhållanden
 Hydrologiska förhållanden
 Hälsa och säkerhet (Markföroreningar, radon, skredrisk, buller och farligt gods)

3

Planförslag
 Bebyggelseförslag och grönstruktur
 Teknisk försörjning (El, värme och VA.)
 Geotekniska frågor (Grundläggning)
 Dagvattenhantering
 Hälsa och säkerhet (Hantering av markföroreningar, radon, skredrisk, buller och
farligt gods)

4

Konsekvenser
 Behovsbedömning
 Miljökonsekvenser (Riksintressen och kulturhistorisk värdefull miljö.)
 Ekonomiska konsekvenser
 Sociala konsekvenser

7

5

Genomförande
 Preliminär tidplan över detaljplaneprocessen.
 Organisatoriska frågor (Ansvarsfördelning och exploateringsavtal.)
 Tekniska frågor (Tekniska utredningar och dokumentation)
(Detaljplanehandboken, 2015)

33 § Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av
1. planeringsförutsättningarna,
2. planens syfte,
3. hur planen är avsedd att genomföras,
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och
planens konsekvenser, och
5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen (PBL
2010:900 4 kap. 33§1).

Samråd
Syfte med samrådet är att samla in så mycket information som möjligt kring planförslaget.
Det kan vara önskemål och synpunkter som lämnats av intressenter och berörda myndigheter,
men även kända sakägare och berörda kommuner. Detta görs för att få så starkt
beslutsunderlag som möjligt. Under samråd redovisar kommunen ett förslag till detaljplan
innehållandes planbeskrivning och plankarta för det aktuella området. I fall då planprogram
och/eller miljökonsekvensbeskrivning finns skall dessa också ingå i samråd. Resultatet i form
av inkomna synpunkter från samrådet sammanfattas skriftligt i en samrådsredogörelse där
kommunen kommenterar med sina ställningstagande kring respektive synpunkt. (Boverket,
2014)
11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda
med
1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som
har ett väsentligt intresse av förslaget. (PBL 2010:900 5 kap 11§1).
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Granskning
Efter samråd får kommunen möjlighet att bearbeta inkomna synpunkter och arbeta fram ett
reviderat planförslag där synpunkterna tagits till hänsyn. Förslaget ställs ut och blir granskat
av sakägare och berörda myndigheter som får en sista möjlighet att lämna synpunkter innan
detaljplanen antas. Dokument som skall finnas med i granskning är uppdaterad plankarta,
planbeskrivning och samrådsredogörelse. I fall då planprogram och/eller
miljökonsekvensbeskrivning finns skall dessa också ingå. Granskningstiden pågår under
minst tre veckor och synpunkter som inkommer under granskningstiden sammanställs i ett
granskningsutlåtande Ändrar kommunen planförslaget väsentligt efter granskningsskedet ska
ett ytterligare granskningsskede genomföras för de nya förändringarna. (Boverket, 2014)
18 § När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och
låta det granskas under en viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har
godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas. Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den
får göras kortare, om alla berörda är överens om det (PBL 2010:900 5 kap. 18§1).
25 § Om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt, ska kommunen låta granska det
ändrade förslaget enligt 18 § första och tredje styckena samt 19-24 §§ (PBL 2010:900 5 kap. 25§)

Antagande/Laga kraft
Vid antagande av detaljplan avgör kommunen om det mark- eller vattenområde som
detaljplanen avser är lämplig till den kommande bebyggelsen. Kommunfullmäktige antar
detaljplanen men beslutet kan i fall då planen inte anses strida mot många enskilda intressen,
ha betydande miljöpåverkan eller omfatta flera stora områden, delegeras till
byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Under denna instans kan sakägare som yttrat sig
under granskning lämna in nya synpunkter och få dessa prövade. Länsstyrelsen kan också
ompröva eller upphäva detta beslut vilket gör att planen inte kan vinna laga kraft förrän
möjlighet till överprövning har tagits tillvara och slutgiltigt beslut föreligger. Detaljplanen
vinner laga i kraft tidigast tre veckor efter antagande, vilket innebär att kommunens
antagandebeslut inte längre går att överklaga.
27 § En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller
byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 2010:900 5 kap.
27§1).
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2.2 Myndigheter
Det finns flera myndigheter som deltar i detaljplaneprocessen och bidrar med information och
synpunkter om denna. Eftersom länsstyrelsens inflytande är av stor vikt och de har rätt att
upphäva en kommuns antagandebeslut ligger fokus på länsstyrelsen i den teoretiska
referensramen.
2.2.1 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en obligatorisk samrådspartner vid framtagande av översiktsplanen och även
delaktig på flera sätt i kommunernas planering enligt PBL. Samråd sker med länsstyrelsen i
ett tidigt skede där länsstyrelsens uppgift är att bevaka statens intressen. Länsstyrelsen har
möjlighet att upphäva antagandebeslutet men ska genom aktiva insatser tidigt i
planeringsprocessen bidra med underlag så att ett senare upphävande kan undvikas.
Länsstyrelsen har ett samordningsansvar vilket innebär att de under samrådet underrättar
andra berörda statliga myndigheter om planarbetet. I de fall kommunen inte har rättat sig efter
länsstyrelsens synpunkter under samråd kan länsstyrelsen i granskningsyttrande tydliggöra
kvarstående synpunkter och kan medföra en överprövning.
Om detaljplan antas av kommunen kan länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut
inom tre veckor. Om länsstyrelsen kommer fram till att antagandebeslutet leder till 11 kap.
10§ PBL så ska kommunens antagandebeslut upphävas (Detaljplanehandboken, 2015).
14 § Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom
ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt (PBL
2010:900 5 kap. 14§).
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2.3 Kommunen och detaljplaneprocessen
2.3.1 Tekniska utredningar
Geoteknisk utredning
Utredningen sker ofta i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen och syftet med denna utredning
är att kartlägga markens förhållanden för olika projekt och geokonstruktioner. Fokus ligger på
om marken har tillräcklig stabilitet och bärighet för att klara specifika laster (Tyréns, 2016).
Arkeologisk utredning
En arkeologisk utrednings syfte är att fastställa om fornlämningar finns för en planerad
byggnation inom ett visst område. I ett tidigt samråd med länsstyrelsen om fornlämningar
fattas oftast beslut om arkeologisk utredning och det rekommenderas att påbörja en
arkeologisk utredning så tidigt som möjligt för att spara tid (Riksantikvarieämbetet, 2013).
Trafikbullerutredning
Innebär beräkningar av förväntade trafikbullernivåer inom ett aktuellt planområde. Kan till
exempel utreda möjligheten att bebygga områden med bostäder. Ofta beräknas
trafikbullernivåer som kan förväntas vid byggnadsfasad när området är färdigställt
(Norrköpings kommun, 2010).
Dagvattenutredning
Utreder möjligheter och tillvägagångssätt för lokalt omhändertagande av dagvatten på avsett
område. Hänsyn tas till områdets topografi, geologi och avrinningsmöjligheter. Förslag
presenteras därefter på hur dagvatten bör omhändertas vilket består utav principiella och
tekniska lösningar (Norrköpings kommun, 2010).
2.3.2 Ramavtal
Ramavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan en eller flera myndigheter och leverantörer
som avser upphandling av varor eller tjänster över en bestämd tidsperiod. Syftet med ramavtal
är att en myndighet kan upprätta ett ramavtal med leverantör för att slippa göra nya
upphandlingar varje gång det finns behov av vara eller tjänst, utan kan vända sig direkt till
ramavtalet. Om ramavtal skrivs med flera leverantörer så upprättas en rangordning som
kommunen är skyldiga att följa vid avrop av varor och tjänster. (Konkurrensverket, 2014)
11

2.4 Tidigare studier
Under denna rubrik tas två tidigare studier inom området upp. En kort resumé av studierna
och resultat kommer att framläggas. Generellt för studierna är att båda angränsar till denna
studie men tar delvis upp andra aspekter och inriktningar som denna studie inte kommer att
reglera.
I studien ”Planprocessen – En nulägesanalys” av Christofer Sjöstrand och Daniela
Stanislawska har författarna valt att studera vad exploatörer och planhandläggare har för
uppfattning kring detaljplaneprocessen utifrån aspekterna tidsåtgång, kommunikation,
samarbete och lagstiftning. En viktig slutsats som författarna kom fram till är att fysiska
förutsättningar och planhandläggarens syn på sin egen yrkesroll har stor påverkan på en
detaljplaneprocessens framgång eller motgång. (Sjöstrand, C. & Stanislawska, D., 2012)
Vidare har Jasmina Imamovic och Rahman Patwary i sitt examensarbete ” Tids- och
kostnadsvinster i planprocessen” gjort en jämförandestudie mellan ett planprojekt i Tyskland
och ett i Sverige. I denna studie har författarna valt att studera hur projekten skiljer sig åt ur
ett kostnads- och tidsperspektiv. Författarna kom fram till att överklagandeprocessen i Sverige
har påverkan på detaljplanernas ledtider. Utöver detta har även marknaden i form av
byggherrar ett stort ansvar för att driva igenom detaljplaner, något som inte görs i tillräcklig
utsträckning då osäkerheter kring lönsamhet och dålig konkurrenssituation bland
byggföretagen i Sverige existerar. (Imamovic, J. & Patwary, R., 2013)
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3 FALLSTUDIER
I detta avsnitt redovisas resultat av fallstudier där dokumentstudier av fyra detaljplaner
genomförts. Avsnittet är i sin tur uppdelat i fyra delar där varje del är rubriksatt med
respektive detaljplans namn. För varje detaljplan finns en tidsaxel där det framgår när
detaljplaneprocessens olika instanser är utförda samt tekniska utredningarnas läge i
processen. Tidsaxeln innehåller detaljplaneprojektets preliminära och verkliga tidplan. Den
preliminära tidplanen genomförs i ett tidigt skede vilket gör den ospecificerad i fråga om
varaktighet inom olika detaljplaneinstanser och skiljer sig ofta från den verkliga tidplanen.

3.1 DP 1 – Eddan 11 (Linköping)

Figur 3 – Aktuellt planområde för Eddan 11
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3.1.1 Bakgrund
Detaljplan vann laga kraft år 2008 för kvarteret Eddan vilken avsåg byggande av bostäder och
parkeringshus (se figur 3). Genomförandetiden gick ut i september 2013. Linköpings
kommun antog en ny översiktsplan för staden 2010. Översiktsplanen betecknar Eddan som ett
förändringsområde och har länge betraktats som ett reservområde för bostadsbyggande. En ny
trafikstrategi som ändrade förutsättningarna för detaljplanen upprättades 2012. I maj 2010
ansökte exploatör om ny detaljplan vilken avsåg att bygga fler bostäder genom att ta bort
parkeringshuset. I september 2011 fick detaljplanearbetet godkännande att påbörjas. Arbetet
påbörjades hösten 2012 men avstannade delvis på grund av svårigheter med att finna en
optimal lösning på en del frågor kring hur kollektivtrafiken skulle dras samt att den tidigare
projektledaren för detaljplaneringen slutat. Planarbetet tog en nystart i april 2014.
Bebyggelsen som testas i denna planprocess är innerstadbebyggelse av bostäder i form av
lägenheter med kommersiella lokaler i bottenplan. Uppskattningsvis uppgår antalet bostäder
till 200 stycken.

3.1.2 Lokala riktlinjer
2013 Översiktlig bullerkartläggning, Linköpings stad
2010 Trafikstrategi, Linköpings stad
2011 Riktlinje kollektivtrafikdragning
2012 Parkeringsstrategi, Linköpings stad
3.1.3 Tekniska utredningar
2001 Geoteknisk utredning
2004 Föroreningsbedömning
2004-2014 Arkeologiska utredningar
Okt 2014 Kapacitetsberäkning Drottninggatan – Djurgårdsgatan
Nov 2014 Trafikanalys vid avstängning av Drottninggatan
Dec 2014 Trafikbullerutredning (Sep 2015 Komplettering)
Dec 2014 Luftkvalitetsmodellering
Apr 2015 Vindstudie
Jun 2015 Geoteknisk undersökning
Sep 2015 Jämförelse av dagvattenflöden
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3.1.4 Planens genomförande
Till nystarten av planarbetet i april 2014 fanns en geoteknisk utredning utförd (2001) med
avsikt att uppföra ett parkeringshus och i samband med denna avlägsnades en tank ur marken.
En föroreningsbedömning av marken har gjorts vilket inte tydde på föroreningar från tidigare
verksamheter. Flertalet arkeologiska utredningar har gjorts på grund av en fornlämning som
togs bort i ett senare skede. En kapacitetsberäkning utfördes i oktober 2014 för att bedöma
trafikflödet på Drottninggatan samt Djurgårdsgatan. Även en förberedande trafikanalys vid
avstängning av Drottninggatan gjordes i november 2014. Exploatörens konsult upprättade
solstudier i samband med att de tog fram förslag på byggnadernas utformning.
En trafikbullerberäkning gjordes i december 2014 vilket resulterade i goda möjligheter att
erhålla en tyst eller ljuddämpad sida mot innergårdarna. Genomgående bostäder med fasad
mot gatan erfordras, vilket kan bli problematiskt i vissa hörnlägenheter som kräver ytterligare
lösningar. En luftkvalitetsmodellering genomfördes i december 2014 baserad på
prognostiserade trafikmängder. Eftersom Drottninggatan stängs av för biltrafik kommer
partikelhalterna att minska jämfört med dagens situation. I slutet på arbetet med att ta fram
samrådshandlingen uppkom en fråga om turbulenta vindar kan skapa med ett utkragande hus.
Det resulterade i att en vindstudie utfördes i april 2015 direkt efter samrådet för att reda ut
frågan.
Efter samrådet i september 2015 (se figur 4) utfördes geoteknisk utredning för att belysa
risken för grundvattensänkning. En dagvattenutredning utfördes i september 2015 av
Tekniska verken på begäran av länsstyrelsen för att utreda möjligheter för lokalt
omhändertagande av dagvatten. I oktober 2015 gick planen ut på granskning och antogs i
december 2015.
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Figur 4 – Preliminär och verklig tidplan för Eddan 11

3.1.5 Synpunkter under samråd
Under samråd hade Länsstyrelsen synpunkter kring dagvattenfrågan och att denna skulle
utredas mer noggrant. Länsstyrelsen framlade också att risken för grundvattensänkning i
planområdet skulle kartläggas ytterligare.
Kommentar:
Flödesberäkning har utförts som verifierar att flödena kommer minska från planområdet.
Villkor för bygglov (geoteknisk undersökning) var med i planbeskrivningen men tas bort
inför granskningsskedet. Geoteknisk undersökning är nu utförd.
(Samhällsbyggnadskontoret Linköpings kommun, 2014)
(Samhällsbyggnadskontoret Linköpings kommun, 2015)
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3.2 DP 2 – Vimanshäll 1:1 (Linköping)

Figur 5 - Aktuellt planområde för Vimanshäll 1:1

3.2.1 Bakgrund
Syftet med detaljplanen Vimanshäll 1:1 är att möjliggöra ytterligare bostäder, en förskola och
vårdbostäder i området Majleden i Linköping (se figur 5). Exploatör 1 har fått möjlighet att
bygga 65 bostäder och i en markanvisningstävling har exploatör 2 fått möjlighet att bygga 60
bostäder. Totalt kommer området bebyggas med 125 bostäder i form av lägenheter med
varierande upplåtelseform. Mark som idag är naturmark tas i anspråk genom detaljplanen
vilken också överensstämmer med rådande översiktsplan. Tre tidigare detaljplaner finns över
området.

17

3.2.2 Tekniska utredningar
Mar 2010 Trafikteknisk utredning
Apr 2010 Arkeologisk utredning etapp 1
Jun 2011 Rapport flyghinder Majelden
Sep 2011 Naturinventering
Sep 2011 Rekreationsanalys och gestaltning
Sep 2011 VA-utredning
Höst 2011 Dagvattenutredning
Okt 2011 Geoteknisk utredning
Nov 2011 Arkeologisk utredning etapp 2
Jun 2012 Bullerutredning (Exploatör 1)
Jun 2012 Bullerutredning (Exploatör 2)
Sep 2012 Bullerutredning avseende vårdbostäder
Sep 2012 Geologisk besiktning
3.2.3 Planens genomförande
Detaljplanearbetet påbörjades i maj 2010, vid den tidpunkten hade en trafikteknisk utredning
upprättats samt en arkeologisk utredning över etapp 1. Ett samråd om detaljplaneprogrammet
hölls därefter i maj 2010. En rapport kring flyghinder som skulle reglera byggnadshöjder
gjordes i juni 2011. En naturinventering utfördes i september 2011 för att dokumentera typen
av växtlighet på området. I september 2011 gjordes en rekreationsanalys och gestaltning för
att bestämma vilken typ av bebyggelse som bebyggelsen inom detaljplaneområdet skulle få.
Under samma månad gjordes en VA-utredning i samråd med Tekniska verken. En särskild
dagvattenutredning har utförts under hösten 2011. Avsikten var att utreda hur befintliga
dagvattenledningar är tillräckliga samt dagvattenmagasinens kapacitet. En geoteknisk
utredning utfördes i oktober 2011 utfördes för att kartlägga grundläggningsförutsättningarna. I
november 2011 gjordes en arkeologisk utredning för etapp 2. Detaljplanen låg ute på samråd
13 januari – 24 februari 2012 och blev sedan utställd två gånger under granskningsskedet (se
figur 6). Första utställningen ägde rum 9 juli – 19 augusti. Efter det gjordes några justeringar i
plangränserna och planen ställdes därefter ut en andra gång mellan 24 oktober – 21 november.
Mellan utställningarna i september utfördes en geologisk besiktning som bevisade goda
markegenskaper för planändamålet. Detaljplanen antogs den 28:e november 2012.

18

Figur 6 – Preliminär och verklig tidplan för Vimanshäll 1:1 (Majleden)

3.2.4 Synpunkter under samråd
Området berörs av vägtrafikbuller. Enligt planbeskrivningen ska störningarnas omfattning
beräknas innan planen ställs ut. Lämplighet med avseende på ljudmiljö och boendes hälsa ska
beaktas.
Kommentar
Bullerproblematiken kommer att lösas i enlighet med avstegsfall som framgår i Boverkets
allmänna råd. Detaljplanen ska visa att bullerfrågan ska kunna lösas, frågan prövas slutligen i
samband med bygglovet.
(Samhällsbyggnadskontoret Linköpings Kommun, 2011)
(Samhällsbyggnadskontoret Linköpings Kommun, 2012)
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3.3 DP 3 – Östantill 1:2 (Norrköping)

Figur 7 - Aktuellt planområde för Ostantill 1:2

3.3.1 Bakgrund
Nya Torget ska få ny karaktär genom byggnationer på torgets östra sida. Detaljplanen ska
pröva om det är möjligt att uppföra tre huskroppar på planområdet. Planområdet är i huvudsak
inte planlagt (se figur 7) men fem befintliga planer vars huvudsakliga ändamål kommer att
bibehållas finns inom planområdet. För samtliga detaljplaner har genomförandetiden gått ut.
Idag används marken till torgändamål och parkering. Översiktsplanen anger målet med en
sammanhängande stad som genom förtätning av den befintliga stadskärnan skapas. Planen
ligger också inom riksintresset för rutnätsstaden. Bedömningen är att detaljplanen varken
strider mot ÖP eller riksintresset.
3.3.2 Lokala riktlinjer
2007 Riktlinjer för utveckling av Norrköpings parker
2009 Riktlinjer för dagvattenhantering för Norrköpings kommun
2011 Parkeringsstrategi
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3.3.3 Tekniska utredningar
2001 Arkeologisk utredning Nya Torget
Mar 2014 Trafikbullerutredning, reviderad Maj 2014
Mar 2015 Geoteknisk undersökning
Mar 2015 Miljöteknisk markundersökning
Mar 2015 Kulturhistorisk analys, reviderad Maj 2015
Maj 2015 Trafikutredning för förprojektering
3.3.4 Planens genomförande
Beslut om planläggning togs i juni 2010. Vid den tidpunkten hade en arkeologisk utredning
gjorts 2001 där inga lämningar konstaterades. En ny parkeringsstrategi godkändes 2011 vilket
möjliggjorde en minskning av torgets parkeringsplatser. Beslutet reglerade även
boendeparkering inom området till eventuell ny bebyggelse. Planprogram upprättades och
godkändes juni 2013 (se figur 8). I mars 2014 gjordes en trafikbullerutredning som senare
kompletterades med en vibrationsutredning i maj 2014. Planförslaget lades ut på samråd
mellan december 2014 och februari 2015. En miljö- och geoteknisk utredning genomfördes i
mars 2015 som planerat innan samråd. Enligt länsstyrelsens yttrande utfördes en
kulturhistorisk analys över området i mars 2015 som legat till grund för
gestaltningsprinciperna. Planen gick ut på granskning juli till augusti 2015 och antogs
december 2015.

Figur 8 - Preliminär och verklig tidsplan för Östantill 1:2 (Nya Torget)
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3.3.5 Synpunkter under samråd
Exploateringar i riksintressemiljön bör föregås av studier hur kulturhistoriska värden
påverkas. Planområdet är utsatt av bullerstörningar, länsstyrelsen anser att åtgärder som krävs
för att uppnå god boendemiljö ska säkerställas som planbestämmelser. Den miljö- och
geotekniska utredningen följs upp i granskningsskedet.
Kommentar
En kulturhistorisk analys har genomförts. Resultatet av den genomförda miljö- och
geotekniska utredningen redogörs i planbeskrivningen.
(Samhällsbyggnadskontoret Norrköpings Kommun, 2014)
(Samhällsbyggnadskontoret Norrköpings Kommun, 2015)
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3.4 DP 4 – Ljura 1:2 (Norrköping)

Figur 9 – Ursprungligt planområde för Ljura 1:2

3.4.1 Bakgrund
Syftet med detaljplanen är testa den norra delen av fastigheten Ljura 1:2 för stadsbebyggelse i
form av bostäder och servicelokaler. Norrköpings kommun äger marken inom planområdet
och detaljplanens ursprungliga avsikt var att överlåta en tomträtt till Rehab Norrköping som
skulle kunna uppföra ett varmbadhus, vilket planerades att placeras inom ruta 2 (se figur 9).
En exploatör skulle få möjlighet att köpa marken inom ruta 3 för att kunna uppföra bostäder i
form av tre punkthus med sammanlagt 60 lägenheter. Lokalförvaltningen i Norrköpings
kommun hade också till avsikt att upprätta en förskola inom område 1. Område 4 är en
grönyta som skulle upprustas till en allé. I område 5 och 6 skulle en ny parkeringsyta
utformas.
Uppdrag om detaljplaneläggning av planområdet gavs av stadsplaneringsnämnden den 5:e
oktober 2011. Tidigare detaljplan från 1964 vars genomförandetid för länge sedan gått ut,
säger idrottsändamål. Rådande översiktsplan säger att markanvändningen för planområdet är
blandad bebyggelse och sportanläggning. Stadsplaneringsnämnden beslutade i augusti 2011
att ett planprogram för området skulle upprättas.
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3.4.2 Lokala riktlinjer
1986 Flygbullerberäkning Norrköpings flygplats
2011 Flygbullerberäkningar Norrköpings flygplats
2011 Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun
2011 Miljörapport 2010 Norrköpings flygplats
2011 Flygbuller i Smedby, Norrköping

3.4.3 Tekniska utredningar
Sep 2011 Parkeringsinventering
Höst 2011 Arkeologisk utredning etapp 1
Dec 2011 Beräkning av kvävedioxid och partiklar
Jan 2012 Trafikbullerutredning
Mar 2012 Geoteknik
Mar 2012 Miljöteknisk markundersökning.
Aug 2012 Flyghinderanalys
Jan 2015 Flyghinderanalys
Jan 2015 Dagvattenutredning

Figur 10 – Preliminär och verklig tidplan för Ljura 1:2
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3.4.4 Planens genomförande
Detaljplanearbetet inleddes i oktober 2010 efter stadsbyggnadsnämndens beslut om att
planarbetet kunde påbörjas. För att säkerhetsställa att den nya parkeringen skulle vara
tillräcklig för antalet bilar genomfördes en parkeringsinventering i september 2011 (se figur
10). Under hösten 2011 utfördes en arkeologisk utredning där det framgår att det inte finns
någon antydan på att fasta fornlämningar existerar inom området, detta då området är
påverkat av urschaktning. I december 2011 gjordes en luftföroreningsutredning som visar att
miljökvalitetsnormerna för partikelhalter och kväveoxid klaras.
I januari 2012 genomfördes en trafikbullerutredning för att verifiera att Boverkets regler kring
trafikbuller uppfylls. En översiktlig markundersökning i mars 2012 där det framgår att
områdets totalstabilitet är tillfredsställande, men en fördjupad geoteknisk utredning efter
projektering av byggnaderna krävs. Den marktekniska undersökningen som genomförts i
mars 2012 visar att föroreningsgraden i marken är generellt låg. En flyghinderanalys utfördes
i augusti 2012 med avsikt att fastställa de tänkta byggnadernas maximala totalhöjd med
avseende på flygtrafik.
Detaljplanen gick ut på samråd 10 februari 2012 – 23 mars 2012. Utställning vid granskning
skedde 29 oktober 2012 – 19 november 2012. Under granskningsskedet av detaljplanen för
Ljura 1:2 antogs endast en den del av planförslaget som innefattade fastigheterna
Vattenkannan 1 och Växthuset 1, där varmbadhus och förskola skulle upprättas. Denna del
antogs av stadsplaneringsnämnden den 3:e maj 2013. Detta berodde på att exploatören som
skulle upprätta bostäderna inom område 3 (se figur 9) drog sig ur detaljplaneprojektet. Arbetet
för resterande del av planen som i fortsättningen benämns Ljura 1:2, del 2, återupptogs i
augusti 2014 då en ny exploatör gav intresse för att upprätta bostadskvarteret.
I och med att detaljplanearbetet för Ljura 1:2, del 2 (se figur 10) återupptogs i augusti 2014
utfördes en kompletterande flyghinderanalys samt en dagvattenutredning, båda i januari 2015.
Därefter ställdes Ljura 1:2, del 2 ut mellan 29 oktober - 26 november 2015.
Kommunfullmäktige godkände sedan planen den 7 juni 2015.
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Figur 11 – Plankarta för Ljura 1:2, del 2 där fastigheterna Vattenkannan och Växthuset exkluderats

3.4.5 Synpunkter under samråd
Länsstyrelsen yttrade sig på så sätt att inga ytterligare undersökningar av förhållanden i
detaljplanen behöver undersökas.
Samhällsbyggnadskontoret Norrköpings Kommun (2013)
Samhällsbyggnadskontoret Norrköpings Kommun (2012)
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4 INTERVJUER
Totalt har tre intervjuer ägt rum, intervjuerna har skett med Linköpings kommun,
Norrköpings kommun och ett konsultföretag. Frågor och svar är sammanställda i kapitlet.
Frågorna är baserade på de ursprungliga frågeställningarna i studien.

4.1 Intervju med Linköpings kommun
Intervjuobjektet har arbetat som planarkitekt på Linköpings kommun i 3 år. Innan dess har
personen arbetat på andra kommuner och som konsult. Personens arbetsuppgifter som
planarkitekt är bland annat att upprätta planprogram, tillsätta utredningar och ge planbesked.
1. När en detaljplan ska tas fram, hur kommer ni fram till vilka utredningar som är
nödvändiga och ingår i exploateringsavtalet?
Det finns ett antal utredningar som i princip alltid görs i samband med detaljplanering av
byggnadsverk. Först tittar man på tidigare gjorda utredningar vid området för att göra en
behovsbedömning av vilka utredningar som ytterligare behöver göras. Behovet
av utredningar varierar beroende på detaljplanens geografiska läge. Vissa utredningar är
beroende av vilken typ av byggnad som ska uppföras och i ett så tidigt skede av processen
finns inte alltid en klar bild över hur området ska disponeras. Detta medför att de
utredningarna lämpligast görs i ett senare skede.
2. Hur ser relationen ut mellan dig som planarkitekt och exploatör för ett
detaljplaneprojekt? Hur ser arbetsfördelningen ut? Är det någon skillnad er
relation om exploatören är ett delvis kommunalägt företag exempelvis
Stångåstaden?
En planarkitekt och en exploatör har ofta olika kompetensområden inom planeringen. Mitt
uppdrag är att tillgodose samhällets intressen och väga dessa mot exploatörens enskilda
intressen. Oavsett om exploatören är ett privat- eller kommunalägt bolag så behandlas en
förfrågan om detaljplanering på ett neutralt sätt. Dock har politiker olika visioner och mål
som de strävar efter och kan styra kommunalägda bolag i en viss riktning för att tillgodose
målen.
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3. Hur upplever du att läget kring att anlita och hitta konsulter med rätt kompetens för
tekniska utredningar är?
Eftersom ett ramavtal alltid är upprättat mellan konsulter och kommunen så använder vi
oss av den turordningen som står beskrivet där. Däremot kan det förekomma
att konsultföretagens kompetens inom området är upptagen på annat håll och avböjer. Då
följer vi avtalsordningen tills någon med rätt kompetens antar sig jobbet. Idag ställs högre
krav på dagvattenhantering vilket medför att fler utredningar inom detta område
genomförs och konsulter som innehar kompetensen ofta har många åtaganden.
4. På vilket sätt skulle exploatören tidsmässigt kunna underlätta ert arbete främst med
avseende på de utredningar som måste genomföras av konsult?
Många exploatörer vill att en detaljplan ska upprättas så snabbt som möjligt för att skapa
en byggrätt och har ofta inte tänkt genom hur de ska genomföra sin exploatering. Istället
för att fokusera på att detaljplanen ska utföras så fort som möjligt kan man arbeta med
kvalitet tidigt i processen för att skapa en tydlig plan över vad som är avsett att göra och
på vilket sätt man har tänkt sig att göra detta. Det är viktigt med noggrannhet i
samrådsskedet och att man lyssnar på vad sakägare har att säga om detaljplanen.
Samrådsskedet kan förslagsvis hållas under en längre period för att undvika förbisedda
synpunkter från sakägare som senare tas upp i granskningsskedet och kan
fördröja processen upp till ett år. En dialog med berörda sakägare kan initieras av
exploatören i ett tidigt skede när utformningen av bebyggelsen inte är fastställd.
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4.2 Intervju med konsultföretag
Intervjuobjektet är avdelningschef för samhällsbyggnad hos ett stort konsultföretag i
Norrköping. Personen har tidigare jobbat som projektledare för andra konsultföretag och även
för kommunen. Personen jobbar främst med att utveckla sina anställda och har varit
projektledare för olika detaljplaner hos kommunen.
1. Hur går det till när en exploatör eller kommun kontaktar er för att beställa
utredningar?
Kommunen skriver ofta ramavtal som reglerar vilket företag som anlitas till vilken
tjänst enligt en bestämd lista. Avtalet är juridiskt bindande och kommunen måste
använda sig av den konsult som uttrycks i ramavtalet. Detta medför att konkurrensen
inte tas tillvara optimalt och kan bidra till att företaget som är kontrakterade enligt
ramavtalet inte behöver tävla genom att göra den bästa utredningen.
2. Om det visar sig att en fördjupad utredning behöver göras, kontaktar
kommunen/ exploatören er ytterligare en gång när de läst igenom er rapport
eller föreslår ni direkt en fördjupad utredning?
Vi lämnar en rapport på en utredning till kommunen på avsett område, därefter
beslutar kommunen om det finns behov av en fördjupad utredning. Ibland kan det
krävas en komplettering av en utredning. Till exempel om det visar sig att en
geoteknisk utredning är större än befarat. I sådana fall kontaktar konsulten
kommunens planhandläggare som direkt kan ge besked om kompletteringen kan
godkännas. Planhandläggare har ofta fullmakt kring beslut om detaljplanen.
3. Kan utredningsprocessen bli mer tidseffektiv om samma konsult som utfört den
översiktliga utredningen gör den fördjupade utredningen i samma tidsskede?
Ofta kräver en fördjupad undersökning att man vet mer precist vad marken avses att
användas till, en fördjupad geoteknisk utredning kan t.ex. kräva att man vet vilka
laster som förs ner var i jorden. Därför är det ofta svårt att göra utredningarna i följd
då man sällan vet i ett tidigt stadie exakt hur marken ska användas.
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4. Händer det att ni får utredningsförfrågningar som ni inte har möjlighet att
utföra på grund av kapacitetsbrist?
Ramavtalet som kommunen tillämpar sig av har en fast ordning som de kontaktar vid
behov av konsulttjänster. Ibland händer det att det första och andra företaget på
ramavtalet inte har tid för ytterligare utredningar och förfrågan går till företag längre
ner på listan. Dagvattenutredningar är ett hett ämne för tillfället och våra konsulter
inom området har ofta mycket att göra, där kan det hända att vårt företag inte kan ta
sig an en utredning när våra konsulter har fullt upp. Självklart är det också svårt att
hitta den specialkompetens och erfarenhet som krävs vid vissa utredningar.
5. Hur kan den som beställer en utredning underlätta arbetet för er så att ni kan
jobba så tidseffektivt som möjligt? (Tidigare utredningar, kännedom om mark
osv). Skiljer det sig mycket mellan olika exploatörer?
En tydlig kommunikation mellan beställare och kommun underlättar arbetet i
utredningsprocessen. Ofta är det skillnad på olika typer av exploatörer, vissa har större
erfarenhet av detaljplanering än andra och vet hur planeringsprocessen ser ut. Vid nya
hamnen i Norrköping som nu detaljplaneras jobbar man med flera byggherrar som
tillåts att i ett tidigt skede i planeringen att vara med att påverka utformningen av
bebyggelse för att skapa en tidseffektiv process.
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4.3 Intervju med Norrköpings kommun
Planarkitekten har arbetat på Norrköpings kommun sedan 2003 både som
bygglovshandläggare men på senare tid som planarkitekt.
1. Hur upplever du att läget kring att anlita och hitta konsulter med rätt kompetens för
tekniska utredningar är?

Eftersom ramavtal gäller konsulttjänster upphandlade av kommunen så är det reglerat vem
som ska kontaktas när, detta kan skapa långa väntetider på konsulter som utför vanliga
utredningar. Just nu befinner vi oss i ett läge där många områden detaljplaneras vilket
medför ett högt tryck på konsulter med vissa kompetenser som krävs för olika sorters
utredningar.
2. På vilket sätt skulle exploatören tidsmässigt kunna underlätta ert arbete främst med
avseende på de utredningar som måste genomföras av konsult?
Exploatör kan i planprocessens tidiga skede på egen hand beställa utredningar som den
anser vara nödvändiga för planarbetet och den framtida byggnationen. Något som är
viktigt att tänka på som exploatör i det fallet är att ha en god kommunikation med
planhandläggaren innan utredningen utförs. Detta för att konsultera med handläggaren
kring vad denne har för intensioner med utredningen, så att både exploatörens och
planhandläggarens intressen tillgodoses.
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5 ANALYS OCH DISKUSSION
Kapitlet behandlar frågeställningarna i studien med hjälp av fallstudierna och intervjuerna.
Ställningstagandena ställs mot den teoretiska referensramen. Första frågan behandlar
utredningstyper som förekommer i minst tre av fyra utvalda detaljplaner. Dessa benämns som
primärutredningar fortsättningsvis i rapporten.

5.1 Förekomst av utredningar
Detaljplanehandboken anger att vid upprättande av planbeskrivningen ska förutsättningar för
detaljplaneområdet behandla riksintressen och områdesskydd (skyddad bebyggelse/natur och
fornlämningar), gator och trafik (bil-, cykel- och kollektivtrafik) och hydrologiska
förhållanden. Planförslaget ska innehålla förslag på geotekniska frågor (grundläggning),
dagvattenhantering, hälsa och säkerhet (hantering av markföroreningar, radon, skredrisk,
buller och farligt gods).
Återkommande utredningar i samtliga detaljplaner:




Geoteknisk utredning
Trafikbullerutredning
Arkeologisk utredning

Återkommande utredningar i tre av fyra detaljplaner:


Dagvattenutredning

Det finns ett tydligt samband mellan de teoretiska riktlinjerna i detaljplanehandboken och
återkommande utredningar i detaljplanerna. Utredningarna genomförs för att kartlägga
detaljplanens förutsättningar som sedan redogörs i planbeskrivningens innehåll. Av fyra
studerade detaljplaner återfinns tre typer av utredningar i samtliga detaljplaner. En typ av
utredning återkommer i tre av fyra detaljplaner.
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Utredningar/Detaljplaner Eddan 11

Vimanshäll 1:1

Östantill 1:2

Ljura 1:2

Geoteknisk utredning
Arkeologisk utredning
Trafikbuller utredning
Dagvattenutredning
Tabell 1 - Förekomst av primärutredningar före och efter samråd

Grön = Före samråd Blå = Efter samråd

Samtliga arkeologiska utredningar ur fallstudierna utförs innan samrådet vilket också
rekommenderas av myndigheten Riksantikvarieämbetet. Resterande primärutredningar som
studerats har inga tydliga trender kring i vilket skede de förekommer. Jämförs samtliga
utredningar i studien är majoriteten av dessa placerade före samrådet.

Diskussion
Att genomföra så många utredningar som möjligt före samråd skapar ett brett underlag till
planbeskrivningen vilket ligger till grund för samrådet enligt Detaljplanehandboken. I
fallstudien Vimanshäll 1:1 sker tre av fyra primärutredningar innan samråd (se tabell 1) och
totalt nio av tolv utredningar. Detta medför att de obligatoriska samrådsparterna troligtvis har
fått svar på sina intresseområden och inga omfattande ändringar krävs i planbeskrivningen
efter samråd.
Enligt plan och bygglagen är länsstyrelsen den enda instans som har möjlighet att upphäva
antagandebeslut och därmed den samrådspart som har störst inflytande. Därför är
länsstyrelsens åsikter är av stor vikt under samrådet. Det kan vara fördelaktigt att ta hänsyn
till deras intressen i ett tidigt skede och upprätta en dialog där tekniska utredningar kan styrka
länsstyrelsens intressen.
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Två av intervjuobjekten beskriver hur konsultföretag emellertid inte har kapacitet att åta sig
utredningsuppdrag med kort tidsvarsel under perioder med stor efterfrågan. Kommunen
tillämpar ramavtal där det tydligt regleras vilket konsultföretag som ska anlitas och tidig
kontakt med konsultföretaget kan vara en förutsättning för att avsedd utredning utförs inom
detaljplaneprojektets tidsram.
Som ovan nämnt kan en tidig kontakt med konsultföretag och utförande av tekniska
utredningar i ett tidigt skede innan samråd, vara ett sätt att undvika oönskade
tidsförskjutningar av detaljplanprojektet. Att genomföra många och detaljerade utredningar i
ett tidigt skede, innan samråd kan även ur ett tidsparandeperspektiv ha en motsatt effekt. Detta
eftersom utredningar som utförs före samråd kan riskera att genomföras på ett sådant sätt att
betydande synpunkter från samrådsparterna i samband med samråd saknas. Resultatet kan då
bli att en utredning som genomförts innan samråd måste kompletteras alternativt göras om
efter samråd. Ett tydligt exempel på detta är detaljplanen Eddan 11 där en geoteknisk
utredning som utförts i ett tidigt skede vilket i samrådet visade sig vara otillräcklig.
Anledningen är att den var anpassad till ett annat syfte än vad den nuvarande detaljplanen
reglerar och kompletterande utredning krävdes.
Det råder delade meningar mellan intervjuobjekten kring när utredningar bör utföras i
detaljplanen. Planarkitekten på Linköpings kommun anser att det inte alltid finns en tydlig
bild av hur planområdet ska disponeras, vilket medför att utredningar lämpligast utförs efter
samråd då en mer detaljerad bild över vad som avses med området finns. Planarkitekt på
Norrköpings kommun anser att det kan vara fördelaktigt att beställa utredningar i ett tidigt
skede för att påskynda processen, gärna av exploatören själv innan planhandläggare
kontaktas. Det finns alltså olika sätt att se på frågan beroende på hur långt exploatören
kommit i sin egen planering kring den tänka bebyggelse av planområdet. Om osäkerheten är
hög kring vad som avses med kan utredningar som görs i ett tidigt skede visa sig vara
överflödiga.
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5.2 Exploatörens roll i detaljplanearbetet
Enligt PBL 5 kap 11§1 ska kommunen i ett förslag till detaljplan samråda med sakägare.
Syftet är att samla in så mycket information till planförslaget som möjligt.
Ett av intervjuobjekten menar att en dialog med berörda sakägare kan initieras av exploatören
i ett tidigt skede, när utformningen av bebyggelsen inte är fastställd. Detta kan benämnas som
ett minisamråd och kan vara till exploatörs tidsmässiga fördel då får denne får en möjlighet att
tillgodose sakägares synpunkter innan samrådet ägt rum.
Vid samråd har sakägare inga omfattande synpunkter vilket är resultatet av väl utarbetad
planbeskrivning som innebär att det endast krävs få, eller inga utredningar efter
samrådsskedet och detaljplanen kan gå ut i granskningsskedet tidigare än om minisamrådet
inte genomförts.
PBL 5 kap 25§ anger att om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt planförslag
väsentligt, ska kommunen granska det ändrade planförslaget på samma sätt som vid det första
granskningstillfället.
Planarkitekten från Linköpings kommun menar att många exploatörer vill se att detaljplanen
upprättas så snabbt som möjligt vilket innebär att gå ut på samråd tidigt i processen. Det finns
risk att snabbt gå ut på samråd med en begränsad planbeskrivning och en oklarhet i hur, och
vad exploatören tänkt kring sin exploatering av området. Ett sådant planförslag kan få många
synpunkter från berörda sakägare i samrådsskedet och planförslaget kan behöva omarbetas till
följd av dessa. Om det omarbetade förslaget går ut på granskning där ytterligare synpunkter
inkommer, kan det resultera i att planförslaget efter granskning måste omarbetas ytterligare
och denna gång väsentligt. En väsentlig omarbetning av planförslaget kan innebära att en ny
granskning måste genomföras vilket kan fördröja planprocessen.
Planahandläggaren i Norrköpings kommun föreslår att utredningar kan utföras av exploatör i
ett tidigt skede, innan marken är ämne för detaljplanering. Viktigt är också att exploatören
konsulterar med berörd planhandläggare innan utredningar genomförs eftersom
planhandläggarens och exploatörens intressen varierar. Ramavtalet reglerar kommunens
möjligheter till kontakt med konsulter vilket inte exploatörer är bundna av. Exploatörer kan på
så sätt välja den konsult som är mest lämpad utifrån varje situation.
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6 SLUTSATSER
I kapitlet behandlas slutsatser från analysen och besvarar våra frågor i löpande text.

Vilka utredningstyper är återkommande i utvalda detaljplaneprocesser?
Återkommande utredningar i samtliga detaljplaner:




Geoteknisk utredning
Trafikbullerutredning
Arkeologisk utredning

Återkommande utredningar i tre av fyra detaljplaner:


Dagvattenutredning

Enligt utvalda fallstudier är de återkommande primärutredningarna; geoteknisk-, arkeologisk-,
trafikbuller- och dagvattenutredning vilket till stor del överensstämmer med teorin från
detaljplanehandboken.

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att utföra tekniska utredningar
före samråd?
Alla studerade detaljplaner är till stor del unika när det kommer till tekniska utredningars
placering i tidsplanen. Undantagsfall är dock återkommande arkeologisk utredning som i tre
av fyra fall utförts före samråd.
Fördelar
Utredningarna ger ett brett underlag till planbeskrivningen och detaljplanen får en tydlig
inriktning till samrådsskedet. Dialog med länsstyrelsen i ett tidigt skede styrker dess intressen
inom detaljplaneringen genom utredningar som länsstyrelsen påtalar. Utredningar som
beställs i tidigt skede har större chans att utföras inom tidsramen för detaljplanen då vissa
konsultföretag har kapacitetsbrist.
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Nackdelar
Utan en tydlig inriktning av planbeskrivningen kan utredningar innan samråd avgränsas och
utföras på så sätt att de blir överflödiga eller otillräckliga med hänsyn till berörda sakägares
synpunkter.

Hur kan exploatören underlätta planarbetet med avseende på tidseffektivisering i
utredningsskedet?
Att genomföra många utredningar innan samråd resulterar i en utförlig planbeskrivning och
de obligatoriska samrådsparternas intresseområden har större chans att bli tillgodosedda.
Kontakt med länsstyrelsen i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen är viktig för att kunna
tillgodose dennes intressen och skapa ett bra samarbete.
Under perioder då konsultföretagen har en hög arbetsbelastning kan det vara svårt att beställa
tekniska utredningar. För att undvika oönskade tidsförskjutningar av detaljplaneprocessen till
följd av att vissa tekniska utredningar inte kan genomföras inom projektets förutbestämda
tidsram, ska en så tidig kontakt som möjligt med konsultföretag angående beställning av
utredningar ske. Exploatör som inte styrs av ramavtal kan föra dialog med planhandläggare i
tidigt skede och beställa utredningar på eget initiativ.
Om det i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen finns en osäkerhet kring exploatörens syfte
med den nya detaljplanen, är det fördelaktigt att lägga utredningarna i ett senare skede,
förslagsvis efter samråd.
När hög osäkerhet kring detaljplanens syfte finns är det fördelaktigt att tidigt gå ut på samråd
för att inhämta berörda sakägares synpunkter och därefter framarbeta en tydlig
planbeskrivning innan granskningsskedet.
Ett minisamråd med berörda sakägare i tidigt skede av planeringsprocessen kan tidsmässigt
underlätta för exploatören som har möjlighet att tillgodose synpunkter innan det verkliga
samrådet äger rum. Det är viktigt som exploatör att samarbeta med planarkitekten och tidigt i
processen vara tydlig med vad som är syftet med förändringen av detaljplanen för att skapa
goda förutsättningar till en tidseffektiv handläggning av ärendet.
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6.1 Metodkritik
Intervju som metod för insamling av data kan ifrågasättas eftersom det finns en stor
tolkningsfaktor under datainsamlingen som måste beaktas. Den information som framkommer
under intervjutillfällena kan tolkas olika beroende på vem det är som genomför intervjun. Det
som också talar mot metoden är att datainsamlingen inhämtas på ett onaturligt sätt i en miljö
som kan vara obekväm för respondenten. Detta kan medföra att svaren blir förvrängda och i
vissa fall kan respondenten koncentrera sig mer på att försöka formulera svar som
tillfredsställer den som intervjuar, istället för att ge svar som kan vara mer instinktiva och mer
korrekta. Urvalet av respondenter kan ifrågasättas då intervju med planarkitekt endast
genomfördes i en kommun utav två. Den andra kommunens intervjuobjekt var
planhandläggare och endast delvis delaktig i processen vilket kan påverka vilken typ av svar
som återges. Olika kommuner kan ha varierande organisation vilket kan återspegla sig hos
intervjuobjektens svar.
Eftersom fallstudier kring hur detaljplaner har upprättats i avsikt på utredningar så är
dokumentstudier ett bra val då varje upprättande av detaljplan kan anses som ett fall med
liknande typer av dokument. Dokumentstudierna kan däremot lämna luckor i
samrådsprocessen då alla dokument inte alltid publiceras offentligt. Vidare är det svårt att
värdera hur tillförlitliga dokumenten är som granskas. Avläsningsprocessen kan också vara
problematisk då vissa äldre dokument endast finns i pappersformat. Detaljplanerna som valts
ut för fallstudier är alla upprättade i Östergötlands region vilket inte är generaliserbart för hela
Sverige. För att uppnå en högre generaliserbarhet krävs en studie på fler detaljplaner, helst
med en bredare geografisk spridning.
Studien ställer höga krav på datainsamlingsprocessen. Intervjufrågorna har hela tiden
utformats för avsikt att stödja dokumentstudiernas innehåll. I dokumentstudierna har vi
metodiskt använt oss utav samma tillvägagångssätt för att göra studien generaliserbar.
Avgränsningen i studien har en specifik inriktning vilket teoretiskt sätt bör ge studien hög
validitet. Eftersom detaljplaneprocessen är en kedja av händelser som är beroende av varandra
så har det vi avsett mäta ofta berott på fler saker än vad som avsetts i avgränsningen. Därför
har det varit problematiskt att komma fram till ett orsakssamband. Reliabiliteten kan
ifrågasättas då intervjuobjekten kan lämna vinklad data eller data som inte dokumenteras av
den som intervjuar. Intervjuobjekten kan vara partiska och subjektiva. Det krävs då en
omfattande dokumentation i form av mycket noggranna anteckningar och/eller inspelningar
av intervjuer för att kunna koda data.
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6.2 Förslag till fortsatt utveckling
I framtiden när fler detaljplaner har upprättats med det nya PBL 2015 kan det vara intressant
att jämföra hur den nya lagen har påverkat detaljplaneringen ur ett tidsperspektiv.
Organisatoriska frågor varierar mellan kommunerna vilket bör föras vidare studier kring.
Exploatörers intresseområden kan studeras vidare för att kartlägga deras prioriteringar.
Ekonomiska aspekter såsom plankostnadsavtal och exploateringsavtal kan utredas och
undersökas för att få fler aspekter på problemet.
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