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Abstract 
 
In Sweden there is a situation where buildings are constructed at a relatively low rate, while 

the need for more households is growing relatively quickly. In this thesis the following 

surveys are conducted; we want to investigate the time required for each process, how the 

number of building permits for each plan evolve during the process and the number of 

investigations carried out in connection with the process. The hypothesis is that the 

developers want to get as many development rights as possible. However, it is the 

municipality's responsibility to test the suitability of the project in accordance with the law 

and guidelines which can result in fewer development rights than the builder's preference in 

the final detailed plan. 

 

We have examined 32 plans and concluded that the number of development rights does not 

drop during the process. Some of the investigations necessary are determined by law, while 

in some cases by the municipality require various additional studies for a project to be 

carried through. The survey shows that the number of investigations is approximately 3 per 

studied plan. The average time spent has been more than 2.5 years for all studied plans. The 

results of this study indicate that there may be a correlation between the numbers of 

building permits; the number of investigations and the time required for each process, 

further studies on this topic are invited. 
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Sammanfattning 

I Sverige råder en situation där det byggs relativt lite, samtidigt som behovet efter mer 

bostäder växer relativt snabbt. I detta examensarbete kommer följande undersökningar 

genomföras; beräkna snittet på tidsåtgången för detaljplaneprocessen, studera utvecklingen 

av antalet byggrätter i processen från start till laga kraft vunnen plan samt undersöka antalet 

utredningar som görs i samband med detaljplaneprocessen. Hypotesen är att byggherrarna 

vill få fram så många byggrätter som möjligt. Det är emellertid kommunens ansvar att pröva 

projektets lämplighet i enlighet med lagen och de riktlinjer som finns vilket kan resultera i att 

färre byggrätter än de byggherren önskade vinner laga kraft i den slutgiltiga planen. 

 

Vi har enligt ett visst urval granskat 32 detaljplaner och kommit fram till att antalet 

byggrätter inte sjunker under processens gång. Vissa av utredningar som krävs är 

lagstadgade, medan det i vissa fall från kommunens sida krävs olika extra utredningar för att 

ett projekt skall drivas igenom. Snittet för tidsåtgången har blivit dryga 2,5 år för alla 

studerade planer. Undersökningen visar att antalet utredningar är cirka 3,37 per studerad 

detaljplan. Resultatet av denna undersökning pekar på att det kan finnas ett samband 

mellan antalet byggätter, antalet utredningar och tidsåtgången, varför vidare studier i ämnet 

uppmanas. 
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1. Inledning 
 
Sverige är idag ett av de länder i EU som urbaniseras snabbast, och Stockholm är en av de 

snabbaste växande städerna i Europa.1 Tillväxten av svenska städer har länge skapat ett 

underskott av bostäder och bostadsbyggandet har legat på en relativt låg nivå sedan 

finanskrisen i början av 1990-talet.2  

Det diskuteras mycket i media kring att det råder stor bostadsbrist, särskilt i de större 

kommunerna. Problematiken är ett faktum som både lekmän, politiker och byggherrar har 

åsikter kring. Att diskutera anledningarna till bostadsbristen och eventuella lösningar på den 

är en stor utmaning i sig. Vi kommer att basera denna undersökning på antagande om att 

bostadsbristen delvis beror på låg nybyggnation samt att den låga nybyggnationen i sin tur 

delvis beror på utdragna planprocesser. Av den anledningen kommer fokus ligga på själva 

planprocessen, tidsåtgången för denna, hur mängden byggrätter utvecklas genom processen 

samt mängden utredningar som har gjorts för att fastställa planen. 

1.1 Bakgrund 
 
En hållbar stadsutveckling är en av grundstommarna i vilket samhälle som helst. Det ligger 

många utmaningar i att främja och samtidigt tygla de exponentiella effekterna av 

urbaniseringen. Samtidigt som bostadsutvecklingen bör tangera med 

befolkningsutvecklingen för att motverka bostadsbrist, ska bostadsutvecklingen ske på ett 

hållbart sätt med hänsyn till både miljö och levnadsstandard där många olika intressen skall 

vägas samman.3 Det är ”en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark 

och vatten”.4 Det är alltså kommunen som planerar vad som får byggas, och detta benämns 

det ”kommunala planmonopolet”. Denna angelägenhet kommer i uttryck genom 

detaljplaner i vilken kommunen skall ”pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 

bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning...”.5 

 

                                                 
1 SCB Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 
2 SCB Färdigställda lägenheter och rumsenheter i nybyggda hus efter region och hustyp. År 1975 – 2013. 
3 SKL ”Hållbar stadsutveckling” 
4 PBL 1:2 § 
5 PBL 4:2 § 
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I Sverige förs idag en het bostadspolitisk diskussion kring dessa frågor. Bland annat har 

statsminister Fredrik Reinfeldt ansett att det kommunala planmonopolet och de ofta långa 

och komplexa planprocesserna är orsaken till utdragna byggprojekt. Sveriges kommuner och 

landsting har dock visat att det finns ett stort överskott av byggrätter i Sverige som inte 

utnyttjas.6 Från särskilt byggherrars håll finns en stor önskan att förenkla planprocessen i 

syfte att påskynda byggprojekt. Det kan vara lönsammare för byggbolagen att få dessa frågor 

prövade snabbt för att inleda byggskedet snabbt i en önskad marknad och utan att 

eventuella räntekostnader för marker blir för höga. Det är därför inte förvånande att sådana 

röster hörs från byggbolagens sida. Det är inte givet att en lång planprocess behöver vara 

negativ från andra synpunkter. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ge en vägledande bild över hur planprocessen ser ut i Sverige 

idag och diskutera eventuell problematik som kan uppstå i samband med den. Följaktligen 

ska arbetet kunna svara på eller minst uppmana till fortsatt undersökning kring ämnet för att 

ta fram förslag på effektivisering av planprocessen.  

1.2.1 Frågeställning 
 
Hypotesen är att längden på planprocessen kan påverkas av mängden utredningar som görs i 

samband med den. Önskan hos byggherren är att få så många byggrätter som möjligt, 

medan kommunen måste pröva bebyggelsens lämplighet och kräva de rätta utredningarna. 

Det kan leda till att antalet byggrätter sjunker, och påverkar även den totala tidsåtgången. 

Examensarbetet strävar därför efter att diskutera följande frågor: 

- Hur lång tid tar planprocessen? 

- Hur utvecklas antalet byggrätter genom planprocessen? 

- Hur många utredningar genomförs under planprocessen? 

- Finns det något samband mellan tidsåtgången, antalet byggrätter och mängden 

utredningar? 

                                                 
6 SvD, Reinfeldt: ”Kommunerna saktar byggen” mars 2014 
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1.3 Metod 

1.3.1 Avgränsningar 
 

Varje detaljplan är unik till läge, förutsättningar och syfte, men det finns gemensamma 

processuella krav och principer för dem alla. Olika detaljplaner tar olika lång tid att vinna 

laga kraft, mängden utredningar och mängden byggrätter som respektive detaljplan ger 

upphov till varierar. Detta arbete avgränsas och fokuseras på hur lång tid planprocessen tar, 

hur antalet byggrätter förändras under planprocessens gång och hur många utredningar som 

har gjorts för att fastställa planen. 

 

Planprocessen definieras i detta arbete från tidpunkten för planbeställning eller kommunens 

beslut om att planlägga till att en färdig detaljplan vunnit laga kraft. Projektinitieringar före 

beslut om att planlägga kan vara utdragna och innehålla flera moment av förhandlingar och 

inofficiella beslut, och även efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft inleds en lång 

period av bygglovsansökningar, utredningar, markförvärv och byggtekniska förberedelser 

innan ens bygget har börjat. Här görs en avgränsning att endast beakta den del av 

planprocessen som handlar om kommunens beslut att planlägga ett område, tills dess att en 

detaljplan har vunnit laga kraft.  

 

Utredningar definieras i detta arbete som av en extern konsult utförd utredning. En del 

utredningar och analyser kan ha gjorts innan eller gjorts internt av den planläggande 

myndigheten själva, vilka i detta arbete alltså inte betraktas som en utredning. Utvecklingen 

av antalet byggrätter definieras i detta arbete som skillnaden mellan den mängd byggrätter 

som anges i kommunens beslut om att planlägga och den mängd byggrätter som tillåts i den 

detaljplan som vunnit laga kraft. 
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1.3.2 Urval 
 

Slumpmässigt kommer ett 30-tal detaljplaner väljas ut enligt vissa kriterier; detaljplanerna 

ska avse bostäder med normalt planförfarande som ger upphov till minst 40 byggrätter och 

som vunnit laga kraft tidigast år 2005. Vad som menas med att planerna ska vara av 

”normalt planförfarande” beskrivs under kapitel 2.1 ”Detaljplaneprocessen”. Av naturliga 

skäl gallras dessa detaljplaner fram utifrån tillgång till planhandlingar. Tillgängligheten för de 

olika planhandlingarna i olika kommuner varierar stort, och efter en ytlig genomgång av cirka 

femton kommuners digitala databaser kommer undersökningen ske från kommunerna 

Malmö, Tyresö, Uppsala, Göteborg och Stockholm. För Malmö, Tyresö och Uppsala kommun 

kommer ett mindre antal planer att studeras, dels via detaljplanetjänster på internet och 

dels genom kontakt via e-post till respektive stadsbyggnadskontor. I Stockholm kommer 

besök på stadsbyggnadskontoret genomföras för att kunna studera planhandlingarna på 

plats. I Göteborg studeras planhandlingarna via internet samt genom e-post kontakt med 

Göteborgs stadsbyggnadskontor. Största andelen detaljplaner kommer att väljas från 

Stockholm och Göteborg eftersom dessa planakter är mest tillgängliga. För vidare insikt 

kommer den plan med högst procentuella förändring i antalet byggrätter i Stockholm att 

väljas ut vilket presenteras under kapitel 3. ”Resultat”, för att ge en djupare bild över 

processens gång. Därtill finns en kortare beskrivning av varje studerad detaljplan i bilagorna 

på slutet av uppsatsen. 

 

Utöver detta har den bostadspolitiska debatten studerats för att renodla frågeställningen 

och hypoteser samt för att kunna ge en bättre insikt i diskussions- och analysmomentet. 

Relevant litteratur knutet till ämnet har också studerats så som kurslitteratur i 

utbildningsprogrammet, rapporter från KTH, rapporter från olika myndigheter och tidigare 

examensarbeten. 
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2. Teori 

2.1 Planprocessen 
 
Som tidigare nämnts har vi i Sverige ett kommunalt planmonopol när det kommer till 

detaljplaner, detta betyder att det är kommunen som avgör när, var och hur en detaljplan 

ska inrättas.7  

 

Det finns två stycken olika planförfaranden när en detaljplan tas fram, det finns enkelt 

planförfarande och normalt planförfarande. Skillnaden är att enkelt planförfarande kan 

användas när planförslaget är förenligt med översiktsplanen och inte har en betydande 

påverkan för miljön eller allmänna intressen, medan normalt planförfarande innehåller fler 

steg och är mer omfattande än enkelt planförfarande samt är dessutom av allmänt intresse.8  

 

En detaljplan skall innehålla en planbeskrivning som beskriver planeringsförutsättningarna 

och planens syfte.9 Vidare ska samrådsredogörelser, eventuella utredningar och program för 

planen finnas med samt annat planeringsunderlag av betydelse för planförslaget.10 

Planbeskrivningen förklarar innehållet för en detaljplan och gör den förståelig för läsaren i 

samband med att en plankarta också ska finnas tillgänglig över aktuella området.11 Är det 

inte uppenbart onödigt kan även en grundkarta med fastighetsförteckning finnas med.12 

Sammanfattat går det säga att plankartan och planbeskrivningen med dess innehåll göra det 

lätt för berörda att bedöma innehållet i planen utan att missförstånd uppstår. 

 

För att lättare kunna ge förståelse kring planprocessen och alla stegen som ingår presenteras 

en bild nedan som visar hur ett övergripande flödesschema på en planprocess kan se ut. 

Beskrivningar till de olika stegen följer nedanför bilden. 

                                                 
7 PBL 5:18–5:36 §§ 
8 ”Detaljplaneprocessen”, Boverket 
9 PBL 4:30–37 §§ 
10 PBL 5:11-17 §§ 
11 PBL 4:33 § 
12 PBL 5:8 § 
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”Översiktsplan och detaljplan”, Eidar Lindgren 201413 

 

2.1.1 Planbesked  

Syftet med planbeskedet är att informera om kommunen tänkt inleda en planprocess eller 

inte. Syftet kan exempelvis vara att en byggherre har planer på att uppföra nya bostäder, 

butiker och kontor i ett tidigare skogsområde. Normalt är inte områden som dessa 

detaljplanelagda utan det finns endast en översiktsplan över området. Planbeskedet ska då 

på ett snabbt och smidigt sätt informera byggherren om den planerade bebyggelsen 

kommer kunna godkännas av kommunen i framtiden.14 

 

2.1.2 Planprogram  

I större bostadsprojekt är det inte ovanligt att ett planprogram tas fram där bland annat mål 

och givna utgångspunkter för planen finns beskrivna. Tanken med planprogrammet är att ge 

                                                 
13 ”Översiktsplan och detaljplan”, föreläsning av Eidar Lindgren, KTH 
14 ”Planbesked”, Boverket 
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en överblick om vad som är planerat att genomföras i området. Så länge det inte anses som 

onödigt skall ett program för planens mål med mera upprättas av kommunen för att 

underlätta processen.15 

 

Gällande planprogram ska kommunen dels överlägga med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten och övriga kommuner som berörs, men även med 

bostadsrättshavare, sakägare och övriga berörda med intresse av planprogrammet och dess 

område. Vanligt är att man kallar till ett samråd där man bjuder in alla som berörs utav 

planprogrammet.16 Genom samrådet ska alla få en chans att kommentera och lämna sina 

synpunkter på planprogrammet. Samrådet fyller två olika funktioner; kommunen kommer 

dels att få synpunkter om detaljplanens kommande utformning och själva området i sig, 

samtidigt som kommunen kan delge alla berörda med information om planen och vad som 

planeras att genomföras i området.17  

 

Efter att samrådet är klart ska allting som blivit framlagt redovisas i en samrådsredogörelse 

av kommunen.18 Sedan kommer byggnadsnämnden titta på programförslaget och med ett 

godkännande går man vidare i planprocessen. Sammanfattningsvis kan sägas att ett 

planprogram vanligtvis tas fram vid svårare ärenden som kommer att beröra många 

intressenter, det kan exempelvis vara då inte översiktsplanen ger rimliga riktlinjer för 

området eller om förslaget strider mot översiktsplanen. Ett planprogram kan även omfatta 

ett större område och ligga som underlag för andra detaljplaner i framtiden.19 

 

2.1.3 Planförslag 

Ofta ligger planprogrammet som utgångspunkt vid det här laget i processen och används 

som grundförslag till detaljplanen. Nästa steg är att ta fram ett planförslag, beroende på hur 

detaljerat och noggrant planprogram som finns kan det underlätta för hur lång tid som 

kommer krävas i detta skede. Har ett bra planprogram genomförts kan man i princip 

använda det som planförslag.20 

                                                 
15 PBL 5: 10 § 
16 PBL 5: 11 § 
17 ”Detaljplaner i praktiken”, rapport 2012 från KTH s.19 
18 PBL 5: 17 § 
19 Olof Graner, ”Vad tar tid i detaljplaneprocessen?”  s. 22 
20 ”Ett hus blir till”, Stockholms Byggmästarförening 
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Vidare ska det även vid det här skedet hållas ett samråd, även kallat plansamråd, där 

inblandade parter som myndigheter, fastighetsägare, intresseorganisationer, boende, 

föreningar m.m. ska kunna ta del av planförslaget och ge synpunkter. Precis som i 

planprogrammet ska det sedan sammanställas en redogörelse från samrådet. Justeringar av 

planförslaget kan komma att göras utifrån vissa synpunkter som kommit in. Tillslut kommer 

planförslaget att vara klart för granskning.21 

 

2.1.4 Granskning av förslag 

För att en plan ska kunna antas måste den finnas tillgänglig i skriftlig form för granskning 

under minst tre veckor, alternativt beslutar byggnadsnämnden om att planen ska ställas ut. 

Förut presenterades alla slags planförslag med en utställning, nuförtiden, krävs endast att 

förslaget ska finnas disponibelt i skriftligt format.22 

 

Vanligaste är att planförslaget finns i någon lokal nära planområdet samt att den finns på 

stadsbyggnadskontoret. Det ska framgå av en kungörelse i exempelvis en ortstidning och via 

kommunens anslagstavla var planen kommer ställas ut. Det ska vara enkelt att ta del av 

planförslaget och därför ska tiden och platsen för granskningen/utställningen anges minst en 

vecka innan den äger rum. För att lämna synpunkter på förslaget måste en skriftlig handling 

lämnas in under granskningstiden.23 

 

Slutligen gör kommunen ett granskningsutlåtande och sammanställer inkomna synpunkter. 

Utlåtandet ska innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.24  

 

2.1.5 Antagande, eventuellt överklagande och laga k raft  

Efter att planen varit på granskning och blivit sammanställd kommer kommunen se över 

planförslaget och alla inkomna synpunkter. Därefter fattas ett slutgiltigt beslut om 

detaljplanen ska antas. Normalt är det kommunfullmäktige som tar dessa beslut vid större 

                                                 
21 PBL 5: 11 § 
22 PBL 5: 18 § 
23 PBL 5: 19 § 
24 PBL 5: 23 § 
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detaljplaner, annars kan en nämnd som byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen fatta 

beslutet, detta sker vanligtvis när det handlar om enkelt planförfarande.25 

 

Om någon vill överklaga en detaljplan ska det göras senast tre veckor från kungörelse. 

Överklagan sker till länsstyrelsen. Vidare kan överklagan ske till mark och miljödomstolen 

och mark och miljö-överdomstolen.26 

 

Slutligen vinner detaljplanen laga kraft då överklagandetiden löpt ut och ingen har 

överklagat beslutet. Går överklagan igenom  förkastats planförslaget. När detaljplanen 

slutligen vunnit laga kraft kommer byggherrarna/fastighetsägarna kunna söka bygglov för 

byggprojektet. Detta ger en garanterad byggrätt enligt vad den laga kraft vunna detaljplanen 

har för bestämmelser.27 

2.2 Olika synpunkter på PBL 
 

Utöver PBL lämnas utrymme för respektive kommun och planhandläggare att påverka vad 

som skall ingå i arbetet med detaljplaneläggningen, vilket betyder att processen i praktiken 

kan se olika ut från kommun till kommun. Vi vill i det följande kort gå igenom olika 

angränsande studier som har gjorts i syfte att utvärdera planprocessen. 

 

År 1999 anlitades ett konsultföretag på uppdrag av Stockholm stad revisionsbyrå för att 

granska och utvärdera planprocessen. 60 olika detaljplaner granskades och 30 personer som 

var delaktiga i planarbetet på olika sätt intervjuades. Resultatet var att processen ansågs 

vara onödigt lång och att endast 10 % av tiden bestod av aktivt planarbete28 (en del av tiden 

som går åt är förvisso lagstadgad). Varje överklagan försenade stadsbyggnadskontorets 

arbete med cirka 9 månader enligt undersökningen.29 

 

                                                 
25 PBL 5:27 § 
26 PBL 13:16 § 
27 ”Planbestämmelser och beteckningar”, Boverket 
28 ”Detaljplaneprocessen i Stockholm Stad,  Stockholm Stads Revisionskontor, Rapport 1999:3 
29 ”Detaljplaneprocessen i Stockholm Stad” 
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År 2001 granskade Riksdagens revisorer planprocessen med syfte att utvärdera om de 

förändringar som infördes år 1996 om tidigare program och samråd hade den effekt 

beslutsfattarna förväntade. De konstaterade att den var komplex och tog lång tid och drog 

delvis samma slutsatser som konsultföretaget som anlitades år 1999 av Stockholm stad 

revisionsbyrå. Överklagande av detaljplanerna fördröjde enligt utvärderingen processen med 

flera månader och ett väl genomarbetat planprogram ledde inte nödvändigvis till en kortare 

planprocess.30 

 

En särskild kommitté tillsattes år 2002 i syfte att se över PBL och sträva efter att utveckla 

lagen för att bland annat förenkla planprocessen och slopa kravet på planprogram. Trots att 

PBL sedan dess har ändrats flera gånger är grundsystematiken i lagen den samma som i 

Stadsplanelagen från år 1931.31 Den största processuella skillnaden i hur man går tillväga, är 

att projektinitieringen kommer i ett tidigare skede än förut. Nedan presenteras en 

jämförelse mellan planprocessen enligt Stadsplanelagen (1931:142) och PBL. 32 Här måste 

dock påpekas att själva förfarandesättet med detaljplaneläggningen år 1931 skiljer sig från 

idag. Stadsplanen (äldre benämning på detaljplan) täckte större områden och var 

översiktligare, medan detaljplaner idag ofta är väldigt specifika och detaljerade i jämförelse. 

  

Stadsplanelagen (1931:142)   PBL 2011 (2010:900) 

Generalplan     Översiktsplan 

Stadsplan     Projektinitiering 

(Tomtindelning)    Detaljplan 

Projektinitiering    (Fastighetsindelning) 

Byggnadslov     Bygglov 

 

Enligt Skanskas bostadspolitiska rapport från 2014 sker den största delen av planarbetet på 

initiativ av en byggherre som kommer med en konkret projektidé. Den låga så kallade 

planberedskapen innebär att planarbetet åläggs byggherren vilket ofta ökar risken för själva 

byggprojektet. Det betyder att investeringsviljan sjunker och endast kapitalstarka byggbolag 

                                                 
30 ”Förslag till riksdagen angående plan- och byggprocessens längd”, Riksdagens revisorer 2001/02:RR8 
31 ”Detaljplaner i praktiken”, rapport 2012 från KTH 
32 ”Detaljplaner i praktiken”, rapport 2012 från KTH 
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är beredda att driva igenom projekt som kräver detaljplaneläggning eller förändring av 

befintlig detaljplan.33 Enligt PBL-kommitténs rapport från år 2005 ”Får jag lov? Om planering 

och byggande” initierades uppskattningsvis mer än hälften av detaljplanerna av byggherrar 

med specifika projektidéer. Därför blev det lätt så att detaljplanerna blev mycket mer 

detaljerade än vad som var nödvändigt.34 

 

2.3 Tidsåtgången i planprocessen 

Ett antal undersökningar har under det senaste decenniet gjorts i syfte att utvärdera 

planprocessens funktioner, eventuella brister och tidsåtgång. Bland annat har Olof Graner 

granskat tidsåtgången i processen i examensuppsatsen ”Vad tar tid i detaljplaneprocessen i 

Stockholm?” 

 

I Olof Graners uppsats dras slutsatsen att parternas enighet i processen har stor inverkan på 

hur lång tid arbetet med planläggningen tar. Författaren har i sin undersökning studerat 17 

olika planprocesser i Stockholm och konstaterat att processen tar mellan två och fyra år om 

parterna är mer eller mindre eniga, och fyra år eller längre om de är oeniga. I innerstaden tar 

processen längre tid än i ytterstaden. 35 

 

Som i det tidigare avsnittet beskrivits, krävs i vissa fall olika utredningar för att fastställa en 

detaljplan. Utöver en MKB kan det krävas olika typer av andra utredningar för att pröva 

bebyggelsens lämplighet. Det finns en stor risk att hela processen fördröjs på grund av 

utredningarna och mängden utredningar kan bero på oenigheter mellan parterna. Utöver 

detta skall allmänhetens intressen beaktas och alla typer av klagomål och protester skall 

vägas in i beslut. Desto fler protester, desto längre dröjer det förrän en detaljplan kan vinna 

laga kraft. När en plan har antagits, kan den överklagas och detta sker oftast av grannar till 

planområdet.36 

 

                                                 
33 ”Avskaffa bostadsbristen” Bostadspolitisk rapport från Skanska 2014 
34 ”Får jag lov? Om planering och byggande” SOU 2005:77, s.474 

35 Olof Graner ”Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?” 
36 ”Detaljplaneprocessen i Stockholm Stad,  Stockholm Stads Revisionskontor, Rapport 1999:3 
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Sammanfattningsvis går det att särskilja olika faktorer som påverkar tidsåtgången i 

planprocessen. Dessa är enligt Olof Graner mängden parter och deras förmåga att nå 

överrenskommelse, själva planområdets förutsättningar, detaljplanens syfte, handläggare 

hos kommunen och mängden utredningar som görs i samband med planläggningen. 

 

Tidsåtgångens- och processens komplexitet ökar risken för ytterligare komplikationer 

eftersom en del oväntade faktorer kan inverka på helheten under processens gång. Enligt 

Skanskas bostadspolitiska rapport kan en byggherre tvingas att vänta en lång tid för att 

planläggningen skall påbörjas. 37 Av den anledningen kan förvärvad mark bli för dyr att 

behålla eller så kan marknaden för bostäder och annan bebyggelse förändras. Om 

detaljplanen är för detaljerad drar den inte bara ut på processen, utan tappar även en del av 

sitt syfte att fastställa en viss byggrätt på en viss markyta. Detaljerade och specifika 

prövningar av själva byggnationen skall prövas i en bygglovsansökan.38  

 

2.4 En internationell jämförelse 

Enligt en undersökning gjord av Aina Larsson år 2013 i ”Tidsaspekter på planprocessen” är 

Sveriges planprocess långsammare än i Tyskland och Storbritannien. Författaren har i 

studien ”Tidsaspekter på planprocessen, Jämförande fallstudier av Tyskland och 

Storbritannien”39 konstaterat att flera av processens olika delskeden går snabbare i Wales 

och i Tyskland än i Sverige. I Tyskland är mycket av planarbetena redan bestämda och 

utredningar gjorda redan i det som motsvarar översiktsplanen. På så vis är detaljplanerna 

mer förutsägbara och ”grovjobbet” kan tänkas ligga i den bindande översiktsplanen. I 

Sverige är översiktsplanen endast en vägledande plan, som fungerar som ett underlag för 

det ”riktiga” detaljplanearbetet. Därtill sker samrådet i Sverige i ett senare skede än i den 

tyska modellen. Då är redan flera delar av detaljplanen överrenskommen och bestämd, 

varför synpunkter i ett så sent stadie eventuellt tvingar planarkitekterna att gå tillbaka i 

processen för att göra om enligt nyinkomna förslag. I Tyskland sker samrådet i ett tidigare 

skede, för att snabbt få in allmänhetens synpunkter, för att kunna fortsätta arbetet och 

                                                 
37 ”Avskaffa bostadsbristen” Bostadspolitisk rapport från Skanska 2014 
38 PBL 9:2 § 
39 Aina Larsson, ”Tidsaspekter på planprocessen” 
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undvika framtida ”bromsklossar”. Att inte beakta sådana röster kan leda till att planen 

överklagas, vilket kan leda till att planprocessen fördröjs ytterligare. Handlingsutrymmet för 

medborgare i den tyska modellen jämfört med den svenska är därför begränsad desto 

närmare laga kraft planen kommer.40 

 

I Wales går processen snabbare framåt pga att det inte tillåts överklagande av detaljplanerna 

på samma sätt som i Sverige. Medborgarinflytandet är begränsat till ett tidigt 

utställningsskede där den utställda planen främst är ett informellt planförslag. Avsaknaden 

av överklaganderätt, och inga eller mycket begränsade chanser till att påverka processen i 

senare skeden, leder till snabbare antagna detaljplaner, detta sker dock på bekostnad av 

demokratin. Författaren konstaterar vidare angående den svenska planprocessen att ”En 

ökande detaljeringsgrad i detaljplaner, en minskad planberedskap och långa 

överklagandetider är andra faktorer som också bedöms ligga bakom en lång process.”41 

 

3. Resultat 
 
Följande presenteras resultatet av den undersökning som genomförts. Totalt har 32 stycken 

planer studerats och av dessa är tio hämtade från Stockholm, tio från Göteborg och fyra 

stycken vardera från Uppsala, Tyresö och Malmö. Statistiken av undersökningen presenteras 

nedan med tabeller från de enskilda städerna och grafer som visar tidsåtgång, skillnad i 

byggrätter och antal utredningar. Sist i avsnittet finns även en fördjupning i en av 

detaljplanerna. 

 

3.1 Tabell över statistiken 

Under ”plan” har diarienumret för respektive detaljplan angetts, under ”namn” det namn 

som projektet har gått under. ”Start” är det datum då beslutet om att planlägga har 

offentliggjorts och datumet för ”Laga kraft” är det datum då detaljplanen har vunnit laga 

kraft. ”Tidsåtgången” visar på tidsåtgången för planprocessen mätt i månader och 

presenteras i följande kolumn. ”BR start” visar vad antalet byggrätter var i början av 

processen, och ”BR slut” vad den lagakraftvunna mängden byggrätter blev. ”Förändring” 

                                                 
40 Aina Larsson, ”Tidsaspekter på planprocessen” s. 71 
41 Aina Larsson, ”Tidsaspekter på planprocessen” s. 7 
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visar den procentuella utvecklingen av antalet byggrätter. ”Utredningar” är antalet 

utredningar som har gjorts. Här har endast större, av externa konsulter beställda utredningar 

tagits i beaktande. Se mer under avsnittet 1.3.1 Avgränsningar. 

 

 

 

 

 

Stockholm  

Plan:  Namn på planen  Start  
Laga 

kraft  

Tidsåtgång  

(månader)  

BR 

start  

BR 

slut  
Förändring  Utredningar  

2007–36164 
Fredriksdal i Södra  

Hammarbyhamnen 

jul-

07 

apr-

12 
57 450 370 - 22% 4 

2010–15111 
Forskningen 1 i 

Norra Djurgården 

sep-

10 

jan-

12 
20 28 42 +33 % 

4 

2006–12067 
Marievik i 

Liljeholmen 

jun-

06 

apr-

07 
10 400 380 – 5 % 

4 

2008–01164 
Mikrofilmen i 

Högdalen 

jan-

08 

jun-

10 
29 150 140 – 7 % 

2 

2007–36880 
Danmark i Kista 

(Kista Torn) 

okt-

07 

mar-

12 
53 285 285 0 % 

5 

2009–10524 
Ormbunken i 

Midsommarkransen 

jun-

09 

sep-

11 
27 70 85 +18 % 

2 

2005–12332 
Tältlägret i 

Fruängen 

jun-

05 

apr-

07 
22 270 250 – 8 % 

3 

2006–08048 Tebrödet i Sköndal 
apr-

06 

sep-

09 
41 205 200 – 2 % 

4 

2008–04326 
Rinkebyterassen i 

Rinkeby/Kista 

mar-

08 

dec-

13 
69 350 350 0 % 

2 

2009–18084 

Norra 

Djurgårdsstaden i 

Hjorthagen 

dec-

09 

nov-

13 
47 560 560 0 % 

5 

Snittet:  
 

37,5 266,2 +0,65 % 3,5 
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Göteborg  

Plan:  Namn på planen  Start  

Laga 

kraft  

Tidsåtgång  

(månader)  

BR 

start  

BR 

slut  Förändring  Utredningar  

BN0605/01 
Amhult centrum i 

Torslanda (etapp 2) 

mar-

05 

nov-

11 
79 150 140 – 7 % 

9 

BN1159/01 
S:t Jörgens port i 

Backa 

dec-

02 

jul-

04 
19 90 90 0 % 

4 

BN0987/01 
Bangården i 

Gullbergsvass 

okt-

04 

okt-

08 
48 500 500 0 % 

7 

BN1087/04 

Högsbogatan i 

Askim-

Frölunda/Högsbo 

mar-

06 

sep-

08 
30 180 190 +5 % 

3 

BN0373/03 
Smörgatan i 

Ölgryte-Härlanda 

apr-

04 

nov-

06 
31 200 220 +9 % 

2 

BN441/04 

Stapelbädden i 

Eriksberg i 

Sannegården 

jun-

04 

jun-

05 
12 300 350 +14 % 

4 

BN0862/00 
Utjordsgatan i 

Kålltorp 

okt-

04 

sep-

08 
47 70 70 0 % 

2 

BN0535/05 
Östra Bräckevägen 

i Kyrkbyn 

feb-

07 

dec-

10 
45 45 45 0 % 

3 

BN0736/06 
Varmfrontsgatan i 

Biskopsgården 

feb-

07 

jan-

10 
35 96 90 – 7 % 

2 

BN1213/02 
Dr Forselius backe 

i Guldheden 

maj-

04 

mar-

12 
94 185 180 – 3 % 

5 

Snittet:  44,0 187,5 +1,21 % 4,1 
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Uppsala  
       

Plan:  Namn på planen  Start  
Laga 

kraft  

Tidsåtgång  

(månader)  

BR 

start  

BR 

slut  
Förändring  

Utredningar  

2012/20035-1 Stenhagen centrum 
nov-

11 

jan-

13 
14 170 200 +15 % 

2 

2008/20034–

01  

Ångkvarnen i 

Kungsängen 

aug-

08 

maj-

12 
21 400 500 +20 % 

2 

2010/20035-1 
Bernadotte i 

Valsätra 

nov-

10 

nov-

13 
36 35 60 +42 % 

2 

2007/20017-1 Västra Vårdsätra 
mar-

07 

mar-

12 
60 50 65 +23 % 

7 

Snittet:  
   

32,8 
 

206,25 +24,94% 3,25 
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Tyresö  
       

Plan:   Namn på planen  Start  
Laga 

kraft  

Tidsåtgång  

(månader)  

BR 

start  

BR 

slut  
Förändring  Utredningar  

2011KSM0135 
Hasselbacken i 

Bollmora 

aug-

11 

jan-

14 
28 220 200 – 10 % 

4 

 

2011KSM0134 

Njupkärrsvägen i 

Södra Lindalen 

maj-

11 

nov-

12 
17 210 210 0 % 

3 

2008KSM0026 
Bollmora allé i 

Lindalen 

jun-

10 

mar-

12 
19 200 230 +13 % 

4 

351 

Pigghajen och 

Gäddan vid 

Siklöjevägen 

aug-

02 

aug-

06 
48 150 150 0 % 1 

Snittet:  
   

28,0 
 

197,5 +0,76 % 3 
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Malmö  
       

Plan:  Namn på planen  Start  
Laga 

kraft  

Tidsåtgång  

(månader)  

BR 

start 

BR 

slut  
Förändring  

Utredningar  

Dp 4863 Draken i Husie 
aug-

04 

maj-

06 
14 280 280 0 % 

1 

Dp 4839 
Stadsdelsparken i 

Hamnen 

sep-

03 

okt-

05 
25 650 667 +3 % 

3 

Dp 4637 

Glasbruket och 

Cementen i 

Limhamn 

mar-

05 

okt-

06 
18 500 500 0 % 

4 

Dp 4846 
Hammars park i 

Limhamn 

dec-

04 

maj-

06 
18 283 283 0 % 

4 

Snittet:  
   

18,8 
 

432,5 +0,64 % 3 
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3.2 Tidsåtgång 
 

 

 

Ovanstående stapeldiagram presenterar mätningen av tidsåtgången för planprocessen från 

undersökningen och det syns tydligt att det varierar mellan städerna. Göteborg tar längst tid 

och Malmö är snabbast. Som framgår av statistikbladet ovan tog den snabbaste processen 

tio månader och den längsta nittiofyra månader vilket visar på stor variation i 

undersökningen. Viktigt att komma ihåg är att de studerade detaljplanerna valts ut slumpvis 

efter vissa kriterier som beskrivs i metoden, därför skiljer vissa kraftigt i storlek och 

komplexitet, vilket ger individuella detaljplaner ett intervall från knappt ett år i tidsåtgång till 

nästan åtta år. 

 

 I Stockholm och Göteborg studerades tio stycken planer per stad och från Uppsala, Tyresö 

och Malmö är antalet fyra stycken per stad. Snittet över tidsåtgången har vi fått till 32,2 

månader eller dryga 2,5 år. För Göteborgsplanerna utmärkte sig två stycken planprocesser 

genom att de tog mycket längre tid än övriga och dessa har självklart höjt snittet för 

Göteborg. Malmö avviker också något från medelvärdet men åt andra hållet, här 

undersöktes färre planer vilket gör att avvikelsen lättare blir större, men de planer som 

studerades var relativt stora och innehöll många byggrätter men tog trots det relativt kort 

tid att genomföra. 
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3.3 Skillnad i byggrätter 
 

 

Som nämnts i metoden har vi valt att studera det första angivna antalet byggrätter i 

projekten och jämfört dessa med antalet byggrätter som anges i den laga kraft vunna 

detaljplanen. Resultatet presenteras i diagrammet ovan. Efter en granskning av dessa värden 

har den procentuella skillnaden från processens start till mål räknats ut. Resultatet var att 

detaljplanerna i genomsnitt ökade i antalet byggrätter under planprocessens gång. Det finns 

även detaljplaner i undersökningen som har minskat i antal byggrätter, men snittet för varje 

undersökt stad har genererat en positiv ökning av byggrätterna. De flesta städerna har en 

marginell snittökning medan Uppsala i snitt har ökat med 24.94 % i byggrätter per 

detaljplan. Snittet från denna undersökning har en total ökning i antalet byggrätter med 5.6 

%. Det extrema resultatet från Uppsala höjer snittet avsevärt. 
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3.4 Utredningar 
 

 

Under hela processen gång sker ett utredningsskede i syfte att ta fram olika utredningar som 

underlag till detaljplanen. Lagen anger att en utredning av miljöpåverkan måste göras om 

åtgärden anses ha en betydande påverkan på miljön eller är tillståndspliktig.42 I 

undersökningen definierar vi utredning som av extern konsult beställt uppdrag, se mer 

under stycket 1.3.1 Avgränsningar. I cirka hälften av de studerade detaljplanerna har man 

gjort en MKB. Denna utredning kan vara väldigt tidskrävande och komplex beroende på 

omständigheterna, men ett minimum innehåll som den måste innehålla anges i lagen43. Som 

komplement till detta, eller som fristående då det inte krävs en MBK är det vanligt 

förekommande att mindre typer av utredningar om miljön genomförs, t.ex. utredningar om 

grönytor, parkområden eller träd.  

 

Den vanligaste förekommande utredningen är inte den lagstadgade MBK:n, utan olika typer 

av bullerutredningar. Oftast handlar det om trafikbuller från biltrafik, men även buller från 

närliggande industrier, tunnelbana eller tåg förekommer. Bullerutredningar förekommer i 

                                                 
42 MB 6:1 §., Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
43 MB 6:1 §., Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
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majoriteten av de studerade detaljplanerna och syftar att granska att boendemiljön 

uppfyller de bullerkrav som ställs. I samband med cirka hälften av de studerade 

detaljplanerna har någon typ av geoteknisk undersökning gjorts för att pröva lämpligheten 

för bebyggelse. 

 

I de fall då närliggande riskobjekt som t.ex. industrier eller kollektivtrafik förekommit har 

man gjort olika riskanalyser för att bedöma risken för olyckor och lämpligheten att uppföra 

bostadsbebyggelse med risk för olyckor. En ovanlig typ av utredning är vindstudie, som 

endast, men inte alltid, görs för byggnader med högre antal våningar. En dylik utredning är 

solstudien, som analyserar hur ljussättningen kommer bli för respektive bostad under 

dygnets gång. Även om solstudier är vanligare än vindstudier, är både vindstudier och 

solstudier mindre frekvent förekommande än tidigare nämnda utredningar. Övriga ovanliga 

utredningar är arkeologisk undersökning och luftkvalitetsundersökning. I de fall där 

planområdet innehåller eller misstänks innehålla arkeologiska fynd görs en arkeologisk 

undersökning och i några få fall har det förekommit att man granskar luftkvaliteten i 

området. Utöver de ovannämnda utredningarna finns en mindre mängd 

infrastrukturanalyser för olika ledningar. Därtill olika ”konstateranden” och andra analyser 

som ibland kan liknas utredningar. Dessa är främst analyser av konsekvenser av bebyggelsen 

och miljön för barn, parkeringsnormer och trafikanalys. Det genomsnittliga antalet 

utredningar är 3,37 per detaljplan. 
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3.5 Fallstudie 
 
Följande har en utav de 32 studerade detaljplanerna valts ut för att gå djupare in på och 

sätta i relation till resultatet av hela undersökningen. Detaljplanen valdes ut bland de 

detaljplaner i Stockholm som hade den högsta förändringen av antalet byggrätter. 

 

Detaljplan diarienummer 2010-15111 i stadsdelen norra Djurgården avser ett punkthus på 

KTH Campus, en del av fastigheten Forskningen 1. Byggnaden ska bestå av studentbostäder i 

syfte att skapa ett mer levande campus. Den ursprungliga idén var ett 9 våningar högt hus 

med en totalhöjd på 69 meter. Den skulle enligt detaljplanen uppföras med 42 containrar 

som byggnadsstomme, där varje container skulle utgöra en 26 kvm stor studentlägenhet 

med pentry och badrum. På taket av huset skulle ett växthus eller en vinterträdgård med 

solcellspaneler för uppvärmning av bostadens varmvatten uppföras. Sammantaget skulle 

huset bidra som lindring på den stora brist på studentbostäder som råder i Stockholm och 

dessutom vara en del av den innovativa miljöprofil som KTH vill framhäva. Genom att 

återvinna containrar, använda sig av solenergi och anlägga ett växthus på taket skulle huset 

bli arkitekturiskt och miljömässigt något av en ledstjärna. 

 

Förslaget till detaljplanen uppkom i september 2010. Stora delar av den ursprungliga tanken 

med containrar som byggnadselement etc. fastställdes i den detaljplan som vann laga kraft i 

januari 2012. Flera myndigheter har lämnat in synpunkter på planförslaget. Bland annat 

ansåg Miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett yttrande över en planremiss att huset borde 

vidareutvecklas eftersom det inte uppfyllde Stockholm stads energiändamål. De planerade 

stora fönstren och containrar som ytterväggar orsakade en relativt hög energiförbrukning 

enligt en preliminär energiutredning av BoxTown år 2011.44 För att uppfylla kraven på 

ljudnivå enligt Stockholms bullerkarta, innehåller detaljplanen bestämmelser om att minst 

hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska innehålla fönster som går att öppna. Därtill 

har Rådet till skydd för Stockholms skönhet i samrådet yttrat att det i planförslaget finns 

många olösta delar och att gestaltningen enligt illustrationerna varierar markant. 

Huvudfrågan, om containrar överhuvudtaget är lämpliga som byggnadstomme med 

avseende på buller, brandsäkerhet och vädring, är i Sverige obesvarade frågor som måste 

                                                 
44 Framgår av planhandlingarna för detaljplan 2010-15111 



24 
 

granskas före detaljplanen kan antas, enligt myndigheten. Därtill har de ansett att de 

planerade solcellerna inte har den tillräckliga kapaciteten för att göra huset intressant ur en 

miljösynpunkt. Antalet utredningar har sammantaget varit fyra stycken; bullerutredning, en 

sol- och skuggstudie, en energiberäkning och en utredning över miljön. Detta kan jämföras 

med medelutredningsmängden i Stockholm som enligt vår undersökning är 3,5 utredningar 

per detaljplan. Respektive utrednings faktiska omfattning har inte beaktats. 

 

Det planerade antalet studentbostäder var först 28 stycken, men steg till 50 för att slutligen 

sjunka till 42 lägenheter. Den slutliga förändringen av byggrätter var därav + 33 %, den 

högsta av de detaljplaner i Stockholm som ingår i denna studie. Tidsåtgången för 

planprocessen var 20 månader dvs. mycket kortare än medeltiden på 37,5 månader. I ett 

mindre byggnadsprojekt av denna typ har inte några stora mängder utredningar krävts eller 

andra omständigheter som i praktiken har komplicerat processen. Förändringen av antalet 

byggrätter har främst berott på förhandlingar om våningsantalet på byggnaden. Enligt 

tidsplanen skulle planen vinna laga kraft under 2011 tredje kvartalet, men den vann laga 

kraft i januari 2012. Däremot har mycket av tidsåtgången gått till att diskutera och pröva 

byggnadens särdrag med containrar som byggnadsstomme, solcellspaneler och växthus på 

taket. Bygget har inletts och enligt bygglovsansökan diarienummer 2013–03456 anges att 

studentbostadshuset skall uppföras i mörkt tegel med växthus på taket. Långsida med 

akustiskdämpande balkonger klädda i trä, kortsida i tegel. Vi har genom egna iakttagelser 

bekräftat att det är så byggnaden även byggs, dvs utan containerar. Därtill bygger man 58 

lägenheter, även om detaljplanen endast tillåter 42 lägenheter. Bygglovet däremot tillåter 

58 lägenheter.45 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
45 Bygglovsansökan diarienummer 2013–03456 
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4. Analys och diskussion 
 

4.2 Tidsåtgång 

En anmärkningsvärd punkt från undersökningen av tidsåtgången är spridningen mellan 

enskilda planprocesser. Skillnaderna har varit väldigt varierande i storlek och har pendlat 

mellan 10 månader upp till 94 månader. Däremot är snittet från undersökningen av 

tidsåtgången inte alls avvikande från andra studier. Innan vi började undersöka tidsåtgången 

var uppfattningen att den tog relativt lång tid. För att få en uppfattning innan 

undersökningen studerade vi tidigare studier som också hade mätt tidsåtgången, dessa 

visade att processen normalt tog mellan kring ett par år.  Resultatet från denna 

undersökning hör alltså inte till ovanligheterna i jämförelse med andra studier då snittet var 

drygt 2,5 år.  

 

Man ska komma ihåg att det kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt orsakat att en 

process tar en viss tid. Några orsaker som kan påverka tidsåtgången för planprocesser är 

storleken på planen, synpunkter om planen, byggtekniska svårigheter, hur eniga alla 

inblandade är, om planen blir överklagad eller inte och om det finns utredningar eller 

program sen tidigare. I många av de längre planprocesserna har det varit fler/längre 

överklaganden, svårare och större projekt samt ibland även många utredningar. Sedan är det 

svårt att avgöra om oenighet mellan kommun och byggherre har funnits genom att endast 

studera dokument kring processen, men det är inte alls otroligt att det i många längre fall 

inträffat utdragna diskussioner om exempelvis byggtekniska lösningar och av den 

anledningen har hela processen dragit ut på tiden. Tolkningen varför enskilda planer tar 

längre tid kan därför anses svår genom att bara studera dokument som undersökts i denna 

studie. För att exakt ta reda på orsaker om varför vissa planprocesser tar längre tid skulle 

intervjuer behöva göras med bland annat entreprenörer. Felkällor kan därför finnas då 

arbeten kan ha utförts innan själva beslutet om att inleda en planprocess och som i andra 

fall utförts under processens gång. Dokumenten som studerats i denna undersökning är 

allting som finns i planakterna för projekten, men arbeten kan ha utförts innan som 

underlättat processen för vissa projekt vilket inte kan studeras. Därtill är antalet studerade 

detaljplaner för få för att dra generella slutsatser. 
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För att återkoppla till resultatet av tidsåtgången gav denna undersökning inte något oväntat 

resultat. Äldre studier har visat på liknande tidsåtgång som nämndes tidigare och 

förväntningarna innan fallstudien i detta arbete inleddes var att denna studie förmodligen 

skulle ge liknande resultat. Varför en planprocess blir mer tidskrävande kan bero på flera 

orsaker som nämndes tidigare men en återkommande tidskrävande faktor i vissa av de 

studerade planerna är överklaganden. Denna undersökning fokuserade inte exakt på 

överklaganden men det kan nämnas att en överklagandeprocess förlänger planprocessen 

uppskattningsvis med nio till tolv månader. Även synpunkter kring planerna har i vissa fall 

upplevts enorma och det kan vara ett problem om människor klagar på planer ”endast för 

klagandets skull” eftersom detta belastar processen ytterligare. Någonting bör kunna 

initieras som förbättrar tidsåtgången för just överklaganden, detta är bara en del i hela 

planprocessen men när överklagandeprocessen tar minst 9 månader och hela planprocessen 

totalt 30 månader kan det anses vara förhållandevis orimligt.  

 

4.3 Skillnad i byggrätter 

Resultatet om förändringar i byggrätter är positivt för alla städer med 5.6 %. Innan 

undersökningen genomfördes förväntade vi oss ett resultat som skulle vara negativt men 

väldigt litet. Detta eftersom man oftast anger en cirka angivelse på antalet byggrätter i 

början och förhåller sig till det talet genom hela processen eller ändrar det på grund av 

komplikationer/regleringar som minskar antalet byggrätter. En intressant överraskning blev 

att alla städer faktiskt har en positiv men ytterst marginell förändring av byggrätter. 

Förändringen är liten och kan eventuellt ses som felmarginal då resultatet är knappa 1 

procent i fyra av de fem undersökta städerna. Totala resultatet i Uppsala har trissat upp 

förändringen och är givetvis anledningen till att alla studerade planer gav en ökning om 5,6 

% i byggrätter. 

 

Skillnader i antalet byggrätter beror på flera faktorer, exakta anledningar till 

ökningar/minskningar är svårt att veta och det går endast att spekulera kring orsakerna. 

Något som är återkommande är att det i tidiga skeden i planprocessen ofta anges en cirka 

angivelse på antalet byggrätter. Antagligen för att det är svårt att fastställa hur processen 

kommer att arta sig. Men det kan även bero på att byggherren inte till fullo vet hur man ska 
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bygga och därför anges det ett ungefärligt antal byggrätter. Det är inte heller ovanligt att 

antalet byggrätter pendlar upp och ner genom processens gång av olika anledningar. 

Byggherren vill förmodligen också säkra upp antalet byggrätter och avgöra exakt hur 

bebyggelsen kommer bli efter att regleringar och annat blivit färdigställda, varför antalet 

ofta pendlar genom processen och slutar i närheten av det första angivna antalet. 

 

Uppsala gav ett extremt resultat, mycket på grund av att samtliga processer uppgav en 

ökning i antalet byggrätter. Hade det funnits mer utrymme i denna undersökning studera 

fler planer i Uppsala hade procenttalet troligen sjunkit ner till liknande nivåer som de andra 

städerna. Den totala förändringen hade då kunnat ligga kring 1 procent vilket egentligen kan 

försummas bort, mycket för att en felmarginal på 1 procent är väldigt liten. 

 

4.4 Utredningar 

Vår studie visar att det finns en viss korrelation mellan lågt antal utredningar och snabbare 

planprocess och vice versa. Det högsta genomsnittliga antalet utredningar var i Göteborg 

med 4,1 utredningar per detaljplan. Göteborg hade samtidigt den högsta tidsåtgången med 

44 månader. Man skall dock akta sig för att påstå att det finns ett direkt samband mellan 

antalet utredningar och tidsåtgången, eftersom utredningarna för större projekt är mer 

omfattande och tar således längre tid. Därtill kan en del av besluten i processen vara 

förankrade i tidigare utredningar, särskilt om detaljplanen har sitt ursprung i ett 

planprogram. Därför kan det vara missvisande att jämföra detaljplaner med varandra i syfte 

att granska skillnader i antalet eller omfattningen av utredningar. I denna studie har inte 

utrymme funnits att gå tillbaka till planprogram eller leta efter tidigare utredningar för 

planområdet för att exakt uppskatta utredningsgraden för respektive detaljplan utöver de 

som anges i de specifika planhandlingarna. I Malmö kommun tar det i genomsnitt 18,8 

månader för en detaljplan och antalet utredningar är 3 per plan. Undersökningen visar att 

detta är den lägsta tidsåtgången för planprocessen kombinerat med lägst antal utredningar 

av kommunerna. Jämför man det resultatet med antalet byggrätter per plan, som för Malmö 

enligt undersökningen är 432,5, kan det vara intressant att reflektera över orsakerna till 

varför Malmö kommuns detaljplaner ger upphov till högsta andel byggrätter per detaljplan 

på kortast tid och med lägst antal utredningar. Den näst högsta är Stockholm kommun med 
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ett genomsnitt på 266,2 byggrätter per plan. Här skall man ha i åtanke att i undersökningen 

endast har granskat fyra detaljplaner i Malmö men tio i Stockholm. De fyra detaljplanerna 

härstammade alla från planprogram. Vi vill dock inte påstå att planprogram per automatik 

leder till snabbare planprocesser, utan snarare att det i planprogram kan vara lättare att 

utföra översiktliga och mer heltäckande utredningar som framtida processer och beslut kan 

förankras i. Utifrån PBL-kommiténs rapport vet vi att planprogram inte nödvändigtvis leder 

till snabbare planprocesser, men sambandet hade varit intressant och värt att fördjupa sig 

ytterligare i genom fortsatta undersökningar. 

 

Även om en del av utredningarna och analyserna kan härledas ur något lagrum anser vi att 

det kan råda en viss problematik i kravet från myndigheter att olika utredningar skall göras 

för att uppnå högsta möjliga levnadsstandard och säkerhet, med hänsyn till naturen och 

kringliggande miljö, samtidigt som det önskas att det uppförs så många bostäder som 

möjligt. När vi inledde denna undersökning hade vi som utgångspunkt att planprocessen tog 

relativt lång tid. Internationellt sett är planprocessen i Sverige långsam, och inom landet 

oroar sig flera parter över den låga nybyggnationen. Byggherrar som vill bygga då 

marknaden ger dem en hög avkastning, kan antagningsvis ha en vilja att få så många 

byggrätter som möjligt. Det är då kommunen som ”bromsar” byggherrens ambition 

eftersom det är deras ansvar att kräva de nödvändiga utredningar som behövs. Kraven kan 

komma från högre instans, och det paradoxala är att samma instanser kan klaga på att 

kommunernas arbete med detaljplanerna är långsam eller komplex. Det är ofta byggherren 

som står för kostnaderna för olika utredningar, varför kommunen saknar i alla fall 

ekonomiska incitament till att hålla utredningsgraden till det absolut nödvändiga. Mer 

heltäckande utredningar över kommunens marker skulle kunna göras på kommunens 

initiativ, och för de utredningar som krävs för specifika projekt enligt byggherrars önskemål 

kan kommunen finansiera med en andel av utredningskostnaderna för att skapa ett 

ekonomiskt incitament till att endast utreda det som är absolut nödvändigt. Därtill kan 

kommunerna dra nytta av utredningar som byggherren gör även i andra framtida projekt, 

som i sin tur hade påskyndat framtida processer. Att göra utredningar för mer heltäckande 

områden och endast pröva en marks lämplighet för en viss typ av bebyggelse, så att 

detaljplanen mer fungerar som ett vägledande ramverk för framtida bygglovsprövningar, kan 



29 
 

vara ett sätt att påskynda nybebyggelsen. Därtill kanske kravet på utredningar kan lagstiftas 

noggrannare och även i vilket skede olika utredningar måste göras. 

 

4.1 Fallstudie 

Detaljplanen 2010-15111  tog cirka hälften av den tid som det enligt undersökningen tar att 

fastställa en detaljplan i Stockholm. Mängden utredningar är något högre än genomsnittet, 

men byggrättsförändringen är den högsta i Stockholm med 33 %. För undersökningen 

innebär det här främst att det är intressant att diskutera om huruvida det är nödvändigt att i 

detaljplanen exakt ange utformelsen, eftersom detta ledde till att man senare valde en 

annan som även resulterade i mycket högre byggrätter. Våningshöjden förblev dock 

densamma. Tidsåtgången för planen har varit relativt låg, men troligtvis mycket högre om 

man de facto hade beaktat alla de synpunkter på utformningen som kom in under 

processens gång. Man skall ha i åtanke att just denna detaljplan inte kan representera 

planprocessen i Stockholm. 

 

Antagligen har man i planeringen av denna detaljplan haft en vision om ett ”grönt hus” med 

studentbostäder mitt på KTH Campus. Emellertid har dessa frågor inte besvarats ordentligt 

utan processen har drivits framåt trots att flera instanser haft synpunkter på utformningen 

av byggnaden. Byggherren har haft en ganska precis bild över vad syftet med detaljplanen 

skulle vara. När väl bygglov skulle sökas gavs två förslag på uppförande, en med en väl 

beprövad teknik med NCCs betongelement och en med containrarna. Den förstnämnda 

skulle även ge upphov till 58 lägenheter, och inte 42 som detaljplanen och förslaget med 

containrarna anger. Trots att man kan finna en förståelse för att man valt att bygga med en 

välbeprövad teknik som ger upphov till flera studentlägenheter, har man alltså bortsett från 

detaljplanen i bygglovsansökan. Anledningen till att man trots detta fick bygglov är att 

avvikelsen från detaljplanen troligen har ansetts vara av en sådan mindre avvikelse som inte 

ansågs motverka detaljplanens syfte.46 

 
 
 
 

                                                 
46 PBL 9:31 b § 
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5. Slutsatser 
 
Enligt studien tar planprocessen cirka 32,2 månader som kan jämföras med tidigare 

undersökningar som anger 24-48 månader. Ingen tidigare studie har gjorts kring 

utvecklingen av antalet byggrätter från processens början till slut, den här undersökningen 

pekar dock på en marginell ökning med 5,64 %. Utan den stora ökningen hos ett fåtal 

detaljplaner i Uppsala kommun hade ökningen varit kring en procent, varför man kan 

konstatera att byggrätter i genomsnitt inte ökar avsevärt. Det genomsnittliga antalet 

utredningar som har gjorts per detaljplan är 3,37 stycken, där endast de utredningar som har 

gjorts i den specifika planprocessen har beaktats. Det har i denna undersökning inte funnits 

utrymme att klarlägga den verkliga utredningsgraden. 

 

Hypotesen att antalet byggrätter sjunker kan på basis av denna studie förkastas. 

Tidsåtgången är relativt långsam och antalet utredningar som beställs av externa konsulter 

anser vi inte vara omfattande. 

 

Resultatet pekar på att det kan finnas ett samband mellan antalet utredningar och 

tidsåtgången, på så vis att färre utredningar ger upphov till snabbare planprocess oavsett 

projektets storlek mätt i antalet byggrätter. Det kan dock diskuteras om anledningarna till 

detta är sådana att sambandet är indirekt eller helt obefintligt. Vidare undersökningar i detta 

uppmanas. 
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7. Bilagor 
 

Nedanför följer beskrivningar till studerade detaljplaner: 

 

Stockholm 
 
1. Fredriksdal 

Detaljplan 2007–36164 avser ett område kallat Fredriksdal i Södra Hammarbyhamnen, tänkt 

att bli en förlängning på stadsutvecklingsområdet Hammarby Sjöstad, som togs fram redan i 

början av 1990-talet. Området har enligt tidigare gällande stadsplan varit avsett för 

industriändamål och hamnverksamhet vid Skansbron, var man nu vill uppföra en blandad 

bebyggelse av bostäder, kontor och en bussdepå. År 2007 höll man därför samråd om ett 

nytt planprogram för Fredriksdal där det främst prövades om lämpligheten för 

bostadsbebyggelse. Förslag till detaljplan upprättades i vilken bland annat 370 

bostadsrättslägenheter föreslogs. 

Projektet är relativt omfattande och ligger i ett centralt område i Södra Stockholm nära intill 

tungtrafik och Hammarbysjön. Bortsett från de utredningar som har gjorts tidigare i 

samband med Hammarby Sjöstad, eller något annat planprogram, har planprocessen för 

Fredriksdal tagit relativt lång tid, 57 månader som kan jämföras med 37,5 månader som är 

genomsnittet för detaljplaner i Stockholm. En förklaring till tidsåtgången kan vara mängden 

utredningar som har krävts för att genomföra projektet. Genom processens gång har antalet 

byggrätter gått ifrån cirka 500-450, 500-400, 450, 380 och slutligen till 370. Antalet 

byggrätter sjönk alltså med 22 %.  

Man kan tänka att det finns ett samband mellan komplexiteten och antalet byggrätter. I 

början har man troligen haft en vision om att bygga så många bostäder som möjligt, på så 

kort tid som möjligt. I praktiken blir utfallet dock annorlunda. Den planerade tiden för 

detaljplanen att vinna laga kraft var 3:e kvartalet 2010, men den vann laga kraft först i april 

2012. Den stora bussdepån som omfattar cirka 48 000 m2 BTA och skall ha en kapacitet på 

120 bussar krävde en omfattande teknisk riskanalys eftersom området ligger nära intill 

Hammarbyverket (värmeverk). Utöver detta har en MBK gjorts och även bland annat 

bullerutredningar. 

 



35 
 

2. Sjövikstorget 

Detaljplan 2006–12067 I ett område i Liljeholmen, nära Sjövikstorget, har man planerat 400 

lägenheter i enlighet med planprogrammet för stadsutvecklingsområdet Liljeholmen som 

bestämdes redan år 2000. De berörda fastigheterna ligger i ett attraktivt område intill Årsta 

viken. Målet är att bygga cirka 4 000 bostäder och även kontorskvarter som skall skapa cirka 

7000 arbetsplatser. 

 

Förslag till planläggning kom in i juni 2005 och planen vann laga kraft i april 2007. Processen 

tog med andra ord 10 månader, vilket är snabbast av de detaljplaner i Stockholm vi har 

studerat. Av planhandlingarna framgår att kommunen har varit högst angelägen att driva 

igenom projektet, med betoning på de nya kontorsutrymmena, även om byggherrarna har 

föredragit att omvandla kontorsbyggrätterna till bostäder. Staden har ställt sig positiva till 

detaljplanen överlag och förhandlingar med byggherrarna tycks ha gott smidigt till. Inga 

särskilda utredningar har gjorts, trots att det stora bostadsprojektet ligger nära ett företag 

som arbetar med ytbehandling som innebär förhöjd brandrisk, inte heller har det ansett vara 

nödvändigt med en MKB. En del av de buller-, parkering, dagvatten- och andra mindre 

utredningar och undersökningar som görs, har redan gjorts för hela 

stadsutvecklingsområdet.  

Vi skall inte gå djupare in i om utredningsmängden varit tillräcklig eller otillräcklig i detta 

specifika fall, men man kan överväga om den låga mängden utredningar tillsammans med en 

positiv inställning från kommunens sida inneburit en snabbare planprocess. Antalet 

byggrätter har i den slutgiltiga versionen av detaljplanen som vunnit laga kraft slutligen 

sjunkit marginellt med 5 % från 400 till 380 byggrätter. 

 

3. Högdalen 

Planens 2008–01164 syfte är att anlägga nya bostadshus i Högdalen. Ett annorlunda inslag i 

planen är att den till stor del även berör en idrottsanläggning i form av en skateboardpark. 

Det första förslaget från exploatören innebär 150 byggrätter, som efter förhandlingar med 

kommunen leder till en markanvisning på 120 byggrätter. Från förhandlingen framgår att 

exploatören önskat så många byggrätter som möjligt varför antalet byggrätter gått vidare 

från 120 till 126 till 130 för att slutligen landa på 140 stycken i den slutgiltiga versionen av 

detaljplanen som vann laga kraft i juni 2010, inte långt ifrån det tänka april 2010 enligt 
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tidsplanen. Skillnaden mellan det första och sista förslaget på antalet byggrätter är – 7 %, 

som högst antagligen beror på kommunens ovilja att bygga en till våning. Förslaget till 

planläggning kom in i januari 2008. Planprocessen har tagit 29 månader, vilket inte är långt 

ifrån medeltidsåtgången i Stockholm på 37,5 månader. 

En viss geoteknisk undersökning har gjorts, men denna avser främst området för 

skateboardparken. Utöver detta har man gjort en sedvanlig bullerutredning, en 

riskbedömning för urspårning av tunnelbanan samt en solstudie. En MKB har inte ansetts 

vara nödvändig. Värt att nämna här är att en relativt stor mängd synpunkter som inkommit 

på grund av skateboardparkens eventuella inverkan på naturområdet mellan Rågsved och 

Högdalen inte tycks ha inverkat på planprocessen desto mera. 

 

4. Kista Torn 

I stadsdelen Kista, i direkt närhet till Kista Galleria, har man för avsikt att uppföra två 

skyskrapor i 18 respektive 31 våningar tillsammans innehållandes 285 lägenheter. 

Skyskraporna benämns kommersiellt som Kista torn. Enligt tidigare ställningstaganden och 

översiktsplanen kan man utläsa att Stockholms kommun har för avsikt att förtäta och 

utveckla Kista till en tyngdpunkt i området, benämnt som Framtidsbilden Kista Science City. 

Förslaget för detaljplan 2007–36880 kom in i oktober 2007 och planen vann laga kraft i mars 

2012, dvs. planprocessen tog 53 månader. Antalet byggrätter på 285 har förblivit oförändrat 

genom hela processen, dock har endast 266 bostäder planerat att byggas, antagligen av helt 

byggtekniska skäl. Följande undersökningar och utredningar har gjorts: geoteknisk 

undersökning, MKB, bullerutredning samt en vindstudie.  

Processen har tagit relativt lång tid trots att mängden utredningar inte har varit orimligt 

många eller komplexa. Därtill har inga motsättningar skett vad beträffar antalet byggrätter. 

Anledningen kan tänkas vara byggprojektets komplexitet som sådan, att anlägga två 

skyskrapor i område med redan tät bebyggelse ger upphov till en del utmaningar. Med andra 

ord kan det tänkas att den utdragna processen i det här fallet av naturliga skäl kan ha berott 

på byggnadstekniska anledningar. 

5. Fruängen 

Detaljplanen är över ett område kallat kvarteret Tältlägret och detta är en utav tre stycken 

detaljplaner inom programområdet. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett uppförande av 

ca 250 nya bostäder samt en barnstuga med sex avdelningar och en livsmedelsbutik. Man 
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reglerar även vissa kvarvarande byggnader/verksamheter inom planområdet, detta är en 

bensinstation och en industribyggnad. Bostäderna föreslås bli upplåtna i varierad form och 

storlek. 

Detaljplanen 2005–12332 har fått en del förändrade byggrätter genom processen, från den 

första beskrivningen var tanken att uppföra 270 stycken lägenheter. Antalet lägenheter har 

alltså sjunkit med 8 %, detta kan bero på helt naturliga saker, t.ex. att byggherren fann 3-

rumslägenheter mera lönsamt och att det där av har minskat. Eller kan t.ex. våningshöjden 

blivit mindre och därför mindre antal lägenheter. Under processens gång har man 

konsekvensutredningar för miljön gjorts men även en speciell riskanalys avseende 

nybyggnation av livsmedelsbutik intill bensinstationen. 

Tidplanen för processen var från början att en laga kraftvunnen plan skulle finnas under 

fjärde kvartalet 2006. Detaljplanen vann laga kraft i april 2007 och räknar man från starten i 

juni 2005 har processåtgången tagit totalt 22 månader vilket är relativt kort. Orsaker till 

varför man inte höll tidplanen som först var uppsatt vet vi inte exakt men en orsak kan vara 

vissa överklaganden 

 

6. Sköndal 

Syftet med detaljplanen 2006–08048 belägen i kvarteret Tebrödet i Sköndal, är att planlägga 

mark för ny bostadsbebyggelse. Området som planlagts bestod till stora delar av ett 

naturområde som då var oexploaterat samt ett område som användes för masshantering 

och upplag. Plan omfattar en första etapp om att bygga ca 200 bostäder av totalt 500 i 

området. Bebyggelsen består av lägenheter i radhus, flerbostadshus och friliggande villor 

samt att en barnstuga ska byggas. 

Vid processtarten nämndes att ca 205 bostäder skulle byggas vilket inte alls är någon stor 

skillnad mot vad som fastslogs (ca 200), bara 2 % minskning. Denna förändring knappt något 

att lägga märke till då det alltid är cirka angivelser på antal lägenheter, speciellt vid första 

beskrivningarna och att man sedan säger 200 istället för 205 är inget märkvärdigt.  

Utredningar som har genomförts under planprocessen är dels en MKB samt att WSP gjorde 

en speciell trafikbullerutredning för området. 

Tidstarten för processen var april 2006 och vid denna tidpunkt hade man en plan på att 

detaljplanen skulle vinna laga kraft i mitten av 2008 om den inte skulle bli överklagad. Nu 

blev denna detaljplan överklagad och det var dels på grund av synpunkter kring 
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väganläggningarna som skulle uppföras. Detta resulterade i att planen slutligen vann laga 

kraft i september 2009. 

 

7. Rinkebyterrassen 

Detaljplanen för Rinkebyterrassen 2008–04326 är en slags överdäckning av E18 vid Rinkeby. 

Det man har planerat är alltså att uppföra cirka 350 stycken bostäder samt lokaler genom en 

300 meter lång överdäckning av E18. Hela projektet är väldigt unikt i sig. Tanken är att man 

genom detta bryter motorledens barriär och på så sätt skapar en koppling över till Kista på 

andra sidan, projektet skapar även en ny port till Rinkeby. Genom överdäckningen skapas ett 

nytt gång- och cykelstråk till andra sidan där Järvafältet och Kista finns. Planförslaget för 

Rinkebyterrassen ger möjligheter till att uppföra 12 flerbostadshus som placeras längs båda 

sidorna av E18:s tunneltak och husen planeras bli 16 våningar höga. Tanken är också att 

skapa parkliknande gårdar på tunneltaket. Byggherren har för avsikt att uppföra lika många 

hyresrätter som bostadsrätter i området. Genom processens gång har man hela tiden nämnt 

att cirka 350 lägenheter ska bebyggas i området vilket gör att vi inte hr några förändringar på 

den punkten. 

Eftersom detta projekt är väldigt unikt har det varit väldigt mycket synpunkter kring 

bebyggelsen samt att antalet utredningar har varit många. De utredningar som gjorts är 

Partikelutredning, ledningsutredning, riskanalys, geoteknisk utredning, bullerutredning m.m. 

Allt detta har självklart tagit tid, men även projektets komplexitet i sig har nog bidragit till att 

hela processen tog sin tid. Starten var mars 2008 och en laga kraftvunnen plan blev 

december 2013. Detta resulterade alltså i en 69 månaders process och mycket tror vi har att 

göra med projektets komplexitet. 

 

8. Hjorthagen 

Detaljplanen 2009–18084 ingår i ett större område för övergripande stadsomvandling 

beläget i Norra Djurgårdsstaden. Planen avser i huvudsak bostadsbebyggelse och detta 

kommer att göras på mark som tidigare har använts för industriändamål. Totalt har man 

planerat att uppföra ungefär 560 lägenheter och detta är något som inte har förändrats 

under tiden i processen utan det har alltid nämnts cirka 560 som antal. Förutom bostäder är 

det tänkt att uppföra lokaler och service i bottenvåningarna mot huvudgatan och även att en 
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friliggande förskola ska uppföras. Eftersom norra djurgårdsstaden anses vara ett 

miljöprofilerat område har man i denna plan ställt vissa miljökrav vid byggande m.m. 

Utredningar som gjorts i denna process är en MKB, arkeologisk utredning, grönytefaktor, 

handelsutredning och en barnkonsekvensanalys. I december2009 drog planprocessen igång 

och en tidplan togs fram för när planen skulle vinna laga kraft, vilket var planerat till andra 

kvartalet 2013. Slutgiltiga resultatet blev att planen vann laga kraft i november 2013 och 

totala tiden för processen blev 47 månader. Varför tidplanen inte hölls beror på vissa 

överklaganden i huvudsak. 

 

Göteborg: 
 

1. Amhult - Bostäder, butiker, kontor kyrka m.m. (BN0605/01) 

Tanken med denna detaljplan är att uppföra en varierad bebyggelse med bland annat 

bostadshus, butiker, kontor, kyrka m.m. Bebyggelsen kommer att ske på en plats som 

tidigare har varit ett flygplansområde. Platsen är belägen öster om Amhults centrum. Just 

denna detaljplan som vi har studerat är en etapp nummer 2 för Amhult Centrum som är 

beläget inom stadsdelen Torslanda. Det man vill skapa är en blandstad där butiker utgör ett 

betydande inslag.  

Planförslaget innehåller totalt dryga 400 lägenheter i Amhult och just för etapp nummer 2 

som vi studerat har det blivit fastställt att man får uppföra cirka 140 stycken bostäder. Dessa 

kommer innefatta hyresrätter och bostadsrätter. I startskedet till planen var utgångstanken 

att uppföra ungefär cirka 150 stycken bostäder. 

Tidplanen var från början att planen skulle vinna laga kraft under första kvartalet 2011, men 

det slutgiltiga resultatet blev att planen vann laga kraft i november 2011. Under 

planprocessens gång har det gjorts en mängd olika utredningar, bland annat trafikutredning, 

dagvattenutredning, bullerutredning, riskanalys av farligt gods, geoteknisk & bergteknisk 

utredning, miljöteknisk markundersökning och handelsutredning. Planprocessen tog totalt 

79 månader från programskede till laga kraft. Anledningen till att denna process tagit så lång 

tid är dels för att den har gjorts i omgångar då området är väldigt stort i sig och det har 

behövts en mängd utredningar. Sedan blev planen överklagad och därför drogs processen ut 

ytterligare.  
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2. Backa - bostäder vid S:t Jörgens Port (BN1159/01) 

Detaljplanen ska ge möjlighet till uppförande av nya flerbostadshus samt ska planen reglera 

förhållanden för viss befintlig bebyggelse. Planen ska även bevara det befintliga 

skogsområde som ligger i närheten då detta har betraktats som viktigt och värdefullt för 

området och dess rekreationsmöjligheter.  

I området var det vid initieringsskedet tänkt att uppföra ca 90 lägenheter som skulle vara 

avsedda för bostadsändamål. Slutliga resultatet blev att man färdigställde 84 stycken 

bostadsrättslägenheter och planen som vunnit laga kraft är ca 90 lägenheter angivet. 

Tidplanen var uppsatt för att vinna laga kraft under tredje kvartalet 2004 vilket planen också 

gjorde. Det gjordes vissa utredningar under planprocessens gång, man upprättade en 

geoteknisk utredning av området, såg till inverkan för mark och vegetation samt buller och 

skötselplan för skogen i närheten. Projektet i sig tog totalt 19 månader från programskedet 

till laga kraft. Denna planprocess gick väldigt smidigt och snabbt, man höll den uppsatta 

tidplanen vilket kan ha att göra med att projektet inte var jättestort och skulle göras på 

befintligt område där bostäder redan fanns.  

 

3. Centrum - bostäder vid Friggagatan i kv. Bangården (BN0987/01) 

Denna detaljplan syftar till att ge förutsättningar för nybyggnation av ca 500 lägenheter i 

centrala Göteborg. Planen innefattar ett relativt stort område och tanken är att befintlig 

bebyggelse i området ska rivas och sedan ersättas med nybyggda hus i sex till tio våningars 

höjd. Med i planeringen för området har en miljöupprustning blivit aktuell, denna består av 

bland annat bredare trottoarer, trädplantering och upplägg av en cykelbana.  

Under tidsåtgången för planeringen har diverse utredningar gjorts, en MKB har tagits fram, 

en geoteknisk samt markmiljöteknisk undersökning har gjorts, bullerutredning, 

partikelutredning och vindstudie för området har också gjorts. Detaljplanen vann laga kraft i 

oktober 2008, tittar man i den första tidplaneringen var den satt för att detaljplanen skulle 

vinna laga kraft under tredje kvartalet 2006. Totalt sett tog planprocessen 48 månader. 

Ursprungliga tanken var att upprätta ca 500 lägenheter i området vilket också är angivet i 

planen som vunnit laga kraft. Lägenheterna är uppförda med hyresrätt. Planprocessen kan 

tyckas ha blivit lite utdragen för detta område då man gick över första tidplanen med nästan 

två år. Vi vet inte anledningarna till detta men det kan bero på byggtekniska lösningar, 
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utredningar, överklaganden m.m. som kan vara svårt att avgöra genom de dokument vi 

studerat.  

 

4. Högsbo - bostäder vid Högsbogatan (BN1087/04) 

Detaljplanen ska möjliggöra bostadsbebyggelse längs med västra sidan av Högsbogatan, det 

var från början planerat att uppföra omkring 180 stycken bostäder. Den planerade 

bebyggelse är tänkt att bestå utav sex stycken punkthus som blir placerade längs efter 

Högsbogatan och husen planeras bli 8 respektive 9 våningar höga.  

I planprocessen har det utförts vissa handlingar/utredningar, bland annat 

trafikbullerutredning för att man ska kunna nå godtagbara bullernivåer i området. Genom 

utredningen insåg man att det skulle krävas bullerskärmar för att få till rimliga ljudnivåer. 

Övriga utredningar som har gjorts är geoteknisk undersökning och en stabilitets 

undersökning. Tidplanen för hela planprocessen var initialt att den skulle vinna laga kraft 

under andra kvartalet 2008, denna tidplan hölls inte riktigt och man gick över med ungefär 

ett kvartal då planen vann laga kraft i september 2008. Totalt sätt tog hela planprocessen 30 

månader att genomföra. Slutligen blev resultatet att 190 stycken lägenheter får placeras ut 

längs efter Högsbogatan i form av sex stycken punkthus. Egentligen inte mycket att 

kommentera kring denna plan då man i princip byggde exakt som man tänkt och höll 

tidplanen rimligtvis exakt. 

 

5. Kallebäck – Smörgatan (BN0373/03) 

Ursprungliga programmets syfte var att uppföra fyra stycken punkthus med bostäder högst 

upp i Kallebäck. Kallebäck är ett område i sydöstra Göteborg och ligger relativt högt över 

havet. Planområde bestod innan projektets start dels utav en fotbollsplan och dels av en 

skogsbevuxen brant sluttning ner mot ett annat bostadsområde. Utkastet från början var att 

planen skulle kunna ge ett tillskott om cirka 200 lägenheter i området och att dessa 

lägenheter skulle upplåtas med både bostadsrätter och hyresrätter.  

Under planförloppet har man gjort bullerutredning och geoteknisk undersökning för 

området. Under fjärde kvartalet 2005 skulle planen vinna laga kraft som man hade tänkt från 

början. Denna tidplan överskreds och planen kunde slutligen vinna laga kraft under fjärde 

kvartalet 2006 istället.  Hela planprocessen tog slutligen 31 månader att genomföra. I den 

slutgiltiga planen angav man att ungefär 220 lägenheter skulle kunna uppföras i området 
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samt att man också skulle få tillåtelse att uppföra en förskola i området kring Smörgatan. 

Denna planprocess var också relativt snabb och ligger under snittet för Göteborg. 

 

6. Lundby - bostäder vid Stapelbädden (BN441/04) 

Detta planområde vid stapelbädden på Eriksberg är tänkt att fortsätta bebyggelsen efter 

Maskinkajen i Göteborg. Ursprungligen är den planerade bebyggelsen cirka 300 nya 

lägenheter i flerbostadshus, dessa är tänkta att utgå från stapelbädden och som sedan 

kommer bilda en storgård i tre kvarter som öppnar sig mot vattnet i söder. Lägenheterna är 

planerade att bli uppförda med hyresrätt. 

Genom planprocessens gång har man studerat förorenad mark, bullernivåer, 

luftföroreningar, riskanalys för hälsa och säkerhet. 

Tidplanen för när planen skulle vinna laga kraft var från början andra kvartalet 2005 och 

detta var faktiskt något som man klarade av då planen vann laga kraft i juni 2005. 

Tidsmässigt gick denna planprocess väldigt snabbt, man kunde genomföra allting på 12 

månaders tid. Antalet byggrätter som man enligt gällande planbeskrivning får uppföra är 

enligt planen som vann laga kraft cirka 350 stycken. Orsaker till varför denna process gick 

väldigt snabbt tror vi beror på få klaganden samt mycket förberett i förväg. 

 

7. Härlanda - bostäder vid Utjordsgatan (BN0862/00) 

I denna planprocess har man tagit fram ett förslag på bebyggelse av flerbostadshus. Dessa är 

tänkt att kunna uppföras i högst fyra våningar där man planerat för parkering inom själva 

fastigheten. Denna bebyggelse är tänkt att ligga i västra delen av planområdet (se bild i 

planbeskrivningen). Utöver detta har man i mitten av området förslagit bebyggelse av 

radhus i tre våningar. Dessa är tänkt att bli upplåtna med äganderätt. Till sist har man till öst 

planerat för tre flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning, dessa ska man 

upplåta med hyresrätt. Det byggs alltså hyresrätter, bostadsrätter samt villor/radhus inom 

detta planlagda område.  

Ursprungliga tanken var att uppföra ca 60 stycken hyres-/bostadsrätter och 11 stycken 

radhus, detta är också vad som sägs i planen som vunnit laga kraft. Tidplanen var från början 

att planen skulle bli antagen under fjärde kvartalet 2006. Slutliga resultatet var att planen 

vann laga kraft under tredje kvartalet 2008 istället. Totalt tog planprocessen 47 månader att 

genomföra vilket är just över snittet för Göteborg. Gällande utredningar som har utförts 
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under processen har det gjorts en bullutredning och geoteknisk undersökning. Inget direkt 

ovanligt i denna process, kanske att man angett både antal bostadsrätter och radhus istället 

för total mängd bostadsrätter. 

 

8. Kyrkbyn - bostadshus vid Östra Bräckevägen (BN0535/05) 

Detaljplanen för Kyrkbyn innebar att man skulle riva en före detta värmecentral som även 

hade vidbyggda garage m.m. Istället för att behålla detta ska man uppföra två stycken 

bostadshus. Tanken är att bostadshusen ska vara två stycken punkthus på 7 våningars höjd 

med möjligheter till parkeringsgarage delvis under markplan.  

Man bedömde från början att denna plan skulle kunna ge ett tillskott om ca 45 lägenheter, 

samt att dessa är tänkta att vara något större i formen än vad de redan befintliga 

lägenheterna i området är. Från det att man startade upp planprocessen för detta område 

till dess att planen vann laga kraft tog det 45 månader. Man planerade från början att planen 

skulle vinna laga kraft under andra kvartalet 2009, men det slutgiltiga resultatet blev att 

planen vann laga kraft under december 2010 och antalet lägenheter är fortfarande 45. 

Under processens gång har man studerat bullernivåerna genom en bullerutredning samt 

upprättat bullerkartor och tagit fram en solstudie. Här lämnades byggrätterna oförändrade 

vilket tyder på att man höll fast vid sin tanke genom processen och tidsåtgången ligger nära 

snittet.  

 

9. Biskopsgården - 90 lägenheter vid Varmfrontsgatan (BN0736/06) 

I denna detaljplan är syftet att man ska komplettera området med nya bostäder i form av 

flerbostadshus. Dessa bostadsrätter är tänkta att bli uppförda på en tomt som tidigare har 

varit planlagd för förskoleverksamhet. Detaljplanen för området möjliggör att man bygger 

flerbostadshusen i 4-9 våningar. I närheten till området finns det goda möjligheter till 

kollektivtrafik m.m. och man har en spårvagnshållplats belägen i närheten. Planen möjliggör 

att 96 lägenheter kommer kunna uppföras.  

Tidplanen som man hade satt upp för planprocessen var från början att en laga kraft vunnen 

plan skulle finnas under andra kvartalet 2009, slutgiltiga resultatet blev att planen vann laga 

kraft i januari 2010. Planprocessen tog slutligen 35 månader att genomföra. 

Utredningar som har gjorts under processens gång har bland annat varit 

trafikbullerutredning, geoteknisk undersökning och övrig markundersökning. Tanken var 
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som sagt från början att uppföra 96 bostadsrätter i området och det faktiska resultatet har 

blivit att man enligt planen bygger cirka 90 stycken bostadsrätter. Relativt snabb och smidig 

planprocess förutom att man gick över tidplanen med 9 månader, beror mest på att 

överklaganden kom in. 

 

10. Södra Guldheden - 180 hyreslägenheter vid Dr Forselius Backe (BN1213/02) 

Detaljplanen är tänkt att ge ett tillskott på ungefär 180 stycken mindre lägenheter i form av 

student- och ungdomsbostäder. Man har planerat att nybebyggelsen ska ge ett samtida 

arkitektiskt uttryck och att byggnaderna ska vara lätt svängda skivhus i 5 våningars höjd. 

Området Södra Guldheden ligger cirka 2 kilometer ifrån Göteborgs centrum.  

 

I ett av de första skedena i planprocessen har man som tanke att uppföra ungefär 185 

stycken bostäder och att detaljplanen ska kunna vinna laga kraft tidigast andra kvartalet 

2005 förutsatt att planprogrammet godkänns av byggnadsämnen 2004, vilket det också 

gjorde i maj 2004. Trots detta dröjde det ända till 2012-03-15 för planen att vinna laga kraft 

och totalt sätt tog planprocessen 94 månader. 

Utredningar med mera som har skett är bland annat solstudier, bergsteknisk utredning, 

hydrogeologisk utredning, bullerutredning och riskanalys. Planprocessen tog här extremt 

lång tid och av vad som är angivet står det att planen vann laga kraft i regeringsrätten vilket 

tros vara orsak till utdragen process då det har varit problem med en normal planprocess. 

 

Uppsala: 

 

1. 2012/20035-1 Stenhagen Centrum 

I Stenhagen Centrum, cirka 6 km från Uppsala innerstad, har man i enlighet med 

översiktsplanen planerat att uppföra ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. 

Förslag till detaljplan PLA 2012–020035 kom in i november 2011 och vann laga kraft januari 

2013. Medeltalet för tidsåtgången för planprocessen i Uppsala kommun är enligt vår 

undersökning 32, 8 månader, dvs. nära Stockholms 37,5 månader. Denna detaljplan tog dock 

endast alltså 14 månader att fastställa, även om försenad enligt tidsplanen där målet var att 

detaljplanen skulle vinna laga kraft år 2012. 
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Planen avser bebyggelse som ger byggrätt till 56 lägenheter i flerbostadshus, 44 lägenheter i 

tvåvåningshus samt cirka 70 markbostäder, sammanlagt 200 byggrätter. I processens början 

hade man för avsikt att endast bestämma 170 byggrätter, men steg alltså med 15 %. 

Utredningar som har gjorts är bullerutredning och geoteknisk utredning. 

 

2. 2008/20034–01 KUNGSÄNGEN 

Augusti 2008 bestämde Byggnadsnämnden i Uppsala att upprätta detaljplan PLA 2012–

020063 för att möjliggöra ett bostadsområde om 400 bostäder med inslag av 

centrumverksamhet på ett industriområde i Kungsängen. I bottenvåningarna har man för 

avsikt att inrymma skolutrymmen. 

Planen vann laga kraft efter 21 månader, i maj 2012. Målet enligt tidsplanen som återfinns i 

genomförandebeskrivningen var våren 2011. Antalet byggrätter ökade däremot med 20 % 

till 500 bostäder i den version av detaljplanen som vann laga kraft. För beslutet har man låtit 

göra en trafikbullerutredning och en miljöteknisk markundersökning. 

 

3. VALSÄTRA 2010/20035-1 

För att länka samman omkringliggande stadsdelar kom till stadsbyggnadskontoret i Uppsala 

förslag på upprättande av detaljplan i november 2010 som möjliggjorde bostadsbebyggelse i 

ett område mellan Valsätra och Norby. På området har det tidigare funnits skolbyggnader 

som delvis rivits och delvis ersatts av vård- och omsorgsboende. Planer på 

detaljplaneläggning har funnits sedan 2008 men aldrig tagits längre än så. 

Detaljplanen handlade ursprungligen om 35 byggrätter, men nästan dubblades till 60 

byggrätter i den version som vann laga kraft i november 2013. Tidsplanen var att planen 

skulle vinna laga kraft redan våren 2012, men tog alltså 36 månader som kan ställas till 

jämförelse med genomsnittet i Uppsala kommun på 32,8 månader. Utredningar som har 

gjorts i samband med planläggningen är sedvanlig bullerutredning och därtill 

dagvattenutredning. 

 

4. VÅRDSÄTRA 2007/20017-1 

I ett område med relativt höga miljö- och kulturvärden i Västra Vårdsätra kom i mars 2007 

förslag på att uppföra cirka 50 lägenheter och villor. För att förslaget skulle gå igenom 

krävdes dispens från strandskyddet. Enligt tidsplanen i genomförandebeskrivningen 
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planerades att detaljplanen för området skulle vinna laga kraft i september 2009. Emellertid 

dröjde det 60 månader, enda till mars 2012 innan planen kunde vinna laga kraft. Antalet 

byggrätter förblev relativt oförändrat till 65 byggrätter i den slutgiltiga versionen av 

detaljplanen, dvs. en ökning med 23 %. Detta är föga förvånande med tanke på den 

genomsnittliga förändringen av antalet byggrätter i Uppsala som ligger på 24,94 %. 

Den utdragna planprocessen kan förklaras av en stor mängd utredningar samt att planen 

överklagades eftersom den ansågs kränka miljövärdena i området. I arbetet med 

detaljplaneläggningen har man förutom en MKB tagit fram tekniska utredningar, en 

undersökning om kulturmiljövärden, en arkeologisk undersökning, utredning om vibrationer, 

en riskanalys, markföroreningsanalys, och olika mindre utredningar som beträffar VA, 

ledningar, jordvärmeanläggning, hantering av massor och vattenverksamhet. För att bygga 

området har byggherren av byggnadstekniska skäl varit tvungen att lägga ut stora mängder 

krossmassa för att pressa marken, vilket ansågs strida mot lagen eftersom de saknade 

tillstånd för det. 

 

Tyresö  
 

1. 2011KSM0135 Hasselbacken 

I Tyresö kommun har det på senare tider blivit högre efterfrågan på boende i flerbostadshus 

närmare kommersiella centrum. En allt åldrande befolkning säljer sina villor för att göra livet 

enklare för sig. I förslag till detaljplan med diarienummer 2011KSM0135 som kom in i augusti 

2011 vill man förtäta ett område strax väster om Tyresö centrum, vid Hasselbacken. 

Området är inte med i det samhällsutvecklingsprogram som togs fram år 2007, men är helt i 

linje med översiktsplanen som anger tät bostadsbebyggelse. Förslaget avser 220 lägenheter 

för att slutligen landa på 200 lägenheter. Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014, relativt 

nära tidsplanens mål på vintern 2013/våren 2014. Till detaljplanen har man utfört en 

omfattande geoteknisk undersökning, bullerutredning, dagvattenutredning och även en 

skuggstudie. Planprocessen har i detta fall tagit 28 månader, vilket är det genomsnittliga i 

Tyresö för de detaljplaner vi har studerat. 
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2. 2011KSM0134 Njupkärrsvägen 

Njupkärrsvägen är ett industriområde sydväst om Tyresö centrum. Planbestämmelserna 

anger endast industriändamål, vilket man skall genom normalt planförfarande ändra för att 

pröva lämpligheten att bygga cirka 190 lägenheter och 20 parhus eller villor. Därtill vill man 

tillåta mindre industri och kontorsändamål. Förslaget till detaljplan upprättades i maj 2011 

och planerades att vinna laga kraft under försommaren 2012. Det dröjde dock 17 månader 

till november 2012 innan den godkändes och vann laga kraft. Processen tog avsevärt kortare 

tid än genomsnittet för Tyresö på 28 månader. Den kan jämföras med diarienummer 

2011KSM0135, område för Hasselbacken som började planeras under samma år och 

resulterade i ungefär samma mängd byggrätter. I denna detaljplan förblev antalet byggrätter 

oförändrat och slutade med 210 stycken. De utredningar som har gjorts för att fastställa 

planen är geoteknisk undersökning, dagvatten utredning och bullerutredning. 

 

3. Bollmora allé 2008KSM0026 

I enlighet med Tyresös önskan att skapa flera bostäder närmare centrum för den åldrande 

befolkningen, vill man genom nya detaljplaner utöka byggrätten. I programmet ”program för 

förnyelse och utveckling av Tyresö centrum” ingår bland annat ett förslag om Bollmora allé, 

att uppföra 200 nya bostäder vid området för Tyresö Centrums entré. Planen innehåller även 

förslag på ny infrastruktur. Möjligheterna till att även uppföra utrymmen för handel och 

kontor skall även utredas. 

Förslag till planläggningen upprättades i juni 2010 och det planerades att hålla samråd i 

oktober 2010. Det dröjde med 19 månader tills den vann laga kraft i mars 2012. Genom 

processens gång har antalet byggrätter ökat från 200 till 230, en ökning på 13 %. Inför 

detaljplanen har vissa utredningar gjorts. Dessa är bullerutredning, trafikanalys, 

markradonundersökning, dagvattenutredning, översiktlig miljöteknisk markundersökning, 

undersökning av markföroreningar och geoteknisk undersökning. Därtill vilar besluten på en 

del utredningar som har gjorts i samband med tidigare detaljplaner i direkt närhet alternativt 

i och med planprogrammet. 

 

4. Diarienummer saknas. ”351 - Pigghajen och Gäddan” 

Detaljplanen syftar till att tillåta ett flerbostadshus som skall ge upphov till cirka 150 

lägenheter i ett område nordöst om Tyresö Centrum. Planprocessen tog hela 48 månader att 
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vinna laga kraft, men i någorlunda enlighet med tidsplanen. Projektet initierades i augusti 

2002 och vann laga kraft i augusti 2006, med planerad tid att vinna laga kraft ”tidigast” i april 

2006. Antalet byggrätter förblev oförändrat och endast en MKB har upprättats. I övrigt 

framgår inga särskilda anledningar till varför man har förväntat att processen skall ta 48 

månader, långt ifrån medeltalet för Tyresö på 28 månader. 

 

Malmö 
 

1. Dp 4863 

Detaljplan dp 4863 var ursprungligen en av två delar av detaljplan Dp 4822, som efter 

samråd delades upp i två olika detaljplaner. Planen är att tillåta uppförelse av 280 nya 

flerfamiljsbostäder och därtill etableringar för service och handel. Planprogrammet för det 

ursprungliga, större planområdet startades redan år 2003, men beslutet att dela upp i 

mindre detaljplaner och initieringen till just denna detaljplan skedde i augusti 2004. Planen 

vann laga kraft 14 månader senare i maj 2006. I genomförandebeskrivningen anger man som 

tidsplan att planen skulle vinna laga kraft andra kvartalet 2005. Antalet byggrätter förblev 

dock under processens gång oförändrat. Man har för detaljplanen låtit uppföra en MKB, och 

i övrigt lutar man sig mot olika tidigare utredningar och undersökningar för samma och 

närliggande områden. 

Området bestod innan detaljplanens antagande av grönområde och i översiktsplanen 

angivet som område för service och småindustri. Detaljplanen innebär med andra ord ett 

avsteg från översiktsplanen, med motiveringen att Malmö kommun är i stort behov av 

bostäder särskilt flerfamiljshus. 

 

2. Dp 4839 

Inom ett område av storkvarter norr om Västra Hamnen i Malmö, syftar detaljplan 4839 till 

att möjliggöra bebyggelse av 650 lägenheter. Därtill planerar man att bibehålla små 

grönområden, ordna lokaler för olika verksamhet, vårdlokaler och förskoleverksamhet. 

Utmärkande i denna planprocess är att den följer en ny princip kallad ”Det goda samtalet” 

som är ett projekt inom ”ByggaBoDialogen” i Malmö, som syftar till att skapa ett öppet 

forum mellan de olika parterna i förarbetet med detaljplanen. Planförslaget uppstod i 

september 2003 och vann laga kraft i oktober 2005, dvs. 25 månader senare. Detta kan 
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jämföras med den genomsnittliga tidsåtgången för detaljplaner i Malmö på 19,5 månader. 

Genom processens gång höjdes även antalet byggrätter från 650 till 667, en marginell ökning 

på 3 %. Detta var dessutom den enda detaljplan i vilken antalet byggrätter förändrades av de 

detaljplaner vi har studerat i Malmö kommun. För detaljplanen har man gjort olika 

utredningar som geoteknisk undersökning, trafik- och parkeringsanalys och utredning om 

grönytor. En del av slutsatserna som har dragits i förarbetena har härletts från tidigare 

utredningar och undersökningar i området. 

 

3. Dp 4637 

Direkt vid stranden i Limhamns industriområde i Malmö vill man omvandla området till ett 

attraktivt bostadsområde. Detaljplanen skall även tillåta en del verksamhet. Planarbetet 

initierades i mars 2005 och det planerade antalet byggrätter var sammanlagt 500, med 300 

lägenheter vid kajen och 200 enbostadshus. Därtill tillåter planen cirka 50 000 m2 BTA för 

olika företag att bedriva verksamhet. Detaljplanen vann laga kraft 18 månader senare i 

oktober 2006. Tidsplanen var att planen skulle vinna laga kraft under hösten 2005. Antalet 

byggrätter förblev oförändrat, dvs. sammanlagt 500 stycken. I arbetet med detaljplanen har 

man förutom en MKB gjort två olika industribullerberäkningar, riskanalys samt en 

trafikprognos. 

 

4. Dp 4846 

På ett tidigare område med främst kolonilotter har man velat uppföra bostäder i blandad 

bebyggelse. Detaljplan 4846 syftar till att bygga 270 lägenheter och 12 enfamiljshus. Valet av 

byggherre skedde i en markanvisningstävling och planförslaget upprättades i december 

2004. Detaljplanen vann laga kraft 18 månader senare i maj 2006 med en obetydlig utökning 

av byggrätterna med en enfamiljsvilla. Enligt tidsplanen i genomförandebeskrivningen skulle 

planen vinna laga kraft i oktober 2005. De utredningar som har gjorts är bullerutredning, 

miljöteknisk undersökning, markundersökning samt dagvatten utredning. 

 


