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Sammanfattning 
Majoriteten av den svenska planeringen sker på den kommunala 
nivån och endast mindre delar av planeringen tas upp på en 
nationell eller regional nivå (Boverket 2016b). I de flesta fall 
besluter kommunerna ensamma över hur den egna kommunen 
ska utvecklas. Detta riskerar leda till att planerna missar 
relevanta perspektiv och att det blir svårare för kommunen att 
anpassa sig till de regionala behoven. Allt flera kommuner har 
därför valt att införa ett gränsöverskridande samarbete med 
andra kommuner. För att få fram mer information om hur dessa 
samarbeten mellan kommuner kan se ut så kommer tre sådana 
områden att undersökas. Dessa tre områden är Haparanda och 
Torneå, Stockholm och Solna, samt Linköping och Norrköping. 
Just dessa sex kommuner har valts eftersom kommunernas 
storlek, läge och samarbetsprocesser skiljer sig åt på flera plan. 
Samarbetena har undersökt genom att leta upp olika relevanta 
dokument och granska och tolka dem. 

 
 
 
 
 
 
 
Alla dessa tre områden har både likheter och skillnader i hur 
samarbetet har gått till. Detta visar att det inte finns något rätt 
eller fel sätt att genomföra ett samarbete, och att samarbetets 
genomförande till stora delar beror på områdets egenskaper. En 
välfungerande samarbetsmodell kan inte kopieras utav andra 
kommuner utan att kommunernas kontext och situation finns i 
åtanke. 
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Inledande del 
Inledning  
Den fysiska planeringen i Sverige sker på tre olika nivåer - den 
nationella, den regionala och den kommunala nivån. Majoriteten 
av all planering sker på den kommunala nivån, som bland annat 
innefattar framställandet av översiktsplaner och detaljplaner 
(Boverket 2016a). Kommunerna har även planmonopol, vilket 
innebär att det endast är kommunerna som kan upprätta och anta 
detaljplaner inom den egna kommunens gränser (PBL 1 kap 2 
§). I de allra flesta fall sker därför majoriteten av all planering 
inom den egna kommungränsen, men ibland kan även ett behov 
av kommungränsöverskridande samarbete mellan ett flertal 
olika kommuner uppstå.  
 
Eftersom kraven på mellankommunalt samarbete är få är det 
oftast upp till kommunerna själva att besluta över hur ett 
eventuellt samarbete görs, så länge de uppfyller kravet om 
samordning. Detta leder i sin tur till att samarbetena genomförs 
på olika sätt beroende från fall till fall och att det inte finns 
någon genomgående kvalitetsförsäkran av samarbetets 
effektivitet eller resultat. I dagsläget finns det begränsat med 
forskning som behandlar genomförandet av dessa 
gränsöverskridande samarbeten, samt vilka resultat de genererar. 
Detta glapp i forskningsunderlag är en av huvudanledningarna 
till varför detta arbete görs. Arbetet utgår från att närmare 
undersöka hur kommunala samarbetsprojekt har genomförts. För 

att få reda på detta har tre fallstudier gjorts på totalt sex 
kommuner som ingår i ett samarbete med en annan kommun. 
Dessa fallstudier består av kommunerna Haparanda och Torneå, 
Stockholm och Solna, samt Linköping och Norrköping. Nedan 
beskrivs mer om arbetets bakgrund och innehåll mer ingående 
under följande rubriker; syfte, problemformulering och 
forskningsfrågor, frågeställningar, teori, metod, samt 
avgränsning. 
 
I och med att kandidatarbetet gjorts genom analyser av olika 
dokument och ingen direkt kontakt har hafts med någon av 
kommunerna så finns risken att viktig information om 
samarbetena som inte funnits tillgängliga i dessa dokument går 
till miste. Ett visst kritiskt förhållningssätt gentemot arbetets 
validitet rekommenderas därmed. 
 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur samarbete inom 
planeringen fungerar utifrån genomförandet av tre olika 
fallstudier på gränsöverskridande planeringssituationer. Målet är 
även att jämföra dessa tre områden med varandra för att få reda 
på vilka likheter och skillnader som finns inom planeringen i 
situationerna. Slutligen är syftet att få ökade allmänna kunskaper 
om gränsöverskridande planering, som även ska kunna 
appliceras och användas i andra kommuner och situationer hela 
landet över. 
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Problemformulering  
Sverige innefattas idag av problem såväl möjligheter som kan 
forma hur den fysiska planeringen fortskrider i framtiden. 
Sveriges befolkning växer sig allt större, och detsamma sker för 
många av Sveriges kommuner (SCB 2019). Detta kommer i sin 
tur leda till att alltfler städer växer sig närmare 
kommungränserna och närmare andra städer och orter. Men 
samtidigt sker även det motsatta i olika delar av landet, där 
kommuner istället har svårt behålla sin befolkning och istället 
har börjat krympa. Båda kommuntyperna skulle dock vinna på 
att etablera ett starkt samarbete med sina grannkommuner. I den 
växande kommunen skulle samarbetet kunna handla om hur 
städerna kan mötas vid gränsen, eller hur man tillsammans kan 
stärka regionen ytterligare. I den krympande kommunen skulle 
ett samarbete kunna underlätta för kommunerna i fråga att 
etablera nya funktioner som skulle göra regionen starkare. 
 
Det är däremot inte endast kommuner som har en stark tillväxt 
eller minskning som kan få nytta av ett ökat 
kommunsgränsöverskridande samarbete. I och med att världen 
blir alltmer urbaniserad och människor rör sig allt längre 
sträckor så kan en utveckling av samarbetet mellan kommuner 
generera nya effektiva lösningar. Ett ökat gränsöverskridande 
samarbete kan därmed komma att bli väldigt viktigt i framtiden. 
Genom att i detta arbete undersöka hur planeringsarbetet 
fungerar i tre gränsöverskridande situationer tas även ett bättre 
underlag fram för liknande situationer i framtiden. 

 

Frågeställningar 
Utifrån arbetets syfte och problemformulering har två olika 
frågeställningar formulerats. Syftet med frågeställningarna är att 
läsaren ska ges en tydligare inblick i vad som kommer tas upp i 
arbetet. Frågeställningarna som arbetet utgår från lyder som 
följande: 

• Hur samarbetar Haparanda-Torneå, Stockholm-Solna 
respektive Linköping-Norrköping med den fysiska 
planeringen? 

• Vilka likheter och skillnader finns inom planeringen av 
dessa tre områden? 

 

Avgränsning 
Arbetet utgår ifrån tre fallstudier gjorda i kommuner där ett 
gränsöverskridande samarbete inom olika planeringsområden 
förekommer. Att göre tre olika fallstudier anses lämpligt 
eftersom områden med olika karaktär och situationer kan 
undersökas, samt att det blir tydligare vilka likheter och 
skillnader som finns mellan de olika områdena. 
 
Den första fallstudien är kommunerna Haparanda och Torneå, 
den andra är kommunerna Stockholm och Solna, och den tredje 
kommunerna Linköping och Norrköping. Anledningen till 
varför just dessa områden har valts är att samarbetena mellan 
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kommunerna redan pågått under flera år. En annan anledning är 
att kommunernas storlek, läge och situation skiljer sig åt.  
 
Haparanda och Torneå är två relativt små kommuner som inte 
bara skiljs åt av en kommungräns, utan även riksgränsen mellan 
Finland och Sverige. Riksgränsen är dragen rakt genom Torne 
älv, vilket gör att de två städerna har en tydlig avgränsning, även 
fast de mer eller mindre växt ihop. 
 
Stockholm och Solna är två stora kommuner, som precis som 
Haparanda och Torneå har växt ihop med varandra. Här finns 
det däremot ingen tydlig fysisk gräns mellan kommunerna, 
eftersom kommunerna har expanderat så mycket att de i princip 
är helt sammanflätade. Stockholm är även ett utav de två län i 
Sverige där regionplanering är obligatorisk. 
 
Linköping och Norrköping är två mellanstora kommuner som 
även gränsar till varandra. Däremot har kommunerna inte växt 
ihop och kommungränsen går igenom landsbygden. Trots att 
kommunerna inte växt samman och de två städerna ligger cirka 
40 kilometer från varandra, så har Linköping och Norrköping 
tagit fram en gemensam översiktsplan. 
 
Kandidatarbetet avgränsas inte bara geografiskt, utan även i sak. 
Den fysiska planeringen är ett brett område med många aspekter 
som kan undersökas. Arbetet avgränsas därmed till sådant som 
är tydligt relaterat till samarbetet som sker mellan dessa sex 
kommuner. För att förklara ett fenomen eller ge kontext till en 

viss situation kan dock information som inte direkt, utan snarare 
indirekt, rör det kommunala samarbetet även komma att 
användas. 
 

Forskningsöversikt  
Tidigare forskning om gränsöverskridande samarbeten mellan 
kommuner har gjorts på ett flertal olika samhälleliga 
inriktningar. Ett vanligt konstaterande inom förskingringen är att 
samverkan mellan kommuner har blivit vanligare, och kommer 
ske allt oftare i framtiden. Gutlic (2015: 4) har undersökt hur 
olika kommuner förhåller sig till samverkan, samt vilka 
möjligheter och hinder som kan uppkomma vid samverkan 
mellan kommuner. Resultaten visar på att samverkan kan ses 
som en lösning på många kommunala svårigheter. En kommunal 
samverkan skapar speciella möjligheter i form av tillgång till 
stordriftsfördelar och kompetensrekrytering. Däremot kan 
samarbetet även ge upphov till ett antal problem, såsom hur den 
lokala självstyrelsen påverkas.  
 
Snecker (2007: 2) går in djupare på de samverkansproblem som 
nämndes utav Gutlic. Snecker har undersökt hur ansvaret kan 
fördelas i olika samarbetsprojekt mellan kommuner, samt hur 
demokratin kan påverkas utav samarbetet. Forskningen visar på 
att ett bra samarbete kräver en väl uttänkt ansvarsfördelning där 
det är klart vilket slags ansvar som finns, samt vem som är 
ansvarig för vad. 
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Dessa två forskningsarbeten visar på vilka problem som kan 
uppstå vid en kommunal samverkan. Att undersöka 
gränsöverskridande samarbeten är ett mycket brett ämne, som 
kan ses från många olika samhällsinriktade perspektiv. Inget av 
de ovan nämnda forskningsarbetena har gjorts med fokus på just 
den fysiska planeringen. Det finns därmed ett glapp i kunskap 
gällande relationen mellan gränsöverskridande samarbete och 
den fysiska planeringen. 

 
Teori 
Som teori kommer jag använda mig av den kommunikativa 
planeringsteorin. Diskursen om planering som en kommunikativ 
process uppkom som ett nytt alternativ till den rationella 
planeringen, som hade fått kritik över att den uppfattats ersätta 
politik med vetenskapligt beslutsfattande som kunde resultera i 
en del irrationella utfall. Den kommunikativa planeringsteorin 
syftar att vända på detta och hänvisar till nödvändigheten av att 
lära av andra, att kunna kommunicera sinsemellan, samt att 
kunna förhandla och göra kompromisser. Planeringen beskrivs 
här främst som en kommunikativ och politisk verksamhet, där 
kommunikationen mellan olika människor eller aktörer är den 
huvudsakliga planeringsaspekten. En planerares främsta uppgift 
blir därmed att delta i olika samverkansprocesser, att 
kompromissa med intressenter, och samtidigt agera för att hitta 
lösningar som kan gynna alla parter. Istället för att planering ska 
ses som ett vetenskapligt sökande efter en optimal lösning så 
relateras planeringen istället till politik, och viljan att 

tillsammans med andra aktörer kunna formulera lösningar på 
samhällets existerande eller potentiella problem (Strömgren 
2007: 44-45). 

Samtidigt kan den kommunikativa planeringen även ge upphov 
till ett antal problem. Bland annat kan det vara svårt att urskilja 
vilka aktörer som ska anses vara berörda av en planeringsfråga 
eller inte. En planeringsprocess kan antingen utgå från en 
representativ demokrati eller en direkt demokrati. Båda dessa 
har sina för- och nackdelar och beroende på vilken typ av 
demokrati som väljs kan det bli svårt att se till att alla personer 
som är berörda kommer med i planeringen, utan att processen 
blir alltför storskalig och öppen (Strömgren 2007: 47). Vid 
implementering av teorin bör därför särskild hänsyn tas till att 
sådana problem riskerar uppstå. 

Den kommunikativa planeringsteorin anses vara lämplig för 
detta arbete eftersom hela studien grundar sig i hur olika 
kommuner samarbetar sinsemellan. Hur kommunikationen sker 
och mellan vilka aktörer den sker är några av de frågor som 
arbetet syftar få svar på.  
 

Metod  
Jag har valt att utgå från två metoder; kvalitativ innehållsanalys 
och fallstudie. Dessa två metoder kommer kombineras för att 
möjliggöra för att underlaget som tas fram är så fördelaktigt och 
relevant som möjligt. 

Enligt Denscombe (2016: 319-320) handlar den kvalitativa 
innehållsanalysen om att använda olika slags dokument som 



10 
 

primär datakälla. Många typer av dokument kan användas, 
såsom artiklar, rapporter, bloggar och webbsidor. Ett dokument 
behöver inte heller vara en skriven text, utan kan också bestå av 
exempelvis bilder eller videor. Oavsett vilken form dokumentet 
har så besitter det två egenskaper som är användbara vid 
forskning. För det första innehåller det en viss information som 
kan användas som belägg för att förklara någonting. Ett 
dokument ska också innehålla en viss information, och kunna 
förmedla någonting som är viktigt och användbart. För det andra 
så föreställs dokument som en permanent handling, som 
kommer hålla under många år. Denscombe (2016) skriver att 
dokumenten i vissa fall kan läsas och förstås utan några 
svårigheter, men i andra fall kan en tolkning av dokumenten 
göras, för att uppfatta olika dolda innebörder. 

Den kvalitativa innehållsanalysen har valts som metod eftersom 
en stor majoritet av arbetet kommer att baseras på att undersöka 
och redovisa för olika slags dokument, såsom 
projektbeskrivningar, översiktsplaner eller kartor. Genom att 
använda en kvalitativ innehållsanalys kan dessa dokument 
användas för att få fram korrekt och relevant information, 
samtidigt som risken över att missa viktig information blir 
mindre. 

Däremot så finns även ett antal risker med att använda en 
kvalitativ innehållsanalys. En utav dessa handlar om hur 
trovärdig en källa är. Forskaren måste därför göra en bedömning 
av källans auktoritet och var de ursprungliga uppgifterna tagits 
från. Detta gäller speciellt dokument som publicerats på internet, 
eftersom vem som helst kan ladda upp texter. Vid tillämpningen 
av en kvalitativ innehållsanalys behöver även författaren vara 

medveten om källan i sig är en primär eller sekundär källa, samt 
att dokumentets upphovsman kan implementera vissa personliga 
tolkningar i texten och att den därmed kan vara subjektiv 
(Denscombe 2016: 339). 

Den andra metoden som kommer användas är fallstudien. Syftet 
med en fallstudie är att undersöka ett särskilt fenomen närmare, 
och tillhandahålla en djupare redogörelse av det som sker i det 
särskilda fallet. För att någonting ska anses vara lämpligt för en 
fallstudie behöver det ha en tydlig identitet som även kan 
isoleras och studerad ifrån dess kontext. I grund och botten 
behöver ett fall uppfylla två krav; vara en helt fristående enhet, 
samt ha mycket distinkta gränser (Denscombe 2016: 91). 

Att genomföra fallstudier passar forskningsarbetet bra eftersom 
undersökningen kommer behöva avgränsas till ett antal 
kommuner.  Mängden information riskerar annars bli alldeles 
för bred och ofokuserad. För att få ett lagom stort arbetsmaterial 
kommer tre fallstudier att genomföras på totalt sex olika 
kommuner, som alla har en del likheter och skillnader 
sinsemellan. 

Även fallstudien medför ett antal risker. För det första kan fall 
vara svårt att avgränsa på ett tydligt sätt i vilka data som ska 
ingå och lämnas utanför fallet. Fallstudier fokuserar även mer på 
processer än mätbara slutprodukter. Ibland kan fallstudien därför 
uppfattas mjuka data, eftersom den främst använder sig av 
kvalitativa data och tolkande metoder. Ett annat problem gäller 
hur trovärdiga de generaliseringar som görs utefter fallstudiernas 
resultat är. Forskaren måste vara noggrann att öppet redovisa i 



11 
 

vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot andra fall 
av liknande typ. 

Genom att kombinera dessa ovan nämnda metoder så kan ett 
bättre forskningsunderlag tas fram. Den kvalitativas 
innehållsanalysen kommer användas för att ta fram viktiga 
material och bakgrundsfakta inför fallstudierna. Fallstudierna 
kommer i sin tur baseras på detta material, men samtidigt 
generera nytt material som kan komma att behöva genomgå en 
innehållsanalys i sig. På så sätt så kompletterar dessa två 
metoderna varandra på ett genomgående sätt. 
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Planeringsbakgrund 
 

Den svenska planeringens 
uppbyggnad 
Den fysiska planeringen handlar om bestämmandet över hur 
mark- och vattenområden ska komma att användas i framtiden. 
Vid planläggning av ett område så behöver många olika aspekter 
i form av nationella mål, riksintressen samt olika lagstiftningar 
tas i beaktande. Planeringen handlar därmed till stora delar om 
att göra avvägningar mellan olika intressen för att varje område 
ska kunna användas på ett lämpligt sätt. Den fysiska planeringen 
kan även delas upp i tre olika nivåer; en nationell, en regional 
och en kommunal nivå.  

Den nationella planeringens utsträckning är relativt begränsad, 
då Sverige endast har en sektorsövergripande panering på 
nationell nivå ute till havs, och ingen som berör land. Det finns 
även en nationell plan för infrastrukturens och 
transportsystemets utveckling. Mycket av den övriga nationella 
planeringen sker i form av de ramar som staten ger för den 
regionala och kommunala planeringen. Detta görs bland annat 
genom utpekning av olika nationella mål och riksintressen som 
styr hur planläggningarna kan utformas. Länsstyrelsen har sedan 
i uppgift att kontrollera att dessa intressen verkligen tas i 
beaktande under planprocessernas gång. 

Regionplanering innebär att en eller flera kommuner gemensamt 
planerar för hur närliggande mark- och vattenområden ska 
användas. Den regionala planeringen har, precis som den 
nationella, en rätt begränsad utsträckning (Boverket 2016b). 
Regionplanering är endast obligatorisk inom Stockholms län och 
inom Skåne län. I resten av Sverige är den frivillig. 
Planeringsfrågor som kollektivtrafiksystem, infrastruktur och 
bostadsmarknader är frågor som ofta tas upp på den regionala 
nivån (Boverket 2019a, Boverket 2017a).   

Den övervägande delen av den svenska planeringen sker på den 
kommunala nivån. Kommunerna ansvarar för planläggningen av 
mark- och vattenområden inom kommunens egna gränser. I 
Sverige finns även ett kommunalt planmonopol, vilket innebär 
att det endast är kommunerna som kan anta planer eller 
bestämma om en planläggning ska göras eller ej. Några av 
kommunernas främsta uppgifter är att ta fram översiktsplaner, 
områdesbestämmelser och detaljplaner (Boverket 2016b).  

Mellankommunal samordning 
Trots att majoriteten av den fysiska planeringen sker inom den 
egna kommungränsen så har kommungränsöverskridande 
samarbeten gällande den fysiska planeringen blivit allt 
vanligare. Hur samarbetena bedrivs och vilka aspekter det berör 
varierar dock från fall till fall, beroende på vad som eftersträvas 
i just de kommunerna.  

Sverige har en starkt ökande befolkning. Samtidigt växer många 
av landets städer och blir allt större. Detta innebär i vissa fall att 
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städernas utbredning kommer närmare och närmare 
kommungränserna. I vissa fall har städer belägna i olika 
kommuner mer eller mindre växt ihop. Simultant har även 
kommunikationerna mellan kommunerna blivit allt bättre och 
mer utvidgade. År 1985 fanns totalt 125 arbetsregioner i 
Sverige, och fram till år 2014 hade antalet sjunkit till 73 
arbetsmarknadsregioner. Detta har främst skett eftersom 
pendlingarna mellan olika regioner har ökat kraftigt, vilket i sin 
tur har länkat samman kommunernas arbetsmarknader. De 
största förändringarna har skett i storstadsregionerna där större 
satsningar på kollektivtrafiken gjorts. Samtidigt finns det många 
mindre kommuner inom ett rimligt pendlingsavstånd. Det blir i 
dessa fall vanligt att bo i den mindre kommuner och 
arbetspendla till storstadskommunen. 

Många kommuner är för små för att ensamma kunna hantera de 
framtida planeringsutvecklingar som skapas i och med den 
ökade urbaniseringen och befolkningsutvecklingen. Samtidigt 
blir miljöfrågor allt viktigare, som i sin tur även sätter ökade 
krav på samhällsutvecklingen. För att de mindre kommunerna 
ska kunna fortsätta utvecklas krävs ett nytt synsätt som sträcker 
sig över kommungränserna. Människors liv är inte anpassat efter 
att stanna och röra sig inom vissa administrativa gränser. Detta 
är någonting som även bör beaktas inom planeringen så att de 
problem som finns eller riskerar uppstå verkligen kan bli lösta 
på ett effektivt sätt. Speciellt de mindre kommunerna kan vinna 
på att en större aktör, som en region, driver planeringsfrågorna. 
Detta skulle stärka planeringsfrågornas tyngd samt ge ett större 

förhandlingsutrymme mot andra statliga eller regionala aktörer 
(Boverket 2017a).  

Regional planering  
I plan- och bygglagen (7 kap 1 §) finns det angivet att en 
regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne 
län, samt att det är landstinget som ansvarar för planeringen. 
Landstingets främsta uppgift är att utreda frågor av betydelse för 
hela länets fysiska miljö och upprätta ett förslag till en 
regionplan. Regionplanen behöver även aktualitetsprövas och 
kan vid behov behöva ändras.  

I resterande län ska den regionala utvecklingsplaneringen ske 
enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar (Boverket 2019a). 
Denna lag gäller även endast för landsting, och inte för 
kommuner. Enlig lagen om regionalt utvecklingsansvar 
(2010:630) ska landstingen bland annat fastställa strategier för 
länets utveckling, samt upprätta länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. 

Syftet med en regionplan är att ange vissa grunddrag för mark- 
och vattenanvändningen inom länet. Planen ska kunna användas 
för att ge vägledning för beslut gällande översiktsplaner, 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Regionplanen är inte 
juridiskt bindande. I regionplanen ska det framgå hur man tagit 
hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, och 
miljökvalitetsnormer, samt hur planen har samordnats med 
exempelvis kommunala riktlinjer och regional infrastruktur 
(Boverket 2019a).  
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Det som främst skiljer Stockholm och Skåne läns planering från 
resterande delar av Sverige gäller framtagandet av regionplaner. 
Det är endast i dessa två län som en regionplan är obligatorisk 
(Boverket 2016b). Men regionplaner finns även upprättade i 
många andra regioner i Sverige. 

Det finns inga officiella bestämmelser som reglerar hur ett 
kommunöverskridande arbete ska genomföras. Däremot finns 
det lagrum i plan- och bygglagen (PBL 11 kap 10 § punkt 2) som 
indirekt innebär ett krav på att mellankommunal samordning 
måste ske. Detta handlar om de aspekter som berör fler än en 
kommun. Vanliga aspekter som behöver samarbetas över 
handlar om sträckningar av vägar eller lokaliseringen av större 
detaljhandelsanläggningar. Om frågor som berör flera 
kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt kan planen 
komma att överprövas och upphävas av länsstyrelsen. 
Motiveringen bakom lagrummet var att ge länsstyrelserna en 
möjlighet att bevaka att de planer som tas fram av olika 
kommuner inte blir oförenliga sinsemellan (Blomberg och 
Gunnarsson 2018). 
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Fallstudier 

 
Karta över fallstudiernas lokalisering i Sverige 
Bildkälla: Lapplänning, mina redigeringar 

 

För att närmare kunna undersöka hur ett 
kommungränsöverskridande samarbete kan fungera har tre 
fallstudier genomförts. De tre valda fallstudierna innefattar totalt 
sex kommuner; Haparanda och Torneå, Stockholm och Solna, 
samt Norrköping och Linköping. Just dessa områden har valts ut 
eftersom kommunerna har ett tydligt definierat samarbete 
sinsemellan. Kommunerna i fråga har även olika storlek, läge 
och har arbetat i olika samarbetsformer som resulterat i olika 
sorters dokument och data att undersöka. Genom att undersöka 
just dessa tre områden kan även tre speciellt intressanta fenomen 
betraktas. Dessa handlar om samarbete över en riksgräns, 
framtagandet av en gemensam översiktsplan, samt 
förekommandet av en obligatorisk regional planering. 

Alla tre fallstudier presenteras utifrån ett liknande upplägg för 
att underlätta för läsaren. Först kommer en nulägesbeskrivning 
samt en historisk sammanfattning ges, vilket ger en nödvändig 
bakgrund för kommunerna och sätter samarbetet i en viss 
kontext. Följande sak som kommer presenteras är själva 
samarbetet. Detta kommer delas upp i olika underrubriker som 
är anpassade efter hur samarbetet skett på just de orterna, vilket 
kan handla om vilka projekt eller vilka planer som tagits fram. 
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Haparanda-Torneå 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haparanda-Torneås lokalisering i Sverige. 
Bildkälla: Lapplänning, mina redigeringar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haparandas och Torneås kommungränser. 
Bildkälla: Google Maps, mina redigeringar 

 
Nulägesbeskrivning 
Både Torneå och Haparanda är befolkningsmässigt relativt små 
kommuner belägna vid riksgränsen mellan Sverige och Finland. 
Haparanda ligger på den svenska sidan av riksgränsen, och 
Torneå på den finska. Haparanda har omkring 9 700 invånare, 
och Torneå har 22 000 invånare. Ingen större befolkningsökning 
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eller befolkningsminskning har skett under de senaste åren och 
invånarantalet håller sig relativt stabil. (Haparanda stad 2019a, 
Statistikcentralen 2019). 

Tillsammans har Haparanda och Torneå närmare 32 000 
invånare. De två städerna innefattar också över 2 500 företag 
och är ett centralt område för både handel och industri. 
Sammanlagt besöks Haparanda och Torneå årligen av cirka 3 
miljoner personer, vilket gör städerna till en viktig knutpunkt i 
de nordligaste delarna av både Sverige och Finland.  

Både städerna i sig och deras invånare har sedan långt tillbaka 
haft ett socialt och kulturellt utbyte. Detta har i sin tur lett till ett 
starkt samarbete som satsar på en gemensam planering av 
städernas framtida utveckling (Torneå stad u.å.2). 

Historia 
Torneå stad grundades år 1621. Staden hade dock redan under 
1500-talet utformats till ett viktigt handelscentrum i norra 
Sverige. År 1809 förlorade Sverige allt land öster om 
Torneälven till Ryssland. Här fanns även Torneå, som nu istället 
hamnadepå andra sidan riksgränsen. Tornedalens till mesta dels 
finskspråkiga befolkning delades därmed upp i två olika länder 
(Torneå stad u.å.1). För att ersätta den förlorade staden skulle en 
ny stad grundas på den svenska sidan av Torneälven. Det första 
försöket att bilda en ny stad, den så kallade Karl Johans stad, 
misslyckades. Staden föreslogs istället flyttas till den lilla byn 
Haparanda, som låg intill Torneälven. Detta 
stadsbildningsförsök lyckades bättre och år 1821 hade staden 
Haparanda officiellt bildats. Staden växte och utvecklades 
snabbt och fick stadsprivilegier år 1842 (Haparanda stad 2017a). 

Samarbetets bakgrund 
Haparanda och Torneå marknadsförs ofta som en så kallad 
tvillingstad med namnet HaparandaTornio. Detta görs för att 
städerna ska kunna uppfylla sina visioner om att förstärka båda 
städernas unika dragningskraft som finns i och med städernas 
lokalisering i förhållande till riksgränsen. Samtidigt möjliggörs 
det även för en bättre utveckling av båda städerna var och för 
sig. 

Haparanda och Torneå kan idag klassificeras som en central 
mötesplats för stora delar av de nordligaste delarna av både 
Sverige och Finland. Både städerna i sig och deras invånare har 
sedan långt tillbaka haft ett socialt och kulturellt utbyte som 
planeras fortsätta även i framtiden. Detta har i sin tur lett till ett 
starkt samarbete som satsar på en gemensam planering av 
städernas framtida utveckling (Torneå stad u.å.2., Torneå stad 
u.å.1) 

Föreningar och organisationer 
För att samarbetet mellan Haparanda och Torneå kommun ska 
kunna implementeras på olika nivåer samt inom olika områden 
så styrs samarbetet upp av ett antal föreningar och 
organisationer. Två utav de främsta organisationerna som även 
berör den fysiska planeringen presenteras nedan. 

Tornedalsrådet  
Tidigare har det funnits två skilda förbund på vardera sida av 
riksgränsen som arbetade för att stärka den egna regionen. Det 
finska förbundet kallas Tornionlaakson kuntain toimikunta och 
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det bildades år 1923. Det svenska kallas Tornedalskommunernas 
förbund, vilket påbörjades år 1941. Förbundens mål handlade 
bland annat om hur broar, färjor och fiske skulle samordnas. 
Samarbetet mellan de två regionerna var dock relativt begränsat.  

Detta förändrades år 1987 då en sammanslagning av dessa 
förbund ägde rum. Det nya förbundet kom att kallas för 
Tornedalsrådet. Rådets främsta mål är att främja för ett 
samarbete mellan alla som bor eller är verksamma i Tornedalen. 
Rådet är alltså inte bundet till endast Torneå respektive 
Haparanda kommun, utan arbetar även för att stärka flera andra 
omkringliggande kommuner. Arbetet sker därmed både 
nationellt och internationellt. Samtidigt vill Tornedalsrådet 
möjliggöra för en positiv utveckling av hela Tornedalen, samt 
bevaka tornedalingarnas unika intressen (Tornedalsrådet u.å.).  

Tornedalsrådets vision 
Tornedalsrådet har en vision om att Tornedalen ska utvecklas till 
Europas mest integrerade gränszon. Målet är att områdets 
invånare ska kunna bo, arbeta och röra sig lika fritt mellan 
länderna som om inga riksgränser skulle finnas. För att denna 
vision ska kunna genomföras har fem så kallade spetsar tagits 
fram för att konkretisera visionen. Dessa fem spetsar lyder som 
följande: 

- Ökad livskraft 
- Ökat gränsöverskridande samarbete 
- Befrämja utbildning 
- Stärka kulturen 
- Utveckla infrastrukturen (Tornedalsrådet 2017: 5-6). 

Genomförande av visionen 
För att Tornedalsrådets visioner ska kunna uppnås krävs ett 
intensivare samarbete mellan medlemskommunerna. Ett ökat 
samarbete mellan andra aktörer, såsom företagarorganisationer, 
riksdagsmän och kommunpolitiker önskas också. Tornedalsrådet 
görs upp av ett antal arbetsgrupper med olika fokus, som 
exempelvis näringslivsarbetsgruppen och kulturarbetsgruppen. 
Dessa gruppers huvudsakliga syfte är att se efter att deras 
specialiseringsområden utvecklar en bättre förmåga att 
samarbeta. Arbetsgrupperna kallas två gånger om året till ett 
gemensamt möte var gruppernas medlemmar lämnar in förslag 
på projekt som de anser skulle kunna genomföras för att på ett 
eller annat sätt stärka Tornedalen. Tornedalsrådets styrelse går 
sedan genom förslagen, prioriterar dem i en viss ordning och 
presenterar dem slutligen utefter vårens budget. På det andra 
mötet ska arbetsgruppsmedlemmarna börja kartlägga nya 
projekt eller alternativt uppdatera de existerande projekten. 
Projekten skickas åter igen in till styrelsen som anpassar 
projekten efter höstens budget (Tornedalsrådet 2017: 6-7).  

För att få bättre underlag om hur samarbetet mellan 
Tornedalskommunerna ser ut idag anordnade Tornedalsrådet en 
enkät som 8 utav 13 medlemskommuner svarade på. I enkäten 
ställdes bland annat frågan över vilka sektorer som kommunerna 
helst skulle vilja samarbeta över. Enligt kommunernas svar 
ansågs de viktigaste sektorerna att samarbeta inom vara 
näringsliv, turism, infrastruktur, och utbildning. Utifrån 
enkätens resultat konstaterades det även att Haparanda och 
Torneå hade det mest konkreta och bäst organiserade samarbetet 
utav kommunerna i Tornedalen (Tornedalsrådet 2017: 8). 
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Kommunerna ser gränssamarbetet som ett långsiktigt projekt. 
Speciellt de kommuner som redan samarbetat under en längre 
tid ser stora möjligheter med att fortsätta utveckla samarbetet. 
Kommunerna själva antar även att det kommunala samarbetet i 
framtiden kommer öka ytterligare. Men samarbetet ger även 
upphov till ett antal svårigheter. Bland dessa finns exempelvis 
språkbarriärer, skillnader i längd på olika processer, olika 
förvaltningskulturer, tidsskillnader, samt skillnader i 
beskattning, betalning och sociallagstiftning (Bothnian Business 
2013: 14). Det blir därmed extra viktigt för kommunerna att se 
till att de ovan nämnda aspekterna kan förstås och hanteras 
kommunerna emellan på ett tillfredsställande sätt.  

Provincia Bothniensis 
Torneå och Haparanda har ingått i gränssamarbetet Provincia 
Bothniensis sedan år 1987. Organisationens främsta uppdrag är 
att utveckla, fördjupa och öka det samarbete som sker mellan 
städerna och deras invånare. För att kunna förverkliga detta 
arbetar Provincia Bothniensis med ett antal olika projekt, samt 
med både nationella och internationella partners. Samarbetet har 
bland annat resulterat i ett antal genomförda projekt som haft 
som mål att binda städerna samman och samtidigt stärka hela 
regionen (Torneå stad u.å.3). Vissa utav de projekt som 
genomförts inom Provincia Bothniensis är även del utav 
området På Gränsen – Rajalla, som är ett annat av Haparandas 
och Torneås främsta samarbetsområden. Dessa projekt kommer 
istället tas upp under rubriken På Gränsen – Rajalla, då de 
främst har utformats efter det projektet.  

Språkskolan 
År 1989 grundade Haparanda och Torneå en gemensam 
grundskola som kom att kallas för språkskolan. Hälften av 
skolans elever kommer från Torneå, och den andra hälften från 
Haparanda. Skolan ligger beläget i Haparanda och följer därmed 
det svenska skolsystemet. Läroplanen har däremot utformats 
utefter en kompromiss av både den finska och den svenska 
läroplanen.  

Målet med språkskolan är att stärka tvåspråkighetens roll inom 
båda kommunerna, samt att ge eleverna en större förståelse för 
orternas gemensamma kultur och historia. Målsättningen är även 
att eleverna ska få ett mer allmänt internationellt synsätt som 
skapar förståelse och tolerans för andra kulturer världen över 
(Haparanda stad 2017b). 

Under de senaste åren har Torneå haft svårt att förse skolan med 
de 20 nya elever som förväntas börja varje år. Samarbetets 
framtid har därför blivit osäkert och diskussioner om en 
eventuell flytt av skolan till Torneå eller en förändring av 
upplägget ska ske har under de senaste åren kommit på tal. Det 
har även varit oenigheter om samarbetet överhuvudtaget 
kommer fortsätta eller inte. Kommunerna har nu dock ingått i ett 
nytt avtal där Torneås platser ändras om till 10 stycken, och 
Haparandas istället uppgår till 30. Samarbetet förväntas därmed 
fortsätta under åtminstone några år ytterligare (Haparandabladet 
2018).  

Tornedalens museum 
Tornedalens museum grundades år 1914 i Haparanda och blev 
utsett till Tornedalens landskapsmuseum år 1981. Under 2014 
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grundrenoverades museibyggnaden samtidigt som nya 
utställningar skapades. Under samma år flyttades delar utav 
museets nyaste verksamhetsområden över till Torneå. Sedan 
dess har Tornedalens museum betraktats som Haparandas och 
Torneås gemensamma museum. Den nya utställningen 
kallas ’Möten på gränsen’ och handlar och Tornedalsbornas 
gemensamma historia och rötter å båda sidorna av gränsen. 
Förutom städernas gemensamma historia fokuserar museet även 
på övriga delar av Tornedalsområdets historia. Mycket fokus 
läggs också på modernare fenomen, som lokal identitet och 
vilka olika språk och dialekter som finns inom området. 
Haparanda och Torneå kommun har gemensamt planerat hur 
hela utställningen ska utformas (Haparanda stad 2017c, Meri-
Lapin museot u.å.). 

 
På Gränsen – Rajalla 
På gränsen – Rajalla är Haparandas och Torneås gemensamma 
utvecklingsplan över vad som ska ske på och i närheten av 
riksgränsen som skiljer städerna åt. Gränsytan försvinner 
successivt och omvandlas istället till ett samordnat 
handelscentrum. Målet med projektet är att förena städerna så att 
gränsen omvandlas till en symbol för samarbete, med en 
symbolisk funktion snarare än fysiskt avskiljande gräns. Sedan 
den första utvecklingsplan för På gränsen-området skapades år 
2000 så har ett antal andra fördjupningar av planen skett. Dessa 
består bland annat av olika mindre projekt samt idétävlingar och 
arkitekturtävlingar (Haparanda stad 2019b, Haparanda stad och 
Torneå stad 2003, Torneå stad u.å.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På gränsen - Rajallas lokalisering i Haparanda-Torneå 
Bildkälla: Google Maps, mina redigeringar 

 
Ett nytt centrum 
På Gränsen – Rajallas främsta projekt, som utvecklas ännu idag, 
handlar om att bilda ett nytt centrum alldeles vid gränsen mellan 
Haparanda och Torneå. Innan projektet påbörjades var 
gränshandeln låg och servicenivån i både Haparanda och Torneå 
centrum likaså. Vid gränsen fanns ett område som i 
utvecklingsplanen (Haparanda stad och Torneå stad 2000:2) 
beskrivs ha ”ett trist utseende och kargt mikroklimat där 
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användningen idag är oklar. Området lockar inte till 
promenader, cykel- eller sparkturer från den ena staden till den 
andra. Speciellt E4 har en stor barriäreffekt i området”.  

Målet med projektet är att bygga ihop båda städerna till en 
välfungerande gemensam enhet. Samtidigt vill man belysa den 
unika situation som städerna har i och med deras geografiska 
läge. Projektet blir också ett sätt att generera utveckling och 
tillväxt genom att bland annat göra området med attraktivt för 
verksamheter och andra investerare. Detta planerades göras 
genom att möjliggöra för ett antal olika funktioner i området. 
Huvudtanken var att bilda ett nytt centrum som även skulle bli 
ett turistmål. Funktioner såsom kunskapscentra, bostäder, 
kulturlokaler, rekreationsområden och mötesplatser planerades 
även exploateras i området (Haparanda stad och Torneå stad 
2000:1,3). Vissa delar utav de föreslagna 
exploateringsområdena är idag bebyggda. Bland dessa finns ett 
IKEA och shoppingcentret Ikanohuset på den svenska sidan, och 
shoppingcentret Rajalla På Gränsen på den finska sidan. Stora 
delar utav ytan är däremot fortfarande oexploaterade. 

Victoriatorget 
I koppling till shoppingcentret Rajalla På Gränsen finns även 
Victoriatorget, som färdigställdes år 2011. Victoriatorget delas 
mitt i tu utav den svensk-finska riksgränsen och fungerar som en 
stark symbol över det samarbete som äger rum mellan 
Haparanda och Torneå (Torneå stad u.å.4).  

Planläggningen av Victoriatorget har delats upp i två 
detaljplaner, varav den ena är gjord av Haparanda kommun och 
den andra av Torneå kommun. Detta måste göras då det inte är 

möjligt att göra en detaljplan som sträcker sig över kommunens 
egna gränser. I vardera plan så ges riktlinjer för hur hälften av 
torget ska exploateras. För att torget ska kunnat förverkligas 
krävs det därmed ett nära samarbete och tillit mellan 
kommunerna. I planbeskrivningarna för vardera område finns 
det en kort beskrivning av den andra stadens detaljplan, samt en 
redogörelse över hur planerna förhåller sig till varandra. 
Eventuella pågående eller planerade detaljplaner i anslutning till 
torget tas också upp (Torneå stad 2014: 4-6, Haparanda 
kommun 2014: 6).  

Resecentrum  
HaparandaTornio Resecentrum ligger beläget i Haparanda, cirka 
400 meter från den svensk-finska gränsen. Resecentrumet 
invigdes år 2014. Vid resecentrumet förenas de finska och de 
svenska kollektivtrafiksystemen med verksamheter som 
länstrafiken, matkahuolto, och turistbyråer. Syftet med 
resecentrumet och dess omgivning är att skapa ett lättillgängligt 
resecentrum med god tillgång till gång- och cykelvägar samt 
bilparkeringsplatser. Resecentrumet ska koppla ihop den 
kollektivtrafik som finns i Haparanda och Torneå för att göra 
kollektivresandet smidigare mellan de två orterna. I närheten av 
resecentrumet ska det även utvecklas en vandringsled som 
planeras av både Torneå och Haparanda kommun. 
Resecentrumet HaparandaTornio bli därmed en central 
mötesplats för såväl fotgängare, cyklister, bilister och bussåkare 
(Haparanda kommun 2008: 3).  
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Nuläge 
I Haparanda-Tornio vision 2020 presenteras Haparandas och 
Torneås gemensamma utvecklingsvisioner. En utav dessa 
handlar om att slutföra de infrastrukturinvesteringar som gjorts 
inom området På Gränsen – Rajalla. Området ska även 
utvecklas till ett upplevelserikt turistmål med olika arrangemang 
och shoppingmöjligheter.  

I dagsläget finns det stora oexploaterade markområden i 
gränsområdet som inte har bebyggts. År 2017 anordnades därför 
en arkitektur- och stadplaneringstävling, i vilken målet var att 
utforma hur de hittills obebyggda ytorna skulle kunna 
exploateras. Det vinnande bidraget kallas ’två städer – ett 
hjärta’. Dess syfte är att binda ihop städerna till en stor 
gemensam enhet (TREA 2019). Bidraget bygger därmed vidare 
på de idéer som funnits i Haparanda och Torneå sedan På 
Gränsen projektet påbörjades år 2000. En övergripande plan 
över hur projektet kommer börja se ut publicerades i mars 2019. 
Några andra dokument än en kortare övergripande 
sammanfattning av projektets innehåll har i dagsläget inte 
publicerats. 

Samarbete på översiktsplansnivå 
Samarbetet mellan Haparanda och Torneå sker inte endast i 
form av mindre enskilda projekt eller program. Mycket av 
arbetet sker även inom flera olika planeringsområden och 
sträcker sig över olika nivåer, från den mer övergripande 
översikts- och generalplaneringen till den juridiskt bindande 
detaljplaneringen. Nedan kommer de dokument och program 
som finns som grund för de projekt som genomförs eller ska 

genomföras att presenteras. Dessa består utav Haparandas 
kommuns aktuella översiktsplan och Torneås markpolitiska 
program.  

Syftet med en översiktsplan är att ge vägledning för beslut som 
fattas angående användningen av mark- och vattenområden, 
samt hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Varje 
svensk kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. I Finland finns ingen direkt motsvarighet till 
översiktsplanen. Istället används ett så kallat markpolitiskt 
program. Det markpolitiska programmet syftar att förankra 
kommunen i gemensamma markpolitiska mål. Dessutom syftar 
programmet även till att öka transparensen genom att öppet 
redogöra för kommunens riktlinjer om markpolitiken (Vasa stad 
2015, Boverket 2018).  

Haparandas översiktsplan 2013-2020 
Som grund till Haparandas översiktsplan finns Haparanda-
Tornio vision 2020. Programmet är en sammanfattning av de 
mål som kommunerna hoppas uppnå fram till år 2020. 
Programmet berör aspekter såsom logistik, språkutbildning, 
hållbarhet och företagsamhet (HaparandaTornio u.å.).  

Haparandas nuvarande översiktsplan blev antagen år 2013 och 
sträcker sig till år 2020. En ny översiktsplan har börjat tas fram, 
men det är fortfarande osäkert när den kommer färdigställas 
(Haparanda stad 2018, Haparanda stad 2019c). I och med att 
översiktsplanen endast är aktuell i ett år framöver kan delar av 
den antas vara inaktuella eller på väg att förändras. 
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Vid framtagandet av översiktsplanen har flera samråds hållits 
både inom kommunen och i flera av Haparandas 
grannkommuner i både Sverige och Finland, däribland Torneå 
kommun. I och med att Haparanda gränsar till Torneå så innebär 
det att den markanvändning som föreslås i Haparanda även 
skulle få en inverkan på Torneå, positiv såväl som negativ. 
Översiktsplanen behöver därför hanteras enlig 
Esbokonventionens protokoll. Olika handlingar behöver 
översättas till finska och samråd behöver ske med berörda finska 
kommuner och myndigheter. För att genomföra detta har en 
sammanfattning av översiktsplanens innehåll gjorts på finska. 
Alla markanvändningskartor i planen har dessutom gjorts 
tvåspråkiga (Haparanda kommun 2013: 5-8). 

I den finska sammanfattningen finns utöver en sammanfattning 
av översiktsplanens viktigaste förslag även en redovisning av 
information som kan vara speciellt nödvändig för finska läsare 
att ta del av. Bland annat så beskrivs hur Finland förväntas 
påverkas utav många av översiktsplanens visioner, vare sig det 
är positivt, negativt eller inte alls. I sammanfattningen tas det 
även upp i mer detalj om hur Haparanda och Torneå samarbetar 
sinsemellan i form av upplistade punkter (Haparanda 2013: 
9,13). Dessa tas även upp mer ingående i den svenska delen av 
översiktsplanen.  

Mycket av samarbetet mellan Haparanda och Torneå stad lägger 
sitt fokus på transporter och kollektivtrafikkopplingar. 
Kopplingarna mellan orterna anses vara viktiga både för 
arbetspendling och godstransporter. Haparanda är även den enda 
svenska ort som har direkt tillgång till både det svenska och det 
finska järnvägsnätet, vilket ses som en stor möjlighet. Både 

kopplingen i form av järnväg och vägnät är dels viktig för 
kommunerna i sig, men är även mycket viktig för all rörelse som 
sker mellan Finland och Sverige. För att kommunerna även i 
framtiden ska klara av de ökade mängderna gods som färdas via 
järnvägarna så föreslås en gemensam godsbangård exploateras. 
På vilken sida av riksgränsen samt när bangården kommer 
kunna byggas ut är fortfarande oklart, men mark för en eventuell 
exploatering finns reserverad i både Torneå och Haparanda. I 
dagsläget finns ingen persontågtrafik mellan Haparanda och 
övriga delar av Sverige. Det är därmed inte möjligt för resenärer 
att röra sig över den svensk-finska gränsen i form av tåg. I 
Haparanda samt i övriga kommuner kring den nuvarande 
järnvägssträckan pågår arbeten om att möjliggöra för 
persontrafik längs järnvägen. På så sätt skulle resandet till både 
Haparanda och Torneå även öka. Städerna samarbetar också för 
att skapa ett förbättrat gång- och cykelnät samt för att främja en 
gemensam lokaltrafik (Haparanda kommun 2013: 38-40, 79). 

Delar utav den tekniska infrastrukturen inom Haparanda och 
Torneå är även sammanbyggd. Bland dessa finns ett gemensamt 
fjärrvärmenät som kontinuerligt utvidgas, samt ett gemensamt 
avloppsreningsverk (Haparanda kommun 2013: 57). 
Omhändertagande och skyddande av Torneälven är även en 
aspekt som anses vara viktig inom båda kommunerna. Detta 
handlar främst om hantering av översvämningsrisker, att 
motverka eventuella utsläpp, samt vid behov upprätthållning 
eller upphävande av strandskydd (Haparanda kommun 2013: 62, 
75, 79).  
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Torneå Markpolitiska Program 2014-2021 
Torneås markpolitiska program färdigställdes år 2014 och är i 
kraft till 2021. Programmet har därmed en tidsplan som liknar 
den från Haparandas översiktsplan. Det markpolitiska 
programmet är ett mycket kortare dokument än den svenska 
översiktsplanen. Därför tas det i texten inte heller upp lika 
mycket om det kommunala samarbetet som finns mellan 
kommunerna. Det som nämns i det markpolitiska programmet 
som berör både Torneå och Haparanda är främst Torneås vision 
2021. Visionen utgår från att Torneå tillsammans med 
Haparanda bildar en internationell tvillingstad med obegränsade 
möjligheter mitt i Bottenviken (Torneå stad 2014: 3). Torneås 
markpolitiska program finns endast tillgängligt på finska och 
inga sammanfattningar eller beskrivningar finns på det svenska 
språket. Det kan därmed bli svårt för personer från Sverige att 
tolka och förstå innebörden i programmet.  
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Stockholm-Solna 

 
Stockholm-Solnas lokalisering i Sverige. 
Bildkälla: Lapplänning, mina redigeringar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm och Solnas kommungränser 
Bildkälla: Google Maps, mina redigeringar 

 
Nulägesbeskrivning 
Stockholm och Solna kommun ligger båda belägna i Stockholm 
län. I dagsläget bor det cirka 950 000 inom Stockholms 
kommun, och 81 000 i Solna kommun (Stockholms stad 2017a, 
Solna stad 2019). Sammanlagt har de två kommunerna alltså 
över en miljon invånare. Stockholm är dessutom länets största 
stad, och Solna är länets sjunde största stad. 
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Hela Stockholm län består av totalt 26 kommuner som 
tillsammans har en befolkning på 2,3 miljoner (Stockholm läns 
landsting 2018: 11). Denna siffra förväntas stiga till 3,4 miljoner 
fram till 2050, vilket skulle innebära en nästan 50 procents 
ökning från dagsläget. Hela länet förväntas därmed genomgå en 
kraftig befolkningsökning, vilket även speglas i den planering 
som drivs inom kommunerna (Stockholm läns landsting 2018: 
16). 

Historia 
Stockholm stad grundades någon gång under 1200-talets mitt. 
Redan vid 1200-talets slut ansågs den vara Sveriges folkrikaste 
stad. En av huvudanledningarna till varför just Stockholm kom 
att bli så viktig är dess placering i förhållande till både Östersjön 
och Mälaren. I området fanns även bördiga jordbruksmarker 
som kunde förse en starkt växande befolkning med mat. Under 
1600-talet blev Stockholm utpekat som Sveriges officiella 
huvudstad. Sedan dess har Stockholm haft en stark befolknings- 
och industriutveckling som gjort att stadens roll som största stad 
samt huvudstad har bibehållits. 

Under slutet av 1800-talet började de första förorterna växa upp 
utanför Stockholms stadskärna. En utav dessa var Solna stad 
(Ortshistoria 2008). Solna Socken hade redan funnits sedan flera 
århundraden tillbaka, men hade då endast bestått en mindre by. 
Solna stad utvecklades som snabbast under den första halvan av 
1900-talet, när fler och fler delar utav staden började växa fram. 
Solna fick stadsprivilegier år 1943 och har sedan dess utvecklats 
från sin tidigare landsortsidylliska karaktär till ett tätt bebyggt 
storstadsområde. 

På gränsen mellan Stockholm och Solna har olika medicinska 
institutioner varit etablerade i över 100 år. Nya bostäder och 
arbetsplatser har i sin tur växt upp runtomkring institutionerna, 
vilket har gjort Stockholm och Solna till två närväxta och tydligt 
sammanflätade kommuner utan en geografiskt tydlig 
avgränsning (Solna stad 2009).  

Samarbetets bakgrund 
En intensiv befolkningsökning sker idag i både Stockholm och 
Solna kommun. För att denna befolkningsökning ska kunna 
fortsätta behöver båda kommunerna växa, i form av nya 
bostäder, service och arbetsmöjligheter (Stockholm stad 2018a, 
Solna stad 2018). För att kommunerna ska klara av detta har ett 
samarbete om hur planeringen ska anordnas vid 
kommungränsen anordnats. 

Regional planering i Stockholms län 
Stockholm och Skåne är de enda två länen i Sverige var det 
finns angivet i plan- och bygglagen att en regional fysisk 
planering måste ske (Plan- och bygglagen 7 kap 1 §). 
Stockholms främsta regionala planeringsdokument kallas för 
RUFS, vilket är en förkortning av ’Regional utvecklingsplan för 
Stockholm’. Syftet med planen är att väga samman hela 
regionens behov och uttrycka regionens samlade vilja. Planen 
ligger sedan som grund för hela länets utveckling under ett 
längre perspektiv (Region Stockholm u.å.).  
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Mål 
Regionens mål kan delas upp i tre underkategorier; Regionala 
mål, delmål och regionala prioriteringar. Det finns totalt fyra 
regionala mål, vars syfte är att peka ut hur hela regionen ska 
vara år 2050. Dessa fyra regionala mål lyder som följande: 

1. En tillgänglig region med god livsmiljö. 
2. En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. 
3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion. 
4. En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp. 

Varje regionalt mål delas i sin tur upp i fyra mer konkreta 
delmål, samt ett antal regionala prioriteringar. Delmålens 
huvudsakliga uppgift är att styra utvecklingen mot de 
långsiktigare regionala målen. Dessa ska vara uppnådda senast 
år 2030. De regionala prioriteringarna ska alla genomföras 
mellan år 2018 och 2026, vilket även är planens 
genomförandetid. De regionala prioriteringarna är utarbetade för 
att ge en bättre överblick över vad varje kommun ska försöka 
arbeta mot under de närmaste åren. På så sätt kan det även 
säkerställas att delmålen och de regionala målen i slutändan 
även ska kunna uppnås (Stockholm läns landsting 2018: 38-42). 

Utvecklingsområden 
Samarbete och samverkan mellan Solna och Stockholm 
kommun har främst skett inom två områden – Hagastaden samt 
Kungliga Nationalstadsparken. Dessa områden kommer 
presenteras i mer detalj nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hagastadens och Kungliga nationalstadsparkens lokalisering 
Bildkälla: Google Maps, mina redigeringar 

 
Hagastaden 
Området Hagastaden, i vissa dokument även kallad Karolinska – 
Norra Station, ligger över gränsen mellan Stockholm och Solna. 
Området är idag ett av kommunernas främsta gemensamma 
utvecklingsprojekt. År 2008 tog Solna och Stockholm stad fram 
en gemensam fördjupad översiktsplan över utvecklingen av 
Hagastaden. Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är 
att möjliggöra för båda kommunerna att kunna knytas ihop med 
varandra över kommungränsen. På så sätt skulle Stockholms 



28 
 

kvartersstruktur kunna fortsätta över kommunen och på så sätt 
binda ihop staden med Solna (Solna stad 2017a). Förutom 
Stockholm stad och Solna stad har även många andra aktörer 
varit med i planläggningen av Hagastaden. Bland dessa finns 
exempelvis Karolinska institutet, Trafikverket och Nya 
Karolinska Solna (Stockholm stad 2017b).  

Fördjupad översiktsplan av Karolinska – Norra Station 
För att förtydliga hur Hagstaden ska komma att utvecklas har 
Stockholm och Solna kommun tagit fram en gemensam 
fördjupad översiktsplan över området. Denna kallas 
för ’Fördjupad översiktsplan av Karolinska – Norra Station’. 
Genom att ta fram en fördjupad översiktsplan kan kommunerna 
synka sina visioner för Hagastadens utveckling. Planen sträcker 
sig till och med 2025 och utgår från visionen ’Världens främsta 
område för Life science’. Motiveringen bakom visionen är att 
Sverige måste klara av att möta den konstant ökande 
internationella konkurrensen gällande forskning inom 
lifescience-området. Stockholms län har även konstaterat att det 
inte finns någon annan plats i Sverige där förutsättningarna för 
en stark utveckling av lifescience-institutioner är lika goda som i 
Hagastaden. Detta beror delvis på att Hagastaden redan idag har 
viktiga lifescience funktioner i from av Karolinska institutet som 
möjliggör för en vidare utveckling av området. Hagastaden har 
även ett centralt läge i Stockholm län (Stockholm stad och Solna 
stad 2008: 9-11).  

Den fördjupade översiktsplanen pekar ut sju olika syften med 
utvecklingen av Hagastaden. Avsikten med dessa är att både 
belysa och behandla de frågor som både Solna och Stockholm 
kommun berörs av. Syftena lyder kortfattat som följande; 

- Skapa förutsättningar för en integrerad stadsmiljö med 
bostäder, kontor, handel, forskning och ett nytt 
universitetssjukhus. 

- Stärka de fysiska kopplingarna mellan Stockholm 
centrum – Karolinska – Solna centrum. 

- Stärka de fysiska kopplingarna mellan Karolinska 
sjukhusområdet och Karolinska institutet. 

- Förbättra förutsättningarna för östvästliga förbindelser 
inom vetenskapsstaden. 

- Skapa god tillgänglighet och främja en hållbar 
utveckling genom bättre kollektiva förbindelser mellan 
Hagastaden och Stockholm respektive Solna. 

- Redovisa hur riksintressen och kulturhistoriska värden 
ska tillgodoses.  

- Ge underlag för en bedömning om stadsstrukturens 
ekonomiska, tekniska och miljömässiga genomförbarhet  

Utvecklingen av Hagastaden planläggs på ett sätt som skulle 
främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 
Detta uppnås bland annat genom att tillföra en god tillgänglighet 
till området, med både tunnelbane- och pendeltågsstationer. 
Goda gång- och cykelförbindelser kommer även skapas och 
upprätthållas. Hagastaden planeras bli en mycket blandad 
stadsdel, med både bostäder, kontor, handel, samt plats för 
forskning och vård. Områdets läge i närhet till existerande 
vetenskapliga institutioner är en viktig förutsättning för en 
vidare exploatering (Stockholm stad och Solna stad 2008: 13).  

Nuläge 
För att förbättra kollektivtrafiken till Hagastaden kommer en ny 
tunnelbanelinje vid namn ’Gula linjen’ att byggas mellan 
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Hagastaden och Arenastaden i norra Solna. Området kommer på 
så sätt knytas närmare till både Solna med den planerade 
sträckningen, samt till Stockholm då nätet även binds till det 
existerande tunnelbanenätet. Byggstarten av Gula linjen är 
planerad att ske under 2019. Byggtiden beräknas ta sex år, vilket 
skulle betyda att tunnelbanan står färdig kring 2025 (Stockholm 
stad 2017c). 

Det nya Karolinska sjukhuset stod färdigt år 2016. Året därpå 
flyttade de första boende in i de nybyggda bostäderna i området. 
Totalt kommer 6 000 nya bostäder exploateras, varav hälften 
finns i Solna och hälften i Stockholm. I och med 
utbyggnationerna förväntas även 50 000 nya arbetsplatser 
skapas. Majoriteten av dessa, cirka 36 000, kommer finnas i 
Solna stad. För närvarade pågår många olika byggprojekt 
parallellt i Hagastaden. Bland annat sker utbyggnationer av 
bostäder och kontor, samt gator, torg och olika offentliga 
miljöer. Hagastaden får generellt både en tätare och högre 
bebyggelse än vad som är vanligt i Stockholmregionens 
stadsbild idag. 

Utvecklingen av Hagastaden har gått snabbt framåt och 
huvuddelarna av stadsdelen antas stå färdiga 2025. Hagastaden 
kommer då vara en tätt bebyggd innerstadsdel belägen i både 
Solna och Stockholm kommun (Stockholm stad 2017, 
Stockholm stad 2019, Solna stad 2017b). 

Kungliga nationalstadsparken 
Den kungliga nationalparken inrättades år 1995, och blev 
därmed världens första nationalstadspark. Parken är i dagsläget 
även Sveriges enda nationalstadspark. I parken finns många 

olika funktioner och aktiviteter, såsom parkområden, tivolin, 
kulturlandskap, museer, och idrottsanläggningar. Parken 
innefattar stora värden för det svenska kulturarvet, då den bär 
spår av människans verksamhet och den utveckling som skett i 
området sedan 1600-talet (Nationalstadsparken 2010, Solna stad 
2008: 19).  

Parken sträcker sig i över en mil genom tre olika kommuner i de 
centrala delarna av Stockholms län; Solna, Stockholm och 
Lidingö. Cirka 2/3 av parken ligger inom Stockholm kommun, 
och cirka 1/3 inom Solna kommun. Endast ett antal mindre 
holmar benämnda Fjäderholmarna tillhör Lidingö kommun 
(Nationalstadsparken u.å., Solna stad 2014, Stockholm stad 
2009: 4).  

År 1993 beslutade kommunfullmäktige i både Solna och 
Stockholm att ett gemensamt program över nationalstadsparken 
skulle utvecklas. Programmet kom att heta ’Program för 
planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården’. 
Programmet kom i sin tur att ligga som grund för den 
lagreglering som stiftades om nationalstadsparker. Programmet 
utgår ifrån tre övergripande grundprinciper: 

- Området ska värnas som en unik kultur- och naturpark 
med till parken väl anpassad bebyggelse. 

- Området ska utvecklas för friluftsliv och rekreation i en 
omfattning och i sådana former som inte skadar 
områdets natur- och kulturvärden. 

- Området ska förbättras med avseende på trafikstörningar, 
hinder och barriärer och andra miljöproblem (Solna stad 
2014: 12). 
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Som grund till lagstadgan finns även en proposition som 
uttrycker att både Stockholm och Solna kommun bör utveckla 
översiktsplaner som redovisar hur parken ska omhändertas, som 
i sin tur kan användas för att ge stöd för tillämpningen av den 
nya lagen. Båda kommunerna har sedan dess utvecklat varsin 
översiktsplan respektive fördjupad översiktsplan över 
nationalstadsparkområdet (Solna stad 2008: 13, Stockholm stad 
2009: 20).  

Både Solna och Stockholm kommun har därmed ett stort ansvar 
i att bevara och utveckla de värden som finns i 
nationalstadsparken. För att försäkra att detta ansvar tas i 
beaktande har Solna kommun gjort en fördjupad översiktsplan 
över de delar av parken som ligger inom Solnas gränser. Planen 
blev antagen år 2008. Stockholm kommun har istället utarbetat 
en översiktsplan för de delar av parken som finns inom de egna 
kommungränserna. Denna färdigställdes ett år senare under 
2009.  

Nationalstadsparken utgör ett riksintresse och har därför ett 
särskilt skydd i miljöbalken. Lagskyddet syftar till att bevara 
helheten utav parken, vilket innefattar såväl natur- och 
parklandskap som de redan exploaterade områdena i parken. 
Lagskyddet skyddar därmed parkens värden när förändringar i 
form av planer och bygglov föreslås. Frågor som behandlar 
vård, skötsel eller utveckling av natur- eller kulturvärden 
behandlas däremot inte av lagskyddet (Stockholm stad 2009: 6).  

Solnas fördjupade översiktsplan för 
nationalstadsparken 
Syftet med Solnas fördjupade översiktsplan för 
nationalstadsparken är att utifrån de riktlinjer som anges i 
lagstiftningen ange de kommunalpolitiska planer som finns 
gällande markanvändning och bebyggelse inom 
nationalstadsparken. Samtidigt vill planen möjliggöra för att de 
kulturhistoriska och landskapsmässiga kvaliteter som finns i 
parkområdet ska bevaras under många år framöver. I planen tas 
det även ställning till Stockholms översiktsplan för 
nationalstadsparken, som utarbetas under samma tidsperiod. En 
ytterligare samordning mellan kommunerna i frågor som 
tunnelbanedragningar och utbyggnationer av 
kommunikationsled har av Solna kommun identifierats vara 
önskvärd (Solna stad 2008: 8-9).  

Samrådet för den fördjupade översiktsplanen genomfördes i 
början av 1997. Efter samrådet gjordes en samrådsredogörelse 
med förslag på revideringar som skulle kunna ske inför 
utställningen. Utställningen genomfördes däremot först år 2007, 
tio år efter att samrådet hållits. Anledningen till detta var att 
planer och ärenden behövde samordnas med Stockholm 
kommun (Solna stad 2008: 14).  

Stockholms översiktsplan för nationalstadsparken 
Stockholms översiktsplan för nationalstadsparken kompletterar 
de andra planer och program som tagits fram för parken. Bland 
dessa finns även Solna kommuns fördjupade översiktsplan. 
Nationalstadsparken anses vara en mycket viktig plats för både 
Stockholm stad i sig samt för hela regionen. Detta på grund av 



31 
 

parkens unika blandning av natur, kultur, nöjen och 
rekreationsområden. Parkens lokalisering intill de allra 
centralaste delarna av Stockholm ses även som en viktig 
förutsättning för att grönska alltid ska finnas tillgänglig inom 
Stockholm stad. Syftet med att utarbeta en översiktsplan för 
området är att ge vägledning för de beslut om mark- och 
vattenanvändningen som behöver tas. Det är samtidigt viktigt att 
redovisa för hur miljön kan bevaras och utvecklas i framtiden 
(Stockholm stad 2009: 5-7).  

I och med parkens storlek och läge finns det ett antal utmaningar 
som Stockholm kommun har identifierat. Dessa handlar bland 
annat om trafikutbyggnationer samt trafikbuller, som det är mer 
eller mindre oundvikligt att nationalstadsparken kommer 
påverkas av. Området genomkorsas redan idag av ett antal 
trafikleder samt av järnvägar och tunnelbanelinjer och trycket på 
systemen förväntas bara fortsätta öka. Att försöka bevara lugnet 
och skogstystnaden som finns i delar utav nationalstadsparken är 
därmed en viktig aspekt som Stockholm stad syftar arbeta med 
(Stockholm stad 2009: 9).  

Slutsatser 
Arbetet med Solnas fördjupade översiktsplan och Stockholms 
översiktsplan skedde parallellt. På så sätt har dokumenten 
kunnat anpassats efter och kompletterat varandra. Bland annat så 
har planernas samråd och utställningstider synkats. Genom att 
samordna planprocesserna har man även kunnat samarbeta kring 
gemensamma frågor och kunnat välja ut vad som bör tas upp i 
vardera plan. Detta har bland annat lett till att planerna har olika 
sorters fokus på nationalstadsparken. Många av de frågor som 
tas upp är däremot gemensamma i Solnas och Stockholms 

planer. Detta handlar bland annat om de delar av parkområdet 
som berörs av båda kommunernas verksamheter (Stockholm 
stad 2009: 20, 38, Solna stad 2008: 27).  

Samarbete på 
översiktsplaneringsnivå 
Samarbetet mellan Solna och Stockholm har inte enbart skett i 
form av gemensamma eller samverkande fördjupade 
översiktsplaner. Båda kommunerna har även varsin 
övergripande översiktsplan som behandlar hela kommunen. 
Även i dessa tas det upp hur, var och när som samarbete mellan 
kommunerna kommer ske. 

Solna Översiktsplan 2030 
Solnas nuvarande översiktsplan antogs år 2016. Syftet med 
översiktsplanen är att ta fram vilka utmaningar som kommunen 
stå inför, samt att utveckla övergripande strategier som behöver 
tillämpas för att möta dessa utmaningar. Som grund till 
översiktsplanen finns även Solna stads vision. I visionen fastslås 
det att Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som 
växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden ska 
kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas 
tillvara, och erbjuda kunskap, kreativitet och upplevelser som 
ökar regionens attraktionskraft (Solna stad 2016, 3). 

Solna tydliggör att staden både är en enskild stad med en egen 
identitet, men att den även är en del utav den växande 
Stockholmregionen. Solnas läge i regionen är mycket centralt 
och stadens utveckling är nära sammankopplad med hur 
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regionen utvecklas. Solna kommun ingår även i en gemensam 
bostads- och arbetsmarknad med resterande delar av 
Stockholmsregionen i och med den geografiska närheten samt 
det väl utbyggda kollektivtrafiknätet. Detta innebär även att 
kommunerna inom Stockholmsregionen är beroende av varandra 
för att åstadkomma en positiv utveckling. Ett starkt samarbete 
och samverkan mellan kommunerna är därmed önskvärt och 
eftersträvbart. Mycket av detta samarbete sker efter vad som 
bestämts i RUFS-planen, som uttrycker den gemensamma viljan 
för hela regionens utveckling. Men Solna har även ett tydligt 
nära samarbete med Stockholm stad. Detta eftersom båda 
städerna växer ihop i Hagastaden, samtidigt som de kopplas 
ihop i nationalstadsparken. Var Stockholm börjar och Solna 
slutar kan vara svårt att se rent fysiskt, vilket i sin tur betyder att 
samverkan mellan städerna behöver ske vid gränsområdet 
(Solna stad 2016, 14-16).  

Stockholm Översiktsplan 2040 
Stockholms översiktsplans baseras till stora delar på att staden 
växer kraftigt och att den förväntas fortsätta göra det under 
många år framöver. Det behövs därför behövs ett välutvecklat 
framtidstänk, dels för de som redan bor i staden eller planerar att 
flytta dit, och dels för de kommande generationerna. Stockholm 
stad måste utvecklas på ett stadigt och hållbart sätt. Den 
nuvarande visionen sträcker sig fram till år 2040. Visionen 
innebär att en person ska kunna ta sig till skola eller jobb med 
goda kommunikationer, oberoende av var personen i fråga bor. 
Det ska samtidigt finnas goda tillgångar till torg, parker och 
andra grönområden, samt till både offentlig och kommersiell 
service (Stockholm stad 2018b: 3).  

De delar av översiktsplanen som främst behandlar samarbetet 
mellan Solna och Stockholm handlar om utbyggnationen av 
Hagastaden, samt hur stadsdelen ska försörjas med 
kollektivtrafik och vad utbyggnationerna kommer betyda för 
resterande delar av Stockholm stad (Stockholm stad 2018b: 
132). Den nya delen av tunnelbanesystemet som planeras 
byggas tas även upp tillsammans med Hagastaden. 
Kommunerna samarbetar även om andra aspekter, såsom 
hantering av och utbyggnationer vid de åar där höjda 
vattennivåer i framtiden riskerar uppstå (Stockholm stad 2018b: 
99-101). 
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Linköping-Norrköpings lokalisering i Sverige. 
Bildkälla: Lapplänning, mina redigeringar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linköping och Norrköpings kommungränser 
Bildkälla: Google Maps, mina redigeringar 

 
Nulägesbeskrivning 
Både Norrköping och Linköpings kommun ligger belägna i 
Östergötlands län. Linköping är med sina 161 000 invånare 
länets största kommun, tätt följd av Norrköping, med sina 
141 000 invånare. Under de senaste åren har det skett en stadig 
befolkningsökning inom båda kommunerna. Linköping har dock 
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haft en betydligt snabbare befolkningsökning än Norrköping. 
Denna positiva befolkningsutveckling förväntas fortsätta även 
under de närmsta kommande åren (Linköping kommun 2019, 
Norrköping kommun 2018, Linköping kommun och Norrköping 
kommun 2010: 19). 

Historia 
Staden Linköping tillkom redan under 1200-talet. Upp mot 
slutet av 1500-talet var läget svårt i staden, då bland annat 
Linköping blodbad ägde rum. Detta ledde i sin tur till en stor 
ekonomisk förlust. Staden lyckades däremot återhämta sig under 
1620-talet, då Linköpings roll som kyrkligt centrum samt 
lärdomsstad kom att stärkas. Men bara ett par årtionden senare 
så stannade Linköpings befolkningsutveckling upp igen. Detta 
berodde till stora delar på att Linköping inte hade några 
möjligheter att syssla med utrikeshandel. Samtidigt skedde en 
stor expansion i Norrköping som även kom att få en negativ 
inverkan på Linköpings befolkningssiffror. Linköpings tillväxt 
fortsatte vara blygsam fram till 1900-talet, då staden 
omvandlades till en av landets mest expansiva städer. Linköping 
blev därefter snabbt till Sveriges sjätte största stad (Ortshistoria 
2008a). 

Norrköping stad tillkom någon gång under första halvan av 
1300-talet. Under 1500-talet skedde ett kraftigt uppsving i 
Norrköping. Befolkningen genomgick en stark ökning fram till 
1500-talets mitt. En av anledningarna till varför Norrköping 
kunde växa så kraftigt under denna tiden var att staden blev en 
produktionsort för vapen som skulle försörja landet under 
stormaktstiden. Mot mitten av 1600-talet avstannade 

utvecklingen tillfälligt av Norrköping, fram tills att 
vapenproduktionen fortsatte en bit in på 1700-talet. Norrköping 
har sedan dess fortsatt att växa och utvecklades snart till en 
textilindustristad. Under 1800-talets mitt var Norrköpings 
Sveriges främsta fabriksstad, som vid den här tiden även var 
rikets tredje största stad. Norrköping präglades till stort av 
industrier fram till 1950-talet, då industrierna istället började 
bytas ut mot olika typer av tjänstearbeten (Ortshistoria 2018b). 

Regionalt utvecklingsprogram 2030 
för Östergötland 
Det regionala utvecklingsprogrammet är en strategi framtagen 
för regionens utvecklingsarbete fram till år 2030. Programmet 
tar upp de möjligheter och de utmaningar som man identifierat 
finns i Östergötland. Viktiga aspekter handlar bland annat om att 
främja en ekonomisk utveckling, möjliggöra för en bättre 
hållbarhet, samt att utveckla kollektivtrafiken. För att detta ska 
kunna uppnås har åtta olika strategier tagits fram (Region 
Östergötland 2012: 2, 10-12). Dessa strategier utgår till stor del 
från att kommunerna i Östergötland ska öka sitt samarbeta 
sinsemellan, och att regionens roll ska stärkas. Detta görs bland 
annat genom utbyggnationer av kollektivtrafiknät och att 
omvandla regionen till en flerkärnig storstadsregion (Region 
Östergötland 2012: 15-19). 

En utav de rekommendationer som ges i programmet handlar 
om att en samordnad kommunal översiktsplanering bör 
uppkomma. Utifrån detta har Linköping och Norrköping 
kommun utarbetat en gemensam översiktsplan som gäller för 
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båda kommunerna. Mycket av det som finns i översiktsplanen 
baseras i sin tur på de övergripande idéer som fastslagits i det 
regionala utvecklingsprogrammet (Region Östergötland 2012: 
3). 

Gemensam översiktsplan för 
Linköping och Norrköping 2030 
Arbetet med att ta fram en gemensam översiktsplan påbörjades 
år 2007, och planens inriktning beslutades över år 2008. Samråd 
och revideringar skedde under året därpå. Översiktsplanen 
ställdes sedan ut och vann laga kraft 2010 (Linköping kommun 
och Norrköping kommun 2010a: 7).  

Anledningen till varför en gemensam översiktsplan togs fram 
var eftersom ett nära samarbete har identifierats behövas mellan 
de två kommunerna för att främja deras fortsatta utveckling. 
Fram till år 2030 beräknas stadskärnorna i Linköping och 
Norrköping uppgå i en egen stadsregion med en halv miljon 
invånare och över 220 000 arbetsplatser. Detta skulle innebära 
en ökning med 80 000 boende samt 30 000 arbetsplatser från 
dagsläget (Linköping kommun 2016).  

Genom att utarbeta en gemensam översiktsplan har kontakterna 
och samarbetet mellan kommunerna också ökat. Ett mål med 
översiktsplanen är att det ska bli enklare för människor att bo, 
arbeta, och röra sig mellan båda städerna. Samtidigt ges olika 
verksamheter en bättre möjlighet att etablera sig och växa i 
någon av de två städerna. Men kommunerna vill inte bara 
underlätta för dem som redan bor i Linköping eller Norrköping. 
Man vill även att allt fler ska flytta till någon av städerna och att 

arbetsmöjligheterna blir fler och mer varierade. Samtidigt vill 
man underlätta för ett ökat utbyte samt integration av 
folkmassorna (Linköping kommun och Norrköping kommun 
2010a: 3).  

Den gemensamma översiktsplanen ingår som en del utav 
projektet ’fjärde storstadsregionen – ett nytt storstradsalternativ’. 
Syftet med projektet är att stärka Linköping, Norrköping och 
övriga omliggande orters roll som en ny storstadsregion. Det är 
därför viktigt att kommunernas översiktsplaner inte hamnar i 
strid mot i konflikt med varandra. En rullande planering har 
därför införts, så att de olika delarna av översiktsplanerna kan 
uppdateras successivt och återkopplas till de mål som fastslagits 
i den gemensamma översiktsplanen.  

Vision 
Inriktningen för den gemensamma översiktsplanen fastlades av 
båda kommunernas kommunstyrelser under 2008. Visionen som 
lades fram handlar främst om att utveckla Linköping och 
Norrköping till en gemensam storstadsregion med två 
samverkande stadskärnor. Besluten om att sträva efter 
storstadsregionen grundades till stora delar på det regionala 
utvecklingsprogrammet för Östergötland 2030.  

Översiktsplanens främsta fokus handlar om att se över vilka 
planeringsfrågor som har betydelse för både kommunerna i sig 
samt för den långsiktiga utvecklingen av storstadsregionen. 
Detta fokus kan delas upp i ett antal mer konkreta 
utgångspunkter. Dessa punkter kan sammanfattas som följande: 
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- Båda kommunernas tillväxt och långsiktiga utveckling ska 
möjliggöras i en funktionell storstadsregion som består av två 
samverkande stadskärnor. Båda städernas möjlighet för 
utveckling och tillväxt ska möjliggöras, så att storstadsregionen 
genererar nytta inom båda kommunerna. 

- Utbyggnationerna av transportsystemen samt 
bebyggelsestrukturen ska möjliggöras på ett sätt som möjliggör 
för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar tillväxt. 

- Historiska och kulturella värden samt andra unika 
miljökvaliteter inom båda kommuners gränser ska värnas om 
samt vidareutvecklas. 

- Efterfrågan på bostäder från den stadigt växande befolkningen 
ska tillgodoses. Bebyggelseutvecklingen ska kopplas samman 
med transportsystemens utbyggnad (Linköping kommun och 
Norrköping kommun 2010a: 6-8). 

Kommunernas mark ska för regionalt betydelsefulla 
verksamheter betraktas som en gemensam resurs. Detta kan 
handla om exempelvis industrier eller större regionala 
handelsplatser. Dessa ska kunna lokaliseras i de lägen som 
skapar mest konkurrens för verksamheten, oberoende av var det 
ligger i förhållande till kommungränsen. Samtidigt behöver 
antalet attraktiva boendemiljöer öka inom båda kommunerna. 
De största bostadssatsningarna sker inom Linköping respektive 
Norrköping centrum, som här kan kopplas samman till de 
existerande kollektivtrafikstråken. Bostäder planeras även 
komma upp kring de nya resecentrum som planeras för i båda 
städerna (Linköping kommun och Norrköping kommun 2010a: 
8-9). Befolkningsprognosen 1990-2005 visar att befolkningen 

har ökad både i de stora städerna samt ute på landsbygden, men 
att många av de mindre tätorterna istället har tappat befolkning. 
Kommunerna fastslår därmed att de behöver kunna erbjuda ett 
mer varierat utbud av bostäder och boendemiljöer jämfört med 
vad som finns idag. Detta gör främst inne i Linköping respektive 
Norrköping stad, men även många utav de mindre orterna 
föreslås utvecklas. En ökad befolkning anses i sin tur leda till en 
stabil regional utveckling (Linköping kommun och Norrköping 
kommun 2010a: 19). 

För att tillkomsten av nya bostäder ska kunna ske behöver även 
infrastruktursystemen på många håll förbättras. Den 
gemensamma översiktsplanen utgår från att Ostlänken, 
höghastighetsbanan mellan Stockholm och Linköping, kommer 
vara färdigbyggd år 2020, och att Götalandsbanan, 
höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg, är klar år 
2030. Både Linköping och Norrköping kommer då få en tydlig 
koppling till andra storstadsregioner och det blir enklare att 
pendla mellan städerna.  

Inuti Linköpings och Norrköpings stadskärnor prioriteras 
fotgängare, cyklister och olika typer av kollektivtrafik. 
Samtidigt stävar man efter att det ska finnas pendeltåg mellan 
Linköping och Norrköping. I och med regionförstoringen ökar 
alltså även kollektivtrafikutbudet. Generellt sätt åker 
storstadsbor även mer kollektivt än småortsbor (Linköping 
kommun och Norrköping kommun 2010a: 8-9, 21). 

Linköping och Norrköping strävar även efter att skapa en större 
branchrikedom och möjliggöra för fler specialiserade tjänster. 
På så sätt kommer människor med olika utbildningsnivåer och 
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bakgrund få en bättre chans att komma in på arbetsmarknaden. 
Utvecklingen av marknaden och en full integration av både 
städernas arbets- och bostadsmarknader är därmed även starkt 
kopplat till visionen om den fjärde storstadsregionen (Linköping 
kommun och Norrköping kommun 2010a: 15).  

Övriga översiktsplaner 
Den gemensamma översiktsplanen är inte den enda 
översiktsplan som arbetats fram av kommunerna. Vardera 
kommun har även varsin översiktsplan för den egna staden, samt 
en översiktsplan för den egna landsbygden. Dessa fyra planer 
och en kort redovisning av deras innehåll kommer presenteras 
nedan. 

Översiktsplan för staden Linköping 
Översiktsplanen för Linköping stad togs fram år 2010 och 
sträcker sig fram till 2030. Översiktsplanen har arbetats fram 
parallellt med den gemensamma översiktsplanen för Linköping 
och Norrköping. Många utav planernas viktigaste mål har 
därmed kunnat synkas. Huvudmålet med översiktsplanen 
baseras på att det framtida Linköping ska vara en hållbar och 
attraktiv stad. Detta ska uppnås genom att ett flertal aspekter 
uppfylls, såsom att staden ska bli tätare, kollektivtrafiken ska bli 
bättre och att ostlänken ska byggas ut (Linköping kommun 
2010: 6).  

Samarbetet mellan Linköping och Norrköping tas upp omgående 
i översiktsplanen. Planen är däremot inte lika djupgående om 
hur och var samarbetet planerar ske. Många utav de aspekter 
som berörs i den gemensamma översiktsplanen tas även upp i 

översiktsplanen för staden Linköping, men ofta med en annan 
inriktning. Fokus läggs istället på hur just Linköping kommun 
skulle påverkas utav de föreslagna åtgärderna. Översiktsplanen 
innehåller även mycket information som inte berörs i närmare 
detalj i den gemensamma översiktsplanen, såsom Linköping 
Universitet och Linköping Flygplats (Linköping kommun 2010: 
24-25).  

Linköping översiktsplan för landsbygden och 
småorterna 
Linköpings översiktsplan för landsbygden och småorterna togs 
fram 2014. Planen har inget speciellt årtal den sträcker sig till 
utan fortsätter gälla tills vidare. Den omfattar hela kommunen 
med undantag av Linköping stad, samt ett antal andra tätorter. 
Planen har tagits fram med utgångspunkten att Linköping 
kommer fortsätta växa. Stort fokus läggs på att möjliggöra 
landsbygdens framtida utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv 
(Linköping kommun 2014).  

I översiktsplanen för landsbygden och småorterna läggs inget 
större fokus på samarbetet som finns mellan Linköping och 
Norrköping. Detta på grund att landsbygden inte väsentligt 
berörs av det som bestämts i den gemensamma översiktsplanen. 
Översiktsplanen för landsbygden och småorterna är därför ett 
fristående dokument som inte är tydligt beroende av övriga 
översiktsplaner. 
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Översiktsplan för staden – Norrköpings 
kommun 
Norrköpings översiktsplan för staden färdigställdes år 2017 och 
sträcker sig fram till 2035. Översiktsplanen togs därmed fram 
några år efter den gemensamma översiktsplanen samt Linköping 
kommuns planer.  

Enligt planen kommer cirka 1 000 nya bostäder behöva byggas 
varje år för att den ökande befolkningen ska tillgodoses. Var 
dessa bostäder kan exploateras och vilka konsekvenser det 
riskerar få är någonting som översiktsplanen lägger stort fokus 
på. Även utvecklingar av befintliga eller planerade trafiknät är 
någonting som anses vara viktigt i planen (Norrköping kommun 
2017a: 4-7). Översiktsplanen hänvisar till den gemensamma 
översiktsplanens förslag ett antal gånger, men är för det mesta 
en individuellt stående plan.  

Översiktsplan för landsbygden – Norrköpings 
kommun 
Norrköping kommuns översiktsplan för landsbygden 
färdigställdes år 2015. Planen sträcker sig inte till något 
specifikt årtal utan fortsätter vara giltig tills vidare. Anledningen 
till varför översiktsplanen togs fram är att hela kommunen 
växer, och även många mindre orter ute på landsbygden har en 
ökande befolkning. Genom att upprätta en översiktsplan specifik 
för landsbygden ställs det även krav på kommunens långsiktiga 
utveckling av även de minsta orterna. 

Planen utgår ifrån fyra olika temaområden: boende och service, 
upplevelse och miljö, infrastruktur och rörelse, samt 

sysselsättning och produktion. Mycket fokus läggs även på att 
utveckla landsbygden på ett hållbart sätt. Vid framtagandet av 
översiktsplanen för landsbygden har den gemensamma 
översiktsplanen för Linköping och Norrköping även väglett 
mycket av arbetet. De två översiktsplanerna är därmed väl 
anpassade till och kompletterar varandra (Norrköping kommun 
2017b: 3, 12). 

Nollalternativ  
För att enklare kunna avgöra vilka konsekvenser ett 
genomförande av den gemensamma översiktsplanen skulle få så 
har det i miljökonsekvensbeskrivningen jämförts emot ett 
nollalternativ. Nollalternativet innebär en situation där den nya 
planen, i detta fall den gemensamma översiktsplanen, inte skulle 
komma att genomföras och hur regionen istället skulle se ut om 
den föreslagna utvecklingen inte sker. I Linköpings och 
Norrköpings fall skulle nollalternativet främst likna det som 
föreslås i de enskilda översiktsplanerna som vardera kommun 
tagit fram, då den gemensamma översiktsplanen 2010 var den 
första gemensamma planen som gjordes av kommunerna. Något 
direkt samarbete mellan kommunerna skulle då inte finnas på 
planeringsnivån. Det skulle inte heller finnas något planstöd för 
höghastighetståg eller någon förändring av lokaliseringen av 
nuvarande resecentrum. I de enskilda översiktsplanerna finns 
inte heller några förslag på en effektivare användning samt 
prioritering av småorterna utanför Norrköping och Linköping 
(Linköping kommun och Norrköping kommun 2010b: 9-10).  

I och med nollalternativet skulle även ett samlat regionalt 
samarbete kring transportfrågorna saknas. Detta skulle i sin tur 
kunna leda till att färre väljer att resa kollektivt. Samtidigt är 
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nollalternativet inte like tillväxtorienterat och satsar inte lika 
mycket på regionens växande. Trycket av att exploatera nya 
bostäder i koppling till kollektivtrafiken skulle inte heller 
uppkomma. Utifrån detta kan de förutsättas att den 
gemensamma översiktsplanen kraftigt stärker båda kommunerna 
och att en tillväxt av regionen skulle försvåras kraftigt om den 
inte tagits fram (Linköping kommun och Norrköping kommun 
2010b: 15-18). 
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Jämförelse 
Slutligen kommer dessa tre fallstudieområdens 
gränsöverskridande planering att jämföras mot varandra, i form 
av vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika 
samarbetena. Detta görs för att få fram ett bredare resultat om 
hur samarbete mellan olika kommuner faktiskt ser ut. Samtidigt 
så analyseras kommunernas samarbetsmetoder närmare. Genom 
att genomföra denna jämförelse fås en bättre bild fram av hur 
kommuner kan samarbete mer effektivt samt vad samarbetande 
kommuner kan lära sig av andra kommuner i en liknande 
situation.  

Haparanda-Torneå och Stockholm-
Solna 
 
Skillnader 
Samarbetssituationerna mellan Haparanda-Torneå och 
Stockholm-Solna innehåller en hel del betydande skillnader. 
Dels befinner sig de två områdena i mycket olika situationer 
utifrån läge och befolkning. Både Haparanda och Torneå är 
befolkningsmässigt små kommuner. Befolkningsökningen i 
båda städerna har nästan helt stannat av. Det blir därmed en stor 
utmaning för kommunerna att försöka vända på in- och 
utflyttningstrenderna genom att göra regionen mer attraktiv. 
Stockholm och Solna är istället två stora respektive medelstora 
kommuner, där befolkningen istället ökar kraftigt. Att locka fler 
folk till kommunerna är därmed inte Stockholm eller Solnas 

huvudprioritering. Utmaningen här är snarare att lyckas ta hand 
om den befolkning som redan finns eller som förväntas flytta till 
någon av städerna. 

En annan viktig aspekt som skiljer områdena åt handlar om hur 
kommungränser påverkar kommunernas möjligheter för 
verksamhet och samarbete. Solna uppkom som en 
kranskommun kring ett kraftigt exploaterande Stockholm. Solna 
har därför sedan stadens uppkomst haft möjligheten att anpassas 
efter de behov som finns inom Stockholmsregionen. Haparanda 
och Torneå avgränsas däremot inte endast utav en 
kommungräns, utan även en riksgräns. Städernas läge på varsin 
sida av den svensk-finska gränsen försvårar för många viktiga 
aspekter som berör planeringen, såsom olika lagstiftningar, 
tidsskillnader och längd på olika planeringsprocesser. 
Haparanda-Torneå har därmed ett antal aspekter som behöver 
tas hänsyn till under samarbetets gång, som inte förekommer 
inom Stockholm-Solna. 

De två områdena har även tagit fram olika typer av dokument 
under samarbetets gång. Stockholm-Solna fokuserar mycket av 
sitt arbete på upprätthållning av olika översiktsplaner samt 
fördjupade översiktsplaner. I Haparanda-Torneå sker 
majoriteten av samarbetet utanför översiktsplanerna i form av 
olika projekt och dess tillhörande dokument. Haparanda-Torneå 
tar generellt sätt fram många olika typer av dokument vid sina 
projekt. Detta märks speciellt bra vid projektet På Gränsen – 
Rajalla, som bland annat innehåller utvecklingsplaner, flera 
idétävlingar och arkitektplaner. Däremot har många av dessa 
planer fortfarande inte förverkligats, eller har med åren 
kompletterats med nyare och mer aktuella planer. Många utav 
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de delar av området På Gränsen – Rajalla som föreslagits 
utvecklas sedan år 2000 står fortfarande obebyggda. Haparanda-
Torneå har även haft vissa svårigheter med att bevara vissa av 
de samarbetsprojekt som genomförts, såsom språkskolan. I 
Stockholm-Solna planläggs det för ett liknande område i form 
av Hagastaden. Här förverkligas däremot planerna mycket 
snabbare och området växer raskt upp. Genomförandetakten 
utav de olika projekt eller planer som kommunerna tar fram är 
därmed mycket olika varandra. 

 
Likheter 
Trots områdenas många skillnader finns det även ett antal 
likheter mellan samarbetena inom kommunerna. Både 
Haparanda-Torneå och Stockholm-Solna är kommuner som är 
på väg att växa ihop med varandra. Haparanda och Torneå skiljs 
åt av Torneälven som formar en slags barriär mellan städerna, 
men med nya exploateringar kring strandlinjen så har städerna 
tydligare kopplats ihop. Området precis vid gränsen mellan 
Stockholm och Solna håller även på att utvecklas. Här är det 
geografiskt sett däremot inte lika tydligt var den ena 
kommunerna börjar och var den andra slutar. På så sätt är båda 
kommunerna starkt sammanflätade och kan redovisa sig själva 
som en slags gemensam enhet. Haparanda och Torneå 
marknadsförs ofta som en tvillingstad och Stockholm och Solna 
kan båda räknas som delar utav centrala Stockholm. Inom alla 
fyra kommuner finns det även en strävan om att städernas 
koppling till varandra ska bli ännu tydligare i framtiden.  

Haparanda-Torneå och Stockholm-Solna har båda ett liknande 
projektområde med liknande karaktär och funktion inom sina 
kommungränser. Dessa områden är På Gränsen – Rajalla i 
Haparanda-Torneå, och Hagastaden i Stockholm-Solna. Båda 
dessa områden finns precis vid gränsen mellan kommunerna i 
fråga, där en del av området finns i den ena kommunen, och den 
andra delen finns i den andra kommunen. Samarbetet över hur 
dessa områden ska användas och utformas är därför en väsentlig 
del av planeringen både inom Haparanda-Torneå och 
Stockholm-Solna. På Gränsen – Rajalla och Hagastaden har 
även en del likheter i utformningen av stadsdelarna. Inom båda 
områdena läggs ett stort fokus på upprättningen av nya 
verksamheter, förbättrade kollektivtrafikkopplingar och fler 
bostäder. Huvudsyftet med På Gränsen – Rajalla är att omvandla 
gränsområdet till en plats för många olika verksamheter att 
etableras. Möjligheterna för en fusion mellan de två 
kommunernas kollektivtrafiksystem har även utretts och den nya 
kollektivtrafiknoden har föreslagits finnas inom området På 
Gränsen – Rajalla. Hagastaden planeras istället utvecklas till ett 
centrum för lifescience-verksamheter. Hagastaden behöver 
samtidigt kopplas samman med det befintliga tunnelbanenätet i 
Stockholm, men en ny tunnelbanesträckning mellan Hagastaden 
och Solna anses behöva byggas ut. 

Inom både Haparanda-Torneå och Stockholm-Solna pågår en 
regional planering av olika slag. I Haparanda-Torneå finns 
Tornedalsrådet, som sätter upp visioner över hur hela 
Tornedalen ska kunna försörjas och utvecklas. Delar utav dessa 
mål och visioner påverkar även hur samarbetet sker i Haparanda 
och Torneå, både sinsemellan och med övriga 
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Tornedalskommuner. Inom Stockholms län finns det även en 
regional planering som till stora delar består utav RUFS-planen. 
RUFS är ett stort projekt som syftar att synka alla länets 
kommuners åsikter och behov till en enda övergripande plan. 
RUFS-planen innehåller ingen direkt information om hur 
specifika kommuner bör samarbeta sinsemellan utan fokuserar 
istället på vad varje enskild kommun bör fokusera på för att 
regionen ska kunna utvecklas. Den regionala planeringen i 
Stockholm-Solna är även ett mycket större omfång än den 
regionala planeringen som styr över Haparanda-Torneå. 

Båda områdena har även ingått i samarbetena under en längre 
tid. Solna uppkom under 1940-talet som en kranskommun kring 
Stockholm stad. Stadens utformning har därmed kunnat 
anpassats till hela Stockholmsregionens behov snarare än enbart 
de behov som finns inom Solna. Ett slags samarbete kan därmed 
sägas ha funnits mellan kommunerna sedan Solna grundades. 
Samarbetet mellan Haparanda och Torneå har ingen fast 
startpunkt. Kommunerna har sedan en lång tid tillbaka haft ett 
visst samarbete och utbyte sinsemellan. Detta har skett på grund 
av städernas geografiska läge gentemot varandra och eftersom 
utbytet mellan Sverige och Finland till stora delar skett inom 
städerna. Mer uppstyrda samarbetsprojekt har funnit inom 
kommunerna sedan åtminstone 1980-talet, då bland annat 
Provincia Bothniensis grundades. 
 

Haparanda-Torneå och Linköping-
Norrköping 
 

Skillnader 
Haparanda-Torneå och Linköping-Norrköping skiljer sig åt på 
många sätt. Bland annat har kommunerna i fråga olika storlek, 
med Haparanda och Torneå som små städer och Linköping och 
Norrköping som mellanstora städer. Städerna växer också i olika 
hastighet. Både Haparanda och Torneå har svårt att locka till sig 
fler boende till kommunerna och tillväxten är därför minimal 
inom båda orterna. I Linköping och Norrköping pågår däremot 
en kraftig befolkningsutveckling. 

Städernas läge i förhållande till varandra skiljer sig också åt. 
Haparanda och Torneå avgränsas av både en kommungräns, en 
riksgräns, samt Torneälven. Städerna har trots dessa lyckats 
växa nära varandra, och kan betraktas som en och samma stad. 
Linköping och Norrköping är däremot två distinkta städer som 
endast delar en kommungräns mot varandra. Områdena precis 
vid gränsen besår främst av skog och mindre 
landsbygdsbebyggelse. I och med att städerna ligger ett antal mil 
från varandra planeras de inte heller växa ihop.  

Hur kommunerna samarbetas skiljer sig även en del mellan de 
två områdena. Haparanda-Torneå samarbetar främst i form av 
många olika mindre projekt, såsom upprätthållningen av 
språkskolan, utbyggnationen av ett gemensamt resecentrum 
samt exploateringen av det nya området På Gränsen – Rajalla. I 
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Linköping-Norrköping sker majoriteten av samarbetet däremot i 
översiktsplanerna. Vardera kommun har tagit fram tre 
översiktsplaner: en för själva staden, en för landsbygden och en 
som är gemensam för de båda kommunerna. Utav dessa 
dokument är den gemensamma översiktsplanen den allra 
viktigaste. Haparanda och Torneås samarbete är inte lika tydligt 
etablerade i Haparandas översiktsplan eller Torneås 
markpolitiska program.  

Hur länge samarbetet mellan kommunerna i fråga har pågått är 
även mycket olika. Haparanda och Torneå har ingått i det 
gränsöverskridande samarbetet Provincia Bothniensis sedan 
1980-talet, och samarbetet har fortsatt att utvecklas sedan dess. 
Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och 
Norrköping togs fram år 2010. Innan dess hade kommunerna 
inget samarbete över översiktsplanerna. Ett tydligt utpekat och 
genomarbetat samarbete hade därmed inte skett mellan 
kommunerna innan 2010. Däremot har ett visst utbyte skett 
mellan både Haparanda och Torneå samt Linköping och 
Norrköping under en längre tid tillbaka. 

Likheter 
Trots områdenas många olikheter finns även ett par likheter 
mellan kommunerna. Både Haparanda-Torneå och Linköping-
Norrköping lägger fokus på att utveckla sina kommuner i ett 
större perspektiv. I Haparanda och Torneås fall handlar detta 
mycket om städernas läge vid den svensk-finska gränsen, och 
vilka möjligheter som det ger de två kommunerna. Kommunerna 
strävar efter att Haparanda-Torneå ska bli ett viktigt centrum för 
de nordligaste delarna av både Sverige och Finland. Samtidigt så 
strävar Haparanda-Torneå efter att bli Europas mest integrerade 

gränszon. Linköping och Norrköping syftar även att stärka sin 
roll genom att utvecklas till Sveriges fjärde Storstadsregion. 
Genom att göra detta kan Linköping och Norrköping utmana de 
redan existerande storstadsregionerna i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Både Haparanda-Torneå och Linköping-
Norrköping ingår alltså i ett perspektiv som inte endast är 
begränsat till de egna kommunernas gränser, utan visar även en 
vilja om att bli starkare inom en större region. 

Stockholm-Solna och Linköping-
Norrköping 
 

Skillnader 
De geografiska förhållandena mellan Stockholm-Solna och 
Linköping-Norrköping är mycket olika. Stockholm och Solna är 
två städer som är tätt ihopvävda till ett gemensamt stadsnät. Var 
den ena staden börjar och slutar är svårt att uppfatta med det 
blotta ögat. Städerna planeras även i fortsättningen att utvecklas 
på ett sätt som ännu tydligare kopplar ihop kommunerna så att 
de kan samverka som en och samma stad. I Linköpings och 
Norrköpings fall är det däremot mycket tydligt att det handlar 
om två enskilda städer. Vid kommungränsen finns istället 
mycket skog och mindre landsbygdsbebyggelse. Linköping och 
Norrköping satsar på båda kommunernas markyta ska kunna 
användas för att generera tillväxt i båda städerna. Men någon 
vision om att städerna ska växa ihop till en tydligt samkopplad 
enhet finns inte. 
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Vilka typer av planer som tagits fram skiljer sig även mellan 
områdena. Linköping och Norrköping har tagit fram både 
översiktsplaner som gäller för den egna kommuner, samt en 
gemensam översiktsplan som besluter om båda kommunernas 
utveckling. Majoriteten av kommunernas samarbete utgår ifrån 
denna gemensamma översiktsplanen. I Stockholm och Solna 
finns ingen gemensam översiktsplan, utan kommunerna tar fram 
egna planer över det som finns inom kommunens egna gränser. 
Däremot har vissa av dessa planer synkats mellan kommunerna 
så att de inte bryter mot de planer som den andra kommunen 
arbetar fram. 

 

Likheter 
Både Stockholm-Solna och Linköping-Norrköping är 
befolkningsmässigt mellanstora till stora kommuner. En kraftig 
tillväxt sker även i alla fyra kommuner, vilket även är någonting 
som förväntas fortsätta under många år framöver. Detta gör att 
båda områdena även kan förverkliga fler och större 
byggnadsprojekt över hela kommunerna.  

Både Stockholm-Solna och Linköping-Norrköping ingår 
dessutom i ett regionalt samarbete. Inom Stockholm län finns 
den så kallade RUFS-planen, som anger hur hela regionen ska 
utvecklas. Både Stockholm och Solna påverkas därmed mycket 
av den regionala planen. Östergötlands län har även ett regionalt 
utvecklingsprogram som delvis styr hur samarbetet mellan 
Linköping och Norrköping ser ut. Planeringen uppordnas 
därmed på ett liknande sätt i både Stockholm-Solna och 
Linköping-Norrköping, 

 

Slutsatser 
Som ett resultat av studien har ett bredare faktaunderlag om 
kommungränsöverskridande samarbeten tagits fram. 
Förhoppningen är att arbetet ska kunna användas som ett 
underlag om hur gränsöverskridande samarbeten kan uppordnas 
i framtiden.  

Syftet med detta kandidatarbete har varit att undersöka hur 
gränsöverskridande samarbeten ser ut och fungerar inom olika 
orter. Arbetet har resulterat i fakta om hur fem kommuner i 
Sverige samt en kommun i Finland har samarbetat sinsemellan. 
Fakta från de olika kommunernas samarbeten har sedan jämförts 
emot varandra för att få fram mer information om vilka likheter 
och skillnader som finns mellan samarbetsprojekten. Utifrån 
analyserna av dessa fakta kan ett antal generella slutsatser om 
samarbetena dras. 

Samarbetena har generellt sett genomförts med olika tidsplaner, 
utbredning och genomförandemöjlighet. Dock återfinns även ett 
antal aspekter i flera utav samarbetsprocesserna. Alla sex 
kommuner fokuserar på att utveckla sina kommuner i ett större 
perspektiv som innefattar mer än endast den egna staden. Detta 
görs genom att kommunerna samarbetar sinsemellan, men 
samarbeten på en större regional skala förekommer även. Utöver 
detta satsar kommunerna på att stärka sina roller som ett 
centrum med en hög dragningskraft. Vilken typ av centrum som 
eftertraktas varierar däremot fallstudierna emellan. En god 
tillgänglighet till kollektivtrafik är en annan aspekt som alla 
kommuner satsar stort på, vare sig det gäller tunnelbanor, 
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höghastighetståg eller en sammanslagning av kommunernas 
nuvarande kollektivtrafiksystem. Slutligen så finns inom alla 
kommunerna en strävan om att kopplingarna mellan deras städer 
ska bli allt tydligare i framtiden. 

Detta pekar på att kommunerna i fråga stävar efter liknande mål. 
Med hjälp av vilka medel kommunerna sedan försöker 
uppkomma dessa mål varierar mycket från fall. En annan viktig 
aspekt som påverkar hur samarbetena fungerar är städerna i 
frågas lokala förhållanden, såsom befolkningstillväxt och 
lokalisering. Dessa aspekter ställer olika krav på hur 
samarbetena kan verkställas i just den kommunen. Jag antar 
utifrån detta att det inte finns någon universell samarbetsmodell 
som skulle kunna implementeras på varje samarbetsprojekt. Det 
är istället väsentligt att samarbetet istället anpassas till de lokala 
sammanhang som arbetet ligger grundat i.  
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