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Tiden vi har arbetat med examensarbetet har varit både intressant och rolig. Vi har fått möta många insatta och kunniga 
människor, besökt ett flertal områden och erhållit ny kunskap kring fenomenet vattenfrontsprojekt. Vår förhoppning 
är att referensstudien i framtiden ska användas som ett litet uppslagsverk över genomförda omvandlingsprojekt vid 
vatten. Studien kan ge inspiration och fungera som ett underlag för arbetet när liknande projekt ska planeras. Det är 
alltid bra att ta del av tidigare erfarenheter, även om det är viktigt att ha i åtanke att ett projekt aldrig kan återskapas på 
annan plats. 

I framtiden får vi troligtvis tillfälle att besöka många fler vattenfrontprojekt, både i Sverige och utomlands, eftersom 
kommuners intresse för denna typ av omvandling förmodligen inte sinar än på ett par år. Trycket på bostäder och 
verksamhetslokaler i anslutning till vatten blir allt högre, eftersom många har en önskan om vatten i anslutning till sitt 
boende. Detta beror på att människors behov och användning av vatten har förändrats över tiden. Samhällsekonomin 
är inte densamma och vi behöver inte längre vattnet som en försörjningskälla i lika stor utsträckning som för ett par 
decennier sedan. Idag har vi råd att enbart använda vattnet för mer emotionella behov. I dagens stressade samhälle 
söker sig istället många till vattnet för att känna harmoni och lugn. 

Vattenfrontprojekt har varit i ropet sedan ett par decennier tillbaka. Många städer har eller är på väg att följa trenden 
att omvandla sina hamn- industri- och trafikområden till attraktiva miljöer för bostäder, rekreation och verksamheter. 
Det är en unik möjlighet som många kommuner vill ta till vara på, då det kan hjälpa till att stärka en stads attraktivitet. 
Tyvärr finns en risk att många områdena bli mindre lyckade kopior av uppmärksammade vattenfrontsprojekt, som t ex 
H99 i Helsingborg. Det är viktigt att inse att inget projekt kan och bör bli det andra likt, eftersom varje plats har sina 
unika förutsättningar och behov. Om en omvandling av ett område ska bli framgångsrikt är det viktigt att dess specifika 
egenskaper tas tillvara istället för göra en pastisch på tidigare genomförda projekt.

Vad nästa stora stadsbyggnadstrend blir kan vi endast spekulera i. Vår karriär som fysiska planerare ska precis ta sin 
början och vilka frågor vi främst kommer att arbeta med kan endast framtiden utvisa…
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