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Förord 
 
Detta examensarbete på 15 hp utgör det avslutande momentet på 
kandidatprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola.  
Handledare för mitt arbete har varit Agneta Sundberg. 
 
Idén till arbetet föddes ur ett förslag från Stefan Jonsson på Motala 
kommun, han har varit genomgående hjälpsam i arbetet med idéer och 
information, vilket jag är mycket tacksam för. Jag vill även tacka 
Michael Thorzén och David Lidén för korrekturläsning. 
 
Arbetet har utförts under 2010/2011. 
 
 
 
Tobias Jansson 
Askersund, Augusti 2011 
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Sammanfattning 
 
Sedan tidigt 1900-tal har den mordernistiska samhällsplaneringen 
dominerat både internationellt och nationellt. Den zonering och 
separering av samhällsfunktioner som detta planeringssätt förespråkar 
har under de senaste decennierna lyfts fram både som ett stort 
samhällsproblem men även som ett nödvändigt ont. Det finns de som 
fortfarande är positiva till funktionsseparering men ett allt större 
ifårgasättande har växt fram, ska vi fortsätta den modernistiska 
samhällsplaneringen eller är det dags för något nytt? 

I Sverige är planerare idag till stor del bundna till lagstiftning och 
riktlinjer upprättade av politiker och myndigheter. Denna rapport 
syftar till att lyfta fram historian och de bakomliggande orsakerna till 
den funktionsseparerade planering som utförs än idag. Om dagens 
samhällsplanering borde förändras så är det enligt denna rapport inte 
så enkelt att tjänstemännen bara behöver tänka om. Att arbeta efter 
en sprawlande princip innebär mindre arbete än för en kommun där 
tjänstemännen väljer att planera med syftet att funktionsintegrera. 

Arbetet är uppbyggt med en inledande historia för att visa hur 
samhällsplaneringen har förändrats och hur modernismen gjorde sitt 
intåg i Sverige. Hur planeringen går till idag och varför behandlas sedan 
utifrån Boverkets Bättre plats för arbete och intervjuer med fyra 
personer som på olika sätt är delaktiga i hur vi idag arbetar med 
planering av verksamheter och industrier. 

Vidare i rapporten ges en inblick i hur Danmark har valt att jobba med 
en ny planeringsmetod, funktionsintegrering, vad konsekvenserna av 
funktionsseparering kan vara men även vilken kritik som framförts mot 
att börja integrera boende och verksamheter. Slutligen behandlas 

frågan kring om det är lämpligt för Sverige att börja planera mer 
funktionsintegrerat och hur detta då ska realiseras. 
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1. Inledning 
     
Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka hur vi idag i Sverige planerar för 
industrier och verksamheter i anslutning till bostäder, och på vilket sätt 
detta påverkar samhällsstrukturen. Arbetet syftar även till att 
åskådliggöra de regleringar och historiska händelser som lett fram till 
den modernismplanering vi idag ser. Rapporten avser även att ta upp 
olika tillvägagångssätt att närma sig funktionsintegreringen på och 
innehåller även ett exempel från Danmark där de försökt ta ett steg 
närmare blandstaden. 
 
Frågeställningar 
 

� Hur planerar vi idag i Sverige för verksamheter? 
 

� Vad är konsekvenserna av funktionsseparering? 
 

� Bör Sverige planera för ett funktionsintegrerat samhälle, och 
hur ska detta i så fall tillämpas i planering? 
 

� Är Sverige på väg mot ett funktionsintegrerat samhälle? 
 
Avgränsning 
 
För att uppfylla syftet med arbetet samtidigt med en begränsning 
utifrån tid och tänkt omfattning har ett urval av litteratur och en 
begränsning av intervjuer gjorts.  

Arbetet är avgränsat till att endast hantera integration av bostäder i 
samband med industrier eller verksamheter och huvudsakligen utifrån 
ett svenskt planeringsperpektiv.  

Den historiska bakgrunden avgränsas till fakta som är relevant för 
kopplingen till arbetets syfte och frågeställningar. Vidare är svenska 
kommuners arbete med fysisk planering kring bostäder, industrier och 
verksamheter avgränsat till framförallt skriften Bättre plats för arbete 
och fyra intervjuer med fysiska planerare. 

I det kapitel som behandlar konsekvenserna av funktionsseparering är 
den undersökta litteraturen vald för att jag uppfattar den som 
tillräckligt omfattande för arbetets omfattning och syfte. Det ska dock 
påpekas att den litteratur som vald endast är ett urval och måste 
självklart granskas kritiskt.  

Genom arbetet får både Boverket och Stadsforskare Jerker Söderlind 
relativt stort utrymme. Boverket tar plats eftersom det är sveriges 
politiska förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och 
hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, 
byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor som 
därför har en självklart stor roll i svenska kommuners fysiska planering. 
Jerker Söderlind har valt ut eftersom han utförligt beskriver hur den 
fysiska miljön påverkats av modernismen samtidigt som han även tar 
upp hur detta påverkat samhällets alla delar, och speciellt de 
demokratiska och ekonomiska problem som uppstått. 

I kapitlet kring kritik mot funktionsintegrering har någon avgränsning 
eller urval egentligen inte behövts göra då det har visat sig vara svårt 
att hitta relevanta och utförliga källor till kritiken. 
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Metod 
 
Jag har valt att använda mig av litteraturstudier för att få en förståelse 
för hur och varför den fysiska planeringen, i Sverige, utförs som den 
gör idag, och vad som ligger bakom den idag praktiserande planeringen 
i kommunerna. Vidare syftar litteraturstudierna även till att undersöka 
lagstiftningen som reglerar den fysiska planeringen, vilken påverkan 
detta har på samhället och vilka förbättringar och lösningar som finns 
på de problem dagens planering kan ha gett upphov till. 

Vidare har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få en 
inblick i hur våra idag verkande tjänstemän tänker och agerar när det 
kommer till frågor gällande funktionsintegrering. Intervjuformen jag 
har valt är strukturerade intervjuer med öppna svar vilket innebär att 
jag satt samman ett intervjuformulär med färdigformulerade frågor 
som sedan ställts till alla informanter i samma ordningsföljd. 
 

Fördelen med sådana här intervjuformulär är att man 
reducerar informationsmängden och att det blir lättare att 
efterarbeta. Alla svarar på samma frågor vilket gör 
jämförelser lättare. (Larsen, AK. 2009 s. 84) 

 
Upplägg 
För att kunna följa arbetet och förstå relevansen av varje kapitel inleds 
varje kapitel med en ingress där dess innehåll förklaras och motiveras 
kort.Genomgående för hela rapporten är även att varje avsnitt, även 
inom kapitel, avslutas med en delanalys.  
 
Arbetet är upplagt med en inledande historik för att ge läsaren en 
grundläggande förståelse för det samhälle och den fysiska planeringen 
vi står inför idag, i relation till arbetets syfte och frågeställningar. 

 
Vidare följer en genomgång av hur svenska kommuner jobbar med 
planering för verksamheter idag. Detta kapitel grundas på skriften 
Bättre plats för arbete  och fyra intervjuer som genomförts med fysiska 
planerare där de fått svara på frågor kring deras arbete med planering 
för verksamheter i de kommuner de jobbar. Jag har valt att gå igenom 
BPA och dess riktlinjer relativt omfattande för att ge en tydlig bild över 
hur planeringen för verksamheter ser ut idag och varför den ser ut som 
den gör. 
 
För att ge ett perspektiv till den svenska planeringen följer sedan ett 
kapitel kring ett alternativt planeringssätt som utvecklats i Danmark. 
Den bestämmelse, E0, som tillkommit i det danska arbetet med 
detaljplaner visar på ett sätt att försöka skapa mer 
funktionsintegrerade områden. 
 
Konsekvenserna av den funktionsseparerade planering som sker i 
Sverige tas sedan upp i ett eget kapitel och belyses utifrån 
stadsforskare Jerker Söderlinds bok Stadens renässans och FNs Green 
Paper. I efterföljande kapitel tas sedan kritiken mot 
funktionsintegrering upp för att ge perspektiv på den annars positiva 
inställningen som framhävs genom arbetet. 
 
I sista kapitelet innan slutanalysen ställs frågan; Bör Sverige planera för 
ett funktionsintegrerat samhälle, och hur ska detta i så fall tillämpas i 
planering? Här tas frågan upp utifrån de urval av källor arbetet 
avgränsats till och deras uppfattningar kring funktionsintegrering och 
hur detta kan införlivas i den svenska planeringen. 
 
Slutligen sammanfattas arbetets slutsatser i en slutanalys där arbetets 
frågeställningar och de svar som framkommit sammanfattas. Då 
delanalyser finns genomgående i arbetet sammanfattas dessa i 
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slutanalysen för att ge en avslutande och sammanhållen bild över 
resultatet av arbetet.
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Begrepp 

 
Genom hela arbetet återkommer ett antal begrepp som jag här väljer 
att förklara innebörden av. Begreppen kan tolkas olika och det är 
därför viktigt för arbetet att förklara de tolkningar jag har valt och 
varför just dessa tolkningar är valda till detta arbete. 
 
Funktion & Markanvändning 
Begreppen funktion och markanvändning kommer genomgående 
användas i arbetet och beskriver det användningsätt som möjliggörs i 
detaljplan.  
 
Funktionsintegrering & Funktionsseparering 
Funktionsintegrering är ett begrepp som betyder att ett område, t ex 
ett kvarter, har flera olika funktioner integrerade tillsammans, i detta 
arbete kommer det framförallt gälla bostäder i kombination med 
industrier, hantverk eller annan typ av näringsverksamhet. 
Funktionsseparering är den direkta motsatsen till funktionsintegrering. 
Vid funktionsseparering är de olika markanvändningarna separerade 
ifrån varandra och skapar i sig själva sina egna områden av endast en 
användning.  
 
Begreppen i sig är givetvis begränsade, beroende på vilken nivå man 
ser till, ifall man angriper integrering på en för hög nivå så är givetvis 
varje stad full av olika funktioner och på det sättet funktionsintegrerad.  
 
Jag har använt mig av samma definition som Eva Bergdahl och Magnus 
Rönn använder sig av i deras Working paper Planering för 
funktionsintegrering - problem och utgångspunkter (2001, s. 9). 
Bergendahl och Rönn menar att begreppet funktionsintegrering 

förutsätter att marken omfattar minst två ändamål och att ett av dessa 
måste vara bostad. Ett område med enbart service och arbete kan inte 
kallas funktionsintegrerat med denna begreppsanvändning. Även 
bostadsområden med flera olika slag av upplåtelseformer, villor och 
flerbostadshus blir enfunktionella områden.  
     
Industrier, hantverk & verksamheter 
Industrier, hantverk, och verksamhet(er) är begrepp som 
används i arbetet och då syftar alla till olika typer av 
arbetsplatser och platser för näringslivet.  
 
Modernism & Funktionalism 
Modernism och Funktionalism är två olika namn på samma sak, 
funktionalismen är den svenska beteckningen på modernismen 
inom stadsbyggandet (Mårtelius 2011).  
 
Traditionell stad & stadsmiljö 
Traditionell stad och stadsmiljö är uttryck som används i 
rapporten i olika sammanhang och syftar på hur staden såg ut 
innan industrialismen. 
 
Icke-stad 
Icke-staden är ett uttryck Jerker Söderlind (1998) använder för att 
beskriva den stad som funktionalistisk planering leder till.  
 
Sprawl 
Sprawl som omnämns är ett annat uttryck för stadens utspridning i 
samband med modernistisk planering (Jörnmark 2011). 
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Kreativ 
Ordet kreativ förekommer i en intervju och syftar då till Richard 
Floridas Den kreativa klassen (2006).  
 
Blandstad 
Blandstad används i rapporten, och med blandstad menar jag en  stad 
med funktionsintegrering (se funktionsintegrering). 
 
Feodalism 
Feodalism är ingen allmänt accepterat uttryck men brukar förekomma 
i historia och beskriver det ekonomiska förhållandet som fanns mellan 
feodalherrar och en producerande bondeklass som blev utnyttjade i 
form av hög beskattning (Lindkvist 2011).  
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2. Historia 
 

För att ge en grundläggande förståelse för det samhälle och den fysiska 
planeringen vi står inför idag väljer jag att inleda med detta 
historiekapitel. I mitt utval och uppdelning av olika historiska epoker 
har jag koncentrerat mig på den historik jag anser vara relevant för det 
fortsatta arbetet och uppsatsens syfte. 

Historiken är uppdelad i två delar där en delanalys skiljer dessa åt. 
Uppdelningen utgår från de stora förändringar i samhällsplaneringen 
som industrialismen och bilismen medförde. 

Tiden före industrialismen 

Göran Dahlbäck (1978) beskriver i sin artikel Stad och Land  hur vi 
under tidiga medeltiden  här i norden var mycket mindre 
centraliserade i vår produktion och många hushåll var självförsörjande. 
I städerna fanns fortfarande jordbruk och i många fall så byttes tjänster 
mot gentjänster istället för pengar. Städer och samhällen växte efter 
topografin och efter efterfrågan; det var egentligen aldrig ens frågan 
om funktionsintegrering utan det var logiskt att verksamheter fanns 
där människor bodde. (Dahlbäck, G 1978) 

Under medeltiden blev detta ett problem i Sverige, det var svårt för 
kungen att beskatta tjänster som byttes mot gentjänster, och även 
svårt att överblicka alla dessa mindre näringsidkare. Detta ledde till en 
feodalism där varje län fick sin länsherre som övervakade och 
beskattade de enskilda näringsidkarna. Detta ledde bland annat till att 
produktion ofta centraliserades och behövde ge en högre avkastning 
än tidigare, det lönade sig inte på samma sätt att producera 
småskaligt. (Dahlbäck, G 1978) 

De medeltida städerna saknade avlopp och avfallshantering, vilket 
gjorde att dödligheten inne i städerna var mycket högre än på 
landsbygden. Städerna led konstant av mortalitetsöverskott, och detta 
ledde till att en konstant ström av människor från landsbygden var en 
nödvändighet (Dahlbäck, G 1978). 

Under den senare delen av medeltiden så hade städernas 
populationsdensitet blivit så kraftig att det var omöjligt för människor 
inom staden att vara självförsörjande. Detta ledde till en intensifiering 
av kringliggande jordbruk och handel, samt en ökad specialisering av 
produktion. Denna utveckling ledde till att omlandet växte i symbios 
med staden. Även om staden inte var självförsörjande så var enheten 
staden plus omlandet självförsörjande. Den medeltida staden 
fungerade som en samlingsplats på marknadsdagar dit alla bönder kom 
med sina jordbruksvaror. Marknaden höll till på stadens torg och dit 
kom också handelsmän. Handelsmännen köpte varor för att sedan sälja 
dem vidare i sina små bodar inne i staden till ett dyrare pris (Dahlbäck, 
G 1978). 

På medeltiden så sysselsatte jordbruket över 90 % av befolkningen och 
ekonomin var i hög grad inriktad på självhushållning. Fram till tidig 
medeltid var handeln främst lokal eller regional (Dahlbäck, G 1978). 

De medeltida städerna var ofta belägna i nära anslutning till större 
vattendrag, sjöar, havet eller flodmynningar. Detta var eftersom 
transporter av personer och varor huvudsakligen gick på vattnet. 
Centralpunkter i den medeltida staden var torget, kyrkan och rådhuset. 
Många av våra städer idag har stora sammanhängande delar kvar ifrån 
medeltiden såsom bl a Visby och Gamla Stan i Stockholm(Dahlbäck, G 
1978).  
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Industrialismen 

Boverket (2004) skriver i Bättre plats för arbete om perioden efter 
medeltiden fram till början av 1900-talet. Dena epok kännetecknades 
av rätvinkliga rutnätsplaner efter renässansens ideal. Inspiration till 
stadsplanerna hämtades till stor del ifrån Italien och Frankrike. Den 
industriella revolutionen nådde Sverige kring 1850 och innebar att 
hantverket mekaniserades i fabriker. Detta effektiviserade hela 
samhället; det krävdes inte längre 90% av befolkningen till jordbruket 
utan endast en bråkdel fortsatte försörja sig på jordbruk. 
Urbaniseringen i Sverige var enorm under industrialismen, då 
befolkningen i städerna trefaldigades. Det var under den här perioden 
som den översiktliga planeringen blev viktig: det krävdes en överblick 
för att kunna tillgodose städernas behov av bostäder, skolor, sjukhus, 
fabriker och framförallt för den nytillkomna infrastrukturen i form av 
järnvägen (Boverket 2004).  

Den här perioden kom att präglas av 1874 års byggnadsstadga som 
ålade städerna att upprätta och genomföra stadsplaner. Den innehöll 
även krav på att städerna skulle ha byggnadsordningar och 
byggnadsnämnder. Byggnadsstadgan var en kunglig förordning, och 
hade inte behandlats i riksdagen. Därigenom saknade den civilrättslig 
status, vilket innebar att städerna inte kunde tvinga fastighetsägarna 
att följa de stadsplaner som upprättats (Boverket 2004). 

De planer som upprättades efter 1874 års byggnadsstadga reglerade 
endast byggnadsformen, inte markanvändning eller funktion. Detta 
innebar att nya verksamheter av alla dess slag när som helst kunde ta 
plats inom planområdet. Det som ofta avgjorde lokaliseringen av olika 
verksamheter under denna period var transportmöjligheter ifrån 
platsen och markpris. Eftersom stadsplanerna såg ut som de gjorde så 

blev funktioner ofta uppdelade i kvarter, arbetarkvarter, 
verksamhetskvarter och marknadskvarter (Boverket 2004).   

Vidare beskrivs det i Bättre plats för arbete (2004)hur 
Industrialiseringen av Sverige tog lång tid, den agrara revolutionen där 
jordbruket effektiviserades var något före. Det var många människor 
som blev utan jobb när industrierna ännu inte var färdiga men 
jordbruket redan var effektiviserat och detta ledde till att många 
människor stod utan jobb och först sökte sig till kusterna för sillfisket. 
När dessa vatten var utfiskade så flyttade man ofta till Stockholm för 
att pröva lyckan. Stockholm var under denna period en hemsk plats; 
människorna som tillströmmade fick helt enkelt inte plats och fick ofta 
bo på gatorna eller i små skjul. Dödligheten var väldigt hög och runt om 
i landet så gjordes PR-kampanjer för att folk inte skulle åka till 
Stockholm (Boverket 2004).  

År 1846 avskaffades skråväsendet av kung Oscar, vilket innebar att 
Sverige nu hade fått näringsfrihet, och vem som helst kunde starta 
företag (Boverket 2004). 

De största problemen inom staden under denna epok var ofta 
relaterade till den avsaknad av hygien som rådde; det var en stor brist 
på färskvatten och överhuvudtaget tjänligt dryckesvatten. Vattnet i 
staden var ofta förorenat av t ex garverier. Svenska staten ansåg att 
något behövde göras och hämtade inspiration från Tyskland där 
städerna tagit anspråk på mark för stadsutvecklingen. Detta ledde till 
stadsplanelagen trädde i kraft 1909 som innebar att kommuner fick 
planmonopol och att fastighetsägare fick bidra till upprättandet av 
stadsplaner (Boverket 2004). 
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Delanalys 

Många av de problem som fanns under tidig medeltid, kring år 1050 
återfinns även i staden under 1800-talet men då i en annan skala eller 
av annan orsak. Problemen med hygien i staden har varit ett konstant 
bekymmer, att kunna ta hand om så mycket avfall som människor 
genererar på en så liten yta som en stad är ett problem än idag. Innan 
industrialismen så var jordbruk/hantverk i en så pass liten skala att det 
inte var ett lika stort problem att ha det inom stadens gränser. Det var 
heller inte lika många människor som bodde i staden. Det var en hög 
dödlighet och många var istället bosatta på landsbygden. Så visst skulle 
man kunna säga att det är det medeltida samhället som vi idealiserar 
när vi pratar om funktionsintegrering, men idag råder helt andra 
förutsättningar på marknaden för jordbrukare och företagare. Det 
krävs så stor verksamhet idag för att kunna konkurrera på en global 
marknad och pressa priser. Det är svårt för lokala små producenter på 
en fri marknad som hela tiden vill reducera pris på tullavgifter och 
transporter. 

Det var egentligen när industrialismen kom till Sverige som de största 
problemen började. Nu skulle allting effektiviseras och högljudda 
maskiner som sprutade ut avgaser och utsläpp skulle in i staden. När 
jordbruket effektiviserades och arbetskraften behövdes inne i staden 
istället för på landsbygden så blev det en enorm urbanisering och fler 
människor som genererade mer avfall. Det är inte svårt att förstå att 
när alla dessa element koncentrerades i staden så blev det riktigt 
skitigt, smutsigt och enkelt för sjukdomar att sprida sig. År 1846 
infördes näringsfriheten i Sverige, detta gjorde att vem som helst 
kunde starta ett företag och konkurrera på marknaden. Detta ledde till 
mycket svåra tider för de gamla hantverkarna: det kom in många yngre 
förmågor som ville ta marknadsandelar och pressa priser. Det krävdes 

en större verksamhet och produktion för att pressa ner sina priser och 
neutralisera sina konkurrenter.  

Industrialiseringen skapade ett hårdare klimat över hela Sverige, det 
handlade om att tidseffektivisera och produktionseffektivisera. Allting 
gick fort från ett brukarsamhälle till ett ingenjörssamhälle. 
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Modernismen/Funktionalismen 

Ideologin 
För att få en förståelse för hur arkitekter och planerare resonerade så 
är det intressant att se till hur filosofin tidigt definierade vad 
modernismen innebar. Inom filosofin så avser man med modernism 
det tänkande som utvecklats i västvärlden sedan upplysningen, det vill 
säga de filosofier och teorier som söker ordning och regelbundenhet i 
historien och utvecklingsförloppet och som intresserar sig för 
lagbundenheter i den till synes föränderliga och flyktiga verkligheten 
(Werne, F. 1997, s. 131). 
  
 Detta tänkande var sammanvävt med de sedan 1700-talet allt 
 mer betydelsefulla och användbara teknologiska och 
 naturvetenskapliga teorierna som syftade till att förklara, 
 behärska och övervinna naturen. Det kom också att förändra 
 uppfattningarna om vad som var legitim kunskap och - på olika 
 sätt - prägla de ideal som blev vägledande för hur samhällen 
 och stater borde organiseras. Människans skenbart allt mer 
 framgångsrika herravälde över naturen innebar att hon föreföll 
 fri att forma sitt eget öde. Därmed blev hon som 
 samhällsvarelse delaktig i ett ansvar för utvecklingen samtidigt 
 som hon fick möjlighet och rätt att inom givna ramar forma sitt 
 individuella liv. (Werne, F. 1997, s. 131) 
 
Futurismen 
År 1908 (publicerades 1909) i Italien, skrev Filippo Tommaso Marinetti 
ett manifest som formulerade ideologin för futurismen. Futurismen var 
en politisk grupp som ideologiskt placeras mellan fascism och 
anarkism, eller tillhör egentligen båda. Marinetti som hade ett stort 
inflytande i Italien under början av seklet, älskade snabba bilar och 

allting som under denna tid betecknades som modernt. Han 
förespråkade en slakt av allt som var traditionellt: att klassiska 
mästerverk skulle brännas och museum förstöras. Marinetti förordade 
krig som ”världens enda hygien” att det var det enda sättet att förstöra 
det traditionella och låta det moderna segra (Bowler, A 1991).  

Marinetti var tillsammans med Mussolini de första fascisterna som 
kandiderade till Italienska riksdagen. Han blev en god vän till Mussolini 
och futurismen blev snabbt en del av fascismen. Fascistiska partiet lett 
av Mussolini kom att styra Italien från 1924 till 1943. Fascismen 
förespråkade statsmakt före demokrati, ordning och polismakt före 
frihet och fritt tänkande. Det var enklare att ha kontroll över 
människor om man bosatte alla arbetare inom ett avgränsat kvarter 
och delade upp samhället i sina beståndsdelar (Bowler, A 1991). 

Charles-Édouard Jeanneret 
Charles-Édouard Jeanneret, mer känd under sitt artistnamn Le 
Corbusier, var kanske den mest dominanta kraften inom 1920-talets 
arkitekturdebatt, och många av hans former och planer har blivit 
arketyper för modernismen. Han var en man av sin tid som formgav en 
epok och som än idag anses vara en av de som haft störst inverkan på 
stadsbyggandet som vi idag upplever. Trofasta modernister har satt 
honom på en piedestal och behandlar hans byggnader och planer som 
fulländade objekt av visdom, medans kritiker anser att Le Corbusiers 
ideologi har varit förstörande för den urbana staden. (Curtis, W J R. 
1986, s. 7) 
 
Mellan åren 1918 och 1921 hade Le Corbusier varit upptagen med 
generell ‘lagstiftning’ gällande målning och arkitektur. Han applicerade 
samma tillvägagångssätt på stadsbyggandet, han behandlade det som 
en pseudovetenskap som skulle kunna vägleda samhället till sitt mål. 
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Han blev mycket inspirerad av Tony Garnier’s Cité Industrielle, och 
F.W. Taylor som var en amerikansk ingenjör som var expert på 
effektivitet vid massproduktion. Detta ledde till att Le Corbusier 
formade konceptet ’machine à habiter’, vilket fritt översatt betyder 
maskiner att bo i. Han försökte efter detta att sammanföra alla sina 
idéer i ett storslaget projekt åt tredje republiken, en turbulent tid efter 
kriget. Le Corbusier presenterade sina planer i projektet han kallade  
’En tidsenlig stad för tre miljoner invånare’. Det revolutionerande i 
planen var att alla användningar hade sin egen zon. Tillverkning, 
transport, boende och fritid, alla i sin egen del av staden. Han menade 
att höga byggnader i stål och betong som massproducerades skulle ge 
plats åt många människor på en liten yta. Ytorna som blev över mellan 
byggnaderna skulle bestå av vägar och enorma grönområden. Han 
menade att detta skulle ge alla människor i staden tillgång till ljus och 
grönska, utan att behöva bygga förorter som Le Corbusier menade var 
något anti-urbant och ett oansvarigt sätt att nyttja mark på. (Curtis, W 
J R. 1986, s. 61) 
 
Le Corbusier var inte på något sätt ensam om sina idéer, i Tyskland 
under samma period framförde Walter Gropius liknande idéer. Att 
bygga på höjden var till stor del en pseudobiologiskt motiverad 
levnadsform som framhöll ljus och luft. Man kunde frigöra stora 
arealer för grönområden, och transport- och trafikbehovet minskades. 
Bostäderna kunde förses med större fönster och dessutom med 
balkong; ett sätta för industriarbetarna att ta semester hemma och 
andas frisk luft (Wärneryd, Hallin & Hultman. 2002, s. 51) 
 
Congrés Internationaux d’Architecture Moderne  
(International Congresses of Moderna Architecture) 
CIAM grundades 1928 i Schweiz vid Chateau of La Sarraz, detta första 
möte organiserades av Le Corbusier och Gabriel Guévrékian. CIAMs 

funktion var att fungera som ett instrument för propaganda för den 
nya modernistiska arkitekturen. Sigfried Giedion, den nyligen tillsatte 
sekreteraren i CIAM, skrev till den holländske stadsplaneraren Cornelis 
van Eesteren att målen för CIAM var följande: 
 
1. Att formulera ett tidsenligt program för arkitektur. 
2. Att propagera för idén om den moderna arkitekturen. 
3. Att med våld introducera denna ideologi i tekniska, ekonomiska och 

sociala system. 
4. Att se till lösningen av arkitektoniska problem. 
 
CIAM kom att få en enorm inverkan på arkitektur och stadsbyggande 
under många år. CIAM ansågs vara en förlängning av samma idéer och 
av samma ideologiska grund som Le Corbusier representerade (1887-
1965). CIAMs intentioner var att vara avant garde inom det nya anti-
traditionalistiska stadsbyggandet som kom på 1920-talet. Deras mål 
var att omformulera världens städer med deras arkitektur. CIAM är 
svårt att precisera då medlemmarna hela tiden byttes och det heller 
inte finns något väl bevarat medlemsregister. De ansåg att det inte 
direkt fanns någon skillnad mellan CIAM och den moderna arkitekturen 
i sig. Vissa medlemmar, framförallt Le Corbusier och Giedion, spelade 
större roller än andra i att forma organisationen och att välja delegater 
att föra fram deras budskap och program. (Mumford, E. 2000) 
 
Acceptera 
I Sverige fick modernismen sin programskrift i form av acceptera 
(1931), författarna bakom skriften var Gunnar Asplund, Gregor 
Paulsson, Eskil Sundahl, Wolter Gahn, Uno Åhrén och Sven Markerlius, 
de två sistnämnda var medlemmar i CIAM. Den kallas den svenska 
funktionalismens ”bibel”. (Söderlind, J. 1998, .s. 74) Omslagets text och 
inledningen i boken börjar med följande ord: 
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Acceptera den föreliggande verkligheten - endast därigenom 
har vi utsikt att behärska den, att rå på den för att förändra 
den och skapa kultur som är ett smidigt redskap för livet. Vi har 
inte behov av en gammal kulturs urvuxna former för att 
uppehålla vår självaktning. Vi kan inte smyga oss ur vår egen 
tid bakåt. Vi kan inte heller hoppa förbi något som är besvärligt 
och oklart in i en utopisk framtid. Vi kan inte annat än att se 
verkligheten i ögonen och acceptera den för att behärska den. 
Vad som är medel och vad som är mål i våra dagars kulturliv 
har det aldrig varit någon tvekan om. Det är de trötta och 
pessimistiska, som påstår att vi håller på att skapa en 
maskinkultur, som är sitt eget ändamål. 
(Asplund et al. 1931) 

 
Vem av författarna som har skrivit vad är okänt, mest troligt är att det 
är ett lappverk där olika författare kan ha skrivit olika delar av ett 
kapitel. Bland det som är särskilt tydligt i programskriften är Gregor 
Paulssons uppfattning om typbildning och standardisering, om 
vackrare vardagsvaror till billigt pris samt hans åsikt att gamla 
formuppfattningar stod i vägen för att nya funktionella former skulle 
utvecklas. Det som också framgår tydligt är Uno Åhréns föreställning 
om funktionalismen som en historisk vändpunkt och genombrottet för 
en ny mentalitet. Det som framstod som mest radikalt i acceptera var 
den totala historielösheten som ideal. Historien hade överhuvudtaget 
inte längre något att lära ut; tvärtom sågs den som ett hinder och en 
belastning. Författarna såg funktionalismen som en frigörelseprocess 
lika omvälvande som vetenskapens frigörelse från religionen. De 
menade att det funktionella per automatik även var det vackra och 
sköna. (Eriksson, E. 2001, s. 462-465)  
 

 
Funktionalismen i Sverige 
Funktionalismen gjorde sitt intåg i Sverige i början av 1930-talet som 
en reaktion på den avsaknad av hygien och missförhållandena som 
städerna tidigare upplevt. Funktionalismen betonade starkt det 
hygieniska, hälsosamma och i snäv mening funktionella inom 
arkitekturen och samhällsbyggandet. (Commin, 2007) 

Detta innebar att man mera konsekvent började planera särskilda 
områden för bostäder och särskilda områden för arbetsplatser. 
Utbyggnaden skulle ske efter mönster utvecklade med hänsyn till 
människornas behov av hälsa och hygien i sina bostadsområden. En 
större reform av stadsplanelagen genomfördes 1931 och innebar att 
en särskild planering för industriverksamheter. Denna lag återspeglar 
den zonering som funktionalismen förespråkade. Under den senare 
delen av 1930-talet uppmärksammades hur viktigt det var med 
landsvägar som förband regioner med varandra. Detta renderade i att 
biltransporter blev ett alternativ till järnvägen. (Commin, 2007) 

Under 1940-talet präglades Sveriges industriapparat av krigsrustningar 
och efterkrigstidens efterfrågan på alla slags produkter och varor. 
(Commin, 2007) 

År 1947 tillhandahölls en ny byggnadslag som fastslår att det allmänna 
skall ha befogenhet att bestämma när och var tätbebyggelse får 
uppkomma. Lagen fastställde även att planläggning krävs för att 
marken ska få tas i anspråk för tätbebyggelse samt en föreskrift att 
byggnadslov skall vägras företag som strider mot stadgandet. ”Med 
1947 års byggnadsstadga fick kommunen rätt att bestämma var, när 
och hur bebyggelse skulle tillkomma eller förändras.” (Commin, 2007) 
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På 1940-talet ansågs idealet för ett arbetsplatsområde vara det som 
kallades industripark,  med begränsade gatukvartersmått med inslag av 
parkgrönska ofta i form av stråk och planterade platser (Boverket 
2004). 
 
På 1950-talet och 1960-talet skedde en förändring då plats behövde 
skapas för en ny typ av industrihallar. Detta krävde planering i större 
enheter och tomter för att få plats med lagerutrymme, 
uppställningsplatser och vändplatser för långtradare. I och med bilens 
genomslag behövdes nu också stora ytor för parkering för kunder och 
anställda (Boverket 2004).  
 
Stor prägel sätts på staden av motorismen, stort fokus lades på in- och 
utfartsleder där lokalisering av företag så som åkerier, 
speditionsanläggningar och bilhallar koncentrerades. Näringslivet kom 
att bli mer och mer beroende av en bra infrastruktur för bil och 
lastbilstransport, under 1970-talet till 1990-talet blev industrierna för 
skrymmande för att rymmas inom staden och blev då placerade 
utanför staden (Boverket 2004). 
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Delanalys 

Antitraditionella strömningar flödade i hela Europa i början av 1900-
talet. Folk mådde inte bra i städerna: det behövdes förändring och 
tilltron till teknik och ingenjörer under denna tid var stor. När man får 
en överblick över utvecklingen av modernismen så blir det 
skrämmande att se den modernistiska planeringen ofta nyttjats av 
nationalsocialistiska/socialistiska diktatorer för att kontrollera sina 
invånare. Adolf Hitler är väl den kanske mest kända för att placera 
judar och icke-önskvärda i ghetton i syfte att skapa fängelsestäder. Han 
var långt ifrån ensam eller ens först med sina idéer. Le Corbusier 
arbetade indirekt för både nazismen och kommunistiska Ryssland. Det 
är heller ingen hemlighet att modernistisk planering frodades under 
socialdemokratiskt styre i Sverige som på den tiden var mer åt det 
socialistiska hållet. 

Anledningen till att Futurismen är en del av denna rapport är för att 
mycket tyder på att Marinetti faktiskt var fadern till modernistisk 
ideologi som den kom att se ut i många länder. Det är lätt att se 
likheter mellan Futurismens och CIAMs manifest på hur de skulle 
kunna ta över världen med politiskt våld. Sen att den ”Svenska 
versionen” om man nu kan kalla Acceptera för det, är en mycket 
snällare version så är fortfarande budskapet det samma. Det handlade 
om ett traditionslöst samhälle där tidigare erfarenheter inte längre är 
något värda, där vi ska sätta våra liv i händerna på ingenjörer och 
tekniska uträkningar istället för vad vi känner eller hur vi tidigare levt. 

Det är felaktigt och naivt att tro att alla människor hade några politiska 
motiv med planeringen, men det är ändå intressant att förstå var 
ideologin kommer ifrån, och hur den planering vi använder oss av 
faktiskt har använts av diktatorer för att lättare ha kontroll. Det är nog 
egentligen lite så man kan summera modernismen: ett sätt att ta 

kontroll över ett kaos, ett försöka att organisera en stad, ett myller av 
funktioner och kulturer. Syftet var ofta att få en friskare, grönare och 
hälsosammare stad. 

När vi människor analyserar ett problem med många beståndsdelar är 
det logiskt att sortera upp beståndsdelarna för att få en lättare 
överblick, problemet blir när analysen appliceras i praktiken.  
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3. Hur planerar vi idag i Sverige för 
verksamheter? 

 
En stor del av detta kapitel grundar sig på skriften Bättre plats för 
arbete (BPA) och dess upplägg. Anledningen till att BPA är så 
pass viktig för detta arbete är att den i stor utsträckning används 
som ett planeringsinstrument av tjänstemän både i kommunalt 
arbete och på länsstyrelsen.  

Detta kapitel är av stor vikt i mitt arbete för att visa vilka 
riktlinjer och tillvägagånssätt som uppmuntras utifrån gällande 
lagstiftning när det gäller den fysiska planeringen av kommuner. 

Bättre plats för arbete 

Boverket är den myndighet som formulerar riktlinjer och 
tillvägagångssätt efter lagstiftning upprättad av riksdagen. De har gett 
ut rapporten Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med 
hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, Allmänna råd 1995:5 (Boverket 
2004)  

I detta arbete kommer endast delar av rapporten refereras som är av 
intresse för att förmedla dess budskap relaterat till 
funktionsintegrering, boken är en utförlig rapport som detaljerar hur 
tjänstemän bör gå till väga vid planering för arbetsplatser. Detta är 
således den rapport som många kommuner i Sverige idag grundar sin 
planering på. 

Bättre plats för arbete (2004) är en rapport framtagen av Boverket som 
avser ge allmänna råd för hur planering av arbetsområden ska utföras i 
våra kommuner. Rapporten är utarbetad tillsammans med 

Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen och innehåller 
en gemensam syn på planering av arbetsområden med hänsyn till 
miljö, hälsa och säkerhet. Rapporten beskriver olika verksamheters 
risker samt anger riktvärden för skyddsavstånd i planering. Det 
övergripande syftet med skriften är att få till stånd en bättre 
arbetsplatsplanering och att klargöra hur de olika lagstiftningarna 
fungerar i förhållande till varandra och hur de bör tillämpas samt ge en 
samlad syn på behandlingen av olycksrisker och hälsorisker enligt 
intentionerna i plan- och bygglagen.  

I inledningen till boken klargörs syftet:  

Tonvikten i arbetet har lagts på skyddsavstånd och deras 
användning vid planering av dels arbetsområden, dels 
bostadsområden i närheten av olika störande eller farliga 
arbetsplatser. För olika verksamheter anges riktvärden för 
skyddsavstånd som har ett samlat uttryck för störningar och 
risker med avseende på miljö, hälsa och säkerhet. De allmänna 
råden omfattar också förslag till indelning i olika typer av 
arbetsområden utifrån verksamheternas störningar och risker. 
En tillämpning av riktvärdena innebär i allmänhet att såväl 
arbetsplatsen som bostadsbebyggelsen etc. i närheten av en 
arbetsplats på sikt kan finnas kvar med tolerabla störningar 
och risker. Mot denna bakgrund är riktvärdena för 
skyddsavstånd närmast att betrakta som ett försiktighetsmått 
och ett uttryck för god planering. (Boverket. 2004, s. 9) 

I kapitlet inledning finner man även stycket ”Riktvärdena för 
skyddsavstånd bör inte underskridas utan att det finns särskilda motiv. 
Beslutsunderlag bör normalt innefatta en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som också tar upp olika lokala förhållanden, verksamhetens 
omfattning och speciella förutsättningar etc.” 
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I rapporten används begreppen verksamhet, arbetsplats och 
arbetsområde på ett flertal ställen. Med verksamhet menas inte bara 
industrier utan också utvinning av malmer, mineraler etc., 
bensinstationer, terminaler, åkerier, omlastningscentraler, kemtvättar 
etc. Med arbetsplats respektive plats för arbete menas dels alla 
verksamheter som finns samlade på samma plats, dels den fysiska 
avgränsningen och utformningen av platsen. Med arbetsområde 
menas alla verksamheter och arbetsplatser som ryms inom ett område 
som kan bli föremål för fysisk planering. 

Boverket framhåller att avsikten med denna skrift är att 
myndigheterna normalt inte skall behöva ingripa om kommunen har 
följt de rekommendationer som finns i rapporten. 

Riskanalys 
Riskanalyser kan förekomma både i översiktsplaner då oftast i form av 
grova riskanalyser och i detaljplaner i mer fördjupad form. Riskanalyser 
kan även göras av projektören och brukar då betecknas som en särskild 
riskanalys. Analyser av olika former kan komma att tillföras en MKB för 
detaljplan eller projekt. 

En kommunal riskanalys avser att kartlägga var och i vilka sammanhang 
det i kommunen finns risker för att människor, miljö eller egendom kan 
skadas genom olyckshändelser.  

 

 

 

 

 

Dessa olika analyser förespråkas av Boverket i Bättre plats för arbete: 

 

Boverket förespråkar i rapporten att samtliga förvaltningar och 
politiska organ samt näringslivet i kommunen bör involveras i arbetet 
så att allmänheten informeras och kunskapen om risker och 
skyddsbehov i kommunen sprids på många personer.  

När kommunen ska genomföra en riskanalys för arbetsområden bör 
den innehålla en redovisning av olika händelseförlopp enligt följande: 
Boverket anser att en riskanalys inom detta skede av 
planeringsprocessen kan både ge vägledning vid prioritering av olika 
typer av förebyggande åtgärder och möjliggöra en klassning av olika 
arbetsområden från risksynpunkt. I detaljplaneringen krävs en 
utveckling och anpassning av de fördjupade riskanalyserna till 
skiftande förutsättningar i det enskilda fallet (Boverket. 2004, s. 79).  

Miljöhänsyn 
Planläggning av arbetsplatser skiljer sig juridiskt och praktiskt inte från 
t.ex. planläggning av bostadsbebyggelse vad det gäller hänsyn till mark-
, vatten- och terrängförhållanden. Stadsbyggande innebär dessutom 
anpassning och återanvändning av befintliga bebyggelsemiljöer, 

 
- 0-alternativ dvs. de risker nuvarande markanvändning 

och bebyggelse medför. 
 

- Worst case det värsta fallet som kan inträffa, vid 
förändrad markanvändning 

 
- Skadedimensionerande fall ”normala” risker vid 

förändrad markanvändning och bebyggelse. 
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hänsyn till kulturmiljön och strävan till att blanda bostäder, service och 
verksamheter (Boverket. 2004, s. 79).  

Planering skall förebygga framtida konflikter vid lokalisering av 
industri eller bebyggelse. Planeringsåtgärder är dessutom 
oftast ett nödvändigt komplement till andra åtgärder för att 
begränsa störningar och föroreningar från verksamheten. 
Planering skall även säkerställa att industriell verksamhet kan 
tillåtas expandera, dvs. bostadsområden skall inte tillåtas växa 
allt närmare industriområden. (Boverket. 2004, s. 80) 

Riskhänsyn 
I 12kap. PBL anges ramarna för den statliga kontrollen över 
kommunala planer och beslut. I Sverige har kommunerna huvudansvar 
för frågor gällande hälsa och säkerhet i samband med 
arbetsområdesplanering. Frågor gällande riskhänsyn är något som 
konsekvent ska behandlas genom hela planerings- och 
beslutsprocessen (Boverket. 2004, s. 80).  

Länsstyrelsen skall pröva om detaljplanen eller 
områdesbestämmelser är lämpliga med hänsyn till hälso- och 
säkerhetsrisker och kan upphäva dem om så inte är fallet. 
(Boverket. 2004, s. 80) 

 

 

 

 

 

Det som avses med begreppet riskhänsyn är att samla alla risker som 
rör hälsa och säkerhet i PBLs mening i ett samlingsbegrepp. Riskhänsyn 
i fysisk planering handlar om åtgärder i fråga om mark- och 
vattenanvändning, bebyggelseutveckling och infrastruktur i syfte att 
öka skyddet för människor, miljö och egendom. De olika åtgärder som 
oftast blir aktuella då är: 

 
Skyddsavstånd, avgränsning och tillämpning 
Boverket förklarar att det ofta är svårt och dyrt att åstadkomma en 
annan och en bättre lokalisering av farliga eller störande verksamheter. 
Det kan däremot vara möjligt att på sikt åstadkomma bättre 
skyddsavstånd t ex genom inlösen av närliggande fastigheter. Det är 
också ett alternativ att bygga vallar och gräva diken (Boverket. 2004, s. 
81). 
 
Enligt PBL så skall skyddsavstånden vid planläggning vara långsiktiga 
och allsidiga. Detta innebär enligt boverkets tolkning att man bör se på 
arbetsområdets möjligheter att fungera även när verksamheter 
förändras.  

 
- Omlokalisering av verksamhet 

 
- Skyddsavstånd mellan bebyggelse och en verksamhet 

etc. som innebär hälso- och/eller säkerhetsrisker. 
 

- Annan utformning och reglering av ett arbetsområde. 
 

- Särskilda åtgärder som rör mark och bebyggelse i eller i 
anslutning till arbetsområdet, exempelvis invallning. 

                    (Boverket. 2004, s. 80) 
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De skyddsavstånd som ursprungligen ansetts lämpliga måste 
vara tillräckliga också när markanvändningen eller 
verksamheten ändrar karaktär inom eller direkt utanför 
arbetsområdet. (Boverket. 2004, s. 81). 

 
Boverket poängterar även att ett sådant synsätt innebär samtidigt att 
såväl planerande som tillståndsgivande myndigheter har ett ansvar när 
de bedömer vad som kan tillåtas eller inte tillåtas inom ett 
arbetsområde. Ett skyddsavstånd kan och bör användas för att 
garantera industrin utvecklingsmöjligheter och inte bara skydda 
tillkommande bebyggelse i närheten av arbetsområden. 
 

Befintliga verksamheter ligger ofta så nära bostadsbebyggelse 
eller dylikt att riktvärdet för skyddsavstånd inte går att 
tillämpa. I det fallet får man avvakta till dess verksamheten 
ändrar karaktär eller flyttar eller till dess det är möjligt att 
ändra markanvändningen/bebyggelsen i grannskapet. Detta är 
inte alltid möjligt att åstadkomma på kort sikt. Målet på lång 
sikt bör vara att farlig eller störande verksamhet i en integrerad 
stadsbebyggelse ändras, tas bort eller ersätts av mindre farlig 
eller störande verksamhet. (Boverket. 2004, s. 81). 

 
Hur resonerar då boverket kring riktvärdena för 
skyddsavstånd? 
Boverket påpekar tydligt att det är många faktorer som påverkar ett 
riktvärde, t.ex. hur farlig en verksamhet är som man kan acceptera 
inom ett arbetsområde och mängden av de ämnen som man vill tillåta 
inom området. De menar att det även är svårt att ange vad som är ett 
lämpligt skyddsavstånd ur en säkerhetssynpunkt.  

 
De anser att frågan ”Vilka risker vill man på sikt acceptera inom ett 
arbetsområde?” kommer upp i processen och att svaret då är: Endast 
verksamheter som innebär likvärdiga eller mindre risker uttryckta som 
skyddsavstånd från planerad bebyggelse till farlig/störande verksamhet 
bör tillåtas i ett och samma arbetsområde. Boverket är även noga med 
att påpeka att de lokala förhållandena på platsen avseende geologi, 
klimat etc. kan motivera en anpassning av skyddsavståndet i det 
enskilda fallet. (Boverket. 2004, s. 82). 
 
Överprövning av detaljplaner med avseende på hälsa och 
säkerhet 
Boverket har gett ut en rapport där de har gått igenom samtliga planer 
som överprövats fram till 1993-12-31. Totalt har länsstyrelsen 
överprövat 97 detaljplaner enligt 12kap. PBL. 
Efter ändringar och tillägg i detaljplanerna godkändes 60st. 
Majoriteten av detaljplanerna som sedermera godkändes av 
länsstyrelsen var relaterade till buller och säkerhetsfrågor i samband 
med kommunikationer och transporter. Länsstyrelsen upphävde 37 
detaljplaner. Med ett par undantag (handel, daghem) handlade 
detaljplanerna om bostäder som behövde skyddas från 
riskfyllda/störande verksamheter eller anläggningar i närheten. Fem av 
detaljplanerna avsåg byggnation av bostäder i anslutning till industri. 
Regeringen har tillmätt hälso- och säkerhetsfrågorna stor betydelse i 
sådana detaljplaner som har prövats av regeringen och där kommuner 
besvärat sig över länsstyrelsens beslut. Frågan om skyddsavstånd har 
tagits upp i ett fåtal ärenden. 
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 Det material som hittills har kommit fram vad gäller miljö- 
 och riskhänsyn i fysisk planering samt erfarenheter från 
 överprövning av detaljplaner visar att det föreliggande 
 rekommendationer för arbetsområdesplanering är väl 
 förankrade i den praktiska tillämpningen.  
 (Boverket. 2004, s. 82) 
 
 

 

 
Skyddsområden 
Boverket förklarar i detta avsnitt hur ett skyddsområde idag fungerar 
rent praktiskt kring en industri. De menar att det ofta går att urskilja 
olika zoner inom skyddsområdet kring större industrier. Kring den 
enskilda verksamheten finns i allmänhet mark som inte får bebyggas 

eller som skall vara planerad. (s.k industrimark), det är en första 
skyddszon som ingår i industritomten. Utanför denna zon finns ofta 
kommunikationsytor eller grönområden som skall sparas. Ytor av 
denna typ fungerar som en sekundär skyddszon som kan vara av 
varierande storlek och utseende beroende på den aktuella situationen. 
Det kan även förekomma en tredje skyddszon runt hela 
industriområdet, som syftar till att begränsa tillkommande bebyggelse 
i omgivningarna till industriområdet ifråga. Befintlig bebyggelse får 
finnas kvar men inte utökas.  
 
Skyddszon 1 är ofta reglerad i detaljplanen och är vanligt 
förekommande. I regel så gäller det att zonen inte får bebyggas, det 
kan även vara föreskrivet att en del av marken måste planteras för att 

Fabrik med skyddsområde (Explorer Björn, flickr.com) 
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minska insyn, och ökat bullerskydd. Eftersom denna skyddszon oftast 
ligger inom industritomten är det industrin som skall ansvara för 
markens skötsel och att den verkliga användningen överensstämmer 
med detaljplanen. Skyddszoner av typ 2 är oftast reglerade i 
översiktsplanen, de kan även vara reglerade i detaljplan. Oftast 
innehåller skyddszoner av denna typ vägar, järnvägar, ledningar, eller 
parkeringsplatser. Det är viktigt att i detaljplan föreskriva att 
bebyggelse ej får ske, om området bara anges i översiktsplanen är det 
viktigt att införa krav på skyddsavstånd. Boverket skriver också att det 
är viktigt att komma ihåg att vägar/järnvägar som ofta finns i zon 2 i sig 
själva behöver en skyddszon. Skyddszon 3 skall anges i översiktsplanen 
och får heller inte bebyggas (Boverket. 2004, s. 87). 
 
Tillämpning av riktvärden 
Boverket börjar med att klargöra att riktvärden för skyddsavstånd har 
utarbetats genom en bedömning av vad som är lämpligt av hänsyn till 
risker för miljö, hälsa och säkerhet som kan uppstå om något 
oförutsätt inträffar samtidigt som man har varit noga med att ta med 
kända störningar som buller, utsläpp mm i kalkylerna. 
 
Boverket förklarar att syftet med skyddsavstånden är att det ska vara 
möjligt att planera så man kan bo och vistas intill en farlig eller 
störande verksamhet samtidigt som verksamheten skall kunna fungera 
på sikt på den aktuella platsen med hänsyn tagen till de speciella 
förhållanden som råder i form av terräng, vegetation osv. 
Skyddsavstånd räknas normalt från en planerad ny bostadsbebyggelse 
till närmaste riskfyllda eller störande verksamhet (Boverket. 2004, s. 
89). 
 
Avstånden kan vara något kortare än riktvärdena om det är frågan om: 
 

- Verksamheten är av mindre omfattning. 
- Verksamheten ska bara vara verksam under en kort period. 
- Intermittent drift av verksamheten 
- Gynnsam topografi på eller kring fastigheten 
- Avskärmande bebyggelse 
- Särskilt avancerad störningsbegränsande teknik 

 
Det kan också förekomma att avstånden behöver vara större om det är 
frågan om: 
 

- Föråldrad produktionsanläggning. 
- Stor verksamhet eller stor produktion. 
- Kontinuerlig drift av verksamheten. 
- Stor omfattning av tunga transporter. 

 
Boverket påpekar också att modifiering av skyddsavstånd normalt 
innebär en smärre justering. Man bör enligt rapporten således inte 
hamn i närheten av närmast lägre riktvärde, avsett som skyddsavstånd 
till andra typer av verksamheter med mindre risker. Vid planläggning 
bör verksamheter med ungefär samma risk förläggas till ett 
arbetsområde som är avsett för en viss typ av risker. Det är därför inte 
lämpligt att placera verksamheter med större risker i ett arbetsområde 
som är avsett för verksamheter som innebär mindre risker, däremot 
kan verksamheter med mindre risker placeras i ett område avsett för 
större risker (Boverket. 2004, s. 90). 
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Delanalys 

Plan- och bygglagen (PBL) är ofta svår att tolka, det är inte alltid lätt att 
förstå vad lagstiftningen möjliggör och begränsar. PBL är som många 
andra lagar tolkningsbar, det viktiga är egentligen hur lagen används av 
länsstyrelsen och andra remissinstanser för att bedöma de planer 
kommuner producerar. Boverket har skrivit boken Bättre plats för 
arbete för att ge vägledning för kommuner, länsstyrelser och 
beslutsfattare om hur man bör planera och besluta enligt Boverkets 
tolkning av PBL. 

Detta är egentligen ett väldigt bra system, det är enkelt att förstå och 
smidigt att titta i tabellen. Om en kommun vill ha fler industrier så 
planerar man ett industriområde utanför staden, gärna med bra 
transportförbindelser. Eftersom kommunen inte alltid vet vilken typ av 
industri eller verksamhet som kan komma att vara intresserad av 
marken så vill man gärna vara flexibel, och tar till lite extra med 
skyddsavståndet, så det inte ska bli några problem när någon eventuell 
verksamhet vill flytta till platsen.  

Boverket skriver i boken att det är viktigt att vara flexibel i sina 
arbetsplatsområden, att se till framtiden när kanske en annan typ av 
verksamhet vill flytta till området. Är då inte det Boverket egentligen 
säger att det är bäst att ta till med 1 km skyddsavstånd så kommunen 
inte får problem när ett kalkbruk får för sig att etablera sig på platsen. 
Sen ska industriområdet ha goda möjligheter för verksamheter att 
expandera, innebär inte det att kommunen kanske borde ta till med 2 
km skyddsavstånd ifall det framtida kalkbruket som kanske flyttar dit 
vill expandera och då inte får komma närmare bostäder? 

Detta är egentligen inget problem om alla kommuner i Sverige hade en 
bra framförhållning i sin planering med många olika tänkbara 

lokaliseringar för verksamheter så de själva kan styra placeringen 
beroende på hur störande verksamheten är. Om vi ska försöka vara 
realistiska så är detta inte fallet i våra kommuner idag: många små 
kommuner måste ad hoc-planera, eller känner sig tvingade till det om 
en verksamhet skulle vara intresserad av att etablera sig inom 
kommunen. 

Det jag tycker saknas i boken är möjligheter: hela boken tar upp olika 
hänsyn, risker, riktvärden och skyddsområden. Det finns inga undantag 
eller kombinationslösningar, eller förslag på hur man ska gå tillväga för 
att inte få just industriområden. Hela boken går ut på att planera 
arbetsplatser/industriområden, inte stad och i vissa fall kan bättre 
plats för arbete kanske vara i staden och inte i ett industriområde. 
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Intervjuer 
 
För att få en inblick i hur arbetet med industrier och verksamheter ser 
ut i Sverige idag så har intervjuer genomföras med människor som på 
olika sätt är insatta i ämnet. 
 
Intervjuerna har genomförts via telefon med fyra kommunala 
tjänstemän som på olika vis jobbar med frågor inom 
samhällsplanering. Samma sex frågor har ställts i alla intervjuer och 
frågorna syftar till att få inblick i hur och varför tjänstemän i olika 
positioner jobbar med funktionsseparering och funktionsintegrering 
inom den fysiska planeringen idag. 
 
Alla intervjuer är genomförda under våren 2010. 
 
Intervju med planarkitekt i mellanstor kommun 
 
- Hur arbetar ni i er kommun idag med frågor gällande planering för 
industrier/ verksamheter? 
 
 1. Vi har i vår översiktsplan pekat ut olika områden som är 
 intressanta för industrier, dessa är i dagsläget nästan fullt 
 utbyggda. Vi är även på väg att upprätta en ny detaljplan för 
 industrier, och ska således påbörja ett planprogram. I huvudsak 
 så är industriområdena redan utpekade i o m 
 översiktsplanearbetet. När det gäller industritomter så har vi 
 tidigare haft väldigt lite att erbjuda. Det har framförallt varit en 
 bristvara på mark för lättare industri. Det är den just den typ av 
 industri som vi tycker att man ska kunna samordna i ganska 
 nära anslutning till bostäder. Det vi nu ska börja utreda är ett 
 industriområde med en mer störande karaktär, där har vi inte 

 det dilemmat utan vi letar efter en plats som är mer 
 störningstålig. Det finns många verksamheter som idag inte är 
 speciellt bullrande eller sysslar med farliga ämnen men ändå 
 går under industri eller verksamhet. Som exempel kan jag 
 nämna tryckerier, företag som sysslar med livsmedel i mindre 
 skala och även mindre inomhusverkstäder, ja egentligen 
 småindustri som finns överallt. När jag pratar om störande 
 industri menar jag större produktionsindustri och framförallt 
 industri som leder till mycket trafik och kanske även bedriver 
 utomhusverksamhet. 
 
- Upplever du att planering idag fortfarande utförs på ett 

funktionalistiskt sätt med åtskilda funktioner eller är intentionerna 
goda men regleringar som omöjliggör funktionsintegrering?  

 
 2. Jag tycker att vi fortfarande är kvar i ett funktionalistiskt 
 tänkande, vi planerare tänker gärna att vi vill bort ifrån 
 funktionalismen och uppdelningen av funktioner. Det som 
 händer är att man ganska snabbt möter ett motstånd i form av 
 normer och riktlinjer, det gör att diskussionen gärna styrs av 
 olika hänsyn. När man försöker jämka ihop de olika intressena 
 och hänsynen så blir det en uppdelning av staden precis så som 
 vi egentligen inte vill ha den. Det är viktigt att förstå att om vi 
 nu ska ställa om rådande samhällsbyggnadsdoktrin till något 
 annat så kommer det ta väldigt lång tid. Funktionalismen slog 
 inte igenom över en natt heller utan det tog sin tid. Om vi nu 
 hoppas på en tätare och mer blandad stad så får vi ta små steg 
 och låta det ta sin tid. 
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- Har ni i er kommun diskuterat vad ni eventuellt skulle kunna göra för 
att underlätta för integrering av industrier och verksamheter i 
anslutning till bostäder? 

 
3. Det har vi börjat diskutera, men vi har nog i princip bara 
börjat processen, vi har diskuterat det på olika sätt och för oss 
är det en del av något större. Vi ser det som en del av 
klimatpåverkan på stadsbyggandet och utgår inte ifrån endast 
industri/verksamhetsplanering utan vi försöker se till helheten, 
och hur olika markanvändningar påverkar klimatet. Det vi nu 
börjat med är en ganska konkret lista där man kan se vad man 
bör tänka på i olika situationer. Den ska tillämpas i början på 
planprocessen så inget glöms av någon eller att något viktigt 
faller bort i processen. Om vi i vår kommun får en förfrågan 
utav handel eller industri, som en förfrågan på en viss 
lokalisering så väger deras åsikt tungt. Vi måste ändå jobba på 
det vi tror på, det jag känner är viktigt är att man har stor 
framförhållning i sin planering, ifall man ska lyckas få en bra 
lokalisering av företag i kommunen. Om man då redan har 
utrett lämpliga lokaliseringar för den här typen av företag, så är 
det lättare att lotsa in dem på den plats där man vill ha dem, 
istället för att dem själva kommer med initiativet och föreslår 
lokalisering. Det är som med all planering, man måste vara ute 
i god tid. Det är precis så som fallet är med det industriområde 
som vi kommer utreda nu, vi har inget intresse från ett större 
företag just nu men det handlar om att vara ute i god tid.  

 
 
- Vad är de största problemen (om några) med planering av 

verksamheter och industrier i er kommun? 
 

  4. Ja, jag har gjort två planer som hanterar det här problemet. I 
 båda fallen tycker jag det största problemet varit att det hela 
 tiden måste vara ett skyddsavstånd mellan markanvändningar 
 som enligt mig är ovetenskapligt framtagna.  

 
- Upplever du att boverket agerar Janus i frågan om 

funktionsblandning, att de med ena handen förespråkar 
funktionsintegrering och med andra buffertzoner? 

 
  5. Ja det kan man säga, men det största problemet är att vissa 
 riktlinjer inte betraktas som riktlinjer utan dem uppfattas som 
 absoluta regler som inte får underskridas eller överskridas på 
 något sätt. Givetvis är det viktigt att poängtera att om man 
 genomför noggranna utredningar och har goda motiv till varför 
 man underskrider eller överskrider en riktlinje. 

 
 

- I Danmark har Köpenhamns stad försökt lösa problemet med 
funktionsintegrering med en liberal planbestämmelse betecknad E0, 
den möjliggör de flesta typ av användningar och tillåter även mer 
buller än vad som ordinärt tillåts i närheten av bostäder. Är detta 
något vi borde eftersträva i Sverige? 

 
 6. Jag tycker det låter väldigt intressant, det som kan vara ett 
problem är att det blir synd om människor som måste bo i 
områden med högre buller. Det går givetvis att hävda att de 
gör det frivilligt men så kanske det inte är alltid är. Det kan ju 
faktiskt visa sig att en sådan miljö är väldigt spännande att bo i 
och bra för företag som väger upp bullret många gånger om. 
En sådan miljö skapar stora möjligheter för små företag, och 
nya företag som består av en eller få personer, för dem är det 
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mycket billigare om de kan bo och driva företaget i samma 
byggnad t ex, så det kanske är väldigt bra för näringslivet och 
hade varit väldigt spännande. Det har visat sig att kreativa 
områden blir de mest spännande områdena på sikt, att det 
oftast blir de mest exklusivaste områdena att röra sig i eller 
verka i. När man pratar om attraktiva städer så är det just 
städer där det finns många kreativa människor, och dessa har 
ju visat sig vara de mest spännande och framgångsrika 
städerna. Ofta nämns San Fransisco i dessa sammanhang där 
det uttalat finns många kreativa människor, det är de som får 
spännande näringsliv och nya företag. Sådana spännande 
miljöer som då t ex en E0-bestämmelse skulle kanske kunna 
möjliggöra för kreativa människor, och kreativa människor 
lockar mer kreativa människor som i sin tur genererar kreativa 
företag som i sin tur lockar fler kreativa människor, så det 
kanske är vaggan till en riktigt bra stad. Förhoppningsvis ska 
man inte verka i området i hela livet utan när företaget har 
kommit på fötter är det viktigt att företaget lämnar platsen, 
det jag spontant känner är att en E0 bestämmelse behöver 
kompletteras noga till hur mycket man får bygga och hur stor 
företaget får bli. Så när verksamheten väl tar fart måste man 
flytta för att ge plats för nya små och kreativa företag. 
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Intervju med stadsarkitekt i mindre kommun 
 

- Hur arbetar ni i er kommun idag med frågor gällande planering för 
industrier/ verksamheter? 

 
1. Vi arbetar efter vår översiktsplan, där vi utpekat olika 
industriområden som har utvecklats med varierande innehåll, 
även fast detta inte är utpekat i översiktsplanen men indirekt 
så blir industriområdena sorterade efter typ av verksamhet. Vi 
har inte några planer eller industriområden som är integrerade 
med någon annan typ av markanvändning. Det närmaste vi 
kommer här i kommunen är olika markanvändningar på olika 
sidor av en väg. Det är bara ett par hundra meter gångavstånd 
mellan bostäderna och verksamheterna, staden här är liten och 
ifrån centrum till ytterkant är det 3km. 

 
- Upplever du att planering idag fortfarande utförs på ett 
funktionalistiskt sätt med åtskilda funktioner eller är intentionerna 
goda men regleringar som omöjliggör funktionsintegrering? 
 
 2. Det var en bra fråga som inte har ett enkelt svar. Själv så är 
 jag uppfostrad på 60-talet och vi hade mycket SCAFT och så på 
 Chalmers, så visst är man präglade av funktionalistiskt 
 tänkande i grunden. Vi försöker också ta till oss ett modernare 
 synsätt och det är något vi arbetar på varje dag och försöker 
 ofta se till nya typer av lösningar. 
 
- Har ni i er kommun diskuterat vad ni eventuellt skulle kunna göra för 

att underlätta för integrering av industrier och verksamheter i 
anslutning till bostäder? 

 

 3. Nej, det ser jag inte poängen med eftersom vi har så korta 
 avstånd inom kommunen. Det vi nu har fått är ett 
 industriområde i översiktsplanen som utvecklar logistik. Vår 
 kommun har ett dåligt utvecklat vägnät och i översiktsplanen 
 så har vi tagit fram en väg som förbinder bostäder med det nya 
 industriområdet. Industriområdet ligger långt ifrån bostäder 
 och det är en stor investering men vi har valt att ha med 
 den i vår översiktsplan trots att vägen kommer att ligga i 
 vår grannkommun. 
 
- Vad är de största problemen (om några) med planering av 

verksamheter och industrier i er kommun?      
 
 4. Nej, vi har inga problem med den biten. Det vi anser är det 
 viktigaste är att vi har lyckats övertyga våra politiker att vi alltid 
 ska utforma ett program till alla våra detaljplaner. Politikerna 
 har ibland tyckt att vi ska ta bort det eftersom det tar för lång 
 tid. I praktiken så är det så att om vi börjar med ett program så 
 tar det oss ungefär en vecka extra att utarbeta. Våra 
 kommuninvånare är väldigt nöjda med att få vara med i 
 processen så tidigt och utan att få en färdig ritning över hur det 
 ska bli. De upplever det mer som att de är på samma nivå som 
 oss om vi inte presenterar ritningar i första samrådet. Vi har 
 väldigt lite överklaganden och ett stort stöd från våra 
 kommuninvånare 
 
- Upplever du att boverket agerar Janus i frågan om 

funktionsblandning, att de med ena handen förespråkar 
funktionsintegrering och med andra buffertzoner? 
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5. Boverket är inte den största boven, det vi upplever på 
kommunal nivå är att länsstyrelsens unga nya tjänstemän har 
blivit någon form av planeringsfascister. De säger att vi å ena 
sidan ska bygga så nära tågstationen som möjligt samtidigt 
som det kommer massa självklara påbud och tvång på att vi 
ska utreda säkerhet 150-170m ifrån stambanan. Hela centrum i 
vår stad ligger inom 150 meter ifrån stambanan. Det finns en 
okunskap inom länsstyrelsen som tangerar frågan om 
integration. De måste ha någorlunda vettig inställning och 
förståelse för befintliga samhällen, så det är i högsta grad en 
integrationsfråga. De kan inte i ena stunden säga att vi 
självklart ska satsa på att bygga nära stationen och sen när vi 
arbetar i centrum så dyker det upp väldigt mycket restriktioner 
och utredningar som måste genomföras. Vi upplever att vi inte 
har länsstyrelsen med oss utan att de agerar mer och mer som 
en polismyndighet. 

 
- I Danmark har Köpenhamns stad försökt lösa problemet med 

funktionsintegrering med en liberal planbestämmelse betecknad E0, 
den möjliggör de flesta typ av användningar och tillåter även mer 
buller än vad som ordinärt tillåts i närheten av bostäder. Är detta 
något vi borde eftersträva i Sverige? 

 
6. Egentligen så är hela den här frågeställningen någonting 
som hänger ihop med den nya andan, den nya tiden. Samhället 
betonar att den nya generationen är väldigt egoistisk, det 
altruistiska tänkandet gäller andra inte mig utan jag vill bygga 
som jag vill, detta är något som även präglar politiken. 
Människor idag ställer sig frågande till varför det finns regler, 
och menar på att de borde få bygga som dem vill. Vissa har 

bilden att man bara kan planera lite och sedan se vad det blir 
och jag tycker att din fråga tangerar den diskussionen.  
 
Man kan ibland önska att planbeteckningarna skulle vara lite 
mer flexibla, men kanske inte just de olika användningarna, för 
det är fullt möjligt att baka ihop olika användningar. Det är 
viktigt att man inte bakar ihop för många så det blir en för 
osäker miljö för grannar och närliggande fastighetsägare.  Jag 
upplever att det ofta är ett problem idag att kommuner inte 
ens vill redovisa vart husen ska placeras i planer utan bara 
redovisar stora generella exploateringsplaner och skapar på 
det sättet problem på bygglovssidan, detta vacklar samhället. 
Sen är det väldigt viktigt att detaljplanen effektiviseras i 
bygglovshanteringen, då finns det väldigt mycket regler och 
normer för hur man räknar vid bygghöjd och hur man 
definierar det. Det stämmer ofta inte med dagens hus, t ex vad 
är våningshöjden på ett hus med ett pulpettak om 
planhandläggarna kanske diskuterat utifrån att husen ska ha 
sadeltak.  
 
För att sammanfatta tror jag att vi som kommuner måste bli 
aktivare och möta tidens krav lite snabbare. Boverket borde ge 
ut riktlinjer och visa fler goda exempel som gör att vi kan hänga 
med. Planering behöver bli något positivt och inte ses som ett 
problem som hela tiden begränsar människor. På detta sätt 
anser jag att den Danska lösning som du tar upp är ett bra sätt 
att exemplifiera detta på. Vi måste se på andra lösningar och få 
ut dessa tidigare. Som det ser ut just nu utgår vi helt ifrån 
Boverkets Bättre plats för arbete. 
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Intervju med miljöskyddsinspektör i mellanstor kommun 
 

- Hur arbetar ni i er kommun idag med frågor gällande planering för 
industrier/ verksamheter? 

 
1. Vi initierar inte processerna, utan vi kommer med 
synpunkter under planprocessen på vad vi tycker om olika 
saker, vi fungerar som en remissinstans. Vi arbetar inte direkt 
på ett framåttänkande sätt, men givetvis har vi här på enheten 
också tankar om lokalisering av mer industri i ett visst område, 
eller om vi kanske borde lösa in vissa fastigheter. Vi har aldrig 
haft några tydliga diskussioner, och jag tycker inte vi hade så 
mycket information om detta i vår ÖP. Vår enhet gör 
framförallt tillsyn enligt miljöbalken, vi ser till att det inte 
skapas några olägenheter för människors hälsa eller miljön av 
de etableringar som görs. Vi försöker se till framtiden, inte bara 
se på vem som vill etablera sig här just nu, utan vad 
planbestämmelsen möjliggör för i framtiden, hur illa det skulle 
kunna bli. 

 
- Upplever du att planering idag fortfarande utförs på ett 
funktionalistiskt sätt med åtskilda funktioner eller är intentionerna 
goda men regleringar som omöjliggör funktionsintegrering? 
 

2. När det gäller skyddsavstånd och buller så arbetar vi efter 
Bättre plats för arbete som Boverket skrivit, men även 
erfarenhetsbaserat. Boken börjar få lite år på nacken, saker 
som på den tiden hade högt buller kanske inte alls ger ifrån sig 
något buller idag. Vi ser ofta till boken Bättre plats för arbete 
just vid bygglovsremisser där vi kan se vilken typ av etablering 
som ska ske. I planer är det ofta inte så specificerat utan står 

bara I (industri), då är det större risk att vi tar i lite i överkant, 
vi har ett stort mått av försiktighet när vi uttalar oss i planer. 
Vilket givetvis ibland leder till ställningskrig med 
stadsbyggnadsenheten. Vi tycker ofta att skyddsavståndet ska 
vara så stort som möjligt, eller det kanske är att ta i lite att 
säga så. Från vår sida förordar vi att man ska försöka dela upp 
markanvändningar så mycket som möjligt, för det ökar 
möjligheten att utnyttja områdena till fler saker, har man en 
industri som ligger nära en bostad så är den mer utsatt för 
krav. Vi har den inställningen att vi inte tycker det är bra för 
vårt näringsliv att riskera olika krav och kostnader för 
skyddsåtgärder för bostädernas skull. Så därför förordar vi här 
en uppdelning av olika funktioner, till skillnad från vår 
stadsbyggnadsenhet. Det går givetvis att arbeta med olika 
typer av randzoner där man varvar industri, bostäder och 
kontor. Fast jag ställer mig lite frågande till vem som skulle vilja 
ha ett kontor precis intill en industri, det handlar ju om att man 
behöver ha någon efterfrågan. Min känsla av 
stadsbyggnadsenheten är att dem vill komma ifrån 
uppdelningen men att vi stretar emot för vi ser stora problem 
med det. 

 
- Har ni i er kommun diskuterat vad ni eventuellt skulle kunna göra för 

att underlätta för integrering av industrier och verksamheter i 
anslutning till bostäder? 

 
3. Nja, jag har inte jobbat med planeringsfrågorna så länge, så 
kan hända att det diskuterats om det innan jag började med 
det, givetvis är det småprat om dessa frågor hela tiden. Jag 
tycker det handlar mycket om vad man fokuserar på och 
värnar om just för tillfället. Om det handlar om bostäder så vill 
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man att industrierna ska bli snällare, och fokuserar man på 
industrierna vill man få lättnader på kraven. Om jag ska vara 
ärlig upplever jag att det helt drar åt olika håll beroende på vad 
man fokuserar på. 

 
- Vad är de största problemen (om några) med planering av 

verksamheter och industrier i er kommun? 
 
 4. Bullret är största problemet för oss, framförallt ifrån fläktar 
 och trafik. Det kan även vara andra störningskällor men 
 nuförtiden finns det inte så mycket verksamheter som luktar 
 eller så.  
 
- Upplever du att boverket agerar Janus i frågan om 

funktionsblandning, att dem med ena handen förespråkar 
funktionsintegrering och med andra buffertzoner? 

 
 5. Jag är mer inläst på vad naturvårdsverket förordar. De har 
 inte alltid samma åsikt som Boverket, det finns en väldigt 
 spännande rapport från Riksrevisionen där de granskar vad 
 Boverket, Vägverket och Naturvårdsverket förordar om buller 
 och man kan minst säga att det spretar åt alla håll.  
 
- I Danmark har Köpenhamns stad försökt lösa problemet med 

funktionsintegrering med en liberal planbestämmelse betecknad E0, 
den möjliggör de flesta typ av användningar och tillåter även mer 
buller än vad som ordinärt tillåts i närheten av bostäder. Är detta 
något vi borde eftersträva i Sverige? 

 
6. Om man tillåter mer buller och det finns bostäder i närheten 
så givetvis kan det drabba dem. Exakt vilken bokstav det står i 

planer tycker inte jag spelar så stor roll så länge det finns ett 
skyddsavstånd. Jag tycker ofta att de olika beteckningarna 
känns som en snårskog, men det är mest bygglov som får det 
problemet. Känns som att det skapar svårigheter med att veta 
vilka funktioner som kommer finnas inom området för planen. 
Hur kontrollerar man att inte användningen blir helt galen när 
fastigheten byter ägare o s v? Som miljöinspektör tycker jag 
det är väldigt viktigt att man har en utemiljö kring sitt hem där 
man kan vistas och slippa vara isolerad bakom sina 3-
glasfönster för  att kunna få lite lugn och ro. Blandade 
verksamheter för sig funkar säkert bara man vet 
förutsättningarna, men i kombination med boende så blir det 
en annan dimension som jag tror man ska akta sig för.  
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Intervju med planarkitekt i mellanstor kommun 
 

- Hur arbetar ni i er kommun idag med frågor gällande planering för 
industrier/ verksamheter?  

 
 1. Vi har i vår översiktsplan från 2006 utpekat områden för 
 både industrier och verksamheter. Sedan ett par år tillbaka har 
 vi medvetet arbetat för att planmässigt skapa en buffert av 
 tillgängliga och byggklara industritomter, något som tidigare 
 inte funnits. 
 

- Upplever du att planering idag fortfarande utförs på ett 
funktionalistiskt sätt med åtskilda funktioner eller är intentionerna 
goda men regleringar som omöjliggör funktionsintegrering? 

 
2. Till viss del. Från planeringshåll tror jag att man generellt 
sett är öppen för nya lösningar, och kan se möjligheterna även 
om det finns problem som måste lösas.  Däremot är det 
mycket  svårt att få miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med 
på tåget, där man är livrädd för att skapa nya 
störningssituationer. Deras syn på planering är väldigt 
traditionell. Det finns inte heller ett klimat för att ta upp frågan 
till diskussion, känns det som. Riktlinjer och 
rekommendationer måste följas, myndighetstänket kommer 
in. Ett problem är också lagstiftningen - miljöbalken kontra PBL 
och att veta vad man kan reglera i detaljplanen och inte.  

 
- Har ni i er kommun diskuterat vad ni eventuellt skulle kunna göra för 

att underlätta för integrering av industrier och verksamheter i 
anslutning till bostäder? 

 

  3. Inte vad jag känner till. 
 
- Vad är de största problemen (om några) med planering av 

verksamheter och industrier i er kommun? 
 
 4. Jag är inte tillräckligt insatt i frågan, men skulle säga att det 
 är kraven från Miljö- och hälsa avdelningen att följa riktlinjer 
 och upprätta buffertzoner. 
 
- Upplever du att boverket agerar Janus i frågan om 

funktionsblandning, att de med ena handen förespråkar 
funktionsintegrering och med andra buffertzoner? 

 
5. Ja, absolut. Det känns som det är tid för att ta upp frågan för 
diskussion och ifrågasätta de stora skyddsavstånden mer än 
vad man har gjort hittills 

 
- I Danmark har Köpenhamns stad försökt lösa problemet med 

funktionsintegrering med en liberal planbestämmelse betecknad E0, 
den möjliggör de flesta typ av användningar och tillåter även mer 
buller än vad som ordinärt tillåts i närheten av bostäder. Är detta 
något vi borde eftersträva i Sverige? 

 
 6. Jag tycker att den lösningen är väldigt intressant och är 
 något som vi i Sverige bör studera och se om vi kan dra lärdom 
 av. 
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Delanalys 

Det framgår av intervjuerna att kommunerna angriper frågan om 
lokalisering för verksamheter i översiktsplanen. Detta är helt korrekt 
och det är antagligen så de flesta kommuner arbetar. 
Miljöskyddsinspektören påpekar att de ofta ser till framtiden och hur 
illa det kan bli. Här kommer återigen problemet med industriområden, 
om kommunerna redan i översiktsplanen pekar ut att ”här, här och 
här” kan vi tänka oss ha industriområden så blir det svårare att 
etablera verksamheter inuti staden. Det kanske vore bättre att peka ut 
områden där väldigt störande industri av större typ kan tänkas få 
etablera sig och sedan peka ut var staden ska utvecklas. Det blir för 
bindande att säga industriområde med verksamheter av kategori 3 
istället för blandad stadsbebyggelse. 

Sen är givetvis översiktsplanen inte bindande, men planprogram ska 
tas fram och har man tagit ett inriktningsbeslut åt ett håll så vill man 
givetvis följa det. Det gör det i a f lättare att helt enkelt förlägga 
verksamheterna i industriområdena som man pekat ut istället för att 
prova möjligheten inom staden. 

Det finns även en tydlig uppdelning om man ska tro de få intervjuer jag 
har mellan stadsbyggnadsenheterna och miljöskyddsenheterna, vad 
det gäller funktionsintegrering. Planerare verkar vilja prova 
möjligheterna och ser de positiva värdena som kan skapas av en 
blandad stad. Sen så har miljöskyddsinspektören en väldigt bra poäng 
när hon säger att de värnar om sitt näringsliv och vill inte att de ska 
åläggas med kostnader för skyddsåtgärder gentemot bostäderna. 
Detta är en svår balansgång, det måste finnas ett samförstånd i 
planeringen, att de boende som bosätter sig i dessa områden är 
medvetna om att verksamheterna som verkar i området kan bullra 

dagtid eller hur nu bestämmelserna ser ut. Annars så får man helt 
enkelt planera efter riktvärdena. 

Planerarna anser att det största problemet med planering för 
verksamheter är de skyddsavstånd som boverket förordar, att dessa 
inte ses som riktlinjer utan behandlas som fastställda 
säkerhetsavstånd. Det är kanske inte så konstigt, om länsstyrelsen ska 
lämna remiss på en detaljplan där ett kalkbruk har förlagts 800 m och 
inte 1 km ifrån ett bostadshus. Då anser de att detaljplanen inte följer 
Boverkets tolkning av PBL i samband med arbetsplatsplanering och 
undrar hur man kunnat frångå riktlinjerna och kräver en utredning. 

Det är nödvändigtvis inte såhär, utan handlar om hur länsstyrelsen 
hanterar riktlinjerna som Boverket tagit fram. Det är inte alls säkert att 
det kommer behövas  utredningar så fort man underskrider 
riktvärdena. Förs det en bra dialog mellan kommun och länsstyrelse 
där man har en förståelse för varandras intressen och påpekar i ett 
redan tidigt skede att man kommer gå under riktvärdet och förklarar 
varför så tror jag inte det är ett problem. Det handlar helt enkelt om 
riktvärden, och jag tror inte länsstyrelsen är värre än att de förstår det. 

Planerarna verkar anse att E0-initiativet är intressant men att det 
skulle krävas noga planering och begränsning av bestämmelsen, så det 
inte blir så att de fattigaste i samhället hamnar i områden med högre 
buller bara för att bostäderna där är billigast. Miljöskyddsinspektören 
verkar bekymrad när jag tar upp frågan och menar att ingen vill bli 
isolerad i sin hemmiljö och inte kunna gå ut och känna någon form av 
lugn och harmoni. Jag tycker att det är viktigt att bostäder inom ett 
sådant område skulle vara väl ljudisolerade och att man får lugn och ro 
inomhus. Sen tycker jag att det måste få kunna vara lite liv om man 
bosätter sig inne i en stad. Jag tror att de flesta människor som 
bosätter sig inom staden är väl medvetna om att de får tåla lite mer 
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buller än människor som bosätter sig ute på landsbygden. Det måste 
finnas någon typ av samförstånd här; det kan inte vara lika lugnt och 
fridfullt inne i en stad som på landet, samtidigt som människor inte ska 
berövas sin sömn p g a buller eller andra störningar. 
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4. E0-Danmark 
 
I Köpenhamn har man arbetat fram en ny typ av bestämmelse att 
använda i sina lokalplaner (motsvarande detaljplan) för att främja 
kreativa verksamheter i staden. Bestämmelsen betecknas E0 och 
innebär att man möjliggör för planering av verksamhetsområden med 
boende i direkt anslutning (Länsstyrelsen 2008). 
 
Jag har valt att ta med detta kapitel i mitt arbete då jag anser att det 
är ett bra exempel på hur funktionsseparering anses vara ett problem 
och där ett land, inte helt olikt Sverige, har valt att försöka hitta och 
prova en reell lösning. 
 
Det hela började med en livsformsanalys, Københavnerslivsformer, 
som utarbetades som stöd till Københavns Kommuneplan 
(motsvarande översiktsplan) 2005. Analysen grundar sig på en 
kvalitativ undersökning som genomfördes under år 2003 där 137 
köpenhamnare ingick, och syftet var att analysera och systematisera 
Köpenhamnsbornas förhållande till staden (Advice analyse for 
Københavns Kommune, 2005, s. 4). Livsformsanalysen systematiserade 
Köpenhamnsborna så att fem grupper skapades, med olika 
uppfattningar kring vad ett gott stadsliv innebär och även vilka 
förväntningar och krav dessa livsformer ställer på staden (Advice 
analyse for Københavns Kommune, 2005, s. 4). De fem grupperna 
indelades utifrån vad som är det viktigaste i deras liv och vardag. Den 
största gruppen prioriterade Hem och Fritidslivet (40-50%), näst 
största valde Karriärlivet(ca 30%), ca 5% ingick i gruppen som valde 
Självständighet som det viktigaste, Katalysatorerna (5-10%) är en 
vuxengrupp som prioriterade arbetet, projekt och nytänkande medan 
den sista gruppen på 10-15% kallades för De utsatta (Advice analyse 
for Københavns Kommune, 2005, s. 4-5). 
 
Ur de olikheter man såg i de olika grupperna utlästes att för att få en 
attraktiv stad var det viktigt att Köpenhamn har olika typer av kvarter 
och område med olika identiteter och kvaliteter. Identitet handlade 

inte bara om historia eller särskilda byggnader, utan även om vilka 
människor som bodde i kvarteren. Kommunen uppfattade också att de 
positiva orden liv och lokal identitet av många uppfattades som en 
motsättning till planläggning (Advice analyse for Københavns 
Kommune, 2005, s. 9). 
 

Liv forsvinder tilsyneladende, hvis det virker styret af 
planlægning og uden særpræg skabt af de mennesker, som 
lever der og som har skabt spillereglerne.Har et stedingen 
særpræg, er konsekvensen ikke, at der er plads til alle, men at 
alle har svært ved at værdsætte det.  

              (Advice analyse for Københavns Kommune, 2005, s. 9) 
 
Livsformsanalysen pekar på att de två grupperna, Karriärlivet och 
Katalysatorerna kommer att spela en central roll för Köpenhamns 
framtid. De kommer att växa i takt med stadens fortsatta utveckling 
från industri- till informationssamhälle och de finner det särskilt 
attraktivt att bo, arbeta och tillbringa sin fritid i storstaden (Advice 
analyse for Københavns Kommune, 2005, s. 8). 
 
“Der skal ikke være for meget planlægning. 
Udviklingen må komme, som den kommer. 
Gerne lidt spontant”. Ur gruppen Katalysatorerna 
(Advice analyse for Københavns Kommune, 2005, s. 6). 
 
För de som prioriterade karriären var boendekvalité att ha korta 
avstånd, vilket ger kortare transporttid mellan bostad, arbete och 
förskola/skola. Det var även viktigt att kunna ta till vara på stadens 
stora och mångfacetterade utbud av fritidsaktiviteter, de 
kommersiella, rekreativa och kulturella. Karriärlivsgruppen föredrog 
därför att bo nära innerstaden där de även uppfattade att det fanns en 
identitet och autencitet som tilltalar (Advice analyse for Københavns 
Kommune, 2005, s. 5). 
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Katalysatorgruppen drömde om en bostad som skulle vara väldigt 
flexibel, otraditionell och där det fanns plats för deras arbete och 
projekt. Närheten till deras nätverk var också en viktig faktor i 
boendefrågan (Advice analyse for Københavns Kommune, 2005, s. 6). 
 
Man sammanfattade ett antal punkter från Livsformsanalysen som 
sedermera ledde till att planbestämmelsen E0 uppkom: 
 

� En grupp människor med kreativa yrken, vars jobb kommer i 
ojämna tidsintervall, hade en önskan att bo billigt. 

� Människor som startar upp företag, särskilt kreativa 
verksamheter, önskar korta avstånd mellan boende och 
arbete. 

� Positiv konkurrens och nätverkande behövs. Synergieffekter 
önskas där företag kan nyttja varandras kunnande. 

� Man vill ha ruffiga ”fulfina” områden som skapar plats för 
invånarna att själva påverka sin omgivning. 

(Länsstyrelsen. 2008, s. 1) 
 
Med stöd av resultatet från Livsformsanalysen uppkom i 2005 års 
Kommuneplan för Köpenhamn en ny beteckning att använda i 
lokalplanerna, E0, som ett försök att stödja stadens kreativa 
tillväxtmiljöer, leva upp till målet att bygga ut och stärka stadens 
position som kunskapsbaserad, kreativ och mångfaldig metropol 
(Länsstyrelsen. 2008, s. 1) 
 
Ett E0-område innebär att lokalplanen har en maximal 
byggnadsprocent på 60 och en friarealprocent på minst 20. Inom E0-
området får det finnas verksamheter såsom lättare industri, handel 
hantverk, lager, grossist och transportverksamhet med tillhörande 
administration, även serviceverksamheter och andra verksamheter 
som naturligt kan passas in i området. Bostäder får finnas i direkt 
anslutning till verksamheter men bostadsandelen får inte överstiga 
40% av områdets areal. Maximala byggnadshöjden är satt till 20 meter. 

Bullernivåer får inte överstiga 65dB och bostäder måste ha en tyst sida 
där bullernivån inte får överstiga 55dB (Länsstyrelsen. 2008, s. 2) 
 
Det E0-område som tillkommit efter 2005 års kommuneplan är ett 
försök som ska utvärderas och de första effekterna tror man sig kunna 
se först under åren 2012-2013 (Länsstyrelsen. 2008, s. 2) 
 
Det första E0-området som togs fram i Köpenhamn blev Skjulhøj Allé, 
det ansågs har särskild potential för kreativ verksamhet som kan skapa 
underlag för inpassning och vidare utveckling av särskilda kulturella 
aktiviteter. Syftet med planen var att utvecklingen av dessa kulturella 
aktiviteter kunde finna stöd samtidigt som områdets dåvarande 
karaktär med blandning av verksamheter och bostäder upprätthölls 
med särskild hänsyn till verksamhetsdelen. Området bestod av en 
blandning av verksamheter såsom handel, lager, billackeringsfirma, 
tryckerier men även bostäder och en cirkus (Länsstyrelsen. 2008, s. 2) 
 

 
Flygfoto av området Skjulhøj Allé sett från syd. (Københavne Kommune. 
2007, s. 3) 
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De kreativa verksamheterna var det viktiga i området, detta innefattar 
t ex reklambranschen, projektarbetare, konstnärer, delar av IT-
branschen och journalister. Med E0-bestämmelsen kan man uppfylla 
de krav och förväntningar de i den kreativa gruppen och även de i 
katalysatorgruppen ställde på staden. Boende och arbete tätt inpå 
varandra och möjligheter att vara med och utveckla området till det de 
boende anser attraktivt (Advice analyse for Københavns Kommune, 
2007, s. 3). 
 
Eftersom planbestämmelsen innebär att man kan behöva tåla en högre 
grad störningar än i ett traditionellt bostadsområde så får man endast 
bo i området om man även bedriver verksamhet där. Hälsovådliga 
verksamheter är inte tillåtna och samma risk- och brandregler gäller 
som i övriga Danmark (Malmö stadsbyggnadskontor 2009, s. 69). 
 
Nu har det snart gått 5 år sedan planbestämmelsen användes för första 
gången, och under denna tid har inga klagomål inkommit till 
kommunen. Det ska nu göras en analys för att ta reda på om målen 
och syftet för området har uppfyllts (Malmö stadsbyggnadskontor 
2009, s. 69). 
 
Danmark har inte samma planeringssystem som i Sverige även fast 
mycket är lika. Ett antal skillnader som kan göra att genomförandet av 
försök med E0-område har kunnat göras i Köpenhamn är:  
 

� I Danmark gör man inga byggavtal med byggherrar. 
� I Danmark får kommuner inte betalt för att ta fram lokalplaner 

(detaljplaner). 
� I Danmark har en lokalplan ingen genomförandetid. Nytt 

planarbete kan påbörjas direkt efter antagande. 
� En lokalplan tar mellan 9-12 månader att upprätta dvs. fram till 

laga kraft. 
� Kommuneplanen (översiktsplan) är juridisk bindande och styr 

upprättandet av lokalplaner och rammeplaner. 

� Den danska lokalplanen har även bestämmelser i textform till 
skillnad från de svenska detaljplanerna där planen är 
bindande. 

� Miljötillstånd är endast giltiga i 8 år innan ny prövning måste 
göras. 

(Länsstyrelsen. 2008, s. 1) 
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Delanalys 

E0 bestämmelsen är intressant, det som gör den intressant är inte 
bestämmelsen i sig utan hur den har arbetats fram av Köpenhamns 
stad tillsammans med invånarna, man har lyssnat och försökt utforma 
ett sätt att bemöta detta på. E0-bestämmelsen är i sig inte nödvändig 
här i Sverige då vi har planbestämmelser som gott och väl täcker vårt 
behov.  

Eftersom Köpenhamns stad arbetat fram en vision på hur de vill att 
staden ska kunna se ut och fungera så har de efter de 
förutsättningarna paketerat lösningen i bestämmelsen, sen att vårt 
paket här i Sverige kan se helt annorlunda ut spelar egentligen ingen 
roll. Så länge vi överhuvudtaget försöker skaffa oss en paketerad 
lösning som alla kommuner och myndigheter godkänner och tillämpar. 

Köpenhamn kommer som sagt få många svar redan år 2012 då 
området utvärderas och kommunen räknar med att de första 
effekterna kan avläsas. Då kan vi i Sverige undvika de problem som 
eventuellt uppstått för danskarna. Därför är E0 intressant för oss. 
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5. Vad är konsekvenserna av 
funktionsseparering? 

 
Det är många som har adresserat och identifierat problem som 
uppstått i och med den modernistiska funktionssepareringen. Det här 
avsnittet i rapporten syftar till att åskådliggöra argument som idag förs 
fram av motståndare till funktionsseparering. Den huvudsakliga källan i 
detta kapitel utgörs av Jerker Söderlind som  är en av många kritiker, i 
sin bok Stadens renässans sammanfattar han dock mycket av den kritik 
som framförs idag i både artiklar, debatter och andra forum. 
 
Detta kapitel är viktigt för mitt arbete för att visa på de argument som 
förs fram som kritik av funktionsseparering och de positiva effekterna 
av alternativet, funktionsintegrering. 
 
Jerker Söderlind är Arkitekt SAR/MSA, Stadsforskare och lärare vid KTH 
Samhällsbyggnad avdelning för regionala och urbana studier. Han skrev 
1998 boken Stadens renässans: från särhälle till samhälle: om 
närhetsprincipen i stadsplanering.  
 
 En civilisation där olika särintressen bygger var för sig ger olika 
 öar av funktionella och sociala gemenskaper i ett hav av 
 ingemansland. Människorna rör sig sedan mellan dessa olika 
 öar genom de broar som transportsystemet utgör.  
 (Söderlind, J. 1998, s. 9) 
 
Söderlind anser att Acceptera och CIAM:s deklaration Athenchartat 
fortfarande präglar vår planering och att vi fortfarande ser en våg av 
motorvägsutbyggnader kring våra svenska städer. Han menar att det 
som byggs idag inte på något sätt ens kan kallas för stad utan någon 

form av icke-stad, förort, bebyggelsekoncentration, 
exploateringsområde, sovstad, kontorsstad, köpstad, filmstad, 
trädgårdsstad, industriområde, bostadsanhopning, arbetsområde, 
köpcentrum, boplats, markexploatering, området eller kort och gott 
”zon”. 

 
Enligt Söderlind (1998, s. 72) kräver den funktionsseparerade och 
utspridda staden väldigt snabba transportmedel. Ju högre hastigheter 
människor kan färdas med och ju billigare transporterna är, desto mer 
utspridd kan staden vara. Söderlind (1998, s. 72) refererar i sin bok till 
Peter Calthorpes bok The Next American Metropolis i vilken han menar 
att det stereotypa amerikanska förortslandskapet med isolerade 
enklaver underminerar det politiska intresset hos medborgarna, och 
att det är bilen som idag definierar vår byggda miljö. 

Icke-stad och bostadsanhopning enligt Söderlind (Paolo Margari, 
flickr.com) 
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Vidare anser Söderlind (1998, s. 73) att det lokala har under 1900-talet 
alltmer ersatts av det universella. Ju mer modernt och industrialiserat 
ett samhälle är, desto mindre blir tvånget att hålla sig till lokala 
kulturella särdrag. Han påpekar att det naturligtvis är positivt att 
tekniken har ökat valfriheten, men att det olyckliga är att valfriheten 
ofta används likadant överallt. Han menar att det finns ett tydligt 
samband mellan funktionalismens slätstrukenhet och liktydlighet och 
att det på engelska kallas för ”international style”. 
 
Enligt Söderlind (1998, s. 73) har industrialismen gett upphov till allt 
större företag med enorm ekonomisk styrka, och att detta är naturligt 
då produktion av mer komplicerade varor kräver en stor organisation. 
Han påpekar att detta har haft en stor inverkan på stadsplanering, 
genom att staten får mindre makt och att dessa företagsgrupper kan 
agera som ”små självständiga stater”. Detta anser han är ett problem 
då stora bostadsföretag bygger kompletta bostadsstadsdelar, till 
skillnad mot tidigare när många små byggherrar byggde ett hus i taget, 
och att detta således leder till monotona områden.   
 
Söderlind (1998, s. 73) anser att funktionalismen låg till grund för en 
”icke-urban urbanisering” under 1900-talet. Att svenskarna lämnade 
den lilla ortens sammanhang för att placeras i den lilla isolerade 
bostadsenklavens isolering. Han menar att flytten ofta berodde på att 
man ville skaffa sig ett arbete i staden, men att arbetsplatserna sen 
aldrig var synliga på platsen man kom till. Han berättar att de 
norrlänningar som på 1960-talet flyttade till ”storstaden” egentligen 
aldrig kom fram till någon stad, utan att dem snarare placerades i 
bostadsbyar. Han menar att det var den här funktionssepareringen 
som ledde fram till glesbygdsbornas protester under 1960- och 1970 
talet där folk satte på sig ”Vi flytt‘ int’-märken”. Han anser att det var 

den avsaknad av samhälle och stad som de kom till vid flytten som var 
en del av detta.  
 
Enligt Söderlind (1998, s.75) ledde delvis detta till en politisk passivitet 
hos de stora städernas förortsbefolkning. Han menar att det var svårt 
att hävda sig politiskt eftersom de politiska församlingarna antingen 
domineras av innerstadens befolkning eller är uppdelade mellan 
innerstad och förorter. I många stora städer lyder förortsbefolkningen 
under en lokal kommunal församling där de bor, medans de arbetar i 
en annan kommunal församling. Söderlind (1998, s. 75) ställer sig 
frågan var man ska engagera sig politiskt om arbetsdagens tid 
spenderas i en politisk enhet, boendet i en annan och kanske fritiden 
på en tredje plats i ytterligare en tredje politisk församling? Han menar 
att funktionsseparering således har en politisk dimension.  
 
Enligt Söderlind (1998, s. 111) har funktionssepareringen stor inverkan 
på hur mycket bil och lastbilstransporter som behövs varje dag. 
 
 En extremt funktionsseparerad stad har ett separat område 
 för varje funktion. Alla bostäder inom ett område, alla 
 arbetsplatser inom ett annat område, affärer i ett tredje, skolor 
 i ett fjärde och fritidsaktiviteter i ett femte område o.s.v. 
 Transportarbetet i en sådan stad skulle bli mycket stort.  
 (Söderlind, J. 1998, s. 111) 
 
Söderlind (1998, s. 111) menar att vi har planerat för en massbilism sen 
funktionalismens intrång och att detta har visat sig ha stora 
konsekvenser: 
 

- samhällets utglesning och tvånget till ett högt 
transportarbete. 
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- allt större del av BNP som läggs till tillverkning och 
konsumtion av bilar. 

- förlust av människoliv och skadade i olyckor. 
- ytkrävande motorvägssystem och parkeringsanläggningar. 
- tendens till uppsplittring av funktioner och sociala grupper. 
- utarmning av det offentliga rummet och bristen på mänskliga 

värdiga mötesplatser. 
- en planering där billösa grupper som fattiga, pensionärer, 

barn, ungdomar, sjuka och handikappade bildar en 
”transportsamhällets underklass” 

- allt större del av hushållens tid används för 
persontransporter.                                             

- stadens och landsbygdens förfulning. 
- motorvägarnas barriäreffekter. 
- bilismens ständiga bullermatta. 

 
Söderlind (1998, s. 111)  är på inget sätt ensam att kritisera 
funktionssepareringen och modernismen.  
 
EU (Commission of the European communities) tar i sin Green paper on 
the urban environment (1990) upp flera stora problem som våra städer 
idag har mycket på grund av funktionsseparering.  
 
 Stadsplanering är idag ofta inriktad på exploatering: ny 
 infrastruktur, industriområden, kontorsparker, som frekvent 
 ersätter en innerstadsmiljö. Alla städer försöker attrahera stora 
 företags huvudkontor. internationella institut och 
 industriinvesteringar. Det här har skapat en stor 
 konkurrenssituation mellan städer. I denna situation så hamnar 
 miljö, och livskvalité för stadens invånare på en andraplats i 
 prioriteringsordningen.  

 (Commission of the European communities. 1990, s. 26) 
 
EU adresserar också problemet som uppstår i zonerade områden i 
rapporten och menar att det finns en tydlig länk mellan monokultur i 
samhället och en monofunktionell planering. I rapporten används ord 
som kontorsghetto och menar att det som saknas är balansen och 
harmonin som uppstår av olika markanvändningar och en blandning av 
gående, cyklister men även bilar.  

Eva Bergdahl och Magnus Rönn (2001) tar i sitt working paper 
Planering för funktionsintegrering - problem och utgångspunkter upp 
Göran Carléns kritik i boken Aspekter på storstadens rumsliga 
funktionsuppdelning mot funktionsseparering: 

- Inflexibilitet över tiden. Dels gäller hans kritik 
zoneringsinstrumentet som sådant, d v s trögheterna i att 
ändra planbestämmelser. Dels den tröghet som 
funktionsuppdelningen ger på stadsnivå, genom att det kan 
vara svårt att attrahera eller möjliggöra nya användningssätt i 
monofunktionella områden. I monofunktionella områden 
krävs ofta att hela områden förändras i ett sammanhang för 
att det skall bli möjligt att införa nya användningssätt för 
marken. 

- Funktionsuppdelningens bieffekter. Det finns dels sociala 
nackdelar genom brist på kollektiva nyttigheter som en 
levande närmiljö och social sammanhållning i stadsdelar. Dels 
ineffektiviteten i utnyttjande av tekniska system, 
servicefunktioner och friytor. Oönskade fördelningseffekter 
skapas bl.a. genom att utbudet på funktionsblandade miljöer 
understiger efterfrågan och pressar upp bostadspriser och 
lokalhyror. 
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- Dålig precision i att förhindra negativa externa effekter. 
Utsläpp av ämnen i luften, lukter och buller är exempel på 
negativa effekter i miljön som inte låter sig rumsligt avgränsas 
i staden via bestämmelser som reglerar markanvändningen. I 
reformeringen av PBL har därför andra former för reglering av 
markanvändningen i detaljplanen börjat diskuteras, t.ex. 
gränsvärden för störningar. 

- Zonering som ett sätt att skapa system av effektiva 
fördelningar av verksamheter kan ifrågasättas. Kritiken gäller 
dels att zoneringen har dålig precision i praxis genom att 
kommuner inte specificerar tillåten verksamhet så precist 
som skulle behövs t.ex. ”elektronikindustri” eller 
”huvudkontor” för att ge avsedda incitament till 
lokaliseringsbeslut. Dels att redan vaga beteckningar 
som”småindustri”, ”hantverk” eller ”handel” kan vara nog så 
hämmande för företag i ett senare skede vid 
produktionsomställningar och när efterfrågan på utrymme 
domineras av andra verksamheter. 

- Funktionsuppdelningens motiv är mindre giltiga. Skala och 
störningsgrad hos arbetsplatser har minskat och kan 
förväntas fortsätta minska. Arbetsmarknaden är på väg att 
omstruktureras så att dagligt resande till en bestämd 
huvudarbetsplats minskar i omfattning. 
Funktionsuppdelningen fungerar därigenom allt sämre som 
ett sätt att stödja kollektivtrafiken. Många individer utför 
dessutom flera olika aktiviteter på varierande platser under 
ett vardagsdygn, vilket gör att bilen blir ett överlägset 
färdmedel. 

Funktionsseparering (ecstaticist, flickr.com) 
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Delanalys 

Anledningen att jag valt att ta med så mycket från Jerker Söderlinds 
bok är för att den enligt mig verkligen förklarar just hur modernismen 
har påverkat samhället. Han beskriver inte endast hur den fysiska 
miljön påverkats utan hur detta påverkat samhällets alla delar, och 
speciellt de demokratiska och ekonomiska problem som uppstått. 

Sen är jag mer skeptisk än vad Söderlind är till att problem går att 
planera bort. Det verkar symptomatiskt för de flesta planerare att den 
fysiska miljön är av för stor betydelse. Det jag dock håller med om är 
att modernismen i sen helhet, har lett till ett mindre demokratiskt 
samhälle där vi ser människor i förorterna som är passiva inför sina 
egna öden eftersom de helt enkelt känner att de inte tillhör.  

Eva Bergdahl och Magnus Rönn skriver mycket om hur samhället är 
oflexibelt, att vi i en snabbare värld har trögare och trögare byråkrati 
för den fysiska miljön. Detta är väldigt intressant, att vi i en tid där 
allting ska ske direkt eller så fort som möjligt inte har en snabbare 
byråkrati. Det är kanske för enkelt att skylla det på den demokratiska 
processen och regelverket, men sanningen är att något behöver hända 
så det inte ska ta så lång tid för kommuner att erbjuda företag och 
kommuninvånare en plats i kommunen. 

Det handlar givetvis om trygghet för boende att veta att det i tio år 
framåt inte kommer att etablera ett oljeraffinaderi bredvid bostaden, 
men samtidigt kanske det är viktigare att ha flexibla planer och inse att 
det finns något vi brukar kalla sunt förnuft. Det ska inte behöva vara en 
stor process varje gång en liten butik vill öppna i bottenvåningen på ett 
bostadshus ifall detta är något som är önskvärt. Det vore intressant att 
se en studie som visar hur mycket onödig planering som görs i våra 
kommuner, där detaljplaner görs om bara för en liten ändring. Hur 

många frimärksplaner görs inte idag ute i kommuner för att man inte 
vill ta tag i helheten för det blir för mycket jobb? Planeringen idag är 
för statisk och oflexibel. 
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6. Kritik mot funktionsintegrering 
 
I det här avsnittet var avsikten att presentera kritik mot den 
funktionsintegrerade staden, det har varit svårt att hitta någon sådan. 
Detta i sig är belägg för forskaren Karin Bradleys åsikt. 

Karin Bradley (2009) menar att det finns en konsensus kring den täta 
staden som den enda vägen till hållbar stadsutveckling. Bradley menar 
att det finns en tendens i Sverige att fokusera på en diskurs åt gången 
och att den täta kvartersstaden idealiseras. Enligt Bradley pratar man 
om den täta städen med hållbarhetstermer, medan hon tycker det 
hade varit ärligare i ekonomiska termer. Hon menar att tät 
stadsbebyggelse kan drivas fram av exploatörer och byggherrar som 
vill ha största möjliga avkastning om det vore marknadens önskan. 

Enligt Bradley (2009) så fokuserar man i diskussionen på livet i den täta 
innerstaden vilket hon menar kan innebära fler miljöbelastande resor 
än livet i den glesare förorten. Hon menar att tillvaron i innerstaden 
bygger på att man kan resa därifrån, exempelvis till ett lantställe. 

Bradley (2009) framhåller att hon önskar en bredare diskussion om 
hållbar planering samtidigt som hon säger sig veta att det kan vara 
svårt att kritisera den konsensus som råder kring det täta 
stadsbyggandet. 

Bradley (2009) är tydlig med att hon inte sitter med en lösning på hur 
planering bör utföras men att hon tycker det är farligt att fokusera på 
endast ett alternativ. 

En annan kritiker till den täta staden och funktionsintegrering är 
författaren Lars Mikael Raatamaa (2003) som i sin bok Politiskt våld 
uttrycker sig såhär kring ämnet:  

”De flesta människorna bor i sprawl. Är det då rimligt att fortsätta 
hävda att sprawl är roten till allt ont och helvetet på jorden?” 

Delanalys 

Det är svårt att hitta ny kritik mot funktionsintegrering, men egentligen 
är det väl enklast att se till historien. Problemen var framförallt smuts, 
buller och avgaser från verksamheter. Funktionsintegrering idag skulle 
givetvis inte betyda att staden skulle se precis ut som den gjorde år 
1850, men det är ändå intressant att se till de problem som staden 
hade då. 

Bradley menar att den traditionella staden idealiseras, att vi idag är 
blinda för de problem staden hade och att människor är mer benägna 
att resa om man bor i traditionell stad istället för i sprawl. Jag är 
benägen att hålla med henne då jag inte kunnat hitta mycket 
information som ifrågasätter den traditionella staden som vision.  

Även Raatamaa har en poäng i det han skriver, många bor i sprawl och 
det fortsätter byggas på detta vis, kanske är det så människor vill ha 
det? Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att om inget alternativ ges 
och om inga exempel finns på hur det skulle kunna vara så är det svårt 
för människor att veta vad som kan vara bättre. Om det planerades för 
mer funktionsintegrering så hade möjligheterna ökat för människor att 
välja det boende som för dem var mest attraktivt. 
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7. Bör Sverige planera för ett 
funktionsintegrerat samhälle, och hur ska 
detta i så fall tillämpas i planering? 

 
Kritiken riktad mot modernismen och dess funktionsseparering har 
under de senaste decennierna varit hård. I denna del av rapporten 
presenteras argument för den funktionsintegrerade traditionella 
staden, och även idéer på hur detta ska möjliggöras i Svensk planering. 
 
Detta kapitel är mycket viktigt för mitt arbete då det visar hur flera 
stora aktörer argumenterar för en förändring från 
funktionsseparerande planering till en funktionsintegrerande. I kapitlet 
återkommer jag även till Jerker Söderlind och hans förslag på hur 
funktionsintegrerande planering kan tillämpas i svenska kommuner. 
 
EU (Commission of the European communities) menar i Green paper 
on the urban environment (1990) att erfarenheter visar att en 
blandning av olika funktioner - boende, rörelse, arbete - är möjlig och 
behovet eskalerande. Detta nya koncept tar sin modell från 
traditionellt leverne i de äldre europeiska städerna. De viktigaste 
egenskaperna är hög densitet, socialt och kulturellt mångfald. 
Människor med olika inkomster av olika åldrar och med blandad 
härkomst som lever i samma område skapar grunden för en 
samexistens utan fördomar och misstro  
 
Även Boverket publicerade år 2002 boken Stadsplanera - istället för 
trafikplanera och bebyggelseplanera som för fram liknande tankar.  
 

 Stadsplanera är ingen handbok där det står hur man ska 
 göra. Det är snarare en kunskaps- och inspirationsbok som 
 resonerar kring hur man kan göra och som också visar hur ett 
 antal kommuner har gjort. Stadsplanera vill visa på 
 handlingsalternativ som leder till en sammanhållen 
 stadspolitik - Ines Uusmann (Boverket. 2002, s. 3) 
 
Enligt Boverket är transportsystemet inte långsiktigt hållbart idag, att 
det är därför stadsplanering är nödvändigt. Boverket vill att planerare 
ska anamma ett nytt sätt att tänka och agera där de viktigaste 
budskapen är: 
 

- Stadsplanera istället för trafikplanera och bebyggelseplanera. 
- Ta utgångspunkt i den egna staden och de människor som bor 

och vistas där. 
- Riv barriärerna mellan olika sektorer och gör medborgarna 

delaktiga. 
- Gå i riktning mot den hållbara staden, från normernas mot 

riktningarnas epok. (Boverket. 2002, s. 17) 
 
Boverket (2002) förklarar för oss i boken hur deras vision ser ut för den 
attraktiva funktionsintegrerade staden: 
 
 Boverkets vision är den blandade och attraktiva staden där 
 stadens själ har varit utgångspunkten i planeringen. Vi menar 
 att det måttfulla stadsbyggandet och den successiva 
 förbättringen av byggnader och trafiksystem utifrån platsens 
 förutsättningar och människors vardagsliv är det verkliga 
 långsiktigt hållbara i både små och stora städer och samhällen. 
 Det innebär att kontinuerligt följa förutsättningarna för att 
 åstadkomma en gång- och cykelstad med effektiv 
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 kollektivtrafik. Det innebär även att planera för biltrafik på 
 människornas och stadens villkor. Boverkets vision är framför 
 allt staden som är till för alla. En stad fylld av mänskilga möten 
 där människor vågar och vill vistas på gator och torg alla tider 
 på dygnet, en stad som är planerad även för dem som har 
 svårast att ta sig fram och som är mest sårbara i samhället. Och 
 sist men inte minst en stad där barna kan röra sig fritt på egen 
 hand utan att föräldrarna känner oro. En stad att vara stolt 
 över. Vad innebär det långsiktiga för stadens liv och identitet 
 om barn och även andra utesluts från stadens liv? Inte kan väl 
 det leda till en hållbar stadsutveckling? (Boverket. 2002, s. 28) 
    
Boverket (Boverket. 2002, s. 29) formulerar sen några mål som är 
viktiga för att förverkliga detta:  
 

- Funktioner kan anordnas i rummet så att de huvudsakligen 
kan nås utan bil, det vill säga så att kollektivtrafik, cykel- och 
gångtrafik kan öka så att staden blir tillgänglig för alla. Detta 
beror också på hur olika trafikslags framkomlighet och 
tillgänglighet kan prioriteras om. 

  
 - I vilken mån människor kan förändra värderingar och attityder 
 när det gäller att avstå dels från långa, dels från korta bilresor, 
 särskilt om bilen kan bytas ut mot kollektivtrafik, cykel- eller 
 gångtrafik. Och i vilken mån människor kan acceptera rätt 
 hastighet för stadens biltrafik. 
 

- I vilken mån stadsplanering kan ersätta trafik- och 
bebyggelseplanering och genomföras i en öppen och jämställd 
planeringsprocess där alla stadens medborgare ges möjlighet 
att delta och påverka beslut som rör stadens trafik. 

 
Boverket har i boken flera avslutande delar till kapitel som heter Så här 
kan man göra där de konkretiserar det som skrivits i kapitlen. Enligt 
Boverket är det här en checklista för att komma ett steg på vägen till 
ett stadsbyggande: 
 
Mål: 

Den hållbara staden är: 

- Unik, har en egen identitet. 

- Har närhet till grönska. 

- Är rymligt byggd. 

- Är lagom stor, begriplig och överskådlig i sin uppbyggnad. 

-  Har en blandning av boende, arbete och fritid. 

Enligt Boverket uppnås detta genom att: 

- se, värdera och tillvarata och utveckla de kulturella och 
sociala kvaliteter som finns i staden. 

- använda kunskap och sunt förnuft. 

- vara lyhörd, ödmjuk och omsorgsfull och att ibland ha 
civilkurage. 

- skapa processer och arbetsformer i dialog med stadens 
invånare. 

- arbeta tvärfackligt och tvärsektoriellt. 
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- använda nya synsätt och nya arbetsmodeller. 

(Boverket. 2002, s. 154) 
 

Jerker Söderlind (1998, s. 19-24) tar i sin bok, Stadens Renässans, upp 
12 utgångspunkter för vad han kallar stadens återuppbyggnad. Här 
följer en kort sammanfattning av de 8 av betydelse för rapporten: 

1. Arkitekterna och planerarna är huvudansvariga för den 
stadsplanering som bedrivs. Det Söderlind menar här är att de 
begrepp och tankemodeller som planerare, politiker, 
företagare och andra beslutsfattare använder sig av formar 
mycket. Han menar att ordet har stor makt över tanken i vår 
tid och därigenom staden. 

2. Arkitektur och stadsplanering är två artskilda verksamheter. 
Enligt Söderlind tar stadsplaneraren rollen som motsvarar 
juristens eller den politiskt sakkunniges. Planeraren lägger 
fram förslag till riktlinjer, ramar och mål för verksamheten. 
Förslagen stadsfästs eller förkastas genom politiska beslut och 
verkar genom långsiktigt verkande lagar och förordningar. Han 
menar att stadsplaneraren har endast ett politiskt uppdrag 
med helhet som perspektiv. Stadsplan = politik. Han menar att 
en arkitekt har en annan position. En husarkitekt, 
landskapsarkitekt eller inredningsarkitekt som arbetar på 
uppdrag företräder en klients särintresse. Enligt Söderlind är 
Arkitektur = Marknad. Sedan konstaterar han att för att få en 
stad i balans krävs Stadsplan + Arkitektur = stad i balans. 

3. Den moderna icke-staden är ett systemfel som bör åtgärdas. 
Enligt Söderlind så ska inte städer, stadsmiljöer, 
transportsystem eller enstaka byggnader som är oacceptabla 

ur ekonomiskt, ekologiskt eller kulturellt perspektiv inte 
produceras - även om det skulle finnas en viss efterfrågan på 
dessa. Han konstaterar att den traditionella staden är i de 
flesta fall överlägsen den moderna icke-staden även vad det 
gäller dessa tre perspektiv.  

4. Den traditionella staden är överlägsen icke-staden ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Söderlind förklarar att markvärdet 
beror på många faktorer. Söderlind påpekar att det finns en 
anledning att den dyraste tomten i sällskapsspelet Monopol 
heter Norrmalmstorg. Han konstaterar att de fastigheter som 
ligger kring Norrmalmstorg är bland de dyraste i verkligheten i 
Stockholm, och att detta inte bara beror på att Norrmalmstorg 
ligger centralt utan även på den typ av stadsmiljö som 
Norrmalmstorg utgör. Söderlind anser att principen om utbud 
och efterfrågan talar för att den mest lönsamma inriktningen 
på stadsbyggande skulle vara produktion av blandad 
traditionell stadsmiljö. Enligt Söderlind så är långa avstånd och 
gles och utspridd stad dålig för näringslivet i staden och menar 
att närhet även är viktig i vår digitala ålder och hänvisar till 
Silicon Valley där likartade företag i närhet av varandra drar 
nytta av varandra. 
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5. Den traditionella staden är kulturellt överlägsen den moderna 
icke-staden. Enligt Söderlind så erbjuder den traditionella 
stadsmiljön fler möjligheter till möten, konfrontationer och 
samarbete mellan olika yrkesgrupper, generationer, 
socialgrupper och verksamheter än den miljö som delar in 
befolkningen efter typ och verksamhet. Han drar en parallell 
till naturen där en hög artrikedom och variation skapar mer 
robusta och utvecklingsbara system än monokulturer. Han 
menar att den blandade staden ger en rikare mänsklig kultur 
än den moderna, genomplanerade staden. Han anser att 
staden inte ska vara ett regelverk för byggande utan att det 
ska skapa ett socialt förhållningssätt mellan människor, 
baserat på tolerans, mångfald, samverkan, icke-uteslutande 
tankesätt och frihet. Enligt Söderlind skapar renodlade 

bostadsområden förväntningssystem där nya arbetsplatser 
eller en måttlig ökning av trafiken direkt uppfattas som 
störande, och att bygga nya bostäder i ett arbetsområde inte 
stämmer med arbetsområdets förväntningssystem. Att det 
från början funktionsdefinierade området skapar en intolerans 
mot annorlunda funktioner. Söderlind anser att det som i den 
funktionsdefinierade icke-staden upplevs som en ”oacceptabel 
störning” t.ex. en krog i en bottenvåning av ett bostadshus 
eller uppförande av en moské på granntomten istället i en stad 
upplevs som en tillgång, ett plus, någonting som skapar liv och 
bidrar till ”stadens puls”. 

6. Den traditionella staden är ekologiskt överlägsen den moderna 
icke-staden. Enligt Söderlind är den täta och blandade staden 

mer ekologiskt uthållig och resurssnål än den glesa och 
funktionsuppdelade icke-staden. Att den traditionella 
stadens kortare avstånd minskar behovet av transporter 

och gör det möjligt att hålla nere energianvändning, utsläpp 
och föroreningar. Söderlind anser vidare att en tät bebyggelse 
sparar naturen, att om en stads befolkning bor och arbetar i 
fyra våningar höga hus krävs bara en fjärdedel så stor bebyggd 
markyta, jämfört med om samma befolkning bor och arbetar i 
envåningshus. Söderlind ställer sig även frågande till hur tät en 
stad bör vara och han anser att det är en värderingsfråga och 
inte bara har med ekologi att göra. Han konstaterar att det till 
exempel kan vara trevligt att bo nära marken och ha ett träd 
utanför fönstret, även om ett glest boende ofta ger längre 
transporter och mer resursförbrukning än en tät stad. 

7. Stadens grundläggande form är tidlös och absolut. Söderlind 
menar att den traditionella staden skapar regler och 
förväntningssystem som gör människor mer toleranta och 

Den traditionella staden (Stuck in Customs, flickr.com) 
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inriktade på samarbete och gemensam överlevnad än icke-
staden. Han anser att även om det kan anses gammalmodigt 
av vissa inom arkitekturkåren så bör vi tillämpa en 
organisationsform som kombinerar individuell frihet med 
gemensamt ansvarstagande. Särskilt då alternativet, den 
moderna icke-staden, är en organisationsform som ger 
isolering och ovilja att ta ansvar för helheten. Söderlind 
förkastar myten ”formen följer funktionen” som lanserades på 
1930-talet av funktionalisterna. Han menar att funktionen 
istället anpassar sig till de hus och stadsplaner som erbjuds. 
Enligt Söderlind så är det hopplöst att skräddarsy hus och 
stadsplaner till tidsbundna verksamheter, detta skapar 
låsningar i den framtid som ingen kan förutse. Han anser att 
det viktiga framöver är att skapa byggnader och planer som är 
så generella att de erbjuder en praktisk och föränderlig ram för 
livet. Söderlind poängterar att det är viktigt att inse att 
generella planer inte är samma sak som generella hus utan att 
det är viktigt med en unik utformning och ett arkitektoniskt 
uttryck som tar hänsyn till det lokala klimatet och kulturen, 
men att användningen sedan bör släppas fri. 

 

8. För att återvinna ett missbrukat förtroende måste 
stadsplaneringen ta två steg bakåt och två steg framåt. 
Söderlind anser att det idag kan vara svårt att återupprätta en 
stark stadsplanering. Han menar att ordet planering av många 
uppfattas som något auktoritärt, odemokratiskt, onödigt och 
kanske även rent av skadligt. Enligt Söderlind ger ordet 
planering för vissa människor associationer till 1960-talets 
genomplanerade bostadsområden och rivningar inne i 
stadskärnorna. Han menar att alternativet till dålig planering 

inte är att avstå från att planera, det vill säga att tänka i förväg. 
Vidare anser Söderlind att om arkitekter och planerare ska 
kunna återvinna byggbranschens och allmänhetens förtroende 
så måste båda yrkesgrupper acceptera att de inte kan 
bestämma i detalj hur samhället eller staden ska ordnas och 
användas. Söderlind förklarar vad han menar med två steg 
bakåt och två steg framåt: 

Två steg bakåt: 

1. Han menar att vi bör avskaffa funktionstänkandet vad det 
gäller enskilda hus, kvarter och stadsdelar. Söderlind anser att 
det inte är stadsplanerarnas sak att fastställa att ”här ska man 
bo eller bara studera eller bara köpa”, utan att vi bör använda 
oss av generella planer och generella hus som ger människor 
frihet och svängrum. 

2. Söderlind menar att vi även bör avskaffa 
professionsuppdelningen mellan experter på trafik/rörelse och 
experter på byggnader/platser. Enligt Söderlind så bör 
planering för bebyggelse och planering för rörelse 
sammanföras till ett enda yrke. Söderling menar att den 
traditionella stadens samspel mellan gata och hus bör 
återuppstå och att arkitekter och trafikingenjörer borde arbeta 
tillsammans och ta till sig varandras synsätt. 

 

Två steg framåt: 

1. Söderlind förespråkar en etablering av fysiska planer som 
kan hantera åtminstone de närmaste 50 årens byggande och 
utveckling. Han menar att många svenska städer anlades efter 
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sådana långsiktiga planer på 1600-talet. Enligt Söderlind ska 
planerna helst hållas enkla och vara långsiktigt verkande och 
fysiskt sammanhängande. Han anser att det självklart bör 
reserveras utrymme för framtida okända behov i planerna, och 
att de inte bara ska behandla nya områden utan att planering 
för existerande områden är minst lika viktig. 

2. Enligt Söderlind bör vi etablera ekonomiska och ekologiska 
spelregler som effektiviserar användningen av kapital, mark, 
naturresurser, transportanläggningar, byggnader, 
avfallshantering etc. Han menar att Ekonomi och ekologi 
handlar i grunden om samma sak - hushållningen med 
resurser. Söderlind anser att ett regelsystem bör utformas så 
att det som är önskvärt för samhället som helhet är lönsamt 
för den enskilde aktören - ett företag, ett hushåll etc. Han 
påpekar att det ska vara lönsamt och tillåtet att bygga den stad 
som efterfrågas och som hushåller med sin energi, tid, råvaror 
och människor. Söderlind menar att ett robust regelsystem för 
effektiv marknadsekonomi kan ge en ekologiskt stabil 
stadsutveckling. 

Jane Jacobs (1961) som var en amerikanskfödd kanadensisk författare 
och aktivist som framförallt intresserade sig i urbana frågor ansåg att 
de fundamentala byggstenarna i en väl fungerande stad var:  

1. The District, and indeed as many of its internal parts as 
possible, must serve more than one primary function; 
preferably more than two. 

2. Most blocks must be short; that is, streets and opportunities 
to turn corners must be frequent. 

3. The district must mingle buildings that vary in age and 
condition, including a good proportion of old ones so that they 
vary in the economic yield they must produce. This mingling 
must be fairly close-grained. 

4. There must be a sufficiently dense concentration of people, 
for whatever purposes they may be there. 
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Delanalys  

Det är tydligt att Boverket är av samma åsikt som många andra: att 
modernistisk planering har visat sig förlegad. Att det är dags att 
planera för en blandad stad, är inga nyheter utan någonting som 
exempelvis Jane Jaocbs skrev om för 50 år sedan. Det finns hyllmeter 
skrivna om hur bra det är med stad och om hur dåligt det är med 
funktionalism/modernism. Problemet är att det är väldigt enkelt att 
säga vad som behövs och vad som inte fungerar.  

Boverket presenterar inte en enda lösning på något som helst problem 
i sin bok Stadsplanera – istället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera. Det är svårt att stadsplanera om råden Boverket 
ger en är att kommunen ska vara lyhörd, ödmjuk och omsorgsfull och 
ibland ha civilkurage i kombination med ett nytt synsätt och nya 
arbetsmodeller. Jag vet inte om det säger något för alla andra förutom 
mig, men det kan vara de mest ospecifika instruktioner som någon 
någonsin getts. Hur ska kommuner egentligen kunna stadsplanera om 
det inte finns bättre instruktioner än dessa? 

Söderlind tar dock upp några intressanta saker, såsom att våra planer 
är alldeles för reglerade, att vi borde göra fysiskt reglerande planer 
som är öppna i sin markanvändning. Det känns som att lösningen 
kanske är aningen mer komplex än så; hade det fungerat precis som 
Söderlind säger hade vi aldrig behövt införa planmonopol. 

Jag tror att Söderlind har helt rätt i att funktionstänkandet behöver 
försvinna, då all typ av zonering är av ondo i det här fallet. Enligt mig 
vore det inte alls dumt att inom stadens gränser reglera stadens fysiska 
utformning i stadsplaner och ta funktionsbestämmelse i 
bygglovsansökan. Detta hade möjliggjort för blandade städer med 
många funktioner, där snabb hantering av bygglovsärenden kunde 

möjliggöra för i princip vad som helst som passar in i staden. Problemet 
med detta är att Länsstyrelsen antagligen skulle kräva enorma 
utredningar i dagens läge om man vill ha detaljplaner som är öppna för 
nästan vad som helst. 

Det känns som att alla vill åt samma håll men ingen vet hur vi ska ta oss 
dit. Det enklaste vore väl att peka ut områden för blandad bebyggelse i 
översiktsplanen, upprätta detaljplaner som är öppna i funktionerna 
och sedan diskutera med sin länsstyrelse hur man bör gå tillväga och 
vilka utredningar som skulle behöva genomföras för att det ska 
fungera. 
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8. Slutanalys 
 

I mina delanalyser har jag analyserat varje del för sig, här kommer jag 
att göra en mindre sammanfattning som svarar på frågorna jag ställde i 
början av rapporten. 

� Hur planerar vi idag i Sverige för verksamheter? 
 
Kommuner pekar idag ut sina tänkta industriområden i 
översiktsplanen, och utvecklar därifrån sedan detaljplaner. Till 
praktiskt grund för arbetet ligger ofta Bättre plats för arbete 
som skrevs av Boverket 1995. I Sverige har vi ännu inte 
påbörjat arbetet med praktiskt funktionsintegrering i 
samhället. I Sverige idag så fortsätter vi praktisera 
modernistiska planeringen, vi delar upp planeringen i 
bostadsområde, industriområde och köpcentrum. Det finns en 
strömning i tidsskrifter, litteratur och utbildning att alla vill ha 
blandstaden. Vi står inte och stampar och är nöjda med 
planeringen idag, utan Sverige är på väg, det är bara inte riktigt 
klart hur det ska bli än. 

� Vad är konsekvenserna av funktionsseparering? 
 
Konsekvenserna är att många fler än nödvändigt behöver en 
bil, och känner sig utanför i samhället. Att vi får ett samhälle 
som inte är tillräckligt flexibelt, vi låser oss i mönster som tar 
för lång tid att förändra när vi inser att det vi planerat för inte 
längre är önskvärt. Vi spenderar enorma summor pengar på att 
planera för funktioner som redan rimligen borde tillåtas på en 
viss plats med en viss funktion. Det sker mycket planering i 
onödan. 

� Bör Sverige planera för ett funktionsintegrerat samhälle, och 
hur ska detta i så fall tillämpas i planering? 
 
Det borde vi, det finns stora fördelar. Många transporter skulle 
minska och människor skulle känna sig mer delaktiga i 
samhället. Jag tror det viktigaste är att likt Köpenhamn, 
komma överrens om en standard för hur stadsplanering ska 
hanteras, om vi likt Danmark ska paketera det i en 
planbestämmelse eller om vi helt enkelt ska göra fysiska 
stadsplaner där funktion inte regleras till en början. Jag anser 
att viktigaste är att ta fram en standard på ett tillvägagångssätt 
som är accepterat och tillämpat av både kommuner och 
tillsynsmyndigheter. 

� Är Sverige på väg mot ett funktionsintegrerat samhälle? 

Delvis, som jag tidigare skrev så finns det en tydlig riktning i 
dagens litteratur, utbildningar och tidsskrifter att en tät och 
funktionsintegrerad stad är något eftersträvansvärt. Att vårt 
grannland Danmark redan har försökt sig på en detaljplan som 
tillåter funktionsintegrering med verksamheter och bostäder 
kan vara en vägvisare. Det behövs dock en förändring och en 
uppdatering inom lagstiftning, riktlinjer och 
rekommendationer från politiken och boverket. Det lär dröja 
innan  funktionsintegrering slår igenom i den kommunala 
planeringen men i mitt arbete har jag fått flera indikationer om 
att intresset finns och tids nog lär en realistisk 
funktionsintegrerande detaljplan tas fram även i en svensk 
kommun. 
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Vägen från historiken fram till boverkets Bättre plats för arbete 
förklarar varför svenska planerare fortsätter med en modernistisk 
planering som idag ifrågasätts av många. Intervjuerna visade dock att 
ett intresse finns för mer funktionsintegrerade planer men det hela 
faller på att möjligheterna är mycket små och begränsingarna stora för 
en sådan plan då lagstiftning och riktlinjer inte kan kringgås. Danmarks 
försök med en ny planbestämmelse, E0, visar dock att det ska gå att 
lösa och att det går att börja i liten skala för att sedan utvärdera och se 
om funktionsintegrerade planer är något att satsa på. 

Genom arbetet har det funnits svårigheter att hitta kritiska röster kring 
funktionsintegrering samtidigt som jag har fått begränsa mig när det 
kommer till de positiva. Viktigt är dock att framhålla att det inte finns 
ett så enkelt svar som att funktionsintegrering är lösningen överallt. 
Den fysiska planeringen är ständigt i utveckling och de många problem 
som visat sig följa med den modernistiska funktionssepareringen visar 
att en drastisk förändring behövs. För att komma framåt behöver 
svenska kommuner få draghjälp av lagstiftningen för att få möjlighet 
att skapa en ny typ av planer och nya bostads- och 
verksamhetsområden.  

Karin Bradley har dock en viktig poäng i att hon önskar en bredare 
diskussion, separering eller integrering är de två planerinssätt som 
behandlas i detta arbete, men kan det finns andra sätt att tänka kring 
planering?  

Förhoppningsvis får vi se en utveckling av svensk samhällsplanering 
inom en snar framtid, där svenska planerare vågar och har verktygen 
för att se om funktionsintegrering är en del av en framtida 
planeringspraxis.
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