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Förord  
 
Det här examensarbetet har utförts som en avslutande kurs på  
programmet Samhällsbyggnad med inriktning samhällsplanering på  
Luleå tekniska universitet.  

Allra först vill jag tacka alla de som har engagerat sig i mitt arbete med  
framtagandet av den här rapporten. Ni har bidragit med viktig information, alla möjliga 
tips, smarta idéer samt all tid ni ägnat åt mig under projektperioden.  
Jag är evigt tacksam för allt stöd jag fått under arbetets gång.  

Särskilt vill jag ägna några extra ord till mina externa handledare Anneli Jonsson och 
Frida Wikström som ska ha ett stort tack för ert engagemang, era idéer samt granskning 
av mina texter och lösningsförslag. Stort tack till er! 

Jag vill även tacka de personer som ställt upp på mina intervjuer.  
Dessa respondenter har varit mycket viktiga för att examensarbetet skulle kunna genom-
föras och studeras utifrån ett genomförandeperspektiv.

Luleå augusti 2015
Lisa Andersson

Lisa Andersson
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Sammanfattning  
 

I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen på Ramböll, planavdelningen i Luleå 
blev jag tillfrågad att utreda och öka kunskapen kring rättssäkra genomförandeinriktade de-
taljplaner kopplat till ämnet social hållbarhet som är en viktig del i dagens detaljplanering.  
 
Jag har i detta arbete valt att rikta in mig på en typ av planbestämmelser på allmän plats-
mark, dvs mark som ägs av kommunen. Denna grupp planbestämmelser kallas för egen-
skapsbestämmelser och är till för att detaljstyra hur allmänna platser inom en detaljplan ska 
utformas. 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det i detaljplaner genom dessa utvalda plan-
bestämmelser var möjligt att reglera fysiska aspekter kopplat till social hållbarhet, samt 
att dessa aspekter var rättssäkra. Hur social hållbarhet definierats och tolkats har hämtats 
från ett tidigare examensarbete som Anneli Jonsson genomförde 2014 (Jonsson, 2014). Där 
undersökte hon vilka fysiska aspekter som påverkade social hållbarhet i småstaden. Syftet 
var även att utreda ifall det fanns planbestämmelser som reglerats i detaljplaner trots att de 
inte var rättssäkra. 

För att få fram ett underlag till uppsatsen genomfördes en litteraturstudie, undersökning av 
gällande detaljplaner samt två stycken intervjuer som tillsammans har utgjort grunden till 
den här examensarbetet.

När det gäller planbestämmelser som saknar lagstöd var det något som förekom 
rätt ofta. Däremot kan det ur ett genomförandeperspektiv vara nödvändigt att forsera fram 
detaljplaner och därför kan inte alla bestämmelser alltid vara korrekta, om nu  
huvudsyftet är att snabbt genomföra en plan. 

Förrutom planbestämmelser som saknar lagstöd är det vanligt att otydliga planbestäm-
melser förekommer. Det finns planarkitekter som gärna vill bestämma hur byggnaden ska 
utformas med färg, val av material och mer detaljstyra planen genom egenskapsbestämmel-
ser. Detta kan resultera i alltför långa och svårtolkade beskrivningar för bygglovsprövnin-
gen som är nästa steg, när en detaljplan vunnit laga kraft. 
 
Ett exempel på detaljplaner som är otydliga eller saknar lagstöd är när social hållbarhet 
reglerats i detaljplaner vilket blir mer och mer vanligt i dagens planering. Social hållbarhet 
är ett diffust ämne och det kan vara svårt att inte bli för detaljerad i planbestämmelserna. 
Därmed ska denna typ av detaljplaner helst undvikas och det bästa är ifall alla planbestäm-
melser är korrekta enligt plan- och bygglagen. Då besparas både tid och pengar.
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Ordlista 
Syftet med att upprätta en detaljplan är att reglera och bestämma anvädningen av mark- 
och vattenområden. Detta regleras med sk planbestämmelser, som ska ha lagstöd enligt 
plan- och byggkagens (PBL) fjärde kapitel. I detta arbete har jag identifierat och tittat 
närmare på en grupp av planbestämmelser som kallas egenskapsbestämmelser. Denna 
typ av bestämmelser används för att reglera utformning av ett område.  
 
Egenskapsbestämmelser kan användas på både allmän plats, där kommunen äger områ-
det eller på enskild mark där det är en privatägare eller företag etc. som äger marken. I 
det här arbetet har jag riktat in mig på egenskapsbestämmelser för allmän plats. Nedan 
följer en ordlista av de egenskapsbestämmelser som jag identifierat och som beskriver 
vad planbestämmelsen har för betydelse.  

lek = aktivitet som är kravlös, lustbetonad och inte målstyrd.  Kravlösa och lustbeton-
ade aktiviteter har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter, 
såväl fysiska som psykiska och sociala. Kan vara både organiserad lek och icke organis-
erad. Rikstermbanken (2013)

snö = Snö kan oftast skottas undan och förvaras på fastighetens öppna ytor eller längs 
med vägkanten. Ibland faller det större mängder snö. Då räcker inte ytorna längs med 
vägar och skottade gångstråk till. I de fallen finns det behov av att transportera bort och 
mellanlagra snön.

friyta = markområde som inte är avsett för byggnader eller trafikanläggningar. Till fri-
yta räknas även sådan yta ovan överbyggd gård eller parkeringsdäck som iordningställts 
för utevistelse, t.ex. lek. Rikstermbanken (1994)

gata = del av gatumark som är iordningställd för trafik och upplåten till allmänt begag-
nande. Enligt PBL ingår gata i allmän platsmark enligt detaljplan. Kommunen är i nor-
malfallet ansvarig för att gator iordningställs och underhålls. Staten kan dock vara väghål-
lare för gata som tillika är allmän. Även enskild väghållning kan förekomma för gata 
inom detaljplan. Begreppet gata kan sålunda förekomma enbart inom detaljplan och i de 
fall kommunen är väghållare. Rikstermbanken (1976)

gång = del av väg eller gata avskild från vägbanan och avsedd endast för gångtrafik. 
Gångbana avskiljs från vägbana genom fysisk anordning, vanligen kantstöd. Vanligen 
förekommer gångbana tillsammans med cykelbana.

x-område = område på kvartersmark som enligt detaljplan skall vara tillgängligt för 
allmän gång- och cykeltrafik. Ett x-område kan t.ex. bestå av en gångväg. 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Ett omdiskuterat och aktuellt ämne inom samhällsplanering är hållbarhet. Ordet hållbar-
het omfattas av tre delar: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet som är beroende 
av varandra. För optimal hållbarhet bör hänsyn tas till alla tre delar. (Boverket, Riksan-
tikvarieämbetet & Arkitekturmuseet, 2009) Det här arbetet  berör det sociala hållbar-
hetsbegreppet. 

1.1.1 Social hållbarhet
I ett examensarbete utfört av Jonsson (2014) beskriver hon att social hållbarhet förenklat 
handlar om att miljöer, stadsdelar och städer ska vara tillfredsställande, det vill säga att 
människor som lever där ska känna att deras behov är uppfyllda både nu och i fram-
tiden. Social hållbarhet är inte en kortsiktig process utan snarare en process som sträcker 
sig över en längre tid där fokus är att se till människans behov och förutsättningar. Det 
finns ingen exakt definition på vad social hållbarhet innebär. Därav kan uttrycket upple-
vas som komplext. Det finns däremot en hel del forskning gjord gällande stadsplanering 
och dess utveckling samt hur det relaterar till den fysiska miljön.  

Enligt Jonsson (2014) handlar social hållbarhet om; att fokusera på människans behov 
för att uppfylla en socialt hållbar stad. Socialt kapital såsom trygghet, jämställdhet,  
integration och föreningsliv är viktigt för att människan ska kunna utvecklas och 
känna sig trygg i den byggda miljön. Det är även viktigt att städerna har en tydlig 
identitet, där stadens utformning är viktig för att skapa en attraktiv miljö där människor 
trivs. Ingen människa är den andre lik och alla har olika behov. Därför är det viktigt att 
inte generalisera utan istället se alla individer. Stadsplaneringen ska fungera nu och i 
framtiden och den ska planeras på ett flexibelt sätt där möjlighet till förändring beaktas.  

Ovanstående fysiska aspekter (fet stil) påverkar den sociala hållbarheten där Jonsson 
(2014) beskriver vidare att ”Hur vi förvaltar och bygger våra städer har tydliga sam-
band med människors hälsa och delaktighet i samhället. Stadens fysiska struktur kan 
påverka den sociala hållbarheten. Det är därmed viktigt att alla aktörer som påverkar 
denna har en gemensam målbild.” 
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1.1.2 Reglera social hållbarhet med planbestämmelser
Det är viktigt under planearbetet att försäkra sig om att planbestämmelserna har lagstöd 
och att detaljplanen kan genomföras i praktiken. Otydliga och bristfälliga  
detaljplaner blir svårare att genomföra och arbetas vidare med i bygglovsskedet. Därav 
är det ytterst viktigt att undvika feltolkningar om vad syftet med bestämmelserna är. 
Optimalt är att detaljplanen tolkas lika oberoende av vem som tar del av den.  
(Boverket, 2014)  

Boverket har i januari 2015 tagit fram nya riktlinjer och bestämmelser hur detaljplaner 
ska genomföras. För att undvika att det regleras för många och för otyliga planbestäm-
melser har ett beteckningssystem med symboler successivt vuxit fram. Exempelvis om 
planbestämmelserna skulle formuleras som en beskrivning på plankartan skulle det 
medföra för mycket information på en gång. Därmed skulle plankartan bli för svårläst. 
Dessa framtagna riktlinjer är en vägledning hur detaljplaner, byggande samt planering 
generellt ska tillämpas.
 
För att uppnå social hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv är detaljplanering ett 
arbetssätt att tillämpa. Framförallt är detaljplaner ett viktigt verktyg för att skapa 
förutsättningar för en effektiv process från planering till genomförande.  
(Hållbar stad, 2015) Därför är det som planarkitekt viktigt att jobba med genomförandet 
av korrekta och lagenliga detaljplaner. Det behövs för att säkerställa ett genomförande 
av detaljplanen.
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1.2 Forskningsfrågor
I detta arbete har jag valt att avgränsa mig och utgå från fyra stycken frågor att besvara 
och diskutera kring. Dessa frågor användes även i kommande två intervjuer.

Huvudfråga  
Finns det planbestämmelser som reglerar fysiska aspekter kopplat till social   
hållbarhet som saknar lagstöd? 

Delfråga 1 
Vad kan konsekvenserna bli om planbestämmelser saknar lagstöd?  

Delfråga 2 
Varför används planbestämmelserna ändå, fast de inte är lagenliga?  

Delfråga 3 
Finns det bestämmelser som har lagstöd, men som ändå inte är lämplig att använda ur 
ett genomförandeperspektiv? 

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det i detaljplaner genom planbestäm-
melser är möjligt att reglera fysiska aspekter kopplat till social hållbarhet. Hur säker-
ställer planarkitekten att dessa aspekter är rättssäkra och kan bidra till att social håll-
barhet uppnås. Syftet är även att utreda varför dessa planbestämmelser ändå används 
trots att de inte är rättssäkra, samt vad konsekvenserna blir av detaljplaner som inte är 
lagenliga.
 

1.4 Avgränsningar
Examensarbetets undersökning av gällande detaljplaner avgränsades till de planbestäm-
melser som är framtagna enligt de nya riktlinjerna i PBL från januari 2015. Vidare har tre 
stycken fysiska aspekter kopplat till social hållbarhet, som identifierats av Jonsson (2014) 
valts ut för analys. 

 • Plats för spontan lek

 • Funktionsintegrering

 • Öppna fasader och entréer mot gata
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2 Metod
Examensarbetet är indelat i fem stycken delar: Förberedande arbete i form av littera-
turstudie som användts för insamlande av fakta, genomgång av gällande detaljplaner, 
intervjuer samt diskussion och slutsats.  
 
Litteraturstudien bestod av insamling av information från LTU (primo), Boverket och 
tidigare examensarbeten som behandlade ämnet. Vidare undersöktes gällande detaljplaner 
och därefter genomfördes intervjuerna. Undersökningen av befintliga detaljplaner har 
utgjort grunden till det här arbetet och utifrån de planbestämmelser som identifierats har 
sedan intervjufrågorna vidare arbetats fram. Studier har genomförts på ca 100 stycken de-
taljplaner från hela Sverige där jag valt att titta närmare på egenskapsbestämmelser inom 
allmän platsmark. Några av dessa utvalda, gällande detaljplaner har valts ut och biläggs 
examensarbetet.

2.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie genomfördes för att få en fördjupad kunskap om planbestämmelser 
och vad de har för inverkan på en detaljplan. Vidare har kunskap inhämtats om hur social 
hållbarhet definieras och hur en stad och dess fysiska struktur kan påverka den sociala 
hållbarheten. Denna kunskap behövdes för att kunna studera relevanta planbestämmelser 
som anses bidra till en stärkt social hållbarhet. För att ta reda på detta har Luleå tekniska 
universitets databaser använts och särskilt sökfunktionen Primo och tidigare forsknins- 
rapporter.  

2.2 Intervjuer
Syftet med intervjuerna var att få ytterligare kunskap om hur planarkitekter arbetar fram 
detaljplaner. En semistrukturerad intervjumetod användes för att framkalla öppna samtal 
men ändå kunna återgå till förberedande frågor om samtalen krävde det. Vid genom-
förandet av intervjuerna användes de fyra forskningsfrågorna, ett förberedande frågefor-
mulär (Hedin, 2011), samt gällande detaljplaner. I bilaga 4 återfinns som exempel några 
av detaljplanerna som har studerats. 
 
Svaren från intervjuerna användes sedan som komplement till den information som hit-
tats via litteraturstudien samt vid genomgång av gällande detaljplaner. Intervjuerna var 
därför ett sätt att komma vidare i utredningsarbetet och säkerställa ett mer trovärdigt  
resultat och resonemang. 
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Intervjuerna genomfördes med nedanstående personer.

    Job van Eldijk, Planarkitekt 
     Ramböll Göteborg.  
     Intervjun genomfördes 2015-05-29

  Robin Sjöström, Planarkitekt  
     Ramböll Göteborg.  
     Intervjun genomfördes 2015-05-29

Se intervjuerna i bilaga 1 och 2.  
 

3 Teori   
3.1 Planbestämmelser och upprättande av detaljplan 
När detaljplaner utformas fastställs användningen och utformningen av bebyggelse-
miljön. Med detaljplaner går det inte att reglera vad som helst och i vissa fall är det inte 
ens lämpligt att reglera med detaljplan trots att det är tillåtet. (Boverket, 2008) 

Allra först bör marken som ska bebyggas kontrolleras att den är passande för  
ändamålet. Det är något som PBL ställer som krav för att få upprätta ny bebyggelse. 
Denna bedömning utgår från 1 kap. 6 § PBL. Kravet är också att hänsyn tas för både 
allmänna och enskilda intressen vilket framgår i 1 kap. 5 § PBL. (Notisum, 2015)

 
Sedan påbörjas en planprocess där detaljplanen genomgår tre stycken skeden och 
därefter har planen vunnit laga kraft, dvs då får marken bebyggas. Dessa skeden kallas 
för samrådskede, granskningsskede och slutligen antagandeskede. När detaljplanen är 
antagen fastslår kommunen att marken är lämplig att bygga på samt att den får bebyggas 
med den omfattning som har angetts utifrån planbestämmelserna. (Boverket, 2008) 
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För att sammanfatta är alltså detaljplanens huvuduppgift att ge förutsättningar för att 
mark- och vattenområden planeras på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling samt för 
att underlätta bygglovsprövningen. I PBL 5 kap. 3-5 §§ anges vad som måste regleras 
med hjälp utav detaljplan. (Notisum, 2015) 

Det är bara de bestämmelser som är nödvändiga för att uppnå planens syfte som ska 
vara med i detaljplanen. Det finns obligatoriska planbestämmelser och frivilliga plan-
bestämmelser. (Boverket, 2008) 
 
Obligatoriska planbestämmelser kan exempelvis vara:

 • Precisering av mark- och vattenanvändning

 • Prövning om marken är lämplig för bebyggelse och byggnadsverk

 • Allmänna platser ska skiljas från kvartersmark

 • För kvartersmark och vattenområden ska användning anges

Enligt de obligatoriska bestämmelserna ska planen delas in i mark- och vattenområden 
och kategoriseras efter allmän plats, kvartersmark eller vattenområde. Det ska även 
redovisas en tid när planen är tänkt att genomföras. (Boverket, 2008)
 
Allmän plats (som jag valt att inrikta mig på i detta arbete) är disponibel för allmän-
heten  och kan till exempel vara gator, torg och parker. Användning av kvartersmark 
i detaljplan menas mark som inte är allmän plats eller vattenområde utan främst mark 
som är avsedd för bebyggelse för enskilt och allmänt ändamål. Vattenområde reglerar 
till exempel hamnar och badplatser. 

I detaljplanen regleras en genomförandetid vilket innebär att inom en viss tid är detalj-
planen tänkt att genomföras och under genomförandetiden får planen inte ändras, ersät-
tas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Genomförandetiden får vara minst 
5 år och högst 15 år. (Notisum, 2015) 
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En detaljplan ska dessutom ange vilken typ av huvudmannaskap den omfattas av. Det 
finns två olika typer av huvudmannakap, kommunalt och enskilt. Vid kommunalt hu-
vudmannaskap är kommunen huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. 
De har då rätt att lösa in den mark som krävs för ny anläggning. 

Vid enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna som genom en gemensamhetsan-
läggning ansvarar för exempelvis vägar och grönområden inom allmänna platser på 
detaljplanen. På kvartersmark tillämpas enskilt huvudmannaskap. (Silver, 2015)

Sedan finns det även frivilliga bestämmelser vilket står beskrivet i 5 kap. 7-8 §§  
(Se bilaga från PBL).
 
När dessa bestämmelser används finns det ingen gräns för hur mycket avgränsningar 
som får utföras. Det ska vara nödvändiga regleringar som beaktar planens syfte. 

Det kan exempelvis vara: 

 • Precisering av mark- och vattenanvändning

 • Bebyggelsens utformning och utförande 

 • Rivningsförbud, markytans höjdläge

 • Markreservat för ledningar, störningsgränser 

I det här examensarbetet har Plan- och bygglag (2010:900) använts. I denna lag tillkom 
det nya allmänna råd 2 januari 2015 som tidigare nämns. Det nya allmänna rådet in-
nehåller generella rekommendationer om tillämpningen av en lagregel eller föreskrift. 
‘‘Ett allmänt råd kan ses som en verktygslåda där en metod eller lösning presenteras’’ 
(Boverket, 2015).

 

 



  

     
Nedanstående tre aspekter från Jonsson (2014) som anses påverka den sociala hållbar-
heten har valts ut för vidare analys och diskussion:

    Plats för spontan lek

      

      Funktionsintegrering
 

 

      Öppna fasader och  
      entréer mot gata

 
Figur 1. Symboler som är utvalda aspekter Jonsson (2014).
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3.2 Social hållbarhet och de fysiska aspekterna  
i stadsmiljön
Sedan lång tid tillbaka har det forskats och diskuterats om ämnet social  
hållbarhet. Något som forskningen verkar vara överens om är att städerna och samhäl-
lets utveckling ska planeras utifrån långsiktiga perspektiv och verka socialt  
uthållig. (Boverket, 2009)  



3.2.1 Plats för spontan lek
Spontan lek är en viktig del av barn och ungdomarnas uppväxt, men framförallt barn 
behöver dessa platser att leka på. Spontan lek enligt (Jonsson, 2014) uppstår exempelvis 
på deras väg till och från skolan eller hemma i närområdet.  

Spontan lek kan uppstå på friytorna längs en gata. För att denna yta ska uppmuntra till 
spontan lek och vara så säkert som möjligt bör gatusektionerna och framförallt trottoar-
erna breddas för att skapa förutsättningar till den spontana leken. Smala gator kan enligt 
(Jonsson, 2014) även begränsa barns möjlighet till vistelsen i det offentliga rummet. 
 
Vidare förklarar (Jonsson, 2014) att de platser som har ytor som uppmuntrar den spon-
tana leken även är de privata innergårdarna. Dessa platser är dock inte lika intressanta 
för barn då de är isolerade från det offentliga livet på gatan. (Boverket, 2015)

3.2.2 Funktionsintegrering
Funktionsintegrering betyder att marken får och ska användas av fler funktioner än 
enbart en. En funktion kan vara bostad, handel, arbetsplats eller service. Det varierade 
utbudet av funktioner skapar trivsel och trygghet samt gynnar den sociala mångfalden. 
Planering i städerna som gynnar en god funktionsintegrering bedöms vara en viktig 
aspekt för att främja en levande stadskärna där människorna trivs. (Jonsson, 2014)
 
3.2.3 Öppna fasader & entréer mot gata
En öppenhet i byggnadens uttryck som synliggör verksamheten som byggnaden inne-
håller är gynnsamt både från det offentliga rummet in till verksamheten, som det är från 
verksamheten ut till de offentliga platserna. Att möjliggöra en synlighet av aktivitet i 
byggnaden samt placera öppna fasader direkt vid gatulivet ger en stimulans och utbyte 
av information av hur samhället fungerar. Vidare talar öppna fasader och entréer mot 
gata för ökad trygghet vilket inbjuder till att mer folk vistas på gatan, och det genererar 
även möten mellan människor. En folktom plats upplevs mer riskfylld. (Jonsson, 2014)
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4 Genomgång av gällande detaljplaner
Nedan redovisas exempel på de planbestämmelser som identifierats, och som är  
kopplade till de tre fysiska aspekter som beskrivits i teoridelen. Bedömningen om dessa 
planbestämmelser är rätssäkra eller inte har Job och Robin som intervjuades 
svarat på. 

4.1 Plats för spontan lek 
Längre ner anges egenskapsbestämmelsen x (observera liten bokstav för x), 
annars är det en allmän bestämmelse som innebär att kvartersmark reserveras för vissa 
allmänna ändamål. Stora X ska användas då marken endast ska utnyttjas i ett visst plan 
eller begränsat hänseende. Egenskapsbestämmelserna snö, gång och gata 
innefattar också platser där barn kan leka spontant.  

Typ av  
bestäm-

melse 

 
Beteckning 

Beskrivning av  
planbestämmelse

Rättssäkert 
JA/NEJ

Hänvisning till 
studerad  

detaljplan

 
Mark och  
vegetation

 
lek 

 

Plats för lek/samvaro 
ska anordnas i direkt 
anslutning till respek-

tive  
huvudbyggnad

 
 

NEJ

 
 

Detaljplan 1

Mark och  
vegetation

lek Lekplats ska finnas 
inom bostadsgård

NEJ Detaljplan 2

Utformning 
av allmän 

plats

 
lek Lekplats skall  

finnas

 
JA

 
Detaljplan 4

 
Utformning 

av allmän 
plats

 
 

lek

Funktioner och  
anlägg- 

ningar för att området 
ska fungera för lek och 

aktivitet ska finnas.

NEJ

 
 

Detaljplan 5

Markens 
anordnande

gård Bostadsgård med lek-
plats ska finnas.

JA Detaljplan 6
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Tabell 1. Redovisar om identifierade planbestämmelser utifrån aspekten plats 
för spontan lek.



Markens 
anordnande

gård Bostadsgård med lek-
plats ska finnas.

JA Detaljplan 6

Utformning 
av allmän 

plats

 
 

friyta

Yta för spontanidrott, 
lek, samlingar samt 
sittgrupper och sitt-
gradänger ska finnas

JA

 
 

Detaljplan 5

Utformning 
av allmän 

plats

 
snö Tillfällig  

snöförvaring

 
JA

 
Detaljplan 8

Utformning 
av allmän 

plats

 
snöupplag

Område för  
upplag av snö från an-
gränsande tomt- och 

gatumark

JA
 

Detaljplan 9

Utformning 
av allmän 

plats

 
gång

Gångväg som får 
användas för transport 

av snö.

JA, men 
otydlig

 
Detaljplan 11

Utformning 
av allmän 

plats

 

gång

Marken ska vara  
tillgänglig för  

gemensam  
gångväg

 
JA

 

Detaljplan 14

Utformning 
av allmän 

plats

 
x

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 
gång och cykeltrafik

JA, men 
otydlig

 
Detaljplan 2

 
Utformning 

av allmän 
plats

 
 

x2

Marken ska vara till-
gänglig för allmäheten 
dygnet runt i syfte att 
medge passage mellan 

punkterna A och B

JA, men 
otydlig

Detaljplan 2
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Tabell 2. Redovisar identifierade planbestämmelser utifrån aspekten  
plats för spontan lek.

Typ av  
bestämmelse 

 
Beteckning 

Beskrivning av  
planbestämmelse

Rättsäkert 
JA/NEJ

Hänvisning till 
studerad  

detaljplan



Typ av 
bestämmelse Beteckning 

Beskrivning av  
planbestämmelse

Rättsäkert 
JA/NEJ

Hänvisning 
till 

studerad  
detaljplan

 
Placering, 

utformning, 
utförande

 
 

v2 

Bottenvåning ska utöver 
entréer till bostadsändamål, 

entréfunktioner till kon-
torsändamål eller parker-

ing utgöras av lokalyta för 
centrumfunktioner.

 

NEJ Detaljplan 

15

Användning 
av  

kvartersmark

 
(C)

Centrumverksamhet som får 
underbygga allmän plats.

 
JA 

 
Detaljplan 

15
 
 

Användning 
av  

kvartersmark

 
 
 

BKHS1 

Bostäder, kontor, småbutiker, 
hantverk, service och förskola 
i bostadshusets bottenvåning 
och i Spångholmsgården med 
högst 3000 kvm handelsyta 
samt högst 500 kvm livsme-
delsyta i Spångholmsgården

JA

 
 
 

Detaljplan 
10

 
Användning 

av  
kvartersmark

 
P1CBS1

Parkeringshus, lokal för cen-
trum ska finnas i bottenvån-
ing. Bostäder samt förskola 
ska finnas inom kvarteret. 

Kontor medges.

NEJ
 

Detaljplan 
3

Användning 
av  

kvartersmark

(CK) Byggnad med angivet än-
damål får uppföras över 

gatumark.

JA Detaljplan 
16
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4.2 Funktionsintegrering 

Tabell 3. Redovisar identifierade planbestämmelser utifrån aspekten  
funktionsintegrering.



 
Typ av 

bestämmelse 

 
Beteckning 

 
Beskrivning av  

planbestämmelse

 
Rättsäkert 

JA/NEJ

Hänvisning 
till 

studerad  
detaljplan

Utseende

 
 

f5

Bottenvåningen ska ha 
markerade entréer, stora 

fönster och medverka till att 
berika gaturummet.

NEJ

 

Detaljplan 

19

Placering, 
Utformning, 
Utförande

 
v8

Entré till trapphus mot allmän 
gata ska vara genomgående 
så att den kan nås från gata 

och från gård. Undantag kan 
ges för skollokaler.

JA
 

Detaljplan 
16

Utformning 
och placer-

ing

 
Ingen  

beteckning

 
Entréer till lokaler i botten-

våning ska placeras mot gata.
JA

 
Detaljplan 

16

Placering, 
Utformning 

och Ut-
förande

 
p2, p3

 
Entré ska placeras mot gata 

och gård.
JA, men 
otydlig 

 
Detaljplan 6

Utformning 
och placer-

ing

 
Ingen  

beteckning

Minst 30 % av fasadytan i 
bottenplan/marknivå mot 

allmänplatsmark ska utgöras 
av fönster eller entréer.

JA
 

Detaljplan 
20

Utformning 
och placer-

ing

Ingen  
beteckning

Stora fasadytor mot allmän-
platsmark (gata och park) ska 

förses med fönster.

NEJ,  
otydlig

 
Detaljplan 

21
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4.3 Öppna fasader och entréer mot gata

Tabell 4. Redovisar identifierade planbestämmelser utifrån aspekten  
öppna fasader och entréer mot gata



 
Typ av  

bestäm-
melse

 

Beteckning 
Beskrivning av  

planbestämmelse
Rättsäkert 

JA/NEJ

Hänvisning 
till 

studerad  
detaljplan 

 
Utformning 

och placering
Ingen  

beteckning

Ny bebyggelse ska utformas 
med en lätt fasad av vit alumini-
um och glas. Entréer ska utfor-

mas som lätta glaspartier.

NEJ, otydlig Detaljplan 

22
 

Begränsning 
av markens 
bebyggande

 
 

x2

Marken får byggas över med 
minsta fria höjd 10 m. Yttre 

fasadkonstruktion, som ska ha 
ett genomskinligt utförande, 

får dock uppföras ner till 3,5 m 
ovan mark, se illustration A.

JA

 
 

Detaljplan 
16

Placering, 
Utformning, 

Utförande

 
f2

Fönster i bottenvåningen 
relaterade till bestämmelse om 
lokalyta för centrumfunktioner 
får högst ha en bröstningshöjd 

om 50 cm, där lokalyta för 
centrumfunktion anordnas ska 

fönsterytans totala area i botten-
våning vara minst 60 % av den 
totala fasadytan i bottenvåning.

JA, men 
otydlig

 
 
 

Detaljplan 
15

Placering, 
Utformning, 

Utförande

 
f1

Enskild byggnad ska uppföras 
med tydligt egen volym och 

uttryck. Variation byggnaderna 
emellan, vad avser fasadma-
terial, färgsättning och fön-

stersättning ska åstadkommas. 
Endast slutna sammanbyggda 

kvarter tillåts.

JA, men 
otydlig

Detaljplan 
15

 
Placering, 

Utformning, 
Utförande,
Utseende

 
 

v2 

På fasad mot PARK (söder) ska 
minst 

15 % av fasaden, inklusive entré 
vara glasad. Fasad mot norr ska 

förses med en fönsteryta om 
minst 20 kvm. Fasad i övriga 
väderstreck ska förses med en 
fönsteryta om minst 10 kvm. 

JA

 
 

Detaljplan 
5
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Tabell 4. Fortsättning



 
Typ av 

bestämmelse 

 
 

Beteckning 
Beskrivning av  

planbestämmelse
Rättssäkert 

JA/NEJ

 
Hänvisn-

ing till 
studerad  

detaljplan
Placering, 

Utformning, 
Utförande,
Utseende

f3
Skylt på byggnad ska ha 

fristående bokstäver och ska 
bidra till att byggnaden får ett 

positivt helhetsintryck.

NEJ, otydlig
 

Detaljplan 
5

Placering, 
Utformning, 
Utförande,
Utseende

f1

Fasad ska utformas med relief 
eller struktur, dock ej kor-
rugerad plåt. Fasader med 

mindre fönsteryta än 10 % av 
fasaden ska ha en utformning 
och ett utförande med belysn-
ing, grönska, sittplatser eller 

liknande för att göras levande.

NEJ, otydlig Detaljplan 
5

Utformning v4
Inom varje kvarter ska det fin-
nas en avläsbar variationsvari-
abel i tillkommande bebyggelse 

i enlighet med definition i 
planbeskrivning.

NEJ, otydlig Detaljplan 
3

Placering, 
utformning, 

utförande

 
f3

De tre kvarteren för bostads-
ändamål längs med Säveån ska 

uppföras med sinsemellan  
individuella uttryck.

NEJ Detaljplan 
15

LISA ANDERSSON 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

15
Tabell 4. Fortsättning



5 Sammanställning intervjustudie 
Under intervjuerna presenterades de identifierade planbestämmelserna samt de 
frågeställningar som introducerats.

5.1 Identifierade egenskapsbestämmelser
Båda planförfattarna diskuterade användandet av ordet ska vid beskrivning av egen-
skapsbestämmelser på kvartersmark. De hade samma åsikt att detaljplaner inte blir 
rättssäkra när tvingande ord används på kvartersmark. Det går inte tvinga någon att 
bygga om inte ett exploateringsavtal regleras förklarade Sjöström. Däremot ansåg 
Sjöström att användning av andra ord såsom får, bör etc. är tydligare ordval. Exempelvis 
nämnde han ordet får. Då anges det vad som får vara på platsen. Det går även uttrycka 
att ”platsen inte får användas för något annat än lek”. Det medför att det inte byggs en 
parkeringsplats eller liknande enligt Sjöström. Eldijk ansåg att ordet bör inte framstod 
tillräckligt tydligt, att det borde undvikas när planbestämmelserna utformas. Han förkla-
rade att ordet bör var en förhandlingsfråga. 

Finns det skillnader mellan kommunalt huvudmannaskap på allmän plats eller enskilt 
huvudmannaskap? Går det att styra vad som ska finnas på platsen beroende på huvud-
mannaskap? På den frågan gav ingen av planarkitekterna något tydligt svar.  Sjöström 
trodde att vid enskilt huvudmannaskap erhålls ett exploateringsavtal till detaljplanen. 

Han nämnde även att vanligtvis studerades endast plankartans bestämmelser (juridiskt 
bindande dokument) fast det ännu tydligare beskrivits i planbeskrivningen. Alltså ifall 
otydliga planbestämmelser identifierats på plankartan kunde det finnas stöd för bestäm-
melsen ändå i planbeskrivningen. Sjöström menade att juristen nog skulle jämföra 
plankartan och planbeskrivningen när den prövades och då se om något var otydligt.  
Det är alltid juristerna som prövar planerna när de överklagas tillade Sjöström. 

Däremot trodde han att planarkitekter slarvade när planbestämmelserna formulerades. 
Det höll Eldijk också med om. På vilket sätt slarvas det? Sjöström svarade att när 
detaljplanerna genomförts fanns det många intressen som sammanvägdes. Även om 
planarkitekten vet att planbestämmelsen ligger i gråzonen för olaglig var det vanligt att 
detaljplanen ändå levererades och förhoppningsvis antogs. Sjöström menade att ifall 
det övergripande syftet var att få igenom detaljplanen kunde inte alla planbestämmelser 
vara till 100 % korrekta. Då skulle inte alla detaljplaner kunna genomföras avslutade 
Sjöström.

LISA ANDERSSON 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

16



5.1.1 Otydliga detaljplaner
Eldijk beskrev precis som Sjöström att många detaljplaner var för otydliga och att det 
fanns planarkitekter som beskrev för mycket. Eldijk tillade att det oftast var för de-
taljerade beskrivningar kring byggnaders utseende men att det inte var din roll som 
planarkitekt. Det var husarkitektens uppgift menade han. Eldijk förklarade vidare att en 
planarkitekt ska se till att bygglovsprövningen blir så lättsam som möjligt utan miss-
förstånd. Därför ska inte planbeskrivningarna behöva läsas igenom för ökad förståelse 
av plankartan. Det ska framgå genom att endast studera detaljplanens bestämmelser 
tillägger Eldijk.  
 
Angående egenskapsbestämmelsen snö gav både Sjöström och Eldijk likvärdiga svar. 
Att snö reglerades på samma sätt som dagvatten, då båda regleras som nederbörd fast i 
olika form. Sjöström menade att även på kvartersmark borde snö regleras på samma sätt 
som på allmän platsmark. Däremot trodde Sjöström att det behövdes ett förtydligande i 
planbeskrivningen vad som gällde med bestämmelsen och varför.

5.1.2 x-områden 

Vidare diskuterades x-områden där Sjöström och Eldijk hade samma åsikt om att x var 
en problematisk bestämmelse. Sjöström berättade att de fått höra att x skulle regleras 
varsamt för att underlätta för kommunens exploateringsavdelningar som upplevde x-
områden som svårtolkade. Varför är x bestämmelsen problematisk? Sjöström berättade 
om en detaljplan han genomfört i en båthamn, där han reglerade flera x bestämmelser 
för att båtkajerna skulle vara allmänt tillgängliga. Sjöström menade att han som  
planarkitekt borde vara återhållsam vad gäller att reglera x bestämmelser. Eldijk nämnde 
liknande svar, men mer kortfattat att x inte var populär att reglera i detaljplaner. Det 
förutsatte att det då reglerades en gemensamhetsanläggning avslutade Eldijk. 

Intervjuerna fortskred sedan med de fyra forskningsfrågorna. Enligt både Sjöström och 
Eldijk gick det att reglera social hållbarhet i detaljplaner. Sjöström nämnde att vanligtvis 
inkom önskemål på sådant som inte var möjligt att reglera i detaljplaner. 
 
Det var vanligtvis önskemål som inte var bygglovspliktiga och där kunde det krocka 
menade han. Sjöström berättade att i Göteborg arbetades det med barnkonsekvens- och 
socialkonsekvensanalyser rätt ofta, och han beskrev om ett arbete där det var en förskola 
på ett tak som låg intill en park. I den parken var det problematik med langare, knark 
och sprutor som hittades i parken. Det var en jätteallvarlig sak och då var frågan hur 
regleras denna problematik i en detaljplan? Var det lämpligt att ens placera en förskola 
här.  
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De kunde ju inte hindra att det fanns kanyler i parken och att reglera en planbestäm-
melse som förbjöd missbrukare att vistas i området var inte möjligt. Sjöström tyckte att 
det var en svår situation och han menade att detaljplaner var det svåraste verktyget att 
reglera sociala aspekter på.

5.1.3 Planarkitekternas svar på forskningsfrågorna
Vad kan konsekvenserna bli om bestämmelsen saknar lagstöd?
Eldijk nämnde att dels kunde planen upphävas ifall planen överklagats. En till kon-
sekvens förklarade Sjöström var att du inte agerade ärligt mot de inblandade. En de-
taljplan som saknade lagstöd innebar att planen inte behövde följas avslutade Sjöström. 
En tredje konsekvens enligt Eldijk var att det politiska och sociala allmänna stödet för 
detaljplanerna minskade och detaljplanerna upplevdes som hotade enligt Eldijk. Han 
förklarade vidare att mycket kritik fanns mot det svenska plansystemet, att planerna 
tillsammans med planprocessen upplevdes krångliga och långsamtgående osv. Bestäm-
melser som saknade lagstöd handlade om att det slarvades samt om personliga relationer 
där planförfattarna själva ville ha makten.  
 

Varför används planbestämmelserna ändå, fast de inte är lagenliga?  
Det var för att få igenom planen. Annars kunde risken finnas att planen blev överprövad 
om det gällde statliga myndigheter, länsstyrelsen som kanske ville ha in olagligheter. Allt 
var i en gråzon menade Sjöström samt att många bestämmelser var otydliga. Eldijk me-
nade att det handlade om missförstånd om den uppgift du har som planarkitekt. 

Givetvis kan du ha byggnadsgestaltning som hobby och ambition. Men det ska inte blan-
das in i din uppgift som planarkitekt. Han förklarade vidare att rollen som planarkitekt 
blev rätt liten och du hade ett litet utrymme att sätta din personliga prägel på detalj-
planen. Det var heller inte lämpligt ansåg Eldijk. 

Finns det bestämmelser som har lagstöd, men som ändå inte är lämplig 
att använda ur ett genomförandeperspektiv?
Eldijk nämnde att han tänkte på x-områden, där marken ska vara allmänt tillgänglig för 
allmän gångtrafik. Det var en typisk bestämmelse som var problemtisk vid genomföran-
det menade han. Detta för att den var otydlig vad gällde vem som skulle betala marken 
och vem skulle vara med och bestämma över den. Det blev oftast en komplicerad situa-
tion där fastighetsägaren måste ansvara för allmän anläggning inom x-områden.
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Sjöström tyckte att det handlade om planbestämmelser som var alltför preciserade. Han 
menade att det skulle vara tydligare beskrivet på plankartan vad som menades med 
bestämmelserna. Ibland kunde det bli för långa och otydliga planbestämmelser. Det 
ansåg han skapade svårigheter för bygglov som skulle ta över planen. Ur ett genom-
förandeperspektiv var x den mest problematiska bestämmelsen ansåg Sjöström. 

 6 Slutsatser & diskussion
Utifrån litteraturstudien och resonemang med handledare formulerades fyra stycken 
forskningsfrågor som utgjorde grunden till det här arbetet. Under sökandet av gällande 
detaljplaner identifierades flera fysiska aspekter som behandlade social hållbarhet. Dessa 
bestämmelser har presenterats under kapitel 3. Under arbetets gång upptäcktes det att 
föreslagen avgränsning att studera fysiska aspekter kopplat till social hållbarhet inom 
allmän platsmark var en för snäv avgränsning. Fler planbestämmelser identifierades 
inom kvartersmark, vilket gjorde att jag i slutändan studerade bestämmelser inom både 
allmän platsmark och kvartersmark för att få ett mer trovärdigt slutresultat.

6.1 Slutsats
Den teoretiska delen i examensarbetet berör inte huruvida sociala hållbarhetsfrågor går 
att reglera med detaljplaner. Jag har under arbetet inte heller identifierat ett lämpigt sätt 
att reglera detta heller. Jag tror precis som Sjöström nämnde att social hållbarhet kan 
vara bättre att hantera med något annat verktyg än just detaljplaner. Jag kan tänka mig 
att olika typer av stadsanalyser kan fungera bra för att identifiera om en stad har en god 
social hållbarhet. Då kan planarkitekten föra dialoger med folk som bor där och utifrån 
dialogarbete dra slutsatser om vilka sociala hållbarhetsaspekter som behöver förbättras 
eller vad som redan är bra etc. 

När det gäller granskning av gällande detaljplaner, samt intervjuer bekräftar båda att so-
cial hållbarhet kan regleras med hjälp av detaljplaner. Däremot är en del fysiska aspekter 
mer tydligt beskrivna än andra. Den fysiska aspekten ‘‘plats för spontan lek’’ förekom 
mest frekvent i de detaljplaner som undersöktes. Enligt (Jonsson, 2014) är spontan lek 
en viktig del i barnens vardag. Det kan vara en bidragande faktor till varför den aspekten 
förekommer i flera detaljplaner. 

Enligt kapitel 2, 7§ PBL ska det vid planläggning inom eller i nära anslutning till be-
byggelseområden tas hänsyn till lämpliga platser för lek, motion, och annan utevistelse. 
Även det kan vara en anledning till att plats för spontan lek varit den mest dominanta as-
pekten i den här undersökningen. En konsekvens av det skulle kunna bli att målgrupper 
som funktionshindrade och äldre människor försummas vilket kan innebära en under-
representation av dessa målgrupper i området. Det kan även få positiva konsekvenser att 
folk som inte bor i området där dessa platser finns ändå tar sig dit. Det i sin tur skapar 
ytterligare sociala värden i staden. 

LISA ANDERSSON 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

19



‘‘Funktionsintegrering’’ var mer sällsynt i genomgång av gällande detaljplaner. Enligt 
detaljplanerna samt intervjuerna verkade funktionsblandning i byggnader förekomma 
mest. I flera utav detaljplanerna har bostad, handel, arbetsplats och annan service regler-
ats som bestämmelse. Det finns inte några bestämmelser om funktioner för rekreation 
och transport under funktionsintegrering vilket heller inte nämndes i intervjuerna. 
Enligt (Jonsson, 2014) fanns det fler sätt att skapa funktionsintegrering. 

Varför detta inte nyttjats i detaljplanerna eller nämnts av planarkitekterna kan bero på 
okunskap hos planeraren. En annan orsak kan vara att närliggande detaljplaner som inte 
undersökts kanske redan behandlat funktionsintegrering i sina planer.  Det skulle kunna 
medföra att den gällande detaljplanen drar nytta av det och andra fysiska aspekter prior-
iteras istället.  

6.2 Diskussion
Ämnet social hållbarhet verkar vara ett begrepp som många anser svårt att definiera 
och även svårt att använda vid framtagande av detaljplaner. De planbestämmelser som 
identifierats och studerats i detta arbete är övervägande rättssäkra, men funktionsinte-
grering i jämförelse med de andra två aspekterna kan vara lättare att använda vid regler-
ing av planbestämmelser. Däremot verkar inte egenskapsbestämmelser som regleras 
på kvartersmark lika rättsäkert som om det skulle regleras på allmän platsmark. Detta 
beror till största delen på att det inte går att tvinga någon inom privat egendom att bygga 
en lekplats som inte ägs av kommunen. Säkrast är därför att inte använda tvingande 
bestämmelser på allmän platsmark. 

På en övergripande nivå verkar planbestämmelser regleras olika beroende i vilken kom-
mun eller stad du arbetar i. Planarkitekterna verkar reglera olika beroende på hur myck-
et kunden vill styra i detaljplanen. Därmed verkar planarkitekten inte bara styra bestäm-
melser utifrån personliga åsikter utan även från beställare som vill bygga ett område på 
ett visst sätt. En reflektion kan vara: att som planarkitekt i samhället har du möjlighet att 
påverka staden och dess uppbyggnad, genom att delvis upprätta detaljplaner. Detta bör 
ändå uppmuntras då det förhoppningsvis tillför sociala hållbarhetsförändringar, trots att 
vissa bara ser och tänker enligt regelverket och tycker att social hållbarhet bara är svårt 
att tolka och svårt att definiera. 

Slutligen, i de granskade detaljplanerna framgår det tydligt att många planer regleras för 
detaljerat och det skapar mer förvirring än tydliga bestämmelser enligt vissa. Det som 
jag identifierade som mest otydligt och inte rättssäkert var bestämmelser som hade långa 
beskrivningar och där gav varken teorin, intervjuerna eller detaljplanerna några tydliga 
svar. Vissa aspekter regleras tydligare än andra vilket framgår av studerade detaljplaner, 
samt att vissa aspekter är mer tydliga än andra. Planarkitekterna som intervjuades var 
även överens om att social hållbarhet kunde regleras med hjälp av detaljplaner och att 
planarkitekterna bör göra det mer oavsett om de är svårtolkade eller inte.
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8. Bilagor  
Bilaga 1 Intervjuformulär  
Intervjuformulär
Syftet med den här intervjun är att få ytterligare insikt i hur företag hanterar de-
taljplaner som saknar lagstöd där svaren kommer användas som komplement till 
den information som inte hittats via litteraturstudien samt gällande detaljplaner. 
Intervjuerna är därför ett sätt att komma vidare i utredningsarbetet och säkerställa 
ett mer trovärdigt resultat. 

Frågeställning vi kommer utgå från 

1.Finns det planbestämmelser som reglerar fysiska aspekter kopplat till  
social hållbarhet som saknar lagstöd?

2. Vad kan konsekvenserna bli om bestämmelsen saknar lagstöd?

3. Varför används planbestämmelsen ändå, även fast den inte följer  
lagstiftningen? 

4.Finns det bestämmelser som har lagstöd, men som ändå inte är lämplig att  
använda ur ett genomförandeperspektiv?

Inför intervjuerna
Nedan presenteras de planbestämmelser som identifierats i gällande detaljplaner. 
Det jag önskar från er är att ni läser igenom dessa bestämmelser och under rubrik-
en Rättssäkert JA/NEJ fyller ni i JA om bestämmelsen är rättssäker och NEJ om 
så inte. Om ni inte vet kan ni lämna blankt. Jag skickar med de detaljplaner som 
använts där ni kan dubbelkolla bestämmelserna. I medföljande mapp är detaljplan-
erna märkta som nedan med Detaljplan 1 osv. Rubrikerna på mapparna är Plats för 
spontan lek, Funktionsintegrering samt Öppna fasader och Entréer mot gata precis
som rubrikerna för tabellerna. 

Fråga gärna om ni undrar något!
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Bilaga 2 Intervju med Job Eldijk
Job Van Eldijk – Planarkitekt på Ramböll i Göteborg. Arbetar framförallt med 
Space Syntax analyser och gångtrafikanalyser.
Intervjun börjar med en genomgång av alla planbestämmelser som är identifierade 
i tabellerna i teoridelen. 

Job:
Ett antal bestämmelser om lek har lagstöd och vissa inte och jag tillsammans med 
min kollega Robin började där diskutera kring lek och tvingande bestämmelser 
kring det. Alltså tvingande bestämmelser på kvartersmark, att man inte kan  
tvinga någon i detaljplan att vidta någon åtgärd att bygga ett hus, anlägga en 
lekplats etc. Däremot på allmän plats är det tvärtom. Där finns det tvingande 
egenskapsbestämmelser för att säkerställa att den som köper mark vid sidan av ett 
allmänt platsområde kan vara säker att det blir en väg. På allmän plats där kom-
munen är huvudman. Det är viktigt att veta att en plan blir som man utgår ifrån 
när man köper marken. Om man köper en tomt ska man vara säker på att det även 
byggs en väg dit t.ex. 
 
Sammanfattningsvis får man på allmän plats ha egenskapsbestämmelser som 
formuleras med ordet ska, men på kvartersmark kan man inte skriva ska enligt 
vår tolkning. Därmed är bestämmelsen lek på kvartersmark som formulerats med 
ska inte rättssäkert. Vidare om man pratar om entréer ska orienteras mot gata och 
fönster ska placeras si och så. Där kan man använda tvingande bestämmelser,
till exempel när man gör nånting kan man skriva hur man ska göra det och det är 
en skillnad. Men du ska inte skriva du ska bygga hus där eller du ska bygga park 
där men du får bygga ett hus här och när du vill göra det då ska du ha sadeltak. 
Det är ett suddigt område för byggprojekt där hela bostadsområdet är ett i ett 
kvarter och då ska man förse bostadsområdet med en lekplats. Vi kunde därför 
inte komma fram till ett argument varför man då får skriva att man ska ha sadeltak 
men inte får skriva att det ska finnas en lekplats.  

Lisa:  
Ja, det är mycket intressant och jag kommer ta med mig det, men det ligger inte 
inom ramarna för den här forskningen. Däremot i framtiden kan jag gå vidare med 
den frågan. Det är väldigt intressant.

Lisa: 
Jag vill vidare fråga hur ordet bör isåfall används i bestämmelseformuleringen? 
Vad är skillnaden på bör finnas lekplats och ska finnas lekplats? 
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Job: 
Bör används inte när man formulerar planbestämmelser därför det ordet är inte 
tillräckligt tydligt. Det är viktigt att skriva tydliga bestämmelser och bör i vårt 
sammanhang som planarkitekt är inte tillräckligt tydligt däremot om Läns- 
styrelsen säger att ”hänsyn bör tas till ditt och datt” då är det tydligt samt bör är en 
förhadlingsfråga där man genom tydlig utredning om konsekvenserna kan styra. 
Ska är ett tvingande ord och detta är en väldigt viktig skillnad.  

Lisa:
Egenskapsbestämmelsen snö tyckte jag var svår att få fram information om. På 
flera planer är den bestämmelsen reglerat som något annat, exempelvis transport. 
När skulle inte den vara rättssäker?

Job: 
Det kanske är ifall den är på kvartersmark men för övrigt är den ok. Vanligt 
söderut är att denna bestämmelse glöms bort och då regleras gatorna för snävt och 
helt plötsligt ryms då ingen snö när den väl kommer, vilket då kan ställa till prob-
lem. När planprocessen bevakas av kommunen, om de är huvudman är det de som 
ska hålla koll på att snöförvaring regleras i planen. Det du kan jämföra med då det 
gäller snöupplagsbestämmelse är hantering av dagvatten som fungerar på samma 
sätt. Eftersom snö är ett skede i en dagvattensprocess. Snö är även den en neder-
börd och måste tas om hand enligt kommunen med hjälp utav filtrering, diken etc 
Därför är det viktigt att varje tomt har en avsedd yta för snöförvaring.
 
Egenskapsbestämmelsen x är inte populär att reglera i detaljplaner för x förutsätter 
att man gör en gemensamhetsanläggning för man har kvartersmark men ändå är 
det flera grupper än just fastighetsägaren som ska ha tillgång till gruppen och då är 
det svårt att skriva en gemensamhetsanläggning för allmänheten. Det finns fall då 
det är bra att ha x men man bör alltid vara återhållsam. 
 
Job:
Det finns många otydliga planer där det beskrivs för mycket kring hur byggnader 
ska se ut etc, vilket man inte ska göra som planarkitekt. Planarkitekten ska se 
till att bygglovsprövningen blir så lättsam som möjligt utan missförstånd där de 
behöver ta reda på en massa. Man ska inte reglera för mycket i onödig text. Därför 
är det bra med de senaste rekommendationerna från 2015. Där du behöver hänvisa  
till paragraftext ur PBL då du upprättar plankartan. 
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Vidare kan bestämmelserna i plankartan verka felaktiga om man bara kollar där, 
men vissa saker kan då vara tydligt beskrivna i planbeskrivningen vilket gör att 
bestämmelsen ändå blir rättssäker. Dock ska man inte behöva läsa igenom plan-
beskrivningen för ökad förståelse av plankartan utan det ska framgå genom att 
endast studera detaljplanen och dess bestämmelser. 

Lisa:
Då går vi på frågeställningen. 
Vad kan konsekvenserna bli om bestämmelsen saknar lagstöd?
 
Job: 
Konsekvenserna kan dels bli att planen upphävs om den saknar lagstöd. Detta är 
ifall planen överklagas. Det finns även risk för att det blir många små avvikelser 
när kommunen vet att planen saknar lagstöd. 

Lisa: 
Hur menar du med små avvikelser, vad kan det vara?

Job: 
Små avvikelser är en möjlighet som kommunen har, att ge bygglov som strider 
mot detaljplanen, att man då inte håller sig till detaljplanen. Har en bestämmelse 
inte lagstöd kan i sig vara argument för att göra en mindre avvikelse. Det kan 
också innebära att en bestämmelse är otydlig eller orimlig och på det viset upp-
muntrar till att göra avvikelser från detaljplanen. 

En tredje risk är att det politiska och sociala allmänna stödet för detaljplanerna 
minskar och detaljplaner upplever jag är hotade. Det är så mycket kritik på det 
svenska plansystemet, att de är krångliga, processen är för långsam osv. Det finns 
alltså risk att stödet för detaljplaner och möjligheterna för att ha detaljplaner hotas. 
Bestämmelser som saknar lagstöd handlar ibland om att man är slarvig samt ofta 
om personliga relationer där man som planförfattare oftast själv vill ha makt, man 
vill att det ska bli som man själv tänkt sig med jättefina byggnader, gårdar osv. 
men det är inte det som är din roll som planarkitekt. Det är arkitektens jobb. Där-
för är det också en risk.
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Lisa: 
Varför används planbestämmelsen ändå, även fast den inte följer lagstiftningen?

Job: 
Det handlar om missförståelse om den uppgift man har som planarkitekt. Man kan 
givetvis ha det som hobby och ambition men blanda inte in det i din uppgift som 
planarkitekt. Rollen som planarkitekt är rätt liten och man har ett litet utrymme att 
sätta sin personliga prägel på planen och det är heller inte lämpligt.  

Lisa:
Finns det bestämmelser som har lagstöd, men som ändå inte är lämplig att använ-
da ur ett genomförandeperspektiv? 

Job: 
Då tänker jag på x-område, att marken ska vara allmänt tillgänglig för allmän 
gångtrafik. Det är en typisk bestämmelse som är problematisk vid genomföran-
det. Detta för att den är otydlig vad gäller vem som ska betala den och vem ska 
vara med och bestämma över den. Det blir oftast en orimlig situation där en 
fastighetsägare måste ansvara för allmän anläggning. 

Lisa: 
Finns det någon fler än x eller är det mest den som är problematisk?
 

Job:
Jag har mest stött på den och har just nu inte koll på fler förslag. 
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Bilaga 3 Intervju med Robin Sjöström

Lisa: 
Jag tänker att vi först går igenom bestämmelserna från tabellerna och sedan 
fortsätter med de fyra frågorna från första sidan. Vi börjar med aspekten Plats för 
spontan lek. 

Robin:
Ja, en detaljplan möjliggör ju för olika saker och kan styra vad som är på marken 
på olika ställen. Men just ordet ska är inte det ord som är lämpligast att använda 
vid bestämmelser på kvartersmark. Det kan tänkas då att man måste göra det men 
det finns ju inget som kan tvinga någon att bygga det om man nu inte reglerar det i 
ett exploateringsavtal isåfall. 

Lisa: 
Är det något annat ord än ska som då är mer lämpligt att använda för kvarters-
markbestämmelser?

Robin: 
Det blir bra egentligen bara om man inte använder ordet ska skulle jag säga.  
Då blir det korrekt. 

Lisa:
Om man skulle använda ordet får, funkar det bättre?

Robin:
Ja, precis det är tydligare för då anger man vad som får vara på platsen. Man kan 
också uttrycka sig att ”platsen inte får användas får något annat än lek”. Detta för 
att det inte ska bli en parkeringsplats eller liknande om det står uttryckligen lek 
för en avsatt yta. I PBL finns det att man ska ta hänsyn till utemiljön och grönom-
råden intill bostäder och det är väl helt rätt men det är ju också något som prövas i 
bygglovet sedan. Då måste man se till att det ska finnas en detaljplan där det finns 
plats för dessa ytor. Man ser det som att en detaljplan ska möjliggöra för ett bra ut-
nyttjande av marken. Men det är svårt att genom en detaljplan tvinga till sig olika 
åtgärder inom kvartersmarken om man inte då skriver ett exploateringsavtal.
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Robin:
Däremot på allmänplats kan man styra vad som ska finnas förutsatt att det är kom-
munalt huvudmannaskap. Då kan man styra vad som ska finnas på den allmänna 
platsen och då ska kommunen iordningställa under genomförandetiden i enlighet 
med detaljplanen. Då kan man i detaljplanen reglera att det måste vara en lekplats 
där exempelvis.  

Lisa:
Om det är enskilt huvudmannaskap, vad är skillnaden då?

Robin:
Det är en bra fråga, det blir isåfall att man lägger ett exploateringsavtal till de-
taljplanen. Då tror jag att man skriver in det att lekplats ska byggas ut och att det 
är en del av genomförandet i planen. Nu läser vi bara planbestämmelser direkt 
från plankartor men det kan stå jättetydligt beskrivet i planbeskrivningen och där 
kanske det finns stöd för bestämmelsen ändå. Juristen skulle nog jämföra både 
plankarta och planbeskrivningen när den prövas och se ifall något är otydligt. Det 
är alltid jurister som prövar planerna när de överklagas. Däremot tror jag att vi 
planarkitekter slarvar mycket kring de här sakerna. 

Lisa:
På vilket sätt slarvas det? 

Robin: 
När man väl gör en detaljplan så finns det så många olika intressen som ska sam-
manvägas och ibland även om du vet att den här planbestämmelsen är i gråzonen, 
att den inte riktigt är laglig eller den kan vara laglig, men det är enda möjligheten 
för att få igenom den här detaljplanen som är det övergripliga syftet just då. Alla 
planbestämmelser kanske inte kan vara till 100 % okej just då för då kanske aldrig 
den här planen går att få igenom. Det är en jättesvår avvägning. Men vi försöker 
alltid argumentera här att vi ska ha dom så lagliga som vi bara kan. Då får vi istäl-
let komplettera tydligare i planbeskrivningen ifall det är något annat vi tänker på. 
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Lisa:
Egentligen är det viktigaste att försöka reglera bestämmelserna så tydligt som 
möjligt men då inte beskriva för mycket. Många av bestämmelserna i de detalj-
planer jag undersökt är alldeles för detaljerade och jag blev mer förvirrad av att 
läsa dem. 

Robin:
Ja det är lättare om man bara skriver ”Lekplats” man behöver inte säga så mycket 
mer än att det är en yta för lekplats. Sedan kan man mer utförligt i planbeskriv-
ningen tala om vad som menas med lekplats och vad ingår i det. Det här med 
”ska finnas” tycker jag fungerar väldigt bra på den allmänna platsen för där är det 
tydligare att här ska det vara utformat i enlighet med detaljplanen. 

Robin:
Friyta tycker jag är en tydlig bestämmelse den är ett klart ja. 

Lisa:
Sedan kommer vi till bestämmelsen snö som jag haft svårt att hitta information 
om. Det är ju mycket mer här uppe i norr som den bestämmelsen används givet-
vis. 

Robin:
Ja, jag har inte så mycket erfarenhet av den men jag tror det är en rättssäker 
bestämmelse. Det är ju samma sak som dagvatten egentligen bara att det är en an-
nan form av nederbörd. 

Lisa:
Nu är ju både snö och snöupplag som jag tagit upp på allmän platsmark. Men hur 
blir det då på kvartersmark och vad skriver man då?

Robin: 
Jag skulle nog skriva detsamma, snö och likväl som man kan skriva dagvatten 
på kvartersmark då är det ju ett område som man avsätter där man ska kunna ha 
snöupplag, det måste vara okej. Du får ju bestämma hur marken ska användas, 
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och du kan ju skriva plantering också om vi vill ha det på kvartersmark men då 
kan man inte asfaltera den helt enkelt. Sådant är alltid lite svårt. Men det är nog 
inga problem med snö.

Lisa:
Så egentligen skulle jag kunna skriva under kvartersmark ”tillfällig snö- 
förvaring”?

Robin:
Det tror jag, men du får kanske beskriva lite mer ingående i planbeskrivningen 
vad som avses med det och varför. Likväl som vi behandlar dagvatten om vi 
skulle skriva det på något område. Det gör man ifall det finns någon damm eller 
liknande och då beskriver man det i planbeskrivningen. 

Lisa:
Nu har vi kommit till det där med x-områden, förklara för mig?

Robin:
Ja alltså x är svårt. Vi har fått höra att vi ska använda så lite x som möjligt, men 
det är framförallt för kommunens exploateringsavdelningar som det är jättesvårt. 
Det är på kvartersmark till viss del kommunen som ska vara med och drifta dessa 
områden och det blir alltid svårt då. Det är en fin tanke det där med x i detaljplan-
er men de är svåra att följa. 

Lisa:
Men varför blir de så svåra?

Robin: 
Ja men exempelvis om det finns ett allmänt intresse att ha en gångväg eller pas-
sage nånstans så får man ställa sig frågan, varför ligger den då inte som allmän 
platsmark? Jag har en aktuell detaljplan nu där jag sätter ut väldigt många x. Det 
är i en hamn i skärgården som jag jobbar mycket i nu och då är det en hamn på 
kvartersmark men ofta om vid hamn osv. så vill man att kajer ska vara allmänt till-
gängliga och därför sätter vi ut x i det här fallet. Det är från kommun till kommun 
där vissa kommuner accepterar det bättre än andra. 
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Lisa: 
Är det någon skillnad på kommuner i söder och i norr?
 
Robin:
Nej det är ingen skillnad. Det beror nog på deras exploateringsavdelningar för det 
är de som hamnar i dessa svåra situationer, att skriva alla avtal och sånt som be-
hövs. Det skapar ju en massa frågor om drift och underhåll för dessa x-områden. 

Lisa: 
Är det viktigt då att vara extra tydlig i planbeskrivningen vad som gäller för just 
dessa områden? Nu när du ska reglera så många x i din plan hur kan du underlätta 
för kommunen?

Robin:
Ja, i den planen tänker jag att här är det inte möjligt att lägga allt det där som 
allmän plats för den har ett högre värde som kvartersmark hamn då det är bryggor 
och grejer. Nu finns det nog inte så stort intresse av att stängsla av det här området 
ändå för annars är det kvartersmark och då kan man faktiskt sätta upp stängsel-
på båda sidor och då blir det en miljö som alla inte har tillgång till och det blir ju 
tråkigt. Det är ju lagligt att använda x, men jag tror att vi ska tänka en gång till 
innan vi reglerar de även om det är enkelt att sätta ut ett x som planläggare, att det 
känns trevligt att marken är allmänt tillgänglig och att människor ska tas sig in på 
olika områden osv. Men det skapar även problem så då får man tänka är det värt 
det? Man bör fundera en extra gång innan man använder det. 

Lisa:
Nu till aspekten Funktionsintegrering. 

Robin:
En bestämmelse som förklarar exempelvis hur bottenvåningen ska fördelas att 
”minst 50 % ” av bottenvåningen ska utgöras av centrumändamål till exempel. 
Det är ett mer tydligt sätt att beskriva samma sak som på v2 under funktionsinte-
grering. Det får du styra, att en viss procent av bottenplan ska vara en viss funk-
tion. 

Lisa: 
Vad menas med att underbygga allmän plats?

LISA ANDERSSON 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

32



Robin:
Om du tänker såhär, som Sergels torg i Stockholm där kan du gå under vägen enda 
bort till NK under marken. Då har du centrumfunktionen under vägen och vägen 
uppe på. Det handlar om tredelsfastighetsbildning. 

Lisa: 
Då går vi på frågorna. Finns det planbestämmelser som reglerar fysiska aspekter 
kopplat till social hållbarhet som saknar lagstöd?

Robin: 
Jo det gör det ju. Vanligt är att man vill reglera sådant som inte är möjligt att 
reglera i en detaljplan och många saker som inte är bygglovspliktiga och där 
krockar det. I Göteborg jobbar man med barnkonsekvens- och socialkonsekvens 
analyser och då får man fram många aspekter som folk gärna vill att man löser 
och det kan vara svårt att lösa genom en planbestämmelse. Jag jobbar nu med en 
förskola på ett tak som ligger intill en park. I den parken är det problematik med 
langare, knark och att man hittat sprutor i parken. Det är ju en jätteallvarlig sak 
och då är ju frågan vad gör man i en plan då, är det lämpligt att ha en förskola här 
då? För vi kan inte hindra att det finns kanyler i parken. Jag kan inte sätta en plan-
bestämmelse som förbjuder det. 

Lisa:
Hur gör man då, bestämmer kommunen det eller hur går man vidare?

Robin:
Det man gör är att samla ihop väldigt många resurser och stadsdelsförvaltning 
och belyser problematiken. Det är klart att vissa saker kan polisen och stadsdels-
förvaltningen arbeta med så allting är inte detaljplanens skyldighet att lösa, men 
man kan i detaljplanen belysa väldigt många av de här sociala aspekterna och ta 
upp de i beskrivningen.  Det farliga är att göra planbestämmelser kring dessa. 
Man måste hålla isär dessa frågor och vara tydlig med att det inte går att styra i 
planen. Men genom att utföra den här planen som kommer bli som en baksida mot 
parken så skapar man en ny fasad, ett nytt rörelsemönster i parken och genom den 
här exploateringen får man fler ögon och förhoppningsvis får man bort en del av 
problematiken. Så man kan indirekt reglera bort saker och skapa en bättre social 
hållbar miljö, men det är klart det inte ska skrivas som en planbestämmelse. Man 
kan diskutera kring konsekvenser däremot.  
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Lisa: 
Jag tycker sånt är mycket intressant hur man resonerar kring den här typen av 
problematik.  

Robin:
Ja det är intressant, men samtidigt svårt. Jag brukar säga att detaljplaner är det 
svåraste verktyget att reglera sociala aspekter på. Man kan möjliggöra i detalj-
planer men kanske inte skapa dem. Men vi får ju inte bygga bort platser och bygga 
dåliga platser som utsätter dessa barn. 

Lisa:
Vad kan konsekvenserna bli om bestämmelsen saknar lagstöd?

Robin:
Den största konsekvensen är att man lurar de som är inblandade. Att det saknar 
lagstöd innebär ju att man inte behöver följa planen. Det är ändå oftast att man 
sätter bra planbestämmelser och att man gör det av en anledning. Oftast vill man 
något positivt och oftast är många med på det. Även de statliga myndigheterna.  

Lisa:
Varför används planbestämmelsen ändå, även fast den inte följer lagstiftningen?

Robin:
Det är för att få igenom planen för att annars finns det risk att planen blir överprö-
vad om det gäller statliga myndigheter, länsstyrelsen kanske vill ha in olagligheter. 
Allt är i en gråzon tror jag, många bestämmelser är otydliga. 

Lisa:
Ja det verkar vara mycket mer otydliga bestämmelser än bestämmelser som saknar 
lagstöd. 

Lisa:
Finns det bestämmelser som har lagstöd, men som ändå inte är lämplig att använ-
da ur ett genomförandeperspektiv? 

Robin:
De alltför preciserade, det ska vara tydligt vad som menas med bestämmelserna. 
Ibland kan det ju bli så tydligt att det utesluter andra saker. Dessa bestämmelser 
kan ju vara för en exploatör som gör en bestämmelse och sedan säljer han och det 
kommer en ny och hon kanske vill bygga nått helt annat. Då kan det bli problem 
där. Ur ett genomförandeperspektiv är x den mest problematiska bestämmelsen. 
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Antagen av stadsbyggnadsnämnden

Betygar

Vunnit laga kraft

Dp 5302

GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-07

PLANKARTA

1010 5 0

Skala 1:1000 (A0) 

20 30 40 50 M

ORIENTERINGSKARTA

Samrådsredogörelse

Gestaltningsprogram 

Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Planprogram

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

HANDLINGAR

Teleledning (i mark)

Vatten- och avloppsledning

Elledning (i mark)

Fjärrvärmeledning (i mark)

Gasledning (i mark)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedan-
stående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Användningsgräns

Detaljplanegräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmän plats

Parkområde

Trafik mellan områden

Lokaltrafik

HUVUDGATA

LOKALGATA

KAJ Kaj. Gång- och cykeltrafik
tillåten. Biltrafik tillåts endast
för angöring

TorgTORG

Kvartersmark

Parkeringshus, lokal för centrum
ska finnas i bottenvåning.
Bostäder samt förskola
ska finnas inom kvarteret.
Kontor medges

P CBS

NätstationE

1

Bostadskomplement samt centrum
inkl handel och kontor.
Minst en lokal ska finnas.

BC

Bostäder. Centrumfunktioner
inkl. handel, kontor och vård

BCD

Bostäder, i bottenvåningen
även centrum inkl. handel,
kontor och vård. Minst en lokal
ska finnas.

BC D1

S Förskola1

Trädplantering ska finnas

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

plantering

UTNYTTJANDEGRAD

Föreskriven höjd i RH 2000+0.0

Öppet vattenområde där bad
och bryggor får anläggas.

W

BEGRÄNSNING AV MARKENS
BEBYGGANDE

Byggnad får ej uppföras.
Balkonger, vindfång och entrétak
får anordnas.

Skola. Idrott, föreningslokal
medges under mark. Centrum
inkl handel och kontor.

S(R)C

Största byggnadsarea i kvm
inom av egenskapsgränser
avgränsat område

001e

Marken får anordnas för
underjordisk parkering och
byggas över med planterbart
bjälklag samt uthus till en
total yta av 80 kvm per
kvarter, fördelat relativt lika
på minst två byggnader. Tak
ska uppföras med vegetation.

Gemensamhetsanläggningar för gemensamma
gårdar, underjordiska garage, cykelparkeringar,
sophantering m.m. får finnas.

MARKENS ANORDNANDE

Närlekplats ska finnaslek

In-/utfart för biltrafik får inte
anordnas

Grönytefaktor på 0,5 per kvarter ska uppnås.

Parkering får finnasparkering

Maximalt antal våningar

v

Högsta totalhöjd i meter

1 I del av det nedre våningsplanet
ska bottenvånings bjälklag
ansluta till gatunivå och rumshöjd
ska vara minst 3,5 m mellan
bärande bjälklag, för att förbereda
för minst en lokal per egenskaps-
område

Utöver tillåtet våningsantal
medges ett ytterligare våningsplan
för max 40% av underliggande
vånings byggnadsarea och till
en maximal byggnadshöjd av 4 m

v 2

UTFÖRANDE

0vån

k
VARSAMHET

Byggnadernas ursprungliga
utformning ska vara vägledande
vid ändringar. Värdefulla
karaktärsdrag är de rundade
formerna och den industriella
karaktären med betongfasader.

Entrédörr får ej slå ut över allmän plats-
mark.

Byggnader inom egenskaps-
område får inte rivas

q
SKYDDSBESTÄMMELSER

Höjd på färdigt golv för bostäder får ej
understiga + 3m i RH 2000. Lokaler, källare
eller liknande som uppförs under denna
nivå ska utföras vattentäta upp till denna
höjd.

BYGGNADSTEKNIK

STÖRNINGSSKYDD
Åtgärder ska vidtas på kvartersmark så att
Övergångsvägledning Naturvårdsverkets
"Råd och riktlinjer 1978:5 Riktvärden för
externt industribuller" kan innehållas.

Genomförandetiden är 15 år från det datum
planen vunnit laga kraft.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Innan startbesked beviljas ska
markföroreningar vara avhjälpta.

Bullerdämpande åtgärder ska vidtas på
kvartersmark så att gällande riktvärden för
trafikbuller, enligt tabell på denna plankarta,
kan innehållas.

Naturområde

Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret

CEMENTEN
i Limhamn i Malmö
Upprättad av Malmö Stadsbyggnadskontor Grundkarta upprättad 2015-03-16

Planchef Arkitekt Stadsingenjör
Josephine Nellerup Malin Nilsson Ewa Rannestig

Strandskyddet upphävs inom hela plan-
området.

1

Entréer till flerbostadshus ska vara genom-
gående så att trapphusen kan nås både
från gata och gård.

Centrumfunktioner inkl. handel,
kontor

C

Lägsta totalhöjd i meter

1

2

Utöver tillåtet våningsantal
medges ett ytterligare våningsplan
för max 40% av  underliggande
vånings byggnadsarea och till
en maximal byggnadshöjd av 4 m.
Våningsplanet ska uppföras
indraget ifrån fasad mot kaj

v 3

Trädplantering ska finnasplantering

Tak ska dimensioneras för att
bära planterbart bjälklag
tillräckligt tjockt för att ge en
ordentligt grön förskolegård.
Förskolegård ska vara minst
2000 kvm.  Uthus får finnas till
en total yta av ca 80kvm, fördelat
relativt lika på minst två byggnader.
Tak ska uppföras med vegetation.

VISIONSBILD

Nedfart till garage ska ske genom huvud-
byggnad.

1

Tre av fyra silos inom egenskaps-
område får inte rivas. De tre får
ändras i enlighet med varsamhets-
bestämmelse k

q

1

2

De tre kvarvarande silos inom
egenskapsområde får tas ner i
höjd så att de som lägst är 10 m i
totalhöjd.

k2

PLACERING

UTFORMNING

Inom varje kvarter ska det finnas
en avläsbar variationsvariabel i
tillkommande bebyggelse i
enlighet med definition i plan-
beskrivning

v 4

Sockelhöjd får vara max 90 cm där det ej ska
finnas lokaler i bottenvåningen. Bestämmelse
gäller ej för silos.

Balkonger får finnas mot lokalgata med det djup
och omfattning som anges för respektive gata i
Gestaltningsprogram för Limhamns Läge dp 5302.
Burspråk får generellt vara max 1 meter djupa.
Balkonger och burspråk ska ha en fri höjd på
minst 4,7 meter över lokalgata.

Ny fasadyta ska utföras i material
som syftar till att efterlikna den
ursprungliga betongfasaden så
långt möjligt. Material på
balkonger och balkongernas
undersidor ska understryka det
övergripande fasadmaterialet

v 5

Balkonger och andra installationer
ska i utförande, placering och
omfattning understryka silornas
rundade former

v 6

Byggnadsvolym uppe på silos
ska i sin form tydligt bryta av
mot den rundade siloformen.
Fasadmaterial ska bryta av mot
fasadmaterial exempelvis glas
eller plåt.

v 7

Byggnad ska präglas av en
marinindustriell karaktär och ha
brutet tak/takfall. Fasadmaterial
ska vara trä eller plåt.

v 8

Hörnavskärning i byggnadernas
bottenvåningar ska finnas inom
egenskapsområde.

v9

Byggnad skall placeras max 4.0
meter från u-område längs
Packhusgatan

p1

Komplementbyggnad får
uppföras till en total yta av
80 kvm, fördelat relativt lika
på minst två byggnader.Tak
ska uppföras med vegetation

002e

Genomgående portal minst 2,5 m
bred och 1 vån hög ska finnas
inom egenskapsområde

portik

2

Marken skall vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar

u

GRUNDKARTEBETECKNINGAR
Koordinatsystem SWEREF 99 13 30

Fastighetsgräns/traktgräns/gränspunkt

3D Fastighetsgräns

Järnvägsspår

Häck

Skärmtak

Byggnad, takkontur

Buskage/markbegränsning

Byggnad

Träd

Slänt 

Vattenyta

Kantsten    

Stödmur

Gång- och cykelbana

Vägkant

Traktnamn

Registerbeteckningar     

Ledningsrättsområde

Servitutsområde

Servitut

Gemensamhetsanläggning

Ledningsrättspunkt

NATUR

PARK

Högsta byggnadshöjd i meter

Ljud-
krav

   Miljö

Trafikbuller

Ekvivalent
ljudnivå

Maximal
ljudnivå

1 Inomhus 30 dBA 45 dBA(I)

2 Vid fasad 55 dBA

3 Vid uteplats(II) 55 dBA 70 dBA(III)

I. Kl 22-06
II. Får vara gemensam
III. Får överskridas 3 ggr/h

Utöver tillåtet våningsantal medges
anordnande av teknisk anläggning till en
begränsad omfattning och på ett sätt som
är integrerat i byggnadens gestaltning

Loftgångar får endast finnas mot gård och
i begränsad omfattning.

TABELL BULLERSKYDD
Mur

Staket eller plank
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B

S

LOKAL-
GATA

XIII

XIII

XIII

lek

lek

lek
21:34

5:4

Lr

Lr

E
=183100

N=6613600

KORSÄNGEN

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

GRÄNSER
Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

LokaltrafikLOKALGATA

Kvartersmark
BostäderB

SkolaS

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte förses med byggnad

Marken får byggas över med planterbart bjälklag som i sin
tur får förses med mindre komplementbyggnader

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

Högsta antal våningarXIII

STÖRNINGSSKYDD
Bullernivån inomhus skall understiga 30 dB(A) ekvivalent nivå. Bullernivån vid
fasad skall understiga 55 dB(A) ekvivalent nivå och 70 dB(A) maximal nivå vid
uteplats/balkong. Om avstegsfall tillämpas skall minst hälften av boningsrummen
vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation

Plats för lek/samvaro ska anordnas i direkt anslutning till
respektive huvudbyggnad

lek

GRUNDKARTA
över KORSÄNGEN 5:4 , Enköpings kommun

Bo Ore

BETECKNINGAR

Nivåkurvor, 0,5 m ekvidistans

Bostad- resp. uthus, husliv

Slänt

KORSÄNGEN
2:34

Traktnamn
Registernummer
Markhöjd23,4
Rutnätspunkt

Koordinatsystem i plan:  SWEREF99 1630

Mätklass: II                   Skala 1:1000

Fastighetsgräns

Skärmtak resp. Transformatorstation

Bostad- resp. uthus, takkontur

Staket resp häck
Lövträd resp. barrträd
Vägkant resp. kantsten

Traktgräns

Upprättad från digital primärkarta  14-05-19

Koordinatsystem i höjd:  Rikets sytem RH2000

Mätningsingenjör

100 m40
Skala  1:1000

100 20 30 50

Plannummer

Diarienummer

Genomförandetid

Laga kraft

Beslut om samrådDetaljplan för
Del av Korsängen 5:4, kv Sadelmakaren
Enköpings kommun - enkelt planförfarande
Upprättad 2014-05-20, reviderad 2014-06-30

Patrik Holm
Plan- och utvecklingschef

Tobias Viberg
Planhandläggare

Antagandehandling

PLEX 2014-02-25

KS Antagande

KS 2013/568

TILL PLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR:
Fastighetsförteckning, 2014-05-16
Samrådsredogörelse, 2014-06-30
Utlåtande, 2014-08-22
Planbeskrivningen för Detaljplan 2011/16 (bilaga till denna plan)

PLANKARTAILLUSTRATIONSSKISS

Plan och genomförandebeskrivning

Syfte Detaljplanen korrigerar tidigare detaljplan vad gäller byggrätt för del av fastigheten 
Korsängen 5:4 så att högsta våningsantal höjs från 12 till 13 våningar. Parkeringstalet
justeras också för kvarteret. En liten del av Korsängen 21:34 får markanvändning S 
(Skola) och prickas för att ansluta till angränsande detaljplan (Stadsplan 163). Infarten till
gymnasieskolan omdefinieras till lokalgata från markanvändning S. I övrigt gäller 
fortfarande de förutsättningar som beskrivs i DPL 2011/16, vilken ska ses som en bilaga
till denna detaljplan.

Planförfarande Planändringen bedöms vara av begränsad betydelse och sakna intresse för en större
allmänhet varför enkelt planförfarande tillämpas.

Behovsbedömning Enligt den behovsbedömning som gjordes för DPL 2011/16 bedömdes ett genomförande
inte innebära risk för betydande miljöpåverkan. Någon ny behovsbedömning med
anledning av de justeringar som nu görs av planbestämmelserna bedöms inte nödvändig.
Länsstyrelsen delar denna uppfattning i sitt samrådsyttrande.

Förutsättningar Idag utgörs ytan så gott som helt av hårdgjorda före detta parkerings- och busshåll-
platser. Förutsättningar och sammanhang beskrivs i DPL 2011/16.

Bebyggelse DPL 2011/16 möjliggjorde inom aktuellt område bebyggelse i högst 12 våningar. 
Planerade punkthus har nu projekterats om till 11 våningar med ytterligare två mindre
våningsplan högst upp (totalt 13 våningar). Förändringen bedöms ha marginell påverkan
på det samlade intrycket och omgivningen. Byggrätten regleras om i våningsantal och
var på tomten punkthus kan uppföras. Under och mellan punkthusen anläggs parkering
som mellan husen övertäcks av planterbart bjälklag för lek och utevistelse i närmiljö som
komplement till omfattande grönområde och större gård i planområdets direkta närhet.

Utformning Ny bebyggelse får uppföras i högst 13 våningar och mellan husen skall ytor för
lek/utevistelse anordnas. Mindre komplementbyggnader som förråd och liknande får
uppföras även på planterbart bjälklag. Den längsgående fasad som planeras omgärda
stora delar av parkeringen i markplan bör utformas med variation (t ex öppningar och
växtlighet). Om balkonger ska inglasas sker detta lämpligen på ett enhetligt sätt för
respektive byggnad. Huvudbyggnaderna kan med fördel utformas och färgsättas så att
de ger olika intryck beroende på från vilket håll de betraktas.

Parkering Planområdet är del av en större fastighet med hyresrätter och parkeringen måste ses i
sitt sammanhang inom hela kvarteret Sadelmakaren. Mot bakgrund av lägenhets-
storlekar och närhet till centrum bedöms 0,8 parkeringsplatser per lägenhet tillräckligt
inom kvarteret Sadelmakaren som helhet.

Genomförande Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen
påverkar inte några fastighetsrättliga förhållanden. Detaljplanen omfattar huvudsakligen
kvartersmark. Infarten till gymnasieskolan är kommunalägd mark och omklassas till
allmän platsmark (Lokalgata) från att tidigare haft markanvändning S (Skola).

Planen skickas på granskning under juli och avses bli klar för antagande hösten 2014.

 Detaljplanen har finansierats genom planavtal och ingen planavgift tas därför ut vid bygglov

Illustrationsvy
från väster med
närutemiljö på
planterbart
bjälklag mellan
husen

Solstudie, 2014-06-27, Arkitekter Engstrand och Speek AB
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken får inte bebyggas.

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

Mark och vegetation
Träden får inte fällas

Lekplats skall finnas inom bostadsgård

Parkeringsplats skall finnas

Garage får anordnas

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

Högsta tillåtna antal våningar

Byggnadsteknik
Endast källarlösa hus

Takvatten ska avledas till vegetationsbevuxen yta (infiltrationsyta)
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser
Lokaltrafik

Gång- och cykelväg

Kvartersmark
Bostäder

Parkering

Skola

Bostäder och vård

B

MARKENS ANORDNANDE

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastighetery

Utformning
UTFORMNING; UTFÖRANDE

Största bruttoarea i m² ovan marke 000

Detaljplan i Berga
för LUSTHUSET 1 m.fl.

Marken får bebyggas med paviljonger på högst 40 m2 per gård

Gestaltningsprogram ska följas

(A1)


