2

accepteras av alla parter samt
har en strukturerad process
i genomförandet. De lyckade
exemplen har alltid ett organiserat arbete, med gemensam
finansiering och budget, lett av
en projektsamordnare.
Vi ser, hos alla parter, en ökad
förståelse för vad som krävs, att
viljan till samarbete ökar och
att allt fler ser fördelarna och de
ekonomiska vinningarna.
FÖR ATT ARBETA fram vision
och handlingsprogram krävs en
strukturerad process med olika
workshoppar, gärna med inslag
av inspiratörer och studieresor
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för att höja kompetensen och
samsynen, under ledning av
en projektledare. Det är viktigt med förankring och att
alla ställer sig bakom visionen.
Under en genomförandeprocess är det också nödvändigt
med löpande byggherre-/fastighetsägaresamverkan för att
stämma av att alla arbetar mot
samma mål. Erfarenheter visar
att arbetet blir effektivare om
det finns en extern projektsamordnare, som kan fokusera på
projektet. Ledarskap och styrning är som alltid viktigt.
Många talar också om att vi
behöver få tillstånd till BID i

Sverige. BID, som står för ”Business Improvement District”,
finns i bland annat USA, England och Tyskland och är en
samverkansorganisation mellan
det privata och offentliga. Den
arbetar i ett avgränsat område
i en stad för utveckling och förvaltning av gator och torg.
Målsättningen är att genom
samarbete skapa intressantare och lönsamma platser. BID
är tvingande om majoriteten
av områdets fastighetsägare är
med, vilket underlättar samarbete och finansiering. BID finns
ej i Sverige och mycket talar för
att det dröjer innan vi får en lag-

lyft
Samverkan ger ett rejält
det. Att genomföra i praktiken
är betydligt svårare. Det krävs
kunskap om hur handel, restauranger och upplevelseverksamheter fungerar – och framförallt
samsyn och engagemang från
i första hand kommuner och
fastighetsägare. Det blir såklart
mycket enklare om man arbetar fram en gemensam vision
och ett handlingsprogram som

Det blir allt vanligare att fastighetsägare går
samman för att skapa mötesplatser. Rätt
mix av butiker och restauranger ger ökade
fastighetsvärden, skriver Lars Backemar.

D
et är mycket fokus
kring stadsutveckling
just nu för att skapa
attraktiva och levande
gator och torg. Man vill återskapa blandstaden och den ”gamla
stadens” kvaliteter där ofta handel och restauranger är nyckeln
till framgång. Det är lätt att
uttrycka och beskriva i vackra
ord och program hur man vill ha
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stiftning. Vi arbetar redan på liknande sätt i Sverige, men på frivillig basis. Låt oss kalla det CID,
”City Improvement District”, offentlig och privat samverkan för
utveckling av platser utifrån en
gemensam vision. C:et i CID kan
även stå för ”consensus” vilket vi
är bra på i Sverige. Det viktiga
är inte en lagstiftning utan insikten att samverkan gynnar alla
parter och en stadsförnyelse som
leder till trygga, attraktiva och
lönsamma gator och torg. Det är
bara att ta initiativ och driva fram
ett samverkansprojekt!

rådet är högintressant där
Hagastaden, en helt ny stadsdel,
byggs med bostäder, kontor och
ett nytt sjukhus. Tillsammans
med befintligt bestånd inom
norra delen av Vasastan, med
access från både tunnelbanan
och citybanan, bildas en mycket
intressant plats där Norra Stationsgatan och kvarteren runt
om ges mycket goda förutsättningar till att utvecklas till en
attraktiv destination.
Detta insåg fastighetsägarna
och beslutade att gemensamt
finansiera och arbeta fram en
vision och strategisk inriktning
för att utveckla området. Man
enades om ett strategiskt dokument som undertecknades
av fastighetsägarna, och i dag

Twist, en symbolbyggnad i Hagastaden i
Stockholm, som Atrium Ljungberg ska bygga.
Den kommer att ha restaurang, café, terrass
och inbjuda till möte mellan dem som bor,
arbetar och besöker stadsdelen.

FÖR NÄRVARANDE pågår ett
unikt och intressant samverkansprojekt kring Norra Stationsgatan i Stockholm. Om-
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ATT SAMVERKA I STADSUTVECKLING

växling på insatt kapital.

u Kräver ett helhetsperspektiv med samma mål.
u Är lönsamt och kostnadseffektivt och ger större ut-

kompetens för att lyckas.

u Ger bättre förutsättningar för ett genomförande.
u Partnerna är beroende av vandra och varandras
u Roligare att vara flera och del av ett sammanhang.
SÅ SKAPAS FRAMGÅNG

u Förståelse för varandras kompetens och arbetssätt.
u Förståelse för hur varje aktör bidrar till helheten och
slutresultatet.
förtroende.

ETT ANNAT EXEMPEL på vikten
av att samarbeta är i utvecklingen av nya bostadsområden och
stadsdelar där flera parter arbetar tillsammans för att skapa le-

med fokus på matupplevelser,
levande stråk och ett kvalitativt
serviceutbud”. Genom att utveckla gårdarna skapas intressanta stråk mellan fastigheterna
och en attraktiv miljö.
Kvarteren kommer att förtätas med hotell, handel, restauranger och kulturella verksamheter som servar de närboende
och de som arbetar inom området, men framför allt kommer
det att kunna bli en attraktiv
destination och mötesplats i
Stockholm.

u Relationen till varandra är viktig för att känna

samverkar tolv av dem med stadens olika förvaltningar för att
genomföra visionen. De samverkande fastighetsägarna är både
exploatörer som utvecklar nya
bostäder inom Hagastaden och
fastighetsägare med befintliga
fastigheter inom kvarteren norr
om Norra Stationsgatan.
DEN GEMENSAMMA visionen
kan sammanfattas ”Norra Stationsgatan kommer att bli en
av Stockholms mest intressanta
och tillgängliga destinationer
där Hagastaden möter Vasastaden.
Fram till 2020 kommer ett
tiotal fastighetsägare, exploatörer och Stockholms stad utveckla nya och befintliga kvarter

Frihamnen i Göteborg ska bli en blandstad
och där samarbetar åtta fastighetsägare
kring utvecklingen. Det offentliga och privata
jobbar ihop med målsättningen att det ska
bli rätt från början.
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HACKESCHE HÖFE
Så heter området dit många svenska fastighetsägare och konsulter har vallfärdat under
de senaste åren. Samtliga bilder på det föregående uppslaget och de översta på detta
uppslag kommer därifrån.
Området ligger i stadsdelen Mitte i centrala
Berlin och utgörs av ett antal sammanhängande innergårdar. Kvarteren har blivit
mycket trendiga och är förebild för vad som
kommande år kan komma att skapas i Lund,
Umeå, Göteborg, Sundbyberg, Jönköping,
Stockholm...
Innergårdarna och grändernas anses erbjuda
det perfekta ”tredje rummet”. Här finns massor av grönska, historia, restauranger, små
butiker och ett levande kulturliv.
Komplexet består av åtta innergårdar och
innehåller 27 000 kvm lokaler och bostäder.

TEXT LARS BACKEMAR

En tydlig och enkel process som
bygger på gemensam planering
och förståelse för varandras
kompetenser utifrån ett helhetsperspektiv. Det förutsätter
en framåtsträvande kommun
som värnar om stad och stadsliv
utifrån de boendes behov. Det
blir bättre om man gör rätt från
början.
Menar vi allvar med att planera för levande och attraktiva
kvarter, gator och torg är publik
och privat samverkan en nödvändighet där alla blir vinnare
och vi får en attraktiv stad med
lönsam handel, restauranger,
service och upplevelser som
bidrar till stabila fastighetsvärden.

Hammarby Sjöstad i Stockholm har hyllats
på många sätt och även sågats. När det gäller butiksinslaget fanns nästan ingen tanke
från början. Det är först nu efter drygt tio år
som det börjar fungera riktigt bra.

vande och attraktiva stadsdelar.
Ett gott exemplet är utvecklingen av Frihamnen i Göteborg där
ett konsortium av åtta olika aktörer har bildats för att utveckla
en levande blandstad. Bostads-,
hotell- och kontorsexploatörer
tillsammans med p-bolaget och
en utvecklare av handels- och
servicelokaler arbetar tillsammans med Älvstrandsbolaget
och kommunen.
En styrgrupp har bildats och
ett antal arbetsgrupper arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med målsättning att arbeta fram en masterplan och
program inför detaljplanearbetet. Offentlig och privat samverkan i ett tidigt skede borgar för
att målsättningen kan uppnås.
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