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INTRODUKTION
Studieresans tematiska inriktning var bostadsbyggande med tyngdpunkter på stadsutveckling, byggmässor och sociala aspekter. Både München
och Hamburg har som mål att bygga ett stort antal nya bostäder.
Städerna arbetar med egna koncept när det gäller att få fram prisvärda
hyreslägenheter och skapa social blandning när det utvecklas nya områden dvs. i samband med detaljplaneringen.
I München vistades gruppen på PlanTreﬀ, Münchens dialog- och kommunikationslokal avseende stadsplanering. Resegruppen ﬁck insyn i aktuella
projekt inom stadsutveckling, information om SoBoN, EU-projektet ASTUS
(http://www.alpine-space.eu/projects/astus/en/home) där det bl.a. görs
undersökningar kring hur beﬁntligt bostadsbestånd kan nyttjas mer eﬀektivt, Münchens satsningar på ekologiska teman och hur transportfrågor
kan kopplas till kravställning i detaljplaneringen. Gruppen ﬁck sedan en
introduktion till stadsutvecklingsprojektet Messestadt Riem med anslutande guidat platsbesök.

I Hamburg samlades gruppen på Senatens stadsutvecklingsförvaltning
i stadsdelen Wilhemsburg. Där ﬁck gruppen en överblick av Hamburgs
bostadspolitik inklusive utmaningar och lösningar. Den nya stadsdelen
Oberbillwerder presenterades. En ytterligare föreläsning handlade om
byggemenskaper som har en prioriterad ställning i Hamburg när det
gäller sociala bostadsprojekt. På eftermiddagen ﬁck gruppen en introduktion och guidad tur genom HafenCity som är Hamburgs nyckelprojekt när
det gäller hållbar stadsutveckling.
Nedan följer några sammanfattande texter om de tre stadsbyggnadsområden som utgjorde en stor del av studieresans innehåll. Områdena är
intressanta eftersom Samordning för bostadsbyggandes nätverkskommuner står inför samma, långvariga uppgift att utveckla nya stadsdelar med höga hållbarhetsintentioner och skapande av ett stort antal nya
bostäder.
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MÜNCHEN MESSESTADT RIEM

Staden München är delstaten Bayerns huvudstad. Münchens planeringsinriktning är ”kompakt, urbant, grönt”. Konkret betyder det att förtäta och
att utveckla före detta industri- och kasernområden samt ett fåtal kvarvarande markområden vid stadens utkant (t.ex. Riem och Freiham).
Bostadsbristen i staden är överhängande. Höga bostadspriser har lett till
att svaga hushåll, verksamheter och även kontor tvingas utåt i regionen.
Målet är att skapa 8 500 nya bostäder varav 2 000 sociala bostäder per år
för att möta den stora inﬂyttningen till staden. Politiken i München subventionerar och stöttar aktivt byggemenskaper och byggande av prisvärda respektive sociala bostäder.
Messestadt Riem är med sina 556 hektar Münchens stora stadsutvecklingsprojekt sedan början av 1990-talet. Området som ligger sju kilometer
öster om stadens centrum kan nås på 20 minuter med t-banan. Det kunde
exploateras efter att ﬂygplatsen ﬂyttats till en annan plats. Området ska
vara färdigbyggt före år 2020.

Området delades upp i tre ungefär lika stora delar för oﬀentliga och privata verksamheter:
- 12 000 arbetsplatser inklusive den stora mässan
- 6 500 nya bostäder för 18 000 invånare
- omfattande grönytor med en stor landskapspark (200 ha) inklusive en
badsjö.
Ambitionen har varit och är att utveckla en hållbar stadsdel enligt
Münchens motto ”kompakt, urban och grön”.
Även sociala aspekter har spelat en stor roll för områdets utveckling.
Staden har eftersträvat en social blandning och jobbat för att skapa många
oﬀentliga, icke-kommersiella mötesplatser i olika former.
Det ﬁnns en 15-minuters video på engelska om områdets huvudidéer:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Projekte/Messestadt-Riem.html
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SoBoN I MÜNCHEN

SoBoN är Münchens viktigaste planeringsverktyg när det gäller att skapa prisvärda, sociala bostäder på privat mark. SoBoN har inte applicerats
i Messestadt Riem eftersom all mark i området ägs/har ägts av staden.
SoBoN (= SOziale BOdenNutzung) ﬁnns sedan 1994 och möjliggör en
socialt orienterad markpolitik (förankrad i den tyska planerings- och bygglagen). Det verkar genom ett privaträttsligt avtal (jämförbart med ett
svenskt exploateringsavtal) för att skapa socioekonomiskt och socialt
blandade stadsdelar. Instrumentet möjliggör prisvärda/prisbundna hyresbostäder i alla nybyggnadsprojekt på privat mark och bekostas av byggherrarna. München ställer en rad krav på byggherrarna varav ett är att
minst 30 procent av golvytan relaterad till detaljplanen ska vara prisvärda
bostäder. Andra krav på byggherrarna är att bekosta teknisk infrastruktur
och nödvändiga sociala inrättningar i form av kommunal service (dagis,
grundskolor, parker) samt att överlåta gatumarken till kommunen.

Byggherrarna är förpliktigade att slutföra projekten inom 5 år. Instrumentets krav är helt transparenta och likhetsprincipen gäller för alla byggherrar. Den bruttoavkastning som byggherren erhåller i projekten ska inte
understiga 33 procent. Alla SoBoN-kontrakt beslutas av stadsfullmäktige i
München. Hittills har drygt 47 000 bostäder tillkommit under denna kontraktsform och därmed har 12 500 sociala/prisvärda bostäder skapats.
Nyligen har även några av Münchens kranskommuner börjat att använda
SoBoN-konceptet i sina markanvisningar.
https://www.muenchen.de/rathaus/home_en/Department-of-Labor-and-Economic-Development/economic-development/Development_
of_commercial-land/SoBoN_explained.html
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MÜNCHEN
VILKA PLANERINGSASPEKTER KÄNNS RELEVANTA FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN?
•

Det var ett modigt beslut att planera och bygga en ny urban stadsdel i
utkanten av staden – en viktig förutsättning har varit att försörja området med
en tunnelbaneanslutning som var på plats innan de första invånarna och verksamheterna ﬂyttade in.

•

Stadsdelen uppfattas av många som väldigt funktionsuppdelad och monoton
med stora grönytor. Dagens planeringsprinciper i Sverige omfattar oftast inte så
generösa grönområden.

•

Alla markanvisningar och detaljplaner har föregåtts av arkitekttävlingar. Stadskvalitéerna säkerställs genom krav i exploateringsavtalen, riktade informationer
gentemot byggherrar och invånare, planbestämmelser i detaljplanerna och
genom stadens genomorganiserade rådgivning gentemot byggherrarna samt
pristävlingar.

•

Organisationen för detta långvariga projekt är intressant, bl.a. med ett eget
politiskt ”Riem-utskott” under kommunfullmäktige och en koordineringsenhet
som stöttar projektledningen med relevanta kontakter in till stadens olika berörda förvaltningar.

•

Det har byggts ett stort antal prisvärda bostäder (drygt 60 procent är sociala eller
subventionerade bostäder) som har skapat en hög social blandning.
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HAMBURG
I Hamburg ﬁnns två planeringsnivåer. Senatens förvaltning (delstaten) ansvarar för den övergripande, översiktliga planeringen. De sju distrikten
ansvarar för detaljplanering och bygglov. Den övergripande inriktningen
för Hamburgs framtida utveckling är ”mer stad inom staden”, dvs. det är
förtätning och mer utveckling av beﬁntliga områden som är i fokus. Men
det ﬁnns också större, sammanhängande stadsutvecklingsområden. Två
exempel är Oberbillwerder och HafenCity (se följande sidor).
När det gäller bostadsförsörjningen i sig är ”Hamburgmodellen” intressant. Modellen utgörs bland annat av en privat-oﬀentlig bostadsallians
som ska säkerställa att det byggs cirka 10 000 nya bostäder per år för att

möta efterfrågan. Hamburg satsar på markanvisningar (s.k. konceptutlysningar) där byggherren måste bevisa att projektet tillför sociala mervärden och skapa prisvärda bostäder. Försäljningspriset är underordnat.
Utöver Hamburgmodellen ﬁnns i Hamburg en särskild satsning för att
stötta byggemenskaper.
Denna bostadstyp utgör alltid en viktig del av stadsbyggnadsprojekten.
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Bild: adept.dk

HAMBURG - OBERBILLWERDER

Området Oberbillwerder (124 ha) är idag åkermark och utgör sedan länge
en markreserv för bostadsbyggande. Området är anslutet till en pendeltågsstation cirka 12 km från centrum. Det ska här byggas 7 000 nya bostäder och skapas plats för 4 000 nya arbetsplatser. Planeringen utförs av
distriktet Bergendorf tillsammans med IBA Hamburg (die Internationalen
Bauausstellung). Aktörerna har sedan 2016 arbetat med en masterplan
där omfattande medborgardelaktighet, olika expertbidrag och en arkitekttävling har varit viktiga inslag. Den övergripande principen i planen är
att skapa olika kretslopp och kretsloppsanpassade fysiska strukturer. Det
planeras för olika typer av upplåtelseformer och prisvärda nya bostäder
för alla delar av befolkningen i området. Planen ska upp till senaten för
beslut i början av 2019.
Det ﬁnns ﬂera intressanta aspekter med området ur ett svenskt perspektiv på stadsutveckling. Följande punkter är viktiga vägledande principer
för planeringen av Oberbillwerder:

•
•
•
•
•

Biltraﬁken ska hållas under 20 procent av resorna inom området.
Detta ska ske genom optimerade fysiska strukturer och innovativa mobilitetstjänster.
Hela området ska ”soloptimeras” dvs. förberedas för en eﬀektiv
lokal produktion av solenergi.
Området ska få fem delområden med olika identiteter, stadsbyggnadstyper inklusive småskaliga bebyggelsetyper och olika
tätheter.
Det ska inrättas tillfälliga nyttjandeformer av experimentell
karaktär (energilösningar, mobilitet, livsmedelsproduktion).
Dagvattenhanteringen ska omfatta alla oﬀentliga miljöer och ytor.

Det vinnande förslaget ”The connected city” som ligger till grund för masterplanen ﬁnns på:
http://www.adept.dk/project/oberbillwerder-the-connected-city
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HAMBURG - HAFENCITY

Följande planeringsaspekter kan vara relevanta för svenska förhållanden:
•
•

HafenCity är en egen stadsdel i Hamburg sedan 2008. Det är ett stort
stadsutvecklingsområde (157 ha) som radikalt förändrar de gamla hamnkvarteren i staden. Det utvecklas som en blandad stadsdel med kontor,
hotell, parker, butiker, oﬀentliga byggnader, universitet och upp till
15 000 bostäder. Projektet satte igång redan på 1990-talet och är ett nyckel
projekt för Hamburg. Masterplanen från 2000 reviderades 2010 och har
anpassats till nya hållbarhets- och exploateringskrav. I projektet ingår tio
olika utvecklingsområden. Alla har sin egen stadsbyggnads- och landskapskoncepttävling som styr planeringen. Även när det gäller markanvisningarna ﬁnns arkitekttävlingar för i stort sett alla projekt. Området ﬁck
också en tunnelbaneanknytning (egen linje) för några år sedan. HafenCity
är inte färdigbyggd.

•
•

•

HafenCity har utvecklat sin egen certiﬁeringsmodell (eco-label
2007) som gör att alla byggnader har höga standarder avseende
energi, materialval, mobilitet, m.m.
Alla bottenvåningar ska kunna användas för annat än boende
(minimikrav: 5 meter takhöjd).
Hela stadsdelen har ett genomtänkt täthets- och grönytekoncept
som noggrant slår fast hur olika urbana funktioner i stadsdelen
ska se ut.
En tredjedel av alla tillkommande bostäder (sedan 2011) ska vara
sociala bostäder. Byggemenskaper främjas särskilt inom detta
segment och det ska ﬁnnas både en vertikal och horisontell social
mix på byggnads-, kvarters- och stadsdelsnivå.
Stadsdelen har anpassats till klimatförändringarna och förväntade framtida översvämningsproblem.

Mer information ﬁnns på: https://www.hafencity.com/en/home.html
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER FRÅN STUDIERESAN
Det ﬁnns många möjliga slutsatser utifrån studieresans innehåll och presentationer. Generellt kan sägas att:
•

Vi delar många problem och planeringsutmaningar med Tyskland.
Vissa saker går inte att överföra på svenska förhållanden men generellt
ﬁnns det exempel från båda städerna som visar att kommunala beslut
kan göra stor skillnad (SoBoN i München, konceptupphandlingar inför
markanvisningar i Hamburg).

•

Organisationsformen för långvariga stadsutvecklingsprojekt har stor
betydelse för att skapa kontinuitet, kunskapsåterföring och nödvändig
koordinering mellan olika sektorer samt en fungerande koppling till en
kommuns politiska ledning.

•

Det är viktigt att följa upp långa stadsutvecklingsprojekt och omvärdera
enligt ny kunskap.

•

Även stora städer kan ta lång tid på sig att bygga ut stora områden, med
andra ord, det tar tid att planera, utveckla och bygga nya stadsdelar.

•

Att skapa bostäder för socialt svaga grupper är en stor utmaning, men
det ﬁnns många potentiellt gångbara lösningar.
”Att våga vilja är troligtvis att vinna” (säger kollegorna i Gävle).

TACK FÖR ERT DELTAGANDE!
Sammanställt av
Michael Erman och Johanna Jeinek Boman
Samordning för bostadsbyggande
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