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SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR SKEPPSBRON 
 
Efter genomgång av samrådshandlingarna konstateras att den breda medverkan i 
programarbetet har gett resultat i form av ett mycket gott samrådsunderlag.  
 
Handlingarna påvisar också att ett flertal utredningar och analyser pågår för att  
leda fram till ett fulländat planförslag till utställningen.  
 
Skeppsbron kan bli ett föredöme för hållbar stadsutveckling och för den goda staden.  
 
Men för detta krävs vissa kompletteringar! 
 
När de storskaliga bostadsområdena planerades på 60-talet var också föresatserna goda.  
Där missade man det sociala perspektivet! 
 
Är det likadant nu?  
 
I planbeskrivningen skönmålas allt. Puls, lugn, mötesplatser, parker, bad, lek osv.  
Detta garanterar inte hållbarhet såvida inte den fysiska planeringen sker i symbios med bland 
annat den sociala. I beskrivningen av de tre dimensionerna: sociala, ekologiska och 
ekonomiska ges inte mycket utrymme för den sociala. Naturen och ekonomin sätts i centrum. 
Den täta blandstaden garanterar inte hållbarhet, det vet vi av erfarenhet.  
 
Alltför lite forskning ägnas åt den balansering av krafterna som är ett villkor för uthållighet. 
 
När Medborgarkraften i Älvsborg startade 1998 var begreppet medborgarkraft på Internets 
sökmotorer i princip okänt. Idag är träffarna fler än tusen.  
 
Nu i november anordnas i Stockholm möte mellan makthavare, metodmakare och tänkare för 
nya metoder för medborgarinflytande! Där skall resoneras om hur våra nya arbetsmetoder ser 
ut för att involvera medborgare i samhällsutvecklingen och lokaldemokratin. 
 
När det gäller diskussionen om ekonomi och valutor har det också börjat att röra på sig. 
Alltfler ser svagheterna i dagens system. 
 
TV har satsat på flera program som har till syfte att få allmänheten medveten om att det finns 
möjligheter att förhindra och minimera utanförskap.  
 
Internet har stora möjligheter att på mötesplatser och i spel experimentera med nya metoder 
att tillämpas i modern stadsplanering. 
 



Medborgarkraften har på sin hemsida redovisat ett antal processkonstverk av 
stadsutvecklande karaktär. I ett av dessa har tagits fram tankar om hur Hedenområdet skulle 
kunna fungera som ett permanent centrum för kraftbalansering. Vad skulle en sådan reell eller 
virtuell funktion innebära för Skeppsbron? 
 
Inför utställning av planen vill vi därför se  
en SKB (Socialkonsekvensbeskrivning) och en EKB (Ekonomikonsekvensbeskrivning)   
som komplement till den digra MKB (Miljökonsekvensbeskrivningen) som nu presenterats.  
 
Först då finns det rimliga möjligheter att få till stånd en stadsutvecklingsprocess som är såväl 
uthållig som god. 
 
Ett bevarande av de två aktuella husen kanske då visar sig självklart för att slippa ett alltför 
storskaligt parkeringsdäck.  
Det föreslagna hotellet kanske skall finansieras och drivas av medborgarna och bli ett signum 
för den goda staden. Ett experimenthotell för prövning av olika boendeformer för alla slag av 
medborgare som vill uppleva ”den goda staden” och en mötesplats for samtal och åtgärder 
kring hållbar stadsutveckling.  
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