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Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper  

”En Byggemenskap är en grupp människor som 
i egen regi och utifrån sina egna ambitioner 
tillsammans planerar, låter bygga  
och senare använder en byggnad.” 



” Projekt Casablanca läggs ner. 
  
För tio år sedan, 22/2 2005, bildades den 
ideella föreningen Casablanca Trivsel med mål 
att i samverkan bygga en modern 
Seniorbostad i centrala Linköping. 
Idag måste vi konstatera att trots idogt arbete 
under tio år har vi inte lyckats nå vårt mål. Allt 
finns dokumenterat på vår hemsida.” 

Illustration: Nyréns, Tua Franklin 
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”Vi älskar villan  

men vill bo i stan” 
 
Urbana Villor, Malmö 

 

”  
Foto: UrbanaVillor, Cord Siegel, Pontus Åqvist och Karin Larsson.  

http://kunskapslänken.se/wp-content/uploads/2011/06/Urbanavillor.jpg
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Det andra perspektivet 
 



Byggemenskaper som stadsbyggnadsinstrument 

Mühlenviertel, Tübingen 



Hur gör man? 
 



Tübingen       nämnd redan 1078 

 40 km söder om Stuttgart 

 Ca 86.000 invånare 

 Ca 40.000 arbetsplatser 

 Tättbebyggt, höga priser 

 Hög efterfrågan på mark 

 Nästan ingen exploatering av 

tidigare obebyggd mark efter 

1985 

 

 

 

 



• Förnyelse och utveckling av 
underutvecklade delar av staden 

• Exploatering på redan använd mark 
istället för på grönytor 

• Urbana grannskap istället för 
monofunktionella bostadsområden 

Målen för Tübingens utvecklingskoncept: 



Stadsutvecklingsområdet                  
„Französisches Viertel / Stuttgarter Straße“ 

 Tidigare kaserner på ett 65ha 

regementsområde 

 Staden köper marken och leder 

utvecklingen 

 Nu 4000 invånare och  1200 

arbetsplatser 

 Första byggstart 1996 

 2001 German Urban Planning Award, 

2002 European Planning Award 



Masterplan från 1993 



 
1. Small-scaled  
mixed use developing 

 

• Ground floor has to be used 
for shops, workshops, offices 
… 

• Today appr. 200 units 
• Creating a lively and urban 

atmosphere, activity on 
streets 

• Allowing a „city of  
short distances“  

• Supporting the local economy 



2. High urban density +  

integration of old buildings  

• Increasing density to reduce  
impact on green field land 

• Supporting affordable  
housing 

•Creating an urban  
atmosphere 

• Sustainable urban 
infrastructure,  
good energy bilance 

 



 Streets and squares as the 

„shared urban living-room“  

 Peripheral Car Parking 

 Bike, public transport, Car-Sharing-

System 

 Consultation and participation in 

design of the public space 

3. Public space as the living-room 
of the neighbourhoods 



• No fixed plots, individual division by 
demands and concept 

• Fixed price of the ground 

• Choice from quality and concept: what does 
the single project bring for the quality and 
diversity of the whole neighbourhood ? 

• Priority for private building cooperatives 

 

4. Division of plots + variety of actors 



Who builds the city ? 
       The idea of private building cooperatives 



Private building cooperatives  

• Families, singles and small companies 
incorporate to a group  

• They plan and build in own responsibility  

• Supported by architects and project 
managers 

• Wide range of different types and concepts 



 

• Attractive and accessible for a 
variety of income and age groups, 
increasing inclusivity 

• Lively urban neighbourhoods  

• Diversity as „main theme“ of 
urban development 

• Private building cooperatives as 
main instrument to realize 
diversity and urban atmosphere 

 

 

 

 

 15 – 20% less than buying  

from a developer  

 High average standards  

 Excellent resell prices 

 Attractiv for the local banks 

 

 

 

 

1. Comparatively low costs 



 
2. Early involvement &  
good sense of identification 

 
 

 Creating your own  

“piece of town” 

 Very individual solutions 

 Knowing your neighbours 

 Being actor, not “victim”  

of the development 

 

 

 

 

 



3. Diversity and innovation  
of the architectural concepts  

 Very different concepts  

 Archetypes:  

“Low-Budget-Project” 

“Zero-Energy-Building” 

“Small House” 

“Multi-Generation-Building” 

“Design-House” 

“Workshop-House” 

 Contest of concepts, high 

innovational approach 

 

 

 



4. Broad social mix  
 

 Increasing diversity 

 Payable for people with  

low income  

 Interesting for people with  

high income   

 Broad mix of social groups, 

generations, ethnic groups, 

education 

 

 



 
City of Tübingen / WIT
  
 

• buys brown field areas: 
former barracks, industrial sites  

• prepares concept, urban planning, 
legal plans, decontamination  

• cares for social and technical 
infrastructure, public space 

• sells the plots 

• manages the whole development and 
finances it by the planning gains 

Private building groups, small 
developers, architects: 
 
 

 get options for plots and develop their 

buildings 

 have structural requirements, but high 

architectural freedom 

 care for common tasks: green 

courtyard, basement parking  

 participate in the design  of the urban 

space 

 change the deserted brown field areas 

in lively neighbourhoods  



• Private building cooperatives as an 
important tool for urban and diverse 
neighbourhoods  

• Attractive for a broad sphere of 
different groups and people, very 
dynamic and quality-orientated 

• City administration as the main actor, 
ground management as a central task 

• Variety of actors and small parcels 
need high effort, but bring a great 
social and urban benefit 

 

 

 

 

Experiences and conclusions 



I Tübingen dominerar byggemenskaper byggandet 

I många andra tyska städer är byggemenskaper en stor del. 
 

Hamburg räknar med att nå 20% under de närmaste åren. 
 

München strävar mot en 
 andel på 20 – 40% 

 

Vauban, Freiburg 



Vad betyder det för Sverige 
 



 
 

”I Sverige har kommunerna en nyckelroll;  
genom att äga marken, genom planmonopolet och med en rad andra verktyg” 

Vallastaden, Linköping (Bo 17) 



Vi är vana att diskutera 
VAD som ska byggas och 

HUR det ska byggas? 

Hammarby Sjöstad 



Men där bakom gömmer sig frågan VEM ska bygga? 
och VARFÖR? 

Mühlenviertel, Tübingen 



Hindren måste tas bort 
 
Arbetssättet måste anpassas 
 
Kommunerna måste hjälpa till! 

Tre steg 

Vauban, Freiburg 



”Stockholm behandlar 
alla byggherrar lika” 
 
Exploateringskontoret i Stockholm ansvarar för 
stadens markinnehav vilket utgör ungefär 70% 
av kommunens yta: 
 

”Vi behandlar byggemenskaper på samma sätt 
som vilken annan byggherre som helst” 

”Stockholmsmodellen bygger på att byggherrar 
på eget initiativ tar fram möjliga projekt” 

”Vi bedömer byggherrens ekonomi, stabilitet 
och intresse av långsiktig förvaltning” 

”Vi beaktar också aktörens tidigare projekt” 

”Byggherren står för all ekonomisk risk i 
samband med detaljplanearbetet” 
 
Tiden mellan markanvisning och byggstart för 
ett bostadsprojekt kan vara 5-8 år, ibland 
längre. Byggherrens kostnad för processen kan 
vara i spannet SEK 0,5 – 1,5 M. 
2013 gjordes 50 markanvisningar med en 
genomsnittlig storlek på 102 lägenheter till  
25-30 olika bolag (ibland systerbolag). 

 

Ta bort hindren 



Anpassa arbetssättet 

1. Mindre fastigheter 
 

2. Detaljplanera först, 
markanvisa sedan 
 

3. Markanvisning med fast 
pris och kvalitets- / 
hållbarhetskriterier 
 

4. Lägg alla betalningar så 
sent som möjligt 



Inspiration 
 
Kunnande 
 
Match-making 
 
Stöd i processerna 
_ 
 
Borgensåtaganden 
 
……. 
 
 

Kommunerna måste hjälpa till! 



Match-making event i Hamburg 
Med ”StattBau” som arrangör 



19 mars 

Work-shop för kommunerna i 

Sthlms län + Uppsala / Knivsta 

(Sollentuna) 

 

7-9 maj 

Studieresa till Tübingen och 

Freiburg tillsammans med 

Tysk-Svenska 

Handelskammaren 



Französisches Viertel, 
Tübingen 

”Med byggemenskaper 
leder människorna 
stadens utveckling 

istället för att 
vara dess offer” 

Cord Soehlke, 
Borgmästare Tübingen 

 


