
Givande dialog om Väsby Sjöstad 

 
Går det att bygga en levande stadsdel i Väsby Sjöstad ? Det var en av många frågor som diskuterades när 
kommunen höll ett dialogmöte präglat av skärpta frå gor kring miljö och hållbarhet i Väsby Sjöstad.   

Dialogen inleddes av Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, som välkomnade dialogdeltagarna och 
informerade att kommunfullmäktige har beslutat att folkomröstningen om Väsby Sjöstad kommer att hållas i 
samband med valet i september år 2014.  

— Fram tills dess ska vi arbeta fram ett förslag som kommuninvånarna ska kunna ta ställning till. Tjänstemännen 
har fått ett tydligt uppdrag som innebär att förslaget som presenteras vid valet ska genomsyras av åsikterna vi har 
fått under tidigare dialoger, säger Per-Erik Kanström.  

Efter inledningen presenterade Fredrik Drotte , planchef i kommunen och Torbjörn Einarsson från Arken 
Arkitekter hur förslaget har utvecklats.  

— Förslaget som vi nu tar fram är byggt utifrån den kritiska massa på 3000 boende som behövs för att kunna 
tillgodose en turtät kollektivtrafik och en levande stad med tillgång till butiker och kommunal service, säger Fredrik 
Drotte.  

Vidare förklarade Fredrik Drotte att förslaget i många aspekter är anpassat efter resultatet av "Community 
Planning weekend" där mycket viktig information, inte minst om rekreationsytor, kom fram. Informationen från 
"Community Planning" har också omhändertagits i den strategiska grön- och blåplanen och 
hållbarhetsprogrammet som Ekologigruppen presenterade på dialogen.  

— Grön- och blåplanen analyserar hur vi på bästa sätt lyfter fram och tillgängliggör gröna och blåa värden i Väsby 
Sjöstad och i grönkilen. Den beskriver också hur vi kompenserar för de värden som går förlorade i en 
exploatering av området, sägerAnna-Maria Larsson , landskapsarkitekt på Ekologigruppen.  

Krister Sernbo på Ekologigruppen berättar att man har identifierat ett flertal värden i kilen där Väsby Sjöstad kan 
komma att växa fram. Ett av dem är storleken på kilen i området idag. Frågan som många ställde var hur man har 
tagit hänsyn till den avsmalnade midja som skapas mellan utvecklingsprojekten Eds Allé och Väsby Sjöstad?  

— Förslaget som vi presenterar idag innehåller ett avstånd på runt 850 meter , informerar Torbjörn Einarsson, 
arkitekt på Arken Arkitekter.  

Fredrik Drotte fyllde i och menade att antal meter är mindre viktig än kvaliteten och egenskaperna i de ytor som 
finns kvar. Kommunen måste planera ytor som är anpassade efter de biologiska samband som finns i kilen, men 
också efter djurens behov av korridorer i det gröna.  

Dialogdeltagarna blev informerade om att miljöprofilen ska vara hög i Väsby Sjöstad. Ekologigruppen visade på 
en jämförelse mellan olika projekt med miljöprofil och kunde peka på att Väsby Sjöstad har många möjligheter att 
skapa ett fantastiskt projekt. Ambitionen att skapa nya kretsloppslösningar och nya energilösningar ger Väsby 
Sjöstad höga poäng gentemot andra projekt. Däremot får placeringen av området ett mindre bra omdöme. Frågan 
kom av dialogdeltagarna, varför bygger man just här?  

— Det är inte bara i Väsby Sjöstad som vi planerar för framtida expansion. Vi planerar just nu 5000 bostäder av 
varierad karaktär runt om i kommunen utöver Väsby Sjöstad. Vi undersöker hela tiden olika platser i kommunen 
där vi kan planera för tillväxt. Den största utvecklingen som vi tittar på är i de centrala delarna av Upplands Väsby, 
svarar Fredrik Drotte.  

En dialogdeltagare som suttit med hela kvällen tog till orda och konstaterade samtidigt som hon ställde en viktig 
fråga.  

— Nu har jag lyssnat på er och jag uppfattar att ni har många så kallade "utmaningar". Är det inte tillräckliga 
argument för att lägga ner planeringen av Väsby Sjöstad?  

— Planering handlar om att vilja, veta och våga. Det är politikens uppdrag att vilja något, tjänstemännens uppdrag 
att ta fram vetandet, men sedan återigen politikens uppdrag att fatta beslut, att våga utifrån det underlag som 
presenterats. Man kan aldrig utreda sig fram till sanningen. Det kommer alltid att finnas osäkerheter i de 
bedömningar som görs. Det är politiken som avgör vilket osäkerhetsnivå man vill lägga sig på när man fattar sitt 
beslut, svarar Fredrik Drotte.  

Svaret fylldes på av Göran Cars, professor på KTH och kvällens samtalsledare som menade att kvällens olika 
diskussioner nog visat att det finns flera som tror att detta går att klara. Göran avslutade med att summera kvällen 
och tackade dialogdeltagarna för en bra genomförd dialog. Han passade också på att skicka med några 
visdomsord till kommunens politiker och tjänstemän i den fortsatta planeringen av Väsby Sjöstad.  



— När kommunen arbetar vidare med Väsby Sjöstad är det viktigt att ta med hur man ska genomföra projektet. 
En deltagare var inne på det tidigare, att redan i början av projektet behöver det finnas underlag för 
kollektivtrafiken för att inte bidra till oönskade vanor som till exempel ett bilberoende. 

Tack till alla som deltog på dialogen om Väsby Sjöstad! 

Om du har frågor eller funderingar kontakta Kristina Sandberg, kristina.sandberg@upplandsvasby.se. 
 


