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Veronika Borg har 25 års erfarenhet som arkitet - senast från
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm där hon varit planprojektledare och
innan dess 13 år från Grontmij, där hon bland annat har arbetat som
ansvarig landskapsarkitekt och studiochef för Arkitektur.
Veronika är van att leda kreativa processer, planprocesser och
projektering. Skisser i tidiga skeden följs av detaljprojektering och
uppföljning på byggarbetsplatsen. Hon har jobbat i uppdrag för både
privata och offentliga beställare, i tävlingar, generalkonsults- och
totalentreprenadsuppdrag.
Veronika har suttit i 2018 års Sienaprisjury, Arkitektförbundets pris
för god utemiljö och har tidigare varit ledamot i Arkitektförbundets
tävlingsnämnd. Hon har under två år 2013-2015 bedrivit
postmasterstuier i stadsbyggnad på Konsthögskolan/Mejan Arc.

STADSBYGGNADSPROJEKT I URVAL

Anställningar
2019- Arx arkitekter				
Ansvarig landskapsarkitekt och stadsplanerare.
2015-2019: Stadsbyggnadskontoret Stockholm,
Planavdelningen			
Stadsplanerare och planprojektledare.
2013-2015: Borg&co Egen verksamhet.
2000-2013: Grontmij (nu Sweco)
Ansvarig landskapsarkitekt och stadsplanerare.
Enhetschef Landskapsarkitektur 2006-2008, 2012-2013.
Enhetschef Arkitektur (hus/landskap/plan) 2008-2010.
Tf divisionchef Samhällsbyggnad hösten 2008 och 20092010. Bitr divisonschef 2010-2012.
1998-2000: FFNS (Sweco)
Handläggande landskapsarkitekt.

		

1995-1998: Borg&co			
Underkonsult till Gora art&landscape.
1994-1995: SLU 			
Amanuens i formlära.
1994: Stadsbyggnadskontoret Malmö 		
Praktikant.
1993: Söderblom&Palm 			
Praktikant.

Stora Sköndal, Stockholm (2013-2019)
Stadsbyggnadsprogram
Roll: Stadsplanerare och projektledare, Stadsbyggnadskontoret Stockholm. Beställare: Stadsbyggnadsnämnden. Omfattning: Ny bebyggelsestruktur i befintlig naturoch kulturmiljö för ca 4000 nya bostäder, verksamhetslokaler för vård och service,
3 skolor, 60 förskoleavdelningar, idrottshall, ny gatustruktur, parker och torg. Projektutmaningar: Kulturhistoriskt värdefull institutionsmiljö, värdefull naturmiljö,
förorenad mark, strandskydd, vatten- och dagvattenfrågor, kollektivtrafikföring
genom Stora Sköndal, framkomlighet för alla trafikslag, vision om en socialt väl
fungerande blandstad och tillitsstruktur, avvägningar enligt tidig dialog och samråd.

Magelungens strand, Stockholm (2013- 2019)
Strukturplan, kvalitetsprogram, detaljplan

1992-1993: Metallinjen, Nyckelviksskolan

Roll: Stadsplanerare och projektledare, Stadsbyggnadskontoret Stockholm.
Beställare: Stadsbyggnadsnämnden. Omfattning: Ny bebyggelsestruktur i befintlig
naturmiljö mellan sjön Magelungen och Nynäsbanan med ca 900 nya bostäder,
verksamhetslokaler för service, 3 förskolor, utvecklad gatustruktur och parker
samt ny bro över järnvägen. Projektutmaningar: Värdefull naturmiljö, framkomlighet på Magelungsvägen, risk från järnväg, buller, strandskydd, vatten- och
dagvattenfrågor, trygghet, bygga social länk mellan Farsta och Fagersjö, ställningstaganden efter samråd.
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Utbildning
2013-2015: Postmasterstudier Stadsbyggnad, Kungliga
konsthögskolan, Mejan Arc
1989-1995: Landskapsarkitektur, SLU
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Vidareutbildning
2017: Att leda kreativa processer		
Sveriges Arkitekter
2017: PBL				
Arne Fredlund/Stadsbyggnadskontoret
2013: ABK			
2013: LOU
2010: Ledarskapsutbildning Steg 3, del 1,
Sveriges arkitekter
2008-2009: Ledarskapsutbildning		
Established Potential Program, Looop/
Grontmij Akademi

Språk
Svenska, tyska, engelska

Förtroendeuppdrag
2018: Sveriges Arkitekter, juryledamot
Sienapriset

Byggnadsordningen, Stockholm (2018-2019)
Kunskapsunderlag
Roll: Rådgivande expert, Stadsbyggnadskontoret Stockholm. Beställare:
Stadsbyggnadsnämnden. Omfattning: Rådgivning till stadsarkitektens
projektgrupp med särskilt fokus på kapitlet om stadslandskapet. Föreläsning för
områdesstartegerna och teamledarna på planavdelningen. Projektutmaningar:
Ställningstaganden om vad som behöver vara med i ett kunskapsunderlag och hur
vägledande rekommendationer formuleras på ett inspirerande sätt.

Älvsjö Örby, Stockholm (2015 - 2016)
Stadsbyggnadsprogram
Roll: Stadsplanerare och projektledare, Stadsbyggnadskontoret Stockholm. Beställare: Stadsbyggnadsnämnden.Omfattning: Projektöversyn av ny bebyggelsestruktur
i befintlig natur- och kulturmiljö med 7-10000 nya bostäder, verksamhetslokaler,
skolor, förskolor, idrottshall, ny gatustruktur, parker och torg. Projektutmaningar:
Komplexa trafikfrågor, risk, vatten-och dagvattenfrågor, markstabilitet, ekonomisk
hållbarhet, kulturhistoriskt värdefull miljö.

2018: Stockholms arkitektförening, revisor
2014: Sveriges Arkitekter, stämmoordförande
2010 -2016: Sveriges Arkitekters
tävlingsnämnd, ledamot

Room for change/Rum för förändring, Fisksätra (20142015)
Stadsbyggnadsforskning
Roll: Postmasterstudent Mejan Arc tillsammans med Anna Englund, Nadine Aschenbach och Barthélémy Massot. Beställare: - Omfattning: Stadsbyggnadsforskning med utgångspunkt i intervjuer med lokala initiativ i Fisksätra om de offentliga
rummens betydelse för de boende och initiativen. Metodutveckling av intervjuer
som dialogform där de intervjuade filmades medan de berättade samt ritade en
mental karta. Filmen finns på https://www.youtube.com/watch?v=VYZeAlwhX48.
Projektutmaningar: Metodutveckling av intervjun som dialogform. Film som redovisningsform.

The making of everyday, Rio de Janeiro (2013-2014)
Stadsbyggnadsforskning
Roll: Postmasterstudent Mejan Arc. Beställare: - Omfattning: Besök och analys
av 4 lokala initiativ - en dansskola, en förskola, en kultur- och konsertlokal och
ett kvinnoinitiativ - i favelan Maré i Rio de Janeiro. Iniativens arbete togs som
utgångspunkt för ett test om det är möjligt att använda idéerna i en större skala
dvs på stadsnivå för att skapa ett mer barnvänligt, tryggt, tillitsfullt och integrerat
Rio de Janeiro. ResultateT redovisades i en bok och utställningen´The making of
everyday’. Projektutmaningar: Uppskalning och scenariotänkande som metod.

Ny stadskärna, Kiruna (2012-2013)
Inbjuden tävling, strukturplan
Roll: Landskapsarkitekt och stadsplanerare, Grontmij i samrabete med MVRDV
och BSK arkitekter. Beställare: Kiruna kommun. Omfattning: Ny stadsstruktur
för flytten av Kiruna österut. De olika funktionerna i den gamla staden flyttar en
efter en och gamla och nya funktioner bilder en ny stadsväv. Förslagets intention
är att integrera och fläta samman naturen och staden till en ny organisk helhet.
Den porösa staden avser att skapa en symbios mellan natur och bebyggelse.
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Ombud resp styrgrupp
i urval
Husbyggnad:
Station och uppgång Odenplan, SL
Ombyggnader av ambassader, Fastighetsverket
Till- och ombyggand Södertälje sjukhus
Divese utvecklingsplaner, utredningar, om- och
nybyggnation, Fortifikationsverket och FOI

Infrastruktur:
Projekteringsledning Slussen, Stockholms stad
Förbifart Stockholm, Trafikverket

Projektutmaningar: Klimat - kyla, vind, sol/mörker. Flytt av befintliga byggnader.
Successiv flytt. Eventuellt ytterligar behov att flytta österut. Ekonomi. Det stora
friluftsintresset. Behov att rekrytera välutbildade genom en lockande miljö.

Kv Jackproppen, Stockholm (2012-2013)
Programutredning
Roll: Landskapsarkitekt och stadsplanerare, Grontmij. Beställare:
Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Omfattning: Alternativa
prgramskisser med variernde exploateringsgrad för radhus, staplade radhus
respektive flerbostadshus mellan Abessinien och Västra 1, Norra Djurgårdsstaden.
Projektutmaningar: Trång plats, begränsade möjligheter till angöring, bevarande av
naturmark.

E18, Trafikverket
Ombyggnad av Lidingöbanan, SL
Ombyggnad av Roslagsbanan, SL
Norrortsleden Stockholm, NCC
Norra Länken, ,Trafikverket

Aseatorget, Västerås (2012)
Programskiss
Roll: Landskapsarkitekt och stadsplanerare, Grontmij i samrabete med Arkitekturmagasinet. Beställare: Bonava. Omfattning: Höghus i befintlig indutrimiljö på
delar av befintligt torg. Projektutmaningar: Tillägg av höghus i centrala Västerås
och minskning av befintlig torgyta.

Gasklocka 3 och 4, Stockholm (2011-2012)
Underlag till detaljplan
Roll: Landskapsarkitekt och stadsplanerare, Grontmij. Beställare:
Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Omfattning: Utredningar
och skisser till detaljplan i samarbete med Herzog & de Meuron. Samordning
mellan arkitekt och Stockholms stads förvaltningar. Underlag till detaljplan och
samråd. Projektutmaningar: Omvandling av Norra Djurgårdsstadens industrimiljö,
bevarande av en av gasklockorna, höghusets höjd, kuperad terräng/kopplingar till
omgivningen, samordning mellan Herzog & de Meuron och Stockholm stad.

Ulvsunda industriområde, Stockholm (2011-2012)
Programutredning, underlag till detaljplan
Roll: Landskapsarkitekt och stadsplanerare, Grontmij. Beställare:
Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Omfattning: Ny
bebyggelsestruktur i befintlig industrimiljö, ny gatustruktur, parker och torg.
Projektutmaningar: Omvandling av industrimiljö, trafikfrågor kring spårvägen,
förorenad mark, inflyningszon till Bromma flygplats, buller.

Stockholmsporten, Stockholm (2010)
Inbjuden vunnen tävling och fortsatt uppdrag
Roll: Landskapsarkitekt och stadsplanerare, Grontmij i samrabete med BIG. Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikverket. Omfattning:
Ny entré till Stockholm vid trafikplats Hjulsta under motto ’Stockholmssfären’.
Visionen visar hur de angränsande stadsdelarna via överdäckningar över E18 och
Förbifart Stockholm kan förbindas med varandra genom en loop av sociodukter.
Förslaget visar också hur bostäder kan byggas av både Järfälla kommun och
Stockholms Stad utanför loopen samt nya förskolor, ett hamam och en ny gatu- och
promenadstruktur. Utredningsskisser till stadsbyggnadsstrategi för Stockholm och
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Tävlingar

Järfälla samt underlag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm. Projektutmaningar: Trafikföring till E4:an och Förbifart Stockholm, markstabilitet, dagvattenfrågor, vision om att koppla ihop stadsdelarna.

2013: Djäkneberget, Västerås
2013: Tyresö stadspark och centrum
2013: Ny stadskärna i Kiruna
2012: Aseatorget Västerås, Bonava
2011: Tunaparken, Botkyrka
2011: Borgareberget, Nyköping
2010: Stockholmsporten, Stockholms stad och
Trafikverket
2009: Hjorthagsparken, Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stad
2007: Täby torg (rådgivande)
2007: Öarna i Gavleån, Gävle
2006: Stortorget, Gävle
2005: Stadsparken och älvsbrinken, Skellefteå

Beckomberga, Stockholm (2003-2009)
Underlag till detaljplan, gestaltning, projektering och
projekteringsledning
Roll: Landskapsarkitekt och stadsplanerare, Grontmij. Beställare: NVB
Beckomberga KB (Bonava, Veidecke och Bequab). Omfattning: Exploatering
i kulturhistorisk värdefull institutionsmiljö med 800 bostäder i etapp 1 och 2.
Detaljplaneunderlag. Projekteringssamordning mark (trafik, landskap, VA,
geoteknik, ledningssamordning). Gestaltning och projektering av allmän platsmark.
Projektutmaningar: Samordning av alla intressenter (stadens förvaltningar och
bolag, arkitekter, ingenjörer, byggaktörernas entreprenörer), hänsyn till befintlig
kulturmiljö avseende byggnader och park.

2004: Kristinebergs stadspark, Stockholms stad
2004: Värtans torg, Stockholms stad
2004: Lugnet, Hammary Sjöstad, Stockholms stad
2004: Infarter till Södertälje
2002: Barnens Hus, Huddinge sjukhus, Locum
2002: I händelse av vatten, Kristianstad, Vägverket
1999: Dag Hammarskjölds väg, Uppsala kommun

PARKER, GÅRDAR, TORG OCH GATOR I
URVAL

1999: Råby centrum, Västerås
1998: Bundesgartenschau, Potsdam
1998: Busshållplatser Stavsnäs, Värmdö
1997: Timrade busskurar, Norrland, Trafikverket
1997: Lekplats i Kongens have, Köpenhamn
1997: Väg 60 Ludvika, Vägverket
1997: Stadsförnyelse Norrköping - Nya torget och
Hospitalgatan
1997: Biblioteksplatsen, Landskrona
1997: Magistratsparken, Malmö
1997: Spreebogen, regeringskvarteren, Berlin
1997: Park på fd soptipp ’Stranger than paradise’,
Kristianstad
1997: Landskapspark på fd flygplats München Riem

Gata Stockholm (2018-2019)
Styrdokument
Roll: Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret Stockholm. Beställare: Trafik-,
exploaterings och stadsbyggnadsnämnden. Omfattning: När staden växer
behöver de färdsätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta
prioriteras. Gata Stockholm är en konkretisering av Framkomlighetsstrategin
och visar exempel och riktlinjer för hur strategin kan tillämpas i utformningen av
nya gator. Projektutmaningar: Strategin är framtagen utifrån ett helhetsperspektiv
med stadslivet i fokus som kräver ett samspel mellan landskapsplanering,
trafikplanering, stadsplanering, bebyggelseutveckling samt långsiktigt drift och
underhåll.

1993: Borlänge centrum med Sveatorget
1993: Liljekvistka parken, Borlänge

Hjorthagsparken, Stockholm (2008-2012)
Parallellt uppdrag, gestaltningsprogram, projektering
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Exploateringskontoret.
Omfattning: Ny park som kopplar ihop Abessinien/Hjorthagen och Norra
Djugårdsstaden. Parkens grundkoncept är den överdrivna romantiserade bilden
av naturen - en överdriven bild av biotoperna ekhabitat, fuktstråk och lund. med
zoneringar och kontraster mellan öppet/slutet, utsikt/sikt/rum, biotop/lek.
Gestaltning och konstruktion av träbro för gång och cykel. Projektutmaningar:
Kuperad mark med två lågpunkter/tillgänglighet, dagvattenhantering,
spridningszon att bevara och stärka.

Rinkeby plan och Rinkeby allé, Stockholm (2010-2011)
Gestaltningsprogram
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Trafikkontoret. Omfattning:
Förnyelse av gata och angänsande platser samt ny bro till Ursvik. Gestaltningsprogrammet är framtaget tillsammans med strukturplanen för Rinkeby
Allé. Förutsättningar och idéer har samordnats med exploateringen av
Stora Ursvik, samt Ulvsundavägen/E18-projeket. Rinkeby Allé byggs om till
en grön och trivsam, variationsrik och intensiv huvudgata. Den kopplas tyd4
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ligare till Rinkebys andra huvudgata – Rinkebystråket – och de närliggande
offentliga rummen.Projektutmaningar: Trafikföring och gatusektionen, samordning mellan Stockholms stads förvaltningar och Sundbyberg.

Entré till Sandvik, Sandviken (2010-2011)
Program och projektering
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Sandvik AB. Omfattning:
Renovering av entré och park till Sandviks huvudkontor inför företagets 150 årsjubileum. Projektutmaningar: Kulturhistoriskt värdefull miljö, plats för vinterns stora
snömängder, angöring och ny parkering.

Kv Böljan, Stockholm (2005-2008)
Underlag till detaljplan, gestaltning och projektering
(Bostadspriset 2009)
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij i samarbete med Kod arkitekter. Beställare: Riksbyggen, Omfattning: Bostadsgård i Hammarby Sjöstad med utsikt mot
Hammarby sjö. Uteplatser avgränsas av murar i trä som kan användas som bänk,
odlings- eller förrådslådor. Upphöjd sluttande plateringsyta som möjliggör plantering av träd. Projektutmaningar: Gård på bjälklag.

Östra Hamnen - Tullplatsen till Östra Hamntorget,
Västerås (i etapper mellan 2004-2012)
Program och projektering
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Bonava. Omfattning: Ny
gatustruktur, kajpromenader, parker och torg som ger nya allmänna platser i mötet
med Mälaren. Stora ytor och detaljer i trä.Projektutmaningar: Bevara karaktär av
industrimiljö.

Stadsmiljöprogram, Södertälje (2005-2007, 2010)
Strategidokument
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Södertälje Kommun.
Omfattning: Inventering, analyser och utvecklingsförslag. Uppdatering 2010.
Projektutmaningar: Kommunintern förankring av utvecklingsförslagen och
samordning med exploateringsplaner.

Vasaplan, Vasagatan, Smedjegatan, Storgatan,
Domkyrkoesplanaden, Engelbreksplan i Västerås (i
etapper mellan 2002-2008)
Program och projektering
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Västerås stad. Omfattning:
Upprustning av centrala gator och torg för att ge mer utrymme till gående
och skapa platser för vila och möten. Projektutmaningar: Busstrafik på trånga
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innerstadsgator, samordning med alla aktörer i centrum, sättningsproblem,
upphandling av skickliga stenläggare.

Saltsjötorg, Södertälje (2006)
Program
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Södertälje kommun.
Omfattning: Ändrad trafikföring förbi Saltsjötorg gav nya möjligheter att gestalta
torget och skapa möjligheter för uteserveringar i solläge. Projektutmaningar:
Trafikomläggning, samordning med alla aktörer i centrum.

Vasaparken, Stockholm (2002-2004)
Program och projektering (Sienapriset 2007)
Roll: Handläggande landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Trafikkontoret. Omfattning: Parkförnyelse med program för hela parken med lekplats på kullen. Den
bemannade parkleken har – som en översättning av parkens naturliga topografi – inordnats i ett mjukt böljande gummilandskap. Projektering av etapp 1
med bollplan i konstgräs, sittplatser med planteringar i de omgivande slänterna.
Projektet belönades med Sienapriset 2007. Projektutmaningar: Högt besökstryck
och hårt slitage på parken, många funktionskrav, kulturhistoriska ställningstagande avvägs mot besökstrycket i diskussionen om naturgräs kontra konstgräs på
bollplanen.

Kv Lux, Lilla Essinge, Stockholm (2000-2004)
Kvalitetsprogram, underlag till detaljplan och projektering
Roll: Handläggande landskapsarkitekt, Grontmij. Beställare: Stockholms stad
och Bonava. Omfattning: Områdets offentlig mark med gator, strandpromenader
och park på fd industrimark. Projektutmaningar: Renovering av strandskoning,
bryggkonstruktion, tydlighet mellan allmän platsmark och provat mark.

Daniaparken, Malmö (1999-2000)
Utveckling av tävlingsförslag och projektering
Roll: Handläggande landskapsarkitekt, FFNS. Beställare: Malmö stad. Omfattning:
Underlag till detaljplan och projektering av ny park mot havet i Västra Hamnen.
Öppnades till Bo01. Projektutmaningar: Vattennära konstruktioner, varierande vattennivåer, etablering av träd i det utsatta läget vid havet.
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