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Noras stadskärna är känd för sina väl bevarade trähus, kullerstensgator och spännande bakgårdsmiljöer. Här finns också nyproducerade
bostäder som smälter in i stadsbilden och är väl utbyggt för modern
infrastruktur. Staden ligger ingjuten mellan sjöar och skogar i Bergslagen
med levande landsbygd och en kreativ befolkning.
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L EDA R E

Småkommuner i tiden

A

tt arbeta i en liten kommun kan ha sin charm.
Närheten är väl framförallt det som är påtagligt,
närhet till medborgare och politiker. En annan
del av charmen är att arbetet blir mer operativt.
En idé eller ett projekt som genomförs följs hela vägen till
leverans. Återkopplingen är kort och direkt. Projekten
publiceras och diskuteras i lokala medier, medborgarna
känner till det som görs och har ofta kommentarer till det.
Svårigheterna finns där också med myndighetskrav som
inte är ”storleksanpassade”. Oavsett hur stor kommunen är
så ställs samma krav. I många fall saknas kompetens och
tid för att kunna åstadkomma riktigt bra kvalitet. I en liten
kommun är det svårt att osynliggöra sig. Det går inte att
gömma sig på ett kontor och fokusera på en uppgift per
gång. Det betyder att man även är kommunens ansikte
utåt. Simultankapaciteten är ett måste, eller multitasking
som det nu heter.
Med ökade krav från myndigheter och med fler underhållskrävande tekniska system så är det svårt att få
resurserna att räcka till.
Den stora frågan i en liten kommun är egentligen hur vi
behåller kvaliteten inom stadsbyggandet med de resurser
vi har till vårt förfogande. Frågan har även ställts i våra
grannländer så vi har nu startat ett forum för stöd till små
och medelstora kommuners samhällsplanering. Det är ett
nordiskt samarbete där även Estland ingår. Vilket går att
läsa om i detta nummer. Det är intressant att diskutera
småkommuner med grannländerna, vi har ungefär
samma problemställning. Lösningarna är delvis olika,

Danmark har med sin kommunreform haft till syfte att
minska sårbarheten genom att minska antalet småkommuner. Idag har Danmark 98 kommuner. Norge
har däremot många kommuner, 428 i jämförelse med
Sveriges 290. I Finland finns 320 kommuner varav det
i hälften bor färre än 6000 invånare. Island i sin tur har
98 kommuner varav den minsta har cirka 50 invånare.
Estland har med sina 215 kommuner cirka 70 procent
med färre än 5000 invånare och som Island en minsta
kommun på 60 invånare. Alla kommuner har olika
förutsättningar, hur görs en översiktsplan för en kommun
med 50-60 invånare?
Jag tror att om vi ska kunna vårda småstadsidyllen och
ha kvar kvaliteten i stadsbyggandet, trots minskade
invånarsiffror, urbanisering, nya lagar och vad det nu kan
vara som tär på kommunen, behöver vi öka samarbetet
mellan kommunerna. Detta kan ske genom sammanslagningar, avtal, nya konstellationer, nätverk med mera. Håll
utkik för mer information om det nordiska samarbetet
och hur ni i små kommuner kan få hjälp där.
Hör av Er om ni har tips och förslag.
Kjell Hedenström
Kommuningenjör
Perstorps kommun
kjell.hedenstrom@perstorp.se
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Bergslagens kommunalteknik
– samverkan med 10 år på nacken
Den kommunala verkligheten ser mycket olika ut runt om i Sverige. Skalan rymmer allt
från att ha under 3000 invånare och krympa till huvudstadens tillväxtprognoser om
att spräcka miljonvallen. Majoriteten av Sveriges kommuner är små och krympande.
Hur planerar man för och hanterar en sådan situation? I Bergslagen finns en lösning på
åtminstone en del av problemet.

Skötsel av parker och utomhusmiljöer samordnas i alla fyra bergslagskommunerna genom Bergslagens kommunalteknik.
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UTSUDDADE KOMMUNGR ÄNSER och en effektiv
organisation som gynnar alla medborgare. Det är
några av de positiva effekter som blev, när Bergslagens
kommunalteknik ser tillbaka på sina första tio år.
Men också en hel del svårigheter som måste lösas
inför nästa tioårsperiod
Tio år har gått sedan fyra kommuner i norra
Örebro län bestämde sig för att bilda ett kommunalförbund inom det kommunaltekniska området.
Förbundet är fortfarande unikt avseende bredden
av verksamheter.
De fyra kommunerna – Hällefors, Ljusnarsberg,
Lindesberg och Nora – har tillsammans 46 000
invånare. I och med bildandet av Bergslagens
kommunalteknik överlät kommunerna verksamheterna
avfall, vatten- och avlopp, gata, park, idrott samt
lokalvård till förbundet. Förbundet omsätter cirka 300
miljoner och har 165 medarbetare samt entreprenörer.

KOMPETENS VIKTIG

Främsta skälet att bilda en samverkansorganisation
var kompetensfrågan, både vad gäller möjligheten till
att rekrytera teknisk personal, men också för att
kunna hålla tillräckligt god kvalitet med tanke på
utökade lagkrav inom respektive verksamhetsgren.
Ekonomiska samordningsvinster förväntades också
och driftbidragen inom de skattefinansierade
verksamheterna låstes i fem år.
TÄNKA NYTT VID REKRYTERING

Vi är fortfarande efter 10 år intressanta för omvärlden
såväl nationellt som internationellt. Andra mindre
kommuner har säkerligen samma problem som
kommunerna i norra Örebro län hade innan Bergslagens Kommunalteknik bildades.
Svårigheten att rekrytera teknisk personal har ökat
ytterligare under de gångna åren och förbundet har
inte alltid lätt att rekrytera inom delar av de kommunaltekniska grenarna. Här gäller det att tänka nytt,
bland annat genom att fånga studerande under
studietiden och att kunna erbjuda attraktiva praktikplatser. På detta sätt har vi lyckats anställa unga
duktiga medarbetare som borgar för att verksamheten
kommer att hålla en god nivå även i framtiden.
SVIKTANDE BEFOLKNINGSTAL EN UTMANING

Förmågan att samverka kräver, som vilken relation
som helst, ett givande och tagande vilket i sin tur
bäddar för utveckling och kreativitet. BKT har som
ambition att alla verksamheter i någon eller några
avseenden ska ligga i framkant av utvecklingen.
Goda exempel finns det gott om, men samtidigt har
de ekonomiska förutsättningarna inom de skattefinansierade delarna av verksamheten försämrats
under åren som gått.
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Välskötta parker och prunkande rabatter har alltid legat bergslagsborna varmt om hjärtat. Med samordnad skötsel blir det möjligt.

Förmågan att samverka kräver, som vilken relation som helst, ett givande
och tagande vilket i sin tur bäddar för utveckling och kreativitet.
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Befolkningsunderlaget för de fyra kommunerna minskar samtidigt
som anläggningarna i form av parker, belysning och så vidare
finns kvar. Delvis har detta kompenserats med de samordningsvinster som kontinuerligt genomförts, men skötselnivåer och
omfattning av det som sköts har årligen diskuterats inför nästkommande års budget. Vi måste självklart bidra till att anpassa
oss till kommunernas förutsättningar.
INGEN BESTÄLLARORGANISATION

Formen kommunalförbund är inte alltid så välbekant, vilket
emellanåt resulterar i att kommunerna ibland agerar som om att
vi är utförare och de därmed beställare. Detta krockar självklart
med förbundets uppfattning om hur verksamheten ska drivas då
kommunalförbund definieras som en specialkommun avseende
de frågor som kommunerna har överlåtit till förbundet.
Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och kan inte
lämna pris på tjänster i konkurrens. Förbundsformen är väl
accepterad inom räddningstjänstens område och vi strävar efter att
få agera utifrån den i kommunallagen detaljerade beskrivningen av
hur ett kommunalförbund ska styras. Emellertid så bygger samverkan
på att vi är lyhörda inför kommunens ambitioner och prioriteringar.
En god kommunikation och förståelse brukar lösa det mesta.
FÖR SMÅ FÖR ATT ALLTID VARA INTRESSANTA

En stor del av BKT:s verksamheter är utlagt på entreprenad,
vilket inte på något sätt gör oss unika inom det kommunaltekniska
området. Detta gör oss dock mindre flexibla vad det gäller
reduceringar i verksamheten. Några av våra upphandlingar har
dessutom inte fungerat så bra vad gäller konkurrensen vilket
delvis kan bero på att vi fortfarande har för små volymer för att
vara tillräckligt intressanta för att räkna på.
Att det finns entreprenörer som är villiga att räkna på våra
arbeten är en förutsättning för att vi ska lyckas. Vissa delar
lämpar sig i egen regi och andra bättre på entreprenad. Vi kan
inte bemanna för alla toppar vid till exempel snöröjning och
LOU (Lagen om offentlig upphandling) ses emellanåt som ett
byråkratiskt hinder även om syftet är vällovligt och förståeligt.

Ett sextiotal lokalvårdare städar varje dag 150 objekt, alltifrån
skolor till ishallar. Bergslagens kommunalteknik har också flera
städrobotar, som bland annat städar stora ytor i sporthallar.

SKA VARA DEN SJÄLVKLARA PARTNERN

Vår vision är att verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern, som
med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom
vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.
Vi arbetar aktivt vidare med utveckling och med ständiga
förbättringar som drivkraft med en formbar organisation och som
en del av samhällsbyggandet. Vi driver gemensamma frågor i
projektarbetsformen tillsammans med vår systerorganisation
Bergslagens miljö och byggförvaltning, till exempel så är en
gemensam vattenförsörjningsplan för hela vårt verksamhetsområde
under utarbetande.
Medborgardialogen är också ett område som ytterligare behöver
utvecklas. Listan kan göras lång och jag vill förmedla glädjen av
att arbeta i en mycket kreativ organisation, då jag för andra
gången i egenskap av förbundschef har fått förtroendet att leda
förbundet.
Text Eva Jonsson, Bergslagens kommunalteknik

Vattenförsörjningen till de fyra medlemskommunerna sköts av
Bergslagens kommunalteknik genom drift av tolv vattenverk.
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”Samarbete
är absolut
nödvändigt”

– Det läggs mer och mer krav på kommunerna. För en ensam kommun så går smärtgränsen kanske vid
10 000 invånare. Men det går att möta kraven med mer samarbete, säger Pelle Granlund, stadsarkitekt.
PELLE GR ANLUND ÄR STADSARKITEKT på BMB, det vill
säga Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, som hanterar
fysisk planering, bygglov och även bostadsanpassningsfrågor.
Med andra ord är han stadsarkitekt i fyra kommuner –
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. I den föregående
artikeln på sidorna 6-9 kunde ni läsa om BKT, Bergslagens
Kommunalteknik. BMB är en annan aspekt av det långtgående samarbetet mellan de fyra bergslagskommunerna.
Pelle Granlund har en lång och gedigen erfarenhet. Han
har arbetat i både stora och små kommuner, som Örebro och
Arboga. Han har även arbetat som konsult.
– Det läggs mer och mer krav på kommunerna. Hur ska en
liten kommun klara av allt från sociala frågor till skolfrågor?
En växande trend är samarbete över kommungränserna. BKT
är långt gånget här i norra Örebro län, men samarbete är
absolut nödvändigt. I Sydnärke, Laxå, Lekeberg och Askersund, samarbetar man också. I Västmanland samarbetar
Kungsör, Arboga och Köping om IT- och personalsamordning. I Norberg-Fagersta-upplägget samarbetar man till och
med över länsgränsen, konstaterar Pelle Granlund.
Trenden med allt mer samarbete mellan små kommuner
gäller inte bara Bergslagen, exempel finns också från Småland
och olika delar av Norrland.
– 70-80 procent av landets kommuner är små. För en
ensam kommun så går smärtgränsen kanske vid 10 000
invånare. Det är nödvändigt att samarbeta, inte minst för att
kunna hantera strategiska frågor, även om det ibland kan vara
politiskt svårt att samarbeta, säger Pelle Granlund.
Det finns många frågor att samarbeta kring. Det kan
handla om kommunikation eller om vatten och avlopp eller
om vindkraftsetablering. Naturligtvis så har politikerna olika
syn på vad som är viktigt att prioritera utifrån den enskilda
kommunens behov. I Bergslagen finns också ett övergripande
samarbete kring gruvnäringen där flera län och kommuner
medverkar.
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Samarbete över kommungränserna handlar inte bara om att
klara av att möta upp alla krav som ställs på kommunerna
idag och om att mäkta med de strategiska frågorna. Det
finns ytterligare en viktig aspekt.
– Det är fullkomligt nödvändigt med en större organisation med mer resurser för att kunna attrahera kompetens. Ur
den aspekten är BKT fullkomligt avgörande för norra
Örebro läns kommuners kompetensförsörjning. Vi är mitt
uppe i en stor generationsväxling, så det är viktigt att det
fungerar, säger
Pelle Granlund.
Befolkningsminskningen är en besvärande omständighet
inte minst när det gäller kompetensförsörjningen. En minskande befolkning är också en övergripande planeringsfråga.
– Ända sedan 1990-talet när det sista malmtåget gick så
har vi haft en befolkningsminskning totalt i BKT-området,
som vi vill plana ut. Vi planerar för en inbromsad och mer
balanserad minskning. Det pratas mycket om planering i
växande kom- muner, men även en minskning kräver sin
planering. Vi har en inflyttning och måste få fram bostäder
och arbete även om vi minskar. Nu kan dessutom planeringsförutsättningarna ändras rejält om gruvhanteringen återupptas, säger Pelle Granlund.
Han pekar ut flera aktörer som bör ta ett större ansvar för
att stödja små kommuners arbete: banker, byggherrar,
länsstyrelser, centrala myndigheter, regering och riksdag.
Ett exempel är svårigheterna att få fram nya bostäder.
– Hur ska vi få fram bostäder? Hur finansierar vi byggnationen när bankerna inte vill gå in? Hur får vi byggherrarna att
bygga här när de kan bygga i större tillväxtorter och ta hem
vinsten på en gång? Det gäller att få fram A-lägena. Det är
därför jag – och jag är inte ensam om det – är så kritisk till
att strandskyddsreglerna är lika hårda i hela landet, oavsett
de lokala förhållandena.
Text Stefan Ljung
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Små och medelstora kommuner i fokus
En kommitté med fokus på samverkan mellan kommuner har bildats inom NKS (se faktaruta). Fokus
för kommittén är små och medelstora kommuner. De nordiska länderna tillsammans med Estland
träffades den 7-8 november i Reykjavik på Island, för att på uppdrag av NKS träffas och ta fram
riktlinjer och planera aktiviteter för kommitténs fortsatta arbete.
Under två intensiva dagar arbetades det fram ett förslag om
hur kommittén ska arbeta för att ta till vara de små och medelstora kommunernas intressen. Arbetsgruppen har tagit fram
riktlinjer med förslag på hur små och medelstora kommuner
kan tillgodogöra sig erfarenhet – och kunskaper från andra
kommuner i Norden och Baltikum.
Detta föreslås ske genom en gemensam plattform som är
tillgänglig med syfte att framförallt underlätta de små och
medel- stora kommunernas planeringsbehov. Detta ska
genomföras genom att bland annat anordna och tipsa om
seminarium och konferenser inom relevanta intresseområden.
Tanken är att även erbjuda möjligheten att dra nytta av ett
nordiskt nätverk, där erfarenheter och kunskap kan delas
och diskuteras.
Nu har förslag till statuter tagits fram för kommitténs arbete.
I förslaget behandlas syfte, organisation, kostnadsfördelning,
mötesfrekvens med mera. Förslaget ska läggas fram för
respektive lands kommunaltekniska föreningsstyrelse för ett
godkännande. Har du tankar, frågor och funderingar tveka
inte att skicka dem till undertecknad.
Kjell Hedenström
Kommuningenjör, Perstorps kommun
kjell.hedenstrom@perstorp.se
Deltagare:
Ordf Hallgeir Strifledlt,
Ståle Undheim
Arinbjorn Vilhjálmsson
Iremli Hanka
Jüri Kurba
Tine Christiansen
Kjell Hedenström

Norge
Norge
Island
Finland
Estland
Danmark
Sverige

FAKTA NKS
u Nordisk kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS, bildades
redan 1923, genom att KT:s dåvarande ordförande, Carl Meurling,
tog initiativ till samverkan med de danska och norska kommunaltekniska föreningarna, som bildats ungefär samtidigt med den
svenska. Några år senare kom den finska föreningen med i
samarbetet. NKS är ett icke kommersiellt samarbetsorgan för
nordiska kommunaltekniska föreningar. I samarbetskommittén
deltar:
• Suomen Kuntatekniikan Yhdistys - SKTY/Finlands
Kommuntekniska Förening
• Kommunalteknisk Chefforening - KTC, Danmark
• Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF
• Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen - KT
• Samtök tæknimanna sveitarfe’laga - SATS, Island
• Eesti Kommunaalmajanduse Ühing EKÜ, EAME, Estland
u NKS sammanträder normalt två gånger per år, oftast i samband
med en av ländernas kommunaltekniska årskongress. Ordförandeskapet för NKS rullar mellan medlemsländerna i tvåårsperioder,
2014-2015 leder den finska föreningen NKS.
u NKS arbetar för och med aktiviteter inom det kommunaltekniska
området som är av intresse för medlemmarna, med särskild vikt på
kunskapsförmedling. Kommittén strävar efter att varje lands
organisation uppträder med samma profil mot internationella
organisationer och institutioner. Kommittén arbetar för ett bättre
erfarenhetsutbyte mellan organisationernas medlemmar och de
medverkande föreningarna bland annat genom samarbete:
på tidskriftssidan, i utsedda arbetsgrupper, deltagande med en
representant på respektive lands årsmöte och samarbete eller
information om konferenser i de enskilda föreningarna.
Mer information om och från NKS hittar du på KT:s hemsida
www.skt.se, under flik NKS
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”Din kommun kan utvecklas utan att växa!”

Anders Johansson, prodekan för KTH Arkitekturskolan, driver också arkitektkontoret Testbedstudio,
som har arbetat med små och krympande kommuner i över ett decennium. Hans åsikt är klar:
– Utveckling är ett mycket bättre begrepp än tillväxt. En majoritet av Sveriges kommuner krymper,
men man kan utvecklas utan att växa, säger Anders Johansson.

12
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ÄVEN OM SVERIGES befolkning ökar totalt så är situationen i
större delen av Sverige den motsatta. Grafiken intill talar sitt
tydliga språk, med stråk och öar av tillväxt här och där i ett stort
hav av befolkningsminskning: 1996-2011 minskade befolkningen i 59 procent av Sveriges kommuner, 81 procent av landytan.
Och trenden startade långt innan 1996.
– Det måste få vara okej att inte växa. Tillväxt är ingenting
som snabbt går att ordna i de flesta av Sveriges kommuner, inte
ens på medellång sikt, säger Anders Johansson.
Testbedstudio och Anders Johansson har hittat mycket
inspiration i sitt arbete med krympande kommuner i Tyskland.
Östra Tyskland, före detta DDR, har ända sedan Berlinmuren
föll 1989 genomgått en enorm strukturomvandling samtidigt
med en massiv utflyttning av befolkningen från öst till väst.
– Tyskland är den viktigaste förebilden internationellt i
arbetet med krympande städer. Dels så kan man säga att de har
haft våra problem gånger hundra och dels så har Tyskland också
insett den nationella betydelsen av de här frågorna och satsat,
säger Anders Johansson.
IBA-utställningar (Internationale Bauaustellung) hålls med
jämna mellanrum i Tyskland. IBA är också en stor stadsomvandlingsprocess som används för att koordinera mängder av
småprojekt och skapa förståelse för en helhet.
– I östra Tyskland används IBA-processen för att hantera
problematiken med att krympa. I grunden är det vanlig stadsplanering, men man systematiserar, tematiserar och marknadsför utåt för att få en mycket större effekt, säger Anders Johansson, som exemplifierar med Eisleben, Martin Luthers födelsestad, som minskade från drygt 35 000 invånare 1989 till

Befolkningsförändring 1996-2011

Sverige per kommun
Grön = ökning
Röd = minskning
Andel som minskar är
59% av kommunerna
81% av landytan
Data från Statistiska Centralbyrån
Illustration Testbedstudio arkitekter

knappt 26 000 invånare 2009:
– Det var en massiv utflyttning med medeltida hus i centrum
som förföll. Man tog ett drastiskt beslut om att riva ett antal av
dessa hus, som var från 1500-talet. Istället anlades parker eller
till och med parkeringsplatser. Beslutet var nödvändigt eftersom
alla övergivna hus i olika stadier av förfall orsakade psykisk
ohälsa och hopplöshet, säger Anders Johansson.
Ungdomar fick också anlägga en självförvaltad park, vilket
gav liv och rörelse. Samtidigt renoverades Luthers födelsehus
och ett antal andra strategiska punkter.
– Större och mindre orter får anpassa sig till sina förutsättningar. Det som är intressant är att det går att göra stor skillnad med
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mycket små medel, säger Anders Johansson.
Han tar upp Torsbys centrum som Testbedstudio arbetade med
för några år sedan, som ett exempel. Värmländska Torsby är en
kommun på cirka 12 000 invånare med en minskande
befolkning. Utmaningarna för små, krympande kommuner i
Sverige kan grovt delas in i två: attraktiviteten hos stadskärnan
och miljonprograms- områden med tomma lägenheter. I Torsby
fanns ett behov av mer urbanitet i stadskärnan utifrån ett
stadsutvecklingsbehov. Däremot fanns inget kommersiellt
behov.
– Vi tog fram 28 punkter, varav en del kunde åtgärdas med
små medel omgående, som att bygga en jättetrappa i trä,

anlägga en uteplats eller renovera kommunhusets fasad. Det är
viktigt att starta på en gång med saker som syns. Det ska synas
att något är på gång. Det handlar mycket om tilltron till sin
ort – att få vara stolt. En håglöshet kan breda ut sig när befolkningen viker, säger Anders Johansson.
Han lyfter fram vikten av att se fördelarna i den befintliga
situationen.
– Det finns två tydliga negativa saker med krympande
miljöer: arbetslöshet och många tomma lokaler och ytor.
Intressant nog är det exakt samma saker som skapar en
förutsättningar för de nya initiativen. Då har man både tid
och plats att utveckla nya saker. Det gäller att se tillgångarna

Torsby centrum består av några få kvarter men det är möjligt att höja urbaniteten i området med små medel.

Stadsutveckling utan tillväxt – så gör du!
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1. Tillbakabyggnad – Rückbau
Ett mycket stort bostadsöverskott
hanteras genom andra metoder än
enbart rivning. När rivningar måste till
så skapas stora revor i stadsväven.
Rivningar behöver balanseras upp med
restaurering och kompletteringsbebyggelse. Processens mål är en
stadsmiljö som inger hopp.

Smart planering i fem
steg inspirerade av
den tyska modellen.

2. Den perforerade staden
– Die perforierte Stadt
När större eller mindre områden överges
och rivs, så kan det uppstå stora luckor
med obehandlade ytor, vilket bryter
kontinuiteten i stadsrummet och kan
leda till mer social segregation. Att behandla en sådan yta och omvandla den
till exempelvis ett parkstråk, skapar en
helt annan livskvalitet.

3. Den smala staden – Die schlanke Stadt
Tron på ständig tillväxt kan leda till en
mental blockering för politiker och planerare
i en motsatt tillväxtsituation. ”Den smala
staden”-begreppet innefattar istället idén
om att utveckling sker i faser med olika
medföljande krav, stadskrympning ses som
ett möjligt led i en stads utveckling. Steg ett
är att acceptera situationen. Steg två är att
utvärdera de kvaliteter som situationen för
med sig. Steg tre är att utnyttja dem till sin
fördel. Ett exempel är att det ofta finns stora
och billiga lokaler till förfogande.

STADSBYGGNAD 1 · 2014

4. Mellanutnyttjande – Zwischennützung
I ett läge med krympande befolkning
och krympande ekonomi kan byggnader
stå tomma och övergivna länge och
förfalla innan de upprustas. Mellanutnyttjande handlar om att hitta ett
tillfälligt användningsområde för en plats
innan den används permanent för något
annat. Framför allt har det en visuell
betydelse, istället för ett negativt förfall
signaleras utveckling. Det kan vara så
enkelt som att anlägga en parkeringsplats eller att låta ungdomar driva en
ideell förening i ett hus i väntan på
rivning.
5. Integrerad stadsutveckling
– Integrierte Stadtentwicklung
Integrerad stadsutveckling är ett sätt
att skapa en gemensam bild av allt som
planeras och utförs. Det är ett sätt att
tydliggöra hur mycket olika delprojekt
och åtgärder bidrar till arbetet att nå ett
och samma mål: stadsutveckling.

TEMA SMÅ KOMMUNER

SmåKom, de små kommunernas samverkan, är en intresseorganisation för Sveriges till befolkningstalet
minsta kommuner med för närvarande 66 medlemskommuner. Organisationen har pekat ut sju områden som är prioriterade för de små kommunernas långsiktiga överlevnad. SmåKoms ordförande
Peter Lindroth tar upp dem till debatt.
Bostadsfrågorna

I flera av de små kommunerna råder bostadsbrist vilket riskerar
att hämma en positiv utveckling. Svårigheter att finna finansiering samt höga byggkostnader utgör de främsta hindren men
även alltför detaljerade regelverk är ibland ett hinder. SmåKom
arbetar sedan flera år med att försöka visa på lösningar kring
dessa frågor, allt med syfte att underlätta byggande på landsbygden.
I vissa kommuner finns dock även ett bostadsöverskott, som
behöver hanteras.
Finansiering för tillväxt

Nya idéer och lösningar krävs inom finansieringsområdet,
både vad gäller offentlig verksamhet och privata initiativ:
 Såväl företag som privatpersoner har svårigheter att få
krediter på grund av att marknaden ska vara styrande.
Fristående sparbanker, på de platser där de finns etablerade, är
sedan lång tid ett gott exempel men fler finansiella instrument
och institutioner behöver utvecklas för landsbygden. I både
Finland och Norge finns goda exempel på hur finansiering kan
lösas.
 SmåKom vill särskilt påtala statens ansvar när nya uppgifter
läggs på kommunerna. Den så kallade finansieringsprincipen
ska alltid gälla.
Servicefrågorna för landsbygden

SmåKom arbetar för att offentlig och kommersiell service
prövas i nya former. SmåKom förordar en grundstruktur i
medborgarservicen enligt den så kallade Serviceutredningen
(Lars Högdahl 2009). Det är förmodligen den allra enklaste
lösningen för landsbygdens rättmätiga behov av både offentlig
och kommersiell service.
Infrastruktur för Sverige

Att vägar och järnvägar underhålls och byggs på lika villkor i
hela landet är en överlevnadsfråga för landsbygden. Förmågan
till medfinansiering och förskottering får aldrig vara avgörande
för om infrastruktur byggs och underhålls. SmåKom är aktivt i

bredbandsfrågan genom att följa och påverka aktuella utredningar.
Vi hävdar i alla sammanhang att regeringens målsättning för
bredband bör höjas till minst 100 Mbit/s för alla. SmåKom
bedömer att en större andel nationell finansiering krävs för att
vi ska närma oss målet (jämför med Finlands mål – 100
Mbits/s inom 2 km för alla). Landsbygdens attraktivitet är
helt beroende av tillgång till robust digital infrastruktur.
Samarbete för hög kvalitet

Att visa goda exempel på olika samarbetsformer är en högt
prioriterad uppgift för SmåKom. Samarbete är en viktig grund
för att säkra de mindre kommunernas kompetens inom olika
områden. Samarbete måste ses som möjlighet till utveckling av
såväl verksamheter som personal. Alla åtgärder som underlättar samarbete över kommungränser välkomnas av SmåKom.
Lyckad integration – en stor möjlighet för små kommuner

De invandrare och flyktingar som söker sig till Sverige innebär
goda möjligheter för de mindre kommunerna att trygga
befolkningsutvecklingen och att klara framtidens uppdrag.
Även för näringslivets framtida rekryteringsbehov innebär
migrationen en möjlighet. Ett krav är dock att de ”nya”
svenskarna blir delaktiga i vårt samhälle. För en lyckad integration krävs en god
samverkan mellan regering, riksdag, statliga myndigheter och
verk samt kommuner och landsting. Det är viktigt med en
rimlig kostnadsersättning för kommunerna. SmåKom verkar
också för en bättre samordning på departementsnivå när det
gäller statens krav på de små kommunerna.
Strandskyddsbestämmelserna

Strandskyddsbestämmelserna är fortfarande aktuella och en
översyn av de nya bestämmelserna har genomförts under 2013.
SmåKom ser tyvärr hinder för utvecklingen i små kommuner
bland annat genom att länsstyrelserna tolkar det generella
regelverket på olika sätt. Vi förordar en än större asymmetri med
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Välkommen till

Gatukontorsdagar 2014
- Forum för stadsmiljö

20-22 maj 2014 i Västerås
Anmälan: www.skt.se

Svartån
Foto: Clifford Shirley
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Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med Västerås Stad samt Sveriges Kommuner och Landsting
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Om
Detaljplaneboken
NORSTEDTS JURIDIK FYLLDE förra året tomrummet
efter den senaste upplagan av boken om detaljplan och
områdesbestämmelse, som kom 2002 och sedan länge
har varit utgången. Att inte ha tillgång till en aktuell
handledning i detaljplanering har varit besvärande både
i utbildningen av planeringsarkitekter och i det dagliga
arbetet på planeringskontoren.
Boverket har valt att satsa på digital vägledning.
Kunskapsbanken är en strålande bra idé. Det är numera
naturligt för de flesta att hämta den information man
söker på nätet. Kunskapsbanken fylls succesivt på och
är lättare att hålla uppdaterad än en tryckt bok, men
den kan inte helt ersätta bläddrandet i en bok med
fyllig presentation av den labyrint som handläggningen
av detaljplaner rymmer.
Nu är det åtgärdat. 2013 gav Norstedts juridik ut
”Detaljplanehandboken, Handbok för detaljplanering
enligt Plan- och Bygglagen, PBL”. Den nya Detaljplanehandboken ger en fyllig bild av detaljplaneringens
helhet. Författare är Kristina Adolfsson och Sven
Broberg. Kristina är arkitekt. Hon har en bakgrund på
Boverket och har även jobbat som stadsarkitekt och på
länsstyrelser. Sven är domarutbildad och arbetar nu som
chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Detaljplanehandboken är pedagogiskt upplagd. Det
är lätt att hitta det man söker. Författarna använder sig
av färgmarkeringar, tabeller och andra hjälpmedel för
att läsaren inte ska gå vilse i det digra materialet. Den
är förstås anpassad till den nya Plan- och bygglagen och
rymmer även utvikningar till nyheter som tematiska
ämnen. Där ryms strandskydd, buller, klimatanpassning, jämställdhet och mycket mer.
Jag är övertygad om att det underlättar arbetet att ha
boken om detaljplanering på bokhyllan.

Österåkers kommun söker

Exploateringsingenjör
Läs mer på
www.osteraker.se/ledigajobb
Sök senast 2014-03-10

Text: Gösta Blücher, adjungerad professor i fysisk planering vid
Blekinge Tekniska Högskola
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(Cite du Nice, pressmaterial)

När projektet Ecovalleé blir färdigt kommer det att ha skapat 60 000 nya arbetstillfällen inom det nya området, med nya bostäder för 120 000 invånare.

Nice borgmästare vill skapa ett

franskt Silicon Valley
Ett av Frankrikes största infrastrukturprojekt har inletts vid Rivieran. Under de kommande fem åren
kommer ”Ecovallée”, ett geografiskt område beläget i västra delen av Nice och le Var-dalen att
byggas ut. Detta projekt, när det väl är färdigt, kommer på ett avgörande sätt att förändra Rivierans
östra del. Kommunpolitiker, myndigheter och investerare hoppas dock att de får betydligt friare händer
att gestalta det planerade området än vad den franska centralstaten är beredd att tillåta i ”det nationella
ekologiska intressets” namn.
”ECOVALLÉE” ÄR EN DEL av en omfattande utvecklingsplan,

som går ut på att bygga en helt ny stad för cirka 120 000
invånare längs en avlång dal norr om fashionabla Nice.
Ordet Eco kan stå för både Ekologi och för Ekonomi.
Det rör sig om ett enormt område som berör 15 kommuner
och 10 000 hektar mark från Carros och Benson i norr, ner
söderut på båda sidorna om floden Var och ända ner till Nice
flygplats. Ett kontorskomplex på cirka 10 000 m2, Nice
Meridia och flera spektakulära sportarenor är redan färdigt.
Ett kongresspalats på cirka 10 000 m2 kommer att byggas inte
långt från flygplatsen.
En stor grossistmarknad på 200 000 m2 kontorsyta och
cirka 1350 bostäder kommer att byggas inom tre år. Även en
ny tågstation för snabbtåg skall byggas, men den beräknas bli

18
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färdig först 2023 då snabbtåget Paris till Nice skall invigas.
Hela Ecovallée-projektet står under strängt statligt överinseende
men staden Nice och dess borgmästare, Christian Estrosi, är
Ecovallée-projektet har
planerats och organiseras
av Nice. Stadens borgmästare, Christian Estrosi, är
personligen engagerad i
projektet. Här (i mitten)
presenterar han projektet
vid senaste fastighetsmässan Mipic.

personligen engagerad i det hela. Många av stadens invånare,
som anser att Nice och dess förorter idag är lagom stora är
mindre förtjusta i Estrosis idé. En del talar om storhetsvansinne.

TEMA

”Ecovallée” är dock en av dessa ”gröna” och juridiskt känsliga
infrastrukturkoncept, som den centraliserade franska staten brukar
kontrollera extra noga. De kommunala myndigheterna befarar
därför att detta engagemang kan komma att försena och därmed
göra projektet avsevärt dyrare.
Många internationella företag kommer att bjudas in både som
leverantörer av material och teknik och sedan som investerare eller
hyresgäster. Den amerikanska ambassadören och representanter
för landets handelskammare i Frankrike har redan inspekterat
Ecovallée-regionen.
Framförallt finns det för svenska företag en hel del att hämta här
med tanke på miljötekniken som behövs för projektet.
När projektet blir färdigt kommer det att ha skapat 60 000 nya
arbetstillfällen inom det nya området som kommer att vara bebott av
120 000 personer. Cirka 10 000 företag är aktiva i projektområdet.
Total nybyggd yta består av 3 miljoner kvadratmeter varav 1,3
miljoner m2 är avsedda för kontor och resten för bostäder, hotell
och kongresspalats.
Karta över Ecovallée-arealen. Total nybyggd yta består av
3 miljoner kvadratmeter varav 1,3 miljoner m2 är avsedda för
kontor och resten för bostäder, hotell och kongresspalats.
(Fotocredit: Ecovallée Projektteam, Media image)

En redan färdig del av Ecovallée. Antibes nya stora basketmecka Azur Arena, som öppnades nyligen är en av flera nya
idrottsanläggningar vid Rivieran.
(Foto: Markku Björkman)
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Parallellt och som en del av projektet ”Ecovallée” förbereder
Rivieran sig för verkligt stora idrottsevenemang, däribland
fotbolls-EM. I år öppnades Antibes nya stora basketmecka
Azur Arena. Strax innan blev fotbolls- och multifunktionsarenan
Allianz Riviera färdig i Nice.
Den nya mycket representativa anläggningen ersatte stadens
hittillsvarande Stade Municipal du Ray. Samtidigt pågår ett
stort byggprojekt ”Ecovallée” i ett geografiskt område beläget
i västra delen av Nice och le Var-dalen.
Antibes Azur Arena, som även innehåller en stor trampolinhall, ligger i industriområdet ”Trois Moulins”. Den nya Azur
Arena förväntas bli en idrottens högborg i Antibes och även
viktig multifunktionshall för grannstäderna Nice och Cannes.
Den skall fungera som en regionalt integrerande, engagerande
och identitetsskapande plats för olika aktiviter. Områdets
triangulära form dikterar placeringen av komplexet, som

kommer att omges av bostäder och administrationsbyggnader.
Arealens centrala element utgörs av sportarenan. Två översta
våningar har reserverats för alla interna eller offentliga funktioner.
Byggnadens form vid biljettluckorna vid entrén ger behaglig
skugga. Det kan bli väldigt varmt på eftermiddagen och även
under tidig kväll på Rivieran.
Designad av arkitektkontoret Auer + Weber, erbjuder Azurarenan möjlighet till allt mellan basket, gymnastik, badminton,
boxning, handboll och kampsport på en 13 600 m² stor yta.
Detta silverglänsande ”rymdskepp” ger ett mycket kompakt
intryck trots dess image som mångsidig event-arena. Byggnadens
dynamiska form och väl tilltagna LED-belysning vid entrefasaden varskor besökarna för varierande spektakulära händelser inuti. Det är framför allt Antibes basketklubb Sharks, som
oftast har nöjet att välkomna drygt 5000 hängivna fans och
åskådare till matcherna.

Också en del av Ecovallée – projektet. Nya Allianz Arena. Franska Rivierans största fortbollstadion nära Nice. (Foto: Markku Björkman)

Nya fotbolls- och multifunktionsarenan
Allianz Riviera i Nice som nyligen blev
färdig, som hålls uppe av världens största
nätkonstruktion i dubbel mening hållbara trä- och stålbalkar, är en av tre nya
arenor som kommer att byggas specifikt
för kommande fotbolls-EM.
(Foto: Markku Björkman)
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Solfångare på Allianz-arenans enorma
tak samlar nog med energi för hela
byggnaden och dess otaliga LED-lampor.
(Foto: Markku Björkman)

TEMA

Arenans energisparande funktioner består av högtekniska
husisoleringslösningar, 700 m² solceller, 60 m² solfångare
som genererar varmvatten på taket och ekologiskt konstruerad
dricksvattenförsörjning.
FOTBOLLSSTADION AV VÄRLDSKLASS

Nya fotbolls- och multifunktionsarenan Allianz Riviera i Nice
som nyligen blev färdig och hålls uppe av världens största
nätkonstruktion av trä- och stålbalkar, är en av tre nya arenor
som kommer att byggas specifikt för kommande fotbolls-EM.
Arenan används även för en mängd olika arrangemang och
kommer att ha en kapacitet på 35 000 åskådare. Arenan har
byggts med hänsyn till miljön och har designats på ett sätt
som gör att den påverkar flora och fauna så lite som möjligt.
En stor del av energin kommer från solfångare.
För övrigt är byggnaden, enligt byggföretaget Elioth, den

mest energieffektiva sportarenan som har byggts i Frankrike.
Allianz Riviera kommer att vara hemmaarena för OGC Nice
som spelar i den högsta franska ligan, Ligue 1. Arenan kommer
även att innehålla Musée National du Sport, alltså Frankrikes
nationella sportmuseum som tills vidare har varit placerat i Paris.
Kostnaderna för byggnaden uppgår till drygt 243 miljoner.
Syftet med samtliga nya byggnader och infrastruktur är att
genom ett samlat grepp skapa en urban ekonomisk struktur
med ekologisk inriktning i den lägre delen av Vardalen. Allt
skall vara ekologiskt godtagbart med energisnåla byggnader,
helst med solfångare på taket och byggda av miljövänligt
material. Det hela beräknas kosta cirka 2,5 miljarder euro,
som privata, statliga och kommunala investerare står för.
Text Markku Björkman, frilansjournalist

Medan byggverksamheten i
Ecovallée-området utanför Nice pågår,
presenterade arkitekt Christian
Devillers nyligen ett stadsförnyelseförslag för stadens centrum, under
namnet Meridia. Här uppstår 35.000 m²
ny affärsyta och 2500 bostäder som
redan marknadsförs.
(Arkitektens illustration, Pressmaterial: C Devillers)

Även i Nice planeras ett sammanhållande grönt band av parkanläggningar
som genomkorsar stadens centrum.
(Cite du Nice, pressfoto)
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Undervattensgarage

spetsar cykelsatsning i Malmö
Årets cykelfrämjarkommun tre år i rad, Malmö, satsar brett på cykelfronten även 2014. Centralstationens
nya cykelgarage, byggt i vatten, står klart. Den första etappen av en så kallad supercykelväg färdigställs
Och så återfår huvudgatorna i stadens centrala delar cykelbanorna som försvann på 60-talet.
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Interiörbilder cykelgarage foto Johan Fridh, Malmö stad

BYGGET AV CYKELGAR AGET intill anrika Malmö Centralstation och den nya knutpunkten för Citytunneltrafiken har
pågått i fem år. Det är en del av den väldiga ombyggnaden av
och infrastrukturomläggningen kring Centralen. I sig är
garaget märkvärdigt eftersom det står på botten av Östra
Hamnkanalen och bara ”sticker näsan ovanför vattenytan”.
Vid normalvattenstånd visar sig endast några skift av röd
klyvd granit och det långa bandet av små liggande fönster
strax under kajkanten. I mörker strålar glasytorna i ljuset från
det upplysta garaget med mycket effektfull verkan.
Att bygga i vattnet var inget självändamål utan en nödvändighet. Avståndet mellan cykelparkering och perronger och

busshållplatser måste vara kort för att främja cyklande. Med
det kravet fanns det inte utrymme ovan mark. Men med
bygget i vattnet tillkom i stället omkring 1000 kvadratmeter
mark som nu blivit regionbussterminal. Som fasadmaterial
på cykelgaraget har valts röd granit som, åtminstone på lite
avstånd, smälter samman med kanalens gamla stenklädda slänter.
Cykelanläggningen har flera anslutningar/nerfarter. Den
ena, via ramp, i direkt förbindelse med en ny cykelbana som
förbinder stadsdelarna i öster med Centralen och som kopplar
på cykelvägen mellan Malmö och Lund. En sträcka på 19
kilometer som bit för bit kommer att standardhöjas till
supercykelväg.
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TEMA SMÅ KOMMUNER

Garaget i Östra
Hamnkanalen är
Malmös tredje så
kallade Bike&Ride,
som innebär att
resenären börjar sin
resa med cykel och
lämnar den vid en hållplats eller station och
Foto Magnus Barvehed, Hercules Grundläggning AB
fortsätter resan med
kollektivtrafik. Bike&Ride står för säkra och lättillgängliga
cykelparkeringar med service för cyklistens behov. Utöver
cykelställ med plats för 1500 cyklar, pumpar, förvaringsskåp
för hjälmar och kläder samt cykelverkstadbutik finns här i
Hamnkanalen möjlighet att ta en fika och duscha. En lounge
att pausa i och lite mer påkostad interiör sätter guldkant på
cykelpendlarens tillvaro.
Ytterligare en attraktion kopplad till cykelgaraget är ett stort
trädäck i nära anslutning till nerfarten. Det skjuter långt ut
över vattnet och har fått färgglada sittmöbler. En tanke med
däcket är att det ska inbjuda till fiske i kanalen.
De storskaliga cykelsatsningarna med kostsamma lösningar
har sin plats inom ännu större infrastrukturprojekt. Vad som
därutöver behöver göras och hur och när, för att få fler att
cykla i stället för att ta bilen, styrs av Cykelprogram 20122019. I det finns beslutade strategier beskrivna, utfallet av
genomförda inventeringar av cykelvägnätet och förslag på och
kostnadsberäkningar av olika åtgärder.
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Översiktsplan 2012 är en viktig utgångpunkt för de prioriteringar som cykelprogrammet beskriver. I den långsiktiga
fysiska planeringen förutses och förordas att Malmö växer
inom befintlig bebyggelse. Expansion genom förtätning
innebär att fler människor kommer att förflytta sig i befintliga
strukturer. Resvägarna till och från jobb för en ökande andel
av befolkningen kommer att kortas och ligga inom cykelavstånd. Fler bostäder genom förtätning betyder också mindre
utrymme för bilar.
Så, inte minst mot den bakgrunden, framstår programpunkten om att anlägga cykelbanor längs huvudgatorna i
Malmös centrala delar som den viktigaste infrastrukturåtgärden.
Med start i år återfår till exempel fyrfiliga Nobelvägen, som är
pulsådern i nord-sydlig riktning, den cykelbana som togs bort
för snart ett halvsekel sedan.
Anläggandet av cykelbanor utmed huvudgator innebär en
prioritering av cykeln som transportslag. Andra trafikslag kan
i vissa fall beröras av inskränkningar. Fotgängare får ta sig
fram på smalare trottoarer och parkeringsplatserna för bilar
kan bli färre.
Ytterligare en handfull av de stora trafikstråken kommer att
förses med cykelbanor de närmaste åren.
Men Översiktsplanens mål ställer också ökade krav på
befintliga cykelvägar. In i den bilden kommer bland annat det
visionära begreppet supercykelväg eller cykelhighway.
– Vi gillar egentligen inte uttrycket supercykelväg eftersom
det visat sig skapa en föreställning om att supercykelväg är lika
med höghastighetsbana där cyklisterna far fram i svindlande fart,

TEMA SMÅTEMA
KOMMUNER

Bike&Ride, innebär att resenären börjar sin resa med cykel och lämnar
den vid en hållplats eller station och fortsätter resan med kollektivtrafik.

säger Ellie Alexandrou, trafikplanerare i Malmö. Och tror man
det, lägger hon till, vill man kanske inte ha en cykelväg nära sig.
Ellie och gatukontorets övriga cykeltrafikplanerare föredrar
uttrycket prioriterat cykelpendlarstråk, som kännetecknas av
mer komfort, genhet, större säkerhet men också av att det har
företräde i den dagliga driften. För vinterväghållning är det
föreskrivet att de här cykelvägarna ska vara snöröjda och
halkbekämpade före 06.30.
Först ut att förtjäna ett sådant epitet blir den gamla cykelbanan mellan Malmö och Lund. Knappt två mil lång och
dagligen använd av tusentals cyklister. Enbart inpendlingen
vid Malmös kommungräns uppgår till omkring 1500 per dygn,
vilket gör den till det ojämförligt viktigaste inpendlingsstråket.
Ombyggnaden som samordnas av Trafikverket och berör
fyra kommuner som stråket går igenom är planerad att
genomföras etappvis under några år.
– Alla har förbundit sig att göra något för en avsevärd förbättring av cykelvägens prestanda, berättar Ellie Alexandrou.
Malmö är först ut. Avgörande igångsättningsbeslut togs för
någon månad sedan och åtgärderna, som en inventering 2011
visade behövs, består av:
• I signalreglerade korsningar installeras teknik som prioriterar
cyklister framför bilister.
• Gatuövergångar som är gemensamma för fotgängare och
cyklister höjs upp.
• En sträcka av cykelbanan görs rakare.
• Gatukorsningar breddas för att de olika trafikslagen inte ska
komma i vägen för varandra.
Arbetet ska utföras under 2014.

FAKTA
u Man behöver inte ha flest mil cykelvägar för att utses till
Årets cykelfrämjarkommun. Eller satsa mest pengar. Man
kan som till exempel Malmö har gjort, skaffa sig struktur och
strategier att arbeta efter och ha många anställda som har
fördjupade kunskaper om cykelfrågor.
u Malmö har närmare 50 mil cykelbana vilket överträffas av
många kommuner och satsade det senaste budgetåret 426
kronor per år och invånare på investeringar i cykelinfrastruktur
och underhåll. Flera kommuner presterade bättre även på
den punkten.
u Men Malmö har överlägset flest anställda som arbetar med
cykelinfrastruktur och påverkansarbete, mer än dubbelt så
många som den kommun som ligger närmast. Räknat per
invånare och år satsar Malmö 9,8 kronor på kampanjer och
annat påverkansarbete.
u Vid den senaste mätningen 2008 företogs 23 procent av alla
resor i Malmö med cykel. Målet är att nå 30 procent till 2018.

Text Bitte Nord, frilansjournalist
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Stora London vs Lilla London

Tower Bridge, som byggdes över Themsen 1886-1894, är en ikonisk symbol för London.

ÅRET VAR 2005. Då togs det
principiella beslutet att kommersiella intressen skulle gå före
människors välbefinnande. Det
kanske låter dramatiskt? Båda
cheferna för hälsoskydd i två
av de mest centrala stadsdelarna
i London, nämligen City of
London och Westminster Council,
berättar att de inte bedriver
Londonstadsdelen City of
förebyggande tillsynsarbete över
Londons vapensköld har ett
vare sig pubar, restauranger
latinskt motto Domine, Dirige
eller stora evenemang längre.
Nos, (Herre, led oss).
De måste också vara restriktiva
med att skapa riktlinjer och policys över öppettider, ljudnivåer
och alkoholtillstånd. Anledningen är att nationella och lokala
politiker tydligt markerat att marknadsintressen inte ska behöva
besväras av allt för mycket regleringar och byråkrati. ”Business
is king” skulle man kunna säga.

skillnaden att jag som chef för hälsoskydd i Göteborg kan
känna mig fri från politisk styrning i det dagliga myndighetsarbetet. Om ”Göteborgsandan” skulle handla om täta
kopplingar mellan politiker och tjänstemän, så är ”Londonandan” av en betydligt grövre kaliber. Jag har faktiskt aldrig –
och då menar jag aldrig under mina tre år som chef på
miljöförvaltningen i Göteborg – känt att en politiker försökt
påverka mig att fatta ett visst beslut
i ett visst ärende. Jag kommer tillbaka till Göteborgsandan om
en stund, men först tillbaka till Stora London.
Vi förstår snart att den lokala tillsynsmyndigheten i

MÅNGA LIKHETER I ARBETSSÄTT

Jag träffar Tony och Robert tillsammans med en av deras och
tre av mina inspektörer under en intensiv dag i ett klassiskt
gråmulet och pulserande London. Vi diskuterar skillnader och
likheter i både vår organisation och i våra arbetssätt. Förhoppningen är att vi ska hitta oupptäckta vägar som leder till
utveckling av våra egna verksamheter. Det är verkligen slående
hur många likheter vi har med varandra och jag tänker att det
kanske inte är för inte som Göteborg kallas för ”Lilla London”.
Det som slår mig hårdast är dock en skillnad, nämligen
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Westminster Council, där klassiska evenemangsplatser som
Hyde Park och Regents Park ligger, framför allt använder sig
av
den obligatoriska tillståndsprövningen för att skapa hållbara
evenemang och begränsa störningar från musik. Så även om
det saknas regler för tillåtna maximala ljudnivåer i England

TEMA

Ett möte i Westminster och mätningar ute på stan ingick i aktiviteterna under Londonresan.

(vilket vi svenskar tycker är lite konstigt) så sätter de genom
tillståndsprövningen gränser för hur höga ljudnivåer närboende behöver acceptera. De begränsar antal besökande efter
förväntade störningar och de sätter gränser för hur länge
evenemangen får hålla på med mera. I Westminster Council
utfärdar man tillstånd för respektive evenemangsplats och
håller den som upplåter platsen ansvarig för att se till att de
som nyttjar platsen håller sig inom givna ramar. Bryter man
mot reglerna ser man över och justerar tillståndet. Det kan till
exempel resultera i
färre evenemang kommande år eller begränsade ”öppettider”.
Min bild av det arbete som Westminster Council bedriver
är att de ställer ganska hårda krav och att det mesta de gör är
väldigt genomtänkt. Jag kan inte låta bli att tänka att en av
anledningarna till den tuffa tillståndsprövningen är att de
saknar ett starkt mandat att arbeta med tillsyn och förbud. (Vi
visade ett av våra förbud som vi hade översatt till engelska och
de blev ganska nyfikna när de förstod att just detta var vårt
viktigaste instrument inom tillsynen.)
”MADONNAÄRENDET”

I Göteborg har vi precis fått ett mål prövat av Mark- och
miljööverdomstolen (MÖD 975-13), det vi i Göteborg numera
kallar för ”Madonnaärendet”. Vi har drivit linjen att den som
upplåter platsen för ett evenemang ska vara ansvarig för att
ljudnivåerna ska hålla sig inom givna ramar och att det ska
finnas en väl fungerande egenkontroll, precis som det visat sig
att man gör i London. Och vi fick rätt! MÖD resonerade
precis som vi. Här har vi alltså fått ny praxis i Sverige!

I vår tillsynsroll ska vi i Sverige också vara tuffa i nyporna,
när det behövs. Det visade vi i ”Madonnaärendet”, där vi
krävde att den som upplät platsen för evenemanget (ett
kommunalt bolag för övrigt) skulle betala ett vite om 500 000
kronor eftersom de brutit mot vårt förbud och överskridit
gällande riktvärden. Vi får dock inte bli paragrafryttare och
blint förlita oss på regleringar och förbud, utan det är oerhört
viktigt att vi samtidigt anstränger oss för att underlätta för både
förvaltningar, bolag och företag att göra rätt. Därför ska vi
värna om Göteborgsandan så till vida att vi ska fortsätta sitta
ner från respektive berörd myndighet och organisation inför
ett evenemang och diskutera vad vi anser vara viktigt att tänka
på. Vi ska förebygga problem och skapa förståelse för varandras perspektiv helt enkelt. Kan vi inte bestämma att Göteborgsandan från och med nu står för just det? Rättssäker
myndighetsutövning med riktigt god samverkan!
Om jag får tycka ännu lite mer så anser jag att vi borde se
över möjligheten att skapa ännu bättre evenemang för både
publik och närboende genom att smartare kombinera
tillståndsprövning och eventuella beslut om begränsningar
genom tillsyn.
En diskussion om vem som ska besluta om vilka tillstånd för
evenemang och hur de ska utformas skulle vara på sin plats.
Sammanfattningsvis: Tillståndsprövning och förbud i all
ära. Ett riktigt bra evenemang kan inte anordnas utan ett
riktigt gott samarbete!
Andreas Severinsson
Enhetschef Miljötillsyn
Göteborgs Stad
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Ett projekt om samverkan
i bostadsbyggnadsprocessen
DET BYGGS FÖR LITE I SVERIGE. Det byggs för lite i
Västerås. Detta är inga nyheter för någon som är intresserad av
bostäder och byggande och som följt debatten de senaste åren.
Bostadsministern har ju varit väldigt aktiv och tillsatt många
utredningar inom området.
Det finns många skäl till att det inte byggs tillräckligt
mycket och det är väldigt lätt att peka på alla andra som borde
göra si eller så. Listan kan göras lång. Kommunerna ställer
särkrav, har för höga markpriser, har för långa planprocesser
med mera. På staten ligger skattefrågor och inlåsningseffekter
på grund av bland annat hyresregleringen, stelbent hantering
av riksintressen och även för dem långa beslutsprocesser.
Byggarna kan man lasta för att byggkostnaderna är höga,
vinsterna för stora och även för att de har långa beslutsprocesser.
För ett par år sedan bestämde sig Västerås stad, Sveriges
Byggindustrier och stadens bostadsbolag, Bostad AB Mimer, att se
vad vi tillsammans kan göra i stället för att skylla på andra och

6B
• BYGGA MER
• BYGGA BILLIGARE
• BYGGA ALTERNATIVA UPPLÅTELSEFORMER
• BYGGA I HELA STADEN
• BYGGA VACKERT
• BYGGA HÅLLBART

varandra. Vi startade ett projekt som vi kallar 6B. Beteckningen står för våra mål att:
Vi tror att vi genom god samverkan och förståelse för
varandras verkligheter kan bli effektivare och därmed kunna
nå de över- gripande målen; de 6B som redovisas ovan.
Vi har inom projektet beskrivit våra processer och identifierat vilka svagheter som finns i vårt arbetssätt.
Sedan har vi beskrivit hur vi vill jobba tillsammans och
www.bostadsbyggnadsprocessen.se kom till.
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Processen beskriver de olika stegen, från idé till genomförande och förvaltning, hur de hänger samman och vad som är
viktigt att tänka på i de olika stegen. De olika aktörernas roller
och ansvar genom hela processen beskrivs. Det är det
praktiska som betonas i processbeskrivningen – hur vi ska
jobba tillsammans – och inte det formella som följer av lagar

Processbeskrivningen är tillgänglig via nätet. Kolla gärna hur
applikationen är uppbyggd och fungerar. Klicka på kugghjulen.

och förordningar. Kugghjulen symboliserar att hela processen
hänger ihop och att olika delar i den påverkar andra.
Nu när vi beskrivit och dokumenterat processen går vi in i
nästa fas av projektet 6B, nämligen att hitta förenklingar och
förbättringar i vårt arbetssätt. Här jobbar vi både tillsammans
och på var sitt håll. Inom Västerås stad planerar vi till exempel
en utbildning som riktar sig till alla som är verksamma i
stadens plan-och exploateringsprocess. Syftet med utbildningen är få
ett effektivt och resultatorienterat plan-och exploateringsarbete, ett förutsägbart arbetssätt och öppenhet mot kunden.
Målen
är en gemensam och accepterad process som tillämpas av alla,
att stärka projektledarrollen och klargöra förväntningar på
projektdeltagare.
I projekt 6B jobbar vi fortsatt mot vårt mål att förbättra och
effektivisera bostadsbyggnadsprocessen. Vi diskuterar de
kritiska faktorer som gör att det inte byggs tillräckligt i
Västerås och försöker komma med lösningar på vad vi
tillsammans kan göra för att nå våra sex mål.

TEMA

ARBOGA KOMMUN utlyser fem viktiga tjänster.
Bara en halvtimme från Örebro, Västerås och
Eskilstuna ligger Arboga. Stadskärnan och det
omgivande landskapet är fantastiskt och kulturoch föreningslivet stort. Arboga erbjuder en fin
boendemiljö och goda pendlingsmöjligheter.

Planchef
GIS-ingenjör
Planarkitekt
Planarkitekt, vikariat
Samhällsplanerare
/utredare
För mer information och sista ansökningsdag
se www.arboga.se/jobb

REDAKTÖR STEFAN LJUNG STÄLLER TRE FRÅGOR TILL VÅRT NYA DESIGN/SÄLJBOLAG

Annonssäljarna tar
över sälj och design
Annonssäljarna är Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningens senaste samarbetspartner. Företaget
har sedan årsskiftet tagit över annonsförsäljning och
layout för tidningen Stadsbyggnad och tidningens
webbsajt www.stadsbyggnad.org.
BERÄTTA OM ANNONSSÄLJARNA, VILKEN SORTS
FÖRETAG ÄR DET?

Annonssäljarna har funnits sedan 2004 och arbetar med Dagens
industri, Ny Teknik, Affärsvärlden, PROpensionären, Sveriges
Natur, Reumatikervärlden, Fluid, Studentliv och Traineeguiden.
se.
Vi levererar långsiktiga och lönsamma resultat för våra uppdragsgivare.
VILKA PÅ ANNONSSÄLJARNA ARBETAR MED
STADSBYGGNAD?

Projektledning Bjarne Kristiansen, formgivning Helena Modéer
och annonsförsäljning Gun Hammar.
HUR HOPPAS NI ATT STADSBYGGNAD SKA UTVECKLAS
I SAMARBETE MED ER?

Cyklismen i fokus
smekab Cyklism - safe & simple
Smekab producerar och marknadsför ett stort sortiment av
produkter för möblering av gatu- och parkmiljö. Vi erbjuder
produkter med hög funktionalitet och god formgivning.
Public Bike Pump är en robust konstruerad cykelpump avsedd
för offentliga miljöer. Idealisk för installation vid cykelparkeringar,
längs cykelvägar och centrumnära citylägen.
www.smekab.se

BeSök oSS gärna På InfraStruktur & kommunalteknIk
I malmö 12-13 marS, monter H14. Välkommen!

Med en utveckling av formgivningen och en fokuserad annonsförsäljning kan vi göra tidningen Stadsbyggnad ännu mer intressant för
dess läsare och på så sätt öka annonsintäkterna.
Vi ser ljust på en framtid tillsammans med Stadsbyggnad!
För mer information kontakta projektledare Bjarne Kristiansen på
0709-35 79 44 eller info@annonssaljarna.se
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Möten på Island
I början av november 2013 möttes kommunaltekniker från olika håll i världen på Island. Den isländska
föreningen, Samtök tæknimanna sveitarfe’laga, SATS, höll sin årskongress i Reykjavik. IFME, NKS och
NKS:s planeringskommitté samordnade sina möten med SATS.
ISLAND ÄR GEOLOGISKT sett ett ungt land
vilket utnyttjas bland annat för att värma upp
cirka 90 procent av alla bostäder. Naturen är
annorlunda, lavalandskapets svartvitgråa
färg- skala är speciell. Skog finns nästan inte,
bara några mindre områden med relativt
nyligen planterade träd. 10 procent av Islands
yta är täckt av glaciärer. Europas största
naturreservat är en glaciär på Island, Vatnajökul. Det finns ganska få insekter och endast ett fåtal vilda
däggdjur på Island. Under 800-talet, då de första bebyggarna
kom, var polarräven landets enda däggdjur. Senare togs dock
fler arter till ön av människan. Fåglar håller fortfarande på
att upptäcka Island, och nya arter observeras regelbundet.
Det finns inga reptiler och helt enkelt inga farliga djur.
Island är trevligt land att komma till. På Island bor cirka 320
000 innevånare varav
cirka 120 000 i Reykjavik.
IFME:s (International Federation of Municipality Engineering) höll sitt ordinarie höstmöte i Reykjavik eller rättare sagt
i hamnstaden Hafnarfjordur (betyder Hamnfjord). Mötet
hölls i ett hus byggt 1918, som varit två skotska bröders hem.
Bröderna var ledande i Hafnarfjordurs fiskindustriutveckling. I
byggnaden, som numera ingår i Hafnarfjordurs muséer, visas
utställningar om fiske. Mötet inleddes med att ordföranden
Ross Vincent, glatt sorterade om i den utsända dagordningen,
eftersom, menade han, om deltagarna börjar prata så tenderar
det viktiga att skjutas till sista mötestimmen.
Under mötet valdes Island in som medlemsland i IFME.
Vårmötet 2014 kommer att hållas i Skottland 6-10 maj. I
samband med mötet i Skottland planeras en studieresa att
erbjudas till medlemsländernas medlemmar. IFME:s

Hela IFME-gruppen besöker Islands president Olafur Ragnar Grimsson.
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höstmöte planeras att hållas i Nederländerna eller Belgien,
alternativt i båda länderna. Diskussioner har förts om att ha
en kortare period mellan IFME:s världskongresser, som nu
äger rum vart tredje år. Mötet valde istället att initiera ett
temaseminarium, att hållas mellan IFME:s världskongresser.
Premiär planeras i samband med höstmötet i Nederländerna
med temat ”Asset management”. Arbete pågår att öka antal
medlemsländer, det vill säga kommunaltekniska organisationer i IFME. En arbets- grupp bildades också, som till vårmötet
2014 ska ge en första rapport om utveckling av medlemsnyttan
under följande fyra rubriker: Goda exempel, asset management, unga medlemmar och sociala media.
Protokollen från IFME:s möten publiceras på KT:s hemsida

IFME:s president Ross Vincent och Finlands representant Ville Alatyppö
tackar Islands president Olafur Ragnar Grimsson för det vänliga och
generösa mottagandet av IFME-gruppen.

under flik IFME.
Efter mötet bussades vi mot hemligt mål, som visade sig vara

TEMA

presidentens residens Bessastadir i Alftanes, nära Reykjavik.
Vilken överraskning, att Islands president (se fotnot) Olafur
Ragnar Grimsson tog emot oss i egen hög person. Han tog sig
tid att småprata, höll ett initierat trevligt tal till IFME-gruppen
och lät oss på egen hand gå på upptäcktsfärd runt om i residenset.
NKS (Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté) höll
sitt höstmöte 2013 i Reykjavik. Alla länder i NKS var representerade. En arbetsgrupp kring utbyte av erfarenheter av vintervägunderhåll är på gång under finsk ledning. En partnerskapsöverenskommelse med den amerikanska och kanadensiska organisationen
APWA är också i stöpsleven. Överenskommelsen ska underlätta
utbyte av goda exempel och deltagande i varandras konferenser
med mera.
På NKS-mötet presenterade ordföranden i Danmarks kommunaltekniska organisation KTC, Torben Nöhr, KIMO, Kommunernas internationella miljöorganisation. En rad svenska kommuner är medlemmar. Inom KIMO finns KIMO Baltic Sea, som
initierades 2008 av Simrishamns kommun. Sekretariatet är
lokaliserat på Marint centrum sedan november 2010. KIMO
Baltic Sea är ett kommunalt nätverk för kustkommuner runt
Östersjön, som verkar för att värna Östersjöns miljö och
framtid, huvudsakligen inom följande områden: Marint skräp,
övergödning, säkra transporter, kustzonsplanering och blå
tillväxt. Mer info finns på hemsidorna www.kimointernational.
org och www.kimobaltic.eu. NKS höstmöte 2014 samordnas
med KIMO:s årliga konferens, som då hålls i Danmark.
NKS vårmöte kommer att hållas i Bergen, Norge, 2-4 juni
2014 i samband med Norges kommunaltekniska dagar. Norge
avslutade sin ordförande/sekreterarperiod i och med det här
mötet. Finland tar över ordförandeskapet under åren 2014-2015.
Protokollen från NKS-möten läggs ut på KT:s hemsida under
flik NKS.
Det tredje mötet som hölls på Island, var sammanträdet med
den nordiska planeringskommittén, en arbetsgrupp, som
initierades vid NKS-mötet i Tromsö 2011. Den norska föreningen hade undersökt hur europeiska planeringsorganisationer
arbetar. Det visade sig att planering i huvudsak går ut på tillväxt
och växande städer. Ett känt faktum är att en stor del av
ländernas kommuner krymper. Hur planerar man i en krympande kommun? Hur upprätthåller den lilla kommunen sin
specialistkompetens?
Detta är spörsmål, som alla nordiska länder brottas med. Ämnet
diskuterades vidare vid NKS-mötet i Helsingfors 2012 och
tankarna att utse en arbetsgrupp inom NKS började ta konkret
form. Första arbetsgruppsmötet hölls i Stockholm den 3 juni
2013, då det beslutades att arbetsgruppen skulle ha sitt andra
möte nu på Island i november 2013.
Våra isländska värdar ville visa så mycket som möjligt under
tidsutrymmet som fanns. Det blev rundtur med buss i den
mycket speciella naturen. Vi såg glaciären Langjökull på håll,
beundrade de 32 meter höga vattenfallen Gullfoss och gejsrarna
visade sin bästa sida för oss. Vi fick eftermiddagsfika på en
fårdelningsplats och turen rundades av med intressant studiebe-

Islands energitillgång är mycket god, inga problem att förse en stor
tomatodling med värme. Bra kombination med varm tomatodling
och matställe. Tomatsoppa är förstås huvudrätt.

Ett intressant studiebesök på ett nybyggt kraftvärmeverk.

Fotnot: Islands president (isländska: Forseti Íslands) är Islands statschef. Presidenten väljs direkt för en period på fyra år och kan väljas om
flera gånger. Sedan ämbetet inrättades den 17 juni 1944 har endast fem personer suttit på posten. Presidenten ingår inte i regeringen, som leds
av Islands statsminister. Presidentens makt är begränsad och den verkställande makten ligger i första hand hos regeringen.
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Kadriorg 295
– Tallinns barockpark

Foto: Inger Sundström
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Den estniska kommunaltekniska föreningen, Estonian
Association of Municipal Engineering – EAME, håller
sin årliga kommunaltekniska konferens på hösten
normalt i september, så även 2013.
KONFERENSEN HÖLLS i Tallinns nybyggda konstmuseum,
KUMU, i stadens stora centrala barockpark. Den årliga ljusfestivalen
i parken blev en fin inledning första kvällen. Konferensens tema
och namn var ”Kadriorg 295”. Varför då? Jo, parkens namn är
Kadriorg. Om fem år firar parken 300 år jubileum, så tillägget
295 är egentligen inte särskilt långsökt.
Barockparken Kadriorg var alltså konferensens tema. Många
olika aspekter av kommunaltekniken belystes med föredrag
under två dagar med parken som utgångspunkt: Snöröjning,
vattenfrågor, belysning, trafikplanering, parkeringsbekymmer,
park- och naturskötsel, parkhistorik, kulturmiljövård, arkitektur och konst plus
några internationella exempel. Lena Löfgren Uppsäll, slottsparkarkitekt vid Statens Fastighetsverk i Sverige, berättade om
restaureringen av Drottningholms slottspark. Konferensupplägget
kändes kreativt och spännande, kanske något att ta efter.
Föredragen på den estniska konferensen simultantolkas normalt
till engelska, så det är lätt att följa med även om man inte talar
estniska.
Representanter för de nordiska kommunaltekniska föreningarna brukar gästa varandras årskongresser. Föreningarna inom
NKS, den nordiska kommunaltekniska samarbetskommittén,
hoppas också att varje årskonferens besöks av medlemmarna i
länderna.
Jag rekommenderar gärna ett besök på den estniska årskongres-

FAKTA ESTLAND
u Estland är det minsta och nordligast av de tre baltiska staterna.
Landet är relativt låglänt, medelhöjd över havet på ca 50 m, med sin
högsta punkt i sydost på 318 m. 47 % av landets areal täcks av skog
och landet har 1400 insjöar.
u Styrelseskick: Republik, blev självständig stat 1991, presidenten
heter Toomas Hendrik Ilves.
u Befolkning: 1 291 000, 68,8 % estländare, 25,6 % ryssar,
5,6 % andra folkslag.
u Valuta: Euro
u Officiellt språk: Estniska (estländare och finnar förstår varandra).
Källa Wikipedia

foto: Torbjörn Vinje
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NOTISER

KURS- OCH KONFERENSUTBUD 2014
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen och dess kommittéer genomför följande utbildningar,
kurser och konferenser 2014:
Kurs/konferens:
■ Stadsbyggnadsdagar 2014
■ Gatukontorsdagar 2014
■ Lantmäteridagar 2014
■ Årskongress / Kommunal Teknik 2014
■ Ledarforum 2014
■ Mex-dagar 2014 - mark & exploatering
■ Kommunala Lantmäteridagar 2014

Datum:
5-6 febr
20-22 maj
21-22 maj
2-3 sept
14-15 okt
4-5 nov
19-20 nov

Ort:
Västerås
Västerås
Göteborg
Göteborg
Sigtuna
Trollhättan
Stockholm

Årskongressen 2014 planeras förläggas till Svenska Mässan i Göteborg.
Vidare planeras för Trafik- och gatudriftdagar tillsammans med SKL.

Etablerad 1902

TILL MINNE
EN SANN KT-VETERAN OCH TROTJÄNARE

En av KT:s verkliga veteraner och trotjänare, Olle Ahlström har avlidit 86 år gammal.
Olle utbildade sig på KTH inom VoV och anställdes direkt vid Malmö Gatukontor som han sedan var trogen
fram till pensioneringen 1992 det vill säga hela sitt yrkesverksamma liv.
Olles speciella kompetensområde var trafiktekniken och i synnerhet dess juridik. Han var bland annat ansvarig
för högertrafikomläggningen i Malmö och starkt delaktig i den omfattande förändring och utbyggnad av trafiksystemen som skedde under 60-, 70- och 80- talen då denna sektor genomgick en genomgripande förändring.
Han hade också ett stort intresse för den spårbundna trafiken och många semesterveckor ägnades åt att med
järnväg korsa Europa. Han var också drivande när man återskapade en museispårväg i Malmö som varit ett
attraktivt turistmål under många år. Hans kompetens togs också i anspråk i olika kommittéer och utredningar
inom trafikområdet.
Olle blev medlem i KT 1958 och blev snabbt engagerad i olika aktiviteter. Han var dess vice ordförande under
åren 1972-82 och blev efter sin pensionering redaktör för just denna tidskrift, Stadsbyggnad, under åren 1992-98.
Han utsågs till hedersledamot 1986. Även under senare år följde Olle med stort intresse KT:s verksamhet och gav
gärna sina synpunkter och åsikter även tydligt kritiska på verksamheten.
Olle var en mycket rak och tydlig person som med stor energi och stort engagemang tog sig an sina uppgifter.
Detta tillsammans med sin varma och generösa läggning, uppvuxen i Lund, ofta kryddad med stor humor gav
honom många vänner. För mig personligen var Olle en nära vän och han var mån om att vårda sin vänskap.
Under många år och så sent som i höstas var Olle den centrala personen när ett antal seniorer från Gatukontoret
regelbundet träffades under gemytliga former.
Vi är många som delar saknaden av Olle med hans nära familj men som också är djupt tacksamma för många
års vänskap och kollegalitet.
Leif Josefson
f.d. gatudirektör i Malmö och f.d. ordförande i KT.
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KALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM
VAD

DATUM

TID

Styrelsemöte
IFME GBoD meeting
Gatukontorsdagar
Lantmäteridagar
Styrelsemöte

2014-04-09
2014-05-06/10
2014-05-20/22
2014-05-21/22
2014-05-27

15.00-17.00

Styrelsemöte
KommunalTeknik
IFME GBoD meeting
SKL:s Trafik- och gatudagar i samarbete
med KT
Ledarforum
Mex-dagarna
Kommunala Lantmäteridagar
Strategidagar

2014-09-02
2014-09-02/03
prel. 2014-09-24/25
2014-10-13/14

10.00-15.00

Styrelsemöte
IFME Världskongress

2014-12-04
2015-06-08/10

2014-10-14/15
2014-11-04/05
2014-11-19/20
2014-12-03/04

PLATS

ÖVRIGT

Tel.möte
Perth, Skottland
Västerås
Göteborg

10.00-15.00

11.00
08.30-12.00

Stockholm Kommittéordförandena bjuds in
Svenska Mässan Göteborg
Göteborg
Holland/Belgien
Clarion Stockholm Ringvägen 98 Stockholm
Sigtuna
Trollhättan
Stockholm
Malmö

Med årsmöte 2/9 kl. 18.30

Kommittéordförandena
bjuds in

Malmö
Rotorua Energy Events Centre Rotorua Gardens
Rotorua Nya Zealand

TIDNINGSKALENDARIUM
Stadsbyggnad nr 2

Manusstopp redaktion 2014-03-05

Stadsbyggnad nr 2

Manusstopp annonser 2014-03-26

Stadsbyggnad nr 2

Utgivningsdag 2014-04-14

Stadsbyggnad nr 3

Manusstopp redaktion 2014-04-25

Stadsbyggnad nr 3

Manusstopp annonser 2104-05-14

Stadsbyggnad nr 3

Utgivningsdag 2014-05-30

Stadsbyggnad nr 4

Manusstopp redaktion 2014-06-19

Stadsbyggnad nr 4

Manusstopp annonser 2014-08-12

Stadsbyggnad nr 4

Utgivningsdag 2014-08-28

Stadsbyggnad nr 5

Manusstopp redaktion 2014-09-10

Stadsbyggnad nr 5

Manusstopp annonser 2014-10-03

Stadsbyggnad nr 5

Utgivningsdag 2014-10-20

Stadsbyggnad nr 6

Manusstopp redaktion 2014-10-24

Stadsbyggnad nr 6

Manusstopp annonser 2014-11-21

Stadsbyggnad nr 6

Utgivningsdag 2014-12-10

Stadsbyggnad nr 1 2015

Manusstopp redaktion 2015-01-09

Tema: Utemiljö, belysning, grönytor mm

Kongressnummer, Göteborg. Tema: Hållbara städer

Tema: Hållbara städer/energi

Tema: Återbruk

Tema: Klimat/vatten
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Kartdagar 2014 – lär dig allt
och mer än det om geodata!

Kartografiska Sällskapet arrangerar Kartdagar
2014 den 18-20 mars i Jönköping på Elmia.
Missa inte Nordens största konferens inom geodata.
Under tre dagar arrangeras Kartdagar och GITmässan. I programmet finns ca 100 föredrag samt
flera workshops. Geodata är en viktig del i samhället,
oavsett i vilken bransch du jobbar eller om du är
privat person.
Geodata är idag en förutsättning och en nödvändighet inom exempelvis kommunal planering och
trafiksamordning. Dessutom får geodata allt större
betydelse för skolplanering, hälsa och sjukvård och
inte minst för privatpersoner. Även de tryckta kartorna,
såväl historiska som dagens, har fortfarande ett stort
intresse och en fin kartutställning finns på plats.

Därför är och har Kartdagar 2014 något för alla!
Parallellt med konferensen Kartdagar arrangeras
GIT-mässan, Sveriges största mässa inom området
geografisk informationsteknik. Här visar många
utställare sina produkter och tjänster inom GIS,
GPS, geodesi, fotogrammetri, kartografi, visualisering, laserskanning och mycket annat. Mässan är
öppen för alla. Det är alltså fritt fram att besöka
mässan även om du inte deltar i konferensen.
Anmäl dig på www.kartdagar.se
Vi ses på Kartdagar 2014 – Välkomna!!!

