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Bara tanken att ett tak kan förbättra luftkvaliteten är 
fantastisk. För några år sedan förverkligade vi den idén 
med tätskiktsprodukten Noxite®.
När solen skiner på ett Noxite-tak startar en process där titandioxid omvandlar skadlig 
kväveoxid till nitrat. Sedan kommer regnet och sköljer bort nitratet helt naturligt. Faktum 
är att ett Noxite-tak på 200 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en 
bensinbil släpper ut under 1 000 mils körning. 

När du väljer Noxite tätskikt så får du ett tak som inte bara skyddar hus och byggnader, 
utan som faktiskt är med och aktivt renar luften. Samtidigt får du ett snyggt modernt 
tak med slitstyrka, lång livslängd och alla våra trygga garantier.

Kan träden så kan vi

Icopal Noxite®
Inspirerade av verkligheten sedan 1915   |   icopal.se   |   Se hur Noxite fungerar på noxite.se

 Mono  
 Noxite®
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LEDAR E

NYA  MED LEMM AR

Befolkningen i Sverige uppgår nu till cirka 9,65 
miljoner personer. Ökningen på cirka 89 000 
personer under 2013 var den största på 70 år.  
I över 200 av landets kommuner ökade befolk-
ningen under 2013. Antalet hushåll i Sverige 

uppgår till cirka 4,6 miljoner vilket innebär att varje 
hushåll i genomsnitt består av cirka 2,1 personer. Även 
om bostadsbyggandet ökat den senaste tiden har inte 
antalet färdigställda bostäder kunnat matcha bedömda 
behov och befolkningsökning, särskilt i regioner med 
stark tillväxt. Andelen äldre i befolkningen ökar och 
behovet av så kallade särskilda boende ökar. Jämförelsevis 
kan noteras att under perioden 1967-1972 byggdes 
årligen över 100 000 bostäder medan antalet färdigställda 
bostäder under 2013 uppgick till cirka 30 000 stycken. 
Jämför man Sverige med Europa finner man att Sveriges 
bostadsinvesteringar mätt som andel av BNP ligger lågt 
jämfört med till exempel Tyskland och Finland. Nästan 
hälften av Sveriges kommuner anger i Boverkets 
bostadsmarknadsenkät att det råder bostadsbrist.

Det finns många som gör anspråk på att sitta inne  
med förklaringen till varför det byggs för lite bostäder. 
Hyressättningen, krångliga byggregler, långa ledtider vid 
planering, möjligheter till överprövning av detaljplaner, 
höga byggpriser, brist på mark, marknadsförutsättningar 
med mera brukar anges.

Reformivern är stor och en lång rad förändringar bland 
annat när det gäller planering och plangenomförande 
föreslås, bland annat nationella byggregler, gemensamma 
och skärpta energikrav, enklare regler för ungdoms- och 
studentbostäder, ändrade bullerregler för att kunna 
bygga citynära, enklare planprocess med mera.

I slutet av februari beslöt regeringen genom direktivet 
(Dir. 2014:29) ”Ökad kommunal planläggning för 
bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar”  
att en särskild utredare ska föreslå åtgärder som syftar till 
att öka den kommunala planläggningen för bostads- 
byggande och utbudet av markanvisningar. Utredaren 
ska analysera hur kommunerna kan stimuleras att 
planlägga för fler bostäder och öka antalet markanvis-
ningar till dem som önskar bygga.

På övergripande nivå delas ansvaret för bostadspolitiken 
mellan stat och kommun. Kommunerna har huvudsakligen 
ansvaret för planering och plangenomförande. Svenska 
kommunaltekniska föreningens medlemmar har ofta 
kommuner som arbetsgivare och är i högsta grad 
engagerade i det arbete och de processer som leder till 
att bostadsprojekt genomförs. 

Verkligheten talar egentligen sitt tydliga språk, det är 
faktiskt svårt att förverkliga bostadsprojekt. Som kommunal-
tekniker och samhällsbyggare ställs vi åter inför utma-
ningen att tillägna oss nya kunskaper och använda oss  
av dem. 

Vi ses förhoppningsvis på något seminarium eller  
kurstillfälle i föreningens regi framöver!

 

Bygg bostäder!  
– hur svårt kan det vara?

Bo Bäckström
Ordförande i Kommunal-
Tekniska Föreningen
Planeringschef, Gävle kommun
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Växter och träd  
kan dämpa  
översvämningar

DE SENASTE ÅREN har många områden i världen haft 
kraftiga vindar och mycket nederbörd, vilket gett stora 
översvämningar, nu senast i England. Rikligt med nederbörd 
gör att till exempel vägar, samhällsfunktioner och byggnader 
blir vattenskadade och olyckorna ökar.

– Vi har försökt titta på vindar, konsistent över tiden. Vi 
kan inte se att antalet tillfällen med kraftiga vindar över 25 
meter per sekund har förändrats i Sverige de senaste 20 åren 
– jämfört med tidigare mätningar från 1950-talet och framåt, 
säger Weine Josefsson, meteorolog vid SMHI.

När det gäller nederbörden kan forskarna på SMHI notera  
en viss ökning för den totala årsnederbörden och kraftiga 
nederbördstillfällen.

– Det är troligen en effekt av den globala uppvärmningen. 
Risken för kraftiga skyfall har ökat något och vi tror att den 
utvecklingen håller i sig. Värmeböljor sommartid kan också 
bli ett nytt fenomen med mindre nederbörd än normalt och 
torka. Det blir nog lite som det är i Mellaneuropa, tror Weine 
Josefsson.

GEMENSAMT ANSVAR

Ett stort problem i sammanhanget är att vi får mer och mer 
hårdgjorda ytor där betong, asfalt och sten täcker marken i 
framförallt städerna. I nybyggda områden försöker man 
fördröja dagvattenavrinningen och skapa ytliga vattenvägar, 
infiltrationsytor såsom gräsmattor, samt dammar med 
växtlighet. En lösning är så kallade gröna tak som tar hand om 
en del av nederbörden, samt att lägga singel och asfalt som 
släpper igenom vatten på vägar och parkeringsplatser.

Hans Bäckman vid Svenskt vatten har medverkat i en grupp 
som nyligen lämnade ett förslag om en mer hållbar markan-
vändning till Miljömålsberedningen. Han menar att alla som 
planerar samhället måste vara med och lösa problemen med 

dagvatten.
– De som arbetar med planering av byggnader, gator, 

detaljer och grönområden bör ta ett gemensamt ansvar för 
situationen. Besluten om dagvatten, en dagvattenstrategi, ska 
genomsyra allt miljöarbete och tas i kommunens högsta 
beslutande organ kommunfullmäktige. En väsentlig fråga är 
hur samhällskostnaderna ska fördelas eftersom problemet 
saknar gränser och spänner över många områden.

VÄSENTLIGA LÖSNINGAR 

Rain Garden, små lokala dagvattendammar, är numera ett 
begrepp inom svensk samhällsplanering, det vill säga ett 
utjämningsmagasin med växter som renar vatten. Grönskande 
ytor skapar biokemiska och geokemiska processer, som gör att 
dagvatten rinner långsamt och filtreras vid transport genom 
jorden.

– Rain Garden och ytliga vattenvägar tar en hel del plats, 
men är väsentliga lösningar eftersom nederbörden troligen 
kommer att öka framöver, förklarar Hans Bäckman. 

Lågtrycken hopar sig och det regnar mer än  
tidigare. Samtidigt täcks allt mer markyta med 
hårda material, asfalt, sten och betong. Flera  
kommuner försöker lösa problemet med att  
plantera växter, träd och skapa ytliga vattenvägar.

I nybyggda områden försöker man fördröja dagvattenavrinningen och 
skapa ytliga vattenvägar, infiltrationsytor såsom gräsmattor, samt dam-
mar med växtlighet. Foto: Göran Lundgren

Hans Bäckman menar att alla som planerar samhället måste vara med 
och lösa problemen med dagvatten. Foto: Svenskt vatten
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Flera kommuner har projekt som ska lösa problemen med 
dagvatten, såsom Malmö, Helsingborg och Växjö. I Växjö har 
kommunen öppnat en befintlig dagvattenkulvert och grävt en 
kanal, vilket lett till jämnare avrinning och nya och säkrare 
vägar. I Helsingborg och Malmö har man byggt ytliga vatten- 
vägar i Mariastaden respektive Augustenborg.

VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Många kommuner konsulterar Örjan Stål, som är expert på att 
integrera vegetation och infrastruktur med fokus på träd och 
dagvatten. Han berättar att ett vanligt problem förr i världen  
var att trädens rötter växte in i dagvattenledningar och 
orsakade stopp och översvämningar. 

– Det man kan tänka är att det är trädens fel, men istället är 
det så att hårdgörandet av markytor gör att rötterna får kämpa 
för att utvecklas och därför söker sig in i ledningsnäten, 
avlopps-, dag- och spillvattenledningarna.

Han uppger att det viktigaste när man planerar ett nytt 
område är att ge träden rätt förutsättningar, det vill säga 
öppna, naturliga miljöer där de kan trivas. En större yta tas 
visserligen i anspråk, men å andra sidan får man mark som 
kan suga upp dagvatten och infiltrera det. 

– Träden mår bättre och det blir mindre översvämningar. 
Man minskar problemet med att rötter växer in i ledningarna. 
En bonus är att vi får vackra och funktionella träd. Träden 
hjälper till med det här mycket viktiga arbetet.

VIKTIGT SAMSPEL

Ett träd som mår dåligt kan inte ge skydd på samma sätt som  
ett friskt träd, vid exempelvis skyfall. Då kan träden fungera 
som gigantiska paraplyer. Träden fångar upp och fördröjer 
vattenflödena. Därmed belastas dagvattenledningarna mindre 
och sjöar och vattendrag behöver inte ta emot lika mycket 
föroreningar. 

Rikligt med nederbörd gör att till exempel vägar, samhällsfunktioner och byggnader blir vattenskadade och olyckorna ökar.  Foto: Ylva Berlin
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– När det regnar mycket så ökar belastningen på renings- 
verken och breddningen av orenat avloppsvatten ökar.
Örjan Stål konsulteras i ett tidigt skede av planeringen av  
nya områden och hjälper till med markplaneringen, var träd, 
ledningar och hus ska vara, så att det blir bra för både 
människa och natur. 

– Jag tar fram tillfredsställande lösningar för teknik, 
vegetation och dagvatten. Mitt arbete handlar i mångt och 
mycket om att få ingenjörerna att få upp ögonen för komplexi-
teten i naturen.

ALLT ÄR BEROENDE AV ALLT

I Stockholm försöker man arbeta med det här problemet 
genom att öppna upp och bygga nya växtbäddar för träden.

– Man gör en skelettjord av sten och sätter brunnar i 
mark-ytan, som samlar upp dagvatten från hus och trottoarer. 

Träden får därmed en ny chans att utvecklas. Om man låter 
markens yta vara för hård, så släpper marken inte ut den 
koldioxid som bildas i förmultningsprocessen. Koldioxiden 
stannar kvar i marken, vilket gör att träden dör och dagvatten 
rinner ut i avloppsledningar. Marken kan inte infiltrera 
nederbörden. I normala fall går nederbörden ner i marken och 
pressar upp koldioxiden, som går ut i luften. Om träden mår 
bra så tar de upp koldioxiden.  
Allt är så att säga beroende av allt, enligt Björn Embrén, 
trädspecialist på Trafikkontoret Stockholms stad. 

En viktig aspekt är att grundvattnet sjunker i Stockholm.  
Om man med sådana här åtgärder kan få påfyllning via 
nederbörd som infiltreras i marken, så har man nått många 
fördelar. 

Text: Ylva Berlin, frilansjournalist

FAKTA
Det svenska avloppsledningsnätet är sammanlagt 92 000 
kilometer långt, vilket motsvarar drygt två varv runt  
ekvatorn eller 12 meter per ansluten person. Av avlopps- 
näten utgörs 32 000 kilometer av dagvattenledningar.
Dessutom finns det privata servisavloppsledningar 
kopplade till det kommunala nätet, som ägs av enskilda 
fastighetsägare.
Källa: Svenskt vatten

 

Till vänster:  En lösning är så kallade gröna tak som tar hand om en del av 
nederbörden. Foto: Louise Lundberg

Nedan: Hårdgörandet av markytor gör att rötterna får kämpa för att 
utvecklas. Foto: Örjan Stål
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Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige 

För mer information se www.esri.se

Att jorden snurrar är ingen nyhet, men just nu tycks 
det gå snabbare än någonsin. Den digitala utvecklingen 
går i en farlig fart och kraven på kommunernas 
verksamhet ökar i samma takt. Snabbt, pålitligt, 
flexibelt och effektivt är de nya ledorden. Den lösning 
som alltfler kommuner nu väljer, för att utveckla 
kommunikation och samarbete över gränserna, är att 
investera i en ny programvarulösning. En programvara 
som faktiskt ritar om kartan för hela det kommunal-
tekniska landskapet. 

MARKNADENS MODERNASTE KARTPROGRAM
GEOSECMA for ArcGIS KARTA är utvecklat med ett 
intuitivt och användar vänligt gränssnitt och anpassat 
för att alla standarder, normer och myndighetskrav 
ska tillgodoses automatiskt – till exempel SPF 
(sammanhållen detaljplane - och fastighetsbildnings-
process). Men i praktiken är det mer än ett kartprogram: 
det är ett "samarbetsprogram".  
 
Med GEOSECMA KARTA underlättas intern 
samverkan – mellan individer, enheter och 
förvaltningar. Användarna kan jobba med dator, 
mobil eller surfplatta och all information lagras  
i en gemensam databas. 
 

VILKEN VÄRLDSDEL KOMMER ATT  
HASTÖRST INVERKAN PÅ SVERIGES 
KOMMUNER? OMVÄRLDSDELEN.

S-GROUP Solutions är ett företag specialiserat på att skapa moderna, effektiva IT-stöd för offentliga verksamheter. Våra kunder är 
kommuner och myndigheter i Sverige och norra Europa. Vi bedriver vår programvaruutveckling i nära samarbete med kunder och  
användare. Detta tillsammans med trettio års erfarenhet av implementation, utbildning och support ger oss en marknadsledande  
position vad gäller framtidssäkra verksamhetslösningar. S-GROUP Solutions har idag verksamhet i Sverige, Finland, Polen och Litauen.

Programmet erbjuder möjlighet att enkelt göra 
avancerade geografiska analyser och dela information 
med alla intressenter. Dessutom – vilket kanske är 
det viktigaste – skapar det helt nya möjligheter för 
kommunikation med omvärlden. Exempelvis i form 
av tjänstebaserat datautbyte med Lantmäteriet (BAL).

Programmet är redan i full snurr i flera svenska 
kommuner och vi vågar påstå att det sätter en ny 
standard för arbete med kartan som informations -  
och beslutsunderlag.  
 
Vill du veta mer: se gärna våra filmer med 
kundintervjuer på www.sgroup-solutions.se

Annons
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Solel lyser upp vägar, 
parker och torg
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Solcellsbelysning i offentliga miljöer, parker och på vägar ökar alltmer runtom i Nordamerika  
nu när tekniken förbättrats och kan lösa även andra kritiska infrastruktursproblem.

SOLCELLSDRIFT INNEBÄR INTE bara minskad använd-
ning av fossila bränslen. En annan väsentlig fördel med dagens 
solcellsbelysning är att den redan från början konstrueras med 
minskad ljusförorening i åtanke, ett stort problem framförallt  
i USA. Ljusförorening är inte bara negativt för människor 
utan har visat sig ha ekologiska effekter på insekter och fåglar.

Fristående gatlyktor innebär också att man kan placera 
belysning i miljöer där det inte är önskvärt eller möjligt att dra 
ledningar i luften eller marken; områden med känslig 
vegetation, nationalparker, öar eller bergsterräng. Lummi-na-
tionen i staten Washington lever i ett våtmarksområde och att 
dra dit el var varken billigt eller praktiskt. Nu installerar man 
solcellsdriven belysning som också är förenligt med viljan att 
leva miljövänligt. 

Samma motivation ligger bakom T´Sou-ke-nationens 
solkraftssatsning på Vancouver Islands kust. Havet som omger 
dem är en känslig biotop men nu riskerar man att se utökad 
trafik av oljefartyg. På T´Sou-kes hemsida står deras devis: 
”när det sker ett riktigt stort solenergiutsläpp, kallas det en 
vacker dag”. Indiangruppen har byggt ett av provinsens största 
solkraftsprojekt och minskat sin elkonsumtion med 75 
procent. För detta har de utsetts till Solar City av organisatio-
nen Canadian Solar Cities. Solcellsdriven belysning är den 
senaste satsningen. Grannstaden Colwood på Vancouver 
Island inspirerades av T´Sou-kes initiativ och påbörjade sin egen 
satsning. I stadskärnan är de flesta trafikljus solcellsdrivna och 
under 2014 ska man installera solcellsdrivna gatlyktor. Judith 
Cullington, projektansvarig, berättar hur man sedan starten 
2009 knappt upplevt några tekniska problem, svårare var det 
att övertyga de boende om hållbarheten i satsningen. Federala 
bidrag gjorde det möjligt för invånarna att göra egna solkrafts-
satsningar och härnäst ska man utöka satsningen från den lilla 
stadskärnans 16 000 invånare, till kransområdets 350 000.

FRIHET, TRYGGHET OCH EKONOMI

Solcellsdriven belysning ökar flexibiliteten och gör det möjligt 
att snabbt anpassa belysning till behov. I Nordamerika är det 

vanligt med små eller tillfälliga busshållplatser som bara består 
av en stolpe och dessa kan nu enkelt belysas för ökad synlighet  
och trygghet. Detsamma gäller för mörkare partier på cykel-, och 
promenadstråk, i parker och på parkeringsplatser. Trottoarer kan 
få egen belysning som förbättrar både trevnad och trygghetskäns-
lan och gör det möjligt att koncentrera belysningen över vägytan 
bättre.

I staden Detroit, som förklarades i konkurs förra året, är 
numera bara 60 procent av utomhusbelysningen tänd. Staden 
har vare sig råd med personal, materialinköp eller elkonsumtio-
nen. Dessutom är Detroit en av två större städer i USA som 
fortfarande har ett seriekopplat nät. Släcks en del så släcks hela 
områden. Solcellsdrivna gatlyktor kan ge Detroit ny belysning 
utan att man behöver vänta tills man har råd att göra om hela 
elnätet. I stadsdelen Highland Park har man insett detta och 
när staden monterade ned en tredjedel av området samlade 
invånarna in pengar till solcellsdrivna gatlyktor som ökade 
trygghetskänslan på natten.

På andra sidan Detroit-floden ligger den betydligt rikare, 
kanadensiska staden Windsor. Här har stadsledningen redan 
börjat investera i solcellsdriven gatubelysning i förebyggande 
syfte. Driften av Windsors 22 417 gatlampor kostar i nuläget  
cirka 7 miljoner SEK om året. Ontarios elbolag IESO, 
beräknar att elpriserna kommer att gå upp med 30 procent 
bara under 2014. De ökade elpriserna innebär att besparingen 
med över- gången till LED-lampor som nu görs kommer att 
ätas upp. Genom att byta ut gatlyktorna till fristånde solcells-
belysning kan man göra en 100 procent besparing i elkonsum-
tion och kvar blir bara marginella driftkostnader.

RASERAD INFRASTRUKTUR, NATURKATASTROFER, 
MÖRKER OCH KYLA

Nordamerikansk infrastruktur är katastrofalt eftersatt. I 
många fall är system och material över 60 år gamla. De redan 
känsliga systemen utsätts allt oftare för extrema väderhändel-
ser och hinner knappt repareras mellan översvämningar, 
stormar, skogsbränder och isregn. Kanadas infrastruktur 

Översvämningen i Calgary 2007 förlamade miljon- 
staden och flera kranssamhällen i flera veckor. 
Förra året var det dags igen, den här gången blev 
skadorna ännu större och reparationerna pågår än 
idag.  Foto: Ryan L.C. Quan / Creative Commons-licens.
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beräknas kräva en investering på 1 biljon CAD (1 CAD är 
5,80 SEK) och USA:s 3,6 biljoner USD (1 USD är 6,41 SEK). 
Ingen myndighet i världen har råd att göra de insatser som 
behövs, fastlogs det på en kanadensisk katastrofberedsskaps-
konferens förra året. Konferensen hölls veckorna efter att södra 
Alberta med oljehuvudstaden Calgary och kringliggande 
jordbrukssamhällen förlamats av översvämningar i flera 
veckor. Samma område hade bara sju år tidigare drabbats av 
vad som då kallades för en 100-årsöversvämning. Fristående 
solcells-, och vindkraftsdrivna belysnings- och elsystem behövs 
för att göra samhällen mindre utsatta både under och efter 
katastrofer och minska kostnaden för nyinvesteringar. Den 
relativt långsamma utvecklingen av solcellsbelysning har gjort 
att många tvekat att investera. Städerna Dawson Creek och 
Kimberley tillhörde pionjärerna med solcellsbelysning för 
tre-fyra år sedan. I ingendera stad är man helt nöjd. I Kimber-
ley laddade inte panelerna optimalt där de placerats i ett 
skogsområde och batterierna fungerade inte så bra, men 
projektansvarige Michael Fox använder fortfarande belysning-
en. Flexibiliteten passar den lilla staden Kimberleys behov, så 
han kommer göra nya investeringar. Även i Dawson Creek 
som var den första att utses till Solar City innebär den breda 
solkraftsatsning man gjort att projektansvarige Kevin 

Henderson bevakar nya solcellsbelysningsprodukter.
Bara sedan investeringarna i Kimberley och Dawson Creek 

gjordes har utvecklingen av solcellsteknologi i Kanada ökat 
explosionsartat. På handelsorganisationen CanSIA: s senaste 
konferens kom det 2 500 besökare och 150 utställare och idag 
säljs solcellsbelysning av 50 företag bara i Kanada. Produkter-
na sträcker sig från olika former av hybrider som kan drivas av 
både sol och vind, enbart sol, som kan kopplas in på nätet eller 
vara helt fristående och med olika typer av panel, lamp-, och 
batterityper. Skräddarsydda produkter och batterier håller för 
vintertemperaturer ner till -40 C.

För trots kylan och mörkret på vinterhalvåret har det visat 
sig att många områden i Kanada är väl lämpade för solkraft. 
Provinsen Alberta, har flest soltimmar per år i Kanada, även 
på vintern. I staden Manyberry får man 332 soldagar per år!
Ett problem har tidigare varit att få tillförlitlig drift och 
användarvänlig installation och underhåll. Företaget Clear 
Blue har därför utvecklat mjuk-, och hårdvaror som gör det 
möjligt att styra och underhålla den fristående belysningen. 

– Precis som vi sett att Smarta nät har blivit en nödvändig 
del av elektronisk infrastruktur så har vi utvecklat Smarta 
fristående (Smart Off-Grid) teknologier för att ge driftsäker-
het, säger Susan Davis. Genom att utnyttja datamolntekniken 

Nordamerikansk infrastruktur är eftersatt och ojämn. På många håll går ledningarna fortfarande i luften och är i behov av underhåll.

TEMA UTEMILJÖER, BELYSNING & GRÖNYTOR 
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TEMA

Stora delar av Nordamerika är vidsträckt glesbygd över prärier, berg, skog och kustlandskap som än i dag saknar uppkoppling på landets elnät.

kan användarna fjärrstyra via dator eller smarta mobiltelefoner 
och programmera driften över dygnet och olika dagar.

FRAMTIDSPROGNOS

År 2020 ska 90 procent av elektriciten i Kanada tas från 
utsläppsfri energi och enligt konsultbyrån Frost & Sullivans 
beräkningar kommer minst 10 procent av nya gatlampor vara 
solcellsdrivna. I USA publicerades nyligen en rapport av 
United States Conference of Mayors som beskriver hur 288 
borgmästare planerar infrastruktursatsningar de närmsta två 
åren. Näst högst på listan över behov ligger utomhusbelysning. 
Högst på listan över prioriterad teknologi ligger LED och 
solkraft. Redan nu använder hälften av de aktuella städerna 
solgenererad energi.

Över 25 procent av jordens befolkning saknar tillgång till 
elekticitet och på många platser där det finns är tillgången dyr  
och osäker. Utvecklingen av fristående system får extra 
incitament av det behovet, vilket i sin tur driver fram utveck-
lingen av driftsäkra och kostnadseffektiva produkter.

TEMA UTEMILJÖER, BELYSNING & GRÖNYTOR 

Trots vintertemperaturer på minus 40 grader har stora delar av Kanadas 
prärier flest solskenstimmar i landet. Upp till 233 dagar om året i staden 
Manyberry.Text- och foto: Anna Berke Larsson, frilansjournalist
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Framtidens urbana förskolor
är de som byggs på hustaken

Framtidens urbana förskolor är de som byggs på hustaken. I Malmö  
har nyligen bygglov beviljats för två kompletta förskolor på taken till  
befintliga fyravåningsbyggnader. Och fler takförskolor är på gång. 
Bonuseffekterna blir en både grönare och mer förtätad stad.

Illustration: Urban Vision
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Framtidens urbana förskolor
är de som byggs på hustaken

ETT PAR HUNDRA av Malmös förskolebarn leker redan nu 
utomhus två, ibland tre våningar ovan mark.  Deras drygt tio 
år gamla dagisgårdar ligger uppe på tak som ansluter till 
förskolelokaler inrymda i antingen omvandlade bostadslägen-
heter eller kontor. 

De nu lovgivna projekten tar utvecklingen ett steg längre.  
I båda fallen byggs även förskolans lokaler på taken. 

Om drygt ett år spirar ett grönskande taklandskap på toppen 
av ett fyra våningar högt parkeringshus intill trafikintensiva 
Södra Förstadsgatan i Malmös innerstad. En förskolebyggnad 
för sex avdelningar utformad i ett och ett halvt plan med 
långsträckta, svagt lutande tak och delvis överglasade rum tar 
plats i mitten.

De flacka taken med tålig växtlighet är lekytor. ”Marken”  
runt om byggnaden ges ett mer pedagogiskt innehåll med 
lådor för växtodling eller fyllda med sand, singel och flis. 
Fruktträd och fjärilsattraherande blommor bidrar också till 
natur- och trädgårdskänsla.

Här finns sedvanliga lekredskap förstås. Tysta vrår där små 
barn kan sova middag utomhus, solsegel och skärmväggar för 
ökad rumslighet och möjlighet till skugga ingår också i 
planen. Helt utöver det vanliga är en långsamgående lyftplatta 
på vilken barnen ska förflyttas mellan lekytorna på förskolans 
tak och ”markplanet”. 

Anläggningen är säkrad för fallolyckor med ett manshögt 
glasräcke utmed hela fastighetsgränsen. Det går inte att klättra 

Illustration: Urban Vision
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på och hindrar inte utsikten.
Arkitekten Zoltan Kiss är nöjd med att hans projektidé och 

gestaltning nu fått allt gehör som behövs. Ur bullersynpunkt 
finns inga hinder och förskolan klarar också luftkvalitetsnor-
men. 

– Luftföroreningar och trafikbuller är kanske det första man 
förknippar med placeringen av en förskola på ett parkerings-
hus intill en stor stadsgata, men som vi sett här innebär det 
inte nödvändigtvis problem.

– Min högsta önskan var att bygga förskolan i massivt trä,  
i linje med vår övergripande ambition att åstadkomma ett 
föredöme i miljöhänseende. Underliggande konstruktion har 
emellertid visat sig inte klara lasten som ett massivträhus 
utgör, så därför blir det en lätt konstruktion med stålstomme.

Förskolan, som ska drivas i kommunal regi, upptar 3 000 
kvadratmeter av ett tak till en byggnad uppförd på 60-talet. 
Under taket finns ett parkeringsdäck i tre plan. Markplanet 
upptas av kommersiella lokaler. De här verksamheterna ska 
bestå.

Fastighetsrättsligt finlir krävs för att genomföra förskolepro-
jektet. Den befintliga fastigheten delas i den meningen att 
taket övergår i en nybildad fastighet. Ägare till den blir 
fastighetsbolaget KunskapsPorten som specialiserar sig på 
profilbyggen.

– Vi köper helt enkelt loss taket av den varuhuskedja som äger 
den befintliga fastigheten, förklarar Zoltan Kiss. Förutom 
taket disponerar förskolan befintliga huvudtrapphus som har 
två stora hissar. Det går också att köra bil hela vägen upp till 
förskolan.

– Det är väl inte en möjlighet vi vill ska utnyttjas för den 
dagliga hämtningen och lämningen av barnen, utan får 
förbe- hållas brådskande transporter. 

Bara några hundra meter bort från Zoltan Kiss fantasieg-
gande skapelse, planerar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg 
för en takförskola på handelscentrat Mobilia. Här är gård och 
förskolebyggnad separerade från varandra men även den 
lösningen har fått klartecken från Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Flera exploateringsföretag med takförskolor på programmet 
står på tur. Statliga  fastighetsbolaget Jernhusen är ett 
exempel. Ägaren till SJ:s fastigheter är med och utvecklar Södra 
Nyhamnen strax norr om Malmö Centralstation till en ny 
stadsdel som kombinerar verksamheter och bostäder med 
utmärkt kollektivtrafikläge. Takförskola finns med i den andra 
utbyggnadsetappen  med beräknad projekteringsstart 2015.

Text: Bitte Nord, frilansjournalist

Triangelns takförskola är en av de äldsta i Malmö med mer än tio år på 
nacken. Bilden visar en del av gården – barnens lekplats. Den har nyligen 
renoverats och förnyats. Foto: Mikael Ahlborn, Akelius.

FAKTA BAKGRUND
Fler och fler småbarnsfamiljer väljer att bo 
kvar i Malmös innerstad i stället för att som 
tidigare flytta till villa i ytterområden eller 
kranskommuner. Det nya beteendet kräver  
utbyggd barnomsorg. Men i de delar av stan 
där behovet av nya förskoleplatser är stort 
finns i princip ingen byggbar mark kvar.

Det här var motivet till att Malmö stad 
under 2011 utredde möjligheten att bygga 
förskolor på tak, inte minst med tanke på den 
förestående stora exploateringen av gamla 
centrumnära hamn- och industriområden.
 

I utredningen deltog berörda förvaltningar; 
stadsbyggnadskontoret, LiMa (lokalförsörj-
ning i Malmö), fastighetskontoret, miljöför-
valtningen och Stadsfastigheter. Med facit 
– efter studiebesök på takförskolor i bland 
annat Köpenhamn – i hand, sammanfattade 
utredningen sina synpunkter på takförskolor 
så här;
Utemiljö på tak bör kompletteras med 
tillgång till grön yta i förskolans omedelbara 
närhet.
Säkerheten; fallrisk och utrymningsvägar 
måste hanteras. Fallskydd måste anordnas 
så att det inte går att klättra upp på men ska 

tillåta utsikt antingen genom fönster eller  
att transparent material använd.
Bättre med förskola på tak än förskoleute- 
miljö på vanlig bostadsgård
Material och utrustning som placeras på 
tak bör vara av bättre kvalitet än den som 
används på mark. Underhåll och utbyte är 
mer komplicerat.
Mer utsatt för sol och vind. Lämpliga skydd 
kan skapas med kreativitet.
Takförskola ökar stadens grönska
Förskolelokalerna bör ligga i direkt anslut-
ning till uteytan.

FAKTA LEKVÄRDE
Normen säger att friytan på en förskolegård bör vara 2000 
kvadratmeter, alternativt 30 kvadratmeter per barn, allt enligt 
uppfattningen att det behövs yta för att leken ska ta fart, men 
också för att mindre gårdar utsätts för hårdare slitage vilket 
försämrar lekvärdet.
Om ytan är mindre, vilket är fallet med befintliga och projek- 
terade takförskolor i Malmö, kan bristen kompenseras.
– Då måste man jobba mer med innehållet, säger Klara Wallby 
som är landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.
Stadsbyggnadsförvaltningen i Malmö tillämpar sedan några år 
tillbaka begreppet lekvärde i bygglovsprocessen för förskolor. 
Lekvärdesfaktorn beräknas utifrån sju olika parametrar; 

• Friyta 
• Zonering av gården  
• Tillgänglighet, 
• Vegetation & topografi,  
                  

• Integrering av lekutrustning i     
   landskapet, 
• Möjlighet till förståelse av sin 

omvärld, 
• Utsikt över grönska/ samspel  

mellan ute och inne. 



SAMHÄLLSUTBYGGNAD MED FOKUS  
PÅ INFRASTRUKTUR

Civil- och bostadsministern Stefan Attefall 
medverkar även i årets Årskongress och 
presenterar nya PBL – vad innebär den 
förenklade planprocessen – plats för frågor till 
ministern!
Vidare får vi bland annat lära känna: 
• Göteborgs visioner, utmaningar och 

framtidssatsningar inom kommun och näringsliv för en hållbar och 
attraktiv samhällsutveckling
• Västsvenska paket och den spektakulära 8-miljonersstaden 

Oslo–Göteborg–Köpenhamn
• En mellanstor kommuns  stadsutvecklingsprojekt, Mölndals 

Centrum
• Virtuella 3D-miljöer i Stadsplaneringen

Välkommen till Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 
årskongress 2014!
Bo Bäckström, Ordförande

KOMMUNAL TEKNIK
2-3 SEPTEMBER 2014
SVENSKA MÄSSAN
GÖTEBORG

www.smekab.se

Hållbar design
Smekab erbjuder kvalitetsprodukter för avspärrning, cykel
miljö och möblering i offentlig miljö. Vi drivs av att skapa 
säkra, funktionella och bekväma miljöer där människor färdas 
och vistas. Våra produkter står att finna överallt och de är 
gjorda för att tåla daglig användning. Därför ställer vi höga 
krav på hållbarhet, funktion och estetik.
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BeSök OSS gäRnA På LAnDSkAPSARkITekTuRDAgen 25 APRIL,

SVeRIgeS LAnDSkAPSunIVeRSITeT I ALnARP. VäLkOmmen!

       

Veg Tech

Tel: 0472-363 00 • 08-669 48 00 • vegtech.se
Vislanda • Stockholm • Köpenhamn • Helsingfors • Oslo

Veg Techs vattenvegetation anlagd i vackra

 
Vi erbjuder en mängd spännande växtprodukter och 
geniala lösningar till både nya och befintliga vattenmiljöer. 
Allt från att säkra upp strandslänter med erosionsproblem, 
rening av dagvatten till en vacker prydnad i parkdammen. 

Vi utför entreprenader till alla våra 
produkter och system, välkomna att kontakta oss!

Strömparken i Norrköping
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För ett par år sedan infriades den ekologiskt sinnade stadsplanerarens dröm i Berlin. Till förfogande stod 
plötsligt drygt fyra kvadratkilometer ledig gräsyta i cityläge med tunnelbanestation och därtill en av 
världens största byggnader. Idag betraktas en så stor icke upptagen grön yta mitt i en modern stor-
stad som häpnadsväckande. Berlins exklusiva och dramatiska historia har dock inte bara resulterat i en 
utbredd förstörelse och förnyelse. Även exploateringsivrarna har tvingats lämna stora delar av staden 
orörda under långa perioder. Gamla flygplatsen Tempelhof, som sedan 2008 är nedlagd, invigdes  
nyligen som en enorm park för allmänheten.

FLYGPLATSEN TEMPELHOF VAR världens äldsta 
flygplats för linjetrafik. Flygplatsen blev historisk, eftersom 
det var här amerikanska plan startade och landade med 
mat och förnödenheter under luftbron för 60 år sedan, 
vilket räddade västberlinarna under Stalins blockad. För 
drygt sex år sedan, efter 85 års flygverksamhet, stängdes 
flygplatsen eftersom Berlin Brandenburg-flygplatsen skulle 
ta över trafiken. Fältet skulle bli en enorm park.

Debatten om vad som ska hända med Tempelhofer Feld, 
som den fria arealen nu kallas, har ibland varit mycket häftig. 
Enighet råder enbart om att flygplatsterminalen ska bevaras.

En av de övriga stridsfrågorna handlar om rätten att 
vistas på området. Kritikerna anser att den av staden valda 
modellen, med staket omkring området och att parken 
endast är öppen för besökare under dagtid, mot en 
symbolisk entréavgift till det statsägda bolag som sköter 
flera parker i staden, utgör en inskränkning i rätten att 
vistas på allmän plats.

Avstängd flygplats gjorde 
Berlin grönare

Flygplatsen Berlin-Tempelhof var fram till 30 oktober 2008 en av Berlins 
tre storflygplatser. Arkitekten Lord Norman Foster kallade flygplatsen en 
gång för The Mother of all Airports. Antalet passagerare vid flygplatsen 
var 1,5 miljoner år 2005, men minskade till endast 350 181 år 2007. Foto: 

Stadt Berlin.
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Den tidigare flygplatsens areal är 
betydligt större än Berlins centrala 
park Tiergarten. En helt ny stor park 
uppstod i den tyska huvudstadens 
centrum och för stadsplanerarna 
gällde det att ta vara på chansen  
och skapa något verkligen lyckat.
Vissa invånare fruktar nu att en 
exploatering och omvandling av det 
tidigare flygfältet kommer att leda 
till kraftiga hyreshöjningar och ökad 
förtätning i de angränsande stads- 
delarna Tempelhof, Neukölln och 
Kreuzberg.

Enligt Berlins senator för stads- 
utveckling Michael Müller kommer 
parken att växa fram i ”mjuka 
etapper”. Så småningom kommer 

fältet att bestå av vatten, skog, ängar och öppna arealer. Dessa 
utgör parkens viktigaste delar.  På 285 hektar av den gamla 
flygplatsen Tempelhof kommer det att investeras för drygt  
61 miljoner euro.

Av hela denna areal har 50 hektar reserverats för nya 
bostäder, men ett medborgarinitiativ, som bär namnet ”100 
procent Tempelhofer Feld” har samlat tillräckligt många 
underskrifter för en folkomröstning. Senatorn för stadsutveck-
ling Michael Müller säger sig inte vara speciellt överraskad. 

– Jag bor ju själv vid utkanten av fältet. Därför vet jag vad 
som diskuteras. Nuförtiden förekommer det mycket misstänk-
samhet och kritik mot stora infrastrukturprojekt. Flera stora 
försenade tyska byggprojekt, som Berlins nya flygplats, 
konserthuset i Hamburg och den ytterst dyra underjordiska 

järnvägsstationen i Stuttgart har gjort folk minst sagt förarga-
de, men dessa projekt kan inte jämställas med vår grönområ-
desplan, säger Müller. Resultatet av folkomröstningen 25 maj 
avgör om bygget av det planerade bostadsområdet läggs på is 
eller inte.

OLIKA AKTIVITETER

För Tempelhof- fältets nygestaltning engagerades allt från 
professorer i arkitektur vid Berlins universitet, landskapsarkitek-
ter och stadsplanerare. Dessutom fick ett 50-tal studenter 
presentera sina idéer inom ramen av egna projekt om hur 
flygplatsområdet skulle utformas.

Ett av studenternas delprojekt som kallas för ”förebyggande 
arkeologi”, syftar till att stärka etablerade och populära 

Enligt Berlins senator för 
stadsutveckling senator 
för stadsutveckling och 
miljöskydd, Michael Müller, 
kommer den nya parken 
på Tempelhofer Feld att 
växa fram i etapper. 
Foto: Berlins stadsregering.

En ny liten insjö och strandpromenad kommer att öka Tempelhofsparkens attraktivitet. Fältets sydöstra del kommer, som tidigare att bevaras som 
naturskyddat område med livsmiljöer för flora och fauna. Skiss: Berlins Tekniska Universitetets avdelning för Stadsplanering.

Den framtida parken kommer att innehålla ett stort utbud av olika akti-
viteter. Även naturen får sin del av kakan. Projektet ”Park Planta” riktar 
fokusen på ett allmänt tillgängligt park- och rekreationsområde.  
Skiss: Berlins Tekniska Universitetets avdelning för Stadsplanering.



20 STADSBYGGNAD 2 · 2014

Redan idag finns det gott om plats för olika sporter på de forna land-
ningsbanorna, som numera delvis täcks av gräs. Tempelhofer Freiheit 
(Tempelhofs Frihet), som flygplatsparken redan kallas, utnyttjas redan 
intensivt av Berlins invånare. Foto: Markku Björkman.

använd- ningsområden, som från början utformas enligt 
rumsliga kriterier och termer. Lokala sociala nätverk kommer 
samtidigt att integreras i markanvändningsplanens framtida 
utveckling.  

Idén går ut på att de olika aktiviteterna i parken, såsom en 
beachvolleyplan, byggs in i nedgrävda hålrum eller sänkor, så  
att den omgivande stadens horisontella profil kan bevaras. 
Inga stora hallar tillåts bryta det drygt 1,5 kilometer breda 
fältets konturer. 

EFFEKTIV DRÄNERING

Projektet ”Park Planta” riktar fokuset på ett allmänt tillgäng-
ligt park- och rekreationsområde. Investerare ges möjlighet att 
ta över den tidigare flygplatsens byggnader, medan naturintres-
serade donatorer uppmanas att bidra till att fältets yttre ring 
förmår att behålla dess gröna karaktär och möjligaste mån öka 
grönskan ytterligare. 

Studenternas ”Klimatopia” - projekt förespråkar använd-
ning av moderna bevattningsmetoder och effektiv dränering. 
Ett speciellt system för uppsamling av regnvatten används för 
att skapa våtmarker i olika delar av parken. Därmed genereras 
unik naturlig miljö i Berlins centrum med nya multiplikatorer 
som i sin tur bidrar till bättre utomhusluft i stadskärnan. 

Berlins invånare har under de senaste åren visat ett stort 
intresse för utställningar eller podiumsdiskussioner om 
Tempelhofs omgestaltningsprojekt. Ett stort bostadsprojekt 
som har initierats av stadens stadsplanemyndighet har dock 

mött stort motstånd. Kritikerna anser att de planerade 
bostäderna kommer att bli för dyra för den del av Berlins 
invånare som bäst skulle behöva en ny lägenhet eller en bostad 
överhuvudtaget. 

Parken, som numera officiellt heter Tempelhofer Freiheit 
(frihet), är öppen från soluppgång till solnedgång och har 
cirka tio entréer. Sex av dem ligger på den östra sidan av de 
tidigare landningsbanorna och i stadsdelskommunen 
Neukölln. En ligger vid Sehitlik-moskén, en av Berlins största 
moskéer vid utkanten av fältet.

Det vinnande förslaget för utformningen av Tempelhofpar-
ken gjordes av brittiska arkitekterna, Max Gross och Suther-
land Hussey. En jury valde ut dem bland 78 andra tävlande.

Parken i Tempelhof kommer att ha utrymme för stadslivets 
alla aspekter, förklarade senator för stadsutveckling Michael 
Müller i samband med en arkitektonisk presentation och 
försäkrade att parken också kommer att bli en modell för  
2000-talets stadsplanering.

Parken drivs av företaget Gröna Berlin GmbH, på uppdrag av 
stadens politiska ledning, som för närvarande består av en 
koalition. 

År 2017 kommer en stor internationell trädgårdsutställning 
att arrangeras i parken. Denna satsning kommer enligt 
organisatörerna att bli en särskild milstolpe på vägen till den 
nya parken och en viktig motor för utvecklingen av Tempelho-
fer Freiheit, som parken också kallas.

Text: Markku Björkman, frilansjournalist

Områdesplan för den nya parken på Tempelhofs forna flygplats.  
Skiss: Stadt Berlin.
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Stadsbyggnad
– ett drömjobb 

REFLEKTIONER FRÅN VÄSTERÅS

År 2011 återvände jag till den kommunala världen efter tio år 
som konsult respektive statlig tjänsteman, det var spännande, 
kanske framför allt för att det händer så mycket i en kommun 
som Västerås. Jag jobbar med strategisk trafikplanering på 
Gatu- och trafikenheten, Tekniska kontoret. 

Det här med att ha koll på läget är kul men innebär också 
att man ibland har svårt att släppa jobbet – på söndagsprome-
naden ser man gropar i asfalten, sneda skyltar och vattensam-
lingar…

Är man intresserad av samhället och dess utveckling, vill ha 
koll på det som händer och vill bidra med sin kompetens – då 
finns ingen bättre arbetsplats än kommunen! På kommunen får 
man möjlighet att påverka och följa utvecklingen från ax till 
limpa, man kommer nära verkligheten och får möjlighet att ha 
mycket kontakter med människor vilket för det mesta är 
positivt. 

Bebyggelse- och trafikstrukturerna påverkar varandra. 
Därför 
är det viktigt att planering av bostäder, service, arbetsplatser, 
infrastruktur, kollektivtrafik, rekreation med mera sker 
utifrån ett helhetsperspektiv. Jag brukar prata om att vi måste 
”zooma ut” och se helheten när det gäller trafiken eftersom 
man annars bara flyttar problemen till en annan plats – kän-
ner mig ibland som en trasig skiva som hakat upp sig…

En mycket viktig del av mitt jobb på Tekniska kontorets 
gatuenhet är att samordna investeringsplanen för gator, gång- 
och cykelvägar med mera. För att kunna samordna investe-
ringsplanen på ett bra sätt måste jag och mina kollegor ha koll 
på vad som händer i kommunen, både i närtid och på längre 
sikt. Detta förutsätter regelbundna kontakter med andra 
förvaltningar inom kommunen samt med externa aktörer som 
Trafikverket och länsstyrelsen. Bebyggelse- och trafikstruktu-
ren påverkar transportbehovet. Trafikstrukturen är därför ett 
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viktigt inslag i översiktsplaneringen för att redan på ett tidigt 
stadium slå fast inriktningen och möjligheterna att gynna 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förutsättningarna för 
framtida goda trafiklösningar grundläggs redan i de tidiga 
skedena av samhällsplaneringen. Dessa förutsättningar ska 
sedan förvaltas och utvecklas i den fortsatta planeringsproces-
sen med mer detaljerad planering och innan det blir alltför 
detaljerat måste det finnas både tid och resurser för att utreda, 
analysera och planera eventuella trafikåtgärder. Planering 
handlar om att göra avvägningar och för att göra rätt avväg-
ningar måste olika perspektiv, önskemål och behov vara 
belysta. Framförhållning är viktigt men inte alltid lätt att få 
till framför allt i en kommun som växer snabbt – jag och mina 
kollegor känner ofta att mycket skulle skett redan igår eller 
förra veckan…. 

Trafikinfrastrukturen, som skapar förutsättningar för 
människors förflyttningar i vardagen, är en viktig del i 
samhällsplaneringen då tillgänglighet till arbete, utbildningar 
och service är en viktig del av människors vardag – man ska 
till jobbet eller skolan, handla mat eller ta sig till fritidsaktivi-
teter. Det är inte rörelsen i sig man är ute efter – om man inte 
sysslar med löpträning förstås – utan det är just tillgänglighe-

ten som är det viktiga. I trafikplaneringen kan vi skapa goda 
förutsättningar för människors tillgänglighet vilket innebär 
exempelvis tillgång till gång- och cykelvägar i bra lägen, 
tillgång till kollektivtrafik med bra turtäthet (och bra 
anslutningar till hållplatser), tillgång till parkering (både bil 
och cykel), tillgång till service. En hållbar stad är en stad där 
folklivet, bebyggelsen och trafiken inte är motpoler utan 
förutsätter varandra.

Även om jag främst deltar i den tidiga planeringen är det 
viktigt att ha kunskap om det som händer efter planeringen, 
genomförande samt drift och underhåll. Den enhet jag jobbar 
på är inblandad i hela kedjan – plangruppen planerar till 
exempel nya vägar, gång- och cykelvägar, busshållplatser; 
byggruppen tar hand om byggnationerna och sist men inte 
minst driftgruppen som tar hand om den dagliga skötseln av 
infrastrukturen. För det räcker ju inte att vi genom att bygga 
nytt skapar bättre förutsättningar för att kunna cykla eller åka 
kollektivt – det är minst lika viktigt att skötseln av vägen eller 
gång- och cykelvägen fungerar!

Väl mött på Gatukontorsdagarna i Västerås i maj!

Text: Anna Kieri, Strategisk trafikplanerare, Västerås stad

VÄSTERÅS ÄR EN GRÖN stad med allt från anlagda parker, 
naturparker till stadsdelsskogar. Alla har nära till en grönyta  
och västeråsarna använder sina gröna rum. Anlagda parker är 
Vasaparken, Stadsparken, Djäkneberget som är så speciellt och 
genuint att det inte finns dess like och vi har Sveriges första 
Botaniska trädgård att visa upp.

VASAPARKEN

Tågresenärer som kommer till staden och ska till stadens 
centrum tar gärna vägen genom Vasaparken. Här öppnar sig 
den engelska parken med de stora gamla träden med gräsytor 
under. En liten damm utgör ett blickfång på vägen mot 
centrum, slottet i fonden mot väster, och mot öster Ottarkon-
toret med det lökformade tornet. Här låg Aseas huvudkontor 
en gång i tiden. Stadshuset med sitt italienskt inspirerade torn 
tronar i fronten. Speciella träd som finns i parken är Pterocarya 
fraxinifolia juglandaceae – kaukasisk vingnöt, Querqus 
macranthera – persisk kungsek och Fagus sylvatica purpurea 
pendula – hängblodbok.  

Ursprungligen låg här Gustav Vasas slottsträdgård och 
förutom grönsaks- och fruktodlingar fanns även större 
humle- och tobakodlingar. Då kungafamiljen föredrog slottet 
i Stockholm överläts slottsträdgården till folket, enligt ett brev 
från 1863, en ovanlig gest på den tiden. Vid en ceremoni 
placerades en byst över Gustav Vasas minne i parken på 
platsen där man trodde att domikanikerklostret legat.

STADSPARKEN 

Västerås promenadpark som sträcker ut sig längs Svartån med 
de vackra husfasaderna utmed Slottsgatan som utgör en kuliss 
till Stadsparken. Husen tillhör den allra äldsta bebyggelsen i 
staden. Från Slottet i söder med turbinhuset vid ån och till det 

Sundinska huset som avslutar parken invid Storbron.  
Under de senaste åren har parken förlorat sina mäktiga stora 

almar som utgjorde de stora gröna volymerna i parkrummet. 
Almsjukan har slagit hårt mot stadens grönska. Intressanta träd  
i parken är Acer rufinerve – rostlönn, Ginko biloba – ginko , 
Querqus robur filifolia – flikbladig ek, Pterocarya fraxinifolia 
juglandaceae  – kaukasisk vingnöt och Betula pendula ’Dalecarli-
ca’ – ornäsbjörk , det så kallade riksträdet. En del perenna  
planteringar ger färgklickar i parken.

Botaniska trädgården ligger bakom domkyrkan mellan 
stadsbiblioteket och Rudbeckianska skolan. En liten tegelmur 
omgärdar trädgården från Vasagatan och innanför den råder 
stilla ro. Här kan man flanera runt och njuta av de femtiotre 
olika rabatterna med växter från våra landskap och från olika 
länder. Speciella träd som finns här och som är ovanliga i vårt 
klimat är Metasequoia glyptostroboides – kinesik sekvoja, Juglans 
regia – äkta valnöt, Juglans mandshurica – manchurisk valnöt, 
Ginko biloba – ginko, Morus alba – vitt mullbär och Morus nigra 
– svart mullbär. Trädgårdens ursprung var en kålträdgård från 
1540-talet, därefter har turerna varit många, med trädgårdens 
uppgång och fall.

Djäkneberget som ligger på ett gammalt urberg ger en 
mäktig utblick över staden. Parken är väldigt speciell och 
absolut värd ett besök. Höjden är en anlagd naturpark med 
blandskogskaraktär av inhemska arter. Endast mindre partier 
är mer parklika med anlagd gräsmatta, vattendammar, 
utkiksholkar och en lekplats. Parken innehåller även en 
restaurang och dansbana. I denna utflyktspark samsas växter, 
djur och västeråsare hela året om. Parken har sedan generatio-
ner varit en samlingsplats vid valborgsmässoelden, midsommar-
dansen och nyårsafton.

Upptäck Västerås gröna rum

Inför Gatukontorsdagarna 20-22 maj

Text: Britten Lööv, Parkingenjör
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Foto: Pia Nordlander
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Jord, sand, lera, grus, berg och vatten, men också tunnlar, kablar, rör, bortglömda skyddsrum och tunnel-
system från kriget, arkeologiska fynd och brunnar för jordvärme. Listan kan göras ännu längre, men en  
sak är säker; marken under våra storstäder är ”fullproppad”. Det senaste exemplet på när bristande kunskap 
om vad som finns under marken fått stora konsekvenser kommer från Seattle där världens största tun-
nelborrningsmaskin blev ordentligt skadad då den ”körde på” det som tros vara ett 20 centimeter brett 
stålrör som använts för att mäta grundvattennivån. I Oslo kommun används nu ett nytt grepp för att lära 
oss mer om vad som finns under våra fötter, kommunen har startat upp ett ”Undergrunnsprosjekt”.

Vad finns egentligen  
under marken i Oslo?
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Undergrunnsprojektet startade upp under 2013 och håller på till 
och med december 2016. Med hjälp av en femton personer stark 
projektgrupp från fem kommunala förvaltningar jobbar vi brett 
med juridik, stadsplanering, geologi, hydrologi, hydrogeologi,  
IT, GIS och geodata. Målet är att lägga grunden för en hållbar 
förvaltning och användning av marken under staden. 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fem olika kommuna-
la förvaltningar så kallade ”etater”, Plan- og bygningsetaten, 
Vann- og avløpsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, 
Bymiljøetaten och Byantikvaren.

FYRA OLIKA DELPROJEKT:

För att förenkla organisationen så är Undergrunnsprojektet 
indelat i fyra delprojekt:

Delprojekt Plan og JUS arbetar brett med juridik och stads- 
planering. Vi är mitt uppe i att analysera lagar och regelverk och 
utarbeta förslag till förbättringar för att trygga användningen av 
underjorden. Oslo har idag en översiktsplan ute på samråd, i den 
nya översiktsplanen har stadsplanerarna använt sig av hänsynszo-
ner för att hindra bland annat borrning efter jordvärme i 
centrala delar av staden och på existerande och framtida banvallar 
för tunnelbana.

För att förbättra planläggningen av underjordisk infrastruktur 
ska Delprojekt Geodata bygga upp en 3D-modell av infra-
struktur och installationer under marken i tre mindre pilotom-
råder på Majorstuen, Ekeberg och Bryn. I två av områdena 
planeras det för stora tunnelprojekt. När pilotmodelleringen är 
färdig ska vi ta fram ett förslag på hur man kan gå vidare för att 
modellera huvudinfrastruktur och anläggningar i de viktigaste 
utvecklingsområdena i Oslo. Delprojekt Geodata kommer 
snabbt in på frågeställningar kring datasäkerhet, för att undvika 
alltför svåra problemställningar kring nationell säkerhet har vi i 
pilotmodelleringen medvetet undvikit områden med huvud-
stadsfunktioner. Vi ser också på hur vi kan använda oss av och 
arbeta vidare med redan befintliga system, till exempel K-Grav, 
en tjänst som koordinerar grävarbeten. Alla planerade grävarbe-
ten ska anmälas till K-Grav, på så sätt får den som ska gräva 
kontakt med alla infrastrukturägare i området som han eller hon 
ska gräva i. I systemet finns information om ledningar, rör och 
kablar för hela Oslo kommun samlat på ett och samma ställe. I 
anslutning till K-Grav finns det också en påvisningstjänst för 
grävarbeten.

Delprojekt Datainnhenting ska hämta in data från framför 
allt infrastruktur och andra anläggningar under marken i de 
testområden som vi har valt ut. 

Delprojekt Grunnvann ska se till att kommunen har 
tillräckligt med kunskap om grundvattnet och tillräckliga 

Ett av de områden som utvecklas mest just nu är Bjørvika söder om Oslo 
sentralstasjon. Operahuset som invigdes 2008 ses i mitten av bilden (den 
vita byggnaden som ligger alldeles i anslutning till fjorden). 

BEFOLKNINGEN I OSLO väntas växa med 150 000 
invånare (eller hela Linköpings befolkning) fram till 2030 . 
Det betyder att det är en av de snabbast växande städerna i 
Europa. För att alla ska få plats är det nödvändigt att förtäta 
staden, främst genom att bygga på höjden, på gamla 
industritomter men också nedåt i marken.

KOMPLEX GEOLOGI GER NORSK INGENJÖRSKONST

Oslo har en varierad topografi, att bygga tunnlar för att säkra 
framkomligheten är på många ställen en nödvändighet. 
Staden har dessutom en spännande, men komplex, geologi 
med snabba skiftningar mellan djupa lager av lera eller 
fyllnadsmassor och berg i dagen. Förändringar i grundvatten-
nivån kan få dramatiska konsekvenser i form av sättningsska-
dor. Särskilt äldre tegelhus, så kallade ”murgårdsbygginger”, 
kan få betydande sättningsskador då de träfundament som 
flera av dem vilar på börjar ruttna, vilket sker om grundvat-
tennivån sjunker och inte längre skyddar dem. Skredrisk, 
rasrisk och uranhaltig alunskiffer är andra exempel på att 
geologin skapar svårigheter i staden.
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Stora London vs Lilla London

och grundvatten hänger tätt ihop. Därför har vi önskemål om 
att påbörja en 3D-modellering av geologin och grundvattnet 
kring pilotområdet på Majorstuen. Bättre kunskap om 
grundvatten och geologi i staden kommer så småningom att 
vara till stor hjälp för att förstå hur föroreningar i jorden 
sprider sig och leda till bättre kunskap om skredfaror och 
radon i marken.

SAMARBETE PÅ NATIONELL OCH INTERNATIONELL NIVÅ

Det är inte bara Oslo stad som funderar på hur man bäst 
planerar och förvaltar marken under staden. I Bergen har man 
stort fokus på kulturarv. Det är en drivkraft i arbetet med att 
säkerställa grundvattennivån, då staden har stora problem med 
sättningar och sättningsskador. Vi följer varandras arbete och 
försöker lära oss så mycket som möjligt av varandra.

I Helsingfors har man varit tidigt ute och hade redan 2010 
en underjordisk generalplan färdig, såvitt vi vet så är det den 
första av sitt slag i världen . Undergrunnsprojektet undersöker 
nu om en egen ”Kommunedelplan for undergrunnen” är en 
möjlig väg till bättre planläggning och förvaltning av marken 
under Oslo.
Tack vare Sub-Urban, ett  4-årigt nätverksprojekt finansierat 
av  EU-organisationen COST (European Cooperation in 
Science and Technology) har vi fått tillgång till en ypperlig 

möjlighet att jobba tillsammans med andra europeiska städer 
och Europas forskarelit inom urban geologi och geografi.  Det 
är ett otroligt spännande nätverk och ger oss i Oslo kommun 
möjlighet att lära oss av ”best practices” från hela Europa. I 
skrivande stund är jag just hemkommen från ett möte i 
Amsterdam där en av huvuddiskussionerna var när geologer 
och geologisk kunskap bör komma in i stadsplaneringsproces-
sen. Stadsplanerare från flera länder vittnade om att de under 
hela sitt arbetsliv aldrig har träffat på en geolog. Sub-Urban 
jobbar nu brett för att förbättra kommunikationen mellan 
geologer och stadsplanerare.

Under 2014 kommer Sub-urban att producera en ”State of 
the art”-rapport som ska beskriva hur 8-10 städer i Europa 
arbetar för att planera och förvalta marken under urbana 
centra. Detta kommer sedan att följas upp med en ”toolbox” 
som också ska prövas under projektperioden. Följ gärna med 
på hemsidan www.sub-urban.eu.

Text: Ingelöv Eriksson, projektledare för Undergrunnsprosjektet i Oslo 
Foto: Rolf Sandnes/ Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

Kunskap om grundvatten och geologi i staden kommer så småningom att 
vara till hjälp för att förstå hur föroreningar i jorden sprider sig och leda  
till bättre kunskap om skredfaror och radon i marken.

Till höger: Bjørvika ligger på utfyllnadsmassor som på vissa ställen till 
och med består av sågspån från numera nedlagda sågverk längre upp i 
Akerselva. För att undvika sättningskador på Dronning Eufemias gate 
har man helt enkelt fundamenterat den som en bro, för den 750 meter 
långa”gatan”har man använt  fler än 1000 pelare av stål och betong. 

Användandet av offentliga kommunikationer i Oslo ökar stadigt och flera tunnelbaneprojekt planeras. 
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3D-visualisering  
– en självklarhet
Idag använder sig kommuner allt mer av 3D- 
modeller och 3D-visualiseringar som stöd för att 
visa hur planer och visioner kan se ut i verkligheten. 
Några kommuner har till och med 3D-modeller 
över staden tillgängliga på sina hemsidor. Digitala 
framställningar av kartor, planer och inspirations- 
bilder är numera sett som självklara inslag  
i planprocessen. 
DET ÄR VIKTIGT att medborgare får framföra sina åsikter  
om planer under samrådstiden för att upprätthålla demokra-
tin, men i gällande Plan- och Bygglag står det väldigt lite om 
hur kommunerna kan eller bör samråda med medborgare. 
Tekniken ger nu bättre förutsättningar för att kunna bedriva 
en alternativ medborgardialog. I diskussion om hur en 
medborgardialog kan göras mer effektiv är GIS - geografisk 
information, tillsammans med 3D-visualisering avgörande 
faktorer. Kommuner hoppas på att det ska främja en mer 
proaktiv planering och att medborgare involveras tidigare i 
processen, vilket i sin tur bidrar till ett ökat medborgardelta-
gande och stärker medborgarnas inflytande. 

När det gäller den nya tekniken och hur den tillämpas i 
planeringssyfte, tycks berörda parter vara positiva. Fördelen  
med just en digital 3D-modell av ett planförslag är att 
framtiden snabbt kan visas utifrån olika perspektiv – visuellt 
och analytiskt sett. Det underlättar för medborgarna att, på 
ett tidigt stadium i processen, föreställa sig planförslaget 
utifrån flera dimensioner och ta del av förutsättningar, 
konsekvenser, fördelar och nackdelar för både beslutsfattare 
och berörda. 3D-visualiseringen innebär även ett effektivt och 
informativt verktyg för planerare. Det går att studera utform-
ning och anpassning till omgivning, skugg- och solsidor samt 
göra trafik-, risk- och trygghetsanalyser vilket stärker arbets-
material och underlag i planeringsprocessen. 

Men det kan även anses vara en risk att det blir en selektiv 
framställning. Särskilt då producenter av visualiseringar, till 
exempel planerare, avgör vad som ska visas och vad som ska 
göras tillgängligt för betraktare. Som planerare är det därför 

viktigt att vara lyhörd och kunna avgöra var gränsen går för 
vad som är viktig information i en illustration och vad som är 
ovidkommande, för att kunna ge en så talande och bra bild av 
förslaget som möjligt. Även om visualiseringar syftar till att 
utgöra diskussionsunderlag är det risk att en allt för informativ 
visualisering betraktas som ett ”färdigt förslag” som inte går  
att påverka. Det finns även risk för att det kan bli otillräcklig 
information i visualiseringar och illustrationer, det kan 
upplevas otydligt och stelt, och troligtvis leda bort många 
sakfrågor angående planärendet. Mycket tyder på att många 
betraktare blir imponerade och lockas mer av det ”häftiga” än 
att verkligen intressera sig för planeringfrågorna. Å andra 
sidan kan detta även ses som en fördel då planeringen blir mer 
”intressant” och uppmärksammad med de visuella verktygen. 
På så sätt kan fler få upp ögonen och engagera sig. Göteborg, 
Linköping och Norrköping är några av de kommuner som 
ligger i framkant vad gäller visualiseringstillämpning i 
planeringen. Flera tjänstemän i dessa kommuner har sett resul-
tat som att antalet yttranden och åsikter som kommer in ökar 
då de visuella verktygen används. Dock anses att arbetet med 
den visuella framställningen kräver både tid och kunskap som 
många av de kommunala planerarna inte har. Verktygen blir i 
nuläget inte tillräckligt resurseffektiva för att även mindre 
kommuner ska ha möjlighet att satsa på mer 3D och digitala 
visualiseringsverktyg. 

Mycket pekar idag på att det blivit mer tillgängligt för 
medborgarna att yttra åsikter och bidra med bra underlagsmate-
rial till politiker och beslutfattare. Då det finns möjligheter att 
ta del av information och yttra sig både på webbaserade 
diskussionsforum och ”traditionella” samrådsmöten, ökar 
medborgardeltagandet och engagemanget. Genom att använda 
3D-teknik, modeller och kartor, är det tydligt att kommunerna 
har satt fokus på att nå ut till fler målgrupper, framför allt yngre 
medborgare. Genom IT-verktyg kan fler involveras i planering-
en och balansen i medborgardeltagandets representativitet blir 
mer utjämnad. 

För mer än tio år sedan talades det om IT som ett revolutione-
rande verktyg som skulle stärka medborgarnas ställning i 
samhället. Förhoppningarna var ett snabbare informationsflöde 
mellan olika parter och flera av de utopiska idéer som formades i 
slutet av 1990-talet har idag, 2013, blivit en självklarhet och 
vardag. 

Text: Malin Nilsson, planarkitekt i Karlskrona kommun

Fotnot: Artikeln bygger på Malin Nilssons examensarbete på masternivå utfört vid Blekinge Tekniska 
Högskola 2013 med titeln Visualisering i Planering: En undersökning av hur olika visualiserings- 
verktyg kan påverka planeringen och medborgardeltagandet. Examensarbetet kan hämtas på  
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/
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Illustration: Caroline Linhult
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Handboken Gångbar stad är en fördjupning till TRAST som har tagits fram av Sveriges Kommuner  
och Landsting i samarbete med Trafikverket.

att skapa nät för gående ö
Gångbar stad

ATT GÅ ÄR ETT SÄTT att transportera sig, alltså ett 
trafikslag. Man tänker inte på det. Att gå är alltför vanligt och 
ingår naturligt i vardagens olika rörelser. Ibland som enda 
transportmedel, ibland som del i resa med annat trafikslag. 
Människor går med olika syften. Det kan handla om att ta sig 
till jobbet, skolan, butiken och bussen. Men också om att ta 
en promenad eller att flanera på stan. 

Det är inte många som ”särbehandlar” gåendet i sin 
planering. Till vardags är det gång- och cykeltrafik som gäller 
med fokus på cykeltrafiken. Ett fåtal kommuner tar upp 
gångtrafiken i sin trafikstrategi eller i sin trafikplan. Några har 
påbörjat ett arbete med inriktning på gångtrafiken. Andra har 
kommit längre, exempelvis Stockholm med sin Promenadstad 
och Malmö med sitt antagna fotgängarprogram. Det är alltså 
hög tid att lyfta fram fotgängaren i planeringen.

LÄR KÄNNA DE SOM GÅR

Det kan i många fall behövas en inledande fas för att väcka 
intresse och skapa förståelse för gångtrafikens betydelse för 
trafiksystemet som helhet och för den enskilda människans 
hälsa och välbefinnande. De som arbetat med gångtrafiken  
har ofta börjat med en ordentlig nulägesanalys för att öka sin 
kunskap om de gåendes specifika behov. I Lund gjorde man en 
medborgarenkät som tydligt visade hur blandad fotgängargrup-
pen är, men att det också fanns gemensamma åsikter om både 
funktionella krav och olika kvaliteter i miljön. Här följer  
några exempel.

”Lund är lagom stor för att cykla eller gå”
”Det är bara att ta på sig skorna så är man klar att promenera”
”Min gräns att gå till fots ligger runt 15 minuter”
”På vintern blir kullerstenarna livsfarliga”
”Vissa cyklister är helt galna”
”Mer grönska i staden”

KONSTEN ATT BYGGA ETT GÅNGNÄT

Handboken beskriver hur man steg för steg kan bygga upp ett 
sammanhängande gångnät inom staden eller en del av staden. 
Gångnätet byggs upp av olika delar, där man lämpligen börjar 

med det funktionella nätet och fortsätter med kompletterande 
studier av attraktiva gångstråk och attraktiva miljöer samt 
gångvägar och promenadstråk som är flitigt använda för motion. 
Det är inte alldeles enkelt att ”tänka gående”. Man är ovan. Men 
metodiken i handboken ger stöd och känns användbar.

Börja gärna med en del av staden. I Lund och Mjölby ligger 
fokus på stadens centrum som är en naturlig målpunkt och 
där fler gående kan stärka både stadsliv och handel. I Malmö 
har man börjat med de funktionella stråken, alltså sådana som 
används för att nå en viss målpunkt. 

HUR KAN MAN VÄRDERA STRÅKENS KVALITETER?

Handbokens stegvisa arbetsordning beskriver hur man kan  
arbeta med olika kvaliteter i gångnätet. Det kan vara mer 
funktionella och ”vanliga” kvaliteter som genhet och säkerhet. 
Men handboken ger även tips om hur man kan behandla mer 
svårfångande kvaliteter som gaturummens karaktär och 
sociala miljö. Äntligen blir också värderingen på barriäreffekt 
officiell! Den så kallade ACRES-modellen visar sig vara ett bra 
sammanfattande verktyg. Modellen är inlånad från cykelpla-
neringen, men fungerar bra även för gående. De mjuka 
kvaliteterna är viktiga. Det visar bland annat medborgarenkä-
ten i Lund. Upplevelsen ansågs betydelsefull oavsett ålder.

SE TILL ATT FÅ MED GÅNGTRAFIKEN I PLANERINGEN

Hanboken ger exempel på vad en gångstrategi kan innehålla 
och vad man bör tänka på i planeringen. I Lund tänker man 
bland annat arbeta med intern kunskapsuppbyggnad och att 
gångnätet ska redovisas på särskild karta i detaljplanens 
planbeskrivning. 

ATT LÄSA VIDARE

Handboken finns att ladda ner på webbutik.skl.se. När du 
ändå är ute i cyberspace så gå också in på Trafikverkets 
hemsida och ladda ner ”Vägledning för gångplanering. Så 
skapas det gångvänliga samhället”, Trafikverket publ. 
2013:057. 

Text: Lars Nilsson, författare till handboken Gångbar stad, trafik- och 
samhällsplanerare på Ramböll i Helsingborg
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IDAG LIGGER STORT FOKUS på att öka andelen förnyelse-
bar energi i elsystemet. Det finns olika anledningar till att öka 
andelen elproduktion från förnyelsebara energikällor och olika 
länder har olika motivation. Motivationen kan vara att 
förbättra miljön, att blir mer självständig i energitillförseln 
eller att fasa ut kärnkraft. Oavsett motivation är, så har många 
förnyelsebara energikällor ett och samma problem nämligen 
att det inte går att bestämma när energin finns tillgänglig. Ta 
vind- och solkraft som exempel, det går inte att bestämma när 
vinden blåser i en vindkraftspark eller när moln passerar en 

solcellsinstallation.
I flera länder ökar andelen 

förnyelsebar energi. I Tyskland 
till exempel, driver man en 
tydlig strategi för att göra det 
fördelaktigt att som vanlig 
konsument installera exempel-
vis solceller på taket. Utveck-
lingen har skett snabbt i 
Tyskland. Den installerade 
effekten av vind- och solkraft 
uppgick år 2012 till cirka 65 
GW och den årliga energipro-

duktionen till cirka 75 TWh. Detta ska jämföras med 
165GW som är den totalt installerade effekten av alla typer 
av produktion 2012. Den årliga konsumtionen i Tyskland 
ligger på cirka 600 TWh under 2012. Den snabba expansio-
nen kräver att elnätet hänger med i utvecklingen och anpassas 

så att all förnyelsebar energi kan utnyttjas.
Oavsett hur elproduktionen ser ut så måste elsystemet 

ständigt vara i balans, det vill säga produktionen måste vara 
lika stor som konsumtionen i varje ögonblick. Traditionellt är 
det produktionen som regleras och bestäms med hjälp av 
prognoser av konsumtionen. Den typen av prognoser kan vara 
väldigt noggranna på en regional eller nationell nivå men tappar 
sin noggrannhet på lokal nivå. Detta beror delvis på att 
konsumenter idag har begränsat eller till och med inget 
incitament att ändra sin konsumtion när förutsättningarna på 
produktionssidan ändras. Därför beror den nationella 
elkonsumtionen mest på externa faktorer så som utomhustem-
peratur och tidpunkt. 

BALANSKRAFT ÄR NÖDVÄNDIG

Precis som för traditionell konsumtion så måste prognoser 
även göras på hur mycket elenergi som kommer att produceras 
från vind- och solkraft. Dessa prognoser är svåra att göra och 
variationer och fel måste balanseras med hjälp av balanskraft. 
Balanskraft tillhandahålls normalt av gasturbiner i större 
kraftverk men också av vattenkraft i viss utsträckning. När 
andelen vind- och solkraft ökar i elsystem blir det svårare för 
de traditionella leverantörerna av balanskraft att tillgodose 
behovet. Om angränsande länder gör det samtidigt så ökar 
också konkurrensen om tillgänglig balanskraft. För att göra 
det möjligt med en hög andel förnyelsebara energikällor i 
elsystem måste vi därför utveckla och använda alla typer av 
balanskraft som vi kan hitta. På IBM forskar vi på och 

Solpanelsinstallation på det nya 
nanoteknologilaboratoriumet 
på IBM Research – Zϋrich.

Vindkraftverk på Bornholm där både konsumenter och producenter är involverade i flera projekt inom smarta elnät.

Smarta elnät 
och framtidens  
elkonsumtion  

Smarta elnät eller ”Smart Grid” är ett populärt uttryck inom elbranschen idag. Betydelsen är omdebatterad 
och det finns flera tolkningar av uttrycket. För att förstå behovet av en ny typ av elsystem så måste man 
titta noggrannare på hur det ser ut idag. I den här artikeln försöker vi belysa några av utmaningarna som 
väntar runt hörnet för dagens elsystem och vad vi på IBMs forskningslaboratorium i Zürich arbetar med för 
att bemöta dem. I grunden handlar det om att öka andelen förnyelsebara energikällor, att använda infra-
strukturen på ett effektivare sätt samt att göra elsystemet mer pålitligt och säkert.



31STADSBYGGNAD 2· 2014

TEMA

utvecklar koncept för att styra delar av konsumtionen för att 
tillhandahålla balanskraft. Det finns till exempel redan idag 
flera typer av laster i elsystemet som kan utnyttjas till att 
balansera elnätet. 

Värmepumpar för uppvärmning av hushåll är ett typiskt 
exempel där intelligenta system kan styra när uppvärmning-
en sker. Eftersom byggnader är isolerade kan de lagra energi 
och en förskjutning av uppvärmningen påverkar inte 
temperaturen inomhus nämnvärt. Om detta görs för 
tillräckligt många hushåll så kan man använda värmepum-
parna för att balansera elsystemet. I det europeiska demons-
trationsprojektet EcoGrid EU [www.eu-ecogrid.net] styrs 
runt 2000 hushåll på den lilla ön Bornholm i Danmark. 
Idén med projektet är att elpriset ska bli tillgängligt i realtid 
samt att det ska kunna variera i 5-minutersintervaller. Detta 
skulle öppna en marknad för automatisering för elkonsume-
rande hushållsprodukter och smarta lösningar med målet att 
minimera kostnaden för el. Elpriset skulle då reflektera 
balansen i elsystemet och göra det billigare eller dyrare när det 

finns överskott respektive underskott i produktionen. 
En utmaning med att använda uppvärmning i hushåll för 

att öka flexibiliteten i elkonsumtionen är att det behövs 
väldigt många hushåll för att göra någon skillnad. En annan 
intressant typ av last är större kylanläggningar. Dessa används 
till exempel av livsmedelindustrin för att kyla eller frysa 
livsmedel. I det schweiziska projektet Flexlast [www.zurich.
ibm.com/flexlast] samarbetar vi med en av Schweiz största 
livsmedelskedjor där ett fryslager regleras och används för att 
balansera elnätet.

En attraktiv och ny typ av flexibel förbrukare är elbilar 
och laddhybrider. Både elbilar och laddhybrider står 
parkerade största delen av tiden. Är bilarna inkopplade till 
elnätet så finns det därför stor flexibilitet i när de laddas. 
Parkerar man sin elbil hemma efter jobbet så spelar det 
mindre roll om bilen laddas direkt eller senare på natten, så 
länge som det finns tillräckligt men energi i batteriet på 
morgonen. Samma lösningar som används till värmepumpar 
och fryslager kan därför också användas för smart laddning 
av elbilar.

Generellt handlar det om att identifiera elkonsumtion som 
är flexibel, att utveckla algoritmer som kan förutsäga när 
energin behövs samt att optimera konsumtionen för att hjälpa 
elnätet hantera större mängder förnyelsebar energi. Systemen 
för att göra detta måste vara kostnadseffektiva, robusta, och ha 
högsta säkerhet. Det finns därför flera utmaningar att lösa men 
samtidigt är potentialen stor när det gäller att balansera 
förnyelsebar energi.

Smarta elnät 
och framtidens  
elkonsumtion  

Boka 21-22 oktober!
för KT:s Ledarforum
Ledarskap inom kommunalteknik är viktigt! 
Är du chef eller ledare inom den kommunala samhälls-
byggnadssektorn? Nu laddar föreningen för årets 
spännande ledarforum med tre temablock: 

• Ledarskap under ett valår
• Samverkan med framgång
• Ledare i kreativt kaos

Alltså, 21-22 oktober i Sigtuna! Mer info kommer!

Välkomna!

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 
genom Chefskommittén

Hör gärna av dig till någon av oss i chefskommittén, om 
du har idéer, tips och tankar att förmedla. Du hittar oss 
på KT:s hemsida www.skt.se under flik Kommittéer/Chef

Etablerad 1902

Experiment med intelligent laddning av elbilar där energibehovet för-
utsägs och laddningen optimeras så att balanskraft kan levereras sam-
tidigt som användaren har tillräckligt med energi för att köra bilen.

Text: Dr. Olle Sundström, forskare på IBM:s forskningslaboratorium i Zürich. 
Foto: IBM Research
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Så rekryterar  
du på bästa sätt
Employer Branding och Talent Attraction Management är ett par av de 
begrepp som snurrar runt, när det gäller att attrahera duktiga människor till 
anställning.  Är det olika i offentlig förvaltning och i näringslivet? Nej, det blir 
alltmer tydligt att det offentliga och det privata behöver gå i armkrok, när det 
gäller att rekrytera medarbetare.

DU HAR KANSKE inte rekryteringsansvar själv, men en ny 
arbetskamrat är en del av din arbetsmiljö.  Tänker du själv 
söka jobb kan det vara inspirerande att ta del av hur andra 
arbetsgivare tänker och gör. Rekrytering av morgondagens 
medarbetare är en stor utmaning. Att behålla de kompetenta 
är både nödvändigt och önskvärt. Vilka verktyg är effektiva? 
Belöningar? Karriärplanering?

Dessa frågor belystes på KT:s Ledarforum i oktober 2013 i 
konferensblocket ”Attraktiva arbetsgivare”. Yvonne Strand-
berg, Manager Employer Branding, Sandvik AB  representera-
de näringslivet och Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef, 
Katrineholms kommun offentlig sektor.

Employer Branding är nyckeln till att attrahera, behålla och 
utveckla duktiga människor – de bästa – och samtidigt en av 
de stora utmaningarna för Sandvik, liksom för många andra 
företag, enligt Strandberg. Det handlar om att ha en långsiktig 
strategi för att etablera en organisations identitet som arbetsgiva-
re, som skiljer den från konkurrenterna på arbetsmarknaden. 
2012 skapades en funktion inom Sandvik som arbetar med att 
stärka och tydliggöra arbetsgivarvarumärket. 

Att skapa stolthet är viktigt, menar Strandberg. Det gäller 
att bygga sitt varumärke gentemot potentiella, nuvarande och 
tidigare anställda. Hur ska vi särskilja oss för dig som anställd? 
Varför ska de arbeta hos Sandvik och inte hos Atlas Copco?

Vad handlar Employer Branding om? Det kan sammanfattas  
i några enkla punkter: Arbetsgivarvarumärket – gör det 
tydligt och klart! Identifiera målgrupper, de som vi vill prata 
med nu och i framtiden, både internt och externt! Var når vi 
dem – vilka kommunikationskanaler ska vi använda? 
Kommunicera internt och externt!

Vad har gjorts under tiden som funktionen Employer 
Branding funnits på Sandvik?  Det har varit koncentrerat 
arbete med stor synlighet i digitala medier. Tidigt gjordes 
speciella karriärsidor på sandvik.com och sociala medier har 
varit ett viktigt fokus för kommunikationen. Det betyder 
kommunikation i medier som LinkedIn, Twitter, Instagram 
och Facebook.

Vad är Sandviks erbjudande och förväntningar till de 
anställda? Detta är viktigt att sätta på pränt för att kunna ha 
en bra kommunikation, både internt och externt. En under-
sökning gjordes inom Sandvik över hela världen. Varför jobbar 
du här? Varför arbetar du kvar? Vad skulle få dig att lämna 
Sandvik? Vad är unikt med företaget? Resultatet från denna 
undersökning är grunden för vår ”Employee Value Proposi-
tion”, säger Strandberg.

ANPASSA TILL MÅLGRUPPEN

Att förstå vilka målgrupperna är, det vill säga vilka vi vill 
attrahera, rekrytera och utveckla de närmaste åren, är viktigt  
för att kunna kommunicera på rätt sätt. Vad som attraherar en 
ingenjör med några års arbetslivserfarenhet till Sandvik, är 
kanske inte det samma som attraherar en nyutexaminerad. 
Det gäller att förstå vad som är viktigt att tala om för dem du 
vill attrahera till din verksamhet.

Sandvik vill tydligt visa vilka möjligheter du har att utvecklas 
och göra karriär inom företaget. Alla medarbetare ska också ha en 
utvecklingsplan, den ska vara tydlig både på kort och på lång sikt.



33STADSBYGGNAD 2· 2014

TEMA

Lars Hågbrandt, som talar om rekrytering i offentlig 
förvaltning, menar att den vinnande linjen i att rekrytera och 
behålla de bästa är att utveckla ett slagkraftigt team som 
skapar resultat och utvecklar den enskilda individen. Att få 
ihop och utveckla ett starkt lag är väsentligt i all rekrytering. 
Ett duktigt lag skapar resultat och utveckling, både för laget 
och för individen. Ledarskapsfilosofi, politiska visioner och 
mål behövs, samt att individerna i laget är med och formar 
framtiden, enligt Hågbrandt.

Låt kommunen vara en plantskola, säger Hågbrandt. Lär ut, 
stötta och ge unga killar och tjejer en karriär – låt dem ge sig 
ut i världen, istället för att behålla dem till varje pris – en 
tidigare anställd kan vara den bästa ambassadören. Rätt 
rekrytering är avgörande, säger Hågbrandt. Dåliga rekryte-
ringar kan kosta hur mycket som helst. Den sociala kompeten-
sen är sannolikt viktigast.

För den enskilda individen är utvecklingssamtalet oerhört 
viktigt, men det är inte mindre viktigt för chefen att höra hur 
han/hon uppfattas. Vart vill den anställde någonstans? Finns 
det en klätterställning inom företaget, i vilken man kan 
klättra både till höger, vänster eller uppåt/nedåt? Kommuner-
na har stora möjligheter att erbjuda detta.

Lönekriterier och framgångsfaktorer hänger ihop. Har vi 
dessa framgångsfaktorer, så ska du som enskild individ arbeta 
efter dem. Använd gärna Nöjdmedarbetarindex, NMI.

Hågbrandt har varit med och skapat två ”akademier”: Ledar-
skapsakademin för dem som vill bli chefer och Medarbetar- 
akademin för medarbetarna. Medarbetarakademin träffas fem 
gånger under ett års tid, med bra inköpta kurser och fyra 
representanter från respektive förvaltning.

En annan fråga är hur man blir ledare i framtiden. Ordna 
gärna med traineeprogram. Jobba 7-5 är bara att glömma, 
därför är det viktigt att hitta balans, när möjligheten till 
24-timmars- kontoret finns. Använd förtroendetid – kom när 
du behöver vara där. Ansvar och tillit är hörnstenar.

Kommunerna behöver jobba med sitt varumärke, våga göra 
saker för att sticka ut. Visa fördelarna inom din kommun/ditt 
företag – längre semester eller liknande. Löneutveckling om 
den anställde utvecklar sig. Den yngre generationen är inte 
lika intresserad av pengar, även andra värden krävs för att 
attrahera. När det är svårt att få tag på kompetenta personer 
påverkas både resultatet och tillfredställelsen, det vill säga 
företagets produktion/kommunens kunder.

PRIVAT OCH OFFENTLIGT 

Det är slående hur snarlika budskapen är från det privata 
näringslivet och den svenska kommunsektorn. Både Strand-
berg och Hågbrandt menar att det är väsentligt att arbetsgivaren 
har ambitiöst framtagna strategier och grundläggande 
värderingar, som är lätta att kommunicera både internt och 
externt. Stolthet och ett gott lagarbete betyder mycket. 
Förståelse och samverkan mellan företag och offentlig förvalt-
ning kan definitivt vara fruktbart och utvecklande både för 
individen och för laget. De yngre kommer att välja i ett större 
sammanhang och planera mer på lång sikt. Det betyder 
förmodligen att de under sin karriär kommer att arbeta i både 
det privata näringslivet och det offentliga.

Vi har ett stort ansvar att förmedla möjligheterna inom 
kommunaltekniken, det vill säga samhällsbyggnadssektorn i 
våra kommuner, som den goda utmanande arbetsplatsen. Ta 
del av hur de bästa gör i näringslivet utanför offentlig 
förvaltning. Utvecklingen av rekryteringsarbetet i kommunen 
inriktas naturligt på de stora kommunala verksamhetsområde-
na skola och omsorg.  Något som betyder att arbetsgivarvaru-
märket för den kommunaltekniska sektorn, behöver byggas av 
de verksamma inom kommunernas samhällsbyggnadssektor, 
eller hur?

Text: Inger Sundström, arkitekt SAR/MSA, f d stadsbyggnadschef i Örebro 
och ledamot i KT:s Chefskommitté 

Arbetsgivar- 
varumärket  

– gör det tydligt  
och klart!

Ledarskaps- 
filosofi, politiska visioner och mål 

behövs

Kommunerna  

behöver jobba med  

sitt varumärke, våga 

göra saker för att 
sticka ut

Identifiera  målgrupper,  de som vi vill prata med  nu och i framtiden,  både internt  och externt! 

Employer Branding  
är nyckeln till att  

attrahera, behålla  
och utveckla  

duktiga människor

Skapa 
stolthet är  

viktigt



34 STADSBYGGNAD 2 · 2014

NOTISER

Boverket satsar på 
digitala handböcker
PBL kunskapsbanken är en webbhandbok som är fylld 
med kunskap om plan- och bygglagen. PBL kunskaps- 
banken vänder sig främst till kommuner och länsstyrelser 
för att vara en hjälp till att förstå och tillämpa lagen. Webb-
sidorna uppdateras fortlöpande, därför kan de snabbt 
anpassas till förändringar i lagstiftningen. 
När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den andra maj 
2011 uppstod ett stort behov av aktuell vägledning för 
planering och byggande.  Därför utvecklade Boverket PBL 
kunskapsbanken, som är en webbaserad vägledning för 
tillämpningen av lagen. Här publicerar Boverket information 
och vägledning som rör handläggning inom områdena 
region-, översikts- och detaljplanering, lov och byggande. I 
banken finns också lagtexter och förarbeten.  

Informationen på kunskapsbanken är gratis och omedelbart 
tillgängligt när man behöver den. Den som vill ha en tryckt 
version kan skriva ut PBL kunskapsbanken via en pdf-genera-
tor, och själv välja vilka delar som ska skrivas ut, eller beställa 
färdiga utskrifter direkt från Boverket. 

KUNSKAPSBANKENS UPPBYGGNAD 

Kunskapsbanken är indelad i åtta delar. Förutom de grundläg-
gande delarna som handlar om processerna för Regionplane-
ring, Översiktsplanering, Detaljplanering samt Lov och 
byggande finns delar som handlar allmänt om PBL (som till 
exempel Byggnadsnämndens uppdrag, ersättning & inlösen), 
Lag & Rätt (bland annat om PBL:s utveckling och gällande 
och tidigare regler), den årliga Uppföljningen (med statistik 
ifrån den så kallade Plan- och byggenkäten där alla länsstyrel-
ser har rapporterat om till exempel antagna/överklagade 
detaljplaner/bygglov/förhandsbesked) samt en temadel.  Ett 
tema är frågor som behandlas i många delar av PBL och i 
januari tändes det senaste temat. Detta handlar om kulturvär-
den och ersätter Boverkets allmänna råd (1992:1) ”Kulturmil-
jön i planeringen” (”Q-boken”).

FILMER OCH WEBBSEMINARIUM

Vägledningen på kunskapsbanken är till största delen text i 
artikelform, men information finns även i andra former. Ett 
exempel på det är de webbseminarier som har sänts av 
Boverket och de äldre webbseminarierna som sänts av 
kommittén Ny PBL på rätt sätt. Boverket kommer att fortsätta 
spela in och sända webbseminarier under 2014. Fördelen med 
att använda webb- seminarier som media är att Boverket kan 
nå ut till fler. Du som lyssnare kan sitta kvar på din arbets-
plats, i stället för att åka på konferens, något det kanske inte 
alltid finns tid till. PBL kunskapsbanken använder sig även av 
kortfilmer som komplement till vissa texter. 

FRAMTIDEN

Under 2014 kommer PBL kunskapsbanken fortsätta att 
utvecklas. Bland annat med texter om tillsyn, regionplanering 
samt en upp- datering av befintliga texter om byggprocessen. 
Vi ligger, när denna text skrivs, i startgroparna för att planera 
innehållet i de webbseminarium som ska sändas under året. 

    Text: Lina Magnusson, planerings- 
arkitekt FPR/MSA och samordnare  
på Boverket. 

Lina Magnusson är redaktör för  
Boverkets webbhandbok om plan- 
och bygglagen. Foto: Franz Feldmanis.

 
Ålder: Fyller 3 år den 2 maj 2014 
Familj: ”Lillebror” Webbhandboken Bostadsanpassningsbidraget,  
1 år gammal 
Adress: http://www.boverket.se/pblkunskapsbanken
Antal besök sedan starten: 479 079
De tre sidorna som har flest besökare:  
u Bygglov för byggnader”,  
v Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd”  
w Planbestämmelser”

FAKTA PBL KUNSKAPSBANKEN

Den 20 mars fyllde arkitekt SAR Sven Tynelius 100 år.

Sven är den verklige KT-veteranen trogen föreningen sedan år 
1948 och fortfarande medlem. Han har varit starkt engagerad  
i föreningens arbete och var föreningens ordförande 1973–76 
samt redaktör för denna tidskrift åren 1981–89. Han erhöll 
föreningens högsta utmärkelse Stadsbyggnadsmedaljen år 1994.
Han följde med stort intresse föreningens frågor även på senare 
år och var bland annat deltagare i föreningens årsmöte i 
Malmö år 2001.

Hans yrkeskarriär efter arkitektutbildningen på KTH var 
främst som stadsarkitekt i Eskilstuna, Lund och avslutningsvis 

i Norrköping. Han var även tf professor i Stadsbyggnad en tid  
vid Lunds Tekniska Högskola. Hans speciella intresse var 
inom byggnadsforskningen där han tillhörde det statliga rådet. 
Hans intresse för byggnadsvård etcetera resulterade i ett stort 
antal artiklar och medverkan i flera böcker och engagerade 
honom även högt upp i åldern.

Ett möte med Sven var mötet med en mycket kunnig 
kommunaltekniker och en stor personlighet med stor 
integritet men som samtidigt utstrålade stor värme och 
kamratlighet.

Leif Josefson fd ordförande

100-ÅRSJUBILERANDE KT-MEDLEM
HURRA!
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VAD DATUM TID PLATS ÖVRIGT

IFME GBoD meeting 2014-05-06/10 Perth, Skottland

Gatukontorsdagar 2014-05-20/22  Västerås

Lantmäteridagar 2014-05-21/22  Göteborg

Styrelsemöte 2014-05-27 10.00-15.00 Stockholm Kommitté- 
ordförandena bjuds in

Styrelsemöte 2014-09-02 10.00-15.00 Svenska Mässan Göteborg

KommunalTeknik 2014-09-02/03 Göteborg Med årsmöte 2/9 kl. 18.30

IFME GBoD meeting prel. 2014-09-
24/25 

Holland/Belgien

SKL:s Trafik- och gatudagar i samarbete 
med KT

2014-10-13/14  Clarion Stockholm Ringvägen 98 Stockholm

Ledarforum 2014-10-21/22 Sigtuna

Mex-dagarna 2014-11-04/05 Trollhättan

Kommunala Lantmäteridagar  2014-11-19/20  Stockholm

Strategidagar 2014-12-03/04 11.00 Malmö Kommittéordförandena 
bjuds in

Styrelsemöte 2014-12-04 08.30-12.00 Malmö

IFME Världskongress 2015-06-08/10 Rotorua Energy Events Centre Rotorua 
Gardens Rotorua Nya Zealand

KALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM

TIDNINGSKALENDARIUM
Stadsbyggnad nr 3 Manusstopp redaktion 2014-04-25

Stadsbyggnad nr 3 Utgivningsdag 2014-05-30 Kongressnummer, Göteborg. Tema: Hållbara städer

Stadsbyggnad nr 4 Manusstopp redaktion 2014-06-19

Stadsbyggnad nr 4 Utgivningsdag 2014-08-28 Tema: Hållbara städer/energi

Stadsbyggnad nr 5 Manusstopp redaktion 2014-09-10

Stadsbyggnad nr 5 Utgivningsdag 2014-10-20 Tema: Återbruk

Stadsbyggnad nr 6 Manusstopp redaktion 2014-10-24

Stadsbyggnad nr 6 Utgivningsdag 2014-12-10 Tema: Klimat/vatten

Stadsbyggnad nr 1  2015 Manusstopp redaktion 2015-01-09

1 | 2014
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

TEMA SMÅ KOMMUNER:
Bergslagen går över gränsen

Så arbetar Tyskland med 
krympande kommuner

Cykelgarage under vatten i Malmö

Megaprojekt vid Franska Rivieran
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På Light and Building lanserade Philips den tredje  

generationen av den populära utomhusarmaturen Iridium.  

Iridium3 är den första riktigt intelligenta armaturen på 

marknaden med inbyggd GPS och kommunicerar via  

mobilnätet. Det unika monteringssystemet tillåter  

en mycket enkel plug and play-installation samtidigt  

som tiden för underhåll och service minskar.

Nyhet! 
Tredje generationen  
Iridium är här

Läs mer om Iridium3 genom att skanna QR-koden.

www.philips.se/lighting


