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LEDAR E

NYA  MED LEMM AR

Den här ledaren skriver jag i Oulu/Uleåborg i mellersta 
Finland där jag är Kommunal-Tekniska Föreningens 
representant på vår finska motsvarighets årskongress. Det 
som slår mig är att de frågor vi brottas med ägnar också 
våra grannar stor uppmärksamhet. Det gäller bland annat 
hur vi ska få pengarna att räcka till nödvändigt underhåll, 
energifrågor och förvandling av till exempel hamnområ-
den till bostadsområden. Det gäller också rekryteringsfrågor.

Många kommuner söker med ljus och lykta efter 
ungdomar som kan ersätta medarbetare som går i 
pension eller slutar av andra anledningar. Vissa yrkes- 
kategorier är särskilt svåra att få tag i. Enda sättet att lösa 
dessa frågor är att arbeta mer strategiskt för att skapa 
intresse bland ungdomarna. Det gäller att skapa 
karriärvägar, tydliga lönetrappor, möjlighet till utbildning 
etcetera. Idag löser vi många av dessa frågor när problemen 
dyker upp. I längden duger inte detta! Bra framförhållning 
ger mindre arbete för kommunerna och tydlighet för den 
enskilde. Det gäller såväl i Sverige som i Finland.

Inom vissa yrken är situationen sådan att efterfrågan 
är betydligt större än det antal som utbildar sig inom 
respektive yrke. Dessutom konkurrerar vi med den privata 
marknaden mer och mer. Här måste särskilt långsiktiga 
åtgärder vidtas. I Kalmar har vi sedan länge, precis som i 
många andra kommuner, haft problem att rekrytera vissa 
ingenjörer. Vi har därför gått med i Tekniksprånget. 
Tekniksprånget är ett praktikprogram om fyra månader 
med syfte att ge ungdomar som läst matematik 4 och 
fysik 2 en inblick i vad ingenjörsyrket innebär. Genom att 
presentera en modern och uppdaterad syn på ingenjörer 
kan vi sedan inspirera fler ungdomar att söka ingenjörsut-
bildningar. Arbetet kräver tålamod. Eventuella positiva 
effekter ser vi först om fem sex år.

Jag började med att berätta att jag var på den  
finska föreningens årskongress. Den 2–3 september går 
föreningens egen årskongress av stapeln i Göteborg.  
I Finland deltar i år 250 personer. Föreningen har cirka  
800 medlemmar. Ska vi komma upp i samma nivå som 
finländarna så behöver vi ha 550 deltagare i Göteborg. 
Det är en riktig utmaning!

Intressanta och aktuella frågor saknas inte. Så det  
finns all anledning att du anmäler dig!

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, kommer  
för att redovisa hur arbetet med alla ändringar i PBL har 
genomförts. Ett annat tema är större infrastruktursats-
ningar. Båda är frågor som är aktuella i de flesta av våra 
kommuner om än, åtminstone vad gäller infrastruktur-
satsningar, på olika nivåer. Slutligen kommer också frågan 
upp om hur vi på ett modernt sätt visar upp olika projekt. 
Ändringarna i PBL medför en förskjutning mot bygglov- 
sidan som förutom utbildning också innebär nödvändiga 
diskussioner inom respektive kommun om arbetssätt. 
Infrastruktursatsningar oavsett storlek kräver ofta 
samarbete mellan olika kontor inom en kommun. 
Infrastruktursatsningar kan också vara en utomordentlig 
ingång till diskussioner om arbetssätt. Hur vi väljer att 
presentera våra arbeten säger också något om oss själva. 
Allt har således bäring på bilden av oss ute i samhället 
och i slutändan också våra möjligheter att rekrytera 
kompetenta medarbetare.

Väl mött i Göteborg!

Jan G Nilsson, vice ordförande KT,  
stadsingenjör Kalmar kommun

Kom till Göteborg och skapa  
intresse för kommunaltekniken!

Almgren Karin HUDDINGE
Benjaminsson Johan ALINGSÅS
Fondelius Hans BROMMA
Gustavsson 
/Blommendahl Jörgen VÄXJÖ

Norgren Anna HORNDAL
Renfors Patrik VÄNERSBORG
Rönnbäck Emma KARLSTAD
Sjunnesson Conny HALMSTAD
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Älvstaden tar form
Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt, med plats för 25 000 nya lägenheter  
och 45 000 nya arbetsplatser, mitt i centrala Göteborg. Nu är det dags att gå från vision till handling. 
Genom Frihamnen växer en innerstadsdel fram vid älven.

GÖTEBORG HAR EN ovanlig potential och möjlighet i form av 
nära fem miljoner kvadratmeter obebyggd mark i centrala  
och attraktiva lägen. Det innebär en chans att utveckla  
stadens styrkor, skapa tillväxt och vända de tuffa utmaningar 
Göteborg står inför till drivkrafter inför framtiden. För att 
lyckas i det arbetet krävs både tydligt ledarskap och en god 
förmåga att kommunicera. 

2010 drog ett unikt dialog- och idéarbete igång – som har 
involverat allt från medborgare och politiker till kommunala 
förvaltningar och bolag, näringsliv, akademi och internatio-
nella experter. Det sammanvägda resultatet av utredningar, 
diskussioner, workshopar, politiska prioriteringar och 
erfarenhetsutbyten, kallat Vision Älvstaden, klubbades av 
kommunfullmäktige 2012. Och redan i den komprimerade 
grundsatsen läggs ribban på en hög ambitionsnivå:

”Älvstaden ska vara öppen för världen.
Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska 
utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den 
regionala kärnan. För att lyckas med detta krävs aktiv öppenhet, 
samarbete, kunskapsutveckling och ett tydligt ledarskap.”

Älvstaden ska byggas i etapper och med tydlig hållbarhets- 
karaktär socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det innebär en 
tät stad med plats för den växande befolkningen, kreativa 
mötesplatser, bra kollektivtrafik och en ambition att motverka 
segregering och bygga på ett sätt som klarar klimatförändring-
arnas effekt på vattennivån. 

Norra Masthugget, Skeppsbron, Centralenområdet och 

Gullbergsvass är delområdena på Södra Älvstranden. Men det 
är också viktigt att en gång för alla smälta samman Göteborg 
över älven, skapa en central stadskärna där även Norra 
Älvstranden på Hisingssidan ingår. Avståndet är på sina 
ställen trots allt inte större än 180 meter – ändå har gapet 
aldrig riktigt överbryggats vare sig fysiskt eller mentalt.

I den läkprocessen är Frihamnen en av Vision Älvstadens 
allra viktigaste botemedel. Utvecklingen av den kvadratkilo-
meter stora ytan – inklusive tre stora karaktäristiska pirar och 
delar av det småskaliga industriområdet Ringön – ska slutligen 
länka samman Centralenområdet över älven och vidare in  
mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. Här ska cirka 
15 000 människor en gång bo. Och lika många ska ha sina 
arbetsplatser i det framtida frihamnsområdet, där 1900-talets 
Göteborg en gång mötte världen i form av exotiska frukter och 
lastfartyg från fjärran kontinenter.

Frihamnen står inför en omfattande omvandling. Det 
industriella området ska möta Älvstadens vision och bli en 
inkluderande, tät stadsdel nära vattnet. Idag sönderstyckas 
området av storskaliga trafikmiljöer som tillsammans med 
älven utgör betydande barriärer mellan stadens olika delar. 
Men utmaningen är inte begränsad till infrastrukturella 
problem eller frågan om hur hus och kvarter bäst ska utformas. 
Även projektets upplevelserika, kulturella och funktionella 
innehåll ska tillgodoses på bästa sätt. Frihamnen ska skapa 
mötesplatser vid älven, på ett attraktivt sätt möta klimatför-
ändringarnas stigande vattennivåer och utvecklas som en  
del av en större regionkärna. 

Vision Älvstaden – öppen för världen. Älvstaden ska byggas ut i etapper med en början längs med stråket över älven.  Foto Göteborgs Stad.
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Älvstaden tar form

SÖDRA 
ÄLVSTRANDEN

KVILLESTAN

FRIHAMNEN

LINDHOLMEN

CENTRALEN-
OMRÅDET

RINGÖN

GULLBERGSVASS
GÖTA 

ÄLVBRON

BACKAPLAN

2015
FÖRE

2020
FÖRE

2025
FÖRE

2030
EFTER

2030
FÖRE

Illustration  Göteborgs Stad.
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Frihamnen ska dessutom vara en hållbar stadsdel. Vision 
Älvstaden pekar ut delprojektet som testarena för de sociala 
hållbarhetsfrågorna. En viktig målsättning är bland annat att 
skapa ett socialt blandat boende. För att nå målet behöver vi 
tillsammans med byggande aktörer hitta nya lösningar på en 
problematik som är gemensam för alla städer.

Målet är att en första etapp med minst 1 000 arbetsplatser 
och 1 000 bostäder ska stå klara i Frihamnen till Göteborgs 
400-årsjubileum 2021. En del av Frihamnsparken ska också 

stå klar. För att hinna klart krävs en bra process och bra 
underlag. Jubileet ger oss en möjlighet att kraftsamla.

Stadens ambition är att involvera invånarna. Skapa nyfikenhet, 
kunskap och känsla för vad som håller på att hända. Frihamnen är 
ett luddigt begrepp för majoriteten av göteborgarna, trots att diverse 
konserter och motortävlingar arrangerats på Södra Frihamnspiren 
– eller vad som i folkmun kallas Bananpiren.

Parallellt med programarbetet kommer också en mängd 
värdeskapande aktiviteter äga rum i Frihamnen. Som ett första 
steg i en händelsebaserad dialog vill vi bland annat utveckla 
tankarna kring bad och badkultur, ha seglarskola, testa urban 
odling och anlägga Göteborgs första utomhusbana för 
rollerderby. 

Aktiviteterna i Frihamnen är en del av projektet platsbyggnad 
som pågår inom Älvstaden-arbetet. Det sker parallellt och i 
nära samarbete med det formella programarbetet för området 
som just nu pågår. 

Under 2014 kommer programmet att samrådas. Därefter 
börjar detaljplanearbetet för den första etappen, som ska stå 
klar till 2021. Efter sommaren går en inbjudan för bildande av 
konsortium ut och Frihamnen blir pilotprojektet för kommu-
nens nya markanvisningsprocess. Göteborg Stad genom 

Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling AB har 
utvecklat en gemensam process där samtliga markanvisningar 
annonseras och hanteras via en portal. En enklare, tydligare 
och mer transparent process har varit målet. Samtidigt som 
det också ska vara tydligare vad det finns för villkor för den 
aktör som vill vara med i utvecklingen av den framtida staden.

Göteborgs målsättning med Älvstaden i stort kräver ett 
samlat politiskt ledarskap. Processen har gjort det tydligt att 
stadsutveckling omfattar många politikområden vilket kräver 
helhetssyn i varje delprojekt. Den gemensamma målbilden i 
Visionen ger förutsättningar för att vi faktiskt ska lyckas.

€

€

€€

€
€

€

€

Flygbild över Älvstaden, som den ser ut idag.

Text: Hanna Areslätt, projektchef Frihamnen på Ävstranden Utveckling AB
Foto: Göteborgs stad/Flygare Palmnäs
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Amerikaner ritar Nordens 
högsta hus – Karlavagnstornet
Amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill (SOM) vann 
arkitekttävlingen och ska rita det som ska bli Nordens högsta hus,  
Karlavagnstornet. Skyskrapan, som är tänkt att uppföras på Lindholmen 
i Göteborg, blir minst 230 meter. Det finns möjlighet att höja bygg-
naden med ytterligare 20–30 meter, vilket skulle placera den på topp 
20-listan över Europas högsta hus.

 – Höghusbyggnaden ska stå klar till år 2019 och hela området  
bestående av totalt cirka 200 000 kvadratmeter blandstad, ska stå 
klart till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021, kommenterar Ola Serneke, 
initiativtagare och VD på Serneke Group AB.

– VI ÄR MYCKET glada över att ha vunnit denna prestigefyllda tävling och är 
stolta över att få skapa en spektakulär byggnad och stadsdel för folket i Göteborg, 
konstaterar Kent Jackson, Design Director på SOM.

Skidmore, Owings & Merrill, med huvudkontor i Chicago, är något utav 
specialister på skyskrapor. Firman har ritat sex av de 15 högsta byggnaderna  
i världen. Byrån har bland annat ritat Hancock Building i Chicago 1969  
(344 meter) och världens högsta byggnad Burj Khalifa 2010 (826 meter). I och med 
att byrån vanns arkitekttävlingen så ska de nu för första gången rita något i Norden.

SOM:s förslag heter Polstjärnan. Enligt juryn är den ”både enkel och intresse-
skapande i sin formgivning. Med enkla medel varierar byggnaden i både höjd  
och i sidled med en lek med fasadens material i betong och glas. Det är intresse-
väckande och intrikat gestaltat.”

Juryns motivering lyder: ”Ett identitetsskapande förslag som tar ett smart 
helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget integrerar närmiljön  
till en helhet som ger möjlighet till en levande stadsmiljö. Skyskrapans tydliga 
identitet ger karaktär och vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya 
landmärke och stolthet.”

FAKTA SKIDMORE, OWINGS & MERILL (SOM)
Skidmore, Owings & Merrill är en amerikansk arkitektbyrå, som grundades i Chicago 1936. 
Byrån öppnade sitt första kontor i New York 1937 och är idag en av världens största 
arkitektkontor med specialisering på stora kontorshus. Det var SOM som introducerade 
modernistiska höghus med glasfasader i stor skala. Byrån har ritat några av världens högsta 
byggnader, exempelvis John Hancock Center i Chicago 1969, Sears Tower i Chicago 1973 och 
Burj Khalifa i Dubai 2010.

Illustration: PIXELFLAKES
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Illustration: Tenjin Visual

Det högsta exploateringsscenariot är likt Manhattan.
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RegionCity – kärnans hjärta
Göteborgs centralstationsområde kan utvecklas till något mycket mer än dagens station. Den  
4 juni presenterades ett skandinaviskt koncept som kan omvandla dagens parkeringsytor till en  
länkande stadsdel och väl fungerande station på en och samma platsen plats där allting möts.

ARBETET MED ATT utveckla Göteborgs stationsområde 
intensifierades 2010 när beslutet om det västsvenska infra-
strukturpaketet antogs 2010 och Göteborgs stads följdbeslut 
att skapa en vision för regionens kärna – Älvstaden.  

Jernhusens uppgift är att på kommersiella grunder utveckla 
sina fastigheter utmed den svenska järnvägen så att fler väljer 
järnvägen både för sitt resande och sitt gods. Några av de 
starkaste redskapen för detta är att utveckla stationen och den 
stationsnära staden. Jernhusens fastigheter, stationsområdet, 
utgör kärna i det betydligt större centralenområdet som staden 
har tagit fram ett stadsbyggnadsprogram för.

Göteborgs centralstation ligger både vid västsvenska 
paketets tågtunnel- Västlänken och mitt i Älvstaden. Då 
Jernhusen äger både centralstationen och en stor del av 
regionens stationshus togs redan tidigt beslutet att området 
måste utvecklas till något mycket mer än bara en välfungerande 
stationsfunktion för Göteborg. Visionen som väglett arbetet 
har varit att skapa ett 
RegionCity för ökad 
rörlighet, fler mänskliga 
möten och ekonomisk 
tillväxt i Västsverige.  

Det inledande utvecklingsarbetet skedde i samspel med 
grannar och projektgruppen för vision Älvstaden och har präglats 
av det arbetssätt som vuxit fram ur det projektet – öppenhet och 
tilltro till processen i sig. Den antagna Älvstadsvisionen slår fast 
att centralenområdet är ett prioriterat område som skall vara 
regional samlingspunkt, stadens affärsdistrikt, öppna Gullbergs-
vass och vara en kollektivtrafikknutpunkt där fler kan gå och 
cykla samt ha grönska och publika platser som leder till vatten.  

Efter antagandet av Älvstadsvisionen har dialogen fortsatt 
med staden, med dess nya organisation och arbetssätt,  
samtidigt som dialogen med trafikverket,näringsliv, pendlare, 
barn och ungdomar intensifierats.  Arbetet med stationsområdet 
och RegionCity har skett i årliga  serier med workshops med 
skandinaviska arkitektkontor  där delresultat kontinuerligt 
presenterats öppet i staden och på nätet ( www.regioncity.se)  
och med en avslutande presentation i juni. Arbetet har skett i 
samspel med stadens framtagande av stadsbyggnadsprogrammet 
för hela centralenområdet. Stadsbyggnadsprogrammet stäcker 
sig från Operan, halvvägs till skansen Lejonet och mellan 
älven och Trädgårdsföreningen. 

 Utöver att vara en väl fungerade station och en stadsdel 
som länkar till sina kringliggande nya och gamla stadsdelar 

skall RegionCity  bidra till regional  tillväxt. Grundtanken har 
varit att stimulera till möten då det är grogrund för innovation 
och att utreda hur storleken i sig påverkar den lokala och 
regionala arbetsmarknaden. Happold Consulting från London 
bidrog med analysen av hur exploateringen påverkar arbets-
marknaden. De analyserade en handfull utbyggnadsscenarier 
för RegionCity och de intilliggande kvarteren. Det lägsta 
scenariot var en traditionell exploatering inspirerat av 
Göteborgs 1600-tals skala och den högsta var ett scenario mer 
likt Manhattan. Happold Consulting  bedömer att den lägre 
exploateringen ger cirka 5 000–6 000 arbetsplatser medan den 
högsta ger 27 000–35 000 arbetsplatser. För varje 100 platser 
som finns vid stationen  uppstår dessutom 70–80 jobb 
ytterligare i regionen. Happold Consulting tittade även på 
risken att utbyggnaden runt centralen skulle påverka resten av 
Göteborgs kontorsmarknad utifrån nuvarande prognoser  och 
mål från staden och regionen. Slutsatsen är att det lägre 

scenariot täcker endast 
5 procent av behovet 
medan det högre 
senariot täcker ca 35 

procent. Risken är större att Göteborg går miste om tillväxt på 
grund av för lite kontorsyta än att hela kontorsmarknaden 
påverkas negativt av central och kommunikationsnära utbyggnad.

Det koncept som presenterades under försommaren 2014 
präglas av de utredningar, synpunkter och den dialog som 
skett sedan 2010. Det är en utbyggnad med ett genomförande 
som sträcker sig cirka 15 år in framtiden. Det är ett gemen-
samt koncept framtaget av danska Erik Möller Arkitekter, 
norska Reiulf Ramstad Architects och svenska KANOZI. 
Processen har stöttats av ett flertal konsultgrupper inom 
hållbarhet, teknik, grundläggning, logistik med mera. Det är 
ett fungerande stationsområde där staden möter regionen, 
samtidigt som det är en stadsdel som länkar till sina omgivan-
de stadsdelar. Grundtanken är att stimulera till möten genom 
olika former av yttre och inre mötesplatser och stråk och sist 
men inte minst göra det möjligt att låta många få tillgång till 
denna kollektivtrafiknära plats. Det blir fokus på mänsklig 
skala i ögonhöjd samtidigt som det blir högre delar som gör att 
gatorna blir befolkade. För närvarande pågår tre detaljplaner i 
området. Planbesked för den första centrala bebyggelsen erhölls 
i april 2014 och samtidigt fick stadsbyggnadskontoret planupp-
drag för den samma.
Urban Hammarlund, regionsansvarig Göteborg på Jernhusen

”Den antagna Älvstadsvisionen slår fast att centralenområdet är ett prioriterat 
område som skall vara en kollektivtrafikknutpunkt där fler kan gå och cykla samt 

ha grönska och publika platser som leder till vatten”
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Göteborg rustar för  
ett förändrat klimat
I Göteborg har planeringen för klimatanpassning pågått länge. Ulf Moback berättar om det arbetet 
och han tror inte staden behöver flyttas förrän om sisådär ett par hundra år. Men han ser också  
betydligt mer näraliggande risker med en obefintlig samordning från statsmakternas sida.

Maestlandtbarriär Nederländerna är ett exempel på ett stort dämme.
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SANDY I NEW YORK, Kathrina i New Orleans, översvämning 
i England, skred och rasande vägar i Sydnorge, Köpenhamns-
regnet och stormen Gudrun. Antalet väderrelaterade händelser 
som drabbar samhällen ökar. Ibland på avlägsna platser, men 
även i vår närhet. Den globala uppvärmningen i kombination 
med att vi blir fler på jorden är säkert en bidragande orsak till 
dessa händelser. USA:s utrikesminister John Kerry uppmanade 
alla länder att svara på ”den största utmaningen i vår genera-
tion” i februari i år. Han uttryckte att klimatförändringarna 
rankas bland världens mest allvarliga problem - till exempel 
pandemier, fattigdom, terrorism och spridning av massförstö-
relsevapen. 

Göteborg eller ”Gotarnas borg”, namnet säger oss vad syftet 
med staden en gång var: en befästningsanläggning för att 
landet skulle ha förbindelse ut mot havet såväl ur handels- som 
krigssynpunkt. Därför grundades staden i ett låglänt träsk- 
område för att den skulle bli svår att inta för anfallande trupp. 
Med tanke på ett framtida högre hav och svåra geotekniska 
problem är platsen idag inte idealisk.
 
1600–1700-TALETS GÖTEBORG EN BEFÄSTNING 
I Göteborg har vi i under lång tid arbetat med hur vi kan göra 
staden mer robust i förhållande till extrema väderhändelser 
och ett förändrat klimat. Vi är nu inne i ett intensivt skede där 
vi bland annat bygger en hydromodell, utvärderar olika typer 
av skyddsåtgärder, skriver nya rekommendationer för plane-
ring och byggande samt förbereder ett beslutsunderlag så  
att våra förtroendevalda kan ta ett inriktningsbeslut om på 
vilket sätt vi ska göra staden bättre rustad för denna typ av 
påfrestningar.

En översiktlig förstudie av en kostnads nyttoanalys med 
yttre skydd kontra älvskydd är så gott som klar. I en sådan 
analys skannas en rad osäkerheter, men indikerar att det är 

lönsamt att utföra åtgärder och att ett yttre skydd, om det  
är möjligt att genomföra, är ett bättre alternativ än älvskydd 
eftersom större områden skyddas.

I hydromodellen som egentligen är ett antal delmodeller, 
kopplar vi ihop markyta, åar, älv, hav och rörsystem under 
mark i integrerade datamodeller. Därefter simulerar vi olika 
händelser som högvatten från havet, höga flöden i åar eller 
kraftiga skyfall. Vi testar också olika typer av skyddsåtgärder. 
Arbetet med hydromodellen avslutas efter sommaren med en 
mer preciserad kostnads-nyttoanalys där vi jämför ett yttre 
skydd mot havet med ett skydd vid älvkant. Modellen 
kommer att användas för att prioritera rätt åtgärder för att 
bland annat möta högvatten från havet och kraftiga skyfall.

Vid högvatten från havet sker baktryck i vattendrag som 
mynnar ut i älven och stora områden översvämmas. Skydd  
vid älvkant behöver därför kompletteras med dämmen och 
pumpar vid åarnas utlopp i älven. En förstudie på detta är 
genomförd.

Under året planerar vi att genomföra en förstudie av yttre 
skydd. Det behövs två öppningsbara barriärer. En vid 
mynningen Göta Älv och en som tar hand om vattnet från 
Vänern vid förgreningen Göta - Nordre Älv. Om yttre skydd 
väljs kommer det att ta lång tid innan det är på plats. Pröv-
ningen av miljöintressen och andra intressen är omfattande 
och organisation och finansiering för byggande och drift av en 
sådan anläggning måste också beredas. Erfarenheter från 
Nederländerna betonar vikten av transparens i beslutsunderla-
get, eftersom det innebär en lång beslutsprocess och det är alltid 
bra att kunna gå tillbaka för att se hur det har tänkts tidigare.

Vi har tid för ett noggrant och systematiskt arbete. Om vi 
går på senaste rapporten från FN:s klimatpanel troliga värde 
för deras värsta scenario så kommer havet att stiga drygt  
6 decimeter till 2100. Göteborg har en liten landhöjning och 

TEMA HÅLLBARA STÄDER

Exempel på lokalt dämme som skulle kunna placeras vid Säveåns utlopp  
i Göta Älv för att förhindra baktryck i ån vid högvatten i havet.
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runt 2060 kommer havshöjningen att ta över landhöjningen. 
Senare delen av 2000-talet bör således åtgärder vara på plats.

Under våren kommer ett forskningsprojekt, ”Adapting Cities 
to climate induced risks” att avslutas som berör en annan del 
av klimatförändringen. Projektet har finansierats av Forsk-
ningsrådet Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 
Trafikverket och Riksantikvarieämbetet. Projektet har utförts  
i samverkan mellan Göteborgs och Linköpings universitet, 
Statens Geotekniska Institut, COWI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, Trafikverket och Göteborgs stad.

Hur påverkar klimatförändringen individen? Vilka är de 
sårbara grupperna? Syftet med projektet har varit att ta fram 
kunskap och metoder som bidrar till att underlätta en 
integrerad bedömning i den fysiska planeringen. Som en del av 
detta har exempel på arbetssätt och åtgärder för att minska 
värmestress och översvämningsrisker, förbättra luftkvaliteten 
och minska sårbarheten i samhället tagits fram och deras 
betydelse med avseende på ett flertal miljömässiga och social 
aspekter belysts.

För att klara ”den största utmaningen för vår generation” 
bör regeringen utse ett departement som har samordningsan-
svaret för frågor om anpassning till ett förändrat klimat. Idag 
är det allas eller ingens ansvar, varför hittills alltför lite görs på 
statlig nivå. Det råder delade meningar om Sverige har någon 

utpekad nationell strategi och vilken myndighet som egentligen 
har huvudansvaret. Bara att detta är oklart säger en del. Det 
finns inte någon långsiktighet på statlig nivå i hur klimat- 
anpassningen ska gå till, vem som ska göra vad och hur det  
ska finansieras.

Det största problemet är det befintliga byggnadsbeståndet 
och här har kommunerna väldigt liten möjlighet att göra 
åtgärder. Det statliga anslaget för förebyggande åtgärder till 
översvämningar, ras och skred är endast på 18 miljoner i hela 
landet vilket är försvinnande litet i förhållande till behovet. 
Nya kreativa finansieringsformer behövs eftersom åtgärder 
enbart i Göteborg kommer att kosta 15-20 miljarder.

Staden efterlyser också ändringar i såväl plan- och bygglagen 
som miljöbalken med flera andra lagar för att undvika framtida 
suboptimeringar och onödigt långa handläggningstider.

Frågan har ibland väckts om det inte är dags att flytta 
Göteborg beroende på dess utsatta läge. I ett perspektiv fram 
till 2100 är min bedömning att det inte är aktuellt. På 300 års 
sikt kan situationen däremot vara en annan. Historiskt sett har 
Göteborg flyttats ett antal gånger, men äldre stadsbildningar 
var betydligt enklare än dagens komplexa struktur.

Text och foto: Ulf Moback, landskapsarkitekt Göteborgs stad 

Karta över 1600-1700-talets Göteborg; en befästningsanläggning.
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Göteborgs Hamn, Skandinaviens största, är under ständig utveckling – en utveckling som måste  
anpassas till den övriga stadsutvecklingen i Göteborg.

– Vi har släppt kajkanten och tittar på logistikytor och lageretableringar, säger Arvid Guthed,  
hamnutvecklingschef och fortsätter:

– En attraktiv hamn kan dessutom inte bara satsa på blöt infrastruktur. Järnvägen är oerhört viktig, 
det tycker de flesta, säger han.

HAMNBANAN, en mil enkelspårig (!) järnväg som är den enda 
spåranslutningen till Skandinaviens viktigaste hamn, är en 
flaskhals som påverkar övrig utveckling.

– Hamnbanan har varit en stor anledning till oro och en 
kritisk faktor. Men nu finns tre av fyra etapper i den nationella 
planen fram till 2025. Det är väldigt positivt, konstaterar Arvid 
Guthed, chef för Port Development vid Göteborgs Hamn.
Hur ser du på att Hamnbanan fortfarande är enkelspårig?

– Vi har haft en väldigt bra stegvis utbyggnad och har 
hittills inte slagit i taket för transportbehoven. Först blev 
banan elektrifierad, sedan blev sträckan signalreglerad och  
nu har dubbelspårsutbyggnadens tidigarelagts. Men det är  
i grevens tid och kan ske eftersom Volvo, Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen går in och finansierar.
Hur ser behoven ut i övrigt?

– Utifrån ett tioårsperspektiv har vi vad vi behöver när det 
gäller kajer och terminaler. Vi satsar på omlastningsterminaler 
i baklandet – hårdgjorda ytor med spåranslutning.

Göteborgs hamn har nyligen byggt en ny entré. Trafikverket 
har byggt färdigt väg 155 samt ytterhamnsmotet. Den nya 
entrén består bland annat av området Port Entry och en 
planskild korsning – en bro över järnvägen.

– Nu handlar det om att bygga ut järnvägskapaciteten i 
området och effektivisera. Vi har släppt kajkanten och tittat på 
logistikytor och lageretableringar, exempelvis så kommer 
Schenker ett etablera sig med ett stort lager för hamnrelaterat 
gods. Förhoppningsvis klubbas också en detaljplan för det 40 
hektar stora logistikområdet Halvorsäng i år.
Hur anpassas hamnens utveckling till den övriga stadens utveckling?

– Det finns tydliga kopplingar till stadsutvecklingen. 
Hamnens behov måste gå hand i hand med stadens behov.  
Till exempel är det viktigt att det går att komma till och från 
hamnen utan allt för stora barriäreffekter, men samtidigt tryggt 
och säkert. Placeringen av verksamheter med naturlig koppling 
till hamnen, som godsterminaler, hänger också samman med 
stadsutveckling. Hamnen är onekligen transportintensiv.
Vad händer på längre sikt?

– Sett utifrån en längre planeringshorisont kommer vi att 
bygga ut hamnen även i vattnet. Vi muddrar farleden till 
hamnen och muddermassorna kan användas till nya hamn- 
anläggningar, säger Arvid Guthed.

Text: Stefan Ljung. Foto: Göteborgs hamn

FAKTA HAMNEN I GÖTEBORG
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med 11 000 
fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via 
Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs 
Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot 
världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av 
fartygslinjer både inom och utanför Europa. 26 tågpendlar med 
dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en 
miljöklok direktlinje till Skandinaviens största hamn. I Göteborgs 
Hamn finns terminaler för energiprodukter, bilar, roro, containrar  
och passagerare.

Så mycket mer än bara en hamn

• 887 000 containrar, TEU 
• 549 000 roro-enheter
• 227 000 nya bilar 
• 1,7 miljoner passagerare 
• 20,4 miljoner ton olja 
• 41,8 miljoner ton gods

• 24 km kaj
• 146 direktlinjer
• 26 dagliga tågpendlar 
• 11 000 fartygsanlöp om året 
• 30 % av svensk utrikeshandel
• 4 600 passagerare varje dag
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KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTOG i april 2014 ett paket som 
innehåller en rad förslag inom områdena medborgardialog, 
e-demokrati, stadsplanering, principer för dialog, utbild-
ningsinsatser med mera. Fullmäktiges beslut kan beskrivas 
som ett ramverk för förbättrad kommunikation mellan 
Göteborgs medborgare och deras företrädare. Genom beslutet 
klargörs att tydlighet, delaktighet, öppenhet och återkoppling 
måste prägla dialogen. Beslutet gäller från och med 1 juli 2014.

SAMHÄLLET FÖRÄNDRAS

Sverige har förändrats sedan huvuddelen av dagens politiska 
partier bildades. Etablerade partier förlorar medlemmar och 
nybildade partier kan på kort tid få plats i folkvalda försam-
lingar. Nya sociala grupper uppstår kvickt genom den 
snabbhet till kommunikation som tekniken ger. Allt färre 
personer, ungefär fem procent, är idag medlemmar i politiska 
partier (på 80-talet var femton procent av befolkningen 
medlemmar i politiska partier). En följd är att en kontaktyta 
mellan politiker och medborgare förlorats. Infrastrukturen 
runt partipolitiken har förändrats och befintliga former för 
medborgerligt deltagande behöver ses över. Beslutet kan ses 
som en strävan om att stärka demokratin i ett samhälle där 
människor vill vara med och påverka, men inte väljer den 
traditionella vägen genom partierna.

BRIST PÅ UPPLEVT INFLYTANDE

Det finns en brist på upplevt inflytande bland medborgarna, 
trots att försök gjorts för att öka möjligheten till inflytande 
och kontakt med förtroendevalda. Ett av motiven för att 
genomföra stadsdelsreformen i Göteborg hade just medborgar-
fokus:

”Stadsdelsnämnderna skall stärka det demokratiska inflytandet 
över Göteborgs stads verksamheter. Göteborgarna får ökade 
möjligheter att delta i arbetet att utveckla och förbättra den 
kommunala verksamheten - både som förtroendevalda, som 
medborgare och som anställda i Göteborgs stad”

OLIKA SORTERS DIALOGER

Det uttrycks att kommunerna behöver utveckla dialogen, men 
vad menas med dialog? Medborgardialog kan röra beslut i 
nämnder, beredningar eller i kommunfullmäktige. Tanken är 
att en nämnd initierar dialog med medborgarna i ett särskilt 
ärende eller i en särskild fråga som man önskar belysa vidare. 

Brukardialog fokuserar på tjänster och service. Brukardialog 
sker främst mellan brukare och tjänstepersoner och syftar till 

att följa upp kvalitet och synpunkter. Tillsammans med  
den partipolitiska dialogen kompletterar brukardialog och 
medborgardialog varandra.

BEHOV AV DIALOG MED MEDBORGARNA
Göteborgs stad har under en tid bedrivit ett arbete med fokus 
på medborgarnas inflytande i den demokratiska processen. 
Med medborgare menas personer som har en aktiv relation 
med staden oavsett medborgarskap, till exempel boende och 
besökare. I begreppet inkluderas företagare och medlemmar i 
föreningar och ideella organisationer. Begreppet utesluter inte 
någon grupp med behov av service eller inflytande inom 
kommunens ansvarsområden.

Göteborg behöver utveckla nya former för dialog. Likt danska 
Århus kommun har staden nu formulerat principer för med- 
borgardialogen (principerna liknar de Malmö stad arbetade 
fram 2009).
u Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle 

grundar dialogen 

v Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör 
invånarna 

w När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst bli hörda 

x Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till del- 
tagande 

y Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas 

z Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas 

{ De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar 
beslutet. 

CIVILSAMHÄLLETS INTÅG I BUDGETEN

Begrepp som civilsamhälle och liknande har de senaste åren 
gjort allt större avtryck i styrande dokument för staden. Vid en 
jämförelse av budgetdokument blir det tydligt att frågan om 
civilsamhällets betydelse lyfts alltmer.

Bättre möjligheter för medborgerligt   deltagande i Göteborg

När Göteborgs Stad minskade antalet stadsdelar från 20 till tio beslutade kommunfullmäktige att staden 
skulle arbeta vidare för att ge stadsdelsnämnderna förutsättningar för inflytande och god kontakt  
med medborgarna. Utgångspunkten var att stadsdelarnas kompetens om lokala förhållanden borde 
användas för att utveckla staden tillsammans med medborgarna.



Bättre möjligheter för medborgerligt   deltagande i Göteborg

Det finns följaktligen ett behov av samarbete och samverkan 
utanför den kommunala organisationen och en politisk insikt 
om detta.

LOKALA KUNSKAPSBASER

Genom ett särskilt befolkningsansvar ansvarar stadsdelsnämn-
derna för befolkningen. I uppdraget ingår att ha kontakt med 
medborgare, att samverka för ökad effektivitet. Det handlar 
om att förbättra chansen till likabehandling över staden samt 
att spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen.

Inom området stadsplanering bidrar förslaget till att staden, 
genom särskilda lokala kunskapsbaser, ges möjlighet att 
strukturera erfarenheter och kunskap för att skapa en socialt 
hållbar utveckling. Den fysiska miljön kan då formas utifrån 
systematiserade sociala lärdomar. De lokala kunskapsbaserna 
föreslås utgå från följande huvudbegrepp: sammanhållen stad, 
samspel, vardagsliv, identitet, hälsa och säkerhet.

Med hjälp av kunskapsbaserna kommer stadsdelarna kunna 
dra slutsatser om behov ur ett sociorumsligt perspektiv. 
Utifrån dessa slutsatser kan prioriteringar, strategiska val och 
åtgärder göras i samverkan med andra kommunala förvalt-
ningar och aktörer. Inom området stadsplanering kommer 
stadsdelarna medverka tidigare i arbetet än förut.

EN ÖKANDE INSIKT

Göteborgs stad har arbetat fram en modell för medborgerligt 
deltagande och principer för dialog och står nu inför att 
sjösätta förslagen som presenterats. Inom staden finns en 
ökande insikt om att stadsdelar, facknämnder och medborgare 
behöver utveckla former för dialog. För att lyckas behöver en 
genomgripande dialogkultur utvecklas. Medborgare, brukare, 
föreningar, civila aktörer med flera. behöver kommunicera 
med staden och vice versa. När detta sker kommer parter 
bättre förstå de grunder som förtroendevalda har för besluts-
fattande. Dialogen kan då, i sig självt, bli en förutsättning för 
att besluten ska uppfattas som berättigade och bygga tillit. Om 
förtroendevalda har tillgång till underlag där medborgarnas 
uppfattningar och synpunkter uttrycks ger det möjlighet att 
bättre möta göteborgarnas behov. 

Det kan konstateras att arbetet med att forma förslaget tagit 
tid, men ibland är den bitvis krokiga vägen till målet väl så 
viktig. Att skapa skarpa möjligheter för en öppen dialog 
mellan medborgare och politiker är angeläget och det 
praktiska arbetet tar sannolikt aldrig slut. Kommunfullmäktige 
har nu beslutat att Göteborg ska arbeta i enlighet med för-  
slaget som uttrycker en strävan att involvera nya grupper i 

medborgardialogen. Staden förbereder sig just nu för att  
klara av den förväntan som uppstår i och med beslutet.

VAD ÄR DET SOM FÖRESLÅS I PAKETET?
Genom kommunfullmäktiges beslut tydliggörs roller, 
dialogens ramar samt på vilket sätt staden ska arbeta när det 
handlar om medborgerligt deltagande/medborgardialog. 
Beslutet innehåller följande delar:

◗ Sju principer för medborgardialog tydliggör ramarna för 
dialogen.

◗ Medborgarna ges möjlighet att lämna egna digitala 
e-förslag.

◗ Ett nytt arbetssätt för kommunikation mellan stadsdelar 
och planerande nämnder införs.

◗ Kompetenshöjande utbildningsinsatser om medborgerlig 
dialog genomförs över staden.

◗ Medborgarpaneler används lokalt i stadsdelarna och 
generellt för staden.

◗ Genom lokala kunskapsbaser ges planerande nämnder 
förutsättningar att arbeta utifrån befolkningsperspektivet.

◗ Rådslag mellan förtroendevalda leds av ansvarigt 
kommunalråd.

◗ De förtroendevalda har en nyckelroll i dialogen. 

◗ Användbara handböcker för medborgerligt deltagande 
och medborgardialog kommer att tas fram.

När beslutet fullföljs skapas möjligheter att arbeta mer 
likvärdigt över staden. Det handlar om att bygga en sund 
dialogkultur och därigenom bättre förutsättningar för ett 
kontinuerligt samtal mellan kommunen och medborgarna 
där civilsamhällets aktörer också finns med.
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Text: Stefan Lydén, medborgardialogsansvarig Göteborgs stad
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Potsdams stadsslott  
byggdes upp på nytt
En ny trend gör sig gällande idag i historiska tyska städer. Det gäller speciellt städer där oskattbara  
historiska byggnader förstördes under Andra världskrigets bombningar. Och det är gott om sådana.  
För närvarande återuppbyggs Berlins gamla stadsslott i dess ursprungliga stil i stadens centrum.  
Historiska garnisonsstaden Potsdam, sydväst om den tyska huvudstaden, har dock kommit betydligt 
längre. Stadens återuppbyggda kungliga slott, vars ruin raserades efter kriget, är nu färdigt. Branden-
burgs delstatsparlament har redan flyttat in i denna nygamla barockbyggnad.

Arkitekternas bild av slottet och dess omgivning i Potsdams centrum. Bredvid det återuppbyggda stadsslottet restaurerades även Potsdams Museum från  
samma tidsepok som det ursprungliga slottet. (Foto: Landtag Brandenburg)
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POTSDAMS KULTURLANDSKAP med sina palats och parker 
upptogs 1990 på Unescos världsarvslista och är ett mycket 
populärt turistmål. Under de senaste tio åren har antalet 
besökare mer än fördubblats till drygt en miljon per år. Cirka 
tio procent är utländska besökare. 

I och med Tysklands återförening 1990 blev Potsdam huvudstad 
i delstaten Brandenburg, varpå restaureringen av staden började 
med stormsteg. Idag fungerar stadens historiska och enastående 
vackra byggnader med parken Sans Souci som en betydande 
ekonomisk stimulans för Potsdams kommunala ekonomi. 

En färsk opinionsundersökning i Potsdam visar att 80 
procent av invånarna vill att historiska byggnader restaureras, 
bevaras och i möjligaste mån även återuppbyggs i gammal stil, 
även om detta finansieras genom höjda skatter. År 2005 
beslutade man att återuppbygga såväl Garnisonskyrkan som 
det helt förstörda stadsslottet från 1600-talet. Det finansierades 
dock nästan uteslutande genom privata donationer.

För en tillfällig besökare blir det allt svårare att hitta krigets 
spår i Potsdam, trots att staden bombades så sent som 14 april 
1945 av de allierade. Då lades stora delar av staden i ruiner, 
bland annat Garnisonskyrkan samt Alte Markt med stadsslottet, 
Nikolaikirche och rådhuset. 

Sanssouciparken med sina slott Sanssouci och Neues Palais, 
som idag lockar till sig flera miljoner turister varje år, klarade 
sig utan större skador. Det måleriska lustslottet Sanssouci med 
sina fontäner och vinterrasser, där redan Fredrik den Store 
vandrade, bjuder på en praktfull syn liksom allén till det så 
kallade Nya palatset, som är det sista stora slottet i preussisk 
barockstil. 

Det är framför allt Fredrik den Store som eftervärlden bör 
tacka för nästan alla Potsdams fenomenalt vackra byggnads-
verk. Det är inte svårt att räkna ut varför kurfurstar, kungar 
och kejsare valde att bygga sina residens i Potsdam. Alla har  
de vandrat under århundraden genom parken i Sanssouci, en 
park som hör till en av de mest betydelsefulla och största 
parkanläggningarna i Europa.

RIVNINGSVÅG

Efter kriget hamnade staden i den ryska sektorn, och den 
kommunistiska östtyska regeringen försökte medvetet radera 
ut minnet av Preussens storhetstid genom att riva bombade 
byggnader i stället för att bygga upp dem. På så sätt försvann 
såväl Garnisonskyrkan som stadsslottet ur stadsbilden.

Framför kyrkan Nikolaikirche låg tidigare stadsslottet, som 
nu håller på att återuppbyggas.

Slottet Cecilienhof i Potsdam var platsen för Potsdamkonfe-
rensen 1945 där de allierade beslutade om Tysklands indelning 
i fyra sektorer.

GARANTERAD TURISTMAGNET

Företrädare för turistbranschen i Potsdam och Brandenburg 
ställde sig från första början uttalat positiva till en återuppbyggnad 
av Potsdams stadsslott. Ändå var det många även i Potsdam som i 
början ifrågasatte beslutet om att återuppbygga stadsslottet. 

Den höga prislappen för slottsbygget ledde i början till en 
del kontroversiella debatter men genom att förespråkarna 
ständigt hänvisade till framtida potentiella intäkter kunde 
denna fråga i någon mån skjutas åt sidan.

Framförallt när privata donationer började strömma in, 
visade det sig dock ganska snabbt att förespråkarna utgjorde 
en stor majoritet i denna fråga.

Potsdams vackert  
restaurerade stads-
del, Holländer Viertel, 
från 1700-talet. Den 
preussiska kungen 
lät bygga stadsdelen 
för sina holländska 
hantverkare och 
stuckatörer, så att 
de skulle känna sig 
hemma.
(Foto: Markku Björkman)

Potsdams Alte Markt var 
länge en plats i stadskärnan 
där ingen ville vistas längre 
än nödvändigt. Torgets 
potentiella marknadsfö-
ringsvärde kommer att öka 
enormt i och med att det 
snart flankeras av ett nytt 
historiskt slott, förklarar 
Informationschefen för 
Brandenburgs delstats- 
parlament, Stefan Rabe,  
(i mitten av bilden) framför 
en modell av slottet.
(Foto: Markku Björkman)

Potsdams pulserande 
gågata, Branden-
burgerische Strasse, 
är idag en viktig 
ekonomisk faktor för 
Potsdam.  

(Foto: Potsdams stadsinfor-
mation)

Även i ett stort 
byggnadsverk, som 
Potsdams rekonstrue-
rade stadsslott är det 
detaljerna som gör 
det. Konstrestaura-
tören Maria Solis del 
Toro förbättrar här en 
målning som förestäl-
ler en av Preussen-
kungen Fredrik den 
Stores generaler.  
(Foto: Markku Björkman)
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– Den tidigare noggrant restaurerade gamla stadsdelen längs 
Potsdams gågata  och det så kallade Holländska kvarteret har 
sedan länge lockat till sig turister från hela världen.  Däremot 
har det hittillsvarande Alte Markt gett besökarna ett ytterst 
negativt intryck. Ett varuhus från DDR-tiden som präglat den 
öppna platsen har stått tomt de senaste åren. När slottet är 
färdigt kommer byggnaden att rivas. Därmed höjs platsens 
potentiella marknadsföringsvärde enormt i och med att den 
ersätts med ett nytt historiskt slott, förklarar Informationsche-
fen för Brandenburgs delstatsparlament, Stefan Rabe.

Enligt honom hade återuppbyggnaden av slottet inte varit 
möjligt utan mycket generösa donationer från företag och 
framför allt från några få privata donatorer. En av dem, den 
extremt historieintresserade industrimannen, Hasso Plattner, 
skänkte drygt 180 miljoner kronor till slottsprojektet.

– Återuppbyggnaden av slottet är en verklig byggnadsteknisk 
utmaning. Många av de ursprungliga historiska elementen har 
redan tillfogats. En av de första skulpturerna, som under drygt 
trettio år förvarades i Berlin, återvände strax före årsskiftet till 
sin ursprungliga plats, berättar Stefan Rabe.

Den historiska slottsfasadens första dekoration har därmed 
placerats på sin rätta plats. Det rörde sig om en restaurerad 
sandstensskulptur från 1700-talet som ska pryda slottets 
portal. Privatpersonen, Hans-Jürgen Zippel, som var född  
i Potsdam, men som idag bor i södra Tyskland, donerade  
7 miljoner omräknat i svenska kronor så att denna vackra 
skulptur kunde restaureras. 

ETT LYFT FÖR STADSBILDEN

Delstaten Brandenburgs parlamentspresident Fritsch uppma-
nar invånarna att delta med ytterligare mindre och större 

donationer till återupprättandet av andra delar av Potsdams 
centrum. Bredvid stadsslottet har man restaurerat även stadens 
gamla museum och kyrkan Garnisonskirche.
 Stadsslottets förespråkare drar paralleller till Dresden där 
rekonstruktionen av historiska kyrkan Frauenkirche har fått 
stor uppmärksamhet och bidragit till en tjugoprocentig ökning 
av besökstalen på tio år.  

Att dra paralleller till Dresden är naturligt, även om det  
för Potsdams del främst handlar om att stadslandskapet  
som helhet blir mer attraktivt. Eftersom slottet kommer att 
användas av delstatsparlamentet blir det inte primärt ett 
”musealt” besöksmål. Däremot blir det ett odiskutabelt ett  
lyft för exteriören.

Turismen i Potsdam har en absolut nyckelroll eftersom 
inkomster från besökare har mycket stor betydelse för stadens 
och regionens inkomster. Ökande besökstal ger positiva 
effekter på hotell- och restaurangbranschen, transportsektorn 
och detaljhandeln, vilket i slutändan ökar skatteintäkterna.

När man i det här sammanhanget använder historiska 
monument och historiska minnen som exempelvis ett åter- 
uppbyggt stadsslott anses det i vid mening handla om ett 
kommersiellt historiebruk. 

Dessutom betraktas historisk arkitektur allmänt som 
identitetskapande, vilket också gäller i högsta grad i Potsdam 
där man hellre tänker sig tillbaka till Preussenkonungen, 
Fredrik den Stores glansfulla dagar än till Tredje Rikets 
ödesdigra år. Därför var beslutet att använda stadsslottet i 
Potsdam till säte för delstatsparlamentet mer än genialt. Det 
passar väl in i ett traditionellt koncept, som gör slottet till ett 
representativt regionalt maktcentrum i en modern demokrati.
Text: Markku Björkman, frilansjournalist
Källa: Tyska BauNetz

Potsdams historiska Sans Souci-park har en yta på 2,89 kvadratkilometer. Öster om terrassen vid Sanssouci- slottet 
från 1745 ligger sedan den 17 augusti 1991 begravningsplatsen för den preussiske kungen Fredrik II och hans sju 
hundar. (Bild: Potsdams turistinformation)
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Mer om den här och andra tjänster 
hittar du på: www.umea.se/jobb

En av Sveriges mest växande städer 
behöver dig. Umeå kommun söker:

Förrättningslantmätare
Som förrättningslantmätare i Norrlands största stad har du chansen 
att, i närhet med övriga verksamheter som arbetar med samhälls-
byggnad, vara en del av flera stora samhällsbyggnadsprojekt.

Inom lantmäteri arbetar vi inom ett brett verksamhetsspektra med 
en samlad kompetens inom bl.a. geodetisk mätning och beräkning, 
stomnät, fastighetsbildning, fastighetsregistrering, kartbasförvaltning, 
system-utveckling, adress- och namnsättning, tryckta- och digitala kartor, 
analyser och visualiseringar, 3D-modellering. Våra yrkesgrupper består 
av förrättningslantmätare, GIS-ingenjörer, kartingenjörer, karttekniker, 
kart- och webbutvecklare, lantmäteriingenjörer, mätningsingenjörer, 
mätningstekniker samt tekniska lantmätare.

ÅTERUPPBYGGDA ELLER  
RESTAURERADE TYSKA SLOTT:

1. POTSDAMS STADSSLOTT är ett rekonstruerat barockslott i Potsdam, 
Tyskland, ett par mil sydväst om Berlin.  Slottet ligger mellan det gamla mark-
nadstorget och det nuvarande Hotel Mercure i centrala Potsdam. Det stod 
klart årsskiftet 2013/2014 som en utvändig rekonstruktion av det tidigare 
barockslott som förstördes i andra världskriget och därefter revs.

2. BERLINS STADSSLOTT, Berliner Stadtschloss, huvudresidenset för mark-
grevarna och kurfurstarna av Mark Brandenburg, var uppfört i omgångar 
från mitten av 1400-talet till 1800-talet. Under andra världskriget förstördes 
slottet till stora delar. År 2007 beslutades att en rekonstruktion av det gamla 
slottets yttre ska uppförs igen. Byggstarten av rekonstruktionen, som kom-
mer att få namnet Humboldtforum, startade 12 juni 2013 och för närvarande 
pågår bygget för fullt.

3. SLOTTET CECILIENHOF ligger i Potsdam utanför Berlin i Tyskland. På 
Cecilienhof hölls Potsdamkonferensen under sommaren 1945, vid vilken 
överlades om hur det besegrade Tyskland skulle administreras efter andra 
världskriget.

Huset byggdes i engelsk lanthusstil efter ritningar av Paul Schultze-Naum-
burg 1914-1917. Numera fungerar slottet delvis som exklusivt hotell, delvis 
som museum.

4. NEUES PALAIS (”Nya palatset”) är ett slott som ligger i parken nära Sans-
souci i Potsdam, Brandenburg, Tyskland. Det byggdes 1763-1769 på uppdrag 
av Fredrik II av Preussen. Slottet användes under det Tyska kejsardömet 
fram till 1918 som huvudsakligt residensslott för kejsarfamiljen. Slottet, som 
genomgår en omfattande restaurering sedan Berlinmurens fall, är också ett 
museum och öppet för allmänheten. Communs, annexbyggnaderna på slottets 
västra sida, inrymmer idag huvudbyggnaderna för Potsdams universitet.

5. SANSSOUCI (franska: utan bekymmer) är ett slott och en park i Potsdam 
utanför Berlin, Tyskland. Sanssouci uppfördes 1745–1747 av Fredrik den 
store som sommarresidens och ritades av arkitekten Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff. I parken, som rymmer många fontäner och skulpturer, finns 
flera berömda byggnadsverk av stor historisk betydelse. Bland annat tehuset 
i rokokostil och lustslottet Charlottenhof ritat av Karl Friedrich Schinkel. 
Slottet ingår i världsarvet Palats och parker i Potsdam och Berlin.

Källor: Preussische Kulturbesitz & Stadt Potsdam. 
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ÄR CYKLISTEN KONKURRENSKRAFTIG för centrumhandeln  
i jämförelse med andra trafikantgrupper? Denna frågeställning 
ville trafikplanerarna på Växjös tekniska förvaltning ha svar på 
för att få mer kunskap och argument kring cyklisters respektive 
bilisters betydelse för livskraften i Växjös centrumhandel. 
Resultatet var entydligt – cyklister har en signifikant betydelse 
för centrumhandeln, men det dög inte som argument för 
handlarna. De ropar fortfarande efter åtgärder för att göra det 
enklare för bilisterna.

Växjö är platsen vid sjöarna där vägarna möts. Så poetiskt och 
vackert ursprung har ortsnamnet Växjö, som ligger omgärdad av 
inte mindre är sju sjöar mitt i småländska Kronobergs län. Växjö 
kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner med 86 000 
invånare och den fjärde största tillväxtregionen i Sverige. Här 
finns ett starkt entreprenörsklimat och ett växande universitet. 
Idag bor 68 000 invånare i staden, som just nu växer med cirka 
1000 personer/år. Kommunledningen har som målsättning att i 
tätorten bli 100 000 invånare till 2030. Växjö uppfattas nog av 
många som en småstad, men tillväxten gör att den snart kommer 
att förvandlas till en liten storstad med dess för- och nackdelar.

Växjö kommun har en stark miljömedveten profil som satsar 
på hållbar utveckling inom många områden, till exempel 
byggande och energiområdet. Epitetet ”Europas grönaste stad” 
är inget som kommunen själva hittat på. När BBC på 1990-talet 
gjorde ett tv-program om städer som lyckats med miljöarbete, 
fick filmteamet tipset att åka till Växjö. Anledningen till detta 
var dels det uppmärksammade arbetet med att förbättra de 
stadsnära sjöarnas vattenkvalitet, dels att Växjö redan 1990 gick 
över till att elda med flis i kraftvärmeverket som försörjer 
kommunen med såväl värme som el. Efter att programmet sänts 
i England blev Växjö framlyft i en mängd sammanhang och 
besökare från när och fjärran har därefter kommit för att höra 
om Växjös arbete. Långsiktigt och strategiskt arbete med 
miljöfrågor har sedan dess legat högt på politikernas agenda 
oavsett vilken partikonstellation som styrt kommunen.

Bland miljöfrågorna är arbetet med stadens trafik vad gäller 
framkomlighet, buller och luftföroreningar naturligtvis viktigt. 
Ett högt ställt mål i stadens miljöprogram är att Växjö ska vara 
en fossilbränslefri kommun senast 2030. Redan idag har 
koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter 
minskat med 43 procent sedan 1999. För att uppnå målet 
fossilbränslefritt görs en mängd åtgärder för att minska utsläp-
pen från trafiken som till exempel övergång till miljövänliga 
drivmedel för kommunens bilar och maskiner och byggande av 
laddstolpar till elbilar.

Växjö – inklämd mellan sjöar - är problematisk ur trafiksyn-
punkt. Eftersom staden expanderar både inåt, genom förtätning, 
och utåt, genom exploatering av orörd mark, ökar trafiken på 
huvudlederna. En stadskärna som är ganska liten medför att de 
alternativa vägarna är förhållandevis få med köer och trafik-

Är cyklister betydelsefulla  
konsumenter för centrumhandeln?

stockning som följd. Åtgärder behövs för att avlasta 
huvudvägnätet och mycket av kommunens åtgärder har 
under de senaste åren handlat om att förmå fler att använda 
cykel och kollektivtrafik. Parkeringsavgifterna i zon 1 i 
centrum är relativt höga (18 kr/tim) och för att förenkla 
framkomligheten för cyklister genom stadskärnan är det 
tillåtet att cykla på stadens gågator. Dessutom har nya 
cykelvägar byggts i stor omfattning under de senaste åren 
och förra året byggdes stadens första bussprioriterade körfält, 
allt som en del i att minska bilismen i centrum. Samtidigt 
pågår en dragkamp mellan det externa köpcenter, som 
etablerades i stadens utkant för tre år sedan, och citys 
handlare för att behålla konsumenterna. Redan det första 
året förlorade cityhandlarna 20 procent. Cityhandlarnas 
lösning på problemet är att öka antalet parkeringsplatser och 
att sänka parkeringsavgifterna. 

För att från kommunens sida skapa argument för tesen att 
det inte bara är bilisterna som har betydelse för centrumhan-
delns livskraft tog kommunens tjänstemän initiativet till en 
undersökning. Med hjälp av Handeln Utredningsinstitut, 
HUI, genomfördes 2010 en konsumentundersökning för att 
klarlägga cyklisternas betydelse för handeln i Växjö. Målet 
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var att ge Växjö kommun underlag för att utveckla cyklandet i 
staden. Undersökningen genomfördes som öga-mot-öga 
intervjuer med fem enkla frågor. 281 personer intervjuades 
och svarsfrekvensen var 62 procent.

Av de som tillfrågades om hur de tagit sig till centrum 
svarade 35 procent att de tagit sig dit med bil och resten med 
cykel, till fots eller med tåg. Andelen cyklister var 29 procent, 
det vill säga nästan lika många som bilisterna. Andelen som 
använde miljövänliga färdsätt (cykel, till fots, tåg, buss) var 
sammanlagt 65 procent. Det ärende som de flesta lyfte fram, 
35 procent, som huvudsyftet med besöket i centrum var 
shopping. Det sammanlagda ekonomiska värdet som bilister 
angav att de spenderade under sitt besök i centrum var 290 
kronor, medan cyklister spenderade 260 kronor, det vill säga 
nästan samma belopp. Resultatet av undersökningen var 
entydig. Cyklister har en signifikant betydelse för centrum-
handeln i Växjö. Totalt står de för drygt 20 procent av 
omsättningen i Växjö city om man lägger samman siffrorna 
för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang och café. 

Tyvärr togs inte undersökningen emot positivt från 
centrumhandlarna. De ansåg att den var en beställningspro-
dukt från cykelförespråkare från kommunen och politiken och 

att undersökningen gav de svar som beställaren ville ha. 
Centrumhandeln fortsatte med andra ord att ställa krav på 
politiken att göra det enklare och billigare för bilister att 
parkera i centrum. Och hotet från det externa köpcentret, 
Samarkand, är reellt. Fortfarande tappar centrum i omsätt-
ning i jämförelse med Samarkand och handlarna kräver att 
politiken handlar. Det gjorde att tekniska nämnden i december 
tog beslutet att införa gratis parkering på lördagar från klockan 
12.00, vilket innebar ett inkomstbortfall för kommunen på 
cirka 1 000 000 kr.

Växjö står inför ett vägskäl. Målet med 100 000 invånare  
i staden kommer innebära en än större belastning på det 
befintliga vägnätet. Om staden ska kunna locka så många fler 
att vilja bo i staden måste den upplevas som attraktiv och här 
är trafiken en knäckfråga. Uppgiften för oss tjänstemän och 
för våra politiker blir att övertyga de som bor nära staden att 
övergå till att cykla, åka buss, tåg eller gå. Bilen får bli 
alternativet endast för de som inte kan välja de miljövänliga 
färdsätten, det vill säga de som bor på landsbygden långt från 
staden och utan möjlighet att använda kollektivtrafiken.
Text: Maria Sundell Isling, teknisk chef, Växjö kommun
Foto: Växjö kommun/ Mats Samuelsson

För att förenkla framkomligheten för cyklister är det tillåtet att cykla på Växjös gågator.
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STADSKÄRNAN PÅVERKAR hela stadens varumärke!  Många 
intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och 
vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler 
invånare, besökare, studenter och entreprenörer. Frågan om 
vem som ansvarar för arbetet med att utveckla stadskärnan 
diskuteras på många håll. Vår erfarenhet visar att alla 
intressenter måste samverka och gemensamt agera för att 
hantera frågor som rör stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, 
trygghet och marknadsföring.

Alla kan bidra på olika sätt, utmaningen är att enas kring en 
gemensam vision med gemensamma mål.  Sedan Svenska 
Stadskärnor bildades 1993 och utmärkelsen Årets Stadskärna 
instiftades 1995 har vi sett ett otal exempel på vad som händer 
när städer och orter bestämmer sig för en långsiktig vision och 
mål som involverar stadskärnornas aktörer och intressenter. 
Människor från den privata och offentliga sektorn stöter och 
blöter idéer för att hitta konstruktiva lösningar. 

När Svenska Stadskärnor bildades 1993 handlade det om att 
möta konkurrensen från externhandeln. Under årens lopp har 
vi sett hur stora städer brottas med segregation, överbelastad 
infrastruktur och bostadsbrist. Även de mindre städerna 
känner av urbaniseringens effekter. I deras fall handlar det om 

att attrahera investeringar, arbetstillfällen och nya invånare. 
Världen förändras och så har även vi inom Svenska Stadskär-
nor gjort. För att möta konkurrensen krävs kompetensutveck-
ling, forskning, erfarenhets- och kunskapsutbyte och inte 
minst inspiration från våra internationella kollegor. Allt detta 
kan vi erbjuda våra medlemmar och partners idag. 

Här har vi en del att lära av externhandelns och galleriornas 
arbetssätt och offensiva marknadsföring. De insåg tidigt att 
det krävdes mer än bara shopping för att få folk att ta bilen till 
de ”nya planteringarna ute på åkerfälten”. De erbjöd under-
hållning, äventyr, generösa öppettider samt gratis parkering. 
De gör de fortfarande. 

Stadskärnans mångfald av kulturutbud, historiska rötter, 
parker, arkitektur är starka kort i rätta händer. Det har 
köpcentra svårt att slå! Våga tänka kreativt, släpp loss fantasin 
när ni ska enas kring en vision! Ta hjälp av erfarna experter 
och lär av köpcentras arbetssätt.

Framtidens vinnare är städer som visar respekt för samver-
kan och satsar på äkta värderingar och konsumtionsmönster 
som bottnar i en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet!

Björn Bergman, vd Svenska stadskärnor

 
framtidens vinnare

FAKTA:
Svenska Stadskärnor är  
en icke-vinstdrivande 
organisation som samverkar 
med Sveriges Kommuner  
och Landsting, SKL, Svensk 
Handel, Fastighetsägarna 
Sverige, Visita, Trafikverket, 
Boverket och ett 150-tal 
enskilda företag, kommuner, 
samverkansorganisationer, 
konsultföretag, arkitekt- 
kontor samt nätverket 
Centrumutvecklarna.se  

Stadskärnan
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Anmäl dig nu på www.skt.se!

Missa inte

KT:s Ledarforum 2014 
21 - 22 oktober i Sigtuna

• Omvärldsbevakning 
 Norge

• Ledare i kreati vt kaos

• Samverkan med 
 framgång

• Ledarskap under ett 
 valår

Fotograf: Linus Hallgren 

Stadskärnan
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Urban Grönska  
– från arkitektdröm till verklighet
IDAG ILLUSTRERAS arkitekters visioner av hållbar stadsbygg-
nad med vegetationsbeklädda byggnader och andra gröna 
miljöer i stadsrummet. Tyvärr har ingen hänsyn tagits till att 
växterna behöver substrat och plats för rötter för att kunna 
växa. Utformningen behöver anpassas och det ska vi ordna 
inom projektet BiodiverCity. Först då kan vi förverkliga de 
många positiva effekter som urban grönska medför.

För dryga 10 år sedan var gröna inslag en ofta en mycket 
lågt prioriterad fråga i projekt för hållbar stadsutveckling, om 
de alls fanns med. Hållbarhet handlade då framför allt om 
energianvändning och återvinning. Sedan några år är det 
annorlunda, urban odling är hett och den urbana grönskan 
finns med på snart sagt varje visionsbild över stadsmiljöer och 
enskilda byggnader. Här är ett par exempel från utbyggnads-
områden i Malmö: Västra Hamnen och Hyllie. 

Det är en glädjande utveckling, eftersom grönskan kan 
medföra så många positiva effekter – förbättrad hälsa, bättre 
mikroklimat, minskade dagvattenmängder, bullerdämpning 

och biologisk mångfald för att nämna några. Och med hjälp 
av grönska kan vackra, trivsamma och attraktiva urbana 
miljöer skapas. Miljöer som inbjuder till möten och olika 
aktiviteter som odling, och som möjliggör förståelse och 
kunskap om natur och miljö för barn och vuxna. 

Skärskådar man visionsbilderna inser man dock att det ofta 
inte finns någon realism bakom dem. Där finns inte utrymme 
för vare sig substrat eller växtrötter, inte stöd eller plats för 
växter. Visionerna ser snygga ut men är orealistiska då man 
inte tagit hänsyn till växternas behov och hittills har kunskap 
och erfarenheter saknats för att realisera den eftertraktade och 
välbehövliga grönskan. Kort sagt, det finns ett glapp mellan 
vision och verklighet. Det glappet arbetar vi för att överbrygga 
i projektet BiodiverCity som Malmö stad just nu driver i 
samverkan med en lång rad aktörer.  

I arbetsgrupper med många olika kompetenser – ekologer, 
arkitekter, byggare, landskapsarkitekter, ingenjörer och andra 
experter– arbetar vi fram koncept för urbana biotoper. Med 
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biotoper menas här små naturliknande områden. Målet är att 
biotoperna ska fungera ur en rad olika synvinklar. Framför allt 
ska de gynna den biologiska mångfalden, men de ska också 
vara lättskötta, vackra, trygga och hållbara på lång sikt. 
Resultatet blir innovativa produkter, processer och metoder 
som i de flesta fall omsätts i verkliga byggprojekt.

Ett sätt att få in mycket grönska i stadsrummet på platser 
där det är olämpligt att plantera träd i marken, är att låta 
klängväxter klättra på olika strukturer. En arbetsgrupp arbetar 
med detta som vi kallar tredimensionell grönska. I projektet 
bygger Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, cykelställ där 
grönskan integreras i konstruktionen. Malmö stads gatukon-
tor har tagit fram ett koncept för en konstruktion som dels ska 
fungera som ”häng” för studenter på Malmö högskola ,och 
dels bromsa upp vinden på en bred, havsnära gata och gynna 
den biologiska mångfalden. Konstruktionen i sig är utformad 
för att vara snygg även under de tider på året då inte alla växter 
är gröna. 

Har då BiodiverCity  
lyckats med att överbrygga glappet mellan 

dröm och verklighet?

En annan arbetsgrupp arbetar med gröna tak. Gröna tak 
innebär i Sverige i de flesta fall en tunn, prefabricerad matta 
med torktåliga växter, framför allt Sedum-arter och mossa. I 
Malmö finns inslag av gröna tak i de allra flesta nyproduktio-
ner av bostadshus idag, framför allt tack vare att vi tillämpar 
grönytefaktor som kräver en viss mängd grönska på tomten. 
Genombrottet kom under byggandet av Bo01-området för 
femton år sedan. Tak-mattorna är tillräckligt lätta för att de 
flesta tak ska klara vikten och bidrar med många nyttor: de 
fångar uppemot hälften av allt regnvatten som faller på dem 
under ett år, de är bullerdämpande och de är bättre för 
biologisk mångfald än hårda tak.

 
SVERIGEUNIKA GRÖNA TAK 

Men gröna tak som anläggs med tjockare och varierande 
substrat och andra växter levererar ännu större nyttor, inte 
minst är de bättre för den biologiska mångfalden. I projektet 
bygger vi sju olika gröna tak som är unika i Sverige. De utgör 
biotoper som efterliknar strandängar, torrängar, kalkstäpper 
och ruderatmarker (det vill säga gamla industri-, hamn- och 
järnvägsområden), tak som byggs upp med lättviktsmaterial 
som halm och hampa och på tak oprövade material som bio- 
kol. En innovationsupphandling av biotoptak genomförs för en 
befintlig skolbyggnad. Upphandlingen gäller ett tak som både 
har låg vikt och som gynnar biologisk mångfald mer än de 
vanliga moss-Sedummattorna.  

På Bäckens förskola i Tygelsjö i Malmös utkant byggs flera 
olika biotoper. Fjärilsängar och strandbiotoper anläggs i stora, 
flyttbara lådor. Fjärilar behöver både värdväxter där de 
utvecklas från ägg till fjäril och nektargivande växter för föda 
som utvecklade fjärilar. I några av lådorna placeras små öppna 
vattenmagasin med funktion som tillgängligt vatten för 
insekter och fjärilar samt för växterna. Växtvalet har gjorts 
med särskild tanke på soligt, blåsigt, torrt och utsatt läge. 
Lådorna ställs i formen av ett uteklassrum och golvet är ett 
trädäck med en sandyta intill för att ge strandkänsla. Olika 
biotoper, med namn som fågelskogen och strandskogen har 
också anlagts genom markplantering.

GRÖNA FASADER 

Gröna fasader är en given lösning för att förgröna den täta 
staden. SLU och Peab är huvudansvariga för ett delprojekt där 
två olika modulsystem för gröna fasader satts upp i Varvssta-
den i Västra Hamnen i Malmö – ett där växter planteras i 
fickor i en väv med pimpsten och kompost och ett där de sitter 
i mineralull i metallfack. Växterna har suttit uppe i en eller två 
vintrar och dessförinnan köldbehandlats i växthus. Försöket 
har givit många intressanta resultat, framför allt har ett antal 
växtarter lämpade för gröna fasader i sydsvenskt klimat 
identifierats – något som inte gjorts tidigare. 

I stadsdelen Seved har också föreningen Odlaistan tillsam-
mans med boende byggt en ätbar, grön vägg. Växterna i väggen 
byts ut höst och vår, på så sätt finns alltid tillgång till säsongens 
grönsaker och kryddgrönt för skörd. Även gröna väggar med 
klängväxter anläggs. Här ligger fokus på innovativa ställningar 
anpassade till fasad och plats. 

Det skuggiga läget på en bostadsgård i Västra Hamnen 

Barn och personal på Bäckens förskola planterar växter i den mobila 
strandängsbiotopen. Foto: Malmö stad
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FAKTA BIOKOL
Biokol är organiskt material (trä, halm o.d.) förbränt vid låg syretill-
gång, så kallad pyrolys. Kunskapen om att kol kan ha jordförbättran-
de egenskaper återuppstod när man fann stora områden i Amazonas 
med svart, mycket bördig jord med hög halt av kol. Kolinblandningen 
dateras till perioden mellan 450 fKr och 950 eKr. 
Den har mänskligt ursprung och är inte resultatet av till exempel 
vulkanutbrott. Jordar med inblandning av biokol har hög vatten- och 
näringshållande förmåga, och har hög tillväxt av både åkergrödor 
och träd jämfört med jord utan biokol. Biokol bryts ner mycket lång-
samt och de jordförbättrande egenskaperna består i tusentals år. 

används för att få en bra miljö för den skogsbiotop som anläggs 
där. Hela gården kommer att vara utformad som en skog, där 
gångvägar och miljöhus ligger insprängda i den gröna helheten. 
Ett liknande angreppssätt används i en del av Varvsparken i 
samma stadsdel, där en artrik skogsbiotop etableras. 

Valet av substrat är en avgörande faktor för att få växter att 
överleva på lång sikt i utsatta lägen som tak, fasader och 
odlingskärl. Även när biotoper byggs upp på marken krävs att 
jordmånen gynnar den vegetation man vill ha på platsen. 
Diskussionerna har gått heta i arbetsgrupperna om rätt 
näringsmängd, fuktighetshållande och näringshållande 
förmåga och användning av det nya supermaterialet biokol (se 
faktaruta). På tak ska substraten även vara lätta. Vi har försökt 
att ha ett miljötänk vid valet av substrat, undvika ändliga 
resurser och sådana som kräver långa transporter. 

Skötsel är en annan nyckelfråga för att biotoperna ska 
kunna överleva på lång sikt. Kunskapen hos både beställare 
och utförare om hur de ska skötas är liten, eftersom denna typ 
av vegetationsanläggningar är ny. En arbetsgrupp har jobbat 
fram en mall för skötselplaner för att underlätta det framtida 
arbetet med att utveckla biotoperna i önskad riktning. En stor 
hjälp är att använda bilder för att kommunicera hur det 
önskade målet med biotopen ser ut på sikt. En annan 
användbar strategi är att utgå från mål- och behovsstyrd 
skötsel i stället för regelbunden skötsel av viss karaktär. 

Har då BiodiverCity lyckats med att överbrygga glappet 
mellan dröm och verklighet? Vi har kommit en god bit på väg 
genom att med många olika kompetenser arbeta fram koncept 
som har väldigt goda förutsättningar för att göra den täta 
staden grönare och gynna den biologiska mångfalden. 
Eftersom projekttiden är kort – bara två år – kommer vi inte 
inom projekttiden att hinna följa upp resultatet. Vi hoppas 
dock på fortsatt finansiering från Vinnova för att både kunna 

utvärdera det vi byggt under projektet och att tillämpa våra 
lösningar i större skala.

BiodiverCity leds av Malmö stad. Övriga partners är SLU 
Alnarp, MKB, Skanska, Briggen, Hauschild+Siegel, ByggVesta, 
Peab, Markkompaniet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sydväst 
arktitekter, Watreco, Gröna Tak-institutet och White. 
Vinnova är finansiär. Du kan läsa mer om projektet på  
www.malmo.se/biodivercity. Där finns också information om 
projektets slutkonferens som äger rum i Malmö 3-4 september 
i år. 
Text: Annika Kruuse, fil dr/projektledare.

Hauschild+Siegels hus Barcelona i Västra Hamnen har bland annat fått grönt tak och en nedsänkt biotop som tar hand om dagvattnet. Foto: Cord Siegel

Visionsbild från Hyllie, Malmö stad.  
Illustration: David Wiberg
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Nya Lundberg 20-serien
Kom och provkör våra nya 20-serien 
maskiner från Lundberg med hel 
automatisk CAN-BUS system under 
vår Road Show.
Luleå v. 34 
Skellefteå v. 34 
Sundvall v. 35 
Örnsköldsvik v. 35 
Östersund v. 35 
Umeå v. 36 
Jönköping v. 37 
Växjö v. 37 
Kalmar v. 37 

Mjölby v. 38 
Örebro v. 38 
Karlstad v. 38 
Göteborg v. 39 
Gotland v. 40 
Stockholm v. 40 
Västerås v. 41 
Trelleborg  v. 42

Stadsbyggnadskontoret i Malmö söker

Stadsingenjör/Avdelningschef 
Allan Almqvist slutar sitt uppdrag som avdelningschef för att arbeta  
vidare med strategiska frågor inom Geodata. Vi söker nu hans efterträdare.

Vill du vara med och leda samhällsbyggnadsutvecklingen i Malmö,  
en av landets mest spännande och utvecklande städer?  
Vi söker nu en Stadsingenjör/Avdelningschef för  
Stadsmätningsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Stad!

Läs mer på malmo.se/jobb! 

Din ansökan skickar du också via malmo.se/jobb  
senast den 17 september!

Välkommen till Malmö!
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Sollentuna 
utvecklar 
kollektiv- 
trafiken 
med linbana
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TROTS ATT LINBANOR är en gammal idé ger de en känsla av 
nyhet och framtid när de kommer på tal som kollektivtrafik-
lösningar i stadsmiljö. I Sverige förknippar vi oftast linbanor 
med skidorter och liftsystem men de kan även hjälpa till att 
lösa kommunikationsbehov på ett ekonomiskt och estetiskt 
bra sätt. Vem vill inte sväva i det blå då och då?

I Sollentuna har kommunen i en förstudie tittat på möjlig-
heten att trafikera den nya stadsdelen Väsjön med linbana till 
och från Häggviks pendeltågsstation. Behovet är att skapa en 
bra kollektivtrafiklösning för det nya bostadsområdet som 
även råkar innehålla en för stockholmsförhållanden välbesökt 
skidbacke.

– Linbanan blir ett bra alternativ för att kollektivt ta sig till 
det nya området som nu växer fram vid Väsjön. Linbanan ger 
också nya förutsättningar för den fortsatta planläggningen, 
säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i kommunstyrelsens 
plan- och exploateringsutskott. 

Det finns olika exempel på linbanesystem i urbana miljöer 
i andra delar av världen där de fungerar som en naturlig del  
av kollektivtrafiksystemet. I Singapore, London, Koblenz, 
Caracas med flera fyller linbanorna kommunikationsbehov för 
både fattiga och rika och även för nyfikna turister. Att åka 
linbanan över Themsen har blivit ett måste för Londonturisten.

I området kring Väsjön planerar Sollentuna kommun för 
cirka 3 000 bostäder i form av både flerfamiljshus och villor. I 
området ska även service upprättats i form av förskolor, skolor 
och äldreboende med mera. Från Väsjön är det cirka 2,6 
kilometer till Häggvik. 

I programförslaget för den nya linbanan tittar kommunen 
bland annat på en lämplig sträckning och på samhällsekono-
miska kalkyler. Samhällsekonomiskt har linbana en stor 
potential att konkurrera med bussen som kollektivtrafik och 
bilen som färdmedel. Fördelar för resenärerna är hög fram-
komlighet och kort restid. Andra fördelar är att det går fort att 
bygga, har liten miljöpåverkan när det gäller luft och buller, 
tar lite mark i anspråk och är ekonomiskt fördelaktigt jämfört 

med exempelvis spårbunden trafik.
Linbana är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika typer av 

system för persontransporter, där moduler är upphängda i 
vajrar till exempel skidliftar, kabinbanor och gondolbanor. 
Det som skiljer dem åt är bland annat upphängning (det vill 
säga antalet bärvajrar och dragvajrar), åkegenskaper, modulernas 
utformning, kapacitet, hastighet.

Gondolbanor karaktäriseras av att systemet består av flera 
mindre enheter som drivs runt i systemet med hög turtäthet. 
Vanligt är att gondolbanorna har kopplingsbar klämma, vilket 
möjliggör att gondolerna kopplas av från vajersystemet vid 
stationerna och istället drivs runt av roterande gummihjul eller 
kedjesystem. I och med denna drift vid stationerna kan gondo-
lernas hastighet sänkas utan att det påverkar övriga gondoler 
som drivs av vajersystemet.

I Sollentuna är huvudalternativet en gondolbana. Gondoler 
rymmer upp till 8-10 sittande personer per modul. Karaktäris-
tiskt för gondolen är att den i princip är stillastående vid 
stationerna och att insteget är i nivå med stationsplattformen, 
vilket underlättar påstigning även för exempelvis rullstolsbur-
na eller med barnvagnar.

En av de främsta fördelarna med ett gondolbanesystem är 
att en mycket hög turtäthet kan uppnås. Hastigheterna på en 
gondolbana uppgår till 5 meter per sekund, motsvarande 18 
kilometer i timmen, och ett flertal korgar i systemet innebär 
att väntan på nästa korg blir minimal. Tekniskt finns möjlig-
heten att driva gondoler i upp till 6 meter per sekund, men 
juridiska begränsningar med hänsyn till framförallt säkerhet 
sätter gränsen vid 5 meter per sekund i Sverige.
Hur planeringen för linbana utvecklar sig kommer man att 
kunna följa på www.sollentuna.se.

Text: Peter Holstad, kommunikatör Sollentuna kommun
Foto: Stefan Larsson

Storstadsområden brottas med trängsel och miljöproblem orsakade av tåg- och biltrafik. Hur 
kan man undvika det? Sollentuna kommun planerar för en linbana mellan pendeltågstationen  
i Häggvik och det nya bostadsområdet Väsjön. 



32 STADSBYGGNAD  4 · 2014

TEMA

KT är medlem i IFME, International Federation of 
Municipality Engineering. IFME:s GBoD, General Board 
of Directors, håller två möten per år. Varje medlemsland 
utser sina representanter. Vårmötet 2014 hölls i början på 
maj i Perth, Skottland. 

Fler medlemsländer än någonsin var representerade den här 
gången. KT:s ordförande Bo Bäckström och internationella 
samordnare Inger Sundström deltog från Sverige och KT. 
Trevligt att Frankrike, som inte varit med på länge, hade en 
deltagare med. IFME:s trotjänare, generalsekretaren Neil 
Buchan räknar med att avgå under året. Chris Champion, 
Australiens representant och IFME:s tidigare ordförande, 
föreslås ersätta honom. IFME:s kassör Piet Paantjens avgår 
också efter mångårigt uppdrag. Hans landsman Pieter 
Wiekeraad-Ferwerda föreslås överta uppdraget. Beslut om 
tillsättningarna fattas på höstmötet. Utbyte av goda exempel 
”best practice” är ett viktigt intresseområde inom IFME. 
Studieresor är också intressant inom IFME, bra praktiska 
former behöver utvecklas. IFME:s världskongress hålls i 
Rotorua på Nya Zealand 7–12 juni 2015 inklusive en resa  
till jordbävningsdrabbade Christchurch. Mötet hoppades på 
många internationella deltagare från IFME:s medlemsorgani-
sationer. Det andra GBoD-mötet 2015 hålls i Danmark. 

ICE, den engelska kommunaltekniska organisationen, höll 
konferens i Perth. Tack vare IFME-mötet, föreläste fyra 
utländska föredragshållare vid konferensen. Det var mycket 

uppskattat. IFME-gruppen gjorde studiebesök i Skottlands 
parlamentsbyggnad, invigd 2004. En spännande byggnad, 
som upprör känslor, och har till exempel rankats högt bland 
hus som folk vill ska rivas. Den katalanske arkitekten Enric 
Miralles, som ritade byggnaden, hämtade mycket inspiration 
från den skotska naturen. Stora investeringar görs i infrastruktur  
i Skottland, en ny snabbtåglinje från Edinburgh till flygplatsen 
skulle invigas några veckor efter vårt besök. Två broar över 
floden Forth, behöver kompletteras med en tredje bro. Bron 
byggd på 60-talet kommer inte långsiktigt att hålla för för- 
väntade trafikbeslastningar, medan bron från 1800-talet är 
stabil och bra. Bygget av den nya bron var i full gång, invig- 
ningen är beräknad till slutet av 2016. Efter besöket i Skott-
land blir det extra spännande att följa utgången av folkomröst-
ningen om Skottlands självständighet den 18 september i år. 

Andra mötet med IFME:s GBoD 2014 kommer att hållas i 
anslutning till en internationell konferens 25–26 september i 
staden Etten-Leur, som ligger i Nederländernas södra delar, 
ungefär mitt emellan Bryssel och Amsterdam. Medlemmarna 
i IFME:s medlemsorganisationer inbjuds att delta i konferen-
sen till subventionerad deltagaravgift. Vill du delta, anmäl 
intresse till KT:s kansli 08-201985 eller info@skt.se, så får du 
mer information.

Anteckningar från IFME-möten publiceras på KT:s hemsida 
www.skt.se.

Text och foto: Inger Sundström, internationell samordnare i KT

IFME-möte i Skottland maj 2014

Entrén till Skottlands nya parlamentsbyggnad, bakgrund bergsluttning med massor av gul-
blommande buskar, s k broom.

IFME-gruppen i maj 2014.
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VÄSTERÅS STAD, Mälardalens högskola och 
Landstinget Västmanland bjöd gemensamt hösten 
2013 in till ett mentorprogram med ledarfokus. 
Syftet var att för erfarna chefer skapa förutsätt-
ningar att under ett års tid få inspiration och 
utveckling i ledarrollen. Adepterna skulle ha minst 

tre års ledarerfarenhet. Några av stadens, högskolans och landstingets högsta 
chefer erbjöds att bli mentorer. Med adepterna genomfördes sedan gruppvisa 
intervjuer. Mentorerna fick fylla i en enkät. Därefter matchades adept – men-
tor. Syftet var även ett erfarenhetsutbyte och korsbefruktning mellan staden, 
högskolan och landstinget, vilket beaktades vid matchningen. Mentorpro-
grammet inleddes med en mentorutbildning tillsammans med provins fem.  
I mentorsprogrammet ingick dessutom fyra halvdagsseminarier för både adept 
och mentor.

Jag fick förmånen att vara mentor. Det var verkligen en förmån; både för det 
givande programupplägget med halvdagsseminarier och det givande utbytet 
med min adept Christer Nygren, avdelningschef på Mälardalens högskola.

Två av de planerade fyra halvdagsseminarierna har genomförts under våren. 
Ser jag utifrån mig själv som gammal så kallat erfaren chef har dessa semina-
rier givit mig en utveckling i min ledarroll. Det första seminariet höll Birgitta 
Södergren, docent och organisationsforskare vid Institutet för personal- och 
företagsutveckling i Uppsala. Rubriken var ”Ledning och förändring i 
kunskapsintensiva och komplexa organisationer”. Hur förenar vi behovet av 
struktur med ”inspirerande oordning/kreativt kaos”? Birgitta berättade  
i bild med liknelser ofta från naturen. Vi gjorde några små gruppövningar. 
Det motsägelsefulla budskapet blev tydligt och viktigt. Vi var närmare 
hundra deltagande och jag vågar påstå att vi alla kände oss lyfta efter 
halvdagen. Birgitta Södergren är en av föreläsarna på KT:s Ledarforum i 
Sigtuna 21–22 oktober, se särskild annons.

Vi har även hunnit ha ytterligare ett halvdagsseminarium i Mentorpro-
grammet. Denna gång med Erik Modig, forskare vid Stockholms universitet. 
Temat var ”Psykologin bakom effektiv kommunikation”. Även denna 
förmiddag var mycket givande med mång aha-upplevelser och ett föredrag 
som jag gärna hör om igen.

Min adept och jag har träffats vid fyra tillfällen. Vi har fört samtalen efter 
mentoreringscirkeln med en tredjedel akuta frågor som adepten bubblar ur sig 
och en tredjedel uppföljning av ”läxa” det vill säga en problemställning som 
adept och mentor gemensamt kommit överens om att adepten ska förbereda. 
Den sista tredjedelen har vi ägnat åt att formulera nästa ”läxa”. ”Läxan” har 
kunnat vara att fundera över hur adepten fördelar sin arbetstid. Är det något 
som får för lite tid? Är det något som får ta oproportionerligt mycket tid? 
Varför? Vad ska jag släppa, för att få mer tid till det viktigaste? Samtalen har 
givit mig oerhört mycket. Många problemställningar är desamma som jag 
själv sitter med. Att då få lyssna till hur min adept har bearbetat dessa har givit 
mig en ökad insikt i min egen roll. Nu har jag haft förmånen att få en adept, 
som har förmågan att brett belysa situationen och beskriva såväl process som 
förväntade konsekvenser. Jag får också ta del av för mig helt nya situationer. 
Kommunens och högskolans arbetssituation kan också vara mycket olika. Jag 
trodde jag kände till det mesta om högskolans förutsättningar från mina 
studieår vid LTH. Men det är inte alls samma sak att arbeta inom högskolan 
som att studera. Jag har lärt mig nytt; nytt som jag i anpassad form kan ha 
nytta av i min vardag. Jag tror mig även ha blivit en bättre mentor, vilket jag 
hoppas min gamla adept, Gun Törnblad planchef i Hallstahammar ska ha 
glädje av. 

Text: Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad /ordförande i KT:s Chefskommitté

Mentorprogram med ledarfokus KT:S MENTORPOOL BYTER NAMN TILL 
SAMTALSPARTNER 

KT:s styrelse beslutade 29 januari 2014 i enlighet med 
Chefskommitténs förslag att döpa om sin mentorpool 
till ”Samtalspartner”. Ibland behöver begrepp förnyas. 
Tveklöst är erfarenhetsutbyte inom en förening 
väsentligt och viktigt, en grundbult i föreningens 
syftesparagraf. Flera olika vägar till utbyte finns. 
Föreningens kurs- och konferensprogram står för den 
stora delen.

KT har haft ett mentorsprogram, som fick sin 
egentliga start i och med ett seminarium under KT:s 
årskongress i Jönköping år 2000. För seminariet 
ansvarade dåvarande ”KNUT”, det vill säga  KT:s 
Yngrekommitté, för och med unga kommunaltekniker. 
Starten på mentorsprogrammet resulterade i att 12 
mentorer och 12 adepter knöt kontakter för fortsatt 
mentor-adeptrelation. Lantmäterikommittén hade en 
aktiv adept-mentorsrelation under 2002. I övrigt har 
mentorsprogrammet avklingat.

När Yngrekommittén varit vilande i ett flertal år, las 
den kommittén ner. Det skrevs i det sammanhanget in i 
KT:s arbetsordning för kommittéerna att strävan är att 
minst en ledamot i respektive kommitté skall vara under 
35 år. 

Chefskommitténs förslag till styrelsen innebar att 
mentorsprogrammet ersätts av en generell uppmaning 
till erfarenhetsutbyte medlemmarna emellan, under 
begreppet ”Samtalspartner”. Intresserade uppmanas att 
ta kontakt med KT:s kansli för vidarebefordran till 
lämpliga personer i föreningen, gärna via kommittéer-
nas ordförande eller särskilt utsedd i respektive 
kommitté. Nya former för erfarenhetsutbytet inom KT 
kan naturligtvis utvecklas och kompletteras framöver.

Generationsväxlingen i kommunerna innebär att 
många kommunaltekniker behöver fundera och 
förbereda sin utfasning ur arbetslivet. Samtal kan 
behövas. De yngres karriärplanering är också ett viktigt 
ämnesområde för utbyte. Specialistuppdragen inom 
kommunaltekniken är utmanande. Samtal med någon 
inom specialistområdet kan vara inspirerande och givande.

Det kan finnas flera förklaringar till att mentorsverk-
samheten klingade av. Ett skäl kan vara att det är svårt 
med vem som ska finansiera reskostnader för möten 
mellan adept och mentor. Ett annat är att möjlighet till 
handledning och coachning fått ett större utrymme 
inom kommunernas personalvård, och behovet av 
mentorer därför minskat. Nu för tiden underlättar till 
exempel ”Skype-konferenser” möten utan kostsamma 
resor. 

Läs gärna om detta på KT:s hemsida www.skt.se/flik 
Samtalspartner. 

Text: Inger Sundström, ledamot i KT:s chefskom-
mitté
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EN NESTOR HAR GÅTT UR TIDEN
Förre stadsarkitekten Sven Tynelius har den 28 april avlidit, 
kort efter att han den 20 mars hade uppnått sin 100-årsdag.

I nummer 2 av årets Stadsbyggnad fanns ett personporträtt 
av Sven i samband med bemärkesledagen där hans engage-
mang både i sin yrkesroll och inom vår förening kort 
presenterades.

En resume av detta visar att hans engagemang i KT där 
han var medlem sedan 1947, föreningens ordförande 
1973–1976, redaktör för denna tidskrift 1981–1989 och han 
erhöll stadsbyggnadsmedaljen 1994. Således en imponerande 
insats för föreningen under nästan 70 år.

Sven utbildade sig till arkitekt vid KTH, studier som 
avbröts av kriget och fullbordades år 1947. Bland Svens lärare 
fanns legendarer som Gunnar Asplund och Uno Åhrén.
Under åren 1946–1962 var Sven stadsplanearkitekt i 
Eskilstuna och därefter stadsbyggnadsdirektör och 

stadsarkitekt i Lund åren 1962–1970. Han avslutade sin 
yrkeskarriär som stadsarkitekt i Norrköping.

Sven gjorde sig känd för att värna om bevarandefrågorna 
under en tid då en omfattande nybyggnation skedde.
Exempel på detta är bland annat restaureringen av Sundby-
holm slott i Eskilstuna och bevarandet av industrilandskapet  
i Norrköping.Han var också en pionjär i trafik- och park-  
eringsfrågor.Han publicerade ett stort antal artiklar och 
skrifter och har medverkat i flera böcker. Han var även tf. 
professor i stadsbyggnad vid LTH.

Med Svens bortgång försvinner en imponerande gärning 
både som engagerad KT-medlem och som yrkesman och 
hans minne kan tydligast hedras med bilden av den nestor 
han var både som person och yrkesman.
Text: Leif Josefson, fd. ordförande

BOVERKET INFORMERAR OM ÄNDRINGAR I PBL
Den 4 juni fattade riksdagen beslut om propositionen ”Nya åtgärder som kan 
göras utan krav på bygglov” (Prop. 2013/14: 127). Lagändringarna i plan- och 
bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 juli 2014. Ändringarna innebär att 
fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov. Det kommer dock att 
krävas anmälan samt startbesked från byggnadsnämnden innan byggstart.

De nya reglerna är i korthet att:

• Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadrat- 
meter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus

• En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.

• På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.

• Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.

Det finns en hel del information att ta del av på Boverkets hemsida

Boverkets rättschef Yvonne Svensson och SKL:s Anna-Bie Agerberg har i en 
webbsändning informerat om vad ändringarna innebär för kommunanställda. 
Förutom bygglovsbefriade åtgärder berättades det också om ändringar i  
Boverkets byggregler för byggande av fler studentbostäder och mindre 
bostäder. 

Du kan ta del av informationen via Boverkets hemsida:  
http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Fr%C3%A5gor%20
och%20svar%20webbs%C3%A4ndning%2018%20juni.pdf

Det finns också en ny broschyr, ”Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, 
marklov och anmälan”. I broschyren får du kortfattad information om vad som 
gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Här får du veta 
vilka åtgärder som kräver bygglov och när du måste göra en anmälan. 
Broschyren ersätter ”Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov?”. 

Broschyren finns på http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/

Publikationer/2014/Far-jag-bygga-Om-bygglov-rivningslov-marklov-och- 
anmalan/

Reglerna för Attefallshusen är i korthet att den som har ett en- eller 
tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även 
uppföra ett hus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan man börjar bygga måste 
man göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Mer information om Attefallshusen finns på:
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/A/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Friggebod-badrun- 
altan-pool-och-staket-/Attefallshus/
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VAD DATUM TID PLATS ÖVRIGT

Styrelsemöte 2014-09, 02 13.00–17.00 Svenska Mässan Göteborg

Kommunal Teknik 2014 2014-09, 02-03 Göteborg Med årsmöte 2/9  kl. 18.30

IFME GBoD meeting 2014-09, 24-25 Holland

SKL:s Trafik- och gatudagar i samarbete 
med KT

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

KT 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

FÖRENINGSKALENDARIUM

TIDNINGSKALENDARIUM

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

KALENDARIUM

Du känner väl till vår hemsida?
På www.stadsbyggnad.org hittar du mängder  
av artiklar från tidigare nummer.
Vi finns också på Facebook!

◗ Den nödvändiga Västlänken◗ Mölndal bygger innerstad◗ 3D-modeller vässar stadsplaneringen◗ Detaljplaner ligger på hög 

TEMA  
STADSUTVECKLING: 

3 | 2014
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen



TEMA

WELLDRILL
3060 OCH 3062
Flexibla brunnsborrningsriggar med hög
produktionskapacitet från Atlas Copco Welltech.

 


