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LEDAR E

NYA  MED LEMM AR

NU ÄR HÖSTEN HÄR och ute i kommunerna håller vi som 
bäst på att förbereda oss inför verksamhetsåret 2015. Vi 
står alla inför olika utmaningar och behöver rusta oss och 
planera för framtiden. 

Jag är precis hemkommen efter en studieresa till 
Kiruna. De håller på att omvandla samhället och flytta 
staden på grund av deformationer från gruvbrytningen. 
Stadsomvandlingen i Kiruna har väckt uppmärksamhet  
i hela landet och det kanske inte är så konstigt på grund 
av det ovanliga i att flytta en hel stadskärna. Kiruna tar 
emot många besök både från Sverige men även från 
övriga världen. 

”Det går knappt en dag utan att någon hör av sig med 
frågor om stadsomvandlingen. Och det är inte förvånande. 
Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats på 
grund av att en industriverksamhet behövt marken. 
Kiruna kommun är beredd att lämna delar av staden, 
eftersom gruvindustrin är en basindustri och därför viktig 
för kommunen.” enligt Kirunas kommunchef Peter Niemi 
på www.kiruna.se

Det var spännande att få ta del av Kirunas framtida 
utmaningar och möjligheterna som det ger att bygga 
upp en stadskärna på nytt. Kiruna kommer nu i sin tur  
att komma på besök till Stockholms stad för att ta del 
av våra utmaningar och projekt.

I september har Stockholms stad även haft besök från 
Gatukontoret i Malmö. De tog bland annat del av projekt 
Hagastaden. Hagastaden är namnet på ett exploaterings-
projekt, som ska bygga ihop Stockholm och Solna. 
Motorvägarna E4/E20 och järnvägen kommer att däckas 
över och det kommer att byggas cirka 5000 lägenheter 
och 14 000 nya arbetsplatser. Det kommer även att anläggas 
en park i området. Trafiken kommer sedan att gå under 
husen och parken. Avståndet mellan de två kommunerna 

kommer därmed att minska och det blir mindre buller  
för dem som kommer att vistas och bo i området. 

Under studiebesöket fick Malmö även träffa represen-
tanter från Stockholms stads Exploateringskontor och 
Trafikkontoret för ett närmare utbyte mellan olika roller. 
Bland annat träffades landskapsarkitekter, exploaterings-
ingenjörer och kommunekonomer för ett mer ingående 
utbyte om vårt sätt att ta oss an de utmaningar vi står 
inför.

Jag tror att utbyte mellan oss kommuner är nyckeln  
till att lättare möta framtiden an. Vi får en inblick i hur 
kommunerna är organiserade på olika sätt och hur vi tar 
oss an uppgiften att leverera kommunalteknik till våra 
kommuninvånare. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 
är förstås ett bra sätt att verka för utbyte och det ger 
möjlighet till nätverkande. Det jag tror att vi kan förbättra 
ytterligare är utbytet med kommunaltekniker och 
tjänstemän i världen och där kan vi dra nytta av IFME, 
International Federation of Municipality Engineeering där 
Kommunal-Tekniska Föreningen är medlem. Vi behöver 
alla hjälpas åt att bli bättre på utbyte och skapa möjlighet 
till det, för vi har mycket att lära av varandra.

Sofi Almqvist, ledamot  
i Kommunal-Tekniska 
Föreningens styrelse, 
enhetschef Trafik och 
landskap Exploaterings- 
kontoret Stockholms stad

Utbyte är nyckeln till framtiden

Anderfjäll Björn VÄSTERÅS
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Ekbladh Martina ESLÖV
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Olsson Jill TROLLHÄTTAN
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Twengström Johanna HÄGERSTEN
Virefjäll Matilda JÖNKÖPING
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I Skellefteå kommun har vi sedan år 2006 återvunnit asfalt som sedan använts i tillverkning av kall asfalt. 
Kall asfalt blandas av cirka 80 procent krossat asfaltmaterial och 20 procent nytt stenmaterial samt 2,3 
procent mjukbitumen V1500. Skellefteå kommun tar emot både fräsmassor och asfalt som tagits upp  
i större stycken. Varje år krossas cirka 5000 ton upptagen asfalt.

Endast vägar som har en bra grundbärighet och därmed inte 
kräver större förstärkningsåtgärder asfalteras med kall asfalt. 
Bärigheten behöver däremot inte vara fullt lika hög som på en 
väg som ska beläggas med varm asfalt. Det beror på att den 
kalla asfalten är mer flexibel och klarar av en del rörelse i vägen. 
Om beläggningen spricker har den även en viss förmåga att 
självläka om skadan inte är allt för stor.

Skellefteå kommun asfalterar vägar som är relativt högtrafi-
kerade och behöver mycket underhåll på sommaren i form av 
hyvling, sandning och saltning. Det blir mer ekonomiskt att 
lägga asfalt som inte kräver något kontinuerligt underhåll.

ÅTERVINNINGEN
Tillverkningen av asfalten sker i ett mobilt asfaltsverk som 
körs till kommunens bergtäkt och blandar asfalten på plats. 
Asfalten läggs på hög direkt på marken och kan ligga i hög 

någon vecka. Ligger asfalten för länge börjar den klumpa sig. 
För att undvika klumpar utförs beläggningen med kall asfalt 
kontinuerligt samtidigt som tillverkningen pågår. Normalt 
pågår tillverkningen och utläggningen i en till två veckor.

HUR ASFALTEN LÄGGS UT
Kall asfalt läggs ut med en konventionell asfaltsläggare. 
Beläggningen packas med vanlig vält, men man kör inte med 
vibrationspackning. Då asfalten inte stelnar på samma sätt 
som varm asfalt skulle vibrationerna göra att beläggningen 
bara kavlades till ett alldeles för tunt lager. Till slut sandar 
man vägen med ett 0-2 material och därefter låter man 
trafiken packa beläggningen. Det är viktigt att få dit sanden 
innan trafik släpps på för att bildäcken inte ska plocka upp 
stenar ur beläggningen. Beläggning av kall asfalt har även  
visat sig fungera i villakvarter och på gångvägar.

Återvunnen 
asfalt  
i Skellefteå

Stora bilden: Kall asfalt och fräsmaterial ligger på hög.
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ÅR Lagda ton kallasfalt
2006 470
2007 7372
2008 6 626
2009 6 600
2010 1 800
2011 4 100
2012 3 100
2013 5 250
2014 2 000

Det här är ett billigt alternativ jämfört med varm asfalt. 
Beläggningen kostar cirka 30 procent mindre än konventionell 
varm asfalt. Om varm asfalt skulle läggas krävs det dessutom 
högre bärighet på vägen vilket i sig genererar en högre kostnad. 
Rent ekonomiskt är det därför fördelaktigt att krossa och 
återvinna asfalt jämfört med att deponera den.

Beläggningen beräknas ha en lika lång livslängd som 
konventionell varm asfalt.

Lite statistik från starten och till nu:

Text: Lenita Hellman, planeringsingenjör
Foto: Skellefteå kommun

Asfaltsläggning pågår.
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Så bygger vi framtidens avfallshantering 

Samtidigt utvecklas medborgarnas behov och önskemål om ett 
samhälle med tydlig närhet och enkelhet för att få service. 
Denna komplexitet kräver nya avfallslösningar. 

I Malmö är vi övertygade om att brukarperspektivet är 
avgörande för framtidens avfallshantering. 

Bilden intill visar att det är många olika aktörer inblandade 
i avfallshanteringen vilket skapar en komplexitet för framför 
allt brukaren. Bilden visar också hur stort ansvaret är för just 
brukaren. Hushållens källsortering är det första steget i kedjan 
och om detta steg inte fungerar så fungerar inte heller resten 
av kedjan. För att få en ökad miljönytta ur avfallet måste mer 
kraft läggas på hushållen.

När teknik utvecklas för avfallshantering är det av största 
vikt att låta brukarperspektivet styra tekniken och inte 

Illustration: Johan Bång och David Falk.

Avfallshanteringen står inför många utmaningar. Framför allt måste vi jobba för att ta oss uppåt i 
avfallstrappan och få en ökad miljönytta genom avfallsminimering och återbruk. Utvecklingen inom 
avfallshanteringen går fort bland annat genom att möjlighet att sortera ut nya fraktioner ges, avfalls-
mängderna per yta ökar i takt med att städerna blir tätare.

Ansvar för avfallshanteringen i Sverige kan illustreras på följande sätt.
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Så bygger vi framtidens avfallshantering 
tvärtom. Det är därför viktigt att utvärdera kundgruppens 
beteende och drivkrafter innan avfallssystem väljs. 

Malmö har under ett antal år fungerat som testbädd för 
olika avfallslösningar där ett nära samarbete mellan offentlig 
och privat sektor samt universitet har utvecklats. Utvärderingar 
och undersökningar har bland annat gjorts på Ekostaden 
Augustenborg och Västra Hamnen. Resultat därifrån visar att 
det måste vara lätt att göra rätt och att det måste vara lätt i 
hela kedjan. 
 

Det måste vara lätt i hela kedjan för brukaren.

I hemmet, oftast köket där det mesta av avfallet uppstår, måste 
en praktisk lösning finnas. I ekostaden Augustenborg fick vi 
goda resultat när vi tillsammans med det kommunala bostads- 
bolaget MKB gick in och inredde vaskskåpet till hyresgästerna.

Inte att förglömma är övriga avfallsslag som till exempel 

farligt avfall, elavfall, pantburkar. Dessa fraktioner ryms sällan 
i vaskskåpet och behöver därför planeras in att förvaras någon 
annanstans, till exempel i en garderob i hallen.

Avfallet ska sedan transporteras till ett avlämningsställe, till 
exempel ett miljöhus eller en återvinningsstation. Här ser vi  
att närhet har stor betydelse. Om förpackningar och tidningar 
kan lämnas i fastigheten fås en betydligt högre utsorterings-
grad än om avfallet måste transporteras till en återvinningsstation. 
Ofta lämnas avfallet när man ändå är på väg ut. Därför valde 
vi att till Augustenborg ta fram mjuka plastkassar till förpack-
ningarna. Dessa kan enkelt vikas ihop och sättas på cykelns 
pakethållare efter rundan till miljöhuset.

Vid avlämningen är det avgörande att man direkt kan se 
vilket avfall som ska lämnas var. Tydlig information med 
tydliga bilder. Eller kärl i olika färger. Soprummet ska inte 
behöva kännas ohygieniskt. Dessa kan faktiskt göras riktigt 
fina och inbjudande. Med lite färg på väggarna, trevlig 
belysning, grönska och ljusinsläpp kan soprummet förvandlas 
från en avstjälpningsplats till en mötesplats för de boende.
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Det blir dessutom en möjlighet att kombinera avfallsutrym-
met med andra funktioner. Inte minst en hörna för återbruk 
eller kanske en reparationshörna.

Brukaren söker inte själv efter information kring sortering, 
utan denna måste komma till brukaren direkt. Människor 
som befinner sig i en ”mobil” fas i livet (framförallt unga och 
immigranter) har svårare att skapa vanor, varför källsortering 
för dom blir lägre prioriterat. För dessa grupper måste avfalls- 
systemen vara enkla och självklara för att fungera. 

SYSTEMEN MÅSTE SJÄLVKOMMUNICERA

Information ska finnas på behållare, påsar med mera. 
Broschyrer försvinner medan påsar, hållare med mera finns 
kvar. Informationen ska hållas enkel och lättbegriplig. 
Information ges om både hur och varför man ska sortera.  
Vid uppstart är hur mycket viktigt.

Källsortering är för de flesta inte en prioritet i vardagen, 
även om de flesta i grunden är positiva till källsortering. 
Icke-källsorterarna är ofta osäkra på hur de ska göra och/eller 
har låg tillit till systemen. Men med hjälp av färdiga kökslös-
ningar och enkla instruktioner kan vi få även denna grupp  
att börja källsortera om man visar vad som är normen.

Hushållen källsorterar av miljöskäl och/eller för att det är  
en vana. Vi påverkas av starka sociala influenser; från familj, 
vänner, media, utbildning och så vidare.

En viktig drivkraft är belöning – känslan av att känna sig 
duktig, men också att det finns en egen-nytta i form av moral, 
ekonomi, socialt tryck. En praktisk, lätthanterlig, begriplig 
och välmotiverad avfallshantering underlättar för brukaren  
att handla i enlighet med sina positiva attityder.

Källor:
Belorusova, O. (2012). On the Way to Convenient Hazardous Waste Collection System in Malmo. Users’ Perspective. Magisteruppsats i Bebyggd miljö. Urbana 
Studier, Malmö högskola Bernstad Saraiva Schott, A. & Aspegren, H. & Bissmont, M. & La Cour Jansen, J. (2013). Modern Solid Waste Management in Practice. The 
City of Malmo Experience. Springer London Ltd Ewert, S. & Henriksson, G. & Åkesson, L. (2009). Osäker eller nöjd – kulturella aspekter på vardagens avfallsprak-
tik. KTH Samhällsplanering och miljö, Miljöstrategisk analys – fms Qin, L. (2011). Make Recycling Happen. Facility, Mindset & Routine. A Culture Analysis of 
Recycling. Power point presentation MACA-programmet, Lunds universitet.

Text: Mimmi Bissmont, Savita Upadhyaya, utvecklingsingenjörer, 
Avfallsavdelningen, VA Syd. Foto: VA Syd
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Ge och få tips via 
Exempelbanken
Att få tips, idéer och erfarenheter från hur andra löst ett problem är alltid uppskattat. Både tid 
och pengar kan sparas med erfarenhetsåterföring. Exempelbanken är en databas där kommuner, 
Trafikverket, konsulter med flera kan sprida egna goda exempel på utformningslösningar, trafik-
strategier, cykelplaner etcetera. Trafikverket ansvarar för driften av exempelbanken som har funnits 
i drygt 10 år.

Syftet med exempelbanken är att belysa goda exempel eller 
exempel där både bra och dåligt kommenteras. Exempel-
banken är tänkt att fungera som en kunskapsbank där 
information både kan lämnas och hämtas. Tanken med en 
gemensam exempelbank är att på ett enkelt sätt sprida goda 
erfarenheter organisationer emellan.

Exempelbanken är i dag uppbyggd av åtta olika kunskaps- 
områden (moduler). Det finns exempelvis en modul för 
TRAST*-relaterade objekt, en för VGU** tätort och en för 
VGU landsbygd. Modulerna ser olika ut beroende på vilken 
typ av objekt som ska läggas in. Exemplen kompletterar 
utgivna handböcker och regelverk på så sätt att de ger 
uppslag på hur arbeten kan läggas upp och presenteras. 
Gemensamt för modulerna är att det är lättare att ta till  
sig informationen om objekten om beskrivningar är bra  
och bilderna många.

TRAST-MODULEN

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som 
avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för 
översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen 
för trafik. TRAST består av en familj av skrifter såsom 
handböcker och fördjupningsdokument. Bakom TRAST 
står Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Boverket.

TRAST-modulen innehåller objekt relaterade till TRAST 
såsom trafikstrategier, cykelplaner, parkeringspolicyer etcetera. 
Informationen som kan läggs in i exempelbanken består av 
beskrivning av objektet, kontaktpersoner, länk till hemsida och 
bifogade dokument såsom en trafikstrategi och bilder.

VGU-MODULERNA
VGU är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator 
som ges ut av Trafikverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). VGU-modulerna är mer uppstyrda i sitt 
upplägg än TRAST-modulen. Motiv för åtgärd, beskrivning 
av åtgärden och av platsen före och efter åtgärd samt kontakt- 
person är några av uppgifterna som ska fyllas i. Ett antal 
bilder/fotografier från platsen är oftast mycket mer självbe-
skrivande än det man kan sammanfatta i korta texter. 
Bifoga därför gärna ett antal bilder som beskriver platsen 
och de åtgärder som genomförts. Före- och efterbilder är 
alltid illustrativt. 

BIDRA MED EXEMPEL

Att lägga in exempel i exempelbanken är lätt. Det är 
dessutom positivt och välbehövligt eftersom det ger 
möjlighet till reflektion och eftertanke. Att sammanställa 
fakta för ett objekt före och efter åtgärd är något man inte 
alltid annars ger sig tid till. För att kunna lägga in exempel  
i exempelbanken behövs ett användarkonto som beställs på 
exempelbanken.se. Registreringen av objekt sker stegvis och 
är lätt att göra. Det som brukar ta längst tid är att samla in 
informationen om objektet – om man inte redan har allt 
samlat. Registreringen i exempelbanken går fort. Exempel 
på fotgängarprogram, trafiksäkerhetsprogram, busskörfält 
och fysiska lösningar för fotgängare och cyklister är särskilt 
efterfrågade. Om ni trots det inte har tid och lust att 
registrera själva i exempelbanken kan Trafikverket med 
största sannolikhet hjälpa till. Kontakta i så fall Freddie 
Westman, kontaktuppgifter finns på exempelbanken.se. 

Text: Elin Sandberg, utredare och ansvarig för Exempelbanken, 
Trafikverket. 

Du hittar bland annat Göteborgs  
parkeringspolicy i Exempelbanken.

*Trafik för en attraktiv stad, **Vägars och gators utformning
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Kokpunkten ger nytt 
liv i ångkraftverket

Bland utmaningar i projektet kan nämnas hanteringen av 
anläggningens omistliga delar samt att skapa bra dialog med 
Länsstyrelsen, Ångkraftverkets vänner och Västerås kommun.

Processen med att utveckla den här anläggningen började 
med att skapa förståelse för vad vi ville göra och visa mervärdet  
i det planerade konceptet i förhållande till en ”orörd” byggnad.

Självklart finns begränsningar ur ett produktionsperspektiv 
avseende vad vi får respektive inte får göra. Här började vi 
med att ringa in så kallade känsliga delar med bevarandevärden 
och hela tiden förankra processen kring åtgärder, metoder och 
materialval.

VÅRT ARBETSSÄTT

Det synsätt som präglat arbetet från Peabs sida har varit 
öppenhet/transparens. Vi har betonat ett gemensamt ansvar 
och utmaning samt involverat länsstyrelsen och kommunen 
tidigt i olika processer. För Västerås har projektet varit 
strategiskt viktigt som en länk mellan stadsdelar, vända staden 

mot Mälaren och inte minst som en besöksdragare. Detta har 
avspeglat sig i ett nära samarbete och stort engagemang från 
både tjänstemän och politiker.  

Vi har hela tiden försökt jämföra och värdera vår utveck-
lingsidé mot ett läge med en stängd anläggning för ett fåtal 
entusiaster. Vår ambition är att öppna upp anläggningen med 
dess historik för flera hundratusen besökare på årsbasis jämfört 
med för ett fåtal entusiaster i stängda lokaler. Vi har haft ett 
stort fokus på de framtida möjligheterna med en upplevelse- 
destination och att ta anläggningen in i en ny tidsepok.

VAD VI GJORT OCH PLANERAR ATT GÖRA

Projektets övergripande tema är naturligt nog energi, med ut- 
gångspunkt från ångkraftverket med Västerås som energihuvud-
stad och regionen som Sveriges energitekniska centrum. Den 
gamla matarvattenanläggningen har rivits fullt ut och vi byggde 
ett ”hus-i-huset” på 7000 kvadratmeter i området mellan turbin- 
hallen och högdelen med bland annat stående tornpannor. 

Ångkraftverket vid Mälarstranden i Västerås började byggas 1915, togs 
i bruk 1917 och stängdes 1992. Ett av Sveriges stora industriminnen  
på cirka 30 000 kvadratmeter byggnadsminnesförklarades 1999. Peab 
har som första etapp i projekt Kokpunkten nu i augusti 2014 öppnat 
Sveriges första actionbad.



13STADSBYGGNAD  5 · 2014

TEMA

Vi har skapat Sveriges första action- 
bad med digital teknik som bas för 
konceptet. Första etappen utgör i 
mångt och mycket en kontrast till 
gamla ångkraftverket som däremot 
kommer att speglas i kommande 

etapper. Där planeras ett hotell med industriell profil med gamla 
ångkraftverket som en central del i utsmyckning och miljöskapande.

Med hela anläggningen som ramverk planeras dessutom att 
skapa en nationalarena för energi, Energy Arena. En viktig  
del i det konceptet är ett Energy Science Center, som planeras 
inrymmas i den gamla ställverksdelen. Dessutom är målsättning-
en att utveckla turbinhallen med dess omistliga delar till en 
publik attraktion som event-, konferenssal. I en annan del av 
turbinhallen planeras också ett Science Plaza där ångkraftverkets 
historia berättas samtidigt som forskningsfronten inom energi 
visas på ett nyskapande sätt.  

Rivet stål från matarvattenanläggningen återanvänds via 
stålverk och ”kommer tillbaka” i form av nya bjälklag. 

I framför allt de kommande etapperna kommer mycket av 
gammal utrustning att återanvändas för att skapa miljöer. 
Mängder av prylar, utrustning, foton och annan dokumentation 
från ångkraftverket utgör en guldgruva för scenografi och 
inredning. Inte minst i hotellet och planerade Science Center.

Ett återbruk kommer också att ske i form av storytelling 
(Kokpunkten – En sann berättelse) där framför allt berättelser 
kommer att lyftas fram om människor i ångkraftverket.  

Vi har genom bevarandet av anläggningen även säkrat en 
historisk Västerås skyline för överskådlig framtid.

Genom öppnandet av actionbadet startar vi nu upp det gamla 
ångkraftverket igen. Med en ny årsring ger vi åter energi till 
människor, men en ny typ av energi nämligen upplevelseenergi.

Text: Håkan Östh, vd Kokpunkten Fastighets AB. Foto: Kokpunkten.

TEMA ÅTERVINNING

Kraftverket fylls nu av en ny typ av energi – den upplevelsebaserade.

Storytelling–konceptet Kokpunkten – En sann berättelse återbrukar berättelser.
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Vad skulle en restid på 1 timme och 15 minuter innebära för integrering av arbetsmarknadsregionerna 
Oslo–Göteborg samt Köpenhamn–Göteborg? I dagsläget är en pendlingstid på 1 timme och 15  
minuter inte ovanligt i exempelvis Storstockholm. Om vi investerar i Skandinaviens största ekonomiska 
motor, 12-miljonersregionen som innefattar stråket Oslo–Göteborg–Köpenhamn samt Götalandsbanan 
så skapar vi en stor, kraftfull och sammanhållen arbetsmarknadsregion. Därmed kan Skandinavien på 
allvar mäta sig med de tunga europeiska och globala metropolerna.

Skandinavien ligger i ”den geografiska ytterkanten” av 
Europa. Genom att uppträda som en samlad och stark region 
blir förutsättningarna större att kunna locka kompetens och 
investeringar. Kraven på mobilitet ökar såväl vad gäller gods 
som människor. Utmaningen är att kunna tillgodose marknaden 
med klimatsmarta, tillförlitliga, bekväma och konkurrens- 
kraftiga alternativ. Valfrihet i relation till arbetsmarknad är  
ett starkt vägande argument vid bosättning.

Vinsterna med The Scandinavian 12 Million City är 
påtagliga. Det handlar om att knyta samman Skandinaviens 
viktigaste storstadsområden och kunskapsmiljöer till en 
gemensam stark innovations- och arbetsmarknadsregion. Fem 
storstadsregioner, varav tre är huvudstäder, får ett effektivt och 
hållbart transportsystem som öppnar möjligheter att bo i 
några av Europas mest attraktiva områden och samtidigt ha 
tillgång till en av världens mest spännande arbetsmarknader. 
Man kan mycket väl bo i Göteborgsregionen och arbetspendla 
till Stockholm, Norge eller Danmark – eller vice versa. 
Företag, organisationer, universitet och högskolor får lättare 
att hitta personal och forskare med rätt kompetens. Verksam-
heter av olika slag får möjlighet att etablera sig i attraktiva 
lägen till rimliga kostnader. Samtidigt ges förutsättningar för 
smidiga kopplingar till ett mer finmaskigt nät av kommunika-
tioner inom regionen samt anslutningar till snabba förbindelser 
med andra viktiga regioner som Hamburg.

STRÅKET OSLO-GÖTEBORG- KÖPENHAMN – NULÄGE 

Dagens järnväg har väldigt varierande standard i stråket Oslo – 
Göteborg – Köpenhamn. Delen Oslo – Göteborg har till större 
delen enkelspår med låg standard medan Göteborg – Köpenhamn  
i huvudsak har dubbelspår med god standard. Stråket Oslo –  
Köpenhamn har ett antal pågående och planerade projekt. 

REGIONANALYS – NULÄGET 

Huvudstadsregionerna har idag en slags ”huvudkontorsfunk-
tion” i Skandinavien, medan regioncentrumen har ”region- 
kontorsfunktion”. ”Produktionsenheterna” ligger till huvuddel 
i nationernas övriga kommuner. Det är därför viktigt att det 
finns ett väl fungerande samspel mellan regioner med olika 
profilering när det gäller samhällsfunktioner. 

Sysselsättningsgraderna i stråket varierar mycket mellan 
kommunerna, vilket avspeglar skillnader i näringslivssamman-
sättning, strukturomvandlingsproblem etcetera. De inbördes 
obalanserna mellan periferiernas och de större regionernas 
arbetsmarknader är mest uttalade för kvinnor och ungdomar, 
vilket för att uppnå långsiktig hållbarhet tydliggör behovet av 
goda resmöjligheter.

JÄRNVÄGSSTRUKTUR MED NY BANA 

För att fortsätta utveckla stråket föreslås en pragmatisk och 
etappvis utbyggnad av stråket med ytterligare infrastruktur- 
åtgärder. De åtgärder som föreslås är både kompletteringar av 
den konventionella infrastrukturen och etapper byggda med 
höghastighetsstandard. 

Strukturen med etapper utgår från de restider och den 
kapacitetsbelastning järnvägen har i stråket. De delar av banan 
som redan 2014 har eller som 2030 förväntas ha fått stora 
problem med kapacitetsutnyttjande är högst prioriterade. Andra 
prioriterade delsträckor är där en ny höghastighetsbana ger 
mycket stora restidsvinster. När alla etapper byggts ut uppnås en 
restid på 2 timmar och 30 minuter mellan Oslo och Köpenhamn.

Trafikkoncepten som har studerats är: höghastighetståg Oslo 
– Göteborg – Öresundsregionen i 320 km/h samt höghastig-
hetståg med stopp i fler regioner. Dessa tåg kallas ICX och kör  
i 250 km/h. 

The Scandinavian  
12 million city
– öppnar dörren till Europa och världen
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Foto: RFF/SNCF
Savoureuse-viadukten för TGV-trafik utanför Bermont i franska Belfort-distriktet  
är ett exempel på hur en höghastighetsbana kan se ut i landskapet.



16 STADSBYGGNAD  5 · 2014

FAKTA 
The Scandinavian 8 Million City är ett EU-projekt som tar fasta på 
behovet av nytänkande och nya investeringar för att lösa framtidens 
transportbehov – såväl för passagerartrafik som för godstransporter. 
Projektet är ett samarbete mellan 14 kommuner og fylker på sträck-
ningen mellan Oslo–Göteborg–Köbenhavn och leds av Oslo kommun 
tillsammans med Business Region Göteborg. Uttrycket The Scan-
dinavian 12 Million City används när även Götalandsbanan mellan 
Göteborg och Stockholm inkluderas.

TEMA ÅTERVINNING

Strategin i projektet är en successiv och etappvis utbyggnad 
från järnvägssystemet 2030 till ett system där det konventio-
nella järnvägssystemet successivt kompletterats med ett 
höghastighetssystem där tågen kan köra minst 320 km/h i 
stråket Oslo–Köpenhamn. Det nya systemet färdigställs av 
byggkostnads- och underhållskostnadsskäl enbart för person- 
trafik när befintlig järnväg avlastas av snabb persontrafik. 

Förslaget till utbyggnadsetapper är utformat så att även 
godset skall få möjlighet att köras med större tågvikter i 
stråket Oslo–Göteborg och att godset skall få mer kapacitet  
i det befintliga järnvägsnätet i hela stråket Oslo–Köpenhamn. 

Förslag till etappordning och prioritering har utformats 
utifrån potentiell restidsnytta och kapacitetsbehov i stråket. 
Med etapperna byggs Intercitykonceptet successivt vidare  
till målbilden med separat höghastighetsbana, där gods-, 
regional- och lokal trafik får mer utrymme på befintlig järnväg. 

RESTIDER OCH TRAFIKKONCEPT 

För hela stråket är 2014 restiden 6 timmar och 40 minuter med 
byte i Göteborg och 2030 under 6 timmar. Tidigast i samband 
med etapp 1 förutsätts höghastighetståg gå i hela stråket. Dessa 
tåg förutsätts ha stoppmönstret Oslo, Göteborg, Lund, Malmö, 
Kastrup och Köpenhamn som huvudsystem. När alla etapper är 
utbyggda är det mer troligt med tåg som i högtrafik stannar på 
färre uppehåll, t ex direkttåg Oslo – Köpenhamn. 
u Etapp 1 medför restiden 4h 45 minuter. 
v Etapp 2 medför 4h 30 minuter. 
w Etapp 3 medför 4h 5 minuter. 
x Etapp 4 medför restiden 3h 35 minuter. 
y Etapp 5 når restiden 2h 50 minuter 
I högtrafik kan det efter etapp 5 vara möjligt med direkttåg 

Oslo – Köpenhamn på cirka 2h och 30 minuter från Oslo S 
till Köpenhamn H. I högtrafik kommer banan trafikeras av 
både direkttåg och tåg med fler uppehåll.

 
Stråket Oslo–Köpenhamn är viktigt inte bara för invånare och 
företag i närområdet utan fungerar också som en viktig port till 
och från Europa för övriga Skandinavien. Merparten av det 
gods som fraktas på land i Norge kommer via detta stråk och en 
tredjedel av den svenska utrikeshandeln samt 60 procent av all 
containertrafik i Sverige passerar Göteborgs Hamn. 

En utveckling av intercitybanan och spår för höghastighets-
tåg kan knyta ihop korridoren till en sammanhållen arbets-
marknad. Detta skulle göra Skandinavien till en mer attraktiv 
och valbar plats för människor, företag, internationell verk- 
samhet och investeringar. 

Med snabbare tågtrafik blir också Köpenhamns flygplats, 
Kastrup, mer tillgänglig och konkurrenskraftig. Flygplatsen  
är Skandinaviens viktigaste för internationell trafik och redan 
i dag kommer var tredje passagerare från Sverige. Med hög- 
hastighetståg kan ännu fler nå Köpenhamns flygplats snabbt 
och smidigt. 

När tunneln under Fehmarn–Bält står klar 2021 öppnas 
också helt nya möjligheter att knyta an till Europa. Med en 
fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland kan skandina-
viska höghastighetståg kopplas samman med hela det 
europeiska järnvägsnätet. 

Ett närmande och sammankoppling av de tre skandinaviska 
huvudstäderna är också en nödvändighet som kommer ett steg 
på vägen genom att olika delsträckor så småningom möts i ett 
samlat modernt järnvägssystem.

Text: Floire Nathanael Daub, projektledare The Scandinavian 8 Million City
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Återförsäljare för GEOSECMA är Esri Sverige

För mer information se www.esri.se

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.

Det finns nog inget land i världen som har 
bättre koll på samhällets resurser än Sverige. 
Varje kommun har t. ex. skyldighet att leverera 
information om sina byggnader till ett nationellt 
register. Byggnadsinformationen kopplas ihop 
med adress-  och lägenhetsdata (BAL), vilket 
skapar ett närmast unikt underlag för 
befolkningsstatistik, framtidsforskning  
och nationella beslut. 
 
Vårt land ligger också i framkant med ny teknik, 
som exempelvis tjänstebaserat datautbyte  
med Lantmäteriet. Det finns bara en hake –  
det förutsätter programvaror som stöder den 
nya, digitala informationshanteringen. 
 

MARKNADENS MODERNASTE KARTSTÖD

Vägen till enklare och effektivare arbete 
går via GEOSECMA Karta. Programmet är 
utvecklat för att alla standarder, normer och 
myndighetskrav ska tillgodoses. Ni slipper 
dubbelarbete med att registrera uppdateringar 
separat, för så snart ni jobbar i programmet, 
och minsta ändring görs i byggnadsbeståndet, 
går den nya informationen automatiskt över  
till Lantmäteriets databas. 

Men det är inte bara kommunikationen med 
myndigheter som förenklas. GEOSECMA Karta 
underlättar också samverkan internt – mellan 
individer, enheter och förvaltningar. Ni kan  
jobba med dator, mobil eller surfplatta, i 
ett användarvänligt webgränssnitt, och all 
information lagras och görs tillgänglig i det 
gemensamma systemet.
 
Kort sagt: det är ett kartprogram som ritar om 
hela det kommunaltekniska landskapet.

Läs mer om GEOSECMA Karta och hur andra 
kommuner jobbar med programmet på  
www.sgroup-solutions.se

MED VÅRT KARTPROGRAM FÅR 
BEGREPPET "BAL" EN NY BETYDELSE:  
BYGGNADSINFORMATIONEN 
AUTOMATISKT LEVERERAD.
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Samhällsomvandlingen i Kiruna 
– inga problem – bara utmaningar?

Få samhällen i världen har möjlighet till en nystart, en möjlighet att göra om allt det gamla och bygga 
nya mer hållbara lösningar. Kirunas förestående flytt ger en unik möjlighet till system- och paradigm-
skiften utan att behöva ta hänsyn till de tunga investeringar som gjorts i gårdagens lösningar. Då är 
det viktigt att alla följer samma vision och vågar vara nydanande och hela tiden tänka hållbarhet i stort 
som smått. 

Kommittén för hållbar samhällsbyggnad reste därför till Kiruna för att försöka förstå planering av 
samhällsomvandlingen som sker där just nu. Vi blev inte helt övertygade om att alla inblandade aktörer 
för närvarande går i takt och har exakt samma vision, men en sak är vi säkra på; våra kommunaltekniska 
kollegor i Kiruna har Sveriges häftigaste jobb just nu!

År 2004 kom ett brev till Kiruna kommun från LKAB som 
blev startskottet för den stadsomvandling som nu är en realitet. 
I över 100 år hade järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan 
att nämnvärt påverka stadens centrala delar men nu presente-
rade gruvbolaget LKAB en prognos för hur gruvan skulle 
påverka staden i framtiden. 

Eftersom gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv var 
kommunen beredd att flytta delar av staden. En fördjupad 
översiktsplan där Kirunas nya centrum skulle ligga i nordväst, 
nära Luossavaara, fanns klar och beslutad 2007 och arbetet 
med att dra om avloppsledningar påbörjades. Lokaliseringen 
var vald utifrån att det var i ett område som troligen aldrig 
skulle påverkas mer av gruvbrytningen.

Men beslutet revs upp redan 
2009 och 2011 klubbades slutligen 
lokaliseringen av Kirunas nya 
stadskärna. Nu skulle centrum  
läggas i malmkroppens riktning 
tre kilometer öster om stadens nuvarande centrum. Om bryt- 
ningen fortsätter i samma takt och med samma teknik som 
idag måste även den nya stadskärnan flyttas igen om 60–70 år. 
LKAB och kommunen tror och hoppas att framtida bryt-
nings- och byggtekniker ska göra att det inte blir nödvändigt.

DET NYA KIRUNA – EN HÅLLBARARE STADSSTRUKTUR

Behovet av att riva och flytta bebyggelsen påverkar Kirunas 
nuvarande kommersiella centrum, flertalet av stadens hotell, 
ett stort antal arbetsplatser, stora och viktiga offentliga 
institutioner som sjukhuset, gymnasieskolan, biblioteket och 

polishuset, samt ett antal kulturbyggnader.
Ny plats för centrum och nya byggnader ger kommunen en 

sällan skådad möjlighet att satsa på nya strukturer och bygg- 
nader som ligger i framkant när det gäller utformning för 
långsiktig hållbarhet Utöver miljöanpassade byggnader kommer 
läget för det nya centrumet vid E10 att kunna kombinera 
funktionerna av extern och centrumnära handel. Nära kontakt 
mellan centrum och köplador gör att både kunder som är 
bilburna och de som kommer till fots, cykel eller med kollektiva 
färdmedel kan nyttja hela utbudet.

För att inte tappa Kirunas själ i omdaningen så ska nytt 
förenas med det gamla. Det nuvarande stadshuset, en symbol 
för Kiruna med sina stora arkitektoniska värden och funktion 

som vardagsrum för kirunabor-
na, visade sig tyvärr omöjligt att 
flytta. Det finns dock andra 
kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som enligt planerna 

ska flyttas och blandas med nybyggda för att förena det gamla 
Kiruna med det nya som byggs.

Den första byggnaden i det nya centrumet är det nya 
stadshuset. Det ska finnas på plats 2016 och ha kvaliteter  
som motsvarar det nuvarande men i modernare tappning. I 
anslutning till det nya stadshuset placeras byggnader som 
tillsammans ska forma det nya torget för Kirunaborna. Och 
mitt på torget ska det gamla klocktornet från dagens stadshus 
stå som en länk mellan nytt och gammalt.

Kiruna har i sitt visionsarbete slagit fast att hållbarhet är det 
kraftfullaste konkurrensmedlet för att skapa ett samhälle som 

För att inte tappa Kirunas själ i omdaningen så 
ska nytt förenas med det gamla.
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är attraktivt att leva och etablera verksamhet i.
Mats Nilsson, chef för avdelningen teknik vid Tekniska 

verken i Kiruna är drivande i att utveckla framtidens kommu-
naltekniska lösningar och säger att han har en fantastisk 
möjlighet som är få förunnat i världen: ”Kirunas framtida 
tekniska försörjning är som ett blankt blad, det är jag och 
mina kollegor som ska forma hur den ser ut och vi har alla 
möjligheter att tänka nytt och hållbart. Att bygga ett nytt 
samhälle med föråldrade lösningar skulle vara ett misslyckande.” 
Mats är medveten om att Kirunas förmåga att gå från ord till 
handling kommer att följas med stort intresse av andra städer 
och länder, en utmaning som han verkar ta med ro. Istället 
framhåller han ödmjukt att ”den största utmaningen är att 
kunna fånga alla möjligheter”.

 
SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ ENERGI

Målbilden för framtidens energisystem är naturligtvis ett 
självförsörjande Kiruna där rätt form av energi används till 
rätt behov. Lokal vindkraft, säsongslagring och ett utbyggt 
fjärrvärmesystem som tar till vara energiöverskottet från 
LKAB är delar i satsningen. Mats med kollegor skissar också 
på en ny avfallsanläggning som snarare blir en processindustri 
än en kvittblivningslösning. 

Rätt energi till rätt behov, till exempel att använda lågvärdig 
energi till uppvärmning, behöver också kompletteras med 
insatser för att minska energianvändningen. Här planeras för 
tekniker och ekonomiska modeller som ska stödja brukarnas 
beteende så att energi används smartare. 

Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna AB och NCC 
ska också visa vägen till hur modern energi- och byggteknik 
kan användas genom att tillsammans bygga världens nordli-
gaste passivhus i Tuolluvaara, nära den nya stadskärnan, med 
planerat färdigställande till hösten 2014. 

Kiruna kommun har bestämt sig för att inte låta sig överväldigas 
av sin tuffa uppgift – de talar inte om problem utan om 
utmaningar. Men visst är utmaningarna stora! Göran Cars, 
stadsutvecklare i Kiruna kommun, belyser omfattningen 

genom att jämföra med Stockholm; ”För att ersätta de 
bostäder som måste rivas måste mellan 3 000 till 4 000 nya 
bostäder byggas till en kostnad av 25 miljarder kronor. I 
relation till kommunens storlek motsvarar det att 292 000 
ersättningsbostäder till en kostnad av 900 miljarder kronor 
skulle behöva byggas i Stockholm”.

Samhällsomvandlingen som sådan är inte den stora frågan, 
för kirunaborna verkar förändring vara en självklar del av 
malmfältens historia och framtid. Staden och gruvan har  
alltid varit och kommer med stor sannolikhet alltid att vara 
beroende av varandra. 

OMVANDLING FÖR FRAMTIDSTRO 

Den stora utmaningen är istället att förändringen ska leda till 
något positivt. Den ger en möjlighet, och faktiskt också en 
skyldighet, att tänka nytt och ge framtidstro. 

Omvandlingen måste därför ske på ett sätt som inte bara är 
uthärdlig utan faktiskt bra för invånarna. För Kiruna är det 
essentiellt att det går att upprätthålla ett levande samhälle under 
förändringstiden så att människor väljer att bo kvar. Risken är 
annars påtaglig att Kiruna blir en distansarbetsplats, ett ställe 
där det är fler som använder de gemensamma resurserna än vad 
det är som bidrar till dem. Detta är, om något, kanske den 
viktigaste frågan för genomförandet av utvecklingsplanen.

För medborgarna finns också utmaningar, för att inte säga 
problem, och olika beslut att ta ställning till. Näringsidkarna i 
Kirunas nuvarande centrum måste besluta sig för om de ska 
flytta sina verksamheter till det nya och boende måste besluta 
sig för vilka bostäder de har råd och vilja att flytta till. En 
påtvingad förändring av nuvarande levnads- och boendeför-
hållande kan vara svår att acceptera för många och i slutänden 
kan det leda till att vissa väljer att helt omlokalisera sig och 
flytta från Kiruna.

För visst kommer det att bli så att de nybyggda lokalerna 
och bostäderna kommer att bli dyrare än dagens, till och med 
kanske väsentligt dyrare om än med högre standard. Kommu-
nen hoppas på att flyttkedjor kommer igång så att äldre billiga 
bostäder också frigörs men också att avtal med LKAB kan ge 
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Det ny Kiruna torg med nytt stadshus är tänkt att se ut så här.
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bra ersättningsnivåer. Allmännyttan är sannolikt stark nog i 
förhandlingar så att hyror för ersättningsbostäder kan hållas 
nere men för bostadsrätter och mindre hyresbolag så kan detta 
vara en svårare nöt att knäcka.

Den fråga som onekligen skapar mest politisk hetta och som 
många invånare oroar sig för är just den om hur befintliga 
bostäder ska värderas och om flyttkedjor kan frigöra äldre 
bostäder för de grupper som inte har råd med nybyggen? 

ROLLSPEL – ANSVAR OCH INFLYTANDE

Den pågående omvandlingen av Kiruna berör så klart många 
både i och utanför Kiruna. Så här stora fysiska förändringar ger 
effekter i många led, från privatpersoner till Sverige som stat. 
Nya förutsättningar som rivningar, flytt, expansion, nybyggen 
och allehanda förändringar skapar engagemang. 

Staten har många ansikten och roller i förändringen av 
Kiruna. LKAB som är ett statligt bolag, representerar staten 
både som aktör som vill bryta malmen och som aktör som ska 
bekosta ersättning för befintliga byggnader som behöver rivas 
eller flyttas. Länsstyrelsen är statens förlängda arm och är därför 
en viktig aktör. Inom planläggningsområdet framträder en 
mängd olika riksintressen som ska tas om hand i de nya planer 
som arbetas fram. Riksintresset för rennäring visade sig till 
exempel komplicera inköpet av mark från staten där den nya 
staden planeras. Detta har också förhalat förhandlingar med 
intressenter som ska vara med och bygga upp nya Kiruna.

Kommunen upplever att den politiska staten har tagit en 
tillbakadragen roll och överlåtit åt LKAB att förhandla med 
kommunen i olika sakfrågor. Kommunen har därför själva fått 
driva frågor som inte många andra kommuner behöver 
hantera. Samtidigt har Kiruna kommun har varit politiskt 
splittrad under 2000–talet och har av olika personer och 
organisationer blivit anklagad för att gå i LKAB:s ledband och 

inte våga ta ut en egen kommunal riktning.
Staten på regeringsnivå säger att Kirunas och LKAB:s 

utmaningar inte är en statlig fråga utan får lösas lokalt genom 
sedvanlig förhandling och genom att följa befintlig lagstiftning.

Situation Kiruna är en gräsrotsrörelse som startades av ett 
antal traditionella folkrörelser, bland andra Gruvtolvan, 
Hyresgästföreningen, Aktionsgruppen för Kiruna Sjukhus, 
Kiruna IF och Föreningen Kirunas rötter. Syftet med 
samarbetet är att formulera och framföra samordnade krav till 
staten, LKAB och kommunen om att de gemensamt måste ta 
ett större ekonomiskt ansvar så att de som tvingas flytta inte 
ska få högre boendekostnader än de har idag.

PARALLELLA PLANERINGSPROCESSER – GÅR DET IHOP?

Kommunen har valt att jobba med parallella planerings- 
processer där den formella planläggningen med en fördjupad 
översiktsplan ligger något efter den informella som kommunen 
kallar utvecklingsplan. Utställningen av FÖP:en avslutades i 
början av juni 2014. 

Uppdelningen mellan de olika planerna är att fördjupningen 
av översiktsplanen strikt hanterar mark- och vattenanvändning 
emedan utvecklingsplanen hanterar strategier för hur nya 
Kiruna ska se ut och fungera under olika beskrivna etapper. 
Utvecklingsplanen används också för diskussioner och 
förhandlingar med de olika verksamhetsutövare som också 
måste ta ställning till utveckling eller avveckling inför rivning 
av befintlig bebyggelse

En stor risk med ett sådant parallellt arbetssätt är att produkter-
na inte synkas tillräckligt väl med avseende på tidsaspekter och 
innehåll. Om den formella planläggningens krav inte är tillgodo-
sedda när den parallella utvecklingsplanen sätts i sjön kan det leda 
till överklaganden och kraftiga förseningar.

 

White i samarbete med Ghilardi + Hellsten Arkitekter vann arkitekttävlingen med sitt förslag om det nya Kiruna. Kartan visar Kirunas nya stadskärna.
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Vad är det då vi studieresenärer från Kommunal-Tekniska 
föreningens kommitté för hållbart samhällsbyggande tar med 
oss från vårt givande och tankeväckande besök några februari-
dagar 2014 då vi fick en liten inblick i Kirunas historia, nutid 
och framtid?

1 Först och främst är vi imponerade och ödmjukt beundran-
de inför de många utmaningar som ska gå i lås för att 

kunna inviga ett nytt stadshus redan 2016, och därefter dra 
om järnvägen och E10:an, inviga ett splitter nytt attraktivt 
centrum och återbygga runt 30 procent av bostadsbeståndet. 
Och det samtidigt som gruvan bryter vidare, riskområdena 
expanderar, hus rivs och renskötande samer fortsätter med sin 
verksamhet nästan som vanligt.

2 Att det råder nybyggaranda och att framtidstron är stark i 
bygden märks tydligt både inne i stadshuset och ute på 

stan. När så många lever nära gruvan finns också en stor 
förståelse för förändringar kopplade till gruvans framgång och 
överlevnad. Ändock är det just ansvars- och ersättningsfrågor 
som är den stora heta frågan där enskilda och organisationer 
är oroliga över att det är den enskilde som kommer i kläm och 
efterlyser tydligare och mer rättvisa spelregler. Och finns det 
något enkelt och rättvist svar på hur trivsel och eget arbete i 
det gamla boendet ska värderas eller hur en ökad standard som 
för vissa är påtvingad ska värderas?

3 Inspirerande och positivt är att se att olika aktörer i allt 
detta försöker hitta en gyllene medelväg. Förhandlingar 

verkar pågå hela tiden och många av Sveriges nationella 
intresseorganisationer är inblandade för att hitta lösningar på 
de knepiga lokala problemen.

4Försöken att skapa en ny typ av levande stadskärna där 
centrumverksamheter interagerar med externhandel är 

tänkvärt och vi tror att lärdomar från Kiruna kan inspirera 
många kommuner som försöker ”läka” sina splittrade och 
funktionsuppdelade stadsmiljöer.

5 Mycket inspirerande är självklart också de visionära 
tankarna om att omdana de tekniska försörjningssystemen 

i grunden och att också ta fram nya ekonomiska och adminis-
trativa modeller som gynnar ett mer hållbart förbruknings- 
beteende. Arbetet har påbörjats och vi ser fram mot att lära 
mer och se visionerna förverkligas.

6 Något som förvånade oss är att, det trots ”boomen” och 
alla framtidsvisioner, inte är fler nya företag på plats som 

testar nya tekniker, system och affärslösningar, men vem vet, 
de kanske är på väg? 

7 Men det finns också en uppenbar risk med det nära 
informella arbetssätt som kommunen genom utvecklings- 

planen har med länsstyrelsen, Trafikverket och LKAB. Fyra 
starka aktörer som jobbar tätt samman kan åtminstone 

teoretiskt leda till att de demokratiska principerna åsidosätts 
och att förslag och lösningar tas fram så effektivt att ingen 
hinner eller kan ifrågasätta. Så hur är det egentligen, är den 
starka tidspress som LKAB och utvecklingsplanens projektledare 
pratar om helt och hållet reell eller skulle processen kunna 
bromsas och mer förankrade förslag istället kunna tas fram? 

8 Avslutningsvis saknar vi också en utvecklad planering för 
hur avveckling av de berörda stadsdelarna och byggnader-

na mm ska ske tidsmässigt och praktiskt. En sådan plan skulle 
öka tydligheten ut mot medborgare och övriga aktörer och 
underlätta genomförandet av omstruktureringen. 

Det som imponerar mest på oss är dock den spännande 
uppgiften hela Kiruna står inför – att skapa något nytt så 
snabbt! För här går det verkligen undan, allt sker nu och ska 
vara klart inom bara några år! Att forma en ny identitet och 
vi-känsla mitt i detta, mitt i oron för förlorad hemkänsla och 
mitt i alla förväntningar på Kirunas attraktiva framtid är 
verkligen ingen lätt uppgift. 

Vilket häftigt jobb våra kommunaltekniska kollegor har!  
Vi tackar för besöket och tipsar fler om att åka till Kiruna och 
själva uppleva det som händer där. 

Resenärerna från Kommittén för hållbar samhällsbyggnad

Studieresa för KT:s Kommitté för hållbar samhällsutveckling 
Vi som åkte: Agneta Sundberg, Blekinge tekniska högskola; Kerstin 
Blom-Bokliden, SKL; Göran Lundberg, Malmö stad; Anna Lindh- 
Wikblad, Luleå kommun; Helena Olsson, Sweco; Viveka Sohlén Gävle 
kommun. 

Vi träffade: LKAB – guide Marina Källvik. Kiruna kommun – 
kommunalråd Kristina Zakrisson, mark- och exploateringschef Eva 
Ekelund, stadsutvecklare Göran Cars, tekniska chefen Mats Nilsson, 
Tekniska Verken i Kiruna AB. 

Guidning Kiruna stad – Föreningen Kirunas Rötter, partipoltiskt obe-
roende ideell förening som arbetar med att tillgängliggöra och skapa 
intresse för Kirunas historia. Resan pågick: 25-27 februari 2014. 

FAKTA KIRUNA 
I Kiruna kommun bor cirka 23 000 personer. De flesta, cirka 18 000, 
bor i centralorten Kiruna, men runt omkring staden finns ett stort an-
tal byar, till exempel Jukkasjärvi och Svappaavara. Kommunen har en 
positiv befolkningsökning och här finns fyra officiella språk: svenska, 
finska, samiska och mieänkieli. Den samiska, den tornedalska och 
den svenska kulturen har levt här sida vid sida under lång tid och 
det mångkulturella är fortfarande ett kännetecken för Kiruna. Med 
sina 19.447 kvadratkilometer är Kiruna kommun lika stor som länen 
Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. (från www.kiruna.se)

Källor
Nya Kiruna, nr 2, 2012, Utvecklingen ska gå hand i hand med avvecklingen, 
utgiven av Kiruna kommun. Nya Kiruna, nr 6, 2013, Full fart mot framtiden, 
utgiven av Kiruna kommun. www.kiruna.se. www.kiruna.se/stadsomvand-
ling. Faktabroschyr ”Om LKAB –Europas egen järnmalmsproducent”, LKAB, 
inget utgivningsår.

Avslutande reflektioner
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LKAB:s plan kompletterar
de kommunala planerna
Svappavaara är LKAB:s nyaste gruvort och den mest expansiva. 
Planen är att tre gruvor ska öppnas i området de närmaste åren. 
Det är Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi. Alla gruvor i 
Svappavaara är dagbrott. Gruvberget är redan igång och 
invigdes i maj 2010 och man planerar att utöka verksamheten. 
Fyndigheten vid Leveäniemi öppnades första gången 1961 och 
drevs till 1983 då den stängdes under lågkonjunkturen och 
vattenfylldes. I juni 2012 fick LKAB miljötillstånd för att 
tömma Leveäniemi på vatten för att kunna återuppta produk-
tionen senast år 2015. I Svappavaara finns malmförädling 
genom anrikningsverk och pelletstillverkning. 

Då det händer mycket inom Svappavaara industriområde 
och det har funnits ett behov av att samordna nuvarande 
verksamhet och projekten som pågår, har LKAB tagit fram  
en markanvändningsplan för Svappavaara industriområde, 
MAP-S. Arbetet med MAP-S har initierats för att förbättra 
samordningen, skapa en struktur och ett arbetssätt för 
utvecklingen av området. Till sin hjälp har LKAB haft Sweco 
för att processleda och samordna arbetet samt ta fram det 
digitala kartunderlaget.

Syftet med markanvändningsplanen är att visa hur nuläget 
ser ut och vilka framtida behov som finns för industriområdet  
i Svappavaara samt vilka ytor som avsatts för detta. MAP-S 
samordnar planer och projekt och förankrar detta till en 
gemensam målbild. 

Arbetssättet och MAP-S liknar den kommunala planeringen 
och översiktsplanen. En markanvändningsplan kommer att  

tas fram för alla LKABs gruvorter. Detta är en viktig del i  
de samhällsomvandlingsprojekt som pågår, och markanvänd-
ningsplanerna kommer att spela en aktiv roll i att skapa 
samspel och ett attraktivt samhälle som helhet. 

MAP-S är ett textdokument med en tillhörande karta där 
dagens markanvändning och framtida behov presenteras. Allt 
kartmaterial finns samlat i en databas där information finns i 
olika valbara lager. Utifrån detta kan olika kartor sättas ihop 
för olika tillfällen och behov. För området har även en digital 
3D-modell tagits fram som underlättar arbetet.

MAP-S ska användas för intern planering och samordning. 
Den ger en gemensam helhetsbild för området som är känd och 
förankrad i organisationen genom intervjuer och workshop. 

MAP-S ger möjlighet till samordningsvinster samt att LKAB 
kan förebygga eventuella konflikter mellan verksamheter, 
intressen och projekt. MAP-S är ett bra dialogdokument både 
för internt och externt bruk. LKABs behov blir tydliga och 
materialet kan användas i kommunikation och samordning 
med externa aktörer så som kommuner, Trafikverket, exploatörer 
med flera. Olika kartmaterial kan tas fram ur den gemensamma 
databasen genom att lager i kartan tänds och släcks. Detta gör 
att kartan kan anpassas efter situationen och målgruppen. 
Materialet är också aktuellt då alla använder samma databas 
och uppdateringar sker på ett ställe.

Text: Helena Olsson, utredare/uppdragsledare Sweco Transportsystem
Foto: Fredric Alm

Gruvberget med Svappavaara by i bakgrunden.
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smekab Cyklism - safe & simple 
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.
 

BeSöK oSS gärnA på pArK & LAnDSKAp i göteBorg 2122 oKtoBer

Första dagen ägnades åt föreningens interna styrelse- och 
kommittémöten samt årsmöte och intressant information om 
nybyggda hotellet Gothia Towers. På kvällen fanns tillfälle 
till buffé med mingel och nätverkande för kongressdeltagare 
och utländska gäster. 

Dagen därpå inleddes föreläsningarna under temat 
Samhällsutbyggnad med fokus på infrastruktur.

Jonas Ransgård, kommunstyrelsens vice ordförande, 
hälsade välkommen till Göteborg. Under moderatorn Karin 
Klingenstiernas ledning samtalade därefter Agneta Hammer, 
direktör för Göteborgs Stadsbyggnadskontor, Martin Öbo, 
direktör för Göteborgs Fastighetskontor och Stefan 
Eglinger, direktör för Göteborgs Trafikkontor, om vikten av 
en hållbar utbyggnadsplanering och de stora utmaningar 
som Göteborg står inför.

En av utmaningarna är infrastruktursatsningen Väst-
svenska paketet, som Ylva Löf, koordineringschef på Stads-

ledningskontoret i Göteborg berättade mer om. Västlän-
ken, som är det största projektet i Västsvenska paketet, 
kunde ni läsa mer om i nummer 3 av Stadsbyggnad.

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister i regeringen 
under den gångna mandatperioden, kom och berättade om 
nya PBL. Stadsbyggnad kommer att återkomma till detta 
under kommande nummer.

Floire Daub, projektledare på Oslo kommun presenterade 
projektet The Scandinavian 12 Million City. Läs mer om 
detta i artikeln på sidan 14.

Björn Marklund, stadsbyggnadschef, berättade och  
GIS-chef Eric Jeansson hur Mölndal bygger innerstad och 
hur 3D-modeller vässar stadsplaneringen. Detta kunde ni 
läsa om i nummer 3 av denna tidning. En föreläsning av 
Hanna Areslätt om Älvstaden, ett av Nordens största 
stadsutvecklingsprojekt, hanns också med under dagen. 
Älvstaden kunde ni läsa om i Stadsbyggnad nr 4.

Sammantaget gav kongressen många matnyttiga 
infallsvinklar för deltagarna att tänka vidare kring, när det 
gäller planering, samordning och information för utbygg-
nad av nya stadsdelar och ny infrastruktur.

Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad

Många slöt upp 2–3 september när KT bjöd in  
till årskongress, för 112:e gången i ordningen. 
Deltagarna som anlände till Svenska Mässan/
Gothia Towers vid Korsvägen i Göteborg kunde 
lyssna på en lång rad inspirerande föreläsare.

Årskongress  
i Göteborg bjöd  
på inspiration
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Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en mycket tidig aktivitet för 
problemlösningar i transportsystemet. Metodiken för åtgärds-
valsstudier sätter in fyrstegsprincipen i ett sammanhang. Det 
finns nu större möjligheter att ta ett helhetsgrepp på problem  
i transportsystemet och att finna smarta, snabbare, lösningar, 
ofta genom en kombination av flera typer av åtgärder i sam- 
verkan mellan flera aktörer. 

En aktör är helt enkelt en problemägare, vilken inte behöver 
vara från det offentliga. I många fall behöver även företag eller 
grupper av privatpersoner ta ett ansvar och kanske ändra på ett 
beteende som är olämpligt från ett större perspektiv. Exempel-
vis när det gäller trafikträngsel vid en skola, så kan det vara så 
att många av föräldrarna inte behöver skjutsa sitt barn till skola 
med bil. Det kan ibland vara de som klagar på en trafiksituation 
som själva sitter på lösningen eller i varje fall en del av 
lösningen. Alla har ett ansvar för hur vi använder det gemen-
samma transportsystemet på bästa sätt. Åtgärdsvalsstudier 
hjälper till att klargöra brister, behov, problem och att komma 
överens om vad man vill uppnå med lösningarna, om det är 
pendlare som behöver bättre kollektivtrafik eller godstranspor-
ter som behöver komma fram säkert men inte särskilt fort. 

Med åtgärdsvalsstudier är det lätt att få med flera trafikslag 
och färdsätt i ett helhetsgrepp.

BEBYGGELSEPLANERINGEN BEHÖVER OFTA TAS UPP 
Handledning för åtgärdsvalsstudier finns på svenska och 
engelska, se www.trafikverket.se under Planera och utreda. 

I handledningen finns idélistor att utgå från vid diskussion  
om alternativa eller kompletterande sätt att lösa problem.
De första ÅVS:erna har nu börjat omsättas i olika former av 
åtgärder, såväl åtgärder som påverkar efterfrågan och färd-
medelsval liksom effektivare nyttjande av existerande trans-
portsystem samt ombyggnad och nybyggnad. 

Större ÅVS:er utmynnar ofta i förslag till inriktning och 
åtgärder på kort sikt, medellång sikt och lång sikt. Självklart 
kan man även fokusera på ett tidsperspektiv vilket ofta är fallet 
för mindre omfattande problemfall. En ÅVS för ett långt stråk 
kan följas av flera mindre studier för vissa delar av stråket och 
blir då mer konkreta. En övergripande ÅVS ger bland annat 
underlag för att prioritera inom till exempel ett stråk.

ÅVS för Västkuststråket omfattar stråket Malmö–Göte-
borg, med väg, järnväg och kopplingar till sjöfart och flyg. Här 
deltog bland annat tågoperatör med och regionorgan, men inte 
enskilda kommuner. Resultatet handlar om en långsiktig 
inriktning för transportstråket. För detta har även bebyggelse-
planeringen betydelse. Ett av sex mål handlar om transportsnål 
bebyggelse (andel bebyggelse i bra kollektivtrafiklägen och 
funktionsblandad bebyggelse). ÅVS:en ledde fram till slutsatser 
om bland annat att nya stationer på Västkustbanan kan vara 
aktuellt först när dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg 
samt Ängelholm–Helsingborg är färdig och när kapaciteten 
mellan Göteborg–Kungsbacka och Malmö–Lund är utökad. 
Busstrafiken bör därför underlättas genom separata bussfiler 
vid infarter till större städer. 

Många nyttiga  
åtgärdsvalsstudier  
runt om i landet

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER – EN METODIK

Flexibelt, situationsanpassat, kunskaps- och dialogbaserat – bra dokumentation.

Metodiken med åtgärdsvalsstudier sprids och användningen ökar sedan åtgärdsvalsstudier introduce-
rades på bred front 2012 av Trafikverket tillsammans med SKL och Boverket. Många kommuner har  
varit involverade och är ibland även initiativtagare till åtgärdsvalsstudier. Trafikverket, SKL och Boverket 
tar nu vara på erfarenheterna för att kunna vidareutveckla rekommendationer och stärka kvalitén i  
den praktiska tillämpningen.
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ÅVS för Karlskrona Norra hade starkt samband med en 
planerad stadsutveckling i norra delen av staden, kring en 
järnvägsnod men även med väginfrastruktur. För en stadsut-
veckling behövs bra kollektivtrafiklösningar som gynnar hela 
staden och regionen, problem med barriärer av existerande 
järnvägar och vägar måste också hanteras. I studien undersöktes 
och föreslogs alternativa sätt att lösa detta och i olika tidsper-
spektiv. Fallet är ett exempel på att önskade kollektivtrafiklös-
ningar för en stad måste hanteras långsiktigt ofta med 
successiva förändringar och åtgärder, i samklang med mer 
regionala lösningar och även med beaktande av godstransporter 
och hamnverksamhet i staden.

ÅVS Borlänge bangård engagerade totalt 20 organisationer, 
däribland Borlänge kommun och Falun–Borlänge-regionen, 
Jernhusen, flera operatörer och andra. Trafikverkets depå med 
mera har under pågående ÅVS flyttats och gett plats för IKEA 
som nu har en mycket god tillgänglighet för tågresande och 
för godstransporter med tåg. Mark behövs för verkstäder, 
kombiterminal med mera. ÅVS har en viktig uppgift i att 
bidra till koordinering av en mängd åtgärder inom och kring 
bangården, för gemensamma funktionella målet om en 
effektiv och driftsäker bangård och förbättrad tillgänglighet 
där. Trafikverket har tagit på sig att hålla samman ett fortsatt 
långsiktigt gemensamt arbete med tydliga mål och delmål 
enligt en handlingsplan som upprättades 2013. 

ÅVS om trafiksituationen i Kivik genomfördes gemen- 
samt i nära samarbete mellan Trafikverket och Simrishamns 
kommun. Kontakterna inleddes med anledning av att 

kommunen skulle utarbeta en ny översiktsplan. Problemen 
gällde personresor och gods (musteriet). Man enades om fyra 
mål för åtgärder: 
• Skapa en god trafiksäkerhetssituation för oskyddade 

trafikanter. 
• Skapa en god framkomlighetssituation för transporter till 

musteriet. 
• Hantera höga trafiktoppar under högsäsong så att framkom-

lighet för utryckningsfordon (och boende/turister) säkras.
• Bidra till att bibehålla eller öka Kiviks attraktivitet för 

boende och turister.
Tre parter (stat, kommun och musteriet) tar nu tillsammans 
ansvar för en paketlösning av åtgärder. De föreslagna åtgärderna 
handlar exempelvis om att kommunicera med åkerierna så att 
de väljer rätt väg, justering av några kurvor, mötesplatser, 
utbyggnad av cykelväg, hastighetsreglering, flytta utfart, skapa 
parkeringsplatser + information, trafikpolis under evenemang. 
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien kom man gemensamt 
fram till att den förbifart som tidigare redovisats i kommunens 
översiktsplan inte stödjer målen, löser inte problemen.

ÅVS om funktionen för E16 som ringled i Falun har 
handlat om bebyggelseutvecklingen kopplat till användningen 
och trafiksituationen. ÅVS:en har här involverat många 
aktörer och intressenter som i grupper studerat problemen nu 
och framöver, funderat över mål som successivt klarnade. 
Målen som blir vägledande för ett fortlöpande arbete för god 
funktion för E16 handlar bland annat om förbättrad tillgäng-

1. Tänk om
• Avgifter

• Skatter

• P-avgifter

• Subventioner

• Samverkan

• Marknadsföring

• Information

• Lokaliseringar

• Markanvändning

• Resfria möten

• Hastighetsgräns

• Samordnad distribution

• Resplaner och program (MM)

2. Optimera
• Omfördelning av ytor

• Busskörfält

• Signalprioritering

• ITS-lösningar

• Särskild drift

• Samordnad tågplan

• Ökad turtäthet

• Komb. person och godståg

• Logistiklösningar

• Reseplanerare

• Säkra fordon

• Pendlarparkering

3. Bygg om
• Förstärkningar

• Trimningsåtgärder

• Bärighetsåtgärder

• Breddning

• Plattforms-förlängning

• Förbigångsspår

• Stigningsfält

• Muddring i farleder

• ITS-lösningar

• Planskilda korsningar

• Uppgraderingar

• Uppställningsspår

4. Bygg nytt
• Nya järnvägar

• Dubbelspår

• Ny motorväg

• Förbifarter

• Farledsinvestering

• Central kombiterm

• Cirkulationsplats

• Nya stationslägen

• BRT-lösningar

• Elmotorvägar

• Förbindelser till flygplatser

• Trafikplatser

• Busskörfält

• Nya mötesspår
Foto: Trafikverkets bildarkiv/Mostphotos Foto: Trafikverkets bildarkiv/Bildarkivet.se Foto: Trafikverkets bildarkiv/Bildarkivet.se Foto: Trafikverkets bildarkiv/Ingemar Elofsson
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lighet mellan olika delar av tätorten, ökad trafiksäkerhet och 
en förbättrad upplevelse av staden.

I ökande utsträckning kommer information om färdiga  
ÅVS att finnas på www.trafikverket.se under respektive län. 

UTVÄRDERING OCH VIDAREUTVECKLING

Under hösten 2014 börjar Trafikverket utvärdera närmare 
vilka framgångar och brister som finns i tillämpningen, så  
att bättre råd och stöd kan utvecklas. En viktig hjälp i det 
fortsatta arbetet är ÅVS-portalen som blir en plats för arbete 
med och lagring av ÅVS-dokument, möjlighet till samman-
ställningar med mera. Även kommuner, regioner, länsstyrelser, 
kollektivtrafikmyndigheter med flera ska kunna använda 
ÅVS-portalen.

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSAKTIVITETER

Genom Trafikverkets verksamhet för forskning och innovation 
har det hittills startats tre projekt som rör åtgärdsvalsstudier 
och som ska bidra till vidareutveckling av metodik och 
tillämpning. 

Vid KTH:s avdelning för Urbana och regionala studier 
pågår ett doktorandarbete som undersöker processerna i ett 

antal fall och identifierar viktiga faktorer för framgångsrika 
ÅVS-processer. Vilka hinder och fallgropar finns det? Kan 
ÅVS bedrivas på ett innovativt sätt samtidigt som processen  
är effektiv?

Vid Stockholms Universitet, statsvetenskapliga institutio-
nen, studeras i vilken grad kompetensen från Trafikverket  
är tillräcklig vid samspel med kommuner och andra aktörer  
i samhällsutvecklingsfrågor, främst i samband med åtgärds- 
valsstudier.

Vid Ramböll och WSP arbetas det med utveckling av 
metoder och hjälpmedel kring hantering och bedömning av ett 
stort antal alternativa åtgärdstyper och åtgärdskombinationer i 
ÅVS. Konsulterna är själva ofta engagerade i åtgärdsvalsstudier 
och kommer att hålla seminarier med ytterligare praktiker 
under utvecklingsprojektet.

Trafikverkets FoI, liksom ansvar för långsiktig planering, 
spänner över alla fyra trafikslagen och en mångfald av olika 
slag av åtgärder och deras effekter.

Text: Inga-Maj Eriksson, långsiktig planerare på Trafikverket, även verksam 
som adjungerad professor vid KTH, Urbana och Regionala Studier. 

Det finns nu större möjligheter att ta ett helhetsgrepp på problem i transportsystemet och att  
finna smarta, snabbare, lösningar, ofta genom en kombination av flera typer av åtgärder 
 i samverkan mellan flera aktörer. 
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Gör rätt hållbarhetsanalys
med ny arbetsmetod
Många svenska privata och offentliga aktörer tar idag fram hållbarhetsvisioner och sätter mål för att 
möta både sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Utmaningen som många fortfarande 
brottas med är nästa steg, nämligen hur vi går till väga för att gå från vision till praktik och hur vi för-
enar de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Det finns olika sätt att få in hållbarhetsperspektivet i 
det dagliga arbetet och i Malmö stad används hållbarhetsmetoden Synaps för att åstadkomma detta.

Vad är Synaps? Synaps är en arbetsmetod med ett tillhörande 
webbverktyg som hjälper oss att enkelt analysera hur vi 
påverkar samhället ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv. Det hjälper oss också att hitta viktiga målkonflikter 
och synergier som kan finnas mellan hållbarhetsdimensionerna, 
mellan högt prioriterade samhällsfrågor, mellan avdelningar, 
intressenter, mål och så vidare. Det är dels ett sätt att genom-
syra verksamheten med hållbarhetsperspektivet och dels att 
kommunicera det hållbarhetsarbete som bedrivs.

Synapsanalyser görs alltid i grupp och verktyget kan 
användas av vem som helst, men eftersom det i grunden är  
en kvalitativ analysmetod är det viktigt att användaren väljer 
deltagare med hänsyn till det som ska analyseras. Det är 
viktigt att deltagarna tillsammans har ett brett perspektiv på 
analysobjektet. Det är mest effektivt att i första hand använda 
verktyget i arbetsgrupper som redan finns.

Verktyget kan också användas på vad som helst; inte bara 
planer och program. Det som avgör om det är intressant att 
göra en hållbarhetsanalys av något, är om det finns ett använd-
ningsområde för resultatet. Syftet 
måste alltid komma först. Om det 
inte finns en tanke med vad 
resultatet ska användas till, avråds 
medarbetare från att göra en 
analys. Några exempel på använd-
ningsområden för resultatet är 
underlag för till exempel beslut, uppföljningsarbete, utvärde-
ring, kommunikation, utbildning eller kompetensutveckling. 
Genom att arbeta med Synaps proaktivt och använda det i 
tidiga skeden blir utfallet av analysen färre målkonflikter och 
fler synergier.

Vad används Synaps till idag? Arbetsmetoden har under 
2014 börjat användas av olika förvaltningar i Malmö stad.  
Ett exempel på analysobjekt är detaljplanen för ett område i 
staden. Genom att samla viktiga intressenter i området kunde 
en analys göras med utgångspunkt i flera olika perspektiv och 
resultatet blev att fler möjligheter identifierades i området och 
intressenterna fick förståelse för varandras perspektiv. Ett 
annat exempel på analysobjekt är ett projekt som handlar om 
att identifiera ekosystemtjänster av en viss naturtyp i stadsmiljön. 
Experter samlades och tillsammans hittade de ett antal 
tidigare okända ekosystemtjänster. Ett tredje exempel är verk- 
samhetsplaneringen i en förvaltning. Genom att analysera 

målen i verksamhetsplanen har chefer och medarbetare tagit 
fram ett underlag utifrån hållbarhetsperspektiv som kommer 
att användas i processen att ta fram effektmål. Ett fjärde 
exempel är ett omdiskuterat kvalitetsmärkningssystem för en 
viss kategori av näringsverksamheter. Syftet var att ta fram ett 
underlag för att se hur viktigt systemet är genom att bedöma 
dess samhällspåverkan.

Utöver uppfyllelsen av de huvudsakliga syften som använ-
darna hade med analyserna fick deltagarna ökad förståelse, 
insikt och kunskap om olika perspektiv på analysobjekten  
och samarbeten förbättrades.

Hur gör man? Det är enkelt. Verktyget utgår från högt 
prioriterade samhällsfrågor från samtliga politiska nivåer. 
Dessa finns listade i de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling. Gruppen gör tillsammans en bedömning av analysobjektet 
med utgångspunkt i verktygets vägledande samhällsfrågor och 
den frågeställning man har. Analysobjektets positiva och 
negativa påverkan på den enskilda samhällsfrågan bedöms och 
dokumenteras i samhällsfrågans kommentarsfält i verktyget. 

Därefter värderas både positiv 
och negativ påverkan på 
samhällsfrågan i en tregradig 
barometer. I Synaps finns  
även ett analyssteg där förslag  
på åtgärder tas fram för att 
förhindra och kompensera för 

identifierade problem och åtgärder för att förstärka de 
identifierade synergieffekterna synergier. Allt samlas automa-
tiskt i en rapport som kan redigeras i Word eller skrivas ut 
direkt. 

Synaps är en hållbarhetsmetod, men den är ingenting utan 
användaren. Samhällsaktörer med hållbarhetsambitioner bör 
alltid bära med sig att det inte finns något verktyg som gör 
hållbarhetsarbetet åt dem, men med hjälp av Synaps metod 
och struktur får medarbetare i Malmö stad stöd i att arbeta 
strategiskt för att realisera sina hållbarhetsambitioner.

Text: Oscar Pelin, projektledare, Miljöförvaltningen i Malmö stad

Vad används Synaps till idag? Arbetsmetoden har 
under 2014 börjat användas av olika förvaltningar 

i Malmö stad. Ett exempel på analysobjekt är 
detaljplanen för ett område i staden. 

För att ställa frågor om Synaps kan du maila Oscar Pelin eller Charlotte 
Magill på Miljöförvaltningen i Malmö stad som är experter på hållbar-
hetsmetoder, så svarar de så snart det är möjligt. Du når dem på:

oscar.pelin@malmo.se 

charlotte.magill@malmo.se
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Vad är  
ekosystem 
tjänster?

Illustration: O2 Landskap
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Vårt samhälle är beroende av de ekosystemtjänster som naturen utför åt oss – helt gratis. Över 60  
procent av den yta som förväntas bli urban fram till år 2030 har ännu inte börjat byggas, konstaterade en 
FN-rapport förra året. Detta innebär stora möjligheter att göra städer mer hållbara i framtiden genom 
att aktivt investera i grön infrastruktur som ger en lång rad så kallade ekosystemtjänster. Det ligger ett 
stort värde i att identifiera, visualisera och värdera dessa nyttor som underlag för planering på olika 
skalor; regional planering, översiktsplaner, detaljplanering samt fastighetsutveckling och exploatering.

Hur kan vi dra nytta av naturen i samhällsutvecklingen? I  
den nya propositionen (Prop 2013/14:141 ) står det att vi ska 
integrera de tjänster naturen ger när vi planerar framtidens 
städer, men hur gör vi det i praktiken? 

Ekosystemtjänster är de produkter och processer i naturen 
som möjliggör människors existens. Konceptet har på senare 
år uppmärksammats världen över utifrån alarmerande 
forskningsresultat. Millennium Ecosystem Assessment visade 
att 60  procent av jordens viktigaste ekosystem är hotade eller 
på nedgång. FN:s studie The Economy of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB) visar att om trenden inte drastiskt förändras 
kommer värdet av de årliga förlusterna av ekosystemtjänster 
uppgå till sju procent av världens samlade BNP till år 2050. 
TEEB har delat in ekosystemtjänster enligt systemet nedan.

Producerande ekosystemtjänster är de varor naturen 
försörjer oss med till exempel mat, vatten och naturliga 
råmaterial. Exempel på reglerande ekosystemtjänster är 
grönska i städer som skyddar oss vid extrema väderhändelser 
såsom regn och översvämningar genom sin kapacitet att binda 
och hålla vatten och jordar. Kulturella tjänster bidrar till 
människors välbefinnande genom att grönska ger människor 
möjlighet till rekreation och bidrar till en bättre fysik och 
mental hälsa. De stödjande tjänsterna är en förutsättning för 
att alla de övriga ska existera. Exempel på dessa är biologisk 
mångfald som fungerar som en försäkring till ekosystemtjäns-
ternas fortsatta funktion och existens. 

DAGSLÄGE

EU har som mål att fram till år 2020 ska förlusten av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster ha avstannat inom EU. I flera 
av de stora städerna i Europa har de lokala myndigheterna 

instiftat policies och regelverk som främjar bevarande av eko- 
systemtjänster i samband med nybyggnation och exploatering. 
Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är att nästa 
generation ska ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta. I oktober 2013 presenterade regeringen sitt betänkande 
”Synliggöra värdet av Ekosystemtjänster” (SOU 2013:68). 
Utöver detta har riksdagen beslutat om ett antal etappmål 
bland annat så ska ”senast 2018 betydelsen av biologisk 
mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända 
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant  
och skäligt”.

Förutom samhällsekonomiska fördelar så kan vi genom att 
beakta ekosystemtjänster i tidiga skeden även skapa betydelse-
fulla synergieffekter på så kallade multifunktionella ytor vilka 
innebär fler och högre värden på en och samma plats. Ett 
exempel är att lokalt omhändertagande av dagvatten kan 
utformas på ett estetiskt tilltalande sätt, till exempel genom att 
skapa en porlande bäck som renar vattnet samtidigt som den 
utgör habitat för lokala arter och även ger rekreativa värden. 

HUR ARBETA MED EKOSYSTEMTJÄNSTER?

En svaghet med befintliga verktyg är att komplexiteten i den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänster inte fångas upp. 
Certifieringssystem som LEED och BREEAM innehåller en 
rad miljö- och hållbarhetsaspekter men säkerställer inte att 
hänsyn tas till platsens unika förutsättningar och de ekosys-
temtjänster som redan finns där. Grönytefaktor innebär att de 
ytor som hårdgörs inom varje tomt kompenseras genom gröna 
och genomsläppliga ytor men hur den kopplar till ekosystem-
tjänster varierar. 

Så kan naturens
tjänster bevaras
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Begreppet ekosystemtjänster har blivit kritiserat för att det ” 
i själva verket inte bidrar till reella förändringar i arbetssätt 
eller prioriteringar”. Flera aktörer är frustrerade över att 
begreppet inte har åtföljts av verktyg för hur man praktiskt ska 
arbeta med detta. (SOU s. 256). Tillsammans med Sweco har 
Riksbyggen tagit fram ett verktyg för att göra just detta. 
Riksbyggen använder verktyget i sin nyproduktion både när 
de ska köpa mark och planera byggnation. 

2014 års bästa hållbarhetschef, Charlotta Szczepanowski för- 
klarar varför hon vågade ta saken i egna händer och utveckla ett 
verktyg innan vedertagna metoder och standarder fanns på plats.

”Riksbyggens vision är att bli ledande inom hållbara boende-
miljöer. Mot bakgrund av FNs rapport kände vi att vi måste  
ta ytterligare ansvar och minska vår påverkan på jordens eko-
system. Vi hade inte tid att vänta utan ville gå från ord till 
handling direkt.”

Även Swecos hållbarhetschef, Andreas Gyllenhammar 
betonar det nydanande i arbetet ”Vi på Sweco är stolta över att 
tillsammans med Riksbyggen få vara pionjärer i den konkreta 
implementeringen av ekosystemtjänster i samhällsplaneringen”.

RIKSBYGGENS VERKTYG 

Verktyget omfattar 16 olika ekosystemtjänster baserade på 
TEEB. Det tar ungefär 2 timmar att göra analysen och den 
utförs av hållbarhetsenheten i samarbete med projektledaren. 
Resultatet ger komparativa värden och Riksbyggen mäter 
”ekopoäng” som är en egen och unik enhet. Verktyget ger  
en indikation på markens naturliga förutsättningar och hur  
vi människor nyttjar dem det vill säga värdet före exploatering. 
I verktyget ingår dessutom ett lång lista med åtgärder som 
Riksbyggens projektledare kan använda sig av i planeringen 
för att bevara, förstärka eller kompensera olika ekosystem-
tjänster. Verktyget ger även ett värde på resultatet efter 
exploatering utifrån planerade åtgärder. På så sätt visualiseras 
ekopoängen före och efter Riksbyggens aktivitet. 

Riksbyggen har använt verktyget i över 25 projekt och det 
är mycket omtyckt i organisationen då det på ett pedagogiskt 
sätt konkretiserar begreppet ekosystemtjänster. Ett exempel  
på där Riksbyggen använt sig av verktyget är deras projekt 
bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg. Marken de ska bygga 
på ligger centralt alldeles invid Chalmersområdet. Det är en 
grön kil mitt i Göteborg som är ganska svårtillgänglig men 
som används för rekreation. Det finns ett stort allmänt stöd 
för att bevara detta grönområde. När analysen gjordes 
identifierades tjänster som vattenreglering, bindning av 

koldioxid, upprätthållande av luftkvalitet och habitat för ett 
bestånd av Liten hackspett. Om Riksbyggen skulle exploatera 
marken utan att tänka till kunde allt detta gå förlorat.

Huset placerades så att så mycket träd som möjligt bevarades 
både för att ge den lilla hackspetten goda förutsättningar men 
också för att vegetationen skulle kunna fortsätta att binda 
koldioxid. Riksbyggen satsade hårt på rekreation och tillgäng-
liggjorde marken genom stråk och platser där människor  
kan vistas och ska även sätta upp fågelholkar samt överväger 
åtgärder som ökar pollineringen.

En stor fördel med verktyget är att Riksbyggens ledning  
får möjlighet att leda, styra och följa upp sitt arbete för mer 
hållbara boendemiljöer. Ekosystemtjänster har integrerats i 
affärsplaner genom att krav ställs på att markens ekopoäng 
inte får försämras efter Riksbyggens aktivitet. Dessutom finns 
dessa resultat med som en parameter i deras belöningssystem. 
Den största fördelen med verktyget är att dialogen mellan alla 
nivåer, från strateger till förvaltare blivit bättre. Hållbarhets- 
enhet tillsammans med projektledare vänder och vrider på 
möjligheter att skapa mer hållbara miljöer. De har även 
upplevt en stor fördel i dialogen med kommuner, kunder och 
andra intressenter. Verktyget dokumenterar och tydliggör 
projektens värden och säkerställer på så sätt dessa i överläm-
ningen till förvaltningen.  Genom användandet av verktyget 
har Riksbyggen gått från att i miljöarbetet fokusera mest på 
byggnaden till att inkludera hela tomten och även ta hänsyn 
till omgivningen. 

SLUTKLÄM

Över 60 procent av den yta som förväntas bli urban fram till  
år 2030 har ännu inte börjat byggas, konstaterade en FN-  
rapport förra året. Detta innebär stora möjligheter att göra 
städer mer hållbara i framtiden genom att aktivt investera i 
grön infrastruktur som ger en lång rad så kallade ekosystem-
tjänster, som vårt samhälle är beroende av. Det ligger ett stort 
värde i att identifiera, visualisera och värdera dessa nyttor som 
underlag för planering på olika skalor; regional planering, 
översiktsplaner, detaljplanering samt fastighetsutveckling och 
exploatering. Genom att implementera ekosystemtjänster i 
samhällsplanering värnas samhällets ekologiska, ekonomiska 
och sociala hållbarhet men även samhällets resiliens (förmågan 
att återhämta sig eller motstå olika störningar). 

Text: Annika Börje, Miljökonsult, Sweco
Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef, Riksbyggen

Producerande

Mat
Råmaterial
Färskvatten
Medicinska resurser

Reglerande

Reglering av lokalklimat och luftkvalitet
Bindning av CO2

Buffert mot extrema väderhändelser
Vattenrening
Förebyggande av jorderosion
Pollinering
Biologisk kontroll

Kulturella
Rekreation, fysisk och mental hälsa
Turism
Estestiska och kulturella värden
Spirituella värden

Stödjande
Habitat för arter

Bibehållen genetisk diversitet

Klassificering enligt TEEB 
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Posit ion2015

Den 17-19 mars öppnas dörrarna 

till landets största kongress och 

mässa inom geografisk infor-

mationsteknik och IT-stöd för 

samhällsbyggnadsprocesserna. 

Huvudteman för kongressen är 

bostadsbyggande, infrastruktur och 

miljö.

Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förening

U Geoforum

Kongress och fackmässa 
17-19 mars i Stockholm

Vi ses på Stockholmsmässan!  
Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015

Nyfiken på mer information? 

Besök position2015.se.

Etablerad 1902
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Årets upplaga av Gatukontorsdagarna i Västerås hade ett vasst program med kollektivtrafik, cykelplanering 
och sjöfart på dagordningen. Åhörarna kunde bland annat lyssna till och jämföra arbetet med kollektiv-
trafiken i Karlstad och Västerås. I programmet ingick också prisutdelningen för Årets Cykelstad.

Förmiddagens två första föredrag handlade om vad Västerås 
gjort för att bli Årets Stadskärna 2013 och därefter berättade 
stadsträdgårdsmästare Lars Wiberg om utvecklingen av 
Västerås parker.

KOLLEKTIVTRAFIK.

Efter förmiddagskaffet var temat Kollektivtrafik. Karin 
Widén, Tekniska kontoret, och Maria Linder, Kollektivtrafik-
myndigheten, berättade om projektet SmartKoll som resulterat 
i att Västerås hösten 2013 fick ett helt nytt, hållbart, klimatan-
passat, säkert och attraktivt kollektivtrafikutbud. Robert 
Sahlberg, Karlstadbuss, delade med sig av Karlstads erfaren-
heter och den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken. Det 
var intressant att höra om och jämföra de sätt de båda städerna 
närmat sig och arbetat med frågan om hur den framtida 
kollektivtrafiken ska utvecklas. 

CYKELPLANERING OCH ÅRETS CYKELSTAD.

Ämnet växlade sedan från kollektivtrafik till cykel. Lands- 
hövding Ingemar Skogö gav ett regionalt perspektiv på 
cykelplanering genom att berätta om hur den samordnas i 
Västmanlands län. Därefter följde prisutdelningen av Cykel-
främjandets pris ”Årets Cykelstad” vilken är den stad som fått 
bäst resultat i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014. 
Vann gjorde Lund, på andra plats kom Halmstad och på tredje 
plats kom Västerås. Cykelfrämjandet avslutade med att berätta 
om sitt arbete att främja cyklandet. 

Cykeltemat avslutades med att Lars Lindén, Tekniska 
kontoret, redovisade vilka konkreta resultat som åstadkommits 
utifrån den handlingsplan för ökat cyklande i Västerås som 
antogs av Tekniska nämnden 2009.

NY SYN PÅ SJÖFARTEN.

Torsdagen fick en mycket intressant start. Det var Carola 
Alzén, direktör för Mälarhamnar, som på ett mycket engage-
rande sätt berättade om sjöfarten och dess betydelse både 
nationellt och internationellt. Reaktionerna efter Carolas  
pass visade att hon gett många i publiken en helt ny syn på 
sjöfarten som ett komplement till vägtransporter. Mikael 
Castanius, branschchef Sveriges hamnar, poängterade att 
hamnarna är livsviktiga portar till omvärlden med tanke på  
att över 90 procent av allt gods passerar någon av de svenska 
hamnarna.

Kent Nyman, Tekniska kontoret, redovisade hur de arbetar 
för att få ett helhetsperspektiv när det gäller de olika trafikan-
ternas särintressen vid planeringen av trafikmiljön.

 
AKTUELLT FRÅN SKL.

Andra dagens eftermiddag var vikt till SKL. Som vanligt vid 
Gatukontorsdagarna så uppskattades deras information om 
aktuella frågor mycket av deltagarna. Förutom om aktualiteter 
så pratade Patrik Wirsenius under temat ”Kollektivtrafiken 
styr?”. Cecilia Mårtenssons föredrag hade rubriken ”Gods 
måste få mer utrymme! och tillsammans med Ulrika Appel-
berg talade hon även om väghållaransvaret. Johan Lindberg, 
Trafikverket, redovisade en jämförande studie med titeln 
”Kommunernas skötsel av cykelvägar”.

Text: Harriet Pettersson, kommunikatör, Västerås stad
Foto: Clifford Shirley

*Utställare var Amparo Solutions, Blinkfyrar, Cyklos, Edeva, Grontmij, 
Hess Scandinavia, Infracontrol, KP systems, NCC Roads AB, Ramböll, 
Smekab, SMHI, Svenska Stadskärnor samt Tekis. 

Bra föredrag 
lockade till  
Gatukontors- 
dagarna
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Det ”nordiska avtalet” är klart! Avtalssigneringen ägde rum i 
Toronto i augusti. Kommunalteknikerorganisationerna i USA 
och Kanada har sedan ett antal år en partnerskapsöverenskom-
melse med motsvarande organisationer i Australien och Nya 
Zeeland. Med den överenskommelsen som modell, har de 
nordiska ländernas medlemsorganisationer arbetat fram ett 
samarbetsavtal med APWA och CPWA *) se fotnot. Avtalet 
innebär inga direkta kostnader för KT. Flera svenska kommuner 
har gjort studieresor till USA och Kanada med tjänstemän och 
politiker, för att lära, uppleva och få inspiration. Det nya avtalet 
är en plattform för många och goda kommunaltekniska 
kontakter i Nordamerika.

Som internationell samordnare i KT, fick jag uppdraget att 
bevaka signeringen och delta för Sverige på den nordamerikanska 
kommunaltekniska kongressen 2014.  APWA och CPWA 
samarbetar runt en rad konferenser, två av de stora är den årliga 
kongressen och snökonferensen. Att delta på ett av dessa 
arrangemang någon gång under sin kommunala karriär, unnar 
jag varje kommunaltekniker.

En internationell rundabordsdiskussion har hållits i det här 
sammanhanget varje år sedan 2004. Till mötet bjuds alla inter- 
nationella deltagare in. Många problemställningar är gemen-
samma. Jag noterade bland annat att olika standarder, till exempel 
när mått på rör används blandat, innermått och yttermått, är 
bökigt och att finansiering av infrastruktur diskuteras i de flesta 
länder, vad ska finansieras av stat, region och kommun. Datasys- 
temen inom kommunaltekniken kan utvecklas långt mer.

En höjdpunkt under konferensen var Torontos stadsplane-
ringsdirektör Jennifer Keesmats föredrag om hur de utvecklar 
staden med människan i fokus. En annan höjdpunkt var den 
stora utmärkelseceremonin, där det delades ut mängder av olika 
förtjänsttecken som skapar självkänsla och stolthet för alla som 
arbetar inom ”Public Works”, det vill säga det viktiga kommu-
naltekniska området.

En annan sorts höjdpunkt är CN Tower som onekligen ett 
landmärke för Toronto. På plats syns tornet från alla håll. 
Toronto förnyar många gatumiljöer för gående, cyklister och 
kollektivtrafik, så gatuarbeten var ett påtagligt inslag i stadsmil-
jön. Hamnområdet har under senare tid gjorts trevligt och 
tillgängligt. Det finns många höghus i Toronto och fler byggs.

Det nytecknade avtalet leder förhoppningsvis till att vi vidgar 
vårt nätverkande, att vi får internationella föredragshållare på 
våra konferenser och att många svenska kommunaltekniker, 

Nordiskt avtal i Toronto

Vägingenjör

Läs mer om tjänsten på www.ekero.se/ledigajobb

Ekerö kommun söker

Vi behöver förstärkning och söker dig som 
vill arbeta som projektledare och ansvara för 
anläggningsprojekt för vägar, dess underhåll 
och drift.
Du kommer att arbeta med stort eget ansvar 
och med kollegor som bjuder på stark 
teamkänsla.  

som medlemmar i KT, tar chansen att besöka de stora konferen-
serna som APWA och CPWA anordnar, exempelvis Congress 
och Snowconference. KT:s egen årliga kongress är mindre i 
jämförelsen, men har potential. KT skall vara riktigt stolta över 
sin KT kongress 2014 i Göteborg, ett lyckat arrangemang, men 
inget hinder för att hitta tillfällen att på olika sätt inspireras av 
organisationerna ”over there”.
Text och foton: Inger Sundström, internationell samordnare i KT

* APWA=American Public Works Association, CPWA=Canadian Public Works Association eller på landets andra språk, 
franska: Association Canadienne des Travaux Publics.
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NKS-mötet hölls i Bergen på norska västkusten den 2 juni.  
Alla nordiska länder var representerade vid mötet, Norge, 
Danmark, Estland, Island och Sverige. Några arbetsgrupper 
finns inom NKS. En har jobbat med vinterväghållning och 
rapporten är på gång.  Arbete pågår också inom den nordiska 
arbetsgruppen kring kommunal planering. Det kommande 
partnerskapsavtalet med de amerikanska och kanadensiska 
kommunaltekniska organisationerna diskuterades också. Strax 
efter NKS-mötet i Bergen meddelade Island och Norge att de 
också vill vara med. 

Bergen visade sin allra ljusaste sida, vi såg ingen skymt av 
något regn, fast staden är välkänd för sitt myckna regnande. 
Vädret anses normalt vara bäst i maj–juni, något som 
motiverade valet av kongressdatum och plats. Staden med 
fina hamnförhållanden, grundades för 900 år sen, vid de sju 
bergen. Att Bergen kallas rhododendronstaden förstod vi, det 
var blommande buskar överallt, visserligen inplanterade, men 
klimatförutsättningarna var så rätt. Den växande staden, både 
husen och blombuskarna, klättrar upp i sluttningarna.

Vi fick under den norska kongressen ta del av en rad före- 
drag om goda norska exempel. Utbyggnad av citybana i 
Bergen, ambitiösa projekt med olika lågenergihus, och när det 
gäller vattenavrinningsproblem, sas det att kanaler är mycket 
bättre än underjordiska ledningar. Bergens kommun har tagit 
fram ett intressant dokument för arkitektur- och stadsutform-

ningspolitik. Läs om det på www.bergen.kommune.no. 
Norheimsund, vid södra sidan av Hardangerfjorden, blev 

Norges mest attraktiva stad 2013 och berättade om sin fram- 
 gångssaga. 

Vid nästa NKS-möte, höstmötet 2014, är Danmark värdland. 
Mötet hålls i anslutning till en KIMO-konferens i Holstebro på 
Jylland 2–5 oktober. KIMO, kommunernas internationella 
miljöorganisation, en obunden miljögrupp med kommuner 
som medlemmar, arbetar för ett gott ekosystem i havet utan 
föroreningar. Göteborgs miljöförvaltning är koordinator för 
KIMO Sverige. 

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

Text: Inger Sundström, internationell samordnare i KT

KONGRESS OCH MÄSSA INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Den 17–9 mars på Stockholmsmässan hålls Position 2015 – landets första och största kongress och mässa inom 
samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnads- 
processerna, e-tjänster samt visualisering och kommunikation.

Vi är fem föreningar som gått samman för att skapa denna mötesplats som förväntas locka runt 1500 deltagare. 
Föreningarna är Kartografiska Sällskapet med cirka 2 000 individuella medlemmar, Samhällsbyggarna med cirka 
5 000, Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening med cirka 1300 och Svenska Kommunal-Tekniska föreningen 
med cirka 1800 medlemmar samt ULI Geoforum med drygt 200 organisationsmedlemmar.

Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och miljö. Vi vill lyfta fram hur geografisk information 
och IT-stöd medverkar till smartare infrastruktur, mer effektivt bostadsbyggande och ett hållbart samhälle. Här 
hoppas vi att du vill vara med och bidra med din kunskap och dina erfarenheter!

Kongressen kommer att innehålla seminarier där vi lyfter blicken och ser tekniken i det stora sammanhanget, 
exempelvis inom bostadsbyggandet och i stora infrastrukturprojekt. Men det kommer även att finnas pass som går  
på djupet inom specifika områden. 

Programmet för kongressen publiceras i mitten av november. För information om programarbetet, arbetsgrupper 
och inbjudan att hålla presentation med mera gå in på www.position2015.se.

Vi hälsar dig varmt välkommen till Position 2015!

Text: Håkan Bergeå

NORDISKT KOMMUNALTEKNISKT MÖTE I NORSKA BERGEN

FAKTA/NKS

De nordiska ländernas organisationer för kommunal-
tekniker samarbetar i NKS, Nordisk Kommunal- 
teknisk Samarbetskommitté. Kommittén håller 
normalt två möten per år, i samband med värd- 
landets årskongress. Våren 2014 var det Norges 
tur att vara värdland. Norges kommunaltekniska 
förening, NKF, håller sina årsmöten vartannat år.
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VAD DATUM TID PLATS ÖVRIGT

Mex-dagarna 04-05/11 2014 Trollhättan

Kommunala Lantmäteridagar 19-20/11 2014  Stockholm

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

Styrelsemöte 04/12 2014  08.30–12.00 Malmö

IFME Världskongress 08-10/6 2015  Rotorua Energy Events Centre Rotorua 
Gardens Rotorua Nya Zealand

FÖRENINGSKALENDARIUM

TIDNINGSKALENDARIUM

Stadsbyggnad nr 6 Manusstopp redaktion 24/10 2014

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

Stadsbyggnad nr 1  2015 Manusstopp redaktion 09/1 2015

KALENDARIUM

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

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

2 | 2014
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

Grönytor: Växter mot översvämning

Belysning: Solcellsdrift i Kanada

Utemiljö: Förskolor på tak

Undergrunnsprojektet i Oslo

TEMA 
UTEMILJÖ:

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

TEMA  
STADSUTVECKLING: 

3 | 2014
Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

◗ Älvstaden växer fram◗ Göteborg klimatrustar◗ En vässad medborgardialog◗ Urban grönska på riktigt 

TEMA HÅLLBARA STÄDER: 

4 | 2014
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
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www.philips.se/intelligentcity

IntelligentCity. 

Rätt ljus.  
På rätt plats. 
IntelligentCity är en ny plug & play-lösning för storskalig  styrning 
och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med  
intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet 
CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt 
underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genom 
rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Returadress
Södermälarstrand 1-11
118 20 Stockholm


