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LEDAR E

Bostadsbristen blir alltmer påträngande. Enligt Boverket 
behöver det byggas cirka 700 000 bostäder fram till 2025 
vilket är ungefär en fördubbling i förhållande till dagens 
byggnadstakt. (Cirka 34 000 lägenheter färdigställdes 
2015 enligt SCB).

Många medicinmän gör anspråk på att ha den mirakel-  
kur som behövs för att patienten, bostadsbristens Sverige, 
ska tillfriskna. Sjukdomshistoriken är omfattande. Det är 
hyressättningen, det är byggkostnaderna, finansieringen, 
bristen på mark, tiden för att ta fram detaljplaner och 
bygglov etcetera. Det vårdteam som regeringen vill sätta 
in ska fokusera på att förenkla regelverken, öka byggkapa-
citeten, förbättra finansieringsmöjligheterna och bidra till 
ökad rörlighet på bostadsmarknaden (DN Debatt, den 13 
januari 2016).

Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande är naturligtvis 
lovvärda men samtidigt som produktionsvillkor och 
ekonomiska förutsättningar måste klaras av måste vi 
också utforma de framtida bostadsmiljöerna så att de 
bidrar till ett långsiktigt stabilt och ett fungerande socialt 
liv där det finns service, mötesplatser och där det erbjuds 
delaktighet och inflytande. Den miljömässiga hållbarheten 
måste också beaktas så att bostädernas miljöpåverkan 
begränsas både när det gäller produktion och förvalt-
ning.

Trots brådskan på grund av bostadsbehovet så får vi 
inte ha mer bråttom än att våra bostads- och stadsmiljöer 
fogas samman till en bra fungerande helhet. Risken finns 
nu att det blir för stort fokus på stora volymer på för kort 

tid. Vilka bostads- och stadsmiljöer som är de mest 
åtråvärda över tid och hur de ska byggas och förvaltas  
är en svår fråga att besvara.

Jag vill peka på några som jag tror viktiga aspekter  
för att lyckas. Viljan eller om man så vill visioner och 
målsättningar inom det bostadspolitiska området måste 
uttryckas genom ett tydligt ledarskap på nationell, 
regional och kommunal nivå. (Det var ingen slump att 
Sveriges bostadspolitik som grundlades på 1940-talet 
ledde till att vi fick en av världens högsta bostadsstandarder).

Processen för planering, genomförande och förvalt-
ning, det vill säga den samhällsbyggnadsprocess som ska 
infria de uppsatta målen, måste vara effektiv och kvalitets-  
säkrad avseende ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet. Vad som sker i och mellan byggnaderna är 
viktigt, det vill säga hur skapar man trygghet, stadsliv 
etcetera. En hållbar framtid bygger på att de urbana 
lösningarna fungerar. Den hållbara staden brukar anges 
som lösningen för kommande generationers liv.

För att lyckas krävs nytänkande och ett utvecklande 
samarbete mellan olika professioner inom stadsbyggnad 

och kommunalteknik. (Vi ses inom 
kort hoppas jag på någon av 
Svenska kommunaltekniska 
föreningens konferenser, kurser och 
seminarier!)

Bo Bäckström, ordförande Svenska  
kommunaltekniska föreningen

Mera bostäder fort, ja men inte för fort!
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Så mäter Västerås
besöksflöden

TEMA STADSMILJÖ

Allt från grönska till  
uteserveringar ingår  
i ett attraktivt stadsliv.



Vi bygger staden för framtiden, för våra barn, barnbarn och 
generationer efter dem. Samtidigt bygger vi en stad för oss, 
som lever nu. Som måste ”orka med” och hänga med i för- 
ändring. Mänskligheten är inne i ett omvälvande paradigm-
skifte. Vi måste gasa för att hänga med men ibland måste vi 
också bromsa.

I många frågor har vi länge varken gasat eller bromsat. 
Mätbarheten i staden är en sådan fråga. För mig har kombi- 
nationen av stadsutvecklare och ”gammal säljare” spätt på 
behovet av att jobba efter smarta mål (specifikt, mätbart, 
accepterat, realistiskt och tidssatt). 

Tillsammans kunde vi klokt med gemensam-
ma krafter skapa förutsättningarna på allt utom 
just helheten i mätbarhet. Det klassiska och väl 
använda sättet att mäta besökare och flöden på 
stadens gator och torg lämnade övrigt att önska.

En gång per år, ett antal personer, ett antal 
timmar vid varje position (gathörn), ett antal 
klick. Det här var vårt underlag, på vilka vi 
baserade våra beslut. I stadens gallerior och 
butiker mäts vi genom en brytare som registrerar 
varje gång vi går in och varje gång vi går ut. Det 
var bättre – men inte tillräckligt bra. Faktorer 
som olika personer, väder, vind, årstid, tid på 
dygnet, veckodag med mera gjorde det svårt att 
använda dessa data med tillförlitlighet. Men vi hade inget 
annat val, så här mätte ”alla”.

Genom vårt arbete med Årets stadskärna 2013 och svenska 
stadskärnors forskarråds Rudolf Antoni fick vi kontakt med ett 
företag som verkade ha en bra, ny och innovativ lösning på 
vårt och alla städers dilemma. – Bumbee Labs. Nu har vi varit 
pilotstad under en tid. Vi har både gasat och bromsat. Tänk 
vad mycket information man kan få fram om man vill. Men 
hur mycket information behövs egentligen för att kunna jobba 
med siffror och flöden, för att kunna mäta effekt på event, 
förändrad/förbättrad belysning, klustring, ombyggnation av 
gator, förtätning, förbättrade cykel- eller gångstråk, flytt av 
parkering, ombyggnad av torg, skapande av mötesplats eller 
andra åtgärder av stadsutvecklingskaraktär? Vi har fyra års-  
tider, vår vecka har sju väldigt olika dagar, vårt dygn består av 

flera tider, morgon, dag, kväll och natt. Historiskt har vi 
koncentrerat oss på dagliga verksamheter, vi stadsutvecklare 
har också fokuserat på dagen trots att vi i stadskärnan länge 
förstått vikten av restauranger, kulturaktiviteter och nöjesliv.

I Västerås har vi mätt stadens handelsplatsers omsättning 
sedan 2008, vi var före vår tid och räknade även restauranger 
och viss annan verksamhet än detaljhandel. Det är jag mycket 
glad för idag. I stadskärnan tar kvällsekonomin för sig mer och 
mer. Utbudet växer, vi handlar inte bara i staden, vi arbetar, 
går i skolan, vi bor, vi gör fritidsaktiviteter och vi träffas. 

Staden blir ännu mer vårt tredje rum som är 
viktigt för vårt välbefinnande. 

 För flera år sedan träffade jag en man som 
fick upp mina ögon för placemaking – Peter 
Elmlund, projektledare Ax:son Johnsonstiftel-
sen. Allt hänger ihop, ute och inne, fastigheten, 
gatan, torgen och trottoaren – vad händer 
mellan husen? Hur ser stadslivet ut? Du kan inte 
flytta en byggnad, men du kan med hårt arbete, 
samarbete, engagemang, fantasi och en säck 
pengar skapa förutsättning för mer liv, mer 
”tycka om”.

Men hur vet vi att vi lyckats? Vi ser med blotta 
ögat. Alla vet att här rör det sig mest folk. Nya 
etableringar undersöker sin målgrupp, tittar, gör 

klickmätningar och beslutar sen var det bästa läget för just 
dem är.

 Alla vi aktörer i Västerås visste vilken vår highstreet var 
– ända tills vi fick svart på vitt att vi hade fel. Eller rättare sagt 
så hade vi inte helt fel, vi hade ungefär 30 procent rätt; vi visste 
vilken korsning som var den mest besökta, men vår ”valda 
highstreet” var fel gata. Det gör ont att ha fel, vi letade fel i 
systemet, kunde det verkligen vara så här? Finns det mötesplatser  
i Västerås med folksamlingar klockan 05 på morgonen? Det 
visade sig vara skollov just den veckan …

En estimering av antal besök under vår julmarknad på fyra 
timmar var 5-10 000 personer, det visade sig att besökarna var 
nästan 50 000 besökare. Våra hjärnor kan inte med säkerhet 
registrera flöden. Men den innovativa nya tekniken kan.

 Samtidigt höjdes röster, en del för och många emot:
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Alla vill vi bygga den bästa och mest attraktiva staden. Vi, stadens aktörer som kommunens olika 
förvaltningar, fastighetsägare, olika typer av näringsidkare, medborgarna och även våra besökare, 
det är vi som tillsammans med olika typer av byggstenar och fogar skapar staden vi lever i nu.
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Varje steg i staden övervakas – framtidens besöksflöden är här 
– slaget om staden, om rätten till fria söndagspromenader –  
storebror ser dig – smarta städer – internet of things – den nya 
mätbara staden – hur invånarna rör sig kartläggs i Västerås

Tillsammans med Bumbee Labs funderade vi på hur vi 
ytterligare kunde säkra individens integritet. Sedan starten 
hade Bumbee Labs bett datainspektionen om råd. De kunde 
inte svara. De är ingen rådgivande myndighet utan en myn- 
dighet som kontrollerar att det som görs följer de lagar som 
finns. Efter medias uppmärksamhet beslutade sig äntligen 
datainspektionen för att göra en tillsyn på användandet av 
systemet i Västerås. Bumbee Labs har jobbat med sina experter 
och har nu vidtagit de åtgärder som angetts i datainspektio-
nens beslut för att komma tillrätta med påstådda brister.

NU HAR VI ”GRÖNT LJUS FRÅN DATAINSPEKTIONEN"

Den största förändringen i linje med Datainspektionens beslut 
är hur länge Bumbee Labs lagrar den information som klassas 
som personuppgifter, den så kallade MAC-adressen. Omedel-
bart efter att en geografisk position beräknats, så raderas 
oåterkalleligt all data som kan klassas som en personuppgift 
kopplat till denna geografiska position. Bumbee Labs har 
dessutom förändrat beräkningsmodellen för hur den geografiska 
positionen beräknas. Kvar får vi endast ren statistik över besöks-  
flöden. Dessa och andra förändringar tillsammans med 
information till medborgarna har nu resulterat i att Data- 
inspektionen gett Bumbee Labs system godkänt.

Jag vill poängtera vikten av mätbarhet för att kunna utveckla 
och optimera attraktiviteten i stadsmiljön. Det är inte minst 
viktigt när vi nu som en av nio pilotstäder jobbat med att 
ytterligare stärka kvälls- och nattekonomin i stadskärnan, och 
sedan i augusti är vi nu certifierad Purple Flag-stad. I metoden, 
som är ny i Sverige, ingår att dela in tiden man ska jobba med  
i fyra delar. Tidig kväll: 17–20, sen kväll, 20–23, natt, 23–02 
och sen natt, 02–05. Tidigare hade vi fått förlita oss på kanske 
en mätning och en trygghetsvandring som underlag för beslut. 

Nu kan vi varje vecka se hur flödet på natten förändras efter 
bland annat veckodag och tid.

Tid och rum i stadsmiljön tar mer plats i stadsutvecklings- 
debatten. I Svenska stadskärnors forskarråds Trendrapport 
2015 Stadens tid och rum, diskuteras bland annat frågorna:

– Hur påverkar tiden på dygnet hur vi använder stadsrummet?
– Hur länge stannar vi på olika platser?  
Med Bumbee Labs lösning kan vi nu mäta och besvara dessa 

frågor. Vi kan mäta och därefter testa effekter av olika åtgärder 
i stadsmiljön.
Text: Maria Fors, vd/cityledare Västerås Citysamverkan AB
Foto. Pia Nordlander, bildN

FAKTA: SÅ FUNKAR BUMBEE LABS  
BESÖKSFLÖDESANALYS
Genom att fördela ut mätdosor i stadsmiljön kan man på  
statistiskt säkerställt sätt samla in empirisk mätdata över stora 
besöksströmmar i exempelvis stadskärnor, köpcentrum och 
butikskedjor. Mätdosorna installeras som ett wifi-nätverk på 
önskad yta. Dessa mätdosor lyssnar efter den radiosignal som 
smartphones sänder ut när de söker efter ett wifi-nätverk. Den 
enorma datamängden tillsammans med statistiska metoder 
säkerställer att dessa data har hög tillförlitlighet. Metoden 
att samla in data har enorma fördelar jämfört mot tidigare 
metoder. Bara möjligheten att mäta besöksflöden i hela staden 
dygnet runt, 365 dagar om året ger enorma fördelar. Nya  
nyckeltal kan läggas till i verktygslådan såsom antal besökare 
vid olika tidpunkter och besökslängder samt heatmaps och  
filtrering av data. Att systemet dessutom kan mäta cykelflöden 
gör det till ett komplett system för att mäta trafikslagen gång 
och cykel i en stadsmiljö.

– Det som attraherar många samhällsplanerare är möjlig-
heten att bryta ner data och titta på detaljerade ytor i miljön. 
Även att titta på korrelation mellan olika gator, vid olika tider 
ger nya möjligheter att analysera data. Många konsulter som 
gör arbeten för städerna visar oss också stort intresse. De 
behöver förbättra indatat i sina modeller för att planera exem-
pelvis nya resecentrum i städerna, berättar Staffan Liljestrand, 
grundare av Bumbee Labs.

Besöksökning kan ge trendbrott för Västerås cityhandel 

Cityhandeln har det tufft i Sverige, men nu kan en vändning vara på gång. 
Flera ledande detaljhandelsjättar utvecklar särskilda citykoncept. Och i 
Västerås ökade besöken i city med nästan 8,7 procent under 2015 – en viktig 
indikator för handeln.

– Vi tror att besöksökningen kan vara början på ett trendbrott för city-
handeln, säger Maria Fors, VD för Västerås Citysamverkan.

Under 2015 gjordes nästan 8,3 miljoner besök i Västerås city, i genom-
snitt 159 286 besök per vecka. Det ska jämföras med 146 573 besök i medel-
tal under 2014. Mätningarna har enbart gjorts i den innersta stadskärnan.

Sommaren (1/6-31/8) innebar en stor ökning jämfört med 2014 och lock-
ade närmare två miljoner besök, nästan 325 000 fler. Även december månad 
noterades för en stor ökning, där exempelvis vecka 51 hade närmare 63 500 
fler besök än samma vecka föregående år.

Se grafik för mer info kring besöksökningen.
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TEMA UTEMILJÖ, BELYSNING, GRÖNYTOR

En nödvändig 
balansakt
Vi som arbetar med samhällsplaneringen har ett  
särskilt viktigt ansvar för samhällsutvecklingen. Vi 
måste ständigt klara av att balansera många motstående 
intressen. 

Tyckte du att det jag skrev var en självklarhet? Att 
det är precis det som plan- och bygglagen menar när det 
står: ”med hänsyn till den enskilda människans frihet, 
främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer”, eller miljöbalkens: ”människors hälsa och 
miljön skyddas mot skador och olägenheter”? Men jag 
pratar inte om sakinnehållet. Jag pratar om något som 
är ännu större än de exakta formuleringarna i lagarnas 
portalparagrafer. Och som faktiskt är grunden till att 
både plan- och bygglagen och miljöbalken, och för den 
delen en hel rad med andra lagar och regler, kan äga 
legitimitet i sina goda ambitioner med vår samhällsut-
veckling. Det jag pratar om är att vi som jobbar med  
att tillämpa dessa lagar har ett särskilt ansvar för att vår 
tillämpning alltid är balanserad. Att vi aldrig ställer 
högre krav än vad som är absolut nödvändigt. Att vi 
aldrig säger nej i onödan. Att vår avvägning aldrig får 
en slagsida åt något håll som vi själva råkar tycka är 
särskilt viktigt.

Just nu är debatten om bostadsbristen i Sverige ett 
kraftfullt bränsle för de olika intressen som, av olika 
skäl, vill förändra balansen i dessa lagar. Bostadsbristen 
är så påtaglig på många håll och har så många negativa 

effekter för vår samhällsutveckling att det har blivit möjligt 
att hävda att det rent av är vårt balanserande, själva arbete 
med att omsätta lagstiftningen som är problemet. Många 
hävdar att det tar för lång tid, att det är segt och oförutsäg-
bart. En del hävdar att detaljstyrningen i alla detaljplaner 
är absurd. Andra driver linjen att natur och biologisk 
mångfald systematiskt används som ett sätt att hindra 

städernas utveckling. Ytterligare 
andra menar att bevarandet av 
kulturmiljö gör det omöjligt att 
bygga och därmed hotar bostads-

försörjningen. Lyckas något av dessa intressen  
att få allmänhetens och lagstiftarens gehör med sin kritik 
kanske detaljplaneringen tas bort. Eller så stoppas möj- 
ligheten för kommuner att skapa naturreservat. Eller så 
slopas kravet på varsamhet för alla byggnader som inte har 
ett uttalat statligt skydd. Alla dessa tre exempel är helt 
möjliga utvecklingar i den bostadspolitiska debatt som nu 
förs i Sverige. Hur lyckosamma dessa intressenter blir i  
sina lobbyförsök beror så klart på hur duktiga de själva är. 
Men det beror också på hur duktiga vi är i vårt vardagliga 
arbete att balansera motstående intressen. Klarar vi av att 
visa att vi, trots många och komplexa frågeställningar, kan 
arbeta snabbt och effektivt. Klarar vi av att berätta om 
våra avvägningar så att dessa blir lätta för alla att förstå 
och möjliga för de flesta att acceptera. Ja, då stärker vi 
legitimiteten för vårt arbete och därmed även för de goda 
ambitioner som finns i dagens lagstiftning.

Text: Martin Willén, mark- och exploateringschef och biträdande 
stadsbyggnadschef Örebro kommun

I HUVUDET PÅ ...

... vi som jobbar med att tillämpa dessa 
lagar har ett särskilt ansvar ...
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Enkla lösningar kan 
dämpa häftiga skyfall

Omfattande översvämningar kan inte hanteras på ett traditio-
nellt sätt, det vill säga att dagvatten rinner ner i en brunn till 
ett rör i marken som går till ett reningsverk. Det skulle bli 
extremt dyrt att bygga om samhällets rörsystem, så att tätort- 
erna kunde klara riktigt häftiga skyfall. De anläggningar som 
är i bruk är dimensionerade för mindre regn och fungerar dåligt 
när det kommer stora vattenmängder på en gång, förklarar 
Johanna Sörensen, forskare i Teknisk vattenresurslära vid 
Lunds tekniska högskola.

Det system vi har i Sverige för att ta emot dagvatten är en 
blandning av gamla lösningar, där dagvatten och spillvatten 

går via gatubrunnar och avloppsledningar till ett reningsverk 
– så kallat kombinerat system, eller ledningar för enbart 
dagvatten som leds till närmaste vattendrag eller sjö – ett 
duplikatsystem. Sedan finns det moderna öppna dagvatten- 
lösningar där dagvatten hanteras på marken. 

Spillvatten är det vatten som kommer från industrier och 
andra verksamheter, och via toaletter, vaskar, duschar och 
liknande kommer ut i avloppet. Dagvatten i form av neder-
börd, regnvatten och smältvatten från is och snö kan ledas  
ut i samma system eller hanteras separat. 

– Dessa olika system, kombinerat, duplikat eller öppna 

De senaste åren har städer i bland annat Sverige, Danmark och Norge drabbats av mycket  
kraftiga skyfall. De vattenmängder som inte runnit bort har lett till svåra trafikproblem,  
översvämningar och elavbrott.
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dagvattenlösningar, fungerar sida vid sida i våra städer, 
berättar Johanna Sörensen.

I de öppna dagvattenlösningarna rinner spillvatten ut i ett 
rör, medan dagvatten samlas upp i diken, dammar, kanaler, 
våtmarker och infiltrationskammare. En infiltrationskammare 
är en kassett som placeras i jorden där regnvatten och smält-
vatten filtreras till grundvatten. Sedan finns det så kallade 
gröna tak, tak med växter som suger upp nederbörd, eller 
regnvattenuppsamling, en sorts vattentank som lagrar neder- 
börd som sedan används till bevattning eller toalettspolning.

FLERA FUNKTIONER

– De öppna lösningarna fördröjer, transporterar och infiltrerar 
vatten, samt gör att det avdunstar. Utöver det som jag nu nämnt 
finns det ytterligare lösningar, såsom regnbädd, en slags plant-  
ering av växter som suger upp vatten, fördröjer vattenflöden 
och gör att vattnet avdunstar. Många av exemplen kan ha flera 
funktioner, säger Johanna Sörensen.

Flera av de tekniker som numera finns för dagvatten ger 
positiva sidoeffekter. Att ha rik växtlighet och vattensamlingar 
i bebyggda områden är ett utmärkt sätt att dämpa effekterna av 
värmeböljor, som kan bli vanligare framöver. När vatten 
avdunstar blir det svalare, växter och träd suger upp vatten och 

ger välbehövlig skugga. En lösning för att ta hand om stora 
skyfall är att bromsa vattnets framfart med sammankopplade 
dammar, en annan att låta vatten rinna i snirkliga kanaler 
istället för i raka rör, eller till nedsänkta grönytor. 

– Om avrinningen bromsas upp blir flödestopparna och 
skadorna betydligt mindre efter korta och mycket intensiva 
regn, enligt Johanna Sörensen.

Hon nämner stadsdelen Augustenborg i Malmö, ett utmärkt 
exempel på ett bostadsområde som kan ta hand om stora 
mängder vatten på en gång i samband med skyfall. Flera städer 
i vårt land borde ta efter de här principerna.

– Augustenborg har många dammar och omfattande 
planteringar, vilket gör att nederbörden bromsas upp och 
vattensamlingarna på ett enkelt sätt leds bort från husen.

Köpenhamn har uppmärksammat problemet och satsar  
just nu flera miljarder på ett så kallat blå-grönt system, som  
ska avlasta det traditionella avloppsnätet. Augustenborg är en 
förebild i stadens planering för en ytlig avrinning.

– I Köpenhamn kommer det att vara ett dike i mitten av 
tvåfiliga körbanor. Gräset på fotbollsplaner och vissa vägrenar 
ska suga upp dagvatten när det regnar väldigt mycket. Man 
vill återskapa den å som tidigare gick genom staden. Johanna 
Sörensen påpekar att det är viktigt att höja vattenkvalitén, 

En lösning för att ta hand om stora skyfall är att bromsa vattnets framfart med 
sammankopplade dammar, en annan att låta vatten rinna i snirkliga kanaler 

istället för i raka rör, eller till nedsänkta grönytor. 

Malmöstadsdelen Augustenborg är ett bra exempel på öppna dagvattenlösningar med dammar, kanaler och planteringar som ökar kapaciteten.
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skydda sjöar och åar, samt göra vattensamlingarna attraktiva 
för både människor och djur. På vissa ställen kan det vara  
läge att återupprätta åar och andra vattendrag som dikats igen 
eller torrlagts. Staden Århus i Danmark har lyckats med att 
restaurera en å och fått ett sprudlande caféliv längs vattendraget. 
En sak att tänka på är att det kan vara väldigt fint att kunna 
följa hur nederbörden påverkar vattennivån – att kanalen eller 
ån stiger och sjunker. Det gör att människor får en större för-  
ståelse för vattnets kraft och effekterna av det. Vatten är sam-  
tidigt en stor tillgång för stadens medborgare och besökare. 

EXTREMREGN 

Lars Bengtsson, professor Teknisk vattenresurslära vid Lunds 
tekniska högskola, har gjort flera studier på mer än 200 orter  
i södra Sverige. Han säger att man måste skilja på stora regn, 
som inträffar någon gång per år, och de riktigt extrema 
skyfallen, som en viss ort kan drabbas av en gång på tio år.  
De riktigt extrema regnen kan falla var som helst och är inte 
kopplade till hur stor årsnederbörden är. Om man däremot 
tittar på de skyfall som kan komma någon gång per år, så är 
sannolikheten för regn på 20 till 25 mm per dygn betydligt 
större i orter med stor årsnederbörd. 

Att översvämningarna i Malmö och Köpenhamn förra 
sommaren och i Köpenhamn år 2011 var så omfattande 
berodde på att det regnade extremt mycket i båda städerna. 
Översvämningen på Orust år 2006 ledde till omfattande 
skador, fast om regnet fallit några mil mer mot sydost, i 
Göteborg, hade skadorna blivit betydligt värre. 

– När medeltemperaturen ökar på grund av klimatföränd-
ringarna blir det fler skyfall, värme alstrar mer energi till 
vattencykeln vilket ger mer nederbörd, enligt Lars Bengtsson.

Hur kan våra svenska städer minska risken för översväm-
ningar, utan att det kostar alltför mycket?

– Det viktigaste är att undvika ny infrastruktur och nya 
byggnader i områden där det samlas mycket vatten. På 
låglänta ställen kan det bli stora översvämningar. Viktiga 
samhällsfunktioner, som sjukhus, elverk, tågstation och 
liknande bör placeras på ställen där det inte samlas så mycket 
vatten. Det kan vara okej att bygga nära vatten, men man bör 
välja vilka verksamheter som ska vara där. Många mindre och 
enkla lösningar har tagits fram, som att placera parker i låg- 
länta områden eller sänka markytan i parker med någon 
halvmeter – en enkel åtgärd som ger en betydligt större 
uppsamlingsyta för vatten, uppger Johanna Sörensen.

FÖRDRÖJA OCH SUGA UPP

– I Köpenhamn har nedgången till metron utrustats med  
ett trappsteg upp innan man går ner för trappan. Det extra 
trappsteget hejdar att vatten flödar ner och minskar risken för 
att metron översvämmas. Har man ett garage kan man göra 
likadant, ett litet gupp vid infarten kan göra att det inte blir 
någon översvämning i källaren. Det handlar i mångt och 
mycket om att fördröja vattenflöden och skapa ytor som kan 
suga upp vatten. 

Fakta: I regnstudien har 10 städer analyserats för data under 
100 år, ytterligare 10 orter under 50 år och 200 orter i Skåne 

TEMA STADSMILJÖ

Med felaktiga eller otillräckliga system leder skyfall till översvämningar.
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under 30 år. Floder svämmar över till följd av långvariga regn 
eller när stora snömängder smälter. Då kan det även bli 
översvämning i städerna. Regnvatten i städer tas om hand av 
dagvattensystem, ofta rörsystem, och förs till närliggande åar 
eller sjöar, eventuellt via diken. Om det under en kortare tid 
regnar mycket, eller om rören är igensatta på något sätt, så kan 
regnvatten inte passera genom dagvattensystemet utan rör  
sig över hårdgjorda ytor mot områden där vattnet orsakar 
skada i form av översvämmade källare och trafikstörningar. 

De vattenflöden som samlas på hårdgjorda ytor efter 
kraftiga regn, på parkeringsplatser, väggar och tak, kan jäm- 
föras med vattenflöden i åar. Medelflödet i en så pass stor å 
som Höje å vid Lund är drygt 2 kubikmeter per sekund. Till 
Höje å rinner regnvatten från ett ungefär 240 kvadratkilometer 
stort område. Tillflödet av dagvatten till följd av ett intensivt 
regn som varar i en halv till en timme kan vara ungefär lika 
stort under några få minuter. Man måste ha mycket stora 
ledningar för att avbörda allt detta dagvatten, som dessutom 
under kort tid för med sig föroreningar. I den mån dagvatten 
under denna tid går genom ett reningsverk försämras dess 
effektivitet. Metoder för att leda vattnet på annat sätt än 
genom stora rör har nu införts. Idéer till alternativa dagvatten-
system som fördröjer avrinningen fanns redan på 1970-talet 
men har fått förnyad aktualitet efter ett antal stora dag- 
vattenöversvämningar.

Det största 10-minuters regn som uppmätts i Sverige är  
30 millimeter i Uppsala, i Malmö cirka 20 millimeter. De  
10-minuters regn som inträffar i genomsnitt en gång per år  

är i Malmö 7,5 millimeter. Motsvarande siffror för ett regn 
som varar 1 timme är för Malmö 45 millimeter respektive 16 
millimeter. Under ett dygn har i Malmö uppmätts som mest 
cirka 100 millimeter, medelmax under ett år är 25 millimeter. 
Årsnederbörden är 600–650 millimeter. Eftersom ledningarna 
är dimensionerade för regn som inträffar vart 2, 5 eller 10 år, 
så måste man räkna med översvämningar någon gång. Dess-  
utom kan ledningarnas kapacitet vara nedsatt på grund av 
sediment eller skräp. Vattenvägar mot brunnar, som leder till 
dagvattenledningar, kan dessutom vara blockerade.

Text: Ylva Berlin, frilansjournalist
Foto: Johanna Sörensen

FAKTA: AUGUSTENBORG
Augustenborg är ett bostadsområde i Malmöstadsdelen Fo-
sie. Området planerades utifrån idéer om grannskapsenheter 
och färdigställdes på 1950-talet.

1998 startade projektet Ekostaden Augustenborg med 
målet att omvandla Augustenborg till ett mer hållbart områ-
de – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Dialogmöten med 
boende har varit en viktig del av projektet som har resulte-
rat i miljöhus, gröna tak, nytt dagvattensystem och många 
andra projekt kopplade främst till energifrågor.

TEMA STADSMILJÖ

En viktig del av dagvattensystemet i Augustenborg är dammar och planteringar.



STADSBYGGNAD  2 · 201614

Stadsodling handlar, precis som det låter, om att odla i staden. 
Även stadsbor utan tillgång till egen trädgård eller balkong 
kan på så sätt odla enskilt eller tillsammans med andra boende. 
Dessutom är det ett bra sätt för att få bättre koll på vad man 
stoppar i sig. Stadsodling gör att vi på ett hållbart sätt kan 
använda ytor som annars kanske står tomma och nakna, till 
att odla råvaror på. Innergårdar, balkonger och platta tak kan 
vara perfekta platser. Förutom ökad social gemenskap och 
vackrare torg, bidrar stadsodlingen till en attraktivare stad för 
alla örebroare.

Satsningen att göra Örebro till en mer ätbar stad inleddes i 

maj förra året då ÖBO fick hjälp av en förskoleklass att 
plantera både morötter och ärtor i pallkragar, mitt på Krämar-
torget i centrala Örebro. Det var starten till den inspirations- 
odling som sedan fick pryda torget hela sommaren. Där har 
det odlats allt från kryddor och bärbuskar till grönsaker och 
rotfrukter, och där alla som vill fritt fått plocka. Och det bästa 
av allt – odlingen har fått växa ostört hela sommaren och 
människor har plockat precis som det var tänkt!

Under våren och sommaren erbjöds ÖBOs hyresgäster 
inspiration, studiecirklar i stadsodling och hjälp att starta egna 
odlingar. Den egna balkongen eller uteplatsen är kanske det 

Örebro blir en mer ätbar stad
Att stadsodla är en trend som under de senaste åren vuxit sig starkare runt om i världen. I storstäder 
som New York och Berlin finns grönsaker och andra ätbara växtligheter nu med som en del av stads- 
bilden. I en hållbar stad borde de boende bland asfalt och hus ges chans till att odla sina egna  
grönsaker. Därför inledde ÖrebroBostäder AB (ÖBO), Hyresgästföreningen och ABF ett samarbete  
under förra året för att örebroarna ska kunna odla där de bor.

TEMA STADSMILJÖ
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Örebro blir en mer ätbar stad

TEMA STADSMILJÖ

naturliga valet för att odla, men för de boende som ville ta 
stadsodlingen till en ny nivå gav ÖBO möjlighet till att odla  
i det egna bostadsområdet i större pallkragar. Bovärden hjälpte 
intresserade odlare att hitta en lämplig odlingsplats på de 
allmänna ytorna. Av ÖBO fick hyresgästerna pallkragar, 
markduk och jord och sedan var det bara för hyresgästerna att 
sätta igång att odla. Totalt ställdes nästan 70 pallkragar ut 
runt om i Örebro. Den största odlingen fanns på Idrottsvägen 
i de västra delarna av staden och bestod av hela 25 pallkragar 
som svämmade över med nyttigheter som hyresgästerna själva 
odlat från grunden.

Studiecirklarna i gatsmart odling som anordnades av ABF 
blev populära. Ett 70-tal av ÖBOs hyresgäster deltog och 
under våren genomfördes ett tiotal cirklar runtom i staden. 
Under hösten startade nya studiecirklar, och fler kommer det 
att bli. Satsningen på stadsodling i Örebro kommer att 
fortsätta, och växa, med fokus på fler studiecirklar och nya 
odlingar runt om i staden. Även den inspirationsodling med 
ätbar grönska som fanns på Krämartorget i Örebro under 
sommaren återvänder, och kommer att ta nya spännande 
former i år.
Text och foto: Sandra Norling, kommunikatör ÖrebroBostäder AB
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På lokal nivå brottas många kommuner alltjämt med en hög 
arbetslöshet och nya utmaningar som handlar om att välkomna 
och integrera många nya barn, ungdomar och familjer i vårt 
samhälle.

Och samtidigt så finns det så många möjligheter och i det 
arbetet är samhällsbyggarna i bred mening en viktig aktör. 
Mitt i utmaningarna så ges ett utmärkt tillfälle att bygga den 
nya moderna staden.

Det kan låta storvulet och ambitiöst i en kommunal vardag 
som handlar om konkreta frågor som att hitta lokaler och mark 
för boende och skola, detaljplaner, bygglov och bostadsbyggande 
eller infrastruktur för vägnät och smarta energilösningar.

Men mitt i den vardagen behöver varje klok och eftertänk-
sam stad och ort tänka efter.

Eskilstuna är en fin och traditionsrik industristad. Här har 
vi producerat i mer än 400 år. På 1800- och stora delar av 
1900-talet formligen ryker det ur skorstenarna. Våra pappor 
har jobb och våra mammor är på väg ut i arbetslivet.

Vi barn ges möjlighet till utbildning och gamla dragiga träkåkar 
med utedass ersätts av modernitet. Samhällsatmosfären andas 
hoppfullhet. Efterkrigstiden blir ett möjligheternas decennier.

Men våra industristäders höjdpunkt var också nådd på 
1970- och 1980-talet. Varvs-, stål- och tekoindustrins kris följdes 
av tillverknings- och fordonsindustrins kris på 1990-talet.

Mitt eget Eskilstuna förlorade nästan 10 000 arbetstillfällen. 
Det är nästan svårt att skriva. Staden tappade inte bara jobb 
och befolkning utan också framtidstro och optimism.

Att hämta tillbaka energin och en positiv utveckling tar 
nästan 30 år. Och nu står vi där. Befolkningen ökar igen, 

optimismen kommer tillbaka och jobben återvänder om än 
inte med samma innehåll.

Det som i det gamla Eskilstuna karaktäriserades av fabriker, 
manliga yrken, röda traktorer, knivtillverkning, IFK Eskilstunas 
herrlag i fotboll och Towa Carson ersätts av high-tech, gula 
hjullastare, Science Park, Mälardalens högskola, popgruppen 
Kent och Uniteds damlag.

Att vara en del av Sörmland ersätts av ett Eskilstuna som  
blir en allt starkare del av Mälar- och Stockholmsregionen.

Det är naturligtvis en förenklad beskrivning men ger en 
vägledning om hur städer och orter genomgår förflyttningar 
både mentalt, estetiskt och fysiskt.

 När vi nu skriver 2016 så ser vi en stad som delvis återhämtat 
sig. De stora strategiska satsningarna som bildar klangbotten  
i den förändringen är kommunikationerna och högskolan.

 Det kan tyckas som en trivial insikt. Men samhällsbyggande 
handlar om att fånga de stora avgörande frågorna. Svealands- 
banans tillblivelse i mitten av 1990-talet förändrade Eskilstuna 
lite symboliskt från en fredag till en måndag. Det som tidigare 
tog 90 minuter för att till exempel åka till Stockholm tar nu 
cirka 60 minuter och inom några år 40–45 minuter.

Pendlingen ökar från något tusen till dagens dryga 6 000. 
Unga människor ges möjlighet till utbildning men kan ändå  
bo kvar på sin hemort. Eskilstuna kan dra till sig välutbildad 
arbetskraft till sina företag, sin kommun och sin högskola.

Att en industristad som Eskilstuna blev värdkommun för en 
högskola är den andra helt avgörande frågan. Om jag berättar att 
nästan 60 procent av alla Eskilstunabor som har en efter- 
gymnasial utbildning har den från Mälardalens högskola och  

Vi skriver 2016 och världen och samhället är onekligen under prövning. Krig, terror, flyktingströmmar 
och allvarliga spänningar på den internationella arenan kombineras med ett svagt parlamentariskt läge, 
stort flyktingmottagande och omprövningar av grundfundament i det som brukar kallas den svenska
modellen i vårt eget land.

TEMA STADSMILJÖ

Att bygga staden – att bygga framtidstro

Mälardalens Högskolas (MDH) verksamhet i Eskilstuna är idag utspridd. För att skapa ett levande och 
modernt campus där all verksamhet samlas på ett ställe, bygger MDH - tillsammans med Eskilstuna 
kommun - ett nytt campus i citykärnan. Det nya campus Eskilstuna beräknas stå klart 2019.
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att högskolan är ett av de lärosäten i Sverige med högst andel studenter 
från så kallade studieovana hem så förstår vi vilken betydelse en 
högskola spelar för en stads utveckling.

Samhällsbyggande handlar inte bara om att se de stora strategiska 
utvecklingslinjerna utan också om att vara drivmotorer i det 
vardagliga byggandet av staden. Idag har den kanske lite slitna 
industristaden en annan fräschör än vad vi vant oss med.

 Parker och grönområden samsas med en förnyad citykärna, torg, 
nya moderna bostäder, nytt badhus och en kommande sportarena. 
Och – håll i hatten – min bedömning är att det byggs en ny högskola 
de närmaste 20–25 åren i Sverige – och det sker i Eskilstuna.

Och människorna. Naturligtvis människorna. Jag har under snart 
40 år verkat i tre stora städer – Örebro, Västerås och nu i min hemstad 
Eskilstuna. Tre städer som alla genomgått stora förvandlingar.

Jag har aldrig mött ett sådant tätt samarbete mellan vår stads-  
byggnadsförvaltning, vårt kommunala bostadsföretag, energi- 
bolag och våra skolor, sociala- omsorg- och kulturverksamheter.

Jag har aldrig mött ett sådant tätt samarbete med fastighetsägare, 
föreningar och boende som nu.

Det är samhällsbyggande när vi skriver 2016. Det är så hoppfullt. 
Det är också det som är motkraften till den värld som upplevs vara  
i obalans med sig själv. Känslan av hopplöshet och stora utmaningar 
vänds till optimism och framtidstro. Nutidstro.

Så viktig är samhällsbyggandet för ett samhälle.
Lycka till i ert viktiga uppdrag runt om i vårt land.

Text: Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna kommun
Foto: Göran Jonsson, Eskilstuna kommun, Illustration: 3XN

TEMA STADSMILJÖ

Att bygga staden – att bygga framtidstro
Invigning av rymdlekplats i stadsdelen Årby hösten 2015. Lekplatsens  
utformning har växt fram i dialog med barnen i området.  

Nya Fristadstorget i Eskilstuna invigdes i oktober 2014 och har sedan dess blivit 
en självklar plats för Eskilstunaborna. Fristadstorget var ett av fyra nominerade 
objekt till Sienapriset 2015, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa utemiljö.



18 STADSBYGGNAD  2 · 2016

TEMA STADSMILJÖ

Art Kod ökar
barns och ungas
inflytande

Konstnärsledd workshop i gatukonst för ungdomar.
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TEMA ATT LEDA OCH STYRA PROCESSER
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Kunskaper, erfarenheter och åsikter som barn och unga har går på så 
sätt förlorade. Dessutom är det en medborgerlig och mänsklig rättighet 
att få uttrycka sina åsikter och att påverka samhället, vilket slås fast i 
flertalet lagar som regler. Plan- och bygglagen ställer ett uttryckligt krav 
på medborgarinflytande. Den nämner inte barn och unga specifikt, 
men är tydlig med att kommunerna är skyldiga att ta hänsyn till och 
inkludera alla berörda parters intressen. Den slår också fast att samhällets 
utveckling ska sträva efter goda sociala levnadsförhållanden för alla 
människor, vilket innefattar även barn och unga. Av vikt är också  
FN:s barnkonvention som Sverige ratificerade år 1990. Den innebär  
en skyldighet att möjliggöra barns förmåga att uttrycka sina åsikter på 
sina egna premisser. Skrivningar om rätt till medborgarinflytande och 
delaktighet återfinns även i väglagen, miljöbalken och kommunallagen.

Frågan om barns och ungas inflytande på stadsplaneringen är 
knappast ny. Redan år 2000 skrev Boverket att: Demokrati, medborgar- 
inflytande och samhällsplanering förutsätter varandra. Om inte allas 
våra erfarenheter och behov tas tillvara i samhällsplaneringen finns inte 
en levande demokrati och utan en levande demokrati löser vi inte på 
bästa möjliga sätt gemensamma samhälleliga planeringsfrågor. Sedan 
dess har flertalet myndigheter, institutioner och kommuner drivit 
projekt som syftat till ökad delaktighet för barn och unga. Trots många 
initiativ och goda intentioner går utvecklingen sakta. Inte minst därför 
att tjänstepersoner och politiker ställs inför en rad praktiska svårigheter 
och frågor. Hur ska vi gå tillväga praktiskt för att inkludera barn och 
unga i planeringsprocesser? Varför gör vi det? Hur skapar vi möjligheter 
för dem att uttrycka sig och vilka reella möjligheter till inflytande finns? 
Det behövs metoder!

KONKRETA PROJEKT 

Sedan år 2012 har Konstfrämjandet Bergslagen med stöd av Allmänna 
Arvsfonden drivit projeket Art Kod – demokrati, konst och det offent- 
liga rummet. Syftet är att öka barns och ungas inflytande genom att 
erbjuda kommuner praktiska metoder för ökad delaktighet och skapa 
kontaktytor där beslutsfattare och tjänstepersoner kan möta barn och 
unga. Art Kod har samarbetat med flertalet av Region Örebro läns 
kommuner i konkreta utvecklingsprojekt där barn och unga fått vara 
med och påverka. Projekten har handlat om alltifrån planeringen av  
nya lekplatser, parker och framtida bibliotek till offentlig konst. 

Mycket av Art Kods arbete har handlat om att överbrygga de 
svårigheter som uppstår i mötet mellan barn och unga och den 
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För barn och unga, liksom för alla människor, spelar den fysiska 
omgivningen en väsentlig roll för hur vi lever våra liv. Barn och 
unga spenderar mycket tid i offentliga miljöer, men har i praktiken 
väldigt lite att säga till om när dessa utformas. Våra offentliga rum 
är ofta inte planerade utifrån barns och ungas behov. 

Barn som skapar gatukonst på ett 
plank i Örebro city.
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institutionaliserade planeringsprocessen och det institutionali-
serade språket. Hur gör vi det möjligt för barn och unga att 
uttrycka sig på sina egna villkor och bli förstådda inom 
ramarna för en struktur vars språk de inte alltid behärskar och 
som inte alltid förstår deras språk? Den metod som Art Kod 
arbetar med bygger på den estetiska läroprocessen där ut- 
forskandet och det egna skapandet är viktiga utgångspunkter. 
Ett delaktighetsprojekt innehåller ofta flera workshops där 
deltagarna får utforska och reflektera över en miljö för att 
sedan genom eget skapande uttrycka sina behov och förslag på 
förändringar. Många konstnärer arbetar på sätt som ligger nära 
den estetiska läroprocessen. Därför leds workshopparna av 
konstnärer med särskild kunskap om och intresse för det 
offentliga rummet. De använder sina kunskaper för att lotsa 
deltagarna genom att ställa frågor och skapa möjligheter för 
dem att uttrycka sina tankar och kunskaper om en miljös 
begränsningar, brister och möjligheter med utgångspunkt i 
deras egna upplevelser. Det egna skapandet används sedan för 
att uttrycka hur det skulle kunna se ut på andra sätt än genom 
det talade språket. Det kan handla om att rita, måla eller 
bygga modeller. Konstnärens uppgift är sedan att analysera 
och sammanställa deltagarnas material till något som blir 
begripligt och användbart för dem med ansvar för olika delar 
av planeringsprocessen.

Vad leder Art Kod-processen till och är resultatet till någon 
nytta för dem vars uppgift är att ta tillvara på deltagarnas 
synpunkter? Blir resultatet annorlunda om vi lyssnar på barn 
och unga istället för att utgå från antaganden om vad som är 
bra för dem? En mindre kommun anlitade Art Kod för att föra 
en dialog med barn och deras vårdnadshavare inför bygget av 
en ny lekplats. En plats var redan utvald och arbetet med 
lekplatsens utformning igång. Efter en första workshop blev 
det tydligt att både plats och utformning stämde illa överens 
med deltagarnas behov. Platsen, belägen i närheten av en 

bilväg, upplevdes som direkt olämplig av vårdnadshavarna och 
stämde inte alls överens med barnens upplevelse av en 
spännande lekmiljö. Resultat blev en ny plats och ett helt 
annat tema för lekplatsen. Barnens förslag innehöll fiffiga 
lösningar på nya lekredskap och tankar om en plats för  
barn i olika åldrar där det även fanns något för de vuxna. 
Allt på barnens initiativ. Detta är ett av flera liknande exempel 
på vad Art Kods arbete resulterat i.

Ett annat resultat är det som kommer av upplevelsen av att 
det går att påverka samhället. En förutsättning för alla projekt 
har varit att barns och ungas synpunkter ska tas på allvar och 
nå fram till beslutsfattare och tjänstepersoner. En grupp 
ungdomar som deltagit i arbetet med utformningen av ett nytt 
bibliotek fick slutligen presentera sina förslag för kommunens 
kultur- och fritidsnämnd. Mötet mellan politiker och ungdomar 
blev givande för alla parter. Ungdomarna fick ett kvitto på  
att det kan gå att påverka samhället och ny kunskap om hur. 
Politikerna fick i sin tur nya insikter om vilken roll biblioteket 
fyllde för ungdomarna och lokalsamhället, vilket kommit att 
påverka planerna för det nya biblioteket. 

DEN ESTETISKA LÄROPROCESSEN

Art Kods arbetssätt är inspirerat av forskaren Lars Lindströms 
sätt att se på den estetiska läroprocessen. Den går ut på att 
utforska och reflektera för att sedan använda konstnärliga 
uttryck för att mediera upplevelser, tankar, känslor och 
kunskap. Genom de estetiska uttrycken görs erfarenheter och 
frågeställningar synliga och samtalsbara för en själv och för 
andra. De blir i sig en utgångspunkt för ytterligare reflektion.

Text: Lina Johansson, koordinator Art Kod, Konstfrämjandet
Foto: Art Kod

Barn visualiserar sina tankar i en medborgardialog om en ny lekplats 
i Nora.

Ett konstverk skapat i samarbete mellan ungdomar i stadsdelen Vivalla 
i Örebro och konstnärer färdigställs. En del av projektet Konst som 
sommarjobb.
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◗ Nu gäller nya Mex-regler

◗ Ingen succé för Attefallshusen

◗ Så genomför du detaljplaner

Tema: MARKPOLICY OCH LAGÄNDRINGAR
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◗ Så använder du grönytefaktorn

◗ NCC:s lyckade maktspel

◗ Smart med ljus på flera sätt

Tema: UTEMILJÖ,  

BELYSNING, GRÖNYTOR
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Prenumerera 
på Stadsbyggnad 
eller bjud en vän på 
en prenumeration!

Surfa in på www.stadsbyggnad.org/prenumerera 
– där kan du klicka dig vidare till ett webbformulär 
och teckna en prenumeration.
För 300 kronor (studentpris är 150 kronor) får du  
en helårsprenumeration.

21STADSBYGGNAD  6 · 2015 21STADSBYGGNAD  2 · 2016

Vad skulle vara mer 
inspirerande och menings- 
fullt än att vara en del i 
utvecklingen av en hel stad? 
Läs mer om ditt nya jobb på  
boras.se/ledigajobb

en arbetsgivare, 248 olika yrken – boras.se/248

Ditt nya jobb?
Förättningslantmätare  
till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med 
Nacka kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting

Konferensprogram för  

Gatu- och parkdagar 2016
Forum för stadsmiljö

Nacka 17–19 maj 2016
Anmälan: www.skt.se

• Sverigeförhandlingen

• Välkomnande under byggtiden

• Vinterväghållning

• Aktivera våra off entliga rum

• Samordning under gatan

- Forum för stadsmiljö

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

Svartån 
Foto: Clifford Shirley

Gatukontorsdagar 2014

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med Västerås Stad samt Sveriges Kommuner och Landsting 

Välkommen till  

- Forum för stadsmiljö

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

Svartån 
Foto: Clifford Shirley

Gatukontorsdagar 2014

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med Västerås Stad samt Sveriges Kommuner och Landsting 

Välkommen till  

Gatukonto
rsdagar

na 

har bytt
 namn till 

Gatu- och par
kdagar
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Spårväg Lund C - ESS är motorn i en omfattande stadsutveckling i nordöstra Lund som 
innebär förtätning i befintlig stadsmiljö och utbyggnad av en ny stadsdel på Brunnshög. 
Kartan visar hur stråket kan se ut när alla byggnaderna är på plats.
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Spårväg klubbad  
i Lund trots protester
Nu är det bestämt att medeltidstaden Lund ska få en spårvagnslinje. Strax före jul 2015 röstade kom-
munfullmäktige ja till planerna. Två ledamöter överklagade dock genast beslutet till förvaltningsrätten

Att anlägga en spårvagnslinje i en av Sveriges äldsta städer är 
inte okontroversiellt. Kommer linjen att skada stadens karaktär, 
eller kan kontrasten mellan det gamla och moderna innebära 
en raffinerad förhöjning av stadsbilden? Kring sådana frågor 
finns ett getingbo av åsikter i Lund.

Spårvägens tänkta sträckning är från Clemenstorget, intill 
Lunds centralstation, ut till forskningsanläggningen ESS, en 
sträcka på drygt fem kilometer. På vägen ska den passera 
Allhelgonakyrkan, sjukhusområdet, Tekniska 
högskolan, forsknings- och företagsbyn Ideon, 
löpa under motorvägen E 22 till bostadsom-
rådet Solbjer, forskningsanläggningen Max 
IV samt till det ännu inte byggda centret 
Science Village. Kring Max IV och  
ESS ska den supermoderna och miljö- 
vänliga stadsdelen Brunnshög växa fram. I färdigt 
skick beräknas den rymma 40–50 000 invånare.

Spårvägen har funnits med i översiktsplanen sedan 
början av 1990-talet. Hittills har sträckan trafikerats 
av lokal- och regionalbussar, men nu ska den alltså bli spårväg 
– om inte de överklagande politikerna får sin vilja igenom.

Sverker Oredsson och Jan Annerstedt representerar partiet 
Förnyalund som fick 6,4 procent av rösterna i kommunalvalet 
2014. De menar att spårvagnslinjen inte behövs. De protesterar 
mot kostnaden, beräknad till 776 miljoner kronor, och anser 
att den är alltför hög. 

Strax före jul kom beskedet att staten skulle bidra med 298 
miljoner kronor, vilket var 90 miljoner kronor mindre än vad 
Lunds kommun hade ansökt om. Eventuellt kan hålet fyllas 
genom den så kallade Sverigeförhandlingen, eller på andra sätt, 
men i skrivande stund är detta inte klart. Utöver summan för 
spårvägen tillkommer 290 miljoner kronor för en spårvagns- 
depå samt kostnaden för spårvagnarna. De sistnämnda posterna 
ska Region Skåne stå för. Förnyalund vill satsa på busstrafik.

– Enligt kommunens egna beräkningar behövs inte 
spårvagnen av kapacitetsskäl förrän omkring 2030. Tills  
dess är det bättre att satsa på elbussar. Vi kan få elbussar som 
servar hela staden till halva spårvägskostnaden, säger Sverker 
Oredsson, som på riksplanet är folkpartist och har varit 
kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Medan Förnyalund ser fördelar med busstrafikens flexi- 
bilitet, framhåller Ole Kasimir – kommunens planchef med 
ansvar för detaljplanen – att spårvagn ger en robust och 

beständig kollektivtrafik. Genom sin permanenta karaktär får 
investerare och andra intressenter en tydlig bild av stadens till- 
växtplaner. Vissa byggherrar har haft spårvagnsbeslutet som 
ett krav för att genomföra sina investeringar längs linjen, 
berättar Kasimir. Själv tänker han sig att spårvägen ska fungera 
som en katalysator för stadsutvecklingen. 

– Som det nu är hänger de olika stadsdelarna inte ihop längs 
det blivande spåret. Man kan säga att de vänder ryggen mot var-
andra. Sjukhusområdet, till exempel, har en baksida som är en 
barriär mot omgivningen. Även längre ut från centrum saknar 
kvarteren framsidor mot spåret som gör byggnader längs vägen 
lättillgängliga. Idag märks det inte att här finns Skånes mest 

innovativa miljö, säger Kasimir. 
En viktig del blir därför att förtäta staden genom 

attraktiva miljöer utmed spåret, säger han. Trafikanter 
ska visuellt bjudas in till de omgivande verksamheterna. 
Enligt planen ska studentbostäder, studielokaler och 
andra campusbyggnader, en vårdcentral, ett hotell, ett 
stort antal bostäder och arbetsplatser samt diverse                   

    servicefunktioner byggas längs sträckningen. 
Vid hållplatsen Ideon ska ett nytt torg skapas – Ideontorget 

– med affärslokaler och ett café där studenter och yrkesverksamma 
kan mötas. Staden anpassas på så sätt till kollektivtrafiken. 

Den gräsbevuxna spårvägen ska gå mitt i gatan, medan 
gång- och cykelbanor löper på båda sidor om spåren. Några 
parkeringsplatser och vissa träd får flytta på sig. Men nya träd 
ska planteras, försäkrar Kasimir.

Spårvägens känsligaste del är vid Clemenstorget i centrum. 
Här menar många att det karaktärsfulla sekelskiftestorget 
förstörs av en ändhållplats mitt på torget. Andra tycker att 
torget är tråkigt och skulle må bra av det extra folkliv som 
spårvagnen för med sig. 

– Enligt planen ska torget förlängas över Bangatan fram  
till stationen. Bil- och busstrafiken försvinner alltså på den 
sträckan och passagen för gående mellan järnvägen och spår-  
vägen blir helt öppen. Under Bangatan grävs ett cykelgarage 
med plats för 4 000 cyklar. Dessutom ska en ny stationsbygg-
nad byggas som samtidigt är en övergång till Lunds västra  
sida för att överbrygga spårområdets barriärfunktion, förklarar 
Ole Kasimir. 

Därmed ökar tillgängligheten mellan Lunds östra och  
västra sida avsevärt.
Text och foto: Lars Edling, frilansjournalist
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Christchurch
får ny stadsmiljö
efter skalvet

När jag fick stipendiet, valde jag att kombinera tiden för 
konferensen med min semester och tillbringade en hel månad 
på Nya Zeeland. Det fanns många saker jag ville göra där, 
förutom att besöka den internationella konferensen. Jag 
bestämde mig tidigt för att se Christchurch, då det under 
senare år talats mycket om denna stad i arkitekturtidskrifter 
och i tv-dokumentärer. Under åren 2010 och 2011 skedde 
stora jordbävningar i staden och återuppbyggnaden har 
inneburit väldiga utmaningar.

CHRISTCHURCH

Christchurch är en av Nya Zeelands största städer och har idag 
omkring 370 000 invånare. Christchurch ligger på sydön, på 
den östra sidan av ön. Området befolkades av maorier på 
1200-talet. De kontrollerade området i omkring 600 år innan 

de första europeiska bosättarna kom på 1840-talet. 1856 fick 
Christchurch stadsprivilegier av Royal Charter, som första stad 
på Nya Zeeland. 

Hela Nya Zeeland ligger i en region där den geologiska 
aktiviteten är stor. I genomsnitt sker minst 200 jordskalv varje 
år i landet, de allra flesta är små och märks bara som utslag på 
seismografska instrument, men inte alla. 2010 och 2011 
skadades Christchurch av ett flertal större jordskalv. 

JORDBÄVNINGAR

Den 4 september 2010 inträffade ett jordskalv med magnitu-
den 7,1. Skalvet orsakade skador på staden, men var ingen 
katastrof. Ingen människa dödades i samband med detta 
jordskalv men infrastrukturen i regionen påverkades. Bland 
annat blev ingenjörer från olika delar av världen inkallade till 
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Jag var en av dem som fick chansen att resa till Nya Zeeland, med Svenska Kommunal-Tekniska  
Föreningen, för att delta i en kommunalteknikerkonferens där. Det är viktigt att få möjlighet att åka  
och träffa människor med liknande arbeten från andra delar av världen.

Re:start mall i centrala Christchurch, här har en viktig mötesplats skapats av containers.
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Christchurch för att kontrollera hur skalvet påverkat bygg- 
naderna. En del byggnader i de centrala delarna av staden 
dömdes ut och fick inte fortsätta att användas. Bedömningarna 
gjordes utifrån ritningar som fanns bevarade i stadens arkiv. 
Detta arbete skedde under tidspress, då många ville återgå till 
det normala igen. 

Katastrofen inträffade nästan 6 månader senare, den 22 
februari 2011 då ytterligare ett jordskalv drabbade staden och 
dess omnejd. Denna gång hade skalvet en magnitud på 6,3. 
Trots att skalvet hade en lägre magnitud, var intensiteten  
och våldsamheten i skalvet något av de starkaste skalven som 
någonsin uppmätts i ett bebott område. Skalvet varade i 
omkring 2 minuter. Totalt omkom 185 personer i detta skalv, 
med nationaliteter från 20 olika länder. Viktiga byggnader 
rasade direkt till följd av skalvet, bland annat rasade den 
gotiska katedralens spira och CTV Building. CTV Building 
var en av de byggnader som blivit godkänd för användning  
av ingenjörerna efter skalvet 2010. Nu kunde man dock, i 
efterhand, konstatera att bedömningen var felaktig. Anled-
ningen till att hela byggnaden rasade samman var för att 
skador uppstått i stommar och grundläggning redan vid  
det första skalvet. Nästa skalv innebar att våningarna föll 
samman. Endast en person som vistades i denna byggnad 
överlevde skalvet. 

DIREKTA EFFEKTER AV SKALVEN

Direkt efter skalvet utrymdes hela centrala Christchurch, de 
boende fick 10 minuter på sig att packa sina väskor och lämna 
sina hem, på obestämd tid. Området spärrades av och ingen 
tilläts tillträde. Det skulle visa sig att de inte fick återvända 
förrän efter 800 dagar. Detta beroende på att man inte kunde 
avgöra hur skadade byggnaderna blivit i samband med skalvet. 
Många byggnader var till synes hela, men i samband med 
efterskalv kunde de när som helst kollapsa. 

Skalvet innebar också att tidigare fast mark blev flytande. 
Detta fenomen sker framförallt i lösa, sandiga jordar. Det  
är vanligt att detta inträffar i samband med jordbävningar. 
Anledningen till att de sandiga jordarna "förvätskas" är att 
trycket i jorden ändras vid jordbävningen, vilket innebär att 
jorden förlorar sin sammanhållande kraft. Detta skedde i flera 
småhusområden nära åar i de östra stadsdelarna av Christ-
church. Marken förlorade helt sin bärighet. Byggnaderna i 
dessa områden var inte längre säkra att använda, detta trots att 
de fortfarande såg intakta ut efter skalvet. När jag kom dit i 
maj 2015 var de flesta av husen i dessa områden rivna. Det 
kommer aldrig att gå att bebygga denna mark igen.

Från den 4 september 2010 till den 3 september 2014 
uppmättes 4 558 jordskalv i Christchurch. 
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 Avriven yta i väntan på något nytt, en av otaliga parkeringsplatser  
i centrala Christchurch.

Tomställda byggnader i väntan på rivning.
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När jag kom till Christchurch i maj 2015, har återuppbygg- 
naden redan pågått under flera år. Men i de centrala delarna 
fanns fortfarande mycket kvar att göra. Över 1 000 byggnader 
i Christchurch, ungefär en tredjedel av alla byggnader i den 
centrala staden, har rivits till följd av jordbävningarna. När jag 
var där fanns det fortfarande byggnader som inte besiktigats, 
utan som märkts upp med varningsskyltar där det uttryck- 
ligen står att det är förenat med dödsfara att beträda byggna-
derna. Jag kunde dock se in genom skyltfönster att tiden inne 
i byggnaderna har stått still. I hamburgerrestaurangen låg 
läskflaskorna på golvet och bord och stolar var i oordning  
efter att ha lämnats i all hast. 

Något av det första som kom på plats efter jordbävningarna 
var Re:start mall. Ett köpcentrum som består av containers. 
Re:start mall uppfördes för att man på Nya Zeeland vet,  
av erfarenhet, att människor behöver platser att samlas på. 
Tillfälliga gallerior har uppförts vid tidigare jordbävningar i 
många städer under landets historia. Re:start mall har också 
blivit en symbol för den kreativa omvandlingen av staden. 

På många platser har också en grupp konstnärer gjort 
installationer i stadsbilden, också detta för att man såg ett 
behov av platser där människor kunde mötas mellan de raserade 

byggnaderna. Installationerna består exempelvis av ett 
utomhusdisco med stereoanläggning och discokula, ett utom-  
husgym där man kan hyra gymutrustning, barer utan tak eller 
platser för odling där det finns möjlighet att låna spadar och 
krattor. Det fanns en lekfullhet i dessa installationer, kreativi-
teten har fått öppet spelrum på ett sätt som inte riktigt tillåts  
i andra städer. Kanske beror detta på att man inte längre har 
lika tydliga strukturer att förhålla sig till. Installationerna är 
tillfälliga och befolkar platser som annars kunde upplevas som 
ödsliga och tomma. Gatukonsten får också en ny betydelse i 
Christchurch. På många brandväggar finns idag stora 
väggmålningar som får mig att känna att jag är i en stad som 
vunnit över sin tragedi. Som låtit kreativiteten ta plats för att 
skapa ett nytt centrum där människor kan vistas utan att 
känna sig rädda. Staden har idag en stark arbetsmarknad och 
lockar arkitekter, olika typer av ingenjörer samt snickare från 
hela världen. 

Nu har också nya byggnader börjat ta form, mellan hus som 
fortfarande väntar på rivning. Nu satsar man mycket tid och 
pengar på grundläggningsarbeten, för att försöka undvika 
liknande scenarior som vid jordbävningen den 22 februari 
2011. Grundläggningsarbeten pågår i flera år.

TEMA STADSMILJÖ

Kreativiteten flödar på husväggarna, även här på stadsmuseet.



Nya Zeelands ekonomi beräknas påverkas negativt av dessa 
skalv de kommande 50 till 60 åren. 

UPPLEVELSENS RESULTAT PÅ HEMMAPLAN

Trots att jag läst mycket om återuppbyggnaden av Christchurch 
var det något annat att åka dit och på plats uppleva; dels öde-  
läggelsen av staden, dels att med egna ögon få se kreativiteten till 
följd av detta kaos. Från Christchurch tar jag med mig insikten 
om vikten av det tillfälliga, det lekfulla som fungerar som ett 
sammanlänkande kitt. Jag tänker på detta när jag sitter med 
mina projekt i Uppsala, där vi just nu funderar över hur vi 
befolkar staden. Kan vi lära av Christchurch? Kan vi använda  
oss mer av tillfälliga installationer? Jag tänker framförallt på 
stadsdelstorg, som behöver någon form av attraktion för att stå 
sig i konkurrensen med stora externköpcentra. Vi behöver platser  
i staden där vi kan mötas, där vi kan samtala och där något 
oväntat kan ske. Här tror jag att kommuner i Sverige skulle 
kunna göra mer, även med en liten budget, och jag tar mina 
exempel från Christchurch där man med små medel lyckats  
göra storverk för en stad i kris. 

Text och foto: Sofie Rosell, planarkitekt Uppsala kommun

En gränd i Re:Start mall, återuppbyggnaden är synlig överallt.
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Detta spektakulära byggnadsverk finansierades gemensamt av 
den franska regeringen och staden Paris, med stöd av storstads-
regionen runt franska huvudstaden. 

Konserthuset har 2400 platser, vilket är i det närmaste 
dubbelt så mycket som Göteborgs konserthus. Byggandet av 
huset startade 2012.

Ett svenskt team från Combisafe installerade en unik 
skyddsräckeslösning för stålramskonstruktion, som beställdes 
till bygget av det nya konserthuset, för 220 miljoner euro. 
Konstruktionen skyddade arbetarna under uppförandet av 
stålstommen. Syftet var att säkerställa det mest lämpliga,  
säkra och kostnadseffektiva skyddssystemet vid resandet av 
stålkonstruktionen.

PARIS PHILARMONIC

Det prestigefulla nya konserthuset för filharmonikerna är ritat 
av den välkände franske arkitekten Jean Nouvel och blir ett 
nytt modernt musikkomplex i Parc de la Villette. Byggnaden 
rymmer en konserthall med 2 400 sittplatser, den största 
konserthallen som byggts i staden på nära hundra år.

Denna iögonenfallande byggnad ritades av arkitekten Jean 
Nouvel. Budgeten låg i början på 200 miljoner euro. De slut- 
liga kostnaderna på 387 miljoner euro (3,3 miljarder kronor) 
blev dock lika uppseendeväckande som själva byggnaden.

Den yttre fasadbeläggningen, som består av aluminium har 
dekorerats med 340 000 fåglar, är fördelade i sju olika former 
och i fyra nyanser, från ljusgrått till svart.

Byggnaden, som har liknats vid en hög staplade betong- 
plattor, blev färdig två år senare än beräknat och tillråga på  
allt beräknas slutpriset stiga till 387 miljoner euro, ungefär 
3,3 miljarder kronor. I en tid då den franska ekonomin går på 
kryckor var det svårt att övertyga människorna att det var en 
nödvändig investering.

Dessutom kännetecknades rapporteringen 
om bygget av ständiga förseningar, kostnads-
överskridanden och av kritiska förstasidor i 
tabloidpressen. Arkitekten Jean Nouvel ansåg 
visserligen själv att konserthuset var hans 
mest prestigefyllda projekt hittills. 

Ändå deltog Nouvel själv inte i invigningen. 
Han protesterade därmed mot att konserthuset hade öppnats 
för tidigt. Besökarna hade, enligt arkitekten, ingen möjlighet 
att kunna få en ordentlig bild ännu av hans byggnad. 

Hundratals byggnadsarbetare var fortfarande under invig- 
ningen sysselsatta i konserthuset och det låg verktyg överallt. 
Stora ytor såg alltjämt halvfärdiga ut. En hel del hissar 
fungerade inte.

Dessutom har det riktats kritik mot konserthusets placering 

Nytt konserthus  
i Paris invigt i förorten
Parc de la Villette

Den franska huvudstadens nya konserthus, Philharmonie de Paris, öppnades i förorten Parc de  
la Villette i början av 2015. Byggnadsarbeten fortsatte dock länge efter invigningen.
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i förorten. ”Varje gång det är konsert startar en bilkaravan 
med ett par tusen bilar genom norra Paris fullproppade gator”, 
som en av invigningsgästerna uttryckte sig inför journalister. 

FLERA NYA KONSERTSALAR 

Arrangörerna har försvarat sig för den tidiga öppningen, 
genom att hänvisa till de avtal som ingicks redan för två år 
sedan med musikerna, som skulle uppträda på öppnings- 
konserten. Det fanns en uppenbar risk att orkestern inte stod 
till förfogande senare.

Paris har haft ont om konsertsalar under flera år, men på 
sistone verkar det som om staden har överkompenserat sig  
i detta avseende. För några månader sedan öppnades en 
konsertsal hos Radio France med nästan 1500 platser. På ön 
Île Seguin i mitten av Seine öppnas snart en sal med 900 
sittplatser i ett kulturcentrum. Dessutom arkitektur som 
liknar Jean Nouvels skapelse.

Akustiken i själva konsertsalen uppfyller de mest krävande 
internationella standarderna. För att utforma akustiken, 
inledde Jean Nouvel nära samarbete med ”klangmästaren” 
Harold Marshall och i samråd med Yasuhisa Toyota. 

Designen har tagit ett kliv bort från den klassiska "sko- 
kartong"- stilen där publiken sitter direkt framför musikerna.  
I syfte att öka publikens visuella och klangmässiga närkontakt 

med musikerna har sittplatserna placerats runt hela scenen.
Philharmonie de Paris kommer också att främja andra 

musikaliska former som jazz och världsmusik. Därutöver 
bedrivs här musikalisk utbildning och andra kulturella 
aktiviteter. En mängd kurser i musik kommer att erbjudas  
på dagtid till ungdomar och vuxna.

Byggnaden, som täcker en yta på cirka 20 000 kvadratmeter, 
omfattar förutom den huvudsakliga konsertsalen, flera foajéer, 
repetitionsrum, ett pedagogiskt annex, utställningsytor, ett 
kafé, en restaurang och alla nödvändiga logistiska och tek- 
 niska anordningar och en parkeringsplats.

Philharmonie de Paris byggdes också med tanke på till- 
gänglighet för funktionshindrade personer och kommer att 
erbjuda varje besökare ett personligt välkomnande. Det nya 
konserthuset strävar efter att vara ett föredöme när  
det gäller uppfyllandet av miljöbestämmelser och aktuell 
kvalitetscertifiering.

Text: Markku Björkman, frilansjournalist
Foto: Didier Ghislain/Philharmonie de Paris

Färdigt konserthus, utsikt från parksidan.  Parisfilharmonins stora sal.

Karta över den nya filharmonin.Vägen till Parisfilharmonins huvudentré. 
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Omkring 90 procent av befolkningen (5,5 miljoner) bor i 
områden som omfattas av en centraliserad vattenförsörjning. 
Mer än 80 procent av befolkningen har tillgång till ett allmänt 
avloppsnät, och alla avloppsnät är kopplade till ett avlopps- 
reningsverk. Något mer än 60 procent av dricksvattnet härrör 
från grundvatten eller konstgjort grundvatten, och nästan  
40 procent från ytvatten.

FÖRVALTNING

Vattentjänsterna i Finland sköts huvudsakligen av kommunalt 
ägda vatten- och avloppsverk. De flesta kommunala vattenverk 
är organiserade som kommunala, halvt självstyrande företag 
inom kommunerna. Den senaste trenden är att omorganisera 
vattenverken till kommunalt ägda företag. Det kommunala 
samarbetet ökar. Regionala vattenföretag ägs till exempel av 
flera kommuner.  Det finns totalt omkring 1 700 vattenverk i 
Finland, av vilka omkring 1 200 är relativt små. Dessa omfattar 
vatten- och avloppsvattenkooperativ (privatföretag) som erbjuder 
tjänster endast till ett tiotal eller ett hundratal kunder. 

Kommunsammanslagningarna fortsätter i Finland. I slutet 
av år 2012 fanns det 336 kommuner i Finland, och antalet 
minskade till 317 i början av år 2015. Kommunsammanslag-
ningarna påverkar även organiseringen av vattentjänsterna.

Kostnaderna för vattentjänsterna täcks av direkta kund- 
avgifter som omfattar en anslutningsavgift, en fast kvalitativ 
och en periodisk kvantitativ bruksavgift. 80–90 procent av de 
totala kostnaderna är fasta, det vill säga de är oberoende av 
vattenförbrukningen. Därtill tillkommer små statsunderstöd 
för viktiga interkommunala anslutningar. Avgiften för både 

dricks- och avloppsvatten är i snitt 4,2 euro/kubikmeter i 
enskilda hus. Och allt vatten som levereras till kunden uppmäts.

REGELVERK OCH ADMINISTRATIVA RAMAR

Vattenlagen reviderades och stadfästes år 2014. Lagen omfattar 
de viktigaste bestämmelserna om till exempel vatten- och 
avloppsverkens affärsverksamhet samt samverkan mellan 
verken och deras kunder. Annan viktig lagstiftning gäller 
dricksvattenkvalitet och miljövård.

Den nya vattenlagen omfattar några mindre revideringar, till 
exempel gällande procedurerna kring tillstånd för vattenuttag 
samt skydd av källor enligt följande:
• Förbättrade bestämmelser om riskhantering inom vattentjänster
• Större finansiell transparens hos vattenverk
• Ändringar i ansvaret för egendom som kopplas till ett 

vattenverks nät utanför urbana områden
• Ändringar i skyldigheterna vid dagvattenhantering
Sedan år 2010 har de regionala närings-, trafik- och miljö-  
centralerna ELY ansvarat för kontrollen och tillsynen av 
vatten- och avloppstjänsterna på regional nivå. Regionalför-
valtningsverken är den myndighet som beviljar miljötillstånd 
på regional nivå.

HÖG NIVÅ PÅ AVLOPPSHANTERINGEN

Avloppsvattenhanteringen i Finland har en lång historia och 
fina meriter. Det första kommunala avloppsvattenrenings- 
verket med aktivslamrening uppfördes redan på 1930-talet.  
På 1970-talet inleddes en förbättrad rening av näringsämnen i 

Så hanteras 
vattnet i Finland
Finland till ytan 390 906 kvadratmeter kallas de tusen sjöarnas land. Finlands förnybara vattentillgångar 
uppgår till omkring 108 000 miljoner kubikmeter per år (58 000 liter per capita per dag). Endast två  
procent av de förnybara vattentillgångarna utnyttjas av industrin, jordbruket samt den urbana och 
rurala vattenförsörjningen.
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Vy över Viksbacka vattenreningsverk.

Päijänne-tunneln är världens näst längsta tunnel.

avloppsvattnet. För närvarande är den genomsnittliga reduk- 
tionen av organiska ämnen (BOD7) ungefär 97 procent, av 
fosfor över 95 procent och av kväve omkring 55 procent. 
Dessa reduktionsnivåer inkluderar effekterna av avloppsöver-
svämningar och avbördningar. 

Där finns ett trepartsavtal mellan Miljöministeriet, Finlands 
Vattenverksförening (FIWA) och Finlands Kommunförbund 
om målen för en minskning av näringsbelastningen (fosfor 
och kväve) i Finlands vattendrag. Avtalet är det första i sitt  
slag i Finland inom vattenvården. Avloppsvattenreningsverken 
är därmed pionjärer jämfört med andra branscher så som 
industrier och jordbruk.

Den nyligen utfärdade förordningen om avloppsvatten 
rening utanför områden med ett allmänt avloppsnät –  

det vill säga avloppsvatten på landsbygden – syftar till att 
förbättra reningen av avloppsvatten från tätorter på lands- 
bygden, och ytterligare förbättra kontrollen av föroreningar 
och begränsa eutrofieringen av vattendragen. Tillämpningen  
av förordningen kommer dock att vara svår.

Jord- och skogsbruksministeriet beredde ett riksomfattande 
program gällande avloppsvatten tillsammans med Miljö- 
ministeriet år 2012. Programmet skapar ramar och mål för  
ett enhetligare statligt understöd till avloppsnäten inom 
planeringsperioden för vattenhantering fram till år 2016.

Text: Jyrki Paavilainen, regiondirektör Sweco Environmental, Finland
Foto: HSY
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Källor:
Finlands Vattenverksförening (FIWA) / Verkställande direktör Osmo Seppälä samt Samkommunen 
Helsingforsregionens Miljötjänster / direktör Jukka Piekkari

Tabell 1. Avloppsreningens resultat i Viksbacka reningsverk.

Miljötillstånd, Finland EU-krav Reningsresultat 2014

BOD7 <10 mg/l

>95%

<30 mg/l

>70%

5,8 mg/l

97%

Fosfor (årligen) <0,3 mg/l

>95%

<1,0 mg/l

>80%

0,24 mg/l

97%

Kväve (årligen) >70% <10 mg/l

>70%

91%

Sedan år 2010 har Samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM) skött 
vattentjänsterna i huvudstadsregionen (städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla). 
Det är det största vattenverket i Norden som erbjuder vatten- och avloppstjänster till  
omkring en miljon människor.

Hushållsvattnet i Finland är drickbart – det är inte beroende av någon råvattenkälla,  
och mer än en tredjedel av råvattnet tas från insjöarna (ytvatten). I huvudstadsregionen  
leder Päijännetunneln råvatten från sjön Päijänne i mellersta Finland till Helsingfors  
vattenreningsverk. Denna världens längsta sammanhängande bergstunnel går mellan  
30 och 100 meter under marken. Tunneln är 120 kilometer lång.

Tunneln börjar i södra ändan av sjön Päijänne där vattenintaget ligger 26 meter under 
ytan. Det garanterar att vattnet som rinner in i tunneln är svalt (0,5–11 grader) under hela 
året. Tunneln utmynnar i den konstgjorda sjön Silvola som är belägen mellan städerna 
Helsingfors och Vanda. På sjöns södra sida finns Pitkäkoski vattenreningsverk jämte två 
andra reningsverk.

Dricksvattenkvaliteten kan kontrolleras på följande internetadress:  
https://www.hsy.fi/en/experts/water-services/drinking-water-quality/Pages/default.aspx. 

Vattendistributionen bygger på tunnlar och huvudvattenrör, vattentorn och 24/7 fjärrstyr- 
ning av hela vattentjänstnätet. HRM driver totalt 12 vattentorn med en sammanräknad volym 
på 106 300 kubikmeter. Det motsvarar omkring 50 procent av den dagliga förbrukningen.

Helsingforsregionen, dess invånare och affärsföretag, producerar omkring 100 miljon 
kubikmeter avloppsvatten per år. Avloppsvattnet leds genom avloppsvattennätet för rening  
i reningsverken innan vattnet leds tillbaka ut i naturliga vattendrag. Två avloppsvatten- 
reningsverk, det ena i Viksbacka i Helsingfors och det andra i Finno i Esbo, ansvarar för 
reningen av avloppsvattnet i huvudstadsregionen. För närvarande byggs ett tredje reningsverk 
i Blombacka i Esbo.

Avloppsvattnet renas 
biologiskt och kemiskt. 
Biprodukterna är slam och 
biogas. Slammet förädlas 
till jord och gasen utnyttjas 
i energiproduktionen. Det 
renade avloppsvattnet leds 
ut i öppna havet genom en 
tunnel.

Utöver spillvatten från hushåll leds även industriellt spillvatten och andra typer av 
spillvatten till avloppsnätet. Det krävs tillstånd för att leda spillvattnet till avloppsnätet 
och dessutom ett avtal om industriellt spillvatten.

Avloppsvattenrening spelar en viktig roll för att skydda kustvattnet och Östersjön eftersom 
orenat avloppsvatten innehåller stora mängder fosfor, kväve och näringsämnen som orsakar 
eutrofiering om det leds direkt ut i havet.

Både EU-direktiv och nationell lagstiftning innehåller begränsningar i avloppsvatten-  
reningen. Utöver detta ska varje avloppsvattenreningsverk uppfylla bestämmelserna i sitt  
eget specifika miljötillstånd. Miljöcentralen kontrollerar att bestämmelserna följs.

Och det där med de tusen sjöarnas land (se sidan 30). Det exakta antalet är 187 888 sjöar.

Text: Jyrki Paavilainen, regiondirektör Sweco Environmental, Finland

Helsingforsregionen  
– största vattenverket  
i Norden
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Välkommen till 

Kommunal Teknik 2016
19-20 september 2016 i Malmö

Fo
to

 B
oj

an
a 

Lu
ka

c,
 S

ta
ds

by
gg

na
ds

ko
nt

or
et

 M
al

m
ö 

st
ad

Tema:
Planering och byggande för ett socialt 
hållbart samhälle

19-20 september 2016
Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 
årskongress. Program med föredrag 
kommer under våren.

Boka dagarna i era 
kalendrar redan nu!

I Stadsbyggnad 1:2016 replikerar Trafikverkets Projektchef Bo 
Larsson på min tidigare debattartikel och hävdar att jag 
bortser från fakta.
} Han skriver ”Beslutet om Västlänken fattades inte 1999 utan 

2007”. Sant i frågan är att politikerna i Göteborgsregionen 
1999 skrev ett nytt strategidokument och slog fast: ” Inom 
tio år krävs en järnvägstunnel under Göteborg från Almedal 
till centralstationen”. Samma år kom också Göteborgs 
Översiktsplan 99, där man skrev ”Centrumtunneln är den 
långsiktigt hållbara lösningen för järnvägstrafiken”.
} Om Hagastationen skriver Bo Larsson att när stationen är 

klar ”kommer även övrig kollektivtrafik i området ha 
utvecklats och ….. att få en viktig funktion som bytesnav mot 
stadens västra stadsdelar”. Där fantiserar Bo Larsson. Ett sådant 
bytesnav skulle kräva korsande spårvägslinjer och ett resecen-
trum för buss som det inte finns plats för i ett fullbyggt Haga.
} Bo Larsson skriver att han lämnat ut en kalkyl. Den 

omfattar dock bara 10 poster. Hänvisningen till att man 
sannolikt skulle få högre anbud om kalkylen var känd visar 
hur lite Bo Larsson kan om upphandling. En entreprenör 
skulle aldrig – aldrig – basera anbud på ett jobb att utföras 
2018–2028 på en kalkyl framräknad av en konsult att gälla 
2009.
} När det gäller höghastighetstågens anslutning till Göteborg 

meddelar Bo Larsson att ”Trafikverket har inget uppdrag i 
anslutning till det projektet”. Samtidigt överlägger i dessa 
dagar Göteborgs stad med Sverigeförhandlingen om 
höghastighetsjärnväg till Stockholm. Det är naturligtvis en 
högaktuell fråga. Det är väl självklart att Trafikverket måste 
ha planering för hur systemen för järnvägstrafik hänger ihop 
och samverkar.
} Bo Larsson upprepar det ständigt återkommande mantrat  

i propagandakampanjerna om Västlänkens bidrag till 
regionförstoringen. Trafikverkets egna uppgifter om det 
totala resandet räknas enkelt fram en regionförstoring på  
1 promille till en kostnad av idag 40 Mdr kronor. En 
gigantisk misshushållning i ett Göteborg som behöver 
upprustas med ett helt nytt kollektivtrafiksystem.

Jan-Ove Nilsson, Civilingenjör samhällsplanering

REPLIK  
DEBATT

VÄSTLÄNKEN BYGGER INTE PÅ FAKTA. 
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NOTISER

Svenska Kommunal- 
Tekniska Föreningens stipendium
Nu är det dags! En möjlighet du inte får missa!
Du kan söka KT:s stipendium!

Så här står det I bestämmelserna för stipendiet:
“Stipendiet är avsett att användas för studier, forskningsarbete eller resor, som 
befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller 
samhällsbyggandet. Stipendiet tilldelas i första hand yngre sökande med minst  
5 års kommunalteknisk praktik efter avslutad grundutbildning.” 

Stipendiet utgår med högst 40 000 SEK, och skall utnyttjas och redovisas inom  
ett år efter det stipendiaten erhållit besked om att han/hon tilldelats stipendiet. 

Till din ansökan bifogar du meritförteckning, motivering till stipendiet och 
specificerad tidplan för stipendiets utnyttjande. 

Du hittar bestämmelserna för stipendiet på föreningens hemsida www.skt.se/Om 
oss  – välj “Stipendium och utmärkelser”. I vänsterkanten, hittar du stipendiebestäm-
melserna överst. Tänk på att du måste följa riktlinjerna i bestämmelserna, när du 
ansöker om stipendiet!

Har du någon fråga är Inger Sundström, 0706-755101, inger.sundstrom@frotorp.se, 
KT:s kontaktperson.

Din stipendieansökan ska ha inkommit till info@skt.se senast 2016-06-01. 
Hjärtligt välkommen med din ansökan!

KT – Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

SÖK



Läs Stadsbyggnad 
på läsplatta!
Numren finns på tidningens 
hemsida:  
www.stadsbyggnad.org

Du loggar in med användar-
namn och lösenord som du 
har fått som medlem i Svenska 
Kommunal-Tekniska Fören-
ingen eller som betalande 
prenumerant.

FÖRENINGSKALENDARIUM

FÖRENINGSKALENDARIUM, INTERNATIONELLT

TIDNINGSKALENDARIUM

KALENDARIUM
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Gatu- och parkdagar 2016 (tidigare Gatukontorsdagar) 17–19 maj Nacka

Lantmäteridagar 2016 18–19 maj Göteborg

Styrelsemöte  9 juni, avresa 8 juni Åland

Styrelsemöte 19 september Malmö

Årskongress/Kommunal Teknik  2016 19–20 september Malmö

Mex-dagar 2016 - mark & exploatering 8–9 november Karlskrona

Kommunala Lantmäteridagar 2016 23–24 november Stockholm

Strategidagar och styrelsemöte 29–30 november Mölndal

IFME vårmöte 17–21 april Ottawa, Canada

NKF fackdagar/NKS vårmöte 19–21 april Fornebu, Norge 

SATS årskongress 5–6 maj Siglufjordur, Island

FAME årskongress 9–11 juni Mariehamn, Finland 

EAME årskongress september–oktober, Estland

IPWEA Sustainability in Public Works Conference 24–26 augusti Melbourne, Australien

APWA Public Works Congress, 28–31 augusti Minneapolis, USA 

KTC årskongress 27–28 oktober Jylland, Danmark

Stadsbyggnad nr 3 Manusstopp redaktion 20/4 Utgivningsdag 30/5 Kongressnummer Malmö   Tema: Stadsutveckling

Stadsbyggnad nr 4 Manusstopp redaktion 17/6 Utgivningsdag 5/9 Tema: Hållbara kommuner

Stadsbyggnad nr 5 Manusstopp redaktion 21/9 Utgivningsdag 31/10 Tema: Infrastruktur

Stadsbyggnad nr 6 Manusstopp 24/10 Utgivningsdag 12/12 Tema: Klimat

Stadsbyggnad nr 1/2017 Manusstopp redaktion 9/1

Kolla in vår  
nya hemsida!
Nu lanserar vi en uppdaterad hemsida, 
samma adress – www.stadsbyggnad.org 
– med en vassare profil. Surfa in och kolla 
på vår nya hemsida!
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Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningen

TEMA KLIMAT OCH VATTEN
◗ "Kommunerna är vårt hopp!"
◗   Skåne förbereder sig
◗   Svensk geoprocess banar väg
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Svenska Kommunal–
Tekniska Föreningen

Tema: 

} Så bäddar du 
 för framkomlighet
} Markanvisningar 

 visar vägen
} Västerås tar greppet 

 om kollektivtrafiken

5 | 2014
Svenska Kommunal-

Tekniska Föreningen

◗ Skellefteå återvinner asfalt

◗ Framtidens avfallshantering

◗ Höghastighetståg skapar 12-miljonersstad

◗ Allt fler åtgärdsvalsstudier

 

Tema: ÅTERBRUK 
Kraftverket blev badhus



Returadress
Svenska Kommunaltekniska föreningen 
118 82 Stockholm
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CityTouch
www.philips.se/CityTouch

Allt fler kommuner, fastighetsbolag och industrier 
upp lever fördelarna med CityTouch . Några av de nöjda  
an vändarna är Malmö Stad, Region Gotland och 
Sala Kommun. 

”Vi har nu installerat 5 000 armaturer med CityTouch 
och haft systemet i drift i snart ett år. Vi har sett en 
stor energi besparing och systemet har även gett 
oss bättre kontroll över anläggningen och därför ett 
smartare underhålls arbete”,  Mats Olsson, arbetschef 
på Sala Heby Energi Elnät.

CityTouch är en webbaserad gatubelysning som 
enkelt kan styras och kontrolleras via datorn. De 
 intelligenta LED- armaturerna med inbyggd GPS och 

energimätare kommunicerar via GPRS direkt med 
mjukvaran CityTouch. Med CityTouch går det även 
att analysera belysnings  -datan vilket i sin tur gör att 
anläggningen kan optimeras ännu mer.

”Vi ville spara energi, men framför allt ville vi ha 
möjlighet att styra belysningen, så att vi får rätt 
ljus på rätt plats vid rätt tillfälle” Johnny Clausen, 
ansvarig för drift och underhåll av gatubelysningen 
i Malmö stad.

Alla företag med ett behov av belysning på sina utom-
husytor kan med CityTouch nå kostnadsbesparingar 
för energi, drift och underhåll. Bra belysning bidrar 
även positivt till trygghet och säkerhet för alla.

CityTouch
Ta kontrollen över belysningen med


