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◗ Mer planering är nödvändig
◗ Billigt och hållbart är möjligt
◗ Mentala murar måste rivas
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SWEDEN URBAN ARENA 2016 är höstens viktigaste konvent inom området köpcentrum och handelsplatser.
Syftet är att sammanföra fastighetsägare,kommun, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att
främja utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser: levande, attraktiva och väl integrerade
i ett samhälle där människor bor och verkar. Dagen avslutas med galamiddag, underhållning och utdelning
av branschpriser bland annat till Årets Purple Flag-område 2016, som delas ut till den certifierade stad som
bäst uppfyller kriterierna för de fyra tidszonerna och fem fokusområden i sitt Purple Flag-område.
Mer information och anmälan hittar du på www.swedenurbanarena.se.
James Raynor – VD, Grosvenor Europa
Grosvenor är ett bolag med mer än 300 års erfarenhet av stadsutveckling. ”Living cities” är den filosofin
som stöder deras strategi att skapa, investera i och förvalta fastigheter och platser som bidrar till varaktigt
framgångsrika städer.
Alexander Bard – Cyberfilosof och författare
Bard utmanar bilden av framtidens städer och menar att internet gör att alla städer måste byggas om!
Online är tillgängligt överallt och löser upp geografin. Hans tes är att vi aldrig kommer att nöja oss med
att bo och arbeta, som vi gör idag. Får Bard rätt som så många gånger förr?
Alexander Ståhle – Doktor i stadsbyggnad, VD Spacescape
Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare
inom stadsutveckling, byggande och trafik. I augusti 2016 släpper han sin bok Alla behöver närhet
– Så blir framtidens städer.
EVENT PARTNERS

ARRANGÖRER
Arrangörer är Nordic Council of Shopping Centers, Svenska Stadskärnor och
Sveriges Centrumutvecklare. Tre organisationer med många beröringspunkter och
gemensamma intressenter som i och med Sweden Urban Arena ser möjlighet att
hitta nya sätt att samverka, för bättre utväxling i utvecklingsprojekt över gränserna.
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L EDA R E

Hållbara kommuner!
Idag finns det knappast någon kommuns politiker och
tjänstemän som inte på något sätt funderar kring hur
hållbarheten i våra samhällen ska öka. Många tankar och
lösningar förs till torgs. Det handlar om ökad kollektivtrafik, bättre möjligheter att cykla, samåkning, miljövänliga
material i våra bostäder, fossilfritt samhälle, bra billiga
bostäder och mycket mera.
Arbetet med att skapa ett mer hållbart samhälle ska
ske samtidigt som efterfrågan på bostäder långt överstiger den nuvarande bostadsproduktionen. Idag har
bostads-byggandet högsta prioritet. I en sådan situation
är det lätt att hållbarhetsfrågorna kommer i andra hand.
Det finns annat som också, åtminstone vid en första
tanke, kan sägas motverka tankar kring ökad hållbarhet.
Jag tänker bland annat på arbetet med att skapa större
arbetsmarknadsregioner som förutsätter pendling.
En kanske än viktigare fråga är arbetet med att skapa
ett helt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Ett samhälle som under många år ger invånarna
goda bostäder, god service och motverkar segregation
och samtidigt minimerar belastningen på vår miljö.
Det är stora utmaningar vi står inför!
Jag tror att det bästa sättet att öka förståelsen för
arbetet med hållbarhetsfrågor är att visa på goda
fungerande exempel. Jag är övertygad om att vi snabbt
behöver komma bort ifrån att bara titta på en fråga i
taget. Vi behöver se helhetslösningar! Goda material
i ett bostadsområde där boendet förutsätter bilåkande

kanske inte är den bästa lösningen på sikt.
I Kalmar har vi ett mål idag beträffande bostadsbyggandet som innebär minst en fördubbling jämfört
med för några år sedan. Vi jobbar hårt för att nå målet
samtidigt som vi försöker åstadkomma bostadsområden
som är mer hållbara än idag.
I första hand sker detta genom att vi försöker hitta
lägen som inte kräver ny infrastruktur, lokaliserar förskolor
och annan service så nära den nya bebyggelsen som
möjligt etcetera. Ett exempel på vårt arbete kommer vi
att berätta om på föreningens kongress, Kommunal
Teknik 2016, den 19–20 september i Malmö.
De flesta av oss vet vad som behöver göras men lever
inte i enlighet med den kunskapen. Den kanske största
utmaningen ligger i att vi alla behöver leva som vi vet
att vi borde!
En annan fråga om hållbarhet kommer KommunalTekniska föreningens medlemmar att få ta ställning till.
Det handlar om föreningens namn och logotype.
Namnet och logotypen har varit oförändrade i över
hundra år. Tala om hållbarhet! Är det nu dags att byta?
Välkommen till Malmö för att lyssna på alla intressanta
föredrag under temat Planering och byggande för ett socialt hållbart samhälle samtidigt som du kan vara med om
att ta ett beslut som förhoppningsvis håller i över 100 år!
Jan G Nilsson, vice ordförande KT,
stadsingenjör Kalmar kommun
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Fullt stöd för
digital förvaltning
Sokigos systemlösningar är utvecklade
utifrån varje process med målet att kunna
effektivisera alla delar av verksamheten.
Välj att gå över till en helt digitaliserad
förvaltning eller att komplettera det digitala
stödet vid behov för att vässa arbetet just
där det behövs som mest.

Papperslös förvaltning
Digitalt nämndstöd
Snabb och transparent
medborgarservice
Digitalt
myndighetsutbyte

Boka en personlig
demonstration
kostnadsfritt på
www.sokigo.se

Effektivare
handläggning

Följ ärendet
direkt i mobilen

Mobil access till alla
ärenden

Snabb dialog med
handläggaren online

Digital leverans till alla
parter

Service dygnet runt

Processtöd i
verksamhetssystemet

TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

Purple Flag ger
vassare kvällar
I de flesta orter, städer och stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid. Folk i alla åldrar
träffas, äter lunch, fikar, shoppar, arbetar och utför sina ärenden. Men när klockan närmar sig
18.00 töms gator och torg i en allt snabbare takt. Butiker stänger och de flesta skyndar hem.
Några timmar senare börjar det bli fart igen, särskilt vid veckoslut och framförallt lönehelger.

En upplyst bro ökar stadens identitet och image.

Intill upplysta gång- och cykeltunnlar känner många obehag vid mörker.
Belysning även när man kommer ut från tunneln ökar tryggheten.
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Tillgänglighet handlar inte bara om att kunna
komma fram utan det är också en säkerhetsfråga. En
genomgång av människors beteende samt tillgång
av cykelställ ingår som en del i Purple Flag-arbetet.

Lösa gatustenar i fel händer och i fel situation utgör en fara.

TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

Restauranger och barer fylls och framåt småtimmarna drar många
till nattklubbar eller musikpubar. Åldersgruppen är oftast homogen.
Barnfamiljer syns inte till och inte heller seniorer. Visst finns det
undantag men i stort sett är mönstret detsamma oavsett storlek av
stad och ort. Går det att bryta detta mönster och göra stadskärnan mer attraktiv, trygg och säker för fler och i så fall hur?
– Ja, absolut, menar Tomas Kruth, expert på stadsutveckling
på Fastighetsägarna som även handleder Purple Flag-frågor för
en bättre kvällsupplevelse. Det handlar om att koppla ihop dagmed kvällsekonomin för att öka platsens totala attraktivitet.
Den processen kallas för Purple Flag, efter engelsk förlaga, där
samverkan mellan privata och offentliga aktörer, mellan handel
och besöksnäring, mellan kultur och idrott och så vidare är
nyckeln till framgång.
Processen bygger på fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet,
utbud, plats och policy där varje fokusområde har sju punkter
som ska diskuteras och därefter genomföras enligt överenskommen
handlingsplan. Det som skiljer den engelska Purple Flag-modellen
från den svenska är att vi har med jämställdhet och mångfald
som genomgående punkt. Något som Kalmar fick direkt nytta av.
”EN MODELL SOM FUNGERAR I VERKLIGHETEN”

Kalmar är en av åtta städer som hösten 2015 certifierades enligt
Purple Flag-modellen. Där har man nått framgångar på flera
plan, inte minst ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Man upplever
att den breddade samverkan, som utvecklats, har gjort att många
processer går lättare, inte minst belysningsfrågor och samarbetet
mellan kommun, polis och näringsidkare. En annan viktig sak
som Björn Mortensen, vd Kalmar City, lyfter fram är den beredskap man byggt upp inför eventuella olyckor och incidenter.
– Vi hade ett tråkigt fall med flera svåra sexuella trakasserier
kring nyår som fick stort genomslag inte minst i media. Men
då hade vi en plan för hur olyckor av detta slag skulle hanteras
tillsammans med näringsidkarna, polis, vaktbolag och sociala
myndigheter. Det var som att trycka på en knapp och alla
började jobba för de som var utsatta och hur detta hanterades i
media. Nu har vi handlingsplaner och åtgärder där vi har utökat
paragraf 3-området där Kalmar City anlitar ordningsvakter och
värdar i stadskärnan varje helg, säger Björn.
GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN

De städer som nu befinner sig i Purple Flag-processen säger
att det viktigaste argumentet för att jobba med Purple Flag
är att utveckla samverkan mellan de olika aktörerna. Andra
argument de nämner är att man breddar sitt nätverk med
nya aktörer samt det ökade engagemanget hos befintliga samarbetspartner. De städer som just nu arbetar med sitt Purple
Flag-arbete är Falun, Haninge, Linköping, Trollhättan,
Kristianstad, Helsingborg, Karlskoga och Örebro.

– I processen uppmärksammar vi ”hemmablindheten” och
ju längre arbetet fortskrider desto större förståelse får de för
varandras olika verksamheter och förutsättningar, vilket är
oerhört viktigt för att skapa varaktig samverkan, menar Tomas
Kruth. Purple Flag innehåller det som alla efterlyser, nämligen
konkreta hands on-verktyg som stödjer samarbete och skapar
ramarna för gränsöverskridande samverkan, där alla strävar
efter en gemensam målbild med tydliga ansvarsområden.
Deltagarna utvärderar också den egna staden kvällstid och får
ta del av de andra städernas reflektioner. Tankar och erfarenheter utbyts och de till och med coachar varandra. Det är
unikt och dynamiskt!
NYA TRENDER KRÄVER NYTÄNK

Vi har sett flera trender förändra förutsättningarna för staden
de senaste decennierna. Många av dessa har varit kopplade till
handelns utveckling. Mötesplatsen hör framtidens städer till.
Där lägger vi en allt större del av våra pengar på att fika, äta, fixa
hår och inte minst konsumera nöje och kultur. Vi har i Sverige
en växande besöksnäring som skapar möjligheter inte bara i
staden utan även i mindre orter och på landsbygden.
Stadens aktörer måste tillsammans skapa förutsättningarna
för detta. Kvällsekonomin växer, det är tydligt. Restauranger,
hotell, kultur och nöjen bygger tydligt en plats attraktivitet.
Men dessa näringar stänger inte klockan 18.00. Nu talar vi om
en arena som är öppen dygnet runt. Tillsammans kan vi skapa
förutsättningar för en spirande kvällsekonomi till gagn för hela
platsen, orten eller stadens utveckling.
För staden blir därför frågan kring utveckling av den sociala
funktionen allt viktigare. Den möjlighet som den växande
besöksnäringen skapar, ger också utrymme för ett fokus på
mötesplatsen. Stadsutvecklingen behöver breddas så att fler
branscher involveras. Handelsperspektivet måste kompletteras
med besöksnäringens villkor och möjligheter. Det finns därför
ett behov av att skapa verktyg för att utveckla kvällsekonomin
på samma sätt som vi utvecklat handeln i städer. Svenska
Stadskärnor har tagit fram en modell för hur detta kan göras.
En ökande urbanisering ritar också om kartan. Befolkningstillväxten sker ofta i städer idag och då framför allt i de större
städerna. Givetvis förändrar urbaniseringen förutsättningarna
för utbudet och vad staden erbjuder. Vi har under senaste
decenniet haft ett fokus på den hållbara staden. Diskussionerna
har kretsat mycket kring det ekonomiska och det miljömässiga
perspektivet. Vi jobbar aktivt med miljöfrågor och vi har blivit
bättre på att mäta flöden och verksamheternas ekonomi, statistik
och omvärldsfaktorer. Det sociala perspektivet kring den hållbara staden har dock kommit i skymundan, med tanke på de
oroligheter som finns kan vi inte blunda längre.
Text och foto: Erika Braun, kommunikatör Svenska Stadskärnor
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I HUVUDET PÅ ...

Hur kan vi se
möjligheten i
alla människor?
Jag tror att det handlar om att vända tanken. Det
här med att se glaset som halvfullt i stället för halvtomt kan ju tyckas banalt, men det ligger väldigt
mycket i det. Utan att ha förstått det från början har
mitt liv präglats av ett hälsofrämjande (salutogent)
synsätt. Nu när jag jobbar med folkhälsofrågor
undrar jag: Hur kan vi spegla befolkningens
hälsoläge, utan att gräva ner oss i ”riskträsket”?
Riksdagen har satt ett mål för folkhälsoarbetet,
att skapa samhälleliga förutsättningar för en jämlik
hälsa för hela befolkningen. Utifrån folkhälsomålet
vill jag medverka till att alla boråsare oavsett kön,
ålder, etnicitet, sexuell läggning och bostadsområde
får likvärdiga möjligheter till en god hälsa. Hur ska
vi då nå dit?
Hur ska vi tänka i satsningar på människor? När
vi bygger infrastruktur och byggnader har vi olika
investeringsmodeller, kostnadskalkyler och avskrivningstider. Ta stora byggen som Hallandstunneln
och Öresundsbron som exempel. Man beräknar hur
investeringen ska ge samhällsekonomisk avkastning i
framtiden och jag skulle påstå att dessa beräkningar
är allt annat än säkra! I andra sektorer i den offentliga
verksamheten ser man allt som kostnader och inte
investeringar. Ta ett barn som exempel. Från att
barnet föds kommer det att medföra samhällskostnader
i 20–25 år. Då först kan vi räkna med att investeringen börjar ge avkastning i form av produktion
och inbetalning av skatt. Tänk om vi skulle vända
på tanken och se kostnaden som en investering.
Människorna är tillgångar som om vi investerar rätt
kan ge fantastiska avkastningar på lång sikt.
Hur ser vi på alla flyktingar som kommer hit? Är
de kostnader eller resurser som ska tas tillvara? Man
skulle ju kunna välja att se det så här: Deras länder
har redan investerat medel i utbildning och det
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betyder för oss att de är klara för ”produktion”. Då
blir de helt plötsligt ”lönsamma” inom en relativt
kort tid. Bara vi väljer att se möjligheterna och de
får rätt förutsättningar.
Häromdagen tittade jag på ett inslag i Nyhetsmorgon
där Petter Stordalen var gäst. Han sa att han vill vara
med och utveckla kapitalismen så att den får en mer
långsiktig inriktning, ur alla perspektiv. Om Nordic
Choice anställer 100 personer och Sveriges tusen
största bolag gör detsamma, då skulle 100 000 få
jobb. Så förändras utmaningen och blir en möjlighet.
Ytterligare inspiration fick jag vid en föreläsning på
konferensen ”Globalt till lokalt – nya hållbarhetsmål
visar vägen” i Göteborg i maj. Där presenterade
näringslivet sin roll i socialt hållbar utveckling. Det
var inspirerande att höra Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter, berätta om deras engagemang för sina hyresgäster. Där har man som mål
att bygga trygga och trivsamma områden med bra
dialog med hyresgästerna. Det gör man genom att
fixa 300 sommarjobb för 16–20-åringar i bostadsområdet, ordna läxhjälp med eldsjälar, hålla kollo
på Brännö, ta social hänsyn vid upphandling, ordna
resor för sina hyresgäster, ha områdesvärdar med mera.
Här börjar jag naturligtvis fundera över om vi alla
tar vårt samhällsansvar på allvar? Ger vi möjligheter
för alla att vara en del i våra verksamheter? Ser vi
möjligheter i stället för hinder när vi rekryterar, eller
sorterar vi bort möjliga medarbetare? Har vi ett kortsiktigt tänk, snarare än ett långsiktigt? Det man ännu
inte kan går ju att lära sig, om man väljer att se det
i ett längre perspektiv.
Idag skulle jag därför vilja att vi alla går ut och
väljer att se möjligheterna i de människor vi möter.
Susanne Carlsson, Borås Stad
Enhetschef på folkhälsoenheten
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Sala

hållbar kommun med rätt ljus på rätt plats

En av Europas största anläggningar med webbaserad intelligent gatubelysning
finns nu i Sala kommun. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn
och kommunen kommer att minska elförbrukningen för gatubelysning med 80 %.

Sala-Heby Energi Elnät AB, som äger och sköter
Sala kommuns gatubelysning, ville spara energi
och minska CO2-utsläppen – utan att ljuskvaliteten
försämrades och trafiksäkerheten äventyrades.
Högtrycksnatriumbelysningen byttes ut mot intelligenta LED-armaturer med vitt ljus, bra färgåtergivning och belysningsstyrning med CityTouch. Med
inbyggd GPS-funktion positionerar armaturerna sig
själva – något som sparar både tid och pengar. Varje

Läs mer på www.philips.se/CityTouch

enskild armatur kan sedan, övervakas, ljusregleras
och analyseras helt individuellt.

Den avancerade tekniken,
armaturernas intelligens
och systemets kommunikations
möjligheter avgjorde valet av
belysningslösning.”
Mats Olsson, arbetschef på Sala Heby Energi Elnät AB

Mentala murar
måste rivas

Foto: Werner Nystrand

TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

Stadsplanering kan motverka ohälsa och bidra till ett socialt stabilt samhälle.

Kommissionen för ett Socialt hållbart Malmö lämnade in sin slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar
framtid” våren 2013. Fjorton oberoende kommissionärer hade genom ett trettiotal underlagsrapporter
och en mångfald av möten lyckats sammanställa en rapport med ett antal åtgärder som enligt uppdragsdirektivet från Kommunstyrelsen skulle gynna en mer jämlik hälsa för boende och verksamma
i Malmö.
Huvudåtgärderna handlade förenklat uttryckt om VAD
Malmö borde fokusera på; en social investeringspolitik, och
HUR; genom tvärsektoriellt arbete och kunskapsallianser.
Även begreppet proportionell universalism lyftes fram som ett
framgångsrikt verktyg, det vill säga att se till att kommande
åtgärder skulle gynna hela Malmös befolkning och inte bara
rikta sig till vissa gruppers behov.
En av underlagsrapporterna, ”Stadens rumsliga påverkan på
hälsa”, behandlade specifikt stadsplaneringens möjligheter att
motverka ohälsa och bidra till ett socialt stabilt samhälle.
Forskare som Tapio Salonen och Mikael Stigendal hade där
hjälpt till med en problemformulering utifrån Kommissionens
direktiv som kunde vara adekvat för stadsplaneringen att ta tag i.
Problemet definierades som att det i Malmö finns områden
som är utformade på sådant sätt att de boendes normer genom
olika typer av barriärer blir isolerade från andra boendes
normer. Resonemanget finner stöd i de vedertagna bestämningsfaktorerna för hälsa1 , som tydligt visar att det är den
sociala sfären runt individen som mest påverkar vilka levnadsval man gör och hur välmående man är. Det är alltså lika
1 Hälsans bestämningsfaktorer, Dahlberg & Whitehead
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olyckligt att socioekonomiskt gynnade grupper bara förstår sin
egen grupps normer, som att mindre gynnade grupper gör det.
När ett innanförskap definierar ett utanförskap, blir även
innanförskapet ett problem.
MER BLANDAT

I samma veva som Kommissionen presenterade sin slutrapport
antog Malmö sin nya Översiktsplan. Den slår bland annat fast
att Malmö ska växa på ett sådant sätt att Malmö blir tätare,
grönare och får en mer blandad karaktär. Innehållet i slutrapporten och Översiktsplanen bidrog till att Stadsbyggnadskontoret fick ett uppdrag som innebar att undersöka hur
stadsplanering och förtätning kunde brygga över fysiska,
sociala och mentala barriärer så att grupper med olika normer
och värderingar lättare skulle kunna mötas samtidigt som
staden förtätades. Uppdraget fick namnet Levande Malmö
och skulle under en tvåårsperiod med ett tvärsektoriellt
arbetssätt föreslå barriärbrytande åtgärder med syfte att
gynna sociala aspekter, hälsa och näringsliv.
Malmö har en fördel gentemot många andra städer i och
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Verktyget kommer att fortsätta att användas inför fysiska
förändringar och kan hittas på www.malmo.se.

med att staden har en kompakt grundstruktur som innebär
att avstånd, även mellan socioekonomiskt olika områden, är
överkomligt små. Befintliga barriärer utgörs alltså sällan av
långa avstånd, utan snarare av fysiska hinder i form av
trafikerade leder eller motsvarande. Inom Levande Malmö
konstaterades dock snabbt att de fysiska barriärerna inte var
huvudproblemet. Det fanns redan många förslag på hur
områden bättre kunde kopplas till varandra och Översiktsplanen hade redan slagit fast att stora infartsleder skulle byggas
om till gator med stadsanpassad hastighet och utformning.
Den tillsatta arbetsgruppen konstaterade att det snarare är de
sociala och mentala barriärerna som utgör de största hindren
för en mer integrerad stad. Hinder som kanske inte syns men
där de boende har en tydlig indelning på vi och de. Exempelvis
har många bostadsområden en osynlig gräns mellan delarna
som är bostadsrätter och hyresrätter. En gräns som de som bor
i området är väl medvetna om, men som inte syns för en
utomstående. Ett annat exempel på sociala barriärer är det fria
skolvalets möjlighet att välja bort den skola som motsvarar
upptagningsområdet. Ett upptagningsområde som många
gånger är valt för att skolan ska få en blandning av elever med
olika bakgrund.

den fysiska planeringen, hanterades av en förvaltningsövergripande grupp inom Malmös Lokala Healthy Cities2. Under
2014 testade gruppen ett antal förslag på ett Malmöbaserat
verktyg, något som både kunde följa Kommissionens och
Översiktsplanens intentioner. Samtliga verktygsförslag utgick
från den Sociala Konsekvensanalys, SKA, som Göteborg
arbetar efter. Under 2015 testades det verktyg som gruppen
menade hade bäst förutsättningar att leva upp till förväntningarna, det vill säga att politiken skulle få tydliga besked om vilka
konsekvenser ett planförslag innebar och att medvetenheten om
sociala aspekter skulle öka genom deltagandet i framtagandet av
konsekvensbedömningen.
PROCESS GÖR NYTTA

Till skillnad från Göteborgs SKA betraktar Malmös SKB
de sociala aspekterna utifrån valda målområden under det
nationella målet för folkhälsa, i övrigt är de båda verktygen
relativt lika. Den utvärdering som gjordes i början av 2016 visar
också att det är mindre viktigt vilket verktyg som används och
att den största nyttan ligger i själva processen kring bedömningen. Det betyder med andra ord att det är viktigt att få
”rätt” personer att delta i bedömningen. Det måste vara en brett
sammansatt grupp med olika kompetenser och intressen om
MÖTEN SKA UNDERLÄTTAS
man vill ha fram ett rättvisande resultat. Inte minst bör de som
De barriärer som har identifierats inom Levande Malmö kräver ska bekosta och förvalta förslaget delta, för att resultatet ska bli
en bedömning utan önsketänkande skönskrivningar. Just för
inte i första hand fysiska förändringar, eftersom kärnfrågan
att förhindra mer positiva beskrivningar än vad som är
handlar om barriärer mellan människor och inte mellan
realistiskt följs SKB av en ansvarstilldelning med uppgift att se
(bostads)områden. De åtgärder som behövs handlar om att
till att de utlovade effekterna kommer till stånd. Det kan
ha ett territoriellt angreppssätt där det kan skapas ett bättre
exempelvis handla om etappindelningar, att en viss funktion
samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer inom ett
måste vara på plats innan bostäderna är inflyttningsklara, eller
geografiskt område. Frågeställningar kan då lösas utifrån
att någon ytterligare måste kontaktas för att man ska kunna
platsen och inte utifrån kommunal eller annan administrativ
säkerställa planens intentioner. Överlag visar utvärderingen på
organisation. Med ett helhetsansvar kan exempelvis samutatt de som deltagit i de sociala konsekvensbedömningarna är
nyttjade lokaler och möten mellan människor underlättas.
nöjda med diskussionen och resultatet. Verktyget kommer att
Något som i sin tur har barriärbrytande effekter mellan
fortsätta att användas inför fysiska förändringar och kan hittas
individer.
Malmökommissionen pekade också på betydelsen av Sociala på www.malmo.se. Där finns även Kommissionsrapporten och
samtliga underlagsrapporter.
konsekvensbedömningar, SKB. Det efterföljande uppdraget,
att undersöka hur ett sådant verktyg kunde implementeras i
Text: Marianne Dock, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö
2 Malmö deltar i WHO:s nationella nätverk för Healthy Cities
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I Rosendal i Uppsala används en grönytefaktor. Området ska präglas av växtlighet. Foto: Tengbom

Så tar du fram
hållbara stadsmiljöer
12
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Frågan är hur man kan ta fram ekonomiskt, ekologiskt, socialt hållbara
stadsmiljöer, som de flesta har råd att bo i. Boverket har tagit fram en
rapport om hur hållbarhetsperspektivet kan hanteras i översiktsplanen
– de allmänna intressena, processerna i översiktsplaneringen och hur
kommunerna kan visa hållbarhet i dagens miljöer.
– Kunskaperna kan användas till att få fram bättre boende- och verksamhetsmiljöer, formulera
mål och visioner, samt strategier för hur områdena ska se ut. Allmänna intressen lyfts fram,
samt invånares, fastighetsägares och andra intressenters önskemål, berättar Anette Johansson,
översiktsplanerare på Boverket.
Ann-Kristin Belkert, chef för den ideella föreningen Citylab Sweden Green Building
Council, experter på hållbar samhällsutveckling, menar att många kommuner brottas med
en svag ekonomi, fasta budgetar och samarbetsproblem mellan olika förvaltningar.
– Översiktsplanerna bör därför ha en övergripande vision och tydliga direktiv, så att de
ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna finns med i planeringen.
Citylab Action är ett program för stadsutvecklingsprojekt. Kommunerna får hjälp med att
upprätta hållbarhetsprogram, samt handlings- och uppföljningsplaner – en slags mall eller
guide att gå efter.
– Vi har 17 hållbarhetsmål med tio önskade effekter, som hjälper kommuner och byggherrar att organisera och genomföra hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på processtyrning,
medborgares och andra intressenters delaktighet, samt hur kommunala förvaltningar, byggherrar, leverantörer och entreprenörer bör samverka. Guiden och programmet lyfter de ekologiska, sociala och ekonomiska värdena, såsom gröna ytor med hög kvalitet, ekosystemtjänster,
socialt blandat boende, olika upplåtelseformer, hyresnivåer, bostadspriser, och inte minst tätheten i ett område, förklarar Ann-Kristin Belkert.
På programträffarna får kommuner, fastighetsbolag, energibolag, byggherrar, arkitekter,
konsulter etcetera lyfta frågeställningar och göra hållbarhetsprogram. Experter tas in för
inspiration och diskussion. I år deltar tolv projekt, alla goda exempel på städer som prioriterar
hållbarhetsfrågorna.
FUNGERANDE SAMHÄLLEN ÄR MÅLET

Ann-Kristin Belkert.
Foto: Jashar Ghavampour

– Hållbarhetsmålen är inriktade på bebyggelse, kulturvärden, funktionsblandning, närhet
till service och grönområden, beteendefrågor, transporter, infrastruktur, informations- och
kommunikationsteknik. Målet är att få fungerande samhällen, för dem som arbetar, bor och
besöker området – mötesplatser, skolor, grönytor, klimatanpassning, ekosystemtjänster, och
livscykel- och kretslopp som fungerar, uppger Ann-Kristin Belkert.
Projekten tar fram hållbarhetskrav, för lekplatser och andra gemensamma ytor, byggnader
och material – hur människa och miljö påverkas. Energi och klimatfrågor diskuteras, hur
saker och ting hänger ihop, synergier och målkonflikter. Det kan finnas höga kvalitetskrav,
som gör att bara vissa har råd att bo i ett område. Ofta krävs det både privat och offentlig
finansiering, om kalkylen ska gå ihop.
Stadsutvecklingsprojekten betalar 200 000 kronor för sex tvådagarsträffar med fyra till
åtta representanter från olika projekt. Inte så dyrt kan man tänka, om man vinner både tid
och pengar på att ta del av andras kunskaper och inte behöver göra alla misstagen själv.
Uppsala kommun bygger näst mest bostäder i hela landet, 3 000 lägenheter per år för 150
000 fler invånare år 2050. Kommunen har anlitat Citylab i planeringsprocessen.
– Vi har höga krav på kvalité, såsom i projektet Rosendal. Strukturen i detaljplanen ger
olika möjligheter, såsom hur mycket luft det kan vara mellan husen och hur höga de ska bli.
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Älvstaden i Göteborg är Nordens
största stadsutvecklingsprojekt.

Byggnationen fördelas på flera byggherrar, vilket ger en viss
variation i kvarteren, förklarar Anders Hollinder, energistrateg
på Stadsbyggnadsförvaltningen.
I Rosendal används en grönytefaktor för att ta fram innergårdar med buskar, träd, stadsodling, synlig dagvattenhantering, god luftkvalité, vatten, samt miljöer som gynnar pollinering. Området ska präglas av växtlighet.
– Odling finns i alla kvarter, på gårdar och gröna terrasser,
gröna tak eller biotoptak som främjar ekosystem, pollinerande
insekter, fåglar och liknande. Odlingar och gröna tak ska leda
nederbörden och fördröja dagvattnets flöden genom systemet,
påpekar Anders Hollinder.
Vattnet från taken leds till stora odlingslådor, regnbäddar,
som bevattnar växtligheten i gaturummet och renar dagvattnet.
Vatten och grönska ger svalka, skugga, bullerskydd, bättre
luft och färre översvämningar.
För mobiliteten gäller gång, cykel, kollektivtrafik och
samåkning, bilpooler och laddning för elbilar, Parkeringshus
på vissa platser ska ge mer plats för växlighet i gaturummet.
För cyklar finns det enkel och säker förvaring, samt service.
Husen ska vara nära noll energibyggnader, uppvärmda med
förnybar energi. Solceller för elproduktion finns med i alla
byggprojekt i Uppsala.
Älvstranden utveckling AB i Göteborg arbetar enligt Citylab i ett delprojekt, ett helägt kommunalt bolag som utvecklar
gamla varvsmiljöer i centrala Göteborg. Området Älvstaden är
Nordens största stadsutvecklingsprojekt, 25 000 lägenheter för
ungefär 60 000 invånare och lika många arbetsplatser år 2035.
Projektet är politiskt. Barn och ungdomar från hela Göteborg, samt internationella experter, har fått lämna synpunkter
och utifrånperspektiv.
BLANDAT BOENDE

– En hållbarhetsvision och stadsdel för alla oavsett ekonomi,
öppen internationell sjöfartsstad, inkluderande, grön och
dynamisk. Området ska knyta ihop södra och norra Göteborg,
minska segregationen och den socioekonomiska polariseringen.
Det blir en stark kärna med diversifierad och robust ekonomi,
med lösningar för klimatförändringar och stigande havsnivåer,
påpekar Kristian Käll, processledare för social hållbarhet.
Älvstaden blir ett socialt blandat boende med billiga hyresrätter mitt i staden. Med tydliga mål för hyresnivåer i markanvisningen ska marknadsaktörerna ta fram kreativa affärsmodeller för socialt blandat boende, 50 procent hyresrätter och
50 procent bostadsrätter. En fjärdedel av hyresrätterna får
kosta 1 000 kronor per kvadratmeter och år, en fjärdedel
1 400 kronor per år och en fjärdedel 1 850 kronor per år.
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Resterande 25 procent får ha en fri hyresnivå.
– Ett markanvisningsavtal med byggherrarna ska hålla
hyresnivån i femton år, jämfört med 2014 års penningvärde.
Cirka 50 procent av lägenheterna ligger under marknadspriset
för nyproduktion. Även låginkomsttagare kan bo centralt,
enligt Kristian Käll.
Standarder och lägen inom en fastighet får olika kvalitet, så
att hyrorna kan variera. Helt likvärdiga lägenheter skapas, vissa
med hyresrabatter, för att klara målbilden för hyresnivåerna.
Lägre hyror kommer inte alltid att betyda sämre standard och
det ska vara oklart var sådana bostäder finns. Svenska byggnormer måste hålla en viss kvalité, även billig produktion.
Lägenheterna fördelas på ett visst sätt, så att olika människor
blandas. Tanken är att kombinera inkomsttak med registrerad
kötid på Göteborgs marknadsplats för hyresrätter, Boplats
Göteborg (Läs mer på s. 30–31).
Ett annat exempel är Lindängen i Malmö stad, en ombyggnad av 1 700 hyresrätter från 1960- och 1970-talet. Lägenheterna behövde rustas upp, och energiförbrukning och
utsläpp av växthusgaser minska.
– Idén var att arbetslösa i området skulle få jobb i projektet,
ett samarbete mellan fastighetsägaren Trianon, stadsområde
Söder och arbetsförmedlingen via Framtidens hus, där socialtjänsten och arbetsförmedlingen hade kontakt med folk i
området. Arbetsförmedlingen tog fram arbetskraft till byggen
och husvärdar till husen i Vårsången, ett område med 460
lägenheter, uppger Bjarne Stenquist, utvecklingssekreterare
Malmö stad.
EU-bidrag finansierade hälften av kostnaden för en minskad
energiförbrukning på 50 procent. Energi- och miljöinvesteringen, samt upprustningen av fastigheterna, ledde dessutom
till att områdets arbetslösa fick jobb.
Steg två var att Trianon ville bygga 350 nya lägenheter på en
parkeringsplats i Vårsången, ett område i Malmö stad med hög
tomträttsavgäld. Efter diskussioner mellan Trianon, Fastighetsförvaltningen och Miljöförvaltningen bestämdes att Trianon
skulle få sänkt avgift i tio år om 25 procent av arbetskraften
rekryterades bland arbetslösa i Lindängen. Flerfamiljshusen
byggdes för betydligt mindre pengar än annan nyproduktion,
hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.
Trianon sponsrar numera både fotbollslag och förskolor i
området. Omsättningen på lägenheterna har gått ner, skadegörelsen har minskat och tryggheten ökat. Arbetslösheten har
sjunkit och värdet på fastigheterna stigit, ett bra exempel på
hur utvecklingen av ett miljonprogramsområde kan bli en
uppåtgående spiral.
Text: Ylva Berlin, frilansjournalist. Illustration: Göteborgs stad
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Arkitektur och
stadsplanering är
avgörande verktyg

Vi står inför en rad stora och komplexa samhällsutmaningar på såväl kort som lång sikt när
det gäller exempelvis klimatförändringar, urbanisering, migration, segregation, bostadsbrist
och arbetslöshet.
skall arbeta kreativt med bostadsfrågan och samhällsDe akuta frågorna måste självfallet hanteras på ett klokt
byggandet behöver vi arbetsro och inte omorganisera alla
och ansvarsfullt sätt. Men det är viktigt att vi samtidigt
stadsbyggnadskontor. Däremot tror jag att vi ska och kan
fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla attrakutveckla tillämpningen av PBL och annan lagstiftning,
tiva livsmiljöer i städer och på landsbygden som svarar
samt särskilt se hur de branschgemensamma processerna
upp mot högt ställda krav på ekonomisk, miljömässig och
kan utvecklas.
social hållbarhet – ett helhetstänk kring hållbarhet där
Det är dags att komma vidare i diskussionen. I en och
Malmö varit med och visat vägen. Urbaniseringen och
migrationen är en resurs som måste tas till vara. Ur mång- en halv mandatperiod har fokus legat på särkrav och PBLprocesser, men nu krävs ett helhetstänk omkring bostadsfalden och bostadsbristen skapas ett tryck för nya innovapolitiken, det vill säga även välfärds- och jobbpolitik, samt
tioner och möjligheter som kan bidra till att knyta samman
skatte- och finansieringspolitik. Det behövs lösningar för
staden och överbrygga segregationen med kreativa och
att öka rörlighet på bostadsmarkanden, nya bosparmodelgränsöverskridande lösningar.
ler, kapaciteten och strukturen i byggbranschen, kostnadsI min utredning ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
nivån för byggande i Sverige med
arkitektur, form och design” (SOU
mera. Vi måste också vara överens
2015:88) betonades just vikten av att
Det är dags att komma
om att ingen enskild sitter på ett
anlägga ett helhetsperspektiv på
vidare i diskussionen.
enkelt svar. Detta är ett gemensamt
arkitektur, form och design som
arbete och det är komplext.
utgår från den enskilda människans behov och möjligheParallellt med att politiken utvecklas behöver den mera
ter. Med begreppet ”gestaltad livsmiljö” som kärnan i den
platsspecifika kunskapen tas tillvara, att skapa en gemenföreslagna politiken ska arkitektur, form och design vara
sam vision för våra städer och platser. När vi framöver i
ett sammanhållet område som i samverkan med andra
högre grad skall arbeta med de städer och platser vi har,
samhälls- och politikområden och näringsliv formar
genom exempelvis förtätning, så är invånarna redan
människans livsmiljö. Därmed bidra till att skapa en mer
etablerade på platsen. Att de är experter på sitt område är
hållbar samhällsutveckling genom att överbrygga de
vi överens om och därför blir till exempel detaljplanen ett
ökande ekonomiska, sociala och geografiska klyftorna.
viktigt instrument för att fånga den kunskapen och
I skrivande stund kom beskedet att samtalen om en ny,
engagemanget i en demokratisk process.
blocköverskridande bostadspolitik havererade. Regeringen
Jag ser fram emot att nya bostadsministern bjuder in
presenterade sitt 22-punktsprogram och alliansen kommer
kommuner och byggherrar som tar det långsiktiga
att lägga fram en rad gemensamma förslag till riksdagen
ansvaret för att utveckla en god livsmiljö. Se till att ha
under hösten. Då står vi där igen utan tydliga och långmed det långsiktiga perspektivet innan beslut fattas om en
siktiga spelregler för bostads- och samhällsbyggande.
ny bostadspolitik. Om olika perspektiv på vår livsmiljö
Detta är bekymmersamt för Sverige i det läge vi befinner oss i.
inte tas med kan det bli mycket dyrt för Sverige framöver.
Att vi som samhällsbyggare ska göra vårt yttersta för att
Vi är beredda att bidra med kunskap och lösningar när
underlätta för bostadsbyggandet är självklart och jag tror
som helst.
det finns mycket att göra i kommunernas sammanhållna
processer, men någon ny PBL behöver vi inte igen. När vi
Text: Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad
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Med Tur&Retur blir avfallshanteringen en naturlig del av det vardagliga flödet i en stadsdel.

Förarlösa fordon
i vinnande förslag
Självgående avfallsstationer, smarta avfallskärl som töms av robotar och en mobilapp som ger
information till boende om hur mycket de återvunnit. Det är några av de idéer som tävlande i en
innovationstävling för framtidens avfallshantering tagit fram.
Innovationstävlingen Framtidens avfallshantering utlystes i
februari av Malmö stad, Kretslopp och vatten Göteborgs Stad,
MKB Fastighets AB, Lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp
och VA SYD. Vinnande förslag blev Tur&Retur av Tyréns som
totalt fick 200 000 kronor i pris. Övriga finalister var Ingrid
Wingård och Jonas Stengel med förslaget Pick It Up och
Alexander Henriksson och Olov Mattsson med förslaget
Modular Residential som fick 100 000 vardera för att de gått
vidare till den andra deltävlingen.
Tävlingsuppgiften i innovationstävlingen var att utveckla
förslag för framtidens avfallshantering i den täta hållbara staden.
Den framtida avfallshanteringen står inför en rad utmaningar
då det måste bli lättare för människor att källsortera, återvinna
och öka sitt återbruk i det egna kvarteret och bostaden samtidigt som städer ska förtätas och få mer grönytor.
Det vinnande förslaget Tur&Retur av Tyréns utvecklades av
Stadsutvecklingsavdelningen genom Britt-Marie Fagerström,
miljökonsult, och Elouise Le Veau, landskapsarkitekt i samarbete med en rad andra kollegor på Tyréns. Enligt Britt-Marie
Fagerström är konkurrensen om yta den största utmaningen
för framtidens avfallshantering.
BEGRÄNSAD YTA

– I den hållbara täta staden ska många funktioner rymmas på
en begränsad yta samtidigt som människor kräver alltmer
service i sitt närområde. Tur&Retur ersätter det traditionella
miljörummet med en självgående avfallsstation i gatumiljö och
frigör på så sätt yta på innergårdar och i bostadshus. Lösningen
skapar även plats för att bygga återbrukscentraler i utkanten
av kvarter säger Britt-Marie Fagerström.
Enligt Sofia Öreberg, stadsutvecklingschef på Tyréns är
Tur&Retur fullt realiserbart redan idag.
– Tekniken finns redan det gäller bara att anpassa den till
ett system för avfallshantering. Det kommer att kosta en del
i utvecklingspengar att utveckla de självgående Tur&Returstationerna men sedan är det ett kostnadseffektivt system som
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sparar yta, säger Sofia Öreberg.
En viktig del av förslaget Tur&Retur är att lyfta fram
avfallshanteringen i stadsmiljön och göra den attraktivare
genom att erbjuda en avfallsstation med formgivning och
funktion som tilltalar människor. Något som även övriga
finalister i innovationstävlingen lyfte upp i sina förslag. En
central del av förslaget Pick it Up av Ingrid Wingård, arkitekt
och Jonas Stengel, industridesigner, är avfallskärl med en ny
typ av design och funktion.
– Dagens gröna tunnor för avfall har en teknisk funktion
men de är inte formgivna på ett sätt som är tilltalande för
människor. Genom att göra avfallskärl till en attraktiv del av
gårdsmiljön och göra det möjligt att sortera allt man behöver
utanför dörren tror vi att människor kan komma att se återvinning som något enkelt och positivt, säger Ingrid Wingård.
Pick It Up består av ett system med designade avfallskärl
som står på innergården och som med hjälp av sensorteknik
töms av robotar när de är fulla. Robotarna tar hand om de
tunga lyften men systemet sköts manuellt av en reningsarbetare
och transporteras bort av en sopbil som inte längre behöver ta
sig in i kvarteret tack vare robotarna.
– Miljörummen tar stor plats i bostadshus och på gårdar
idag. När städerna blir tätare och innergårdarna mindre
kommer det bli nödvändigt att frigöra ytor på innergårdar och
kunna använda hela det offentliga rummet, exempelvis gator,
till lek för barn. Då är det en säkerhetsrisk om stora sopbilar
måste ta sig in i små bostadskvarter, säger Ingrid Wingård.
Alexander Henriksson, landskapsarkitekt och Olov Mattsson,
återvinningslogistiker som tillsammans tagit fram Modular
Residential, lyfte även de upp vikten av att bygga ett system
för avfallshantering som tilltalar människor och frigör yta i
bostadskvarter. Modular Residential ersätter dagens miljörum
och återvinningsstationer med ett underjordiskt kulvertsystem
med mindre inkast på innergården.
– För att vi ska kunna bygga täta kvarter så måste vi ta fram
ett system för avfallshantering som inte kräver att lastbilar ska

Vilken stadsarkitekt
behöver Sverige?
Stadsarkitektdagen 2016
30 september, Malmö Live

Tur&Retur-stationen består av två delar, sammantaget inte större än ytan
för en vanlig p-plats. En stationär enhet med avläsning och mottagning av
behållare och en mobil enhet där avfallet lagras.

kunna komma fram till varje fastighet. Vi ser inte heller att det
finns något värde i att gömma undan avfallshanteringen i stora
miljörum. I vårt förslag har vi valt att ha ett system för avfallshantering som är tydligt, synligt och integrerat i kvarteret utan
att det uppfattas som smutsigt eller luktar, säger Alexander.
Anders Ledskog, förbundsdirektör på VA SYD, en av
aktörerna bakom innovationstävlingen, tyckte att tävlingen
varit givande och lyfte fram det positiva i att en bredd av olika
aktörer deltagit i tävlingen.

Stadsarkitektdagen 2016 handlar om
kommunala arkitekters roller. Hur kan
offentliga arkitekter ta och ges ett större ansvar
för utvecklingen av den gestaltade livsmiljön?
Hur ser den vinnande laguppställningen ut?
Vilka mandat och vilken plats i organisationen
bör stadsarkitekten ha?

Moderator: Annelie Norberg (Linköpings
universitet).
Föredragshållare: Ingemar Gråhamn
(Malmö stad), Kristina Grange (NMBU,
Oslo), Staffan Carenholm (fd Sveriges
Arkitekter), Björn Siesjö (Göteborgs stad),
Emina Kovacic (Karlshamns kommun),
Roger Jönsson (Kristianstad kommun),
Ulla-Britt Wickström (Uppsala kommun),
Tobias Olsson (Sveriges Arkitekter).

HELHETSLÖSNING

– Vi måste tänka nytt kring vår avfallshantering. Genom
denna tävling har vi fått en rad kreativa lösningar från olika
typer av aktörer på hur det kan bli möjligt. Det har även varit
givande att diskutera innovationer för framtidens avfallshantering med andra som arbetar inom hållbar stadsutveckling,
säger Anders Ledskog.
Tyréns ansåg att en positiv del av innovationstävlingen var
att det just var en rad olika aktörer som gått samman och
utlyst tävlingen tillsammans.
– Detta var en mycket intressant tävling för oss då den
utlystes av ett flertal olika aktörer inom stadsutveckling.
Tävlingsuppgiften gav möjlighet till att fokusera på hur avfallshanteringen bör utformas i den fysiska miljön i sin helhet,
säger Britt-Marie Fagerström, miljökonsult på Tyréns.
För tävlingsdeltagarna bakom Pick It Up gav tävlingen
upphov till att Ingrid Wingård och Jonas Stengel för första
gången samarbetade. Vanligtvis sitter de bara på samma
kontor på Designbruket, en studio som delas av olika designföretag i Malmö.
– Tävlingens helhetsperspektiv gjorde det möjligt för mig
och Ingrid att samarbeta kring detta projekt. Det har varit
väldigt givande då våra olika kompetenser kompletterat
varandra och öppnat upp för nya idéer, säger Jonas Stengel.

30 september
09:00 - 18:00
Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 4
stadsarkitekt.se
Information om program och
anmälan på stadsarkitekt.se
Arrangör: Sveriges Stadsarkitektförening

Text: Nina Eneroth, kommunikatör, miljöförvaltningen, Malmö stad
Illustration: Tyréns
Annons Stadsbyggnad Stadsarkitektdagen 2016.indd 1
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Bostadsbristen i Sverige är ett resultat av ett för lågt bostadsbyggande i mer än tjugo års tid, det lägsta
i EU per capita. Det säger sig självt att detta inte kan åtgärdas på några få år. Men i en akut kris dyker
det alltid upp förslag på enkla och snabba ”lösningar” som det finns risk för att trängda politiker nappar
på. Starka särintressen har vid upprepade tillfällen fört fram att planering och planprocessen utgör ett
hinder mot bostadsbyggandet och bör minimeras eller till och med helt tas bort. Men mer fysisk
planering är tvärtom en förutsättning för ett omfattande, snabbt och hållbart samhällsbyggande.
Att kunna bygga direkt utan en massa ”krångel” är naturligtvis till fördel för kortsiktiga spekulationsintressen, särskilt i
en bristsituation där allt går att sälja. Men det är förödande
på längre sikt både för enskilda och för det allmänna, för
samhällsekonomin och för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Det borde vara självklart men ändå dyker kraven på minskad
planering upp med jämna mellanrum.
SVERIGE HAR EN SVAG ÖVERSIKTLIG PLANERING

Planering och reglering av markanvändningen finns i alla
utvecklade och demokratiska länder och är nödvändigt för att
åstadkomma långsiktigt hållbara strukturer och livsmiljöer.
Men det är även nödvändigt för att till exempel säkerställa
investeringar i fast egendom och motverka korruption. Den
översiktliga planeringen skapar framförhållning för utvecklingen på längre sikt och är underlag för långsiktiga investeringar i till exempel infrastruktur. Den mer detaljerade
planeringen är till för att reglera det som kan och bör regleras
på kvarters- eller stadsdelsnivå och som inte är rationellt eller
inte ens kan hanteras i varje bygglovsärende för sig. En väl
genomtänkt och genomarbetad detaljplan har stor betydelse
för en snabb bygglovsprocess. En väl genomarbetad översiktsplan underlättar på motsvarande sätt detaljplaneringen. Denna
nivåreglering i plan- och bygglagstiftningen är ett rationellt
sätt att hantera besluten i det fysiska samhällsbygget.
I de flesta länder sker den översiktliga fysiska planeringen på
flera nivåer: på nationell, regional och lokal/kommunal nivå.
I Sverige saknas nationell fysisk planering och – i realiteten –
regional planering och den kommunala översiktsplaneringen
är förhållandevis svag och är inte till någon del bindande. Att
möjligheten till bindande översiktsplanering inte infördes vid
PBL:s tillkomst berodde på att detta ansågs stå i strid med
Regeringsformen. Men sedan en ändring i Regeringsformen
några år tillbaka är det möjligt att införa bindande översiktsplanering i PBL, till exempel i form av bindande fördjupningar
av översiktsplanen.
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Regionplanering bedrivs enbart för Stockholms län och den
har under de senaste 10–20 åren kraftigt skurits ner. Den
nuvarande regionplanen för Stockholms län utgörs mer av ett
slags fromma förhoppningar om en viss ekonomisk utveckling
än av en regelrätt fysisk plan.
I stället för en nationell fysisk planering har vi sedan PBL
infördes ett system med riksintressen som kommunerna ska ta
hänsyn till. Riksintressesystemet har fått berättigad kritik för
att vara oprecist och inte förutsägbart. Det har inte blivit bättre
av att systemet misskötts med inaktuella planeringsunderlag.
Det bygger på att statliga sektorsmyndigheter utan annan
prövning och utan samordning pekar ut riksintressen som blir
styrande för den kommunala planeringen. I riksintresseutredningens nyligen framlagda betänkande konstateras att det
behövs mer helhetssyn i den fysiska planeringen och ett
tydligare statligt inflytande för att effektivisera planeringsoch beslutsprocesserna och för en långsiktigt god hushållning.
Enligt utredningen har kommunerna uppenbara svårigheter
att samordna sin planering med de nationella och regionala
intressena. Trots det föreslår utredningen införandet av fler
allmänna intressen som kommunerna ska ta hänsyn till,
istället för en mer genomgripande förändring av systemet.
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN ÖKAR BEHOVET

Sedan plan- och bygglagen (PBL) infördes 1987 har förutsättningarna för den fysiska planeringen väsentligt förändrats.
Idag finns både EU-lagstiftning och andra internationella överenskommelser att ta hänsyn till och byggandet är till övervägande del marknadsstyrt. Det byggs idag på mark med mer
komplicerade förhållanden än tidigare vilket ofta ställer krav
på många olika tekniska utredningar. I till exempel en ganska
vanlig detaljplan kan det vara nödvändigt med 3–5 olika
tekniska utredningar vad gäller buller, geoteknik, dagvatten,
översvämning, risk med mera. Samtidigt finns det också
många nya forskningsrön kring vilka faktorer som leder till
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhällen att väga
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in i den fysiska planeringen. Alltfler frågor behöver därför
när den reella planprocessen tar vid och orsaka svårlösta
hanteras i ett större sammanhang, på den nationella och
konflikter.
regionala nivån och på översiktlig kommunal nivå. Trots det
har de senaste årens statliga utredningar och lagändringar i
ÖVERSIKTSPLANERINGEN MÅSTE STÄRKAS
PBL tvärtemot gått ut på att förminska, förenkla eller till och
Sverige står inför ett stort samhällsbygge, det största sedan
med helt ta bort delar i den fysiska planeringen! Men det som
tiden efter andra världskriget och rekordåren. Men förutsättinte klaras upp på den översiktliga nivån måste istället hanteras
ningarna nu är väsentligt annorlunda med bland annat helt
i detaljplaneringen och det som inte utreds och/eller regleras i
andra miljökrav och ett marknadsstyrt bostadsbyggande. Trots
detaljplanen måste hanteras i bygglovet!
det har vi fortfarande en svag och outvecklad översiktsplanePBL:s detaljplaneinstitut har utvecklats i en riktning, som
ring i jämförelse med de flesta andra utvecklade länder. Det
inte var avsedd. Detaljplanerna har blivit "frimärksplaner",
försvårar en snabb och effektiv samhällsutbyggnad och att
som mycket detaljerat reglerar bebyggelsen och ofta bygger på
åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsstruktur. Det är
redan projekterade objekt. Det är uppenbart att det behövs
ju inte bara bostäder
någon form av plan
Enligt
utredningen
har
kommunerna
uppenbara
svårigheter
att
som behöver byggas
med rättsverkningar
utan även vägar
samordna
sin
planering
med
de
nationella
och
regionala
intressena.
— om än begränsade
och kollektivtrafik,
— som kan förenkla
offentlig
och
kommersiell
service,
teknisk
infrastruktur (va, el,
processen dessförinnan och som kan undanröja invändningar,
it),
kommersiell
service
med
mera,
det
vill
säga hela samhällen.
som kan stjälpa projekt i sena skeden när stora kostnader redan
Klimatförändringarna
innebär
krav
på
att
både förebygga och
är nedlagda. PBL-kommittén hade i sitt betänkande Får jag lov
minska
skador
av
naturkatastrofer.
Resurserna
är begränsade
(SOU 2005: 77) föreslagit detaljplanering i två steg. Skillnaden
och
stora
misstag
kan
därför
bli
ödesdigra.
Det
gäller alltså att
mellan de två stegen var dock otillräcklig för att förslaget skulle
tänka efter före, göra rätt från början och använda resurserna
leda till substantiella förenklingar. En bindande fördjupad
rätt. Detta åstadkommer man med en utveckling och förstärköversiktsplan skulle kunna bli det instrument som löser upp
ning av den översiktliga planeringen i Sverige!
knutarna runt detaljplanen. Man kan då också tänka sig att
när översiktsplanen i vissa miljöer ger tillräcklig vägledning
l Inför en nationell fysisk planering till exempel liknande den
medge bygglov utan detaljplanesteg.
som finns i Danmark.
I avsaknad av både nationell och regional fysisk planering
l Förstärk den regionala nivån med regelrätt regionplanering
har staten tagit till så kallad förhandlingsplanering i ett försök
i storstadsområden och andra stora tillväxtområden. Det är
att hantera de stora och nödvändiga infrastruktursatsningarna.
inte minst viktigt för bostadsplaneringen.
Sverigeförhandlingen bedrivs utanför det lagreglerade planl Ge den kommunala översiktsplaneringen större tyngd och
eringssystemet med dess krav på innehåll, form och process.
förenkla detaljplaneprocessen genom ett införande av möjDe ”löften” om ett visst antal bostäder som pressas fram av
lighet till bindande fördjupningar av översiktsplanen i PBL.
trängda kommunpolitiker i utbyte mot infrastruktur föregriper
Text: Kristina Adolfsson, arkitekt, författare till Detaljplanehandboken
den demokratiska planprocessen där alla viktiga frågor utreds
och Gösta Blücher, Tekn. dr. h c
och konsekvensbedöms innan beslut fattas. Många av dessa
”löften” kan visa sig vara både ogenomförbara och olämpliga
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Delande gör Sege Park till
internationellt skyltfönster
Malmö ska få ett nytt flaggskepp på området delande och delandeekonomi. Det är det före detta sjukhusområdet Sege Park i östra Malmö
som ska bli en hållbar stadsdel med innovativa lösningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Området ska bli en teknologisk och social
spjutspets, samtidigt som livskvaliteten hos de boende ska öka och den
kulturhistoriska miljön ska bevaras.
Sege Park etablerades på 1930-talet som sjukhusområde. Här byggdes Malmö Östra sjukhus
i mitten av 1930-talet. Östra sjukhuset fungerade som stadens mentalsjukhus 1935–1995. De
första byggnaderna ritades av arkitekten Carl-Axel Stolz, som så småningom blev stadsarkitekt i Malmö. Runtom sjukhuset skapades samtidigt en vacker parkmiljö. I dag används en
del av sjukhusbyggnaderna för skolverksamhet, som förskolor och studentbostäder. Och nu
är det alltså dags att skapa något nytt av denna unika plats.
Tanken är att upp till 800 bostäder ska rymmas i området, där boende och verksamheter
kan njuta av det gröna livet nära centrum. Byggstart beräknas till år 2020. Området ska bli
Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Malmö stad har anordnat en idétävling
som medfinansieras av Nordic Built Cities Challenge. Sharing for Affordable and Climate
Smart Living syftar till att hitta lösningar för en klimatsmart vardag till rimliga kostnader
för de boende.
– Vi har efterlyst lösningar som använder delande av ägande och
ytor som redskap för att bygga ett hållbart samhälle, berättar Oscar Pelin,
projektledare för tävlingen. För att reducera ytanvändningen och även
minska klimatpåverkan, ser vi delande som en bra väg att gå. Genom
att dela på saker, tjänster och ytor, ska även kostnaderna för de boende
minska.
Sharing for Affordable and Climate Smart Living är den svenska av sex
parallella tävlingar som genomförs på sex olika platser i Norden. De nationella tävlingarna
genomförs i två steg. Tävlingen utlystes den 7 oktober 2015 och förslagen lämnades in senast
17 december 2015. Vid tävlingstidens utgång hade 19 bidrag inkommit. Av de 19 bidrag som
deltog i tävlingen, valdes fyra finalistbidrag ut i början av februari. Dessa jobbade vidare med

Illustration: Mandaworks
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sina idéer, bland annat i samarbete med exploatörer i byggbranschen, och den slutliga
svenska vinnaren kungjordes 15 juni. Det var bidraget It Takes a Block som blev den
svenska vinnaren.
Förslaget bygger på prefabricerade moduler på 40 respektive 20 kvadratmeter som kan
kombineras och därmed anpassas till de boendes behov. Samtliga byggnader föreslås att
uppföras i trä, något som är positivt för miljön genom minskade koldioxidutsläpp.
– Det är otroligt viktigt att de boende i Sege Park kommer att uppleva samma trivsel som
boende i andra nybyggda områden i Malmö. Den delande livsstilen ska bidra till en högre
livskvalitet för de boende, snarare än att vara en uppoffring, förklarar Oscar. Området ska
vara attraktivt för en bred målgrupp och även locka människor som inte är engagerade i
hållbarhetsfrågor. Här ska det vara lätt att göra rätt, helt enkelt.
– Genom att dela på tillgångar och ytor skapas möten mellan människor. Nya samarbeten
i närmiljön uppstår och förhoppningsvis ökar känslan av tillhörighet i området. Allt detta
bidrar förstås till en social hållbarhet i Sege Park.
Att ägodela är en trend just nu i den del av världen som har problem med överkonsumtion.
Årets bok från Naturskyddsföreningen handlar om just detta fenomen till exempel. Och
förhoppningsvis får vi alltså se denna trend inom kort i Sege Park!
Text: Anna-Karin Jangmark, kommunikatör
miljöförvaltningen Malmö stad.
Foto: Páll Tómas Finnsson
De svenska pristagarna i Nordic Built Cities tillsammans med Malmös miljönämndsordförande,
Carina Svensson, och tillika prisutdelare.

Läs mer:
www.malmo.se/segepark
www.nordicbuiltcities.org
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Hur värderar
vi stadsgrönska?
En del av grönområdet Rosengårdsfältet i Malmös största miljonprogramsområde får ge vika för
bebyggelse. Till en början ska 44 radhus uppföras. Bostadsbristen är ett starkt motiv. Ökad social
hållbarhet genom diversifiering av bostadsutbud och upplåtelseformer är ett annat.
Hur högt stadsgrönska värderas när städerna ska växa genom förtätning är den centrala frågan
i ett nytt forskningsprojekt.

Förtätning är dagens och morgondagens strategi för
städernas fortsatta bebyggelseutveckling. Det ska byggas
bostäder, verksamheter och infrastruktur där det redan
är bebyggt i stället för att ta jordbruksmark i anspråk.
Det kommer, som exemplet ovan visar, inte alltid att
låta sig göras utan ingrepp i städernas grönområden och parker.
– Förr eller senare kommer det att uppstå konflikter mellan
olika fundamentala planeringsprocesser, till exempel mellan
förtätning och bevarande av grönytor. I stort sett alla kommuner
som står inför en kraftig urbanisering kommer att få hantera
dessa konflikter. Det handlar inte om, utan när dessa konflikter
uppstår eller om vilka strategier man väljer för att optimera
och effektivisera det urbana markutnyttjandet, säger Michael
Johansson miljöstrategiforskare vid Lunds universitet och
ansvarig för forskningsprojektet där han ska nagelfara det
viktigaste styrdokumentet kommunerna har för sin planering,
översiktsplanen.
GRÖNYTOR I UNDERLÄGE

Inför dessa förestående konflikter mellan att bygga förtätat
och att värna de gröna ytorna, de som på forskarspråk kallas
ekosystem, befinner sig grönytorna i underläge. Till skillnad
från ett husbygge vars värde kan beräknas enkelt och sättas
pris på, är värdet av grönytor och de funktioner de erbjuder
(ekosystemtjänster) inte känt och kanske heller inte möjligt
att beräkna.
– Timmervärdet av träden i en skogsdunge kan förstås räknas
ut i kronor och ören. Men det räcker inte för att värdera
skogsdungen. Vilket är värdet av dungens klimatutjämnande
funktion, värdet av att den erbjuder en plats för rekreation,
värdet av att trädens rötter suger vatten och bidrar till att förhindra översvämning, värdet av att trädens grönska renar luften.
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Alla dessa ekosystemtjänster och fler därtill har stor
betydelse för stadsbefolkningens välbefinnande och
påverkan på klimatet.
– Grönytornas underläge betingas kanske främst
av att de tjänster de gör oss är gratis, säger Michael
Johansson.
Det tydligaste exemplet på underskattningen av grönytornas
betydelse är de numera återkommande översvämningarna vid
kraftiga regn. Ett resultat av att vi hårdgjort för stora ytor.
– Såväl Malmös som Helsingborgs järnvägsnät, som går under
jord i citylägena, har varit centimetrar ifrån att svämmas över
vid ett par tillfällen. Ändå tycks det finnas en omedvetenhet om
riskerna med stora hårdgjorda ytor vid planeringen av städerna,
konstaterar Michael Johansson.
Som forskare i miljöstrategi har Michael Johansson fullt
fokus på naturens gratistjänster i den urbana miljön. All hans
forskning handlar om ekosystem/ekosystemtjänster och om hur
dessa påverkas när städer växer och invånarnas livsstil ändras.
I det här forskningsprojektet vill Michael Johansson
undersöka vilka gröna kvaliteter våra städer kommer att ha
kvar om samhällsplaneringen följer de riktlinjer som redovisas
i kommunernas nuvarande styrdokument, översiktsplaner,
trafikplaner och grönplaner.
Hur värderas ekosystemtjänsterna i dag och hur kommer
den värderingen att ha påverkat städerna om 50 år?
Vilka strategier/åtgärder säger man sig vilja tillämpa för att
på bästa sätt få ut mesta möjliga av städernas mark? Hur tänker
kommunerna kring förtätning? Bilismen? Finns det en övertro
på hur mycket städerna kan växa genom att man bygger tätare?
– Bygger man ett bostadshus som höghus sparar man förstås
mark, men med bostadshuset följer ett tillskott av bilar.
Bilarna behöver parkeringsutrymme och kanske tar bilarna
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Vad säger de
upp den plats som man
här kommunernas
sparade genom att bygga
viktigaste styrdokuhuset på höjden. Kanske
ment om hur konflikräcker sedan det befintliga
ten mellan grönska
gatunätet inte till för
och ett ökat byggande
nytillskottet av bilar utan
inne i städerna ska
måste byggas ut. Hur
hanteras?
säkra står då parker och
Här i naturområdet vid folkparken Sundspärlan i centrala Helsingborg planerades för flera
– Jag vill undersöka
grönområden?
nya bostäder. Politikerna har nu ändrat sig. Kanske byggs här ingenting alls.
hur
kommunernas
Ett sätt att utröna vilken hundra
Foto: Helsingborgs stad
plandokument prioriteställning bilismen har i
rar eller balanserar trafikens/bilismens betydelse i förhållande
framtidens städer är att titta på hur kommunerna arbetar med
parkeringsnormer. Hur vanligt är det att man arbetar med hög till förtätning och ekosystemtjänster och ekologiska fotavtryck.
Hur tar man ansvar för miljö, hälsa och klimat, summerar
respektive låg p-norm? Ju högre parkeringsnorm desto mer
Michael Johansson.
utrymme ger man till bilismen.
– Svenskarna har tyvärr inte lärt sig uppskatta så kallade
BALANSERINGSPRINCIPEN
bildelningssystem till exempel bilpooler, det vill säga gemenHelsingborg, som är en av städerna som ska granskas, har
samt ägande eller nyttjande av bilar vilket medför att antalet
uttalade ambitioner att värna om naturen och naturens
bilar i städerna kan minskas avsevärt utan att nyttan av bilen
begränsas. Färre bilar betyder minskade utsläpp och renare luft gratistjänster. Redan 2007 tog kommunfullmäktige beslut om
att i görligaste mån undvika intrång på grön mark. Där det
vilket får positiva effekter på hälsa och klimat.
I trånga gatumiljöer måste framkomligheten för nyttofordon inte går ska den så kallade balanseringsprincipen tillämpas på
all exploatering av mark i Helsingborgs stad.
som brandbilar, ambulanser och sopbilar prioriteras. Här kan
I korthet går balanseringsprincipen ut på att om det inte är
bildelningssystem lösa problemen. Så tänker man i till exempel
möjligt att undvika intrång på grön mark ska den förlorade
Bremen. Staden köper upp mark i utsatta lägen för att särskilt
grönytan kompenseras i närområdet. I de fall då det inte är
främja bildelningsetableringar.
möjligt ska kompensation ske på annan plats, till exempel
Konflikten mellan ökat byggande i befintlig stadsmiljö
genom att nya grönytor anläggs eller genom kvalitetshöjning
och bevarandet av grönytor kommer, som Michael Johansson
på befintliga grönytor.
redan konstaterat, att bli kännbar främst i städer med stark
Balanseringsprincipen är en av flera metoder med syftet att
tillväxt. Därför har han i sitt forskningsprojekt, som utgör en
förhindra att ekosystemen blir färre.
del av arbetet mot en doktorsexamen, valt att granska överText: Bitte Nord, frilansjournalist
siktsplanerna i Sveriges 30 befolkningsrikaste kommuner.
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Samverkan
ger mer hållbara
inköpsresor
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Inom ramen för utvecklingsarbetet av Trafik för en attraktiv stad (TRAST) framkom att hanteringen av
frågor kring handelns utveckling var för litet bearbetade. Därför genomfördes ett fördjupningsarbete
kring temat på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Det resulterade i en avhandling gjord av undertecknad
med rubriken ”Hållbara inköpsresor, Stads- och handelsutveckling i samverkan” utgiven 2015.
Ett utvecklingsprojekt startades också i form av ett samarbete
mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket,
Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet
och International Institute of Applied Systems Analysis
(IIASA) i Österrike. Avsikten med projektet var att skapa ett
hjälpmedel för att möjliggöra för svenska kommuner att
utveckla en planering som förmår hantera de snabba förändringarna inom handel och service i staden samtidigt som man
ökar andelen hållbara inköpsresor. I denna planering utgör
policydokument, beslutade i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, värdefulla verktyg för kommunens utveckling.
Projektets syfte var att skapa en metodik för att generera
välavvägda underlag till dessa dokument.
I denna artikel beskrivs resultatet i avhandlingen och i en
kommande artikel sammanfattas metodiken för att ta fram
en hållbar handelspolicy.
BAKGRUND

Handeln och trafiksystemet i staden har utvecklats på ett sätt
som innebär att hushållens bilberoende ökat. Konsekvenserna
av det ökande bilanvändandet är negativ miljöbelastning.
Frågan är hur stadens trafiksystem och markanvändning kan
samordnas och aktörernas samverkan utvecklas för att andelen
hållbara inköpsresor ska öka.
Vi kan idag se olika trender i utvecklingen av handel.
• Stormarknader, butiker i stora köpcentra eller externa
handelsplatser, lågprisbutiker och service- och trafikbutiker
svarar för en allt större del av detaljhandels-försäljningen.
• Butikerna blir allt större, i synnerhet i externa lägen. Det
gäller både för dagligvaror och sällanköpsvaror.
• Alltmer av handeln koncentreras till de regionala centralorterna.
• Upplevelsen av knapphet på tid innebär att många konsumenter efterfrågar mindre inköpsställen, mer tillgängliga
från bostaden eller arbetsplatsen.
• Efterfrågan på effektiv och trygg e-handel ökar.
• Den bostadsnära handeln möter hård konkurrens, både
avseende pris och sortiment, från de stora butikerna men
slutsatsen behöver inte vara att denna handel slås ut. Dess
överlevnadschans ligger i att anpassas till konsumenternas
efterfrågan och i samordning med e-handeln.
RESULTAT

För att studera konsumentbeteenden har en webbpanel använts
som är ägd av Intermetra och Trafikverket, med deltagare
representativt spridda över landet. I webbpanelen genomfördes

Markanvändningen och trafiksystemets påverkan på resor och transporter.

1 839 intervjuer. Avsikten med den genomförda kunskapsinsamlingen var att ge underlag till en jämförelse av kundbeteende relaterat till boendeort, inkomstnivå, ålder, kön och familjesituation mellan olika delar av landet och i städer av olika storlekar. Resultatet kunde på det sättet utgöra en bas för analyser.
Flertalet intervjuade redovisar en samstämd uppfattning när
det gäller vad som är viktigt vid val av dagligvarubutik: Det är
viktigt att kunna nå butiken lätt med bil och parkera där, men
inte på långt när lika viktigt att kunna gå, cykla eller färdas med
kollektivtrafik dit. Motivet till att ta bilen anges främst vara
tidsbrist, stor inköpsmängd och långt avstånd. Varornas kvalitet,
sortiment och gratis parkering är viktiga aspekter för val av butik.
Tre av fem av de som har längre än 600 meter till den oftast
besökta dagligvarubutiken handlar som mest två gånger i
veckan. Bor man nära är det vanligt att handla oftare. I genomsnitt handlar man drygt tre gånger i veckan i första- och andra
handsbutiken. Hälften har en tredje butik som de besöker
minst en gång i veckan. Sällanköpsbutiker besöker man mellan
två och tre gånger i månaden i genomsnitt. För att välja bort
bilen vill man bo närmare men bättre/fler bussförbindelser
tycker man också är viktigt.
Ju större stad desto närmare har konsumenterna till den
närmaste dagligvarubutiken. Om butiken ligger upp till 600
meter från hemmet går nästan hälften men var tredje tar ändå
bil. Med längre avstånd ökar snabbt andelen som tar bil och
när det är mer än två kilometer tar fyra av fem bilen. Två av
fem uppger att de kan tänka sig runt 1 kilometer som längsta
acceptabla avstånd att gå till butiken.
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Andelen som har kört bil till butiken ökar kraftigt om man
har mer än 600 meter till butiken.

Andelar av konsumenterna som oftast
åker bil (som förare eller passagerare)
vid minst 2/3 av besöken till olika typer
av handelsetableringar, baserat på
webbundersökningen. Icke-bilisterna
inkluderar fotgängare, cyklister och de
som reser med kollektivtrafik.

Valet av färdsätt påverkas tydligt av vilken typ av handelsetablering man besöker. Av webbpanelen framgår att de halvcentrala affärsetableringarna besöks mest. Vid en utvärdering
av olika kriteriers betydelse vid val av inköpsställe visade det
sig att de som besökte halvcentrala affärsetableringar tyckte
att lättheten att nå till fots och med cykel var viktigare än om
man besöker externetableringar.
Med stöd i webbpanelen och för att erhålla en ökad förståelse
för köpvanor och handelspreferenser genomfördes tre fallstudier.
Fallstudieorterna valdes för att spegla förhållanden i städer
med olika storlek och i olika delar av landet (Nacka, Umeå
och Falun). Fallstudierna avsåg handelsetableringar som ligger
i anslutning till bostadsområden och utgör exempel på
kortdistansstrukturer (med kortdistansstrukturer avses en
markanvändning som möjliggör korta avstånd mellan bostäder
och arbete, handel och service). De har god tillgång till
gång- och cykelförbindelser, har gott om parkering och god
anslutning till huvudnätet för biltrafik. Fallstudierna utgör
alltså ett underlag för analyser av miljömässigt hållbara
inköpsresor, som komplement till webbpanelen. Fallstudiernas
intervjuer genomfördes juni 2011. Sammantaget har 578
intervjuer bearbetats och analyserats. Intervjuerna genomfördes utanför tre köpcentra, i anslutning till en dagligvarubutik.
I Umeå (Kronoskogsvägen 18) och Nacka (Sickla köpkvarter,
Siroccogatan 4) en ICA Kvantum-butik och i Falun (Norra
Järnvägsgatan 25) en Willys-butik.
Nästan hälften av de som bor inom en 600 meter radie till
de studerade dagligvarubutikerna har promenerat till butiken i
fråga. Knappt en av tre i samma grupp har tagit bilen. Andelen
som har kört bil till butiken ökar kraftigt om man har mer än
600 meter till butiken. 80 procent av de som har 2–5 km till den
här butiken har tagit bilen. Har man 6–10 km är andelen 87
procent och avstånd på mer än 10 kilometer gör att bilandelen
ökar ytterligare.
I alla tre fallstudieorterna kom runt 20 procent av de intervjuade till fots till butiken och kring 60 procent med bil. Användningen av kollektivtrafik som färdmedel är låg i samtliga
fallstudieorter men högst i Nacka. Cykling som färdsätt är betydligt lägre i Nacka än i övriga orter och i webbundersökningen.
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Umeåborna accepterar längre gångavstånd och 57 procent kan
tänka sig att cykla 2 kilometer eller mer. I Falun är motsvarande siffra 42 procent och i Nacka är andelen 35 procent.
Sammantaget gjorde de intervjuade i fallstudierna samma
värdering av kriterier vid val av butik som den del av webbpanelen som uppsökte halvcentrala affärsetableringar. Man
värderade lättheten att nå handelsetableringen till fots eller
med cykel högre än snittet i hela webbundersökningen. En
utvärdering av de intervjuades rangordning mellan sin förstahandsbutik och sin andrahandsbutik utifrån en rad kvalitetskriterier har gjorts med hjälp av regressionsanalys och neurala
nätverk. Analysen av det empiriska materialet ger stöd för
utvecklandet av en butiksorganisation med närbelägna dagligvarubutiker. Analysens resultat visar också att det är viktigt att
det är lätt att hitta i butiken och att brett sortiment och goda
parkeringsmöjligheter behöver finnas.
HANDELSUTVECKLING

Handelsutvecklingen har studerats i syfte att se om samband
finns avseende lokalisering och markanvändning kopplat till
trafikarbete och miljömässig hållbarhet. Avseende skilda
lokaliseringar av handelsetableringar och deras alstring av
trafik behöver både urban form och sociala faktorer behandlas.
Omfattningen av betydelsen av de olika påverkande faktorerna
är mindre betydelsefull än att de finns med i överväganden
avseende etablerandet av nya handelsområden. Ökad täthet ger
mindre biltrafikarbete och förutsättningar för ökad kollektivtrafik. Samtidigt finns flera andra faktorer som påverkar
resandet både avseende reslängd och frekvens. Dessa behöver
tas med i strategier för ökat hållbart inköpsresande.
Handelsetableringar i tätorten ger mindre utsläpp per
besökande bil eftersom bilresorna blir kortare men utsläppen
sker oftare inom tätort. Externa etableringar ger oftast ökade
avgasutsläpp i medelstora och små städer och ökad drivmedelsförbrukning jämfört med om inköpen görs på andra ställen.
Effekten blir större ju längre utanför tätorten etableringen
ligger. Det beror på att etableringarna oftast inte ligger på
vägen mellan arbetet och hemmet så som de ofta gör i större
städer och storstadsområden. Det innebär att i storstäder blir
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Sickla köpkvarter
utanför Stockholm har
blivit ett spännande
besöksmål med många
olika sorters handel
på samma plats.
Foto: Mathias Wärnhjelm

Webbpaneldeltagarnas viktning av ett antal kriterier avseende val av den dagligvarubutik de besöker
oftast. En uppdelning utifrån den typ av affärsetablering webbpaneldeltagarna angivit att de besöker
oftast. Lätt att nå till fots och lätt att nå med cykel är viktigare för dem som besöker centrumhandel och
halvcentrala affärsetableringar än för besökare till externa affärsetableringar.

antalet kedjade inköpsresor med liten eller ingen ruttavvikelse
stor och miljöeffekten liten. Effektsamband kring olika handelsstrukturers trafikgenererande effekt är svåra att generalisera.
Geografiska och markanvändningsrelaterade faktorer kan
innebära att effekterna är olika från en plats till en annan.
När det gäller konsumentbeteenden har möjligheten att få
individen att lämna ett invant, tryggt sätt att agera för att
prova ett nytt studerats. Individen skapar genom sina val en
efterfrågan och alstrar resor och transporter. Effektiva policys
för att begränsa bilanvändandet får inte bara inkludera
instrumentella funktioner (användandet möjliggör aktiviteter)
utan också symboliska (man utrycker sig själv och sin sociala
position) och affektiva (djupare icke-instrumentella behov och
önskemål). Vid implementering behövs också åtgärder som
kompenserar för förlusten av symboliska och affektiva värden.
Eftersom dessa värden ser olika ut för olika målgrupper så
behöver åtgärderna vara tydligt målgruppsorienterade.
Hela processen kring inköpsresandet behöver konstrueras så
att individen automatiskt faller in i en vana som stärker
hållbarheten i staden, alternativt tvingas att välja mellan två
alternativ beroende på behov, där det ena automatiskt ger
mindre konsekvenser i form av mindre biltrafikarbete. Denna
nya vana bör upprepas under stabila vardagsomständigheter
för att ge reell respons.
Slutligen studerades aktörernas samverkansprocesser.

Nyckelaktörerna i utvecklingen av stadens handel är individerna,
företagen och myndigheterna. Företagen utgörs i det här
sammanhanget av fastighetsägarna och/eller byggföretagen
som möjliggör lokaler. Det är också affärsidkarna, både som
del i stora handelskedjor och som egna handelsföretag. Den
tredje nyckelaktören är myndigheten. Här är det kommunen
med sin tjänstemannaberedning och sin demokratiska process
ledd av den politiska ledningen. Det är också Trafikverket som
ofta ansvarar för huvudnäten för biltrafik och har ansvar för
anslutningar men också för ett miljömässigt hållbart tänkande
kring trafik och transporter. De tre nyckelaktörerna är i sin
verksamhet ömsesidigt beroende av varandra men har också
tydliga intressemotsättningar. Sammantaget avgör samverkan
mellan nyckelaktörerna vilken omfattning alstringen av resor
och transporter kopplade till handel har och hur miljömässigt
hållbara de blir.
SLUTSATSER FRÅN STUDIERNA

Bostadsnära handelsområden har en stark hållbarhetspotential
och är dessutom efterfrågade av konsumenterna. Den pågående
tillväxten av internethandel av dagligvaror liksom nya lösningar för service med hemkörning visar att det redan pågår
ett utvecklingsarbete av marknadens organisationer. Denna
utveckling har hittills drivits av marknadskrafterna.
För att stadsutvecklingen i Sverige ska möjliggöra en större
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Aktörerna är beroende av varandra och skapar tillsammans förutsättningar för ökad handel och miljömässigt
hållbara inköpsresor och transporter.

andel miljömässigt hållbara inköpsresor behövs ändrade förhållningssätt till interaktion mellan aktör men också till
markanvändning och trafikplanering. När en aktörer skapar
förbättrade förutsättningar för sin verksamhet kan det både
förbättra och försämra för övriga aktörer. Om förhållandena
och konkurrenskraften i en externetablering förbättras ökar
svårigheterna för näraliggande halvcentrala handelsetableringar
och ibland även för centrum. Därmed försämras möjligheterna
för kommunen och Trafikverket att arbeta för ökad miljömässig hållbarhet och kortdistansstrukturer. Effekterna av en
aktörs agerande ger sig till känna genom förändrade villkor för
övriga aktörer. Denna iakttagelse leder till slutsatsen att det
finns behov av ett forum som möjliggör samverkan mellan de
olika aktörerna. Resonemangen leder till att en rutin behöver
användas som beaktar de olika aktörernas villkor och förutsättningar. Multikriterieanalysmetodiken möjliggör detta. Med
utgångspunkt i denna teknik har ett digitalt verktyg skapats
(POLA) som kommer att beskrivas i en kommande artikel.
För att processen ska leda till ett resultat som har en bred
acceptans hos de tre nyckelaktörerna individer, företag och
myndigheter, behöver den genomföras enligt ett mönster som
gör det möjligt för deltagande organisationer att samverka
sinsemellan men också att återförankra sina uppfattningar i de
egna organisationerna. Nyckelaktörerna är oftast sammansatta
så att från myndighetssidan behöver både kommunerna och
Trafikverket delta och från företagssidan både fastighetsägare/byggare och handlare. Kunskap om individernas val är en
utgångspunkt och dessa val skiljer sig åt beroende på bland
annat ålder, familjesituation och inkomstklass. Metoden för
denna process kan grovt delas i två delar:
– en fysisk del som beskriver faktorer omfattande systemet
av rumsliga strukturer som stödjer och påverkar ett hållbart
res- och handelsmönster
– en processrelaterad del som analyserar och bestämmer
beslutskriterier och en god planerings- och samverkansprocess.
Dessa delsystem samverkar och påverkar varandra på olika
sätt. Processen har prövats genom undersökningar i Filipstad,
Katrineholm och Norrköping. En skillnad mellan större och
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mindre städer ligger i att sällanköpshandeln i de små städerna
minskar och därmed ofta genererar längre bilresor till större
städer/handelsplatser utanför den egna kommunen. I de större
städerna genererar dagligvaruhandeln större biltrafikarbete.
Processen behöver anpassas efter stadens storlek och karaktär.
Tre grundläggande synsätt på stadsstrukturers utveckling
kan diskuteras. För det första behövs en fortsatt innerstadsutveckling mot ökad förtätning och attraktivitet. I storstäder
handlar det om en polycentrisk struktur där flera centrum
behöver hanteras. I flertalet av Sveriges kommuner är en monocentrisk uppbyggnad tillräcklig och här kan konkurrens från
olyckligt placerade externa handelsetableringar innebära en
stor andel inköpsresor med bil. För det andra behöver halvcentrala handelsetableringar (etablering för dagligvaru- eller
sällanköpshandel som ligger i anslutning till samlad bebyggelse,
i ett tätortsnära men biltrafikorienterat läge med möjlighet till
gång-, cykel- och kollektivtrafik) utvecklas och göras mer
mångfunktionella, där flera ärenden kan klaras av vid varje
inköpsresa. Återigen gäller det de större städerna i Sverige. I
små kommuner är det tillräckligt med stadens centrum. För
det tredje behöver befintliga externetableringar vidareutvecklas
till stadsdelar där bostäder och andra arbetstillfällen ges större
plats och tillgängligheten för hållbara färdsätt utvecklas. Detta
kan ske i kommuner som ökar i antal invånare och i antal
arbetstillfällen. I övriga kommuner utgör externetableringarna
en utmaning från miljömässig hållbarhets-synpunkt och är en
svår konkurrent till stadens stadsdelshandel och centrumhandel.
Tre vägar att uppnå mer hållbara mönster för handelsresor har
genererats i studierna. De berör markanvändning och samverkan. Hur vi i planeringen förhåller oss till dessa vägval kommer
att bli avgörande för svensk stadsutvecklings möjligheter att bli
mer miljömässigt hållbar avseende frågor kopplade till handel.
Genom samverkan och beteendepåverkan kan andelen
människor som verkligen gör som de säger att de kan tänka sig
att göra ökas, nämligen att gå, cykla eller åka kollektivt vid
kortare inköpsresor. I samverkan behöver samtliga aktörer ingå
som har en vital roll avseende utveckling av handel. De
behöver delta och ges möjlighet att påverka upplägg av metodik
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Färdsättens andelar vid olika avstånd mellan hemmet och butiken
vid inköpsresor till den mest besökta dagligvarubutiken.

Färdsättsandelarnas förändring vid inköpsresor till andrahandsbutiken som ofta ligger längre bort.

ringar premieras ekonomiskt för att minimera de tunga
för framtagandet av kommunens handelspolicy. Vidare behöver
skapandet av olika scenarios ske inom ramen för aktörssamver- transporterna. Om internethandel eller annan hemsändning
kan för att sedan efter utvärdering av konsekvensbeskrivningar ska få en större omfattning måste dock sannolikt hushållens
möjligheter att ta emot varorna förbättras, även när hushållen
där scenarierna jämförs, landa i en gemensam rekommendation. Här läggs en grund för fortsatt trafikplanering och mark- är obemannade. I första hand bör upphämtning av beställda
varor göras på vägen hem från arbetsplats eller under annan
användningsplanering. Samtidigt behöver också invånarnas
daglig resa. I sista hand skall leveransen ske till bostaden och
beteenden och attityder kartläggas och en plan skapas för att
här uppstår då svårigheten att de boende måste vara på plats
skapa förutsättningar för en förändring av attityderna mot ett
för att ta emot varor. En utveckling av låsbara upphämtningsmer miljömässigt hållbart beteende.
ställen kan lösa en del av problemen.
Kortdistansstrukturerna behöver säkras eller ökas i omfattI ovanstående tre aktiviteter kan sammantaget en väsentlig
ning med hjälp av aktörssamverkan där man i nära samråd
miljöbesparing göras. Också med stora marginaler på grund av
säkrar en stabil och förtroendeskapande process. Grunden
osäkerheter i beräkningarna minskas utsläppen med storleksför trafikplaneringen och markanvändningsplanering som
ordningen 160 000–170 000 ton CO2/år. Det motsvarar en
beskrevs under föregående stycke konkretiseras här. En formhundradel av det totala utsläppet från biltrafiken och är ungefär
faktoranalys behövs där man ställer olika tänkbara lokaliselika mycket som Trafikverket bedömde att man sparade på
ringsalternativ mot stadens markanvändning och funktion.
Platser i staden där befolknings- och arbetsplatstätheten är hög olika åtgärder i trafiksystemet under 2012. Denna siffra blir
markeras. Vidare kartläggs områden med funktionsblandning, större om andelar av de tveksamma påverkas att börja handla
över internet och göra hållbara inköpsresor. Samtidigt kan
servicenoder, platser som är bytespunkter mellan gång- cykel
utsläppen som följd av godsleveranser öka om inte en aktiv
och kollektivtrafik samt tillgängligheten till huvudnätet för
gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Lokaliseringsalternativen logistik tillämpas.
Ett mer systematiskt arbete med hållbarhetsfrågorna
värderas mot denna kartläggning och processen
är nödvändigt och då kan dagens av aktörssamverkan
alstrar en optimering av lokalisering av handelspräglade tid utnyttjas. Här har kommunerna och
etableringar utifrån ett miljömässigt hållbarhetspersTrafikverket i kraft av sina åtaganden avseende
pektiv. De privata aktörernas behov av lönsamhet
nationella och lokala mål om hållbarhet ett motiv
eller ekonomisk hållbarhet är en viktig del i en vital
att bli betydligt mer aktiva i samverkan med
handelsstruktur. Därför är ekonomiskt grundade
marknadens organisationer för att få till stånd en
underlag en avgörande del i beslutsprocessen.
utveckling som förstärker staden attraktivitet.
Den snabbt ökande internethandelns potential
ATT LÄSA MERA
till trafikarbetesminskning behöver tillvaratas.
Sveriges Kommuner och Lands- Text och foto: Mathias Wärnhjelm, Trafikverket
Här krävs återigen aktörssamverkan där samtliga ting & Trafikverket (2015).
Illustration: Caroline Linhult
En hållbar handelspolicy –
aktörer med stöd av experter, som kan internethandelns förutsättningar, lägger upp en planering. Handelsutveckling i staden.
Wärnhjelm, M. (2015). HållLÄS MER I NÄSTA NUMMER
Betydelsefullt är också att godstransportsektorn bara inköpsresor – Stads- och
AV STADSBYGGNAD
är representerade i samverkan så att leveranserna handelsutveckling i samverkan. Doktorsavhandling.
av internetköpta varor kan minimeras genom
Kungliga Tekniska Högskolan.
samordning av leveranstidpunkter och att, så
Stockholm.
långt möjligt, leverans till lokala handelsetable-
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Vi har fått mycket uppmärksamhet, både positiv
och negativ, när det gäller hyresnivåerna

Ny modell i Älvstaden
för billigare hyresrätter
Det går att bygga lägenheter som de flesta har råd att bo i. Det ska bevisas i Frihamnen i Göteborg.
Där inleds det stora stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, som har hållbart, socialt blandat boende i
fokus. Här kommer man att kunna hyra en trerumslägenhet för strax under 6000 kronor i månaden.
Hyran för trean i Frihamnen följer av den modell med
differentierad hyressättning som Göteborgs stad och ett byggherrekonsortium kommit överens om. Modellen innehåller
flera hyresnivåer av vilka den lägsta är satt till 1000 kronor per
kvadratmeter och år. 25 procent av hyresrätterna ska ligga på
den nivån.
Ytterligare 25 procent får en årshyra på 1400 kronor per
kvadratmeter. Även den nivån ligger en bra bit under genomsnittshyran för nyproduktion i Göteborg, som 2014 låg på
1 775 kronor per kvadratmeter.
De övriga nivåerna i hyresmodellen 1850 kronor/kvadratmeter och år eller mer sätts på resterande del av de planerade
hyresrätterna.
Ingångshyrorna kommer inte att kunna omförhandlas för
att bli högre inom den närmaste tiden. Enligt avtalet som
konsortiet tecknat är nu beslutade nivåer (indexuppräkning
tillkommer) låsta 15 år framåt.
– Vi har fått mycket uppmärksamhet, både positiv och
negativ, när det gäller hyresnivåerna, säger Hanna Areslätt,
projektchef i Älvstaden.
Frågan ”vem bygger vi för” har genom vårt arbete blivit
tydligt lyft, både lokalt, nationellt och internationellt, vilket
i sig är oerhört positivt och förhoppningsvis kan det leda till
ytterligare nya lösningar.
Av modellen framgår delvis förutsättningarna för att bygga
nytt med riktigt låga hyresnivåer, nämligen att byggherren får
ta ut mer än genomsnittlig hyra i andra lägenheter. I markanvisningsansökningarna pekar byggherrarna själva också på
nyttan med att kombinera byggandet av hyresrätter och bostadsrätter för att kunna lägga vinsten från bostadsrätterna i hyreshusen. Då kan det totalt bli en bra projektekonomi fast hyrorna
är låga. Multifunktionshus där olika kommersiella och offentliga verksamheter samt olika boendeformer samsas i huset anses
påverka hyresnivåerna positivt.
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Privatägda bostadsbolaget Botrygg, som ingår i konsortiet
tror att Frihamnsmodellen får efterföljare;
– Men troligen i en annan form där mer ansvar läggs på
marknaden att hitta lösningar med differentierad hyra, säger
Joachim Arcari VD Botrygg, Göteborg.
Sådana ansatser görs nu runt om i världen; New York har
slopat miljökraven för bostäder riktade till äldre. Där behövs
det heller inga parkeringsutrymmen för den målgruppen och
i Berlin är man redo att pröva inkomstbaserad hyra, berättar
Joachim Arcari.
– Problembilden på hyresmarknaden börjar skilja sig mellan
stadsdelar och mellan städer och därför tror jag inte på ”rikslösningar”. Man måste se de ”lokala” problemen och anpassa
sina åtgärder efter dem.
Frågan är om den nu uppmärksammade hyressättningsmodellen, som väl följer projektets vision ”alla ska kunna bo i
Älvstaden” kommer att tillämpas under projektets fortsättning.
– I nuläget är det oklart, säger Hanna Areslätt. Den gäller
den här första markanvisningen i etapp 1, som totalt omfattar
3 500 bostäder och 2 500 arbetsplatser, men hur vi kommer att
arbeta med kommande etapper är inte beslutat ännu.
– Det finns en mängd frågor kvar att lösa både kring hyresmodeller och sådant som har med detaljplan och genomförande
att göra. Området har utmanande fysiska förutsättningar i
form av uttjänta kajer och svår geoteknik. Kajerna ska ersättas
och en stor del av byggandet kommer att ske i vatten vilket är
kostnadsdrivande.
– Vi behöver vidare arbeta mer med frågor som har med
komplexiteten i att bygga stad med hög grad av samnyttjande
av ytor att göra. Det här kan komma att påverka både utformning och tidplan. Våra ambitioner är höga vad gäller kvalitet
såväl som ekonomi och tid och för att lyckas måste vi klara av
att balansera ambitionerna utifrån alla tre aspekterna.
Text: Bitte Nord, frilansjournalist

ÄLVSTADEN FAKTA
2021 fyller Göteborg 400 år. I tid till jubileet ska en första etapp av
Nordens största stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden, stå klar med
1 000 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser.
Platsen för etapp 1 är Frihamnen på den norra sidan av Göta älv.
Innerstadsdelarna på södra älvstranden, till exempel Centralstationsområdet, ligger på gångavstånd och en bärande tanke med Älvstaden
är att smälta samman Göteborg över älven.
Frihamnen lämnar sin historia med bananbåtar och kryssningsfartyg bakom sig och omvandlas till en tät, grönskande, upplevelserik, funktionell och inkluderande blandstad med plats för den
växande befolkningen, kreativa mötesplatser och bra kollektivtrafik.
Projektet har ambitionen att motverka segregation genom att bygga
bostäder som alla har råd att bo i och att bygga på ett sätt som svarar
upp mot effekterna av väntade klimatförändringar.
Inkluderande är ett nyckelord som speglar projektplanernas målsättning att göra Älvstaden till en stadsdel för alla. Här kommer att
finnas minst lika många hyresrätter som bostadsrätter. Här kommer
att byggas hyresrätter med låg hyra( se artikeln intill) likaväl som
hyresrätter med högre hyra. Här kommer att finnas lägenheter för
människor med särskilda behov, liksom studentbostäder.
I dag, sex år efter det att visionsarbetet startade, har den första
detaljplanen arbetats fram. Den gör det möjligt att bygga 3500
bostäder och verksamhetslokaler för 2500 arbetsplatser i byggnader
som är mellan två och 15 våningar höga.
Planområdet utgörs av den inre delen av Frihamnen.
Planen kan beslutas i början av 2017. Efter det görs ytterligare markanvisningar för den fortsatta omvandlingen av Frihamnen. Fullt
utbyggd om 20 år uppgår stadsdelens befolkning till 20 000 och lika
många arbetar här.
Hela Älvstaden, som förutom Frihamnen, omfattar bland andra
områdena Lindholmen, Backaplan och Centralenområdet och alltså
växer fram på båda sidor om älven ska erbjuda 25 000 lägenheter och
45 000 arbetsplatser

MÅLBILD HYRESRÄTTER
Saxat ur markanvisningsinbjudan
I Vision Älvstaden står att alla ska ha möjlighet att bo i älvstaden.
Ett stort problem för att åstadkomma detta är att nuvarande
hyresnivåer för nyproduktion utestänger många människor från att
kunna efterfråga en lägenhet. För att de flesta ska kunna efterfråga
en lägenhet med de inkomster samt regler och bostadsbidrag som
finns idag måste en snittlägenhet ha en hyra på ca 1 000 kr/kvm/år.
Det är svårt att producera en lägenhet till denna hyresnivå, varför
andra sätt att subventionera detta boende måste åstadkommas.
Vi tror att detta är möjligt via olika affärsmodeller där olika upplåtelseformer och/eller verksamhetslokaler bidrar till att subventionera de lägre hyresnivåerna för
att uppnå en godtagbar total projektekonomi. Vi tror också att
3D-fastighetsbildning kan vara nödvändig för att kunna genomföra bra projekt.

PUBLICUS

HÅLLBAR DESIGN
GER URBAN TRIVSEL

Nedanstående målbild anges i kr/kvm och år i dagens penningvärde
och hyresnivåerna är för en snittlägenhet på 70 kvm.
• 25%–1 000kr/kvm och år
• 25%–1 400kr/kvm och år
• 25%–1 850kr/kvm och år
• 25%–?
För de som bygger hyresrätter kommer det att regleras så att
ombildande inte kan ske till bostadsrätter.

saferoadsmekab.se
Saferoad Smekab AB Box 12160, 291 12 ÖNNESTAD
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Solceller kräver god planering
Att ha solcellsanläggningar på taken kan vara en bra och enkel lösning för de kommuner som
vill producera förnybar el i stadsmiljö.
– Sedan kan man tycka att solinstrålningen är för svag i Sverige under vinterhalvåret. Solcellerna
producerar nästan ingen el under november, december och januari, säger Örjan Lönngren, energistrateg Miljöförvaltningen Stockholms stad. Han har bland annat varit rådgivare för de solcellsanläggningar som nu byggs i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.
Först ska man undersöka förutsättningarna för de
tak man tänker sätta solpanelerna på, vad som kan
hända i omgivningen framöver.
– I detaljplanen redovisas alla nya projekt som är
på gång, byggnader och liknande som kan påverka
solinstrålningen på taken. De tak man väljer ut bör
ha en lutning mot sydväst, syd och sydöst. I Norra
Djurgårdsstaden har byggherrarna arbetat mycket
med yttre förhållanden, så att det kan bli en så jämn elproduktion som möjligt under hela dagen, förklarar Örjan Lönngren.
När det är klart vilka tak som är lämpliga för solel ansöker
man om bygglov eller lämnar en bygganmälan. Vissa kommuner
kräver bygglov, medan andra nöjer sig med en bygganmälan.
När tillstånden är klara återstår den praktiska delen av projektet,
som bör planeras väldigt noggrant.
Kommuner med god framförhållning tar in solpanelerna i
stadsplaneringen. Nya hus riktas på ett sådant sätt att det kan
bli en bra solinstrålning på taken. Det är dock viktigt att tänka
på att det inte blir för varmt inne i husen.
– De stora takytorna bör vara riktade mot söder, sydväst
och sydöst. Husens långsidor ska inte ligga mot nordväst eller
nordöst. Elproduktionen blir optimal om taken exponeras för
så mycket sol som möjligt, enligt Örjan Lönngren.
UNDVIK SKUGGA

En viktig aspekt i sammanhanget är topografin, om byggnader,
markförhållanden och vegetation ligger i kuperad terräng.
Närliggande hus, tak, master, skorstenar, flaggstänger och
liknande kan ge skugga vid olika tider på dagen.
– Effekten på de solpaneler som är kopplade till samma
växelriktare minskar om det blir skugga. Det finns än så länge
inga regler som säger att nya byggnader eller liknande inte får
skugga solcellsanläggningar.
Numera är det vanligt att nya hus skuggar närliggande
byggnader.
– Ofta är nybyggda hus i stadsmiljö lite högre än den äldre
bebyggelsen. Den som har en solcellsanläggning har inget
skydd, om inte kommunen bevakar frågan. Ekonomiska skäl
kan göra att man inte tar hänsyn till befintliga anläggningar.
Kommunen styr via byggloven vilka hus som kan byggas
och hur höga de får vara. Det är upp till tjänstemän och
politiker att bestämma reglerna. Än så länge är solcellsanlägg32
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ningar inte så vanliga, men det kommer troligen att
ändras framöver.
Enligt plan- och bygglagen krävs det inte bygglov
för att installera en solcellsanläggning på en befintlig
byggnad. Ett undantag är kulturhistoriskt intressanta
fastigheter. En del kommuner vill ha mer kontroll och
kräver bygglov. Stockholms stad är ett exempel på det.
– Ingen vet hur många solcellsanläggningar det
finns i vårt land. Att ha solpaneler på taken är ett nytt fenomen,
och många kommuner saknar kunskaper om hur solenergi
fungerar. Många tak kan verka idealiska för solpaneler, men
det är inte säkert att förhållandena är optimala, menar Örjan
Lönngren.
Den som bygger nya hus bör tänka på solinstrålningen och
var skugga från fläktanordningar, träd, skorstenar, master,
antenner, vindsvåningar och liknande hamnar. Sådant som
kan skugga taket bör placeras på norrsidan. Vindslägenheter
är lite luriga. De kan ha fönster, utbyggnader och terrasser som
ger skugga på intilliggande tak.
SMART ATT INVENTERA

För att fatta bra beslut om bygglov och bygganmälningar bör
man ha gjort en inventering av stadens befintliga byggnader. Det
kan också vara smart att ha olika riktlinjer för olika ställen, som
gammal bebyggelse och moderna områden med lite friare ytor.
– Vissa kommuner har gjort en så kallad solkarta, en
inventering av de tak som kan vara bra att ha solpaneler på.
Träd och annat som skuggar taken har dock inte tagits med.
Varje tak är kartlagt för sig, däremot inte hur omgivningen ser
ut. Jag har inget emot solpaneler på gamla hus. Det går att att
ta bort en solcellsanläggning som man inte vill ha kvar.
Är din erfarenhet att kommunerna är restriktiva med att ge
bygglov till solpaneler?
– Det kan vara problem med bygglov. Kunskapen om hur
solel fungerar är ibland bristfällig. Bygglovshandläggare kan ge
bygglov för norrliggande tak istället för söderliggande – för att
man anser att byggnadens utseende och intrycket från gatan är
det viktigaste.
När bygglov beviljats och bygganmälan godkänts, vad är nästa
steg?
– Söderläget och lutningen på taket är mycket viktigt, att
elproduktionen blir så jämn som möjligt under hela dagen.

Klara. Färdiga.
Bro.

Solceller på taket till Etnografiska museet i Stockholm.

Anläggningen får inte vara större än 255 kilowattpeak (kWp) – ett
mått på hur mycket el solpanelerna maximalt kan producera. Det
motsvarar cirka 3 000 kvadratmeter tak. Om en bostadsrättsförening
eller ett kommunalt bolag har flera fastigheter, så räcker det inte långt.
Ett organisationsnummer är lika med en anläggning, vilket har stor
betydelse i det här sammanhanget.
Om solen är väldigt stark kan solcellerna producera ett stort
överskott. El går inte att lagra. Bolag, bostadsrättsföreningar och
liknande betalar elskatt och moms för den el som går ut i elnätet
och köps upp av ett elbolag.
– Bostadsrättföreningar får inte dra av momsen och den el som
produceras får bara användas i gemensamma utrymmen, inte säljas
till enskilda lägenhetsinnehavare. En lösning kan vara att låta elen
ingå i månadsavgiften, lika för alla för de kvadratmeter man har –
en solidarisk överenskommelse medlemmarna måste gå med på.
Näringsdepartementet utreder nu om bostadsrättsföreningar kan
bilda en samfällighet, som distribuerar elen till delägarna.
Det finns en poäng med att producera förnybar el i stadsmiljö.
Sabotage på elnätet och liknande kan göra att den som producerar
egen el blir mindre sårbar. Egenproducenter av el blir ofta mer medvetna om elförbrukningen, vilket i sin tur kan sänka energiuttaget.
NÅGRA SAKER ATT TÄNKA PÅ:

Det krävs precision för att få en solcellsanläggning att fungera optimalt.
Solcellskonsulter kan hjälpa till med olika uträkningar. Kommuner bör
tänka på att det endast går att ha en anläggning per organisationsnummer.
Om anläggningen är större än 255 kWpeak, så är man elproducent. Då
påverkas elmarknaden och avgifter debiteras för det.
Det tak solpanelerna placeras på bör hålla i åtminstone 30 år och
vara dimensionerat så att det kan bära upp hela anläggningen. Om
taket ska bytas ut blir det väldigt kostsamt, eftersom solpanelerna
måste monteras ner och sedan upp igen. Man bör inte skotta en
solcellsanläggning eftersom tekniken kan bli förstörd. Det kan vara
bra att ha vanliga solpaneler, att det finns reservdelar om något
händer. Anläggningen är i stort sett underhållsfri.
Solpanelerna bör luta lagom mycket, så att de inte lossnar när det
blåser kraftigt. Anläggningen bör slå av automatiskt om det blir brand
i huset. Det har hänt att brandkåren vägrat släcka elden i ett hus som
har solcellsanläggning. Om el kommer i kontakt med vatten blir det
väldigt starka elstötar.
Text och porträttfoto: Ylva Berlin, frilansjournalist
Foto: Håkan Lindgren

Martinsons gång- och cykelbro FV
Pris från 373 000 kr
Fritt fabrik, exklusive moms
Längder från 20,0 till 31,5 meter
Leveranstid cirka 8 veckor
jens.karlsson@martinsons.se
070-324 20 64, 0910-73 31 74
martinsons.se

Vi söker mark– och exploateringsingenjör

Läs mer på motala.se/jobb
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Ett välbesökt symposium med internationella experter diskuterade även temat ”Välkommen flyktingar” och ”Integrering av flyktingar" under
Metropolitan Solutions.

Smarta lösningar för
morgondagens städer
Världens största stadsbyggnadsutställning och -konferens, Metropolitan Solutions, ägde i år rum
i den tyska huvudstaden i början av juni. Berlin och dess stora gröna ytor är utan tvekan en perfekt
plats för meningsutbyten om "smarta och gröna städer."
Alltigenom stadens historia har Berlin kännetecknats av unika
förändringsprocesser och stadsplanemässiga transformationer.
Följaktligen var en av arrangemangets stora höjdpunkter konferensen German Habitat Forum 2016, Tysklands främsta
bidrag till FN:s Habitat III-program.
Internationellt betraktas Berlin idag som en huvudstad mitt
i ”Energiewende”, en enorm energiomställning, en process som
är av stort intresse för urbana beslutsfattare i hela världen. Allt
fler kraftverk även i Berlin ställer om produktion av el, värme
och kyla till förnybar energi.
Som en växande metropol med omfångsrik markanvändningspotential har Berlin utvecklat ett utomordentligt dynamiskt
forskningslandskap med Tysklands största start-up scen. Dessutom har Berlins politiska ledning satt som mål att förvandla
staden till en av de ledande smarta städerna i Europa. Detta
sker samtidigt som staden har tagit emot nästan 100 000
flyktingar under 2015.
Årets Metropolitan Solutions erbjöd ett nytt koncept och
med Berlin som en urban metropol erhöll utställare och
besökare direkt tillgång till relevanta och kompetenta aktörer.
34
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Cirka 100 företag ställde ut ny teknologi och lösningar för framtidens stad. Drygt 5000 besökare och representanter från mer än
300 städer samlades under tre dagar i konferenscentret CityCube.
Mångfalden av ämnen som handlade om hållbar och
intelligent stadsutveckling innehöll allt från nätaggregat till
elmobilitet och från nätverksansluten belysning och sensornätverk till olika finansieringsmodeller. En annan omdebatterad
innovation var soldrivna trafikljus och ljusstolpar. Parallellt
hade deltagarna möjlighet att delta i så kallade Smart Cityexkursioner genom Berlin. Detta koncept bidrog till att göra
Metropolitan Solutions attraktivare än någonsin.
Metropolitan Solutions spred strålkastarljus även på andra kontinenter och informerade om en mängd innovativa exempel i Kina,
Sydostasien, Indien och den arabiska världen i form av lokala
projekt och lösningar. Andra konferenser behandlade ämnen
som "Hållbara städer i Kina” och "100 smarta städer i Indien".
Bland prominenta talare, som deltog även personligen i
debatterna, fanns Tysklands miljöminister Barbara Hendricks
och Berlins borgmästare Michael Müller.
– Vårt mål är att utveckla Tysklands huvudstad till en av
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Tysklands minister för ekonomiskt samarbete och utveckling, Gerd Müller
(andra från höger) och Berlins borgmästare Michael Müller (andra från
vänster) deltog aktivt i debatten.

Långväga debattörer hade möjlighet att under Metropolitan Solutions
diskutera "Logistik och mobilitet i digitala Afrika" och olika innovativa
lösningar.

Europas ledande smarta städer. Vi måste satsa mera på smarta
applikationer i mobila eller fasta bredbandsnät och integrering
av nya smarta tjänster hos kommuner, fastighetsägare och
operatörer, sade Müller i sitt öppningstal.

Det stora öppna fältet har blivit ett rekreationsområde för
berlinarna med bland annat drakflygning som populärt inslag.
De yttre delarna av detta område kommer att delvis bebyggas.
Naturvännerna vill dock bevara hela området för rekreation.
Ett välbesökt symposium med internationella experter
diskuterade temat ”Välkommen flyktingar” och ”Integrering
av flyktingar". Symposiet, som organiserades av nätverket
”Migration i Europa”, tog upp de stora utmaningar, som kan
uppstå i en stad med stort antal nyanlända flyktingar.
Ytterligare en intressant konferens med rubriken "Europeiska
mellanstora städer” visade hur viktigt en sammanhängande
territoriell utveckling är på grund av de medelstora städernas
roll som nationella tillväxtcentra.

FUNGERANDE FLÖDEN

Flera tyska metropoler släpar fortfarande efter nordiska städer
när det gäller implementering av snabba bredbandsnät och ITteknologi. Det finns de som talar om Tyskland som ett ”osmart”
digitalt utvecklingsland. De har inte helt fel. Förvånansvärt
många affärer och restauranger i Tyskland tar inte emot internationella bankkort som Visa och Mastercard. Därför gäller fortfarande kontanter i Tyskland för den som vill vara på säkra sidan.
– Vi behöver innovativa helhetslösningar på de stora miljöoch samhällsutmaningar, som europeiska städer står inför idag.
Vi ser på städer och regioner utifrån olika slags flöden. Om staden
skall fungera och vara attraktiv måste även flödena fungera i
verkliga livet, även när de utsätts för ekonomiska kriser, flyktingar, stormar, värmeböljor, frostnätter, skyfall eller andra påfrestningar, sade Tysklands miljöminister Barbara Hendricks.
Metropolitan Solutions arrangerade även den 5:e internationella
konferensen om ”E-Bussen”, en workshop om förlaget Bertelsmanns projekt "Smart land” och en konferens om "Logistik
och mobilitet i digitala Afrika".
Deltagarna i en workshop diskuterade hur man genom att
adoptera ett träd genom ett socialt nätverk kan bekämpa
klimatförändringarna. Forskningen visar att 10 procent mer
grönyta i en stad kompenserar en temperaturökning som
orsakas av klimatförändringar. Melbournes idé om att stadens
invånare kan adoptera och plantera träd har redan blivit
synnerligen populär.
Berlins borgmästare sade i samband med en av konferenserna
att så småningom kommer flygplatsen Tegel att stängas och då
uppstår nya fria ytor mitt i stadskärnan.
– Det handlar om ytor som bäddar för expansion. Man måste
dock se till att området som blir fritt används på hållbart sätt,
sade Müller.
Efter nedläggningen av flygplatsen Tempelhof för ett par år
sedan har startbanorna fått ny användning som plats för mässor,
bland annat Clean Tech World och modemässan Bread & Butter.
Den tidigare flygplatsbyggnaden, som är en av världens
största, inrymmer idag en av Berlins polisdirektioner och en
stor flyktinganläggning.

OPTIMAL STORLEK

Den senaste ekonomiska krisen har haft stor inverkan på många
andra medelstora städer och mer än 75 procent av dem drabbades av en minskad BNP under åren 2007–2009. En stor del
har dock återhämtat sig och dessa städer presterar idag bättre
resultat än deras huvudstäder.
Evenemanget lockade 33 deltagare från offentliga myndigheter
på lokal, regional och nationell nivå. Man var överens om att
framtidens forskning bör undersöka om det finns kopplingar
mellan en stads optimala storlek och invånarnas lyckokänsla
eller forska i andra positiva faktorer som bidrar till att göra
dessa städer hållbara och attraktiva att leva i.
Därutöver kan de nationella myndigheterna spela en viktig
roll genom att utarbeta samarbetsprogram för mellanstora
städer. Tysklands statliga ministerium för digitala infrastrukturer
genomför för närvarande ett transport- och aktionsprogram
med titeln "modellprojekt för fysisk planering", som bygger på
tester och innovativa metoder för att få fram bättre instrument
för fysisk planering. Testerna genomförs av forskare och
praktiker i en kooperativ atmosfär.
För alla som har med stadsplanering eller stadsbyggnad att
göra, erbjöd årets Metropolitan Solutions en utmärkt chans att
få kontakt med en internationell publik, inklusive innovatörer
inom områdena stadsplanering, energi, vattenförsörjning,
sophantering, byggnader, transport samt informations- och
kommunikationsteknik.
Text: Markku Björkman, frilansjournalist
Foto: Markku Rainer Peltonen
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TEMA HÅLLBARA KOMMUNER

Här går hållbarhet och
pedagogik hand i hand
Att ställa om samhället i en
mer hållbar riktning är en
viktig och stor utmaning.
Det handlar om att hitta
lokala lösningar på globala
problem.
I Katrineholms kommun
har miljöfrågor länge varit
viktiga. Vi arbetar ständigt
med att minska vår energiförbrukning och samtidigt
stödja införandet av miljövänliga alternativ i våra
kommunala verksamheter
– inte minst i förskolorna.

Som ett gott exempel har vi Norrgårdens förskola. Här spelar
miljö och hållbarhet en viktig roll och barnens vardag genomsyras
av en väl genomtänkt pedagogik som är starkt kopplad till miljömedvetenhet och hållbarhet. Och visst kan det låta avancerat,
men här anpassar man sig helt och hållet utifrån barnens förutsättningar och skapar ett intresse och engagemang kring ämnet.
Det är med nyfikenhet, lust och glädje som barnen – i ett tidigt
skede i sina liv – involveras i ett miljömedvetet förhållningssätt.
GRÖN FLAGG

Norrgårdens förskola arbetar aktivt med verktyget och certifieringen Grön Flagg. Det är ett slags inspirationsmaterial
anpassat för förskolor och skolor som ges ut av organisationen
Håll Sverige Rent. De arbetar för minskad nedskräpning och
ökad återvinning. I november 2010 tog Norrgårdens förskola
emot sin Grön Flagg-certifiering och idag är aktiviteter så som
skräpplockardagar, släcka-lampandagar och hälsoveckor ett
naturligt inslag i vardagen.
KLIMATSMART EKOMAT

Målet i Katrineholms kommun är att ha minst 30 procent
ekologiska livsmedel i alla kommunens kök; i förskola, skola,
äldrevård och omsorg. På Norrgårdens förskola är 32 procent
av livsmedlen ekologiska. Maten lagas till största delen från
grunden och man använder enbart svenskt kött, svensk
kyckling och svenska spannmål. Vegetarisk kost serveras
dessutom en gång i veckan, vilket tagits väl emot av barnen.
Just nu ser man även fram emot att ha möjlighet att kompostera
sitt eget matavfall – något som inte varit aktuellt förut. Med
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start i april har alla hushåll och verksamheter i Katrineholms
kommun möjligheten att sortera sitt matavfall. Det här sker
genom den så kallade ”gröna påsen”. Matavfall blir till biogas
som exempelvis kan användas som drivmedel, vilket är bättre ur
ett klimatperspektiv än fossilt bränsle så som bensin.
MILJÖTROLLEN SOP OCH TIPP

För att förstärka barnens lärande och utveckling i miljömedvetenhet finns miljötrollen Sop och Tipp. De kommer på besök
några gånger om året och dramatiseringen underlättar för både
pedagoger och barn att diskutera viktiga budskap. Ett exempel
är att ta hand om naturen och miljön och Sop och Tipp använder
både teori och praktik för att få barnen delaktiga.
SKRÄPPLOCKARDAGAR

Sop och Tipp medverkar alltid vid skräpplockardagarna. Ett
spännande inslag i lärandet är att barnen alltid är med från
det att de hittar skräp i sin närmiljö till skräpets slutdestination:
en återvinningsbod som finns på förskolans område. Boden är
byggd av återvunnet material och drivs av solceller. Här har
barnen möjlighet att lära sig var skräpet hör hemma och hur
man tar hand om det på bästa möjliga sätt. Pedagogiken
handlar helt enkelt om delaktighet. Och det är just det som är
grunden i det hela – utan barnens delaktighet eller förståelse
skulle pedagogiken inte fungera. För barnen är det lilla som
händer ganska så stort, en insikt som man tar väl tillvara på
vid Norrgårdens förskola.
Text och foto: Josefine Karlsson, kommunikatör Katrineholms kommun

NOTISER

Internationella kontakter
inom kommunaltekniken
Den finska kommunaltekniska föreningen,
FAME, höll sin årskongress 9–11 juni
på Åland. Åland är i stor utsträckning
svenskspråkigt, därför samarbetade KT
med FAME (Finnish Association of
Municipal Engineering, det vill säga den
finska kommunaltekniska föreningen).
Det hölls under konferensens seminariedag en rad fina föredrag, som ordnats,
dels av KT på svenska i en sal, dels av
FAME på finska i en annan sal.
Det internationella kommunaltekniska
förbundet IFME, International Federation
of Municipal Engineering, där Svenska
Kommunal-Tekniska Föreningen (KT)
är medlem, höll sitt vårmöte 18–21 april
2016 i Ottawa, Canada. Värd för mötet
var den kanadensiska kommunaltekniska
organisationen CPWA. 14 länder var
representerade på mötet.
Från IFME-mötet kan några huvudpunkter nämnas. Tre nya länders
kommunaltekniska föreningar valdes
in som medlemmar i IFME, Slovakien,
Kina och The South Pacific. IFME:s nya
hemsida är i drift, www.ifmeworld.org.
Diskussion om ny struktur för medlemsavgiften i IFME pågår. Medlemsantalet
i respektive organisation utgör grund
för nuvarande avgift till IFME. Omsättningen inom föreningen bör också vara
en parameter, inte bara antalet medlemmar, vilket skulle påverka Nya Zeeland
och Danmark mest. Om vi tittar på exemplet Danmark, så är deras organisation en

renodlad chefsförening, 375 medlemmar, med omfattande verksamhet och en
omsättning, som är 2,5 gånger så stor
som KT:s. En avgiftsförändring
förväntas bli beslutad på höstmötet i november, för att gälla fullt ut
2018 med 50 procents effekt för 2017 års
medlemsavgift. IFME:s verksamhetsplan
antogs med huvudrubrikerna medlemskap, tekniskt, ledarskap, kommunikation och asset management. Möjligheter
för ett gemensamt mentorsprogram för
medlemsländerna undersöks. En del av
mötestiden avsattes för gemensam träff
med CPWA:s styrelse. Resten av sammankomsten var en workshop, där deltagarna
producerade många post-it lappar, om
vilka olika kompetenser, som är viktiga
för att göra ett gott jobb inom kommunaltekniken. Syftet är att komma fram
till en global certifiering inom IFME
för kommunaltekniker inom alla olika
verksamheter. Arbetet fortsätter vid nästa
möte, då två halvdagar är avsatta för
certifieringsworkshop.

I anslutning till mötet gjordes studiebesök inklusive föredrag om det omfattande tunnelbygget i centrala Ottawa,
för ”The O-Train Confederation Line”.
Staden växer snabbt. Det skulle krävas
bussavgångar, så orimligt ofta som var
åttonde sekund på huvudgatan, för att
klara busstransporter för den ökande
befolkningen under rusningstid. Valet
har därför gjorts att bygga ut ett spårbundet tågsystem. Planeringen började
2008 och nu är byggnationen i full gång.
30 kilometer nya spår byggs, både ovan
jord och under jord. Det blir 19 nya
stationer och vid i stort sett alla stationerna skapas möjligheter till nya bostäder
för den växande befolkningen. När allt
är klart år 2023 kommer 70 procent av
befolkningen att bo inom 5 kilometer
från en tågstation. Detta betyder, sägs
det, kortare pendlingstider, renare luft i
staden, starkare ekonomi och IFMEdelegaterna var benägna att hålla med.
På KT:s kongress i Malmö kommer
Matt Rodrigues, Acting Traffic Engineer,
från Eugene, Oregon, USA att föreläsa
den 19 september. De nordamerikanska
kommunaltekniska organisationerna
APWA och CPWA delar årligen ut ett
stipendium till en kommunaltekniker
för studieresa någonstans i världen. I år
tilldelades Matt Rodrigues stipendiet
för studier av nollvisionen i Sverige.
Samarbetsavtalet som tecknades med de
nordiska ländernas organisationer och
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forts. Internationella kontakter inom kommunaltekniken
krishantering, där varje land gör en 20
minuters-presentation vid konferensen.
Några mindre ändringar i stadgarna för
NKS-samverkan (NKS Rules) diskuterades och hanteras vidare vid nästa
möte. Estland initierade på NKS-mötet
hösten 2015 ett samarbete om ”best
practice” kring grönyteskötsel. Estland
presenterade nu ett formulär med cirka
20 frågor, som NKS-länderna ska
besvara före höstmötet.
Studietur och besök på kommunaltekniska mässan ingick i NKS-arrangemanget.
I höst kommer KT att vara värd för
det andra IFME-mötet 2016. Senast KT
var värd för ett sådant möte var 2007 i
Malmö. Både IFME och NKS kommer
att hålla sina höstmöten i Kiruna 8–11
november med KT som värd. Snö och
mörker är givna beståndsdelar, ”vi har
snö från och med oktober” säger kam-

Ny generation.
Nya miljömotorer.
Nya 20-serien är nu i full produktion.
Givetvis utrustad med de nya miljömotorerna
som kombinerar låga utsläpp med kraft
och driftsäkerhet.

www.lundberghymas.se
Tel. 0910-710 000

raterna i Kiruna. Det finns IFMEdelegater som knappt har sett snö. Några
gånger har IFME och NKS hållit sina
möten på samma plats, senast det hände
var 2011 i Tromsö, Norge. Det minskar
resandet och tidsåtgången för de nordiska ländernas delegater.
Att kommunala företrädare reser utanför femtioskyltarna, ses av och till som
aningens onödigt. Föreningsrepresentanter
på resande fot i sitt föreningsuppdrag
måste förstå och förmedla vad medlemsnyttan är med utflykten. Ändå är det en
given sanning att nätverkande är väsentligt. Att samarbeta tillsammans med och
lära av andra är viktig inspiration. Att
IFME får fler medlemsorganisationer är
glädjande och vidgar onekligen kontaktytan för KT:s medlemmar globalt.
Text och foto: Inger Sundström, internationell
samordnare i KT

CONCRET.SE

organisationerna i USA och Kanada,
har sannolikt resulterat i ökat positivt
intresse för de nordiska länderna. Att
hålla föredrag i landet studieresan går
till, ingår i kraven för stipendiet.
Den nordiska kommunaltekniska
samarbetskommittén, NKS, höll sitt
vårmöte 19–21 april, på Fornebu i Oslo,
Norge. Norska Kommunaltekniska
Föreningen, NKF, arrangerade där sina
”fackdagar”, en årlig konferens med en
omfattande utställning/mässa. NKSmötet hölls i anslutning till konferensen.
Fyra länder, Norge, Finland, Sverige och
Estland var representerade. Island och
Danmark hade förhinder.
Bo Bäckström, Sverige, Tarmo Sulg,
Estland och Pekka Henttonen, Finland
presenterade hur krishanteringen inom
kommunaltekniken är organiserad i sina
länder. Tanken är att vid vårmötet 2017
i Tallinn, Estland, ha konferenstemat
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TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
Inget slår ett samarbete där var och en kan tillföra sina kunskaper
och erfarenheter.
Vi jobbar på ett företag med ingenjörer, arkitekter och
samhällsplanerare. Tillsammans med våra kunder skapar vi idéer
och lösningar som ger affärsnytta och bidrar till en hållbar framtid.
Vi är Tyréns, en av Sveriges ledande konsulter inom
samhällsbyggnad och vi delar gärna med oss av vår kunskap.
Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att bidra till ett bättre samhälle?
Det är vi också.

www.tyrens.se
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