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Klimat och höga hus
i tog klivet från 00-talet till 10-talet i sträng 

kyla och mycket snö, stora utmaningar för de 

delar av kommunaltekniken, som ansvarar för 

att utryckningfordon kommer fram där behov finns, 

att människor har varma hus och att alla har tillgång 

till vatten. 

Väder och klimat, ibland är det svårt att veta riktigt 

vad som är vad. Hur går isande kyla ihop med 

den globala uppvärmningen? Jo, det handlar om 

extremerna förstår du väl, säger någon. Ja just 

det, när den stränga kylan biter oss i skinnet, sätts 

samtidigt nytt värmerekord i melbourne, med en 

medeldygnstemperatur i mitten på januari 2010, som 

är den högsta sedan 1902. 

Årtalet 1902 leder tankarna till dem som bildade vår 

förening, Svenska Kommunal-tekniska föreningen just 

det året. Var det månne kallt på våra breddgrader den 

vintern också, nu när melbournes värmerekord från 

det året stod sig ända fram till våra dagar?

Våra städer växer nu som då, men med skillnaden 

att klimatfrågan numera svävar över allt vi gör. Bara 

några år efter att vår förening bildats, 1907, fattar 

Stockholms stadsfullmäktige beslut om att bygga ett 

nytt stadshus. ferdinand Bobergs jugendstil började 

kännas omodern, så det blev ragnar Östberg, som 

fick det hedersamma uppdraget att vara projektets 

arkitekt. men det var hård konkurrens om uppdraget 

och debatten om bygget var intensiv. Var det rätt 

plats, var det rätt med det höga tornet, 106m? Vid den 

här tiden var a.o. alrutz, byggnadschef i Stockholms 

stad, vår förste föreningsordförande. Hur hade 

alrutz uttryckt sig om han tagit del av dagens heta 

diskussioner i Stockholm om nya höga hus i city? det 

lät precis likadant på min tid, men det där med klimat?

förtätning i staden är ett klimatsmart och hållbart 

sätt att växa. Bygga på höjden är en förtätning. 

Höghusplanering pågår idag i flera av våra svenska 

städer. i melbourne finns södra halvklotets högsta 

hus, eureka tower, 92 våningar högt. Världens högsta 

byggnad invigdes i dubai i början av det här året, 800 

meter högt, hela 300 meter högre än det numera näst 

högsta. om ni ursäktar, så är jag inte helt övertygad att 

drivkraften för att bygga höga hus enbart handlar om 

förtätning och hållbart byggande. Grundläggningen 

av Stockholms stadshus var en enorm teknisk 

utmaning på sin tid. Burj Khalifa, 800 meters tornet 

i dubai, listar en rad världsrekord i sina tekniska 

lösningar.

en livlig debatt om för- och nackdelar är viktig för 

kvalitetssäkrade projekt med ansvar för framtiden 

och en långsiktigt hållbar utveckling. den öppna 

goda debatten, där alla har möjlighet att göra 

sin röst hörd är viktig. i år är det valår i Sverige, 

allmänna val är fundamentet i en demokrati. inom 

kommunaltekniken är vi vana att arbeta i politiskt 

styrd organisation och vet att valåret i viss mån 

innebär speciella förhållanden i arbetet. 

Uppvärmning, snöröjning, vattenförsörjning och höga 

hus är bara några exempel på alla de delar som bildar 

helheten inom kommunaltekniken. denna helhet 

får vi en särskild känsla för på våra årskongresser. 

förra årets kongress i Gävle minns vi med glädje. 

Årskongressen 2010 hålls i malmö 8-9 september. Vårt 

kommunaltekniska nätverk är viktigt och starkt. Som 

vi alla väl vet, finns den stora styrkan inte i nätverket i 

sig, utan i människomötet. det är när människa möter 

människa som värde skapas. Väl mött på Kt:s olika 

arrangemang! 

 

Inger Sundström

lEdArE

V

inger sundström 
Stadsbyggnadschef



Samhällsnytta varje 
dag dygnet runt

Nya lösningar ger nya möjligheter till pålitlig och 
effektiv samhällsservice.

Allt fl er behöver nå samma information snabbare. Grunden för att lyckas är 
data av hög kvalité lagrad i en bra struktur. Men det räcker inte. Genomtänkta 
datamodeller, plattformar och verksamhetssystem som fungerar tillsammans 
med nya standardlösningar, ger den verkliga samhällsnyttan.
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det senaste. Det allra bästa som går att få inom IT. Vår främsta ambition är att 
förenkla arbetet och se till att jobbet var dag fungerar lite smidigare. Då får 
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6 STADSBYGGNAD 1 · 2010

ommunaltekniska föreningens 
motivering lyder: ”Karlstadsbuss 
har med en målmedveten och 
allsidig satsning på busstrafiken 

fått mycket uppskattning från Karlstadsborna. 
Med kundens perspektiv i fokus har man 
arbetat med bland annat linjenät, information 
och kundbemötande. Både kundnöjdheten 
och kollektivresandet i Karlstad har tack vare 
åtgärderna ökat kraftigt.” 
- Jättekul att få utmärkelsen från kollegor inom 
stads- och samhällsbyggnad. Att bygga en bra 
kollektivtrafik i en stad är en del i att bygga 
själva staden, säger Sören Bergerland, chef för 
Karlstadsbuss. 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan 
Holm är inne på samma tankar och konstaterar 
att en målmedveten satsning ger resultat.  
-Vi är idag mycket glada för att vi gjorde 
satsningen på det nya linjenätet för ett par år 
sedan, säger han. 
Syftet med utmärkelsen är att fästa 
uppmärksamheten på ett banbrytande 

och väl genomfört projekt. De projekt som 
kommer ifråga spänner över ett vitt fält inom 
kommunaltekniken - allt från sammansatta 
lösningar av kommunikationssystem 
till ekologiskt och ekonomiskt hållbara 
och verkningsfulla detaljlösningar av 
driftsfrågor inom kommunaltekniken liksom 
exploateringsobjekt med tillhörande insatser 
rörande markupplåtelse, upphandling och 
genomförande. 
Tillväxten inom Karlstads kollektivtrafik har 
fortsatt att öka. Resandet med Karlstadsbuss 
ökade 18 procent i juli 2009 jämfört med juli 
2008. Det är fjärde året i rad med kraftiga 
ökningar i trafiken sommartid. Sedan 2005 har 
resandet ökat med 72 procent i juli. 
- Vi kände på oss att det gått bra i juli, men att 
det gått så bra hade vi aldrig kunnat hoppas, 
säger Håkan Holm. 
Efterfrågan i kollektivtrafiken är nu mycket 
jämnare än tidigare, då stora efterfrågetoppar 
morgnar och eftermiddagar dominerade under 
vintervardagarna. Den totala efterfrågan har 

Karlstadsbuss utsågs till Årets kommunaltekniska projekt 2009 för sin 
satsning på busstrafiken. 
Av Barbro Larson

Belönad busstrafik  
i Karlstad

K
Foto: Karlstadbuss
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ökat med 37 procent sedan 2005, men allra mest 
har resandet ökat kvällar, helger och sommartid. 
Den nya efterfrågan visar att kollektivtrafiken 
idag inte bara lockar resor till arbete och skola, 
utan på ett annat sätt än tidigare till resbehov 
under veckans alla dagar hela året. 
- Ett ökat resande när vi har plats i bussen 
är naturligtvis mycket välkommet, säger 
Sören Bergerland. Om hela resandeökningen 
koncentreras till de mest efterfrågade 
avgångarna får vi problem med trängsel och nya 
kostnader, medan en utjämning av topparna 
bara är positivt. 
Resandet på helgerna har ökat med 40 procent 
på två år och på lönehelgerna med 50 procent. 
Vardagskvällarna visar liknande siffror. På 
nattbussarna fredags- och lördagskvällar har 
resandet fördubblats. 
Om trenden håller i sig landar årets resande på 
5,6 miljoner resor, d v s 1,7 miljoner fler resor än 
år 2005, då vi hade 3,9 miljoner resor. På fyra år 
innebär det en resandeökning med 44 procent. 
Källa: Karlstads kommun

<<

öreningens motivering: 
”Karin Åkerblom har gjort och gör betydelsefulla insatser för 
stadsmiljön i Uppsala omfattande ett brett spektrum åtgärder. 
Till de framträdande hör den lyckosamma utvecklingen 

av årummet, blomster- och parkarrangemangen i samband med 
Linnéjubileet 2007 och det pågående projektet med att omforma 
Dragarbrunnsgatan från en bakgata till en levande citygata. ” 
Karin Åkerblom arbetar som processledare för stadsutveckling i 
Uppsala kommun, men har tidigare varit både stadsträdgårdsmästare 
och gatuchef. 
-Roligt att få bredda sig…är hennes kommentar.  Hon blev 
mycket förvånad och ”jätteglad” över utmärkelsen som Årets 
kommunaltekniker.  
Av de projekt som juryn lyfter fram, tycker hon årummet var roligast. 
”Så lätt och publikt.”  
Linnéjubiléet ser  hon som ett fantastiskt tillfälle till kontakter med 
många olika människor. 
-Nu dröjer det ju 98 år till nästa gång… 
Aktuellt projekt är Dragarbrunnsgatan som ska förvandlas från ”död” 
bussgata till ett levande affärsstråk, men även med plats för bilar. 
-Ett mycket komplicerat projekt, konstaterar Karin Åkerblom. Många 
funktioner ska rymmas på samma yta, det krävs ett nytt trafiktänk. 
Här är vi pionjärer! 
-Ett nytt sätt att färdas i stadskärnan håller på att växa fram. Idag 
känns det ovant, men i framtiden blir det vardagsmat. 

Årets Kommunaltekniker  
2009,  Karin Åkerblom

F
Sören Berglund  

VD Karlstadbuss

Håkan Holm
Stadsbyggnadsnämndens ordförande

<< <<



Mark- och exploateringschef 
till Tekniska kontoret

Jönköping är en av landets främsta tillväxtregioner. I kommunen bor drygt 125 000 
invånare vilket gör Jönköping till en av Sveriges tio största kommuner. Jönköping är 
administrativt centrum för regionen, residensstad, en betydande handelsstad och en 
internationellt känd mäss- och konferensort. Jönköpings kommun är störste arbetsgi-
varen med ca 11 000 anställda vid nio förvaltningar. Läs mer på www.jonkoping.se

Arbetsplatsbeskrivning
Jönköpings kommun befinner sig i ett expansivt 
skede, vilket ställer krav på den kommunala organi-
sationen att tillgodose de behov som finns inom de 
ansvarsområden Tekniska nämnden ansvarar för. 
Tekniska kontoret har som uppgift att förvalta, driva 
och utveckla verksamheter som rör kommunens mark 
och byggnader, gator och parker, skogar och natur-
reservat, färjetrafik, hamnar och parkeringsplatser, 
vatten och avlopp samt avfallshantering.

Mark och exploateringsavdelningen inom Tekniska 
kontoret är kommunens operativa verksamhet för 
mark och exploateringsfrågor. Detta innebär att 
verksamheten förhandlar, upprättar och genomför 
avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, 
exploateringar, arrenden samt övriga nyttjanderätter. 
Verksamheten har även samordningsansvar för 
genomförandet av exploateringar. 

Mark och exploatering förvaltar även kommunens 
markreserv, och är ansvarig för kommunens tomtkö 
för småhustomter samt att hålla ett register över 
kommunens fastighetsinnehav. Verksamheten svarar 
också för lokaliseringsservice till näringslivet tillsam-
mans med näringslivskontoret.

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef leder och utvecklar du arbetet till-
sammans med medarbetare inom mark- och exploa-
teringsverksamheten. Du är drivande i kommunens 
mark- och exploateringsverksamhet med fokus på 
genomförandefrågor med förståelse och intresse för 

hela samhällsbyggandet. I ditt ansvar ingår verksam-
hetsplanering, budget, personal- och resultatansvar. 
Avdelningschefen är direkt underställd teknisk direktör 
och ingår i tekniska kontorets ledningsgrupp. Vi erbjuder 
dig stimulerande arbetsuppgifter i en spännande 
miljö som präglas av framtidstro med tydliga ansvars-
områden och en stor möjlighet till påverkan.

Kvalifikationer
Du bör ha god kunskap om mark- och exploaterings-
frågor. Du har en adekvat högskoleexamen, gärna en 
civilingenjörsutbildning inom området. 

Egenskaper
Du har förmåga att tänka strategiskt och inta en 
helhetssyn på verksamheten. Du är  kommunikativ 
och har förmåga att skapa goda relationer såväl 
inom som utom den egna verksamheten. Vi söker en 
utåtriktad person som också är en tydlig ledare med 
förmåga att entusiasmera och utveckla medarbetare. 
Du bör även ha lätt för att samarbeta och samverka 
eftersom du kommer att ha ett brett kontaktnät. Vi 
lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Upplysningar Adecco
Christina Boström Cajtoft
Erica Segolsson
036-35 10 30

Fackliga företrädare
Sveriges Ingenjörer: Lise-Lotte Johansson, 036-10 57 73
SKTF: Tommy Almqvist, 036-10 67 00

Välkommen att skicka din ansökan via www.adecco.se. Vid frågor kontakta 
Christina Boström Cajtoft eller Erica Segolsson på Adecco, telefon 036-35 10 30. 
Adecco är ett auktoriserat bemanningsföretag.
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enorma upprustningsprojekt av miljonprogrammets bostäder står för dörren.  
Vem ska betala upprustningen? det frågar sig SaBo, Sveriges allmännyttiga 
Bostadsföretag, i rapporten ”Hem för miljoner”, som behandlar upprustningen 
av miljonprogrammets lägenheter. Upprustningen handlar inte bara om att 
åtgärda slitage, utan är också nödvändig för att realisera politiska beslut om 
minskad energianvändning. därmed krävs tilläggsisoleringar. det ställer krav 
på fuktsäkra byggmetoder, vilket fuktcentrum vid Lunds tekniska högskola nu 
också uppmärksammar.  
Av Karine Mannerfelt, frilansjournalist. Foto: Barbro Larsson

att renovera miljonprogrammet
30 år 
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ler än 300 000 lägenheter byggda åren 1961-1975, 
ägda av SABOs medlemsföretag, ska rustas. Men det 
finns inga fonderade medel för att täcka behoven.
Med nuvarande upprustningstakt kommer det 

att ta närmare 30 år innan bostäderna är renoverade. 
SABO efterlyser en bred överenskommelse mellan staten, 
kommunala och privata hyresvärdar, hyresgästerna samt 
byggindustrin för att klara finansieringen. 
  -Enbart hyreshöjningar räcker inte för att betala de 
omfattande upprustningar som krävs för att klara de krav 
som ställs på moderna bostäder, säger Sophia Mattsson-
Linnala, SABOs ekonomichef. 
  Vid en paneldebatt i november 2009 diskuterades bland 
annat möjligheterna för skattefria underhållsavsättningar 
och rot-avdrag för hyresrätter. Men representanten från 
finansdepartementet, Daniel Liljeberg, hade inga positiva 
besked att ge. 
  -Rot-avdrag för fastighetsägare är en omöjlighet, det skulle 
kosta för mycket, sa han. 
   
Inga subventioner 
Han avfärdade alla subventioner som ges till fastighetsägare 
och menade att de enbart bidrar till att höja byggpriserna. 
Hyresgästföreningens Barbro Engman höll inte med: 
  -Det är inte rimligt att det bara är ägare till villor och 
bostadsrätter som ska kunna dra fördelar av rot-avdragen. 
  Hon hänvisade också till att delar av kostnaderna för 
upprustningen hänför sig till investeringar för minskad 

energianvändning i bostäderna. 
  -Det är åtgärder som är politiskt beslutade, det är inte rätt 
att det bara är hyresgäster som ska betala den fulla kostnaden 
för miljöinvesteringar. 
  Barbro Engman fick medhåll av Hans Lind, professor vid 
KTH: 
  -Detta är ju energipolitik och det borde hanteras i 
skattesystemet, menade han. 
  SABO räknar med att upprustningarna kommer att kosta 
från 2 000 till 12 000 kr per kvadratmeter. Vid den högre 
kostnaden skulle man behöva ta ut dubbla hyror. Frågan är 
om det över huvud taget är möjligt. 
  
Inte rimligt med högsta standard 
 Deltagarna i panelen var dock oense om vilken nivå 
renoveringarna bör ligga på. Hans Lind från KTH menade 
att det inte är rimligt att hela beståndet har högsta standard. 
  -Vi har ju klasskillnader i hela samhället. Alla har inte råd 
med en ny bil, samma sak gäller vårt boende, menade han. 
  Effektivisering i byggbranschen efterlystes av flera deltagare. 
SABO menar själva att kompetensen hos varje enskild 
hantverkare bör öka, på så vis kan tidsåtgången minskas och 
kostnaderna sänkas. 
  -Varför kan inte byggbranschen ha lite mer IKEA-tänkande, 
undrade hyresgästföreningens Barbro Engman. 
  Men i panelen fanns inga representanter för byggsektorn 
som kunde svara på frågan. Representanter från byggsektorn 
deltog däremot vid Fuktcentrums informationsdag kring 

F

30 år att renovera miljonprogrammet
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frågan hur man genomför en fuktsäker energiomställning av 
miljonprogrammet. Också den hölls i november 2009. Men 
vid  informationsdagen var kostnadseffektivisering inte en 
prioriterad fråga.  
   
Väderskydd bra men dyrt 
I stället förespråkade en av huvudtalarna en metod som 
definitivt är dyrare än gängse byggsätt: väderskydd. Det 
innebär att man täcker över det hus som renoveras. Björn 
Jorlöv, Skanska, som har erfarenhet från metoden vid 
renovering av miljonprogramshus i Alingsås, menade att 
fördelarna är många: 
  -Man slipper väderstörningar, behöver ej täcka bygget vid 
nederbörd och det innebär dessutom en bättre arbetsmiljö. 
  Men nackdelarna är också flera: det blir dyrare, sommartid 
kan det bli för varmt och det kan vara svårt att få lägre priser 
hos underentreprenörerna, trots att arbetet kan utföras 
effektivare. 
  Den stora frågan gällande fuktsäkert byggande handlar 
dock om vilken sorts tilläggsisolering som ska användas. När 
miljonprogrammet byggdes var isoleringen av ytterväggarna 
100-140 mm tjocka. Idag krävs en isolering på 235 mm, och 
om man önskar bygga ett passivhus ska isoleringen vara drygt 
400 mm. 
  -Beprövad erfarenhet stämmer inte nu när vi bygger på ett 
nytt sätt, konstaterade, Ingemar Samuelsson, från SP, Sveriges 
tekniska forskningsinsititut. 
    

Riskbedömning behövs 
Carl-Eric Hagentoft, Chalmers, talade om vikten av 
att tänka på klimatskalet. Han underströk att man vid 
renovering måste räkna på de byggnadsfysikaliska riskerna 
vid tilläggsisolering, och att riskerna för fukt i väggen ökar 
vid invändig isolering. Den fuktigare inneluften har då 
svårare för att ta sig ut. Vid yttre isolering tar sig den fuktiga 
inneluften ut, men kan kondensera vid det yttre kalla 
tätskiktet om det inte är genomsläppligt. 
  -Riskbedömning vid ombyggnad är ett viktigt steg för att 
undvika överraskningar, menade Carl-Eric Hagentoft. 
  På många ställen kommer det att bli aktuellt med 
tilläggsisolering med mineralull eller cellplats och tunnputs 
utanpå. De flesta deltagare var eniga om att det vore bra med 
luftspalt, mellan isolering och puts, men att den lösningen 
oftast är för dyr. Cellplast är dock att föredra framför 
mineralull eftersom det minskar risken för kondens, menade 
Thorbjörn Gustavsson, SP.  
  Ingemar Samuelsson, en av seminariets huvudtalare, 
gav en mängd råd och tips inför framtida ombyggen och 
tilläggsisoleringar.  
  -Glöm inte att undersöka om byggnaden är otät, var den 
läcker och hur den ska tätas, påminde han. Dessutom är det 
viktigt att redan från början tänka på vilka konsekvenser det 
får om fel byggs in vid renoveringen.

På marknaden finns idag ett tiotal böcker som behandlar 
problemen med fukt i byggnader. Mer information om dem 
finns på Fuktcentrums hemsida: www.fuktcentrum.lth.se

<<
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de flesta människor vill ha möjlighet att påverka och utöva inflytande 
över sina miljöer och allt fler kommuner förstår också vikten av att 
göra medborgare delaktiga i stadsbyggnadsprocessen. det visar inte 
minst intresset för olika medborgardialoger. Sweco architects arbetar i 
designdialoger med workshops, en social mötesplats som nu breddas med 
en digital plattform för stadsbyggnad. 
Av Christina Adlers, frilansjournalist

”Vi bjuder in till 
skissbordet”

På sociala 
plattformar har alla 
möjlighet att tycka 
till. 

SOCIALA PLATTFORMAR
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esigndialogen har använts under hela 
2000-talet i projekt på kontor och sjukhus 
runt om i landet och år 2004 skrev Peter 
Fröst, arkitekt på Sweco, avhandlingen 

”Designdialoger i tidiga skeden – arbetssätt och 
verktyg för kundengagerad arbetsplatsutformning”. 
Sedan något år tillbaka används metoden även i 
stadsbyggnadsprojekt. 
 -Det som är speciellt med designdialogen är att det 
är arkitekter som genomför processen. Vi bjuder 
in till själva skissbordet som man aldrig gjort 
tidigare. Designdialogen skiljer sig också från andra 
medborgardialoger genom användarverktygen, 
som både är visuella och en praktisk verktygslåda. 
Människor tycker att det är bra att själva kunna 
beskriva vad de vill, Metoden kompletteras och 
utvecklas hela tiden där den används, säger Sonia 
Andersson, arkitekt på Sweco i Malmö. 
Designdialogen är strukturerad och pedagogiskt 
upplagd. Den genomförs med två till tre arkitekter i 
varje process, en av dem fungerar som processledare. Vid ett 
första möte med kunden utformas processen och beroende på 
projektets art och omfång avgränsas antalet medverkande.  
I ett stadsbyggnadsprojekt inbjuds politiker, tjänstemän och 
medborgare, men även fastighetsägare och andra intressenter. 
beroende på projektets art. Ett lämpligt antal, enligt Sonia 
Andersson, kan vara 40 personer, som delas upp i mindre 
grupper om 6-8 personer. Deltagarna ses under en serie 
workshops på 3-4 timmar där de diskuterar och reflekterar 
över hur de kan vidare i processen. 
 
Kommunen bjuder in 
-Det är kommunen som bjuder in till processen, arkitekternas 
uppgift är att inspirera grupperna och visa att man kan skissa 
även om man inte är arkitekt. Och det är där verktygslådan 
kommer in. Med spelpjäser, garnnystan, knappar och 
gummiband blir det komplicerade enkelt för alla att utveckla 
och visa vad de tycker och vill. Det är viktigt att deltagarna i 
varje grupp förstår varandras idéer, men också att grupperna 
sig emellan förstår varandra.  
-Mellan mötena kommer vårt stora jobb, när vi ska utvärdera 
och sammanställa de olika förslagen. Vi filmar resultaten och 
gör bildprotokoll för att inte missa någon information om vad 
som sagts på träffarna. Det finns många behov att ta hänsyn 
till, men vi släpper ändå inte vår roll som arkitekter, säger 
Sonia Andersson.  
Som exempel nämner hon större sjukhusombyggnader som 
Nya Karolinska Sjukhuset och Huddinge Sjukhus, men 
också Tetra Pak och Ikea som har använt designdialogens 
arbetsmetod i olika ombyggnadsprojekt. I Kalmar kommun 
pågår arbetet med fördjupad översiktsplan för Norrliden 
Strand och där är man i full gång med designdialogsarbetet. 
-Norrliden Strand är ett glest bebyggt miljonprogramsområde 

där en väg delar hyresbostäder och 
villor på vardera sidan. Nu vill 
kommunen bland annat bygga fler 
bostäder för att locka fler människor 
till området och hur det ska ske diskuteras i flera workshops. 
Här kan man se olika intressefalanger och då blir vår uppgift 
att också försöka ena grupperna.   
I Staffanstorp i Skåne startar ett liknande projekt nu i 
januari. Ett område längs en väg i ett villaområde ska 
bebyggas med bostäder. Vägen avslutas med en skola. 
Förutom en designdialog med olika representanter kommer 
även elevernas idéer att tas tillvara i ett eget skolprojekt.    
 
Lyckat i Möllevången 
I Malmö hade gatukontoret länge diskuterat att bygga om 
Claesgatan i Möllevångsområdet. Gatusträckningen är 
inte lång men trafikintensiv, husen är slutna ut åt gatan 
och butikerna vänder sig inåt, sammantaget känns gatan 
otrygg för de människor som bor och rör sig där. Till 
gestaltningsprocessen inbjöds politiker i stadsdelsnämnden, 
förvaltningstjänstemän, boende, näringsidkare och 
fastighetsägare. 
-Vi är väldigt nöjda med designdialogen och fick ut 
det vi önskade. Förslagen är en gångfartsgata utan 
parkeringsplatser, en lång trappa som får en annan form, 
markbeläggning i tegel, fler träd, utsmyckning och ny 
ljussättning, bland annat en stjärnhimmel i mitten. En 
fastighetsägare tittar också på husens användning. Nu har vi 
ett koncept som ska bearbetas och vi räknar med byggstart 
nästa höst, säger Camilla Andersson, projektledare och 
landskapsarkitekt på gatukontoret. 
-Det vilar ett stort ansvar på kommunen när 
designdialogen används. För även om inga 
garantier ges, skapas rimliga förväntningar från 

D

Användarverktygen 
är både visuella och 

praktiska.
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deltagarna att resultaten leder till åtgärder, än om allt inte 
genomförs exakt, säger Sonia Andersson.  
 
Utveckla på nätet 
På Sweco i Malmö arbetar 10 arkitekter med dialogarbeten. 
Uppdragen växlar och ökar hela tiden. Marknadsföringen har 
hittills skett genom mun till mun-metoden. Nu vill Sweco 
bredda brukarinflytandet med en plattform på Internet för 
alla som inte kan vara med i en designdialog, men som ändå 
har idéer om sin gata, stadsdel eller stad. I samarbete med 
kommunikationsföretaget Socialsquare i Köpenhamn har de 
tagit fram en digital plattform för stadsbyggnad. Projektet 
har utvecklats med bidrag från F-stiftelsen.  
-Många människor är redan i dag aktiva och för dialoger på 
Facebook. Med en digital plattform på kommunens hemsida 
kan medborgarna i ett tidigt skede föra en dialog med 
tjänstemän och inte som nu, bara informeras och få komma 
med synpunkter på redan lagda förslag, säger Anders Nilsson, 
planeringsarkitekt på Sweco. 
Det finns flera skäl för kommunen, menar han, att använda 
sig av en digital plattform. Förutom att människor känner 
sig delaktiga i stadens utveckling, är den en kunskapsbank 
för kommunen där medborgarnas kunskaper kan bli till 
stor nytta. Därmed minskar risken för överklaganden. Den 
digitala plattformen är också öppen för alla dygnet runt, även 
när kommunväxeln stängt. 
Enligt Anders Nilsson har flera kommuner i Skåne visat 
intresse för den sociala plattformen. Politiker och tjänstemän 
inser att det ligger i tiden att kommunicera med medborgarna 
på ett annat sätt än vad som sker i dag. Men ännu så länge är 
den sociala plattformen ny och aktörerna ovana vid att föra 
digitala dialoger med allmänheten, hinder som ändå på sikt 
kommer att övervinnas. 
-Det är ju inte ett normalt förfarande att medborgarna 
kommer med idéerna, men det paradoxala är att 
kommunerna vill ha mer dialog med människor i dag, 
samtidigt är man rädd att tappa kontrollen över processen.  
Men tjänstemännen kan själva bestämma hur plattformen 
ska byggas och se ut med olika funktioner. De kan bjuda 
in medborgarna till dialog om aktuella frågor, uppmuntra 
till samtal i grupper eller kring aktiviteter. Men också be 
om idéer till nya planer. Och de väljer själv om idéerna ska 
föras fram under en viss tid. Det viktiga är att alla ser vad 
alla tycker. Människor kommer inte längre att nöja sig med 
att få ge synpunkter på beslut som redan är fattade. Därför 
är det bättre att själv bjuda in till samtal och den digitala 
plattformen är ett sätt att prata med varandra och ett enkelt 
kommunikationsverktyg, säger Anders Nilsson.

TVÅ METODER
 
DESIgNDIALOg 
designdialogen har utvecklats av arkitekt Peter fröst från Sweco 
architects i doktorsavhandlingen designdialoger i tidiga skeden - 
arbetssätt och verktyg för kundengagerad arbetsplatsutformning på 
Chalmers 2004. 
metoden har använts under ett antal år av arkitekter här på kontoret 
inom främst större sjukhusombyggnader. Sedan något år har metoden 
även tillämpats i stadsbyggnadsprojekt i bla Kalmar kommun och 
malmö stad. 
Huvudsakligen syftar metoden till att vara ett pedagogiskt arbetssätt 
i workshopform där medborgarna själva formar sina egna miljöer och 
arkitekten fungerar som processledare i en strukturerad process.
 
DIgITAL pLATTFORM FöR STADSByggNAD 
metod där internet tillämpas för att bredda medborgardialogen och 
skapa ett komplement till fysiska workshop, samrådsmöten och andra 
aktiviteter i samband med stadsplanering. 
metoden digital plattform för stadsbyggnad görs i samarbete med 
kommunikationsbyrån Socialsquare i Köpenhamn som byggt ett flertal 
forum/commuities för bla danska kommuner.

<<
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”många ska besjälas 
under lång tid”

Kommunikationerna är en avgörande faktor för Jönköpings utveckling. 
enbart genom Götalandsbanan ökar antalet personer som kan nå staden 
på en timme från 250 000 till 950 000. regionen byggs samman och 
förstoras samtidigt som avstånden minskar. redan idag är Stockholm den 
fjärde största utpendlingskommunen från Jönköping.  
Text & foto av Sven Magnusson, frilansjournalist

Besök: JöNKöpINg
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et började redan i mitten av 1980-talet när stolta 
artilleriregementet A6 i Jönköping bommades 
igen och några privata visionärer öppnade upp ett 
gigantiskt köpcenter.  

De centrala butikerna tappade underlag, skyltfönster gapade 
tomma och kommunen insåg att det krävdes gemensamma 
krafttag för att återskapa och stärka staden. Staden skulle 
förändras och med stadsbilden också innehållet där 
stadsbyggnad i fysisk mening går hand i hand med innehåll 
och organisation och skötsel. 
Processen pågår och strategin har blivit alltmer tydlig. I 
stadsbyggnadsvision 2.0 har detta utvecklats bl.a. till projekt 
kring stadens liv och innehåll, trygghet och tolerans. 
– I höstas arrangerade vi Jönköping Open under en vecka, 
berättar samhällsbyggnadsstrateg Josephine Nellerup, 
huvudansvarig för Stadsbyggnadsvisionen. 
– Kommunen arrangerade en hel veckas seminarier, 
teaterföreställningar, utställningar och workshops 
tillsammans med Högskolan, Pingstkyrkan, Kulturhuset och 
Forum för levande historia. Tvåtusen personer deltog.  
Förnyelse av stadsmiljön har blivit så mycket mer än bara 
arkitektur.  
– Vi bygger ett stadsrum som ett medel för att göra oss mer 
öppna inför varandra, säger stadsbyggnadsdirektör Katarina 
Bröms. 
 
Tillgänglig mötesplats 
På 1980-talet såddes fröet till Stadsbyggnadsvision 1.0, som 
koncentrerade sig på att förstärka stadskärnan som en 
tillgänglig mötesplats, trygg och säker. Den utgick från ett 
helhetstänkande och samverkan med fastighetsägare, 
länstrafiken och handeln kring utformning, tillgänglighet, 
utbud och innehåll. Kommunen satte fokus på stadsmiljön 
och arkitekturen, men också på organisation och skötsel. 
Inom vision 1.0 kom förutom satsningen på handeln också 
Science park, en plats för nya innovativa företag nära 
högskolan. Kommunen återskapade Piren med plats för 
sommarrestauranger som gav en injektion åt nöjeslivet i 
centrala staden. Centrala parker ljusades upp, busslinjer drogs 
om. En ny bro över Munksjön byggdes och nya p-hus kom till 
när centrala markytor bebyggdes, tre magasin mot Munksjö 
med Bauerbrygga och fik mm planerades och byggs just nu. 
Inför en fortsatt utveckling av Jönköping som ett naturligt 
och attraktivt regionalt centrum i södra Sverige stod 

kommunens strateger inför nya frågor; Var ska en hållbar 
förtätning ske? Hur ska den urbana kärnan utvecklas? Vilka 
infrastrukturella förändringar ska vara stommen i framtiden? 
Hur kan naturliga förutsättningar, som Vättern och 
Munksjön utnyttjas bäst? 
Arbetet sker inom Stadsbyggnadsvision 2.0 där delprojekt 
hålls samman under fyra utvecklingsområden: 
 
• Stadens liv och innehåll 
• Förnyelse i stadskärnan 
• Förnyelse kring Munksjön 
• Stadens hållbara kommunikationer 
 
Allt arbete kopplas också samman med miljömålen i 
programmet ”Hållbar utveckling - miljö, och 
Utbyggnadsstrategin som nu är under framtagande för att ge 
plats åt ytterligare 25 000 personer i kommunen. 
– Nyckeln till framgång är att kunna hålla ihop stora projekt 
med ett spretigt innehåll, säger Katarina Bröms. Vi inom 
stadsbyggnadskontoret är projektledarna som ska genomföra 
många av projekten men vi måste hela tiden ta in synpunkter 
från bl a kultur, fritid och tekniska kontoret. 
Men det är också viktigt att hålla engagemanget levande trots 
att många politiker och tjänstemännen byts ut under resans 
gång.  
– Många ska besjälas under lång tid, säger Katarina Bröms. 
 
Industriområden omvandlas 
I vision 2.0 finns bostäder, ett nytt musik- och teaterhus i 
centrum, ny entré till tändsticksområdet mm. En stor fråga är 
stadsomvandling av det centrala industriområdet kring södra 
Munksjön där ett ramprogram för Södra Munksjön nu 
jobbas fram. Här kan  
12 000 människor bo, 6 000 jobba med – enligt planerna - en 
gemensam höghastighetsstation för Europabanan och 
Götalandsbanan som centrum. 
– Oavsett om den nya stationen kommer eller inte så arbetar 
kommunen för en stadsomvandling av läget eftersom 
regioncentrumet behöver förtätas för att kunna ta emot en 
växande befolkning, säger Josephine Nellerup. 
Den gamla stadskärnan finns en bit norrut, utmed Vättern, 
där centrum legat i drygt 760 år och ska så förbli. I 
stadskärnan bor idag 14 000 personer och 19 000 är 
sysselsatta. 

D

Östersunds kommun söker

Samhällsbyggnadschef
Vi erbjuder ett spännade uppdrag som innebär att leda och 
planera arbetet för att utveckla ett hållbart samhälle.

Mer information om tjänsten finner du på:  www.ostersund.se/ledigajobb
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Antalet personer som kan nå kommunen inom en timma 
ökar från 250 000 till 950 000 enbart genom 
Götalandsbanan. Med Europabanans resande söderifrån blir 
antalet en bra bit över miljonen inom en timmas 
pendlingsavstånd. 
– Med den ökande arbetspendlingen som banorna ger, skapas 
ännu bättre förutsättningar för oss att vara en 
tillväxtkommun i framtiden, säger stadsdirektör Martin 
Andreae, som ser stora delar av södra Sverige som en 
gemensam arbetsmarknadsregion. Göteborg, Borås, 
Linköping och Norrköping kommer alla inom en timmas 
pendling med höghastighetståg. Till Stockholm tar det 
ytterligare en halvtimma. 
Regionen byggs samman och förstoras samtidigt som 
avstånden minskar. 
– Redan idag är Stockholm den fjärde största 
utpendlingskommunen från Jönköping, berättar biträdande 
stadsbyggnadsdirektör Helena Agerman. Med snabbtåg blir 
utbytet med Stockholm ännu större. 
 
Stationsområdet blir centrum 
Runt stationsområdet lokaliseras besöks- och arbetsintensiva 
verksamheter. Åttatusen nya lägenheter kan komma att 
byggas och 6000 nya arbetstillfällen, mest tjänsteföretag, ska 
vidga stadskärnan runt den centrala vattenspegel som 
Munksjön innebär. 
Jönköping brukar kallas Sjöarnas stad där Vättern är pärlan 
som skapar och reflekterar ljus över hela innerstaden. Men i 
centrala staden finns också två mindre sjöar, Rocksjön och 
Munksjön, som med stadsbyggnadsvisionen får en delvis ny 
betydelse. Rocksjön bevaras som rekreationsområde, medan 
Munksjön och det nya stationsområdet för snabbtågen blir en 
integrerad del av den utbyggda centrala staden. 
– Du behöver knappast kolla tidtabellen – om tågen går var 
tjugonde minut är det som att ta bussen inne i stan – du tar 
dig till hållplatsen och inväntar nästa tåg. Det blir enkelt att 
resa – både från Jönköping men också hit, säger 
kommunalrådet Elin Lagerqvit (S).  
Avstånd mäts alltmer i timmar och minuter, mindre i 
kilometer och mil. De geografiska avstånden minskar i 

betydelse, medan de tidsmässiga avståndens betydelse ökar.  
– Det innebär att Jönköpings centrala läge skapar nya 
förutsättningar för tillväxt, menar kommunalrådet Ann-
Mari Nilsson (C). Kommunikationer betyder oerhört mycket 
för oss människor.  
Det innebär i sin tur en ökad aktivitet inom kommunen: 
-Konkurrensen mellan regionerna i Sverige ökar och vi måste 
kunna erbjuda det mest attraktiva boendet när möjligheterna 
för människor att välja plats att bo på ökar, säger hon. Det 
gäller att vi på rätt sätt kan utnyttja de nya förutsättningarna.     
 
Den goda staden 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Banverket, Boverket 
och Vägverket samarbetar i projektet med Jönköpings, 
Norrköpings och Uppsala kommun. Målet är att finna 
kreativa lösningar i samhällsbyggande och stadsutveckling 
och att skapa förståelse för hur man kan utveckla ett 
attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.  
– Vi hoppas kunna lägga en grund för utveckling, attityder 
och regelsystem som underlättar samverkan mellan privat och 
offentligt, mellan individer och samhälle, mellan olika 
sektorer och delintressen samt mellan den nationella, 
regionala och kommunala nivån, säger stadsbyggnadsstrateg 
Josephine Nellerup, Jönköping.  
–De kunskaper och erfarenheter som vi får fram genom 
samarbetet kan vi också föra vidare till andra kommuner och 
aktörer. Erfarenheterna får vi i första hand genom det som 
sker inom respektive kommun, men vi tar också till vara 
andras erfarenheter, såväl internationellt som nationellt. 
Hon menar att det idag finns god kunskap om hur det 
hållbara samhället ser ut.  
– Ändå går utvecklingen inte åt rätt håll. Det finns hinder 
och svårigheter när vi försöker gå från ord till handling. 
I projektet Den goda staden vill gruppen genom samarbete i 
konkreta projekt utveckla gemensam kunskap och erfarenhet 
av att ta sig förbi hinder och svårigheter.  
– Vi vill skapa möjligheter till diskussion och 
erfarenhetsutbyte om stadsutveckling och transporter, säger 
Josephine Nellerup. 

Landstinget bygger ett 
kulturhus mitt i stan.

Stadsbyggnadsdirektör 
Katarina Bröms och Josephine 
Nellerup, huvudansvarig för 
Stadsbyggnadsvisionen.

<<
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den digitala infrastrukturen är dyr att bygga och allianser på lokal, 
nationell och internationell nivå kommer att skapas. ”Kraftringen 
Öppet stadsnät” är med i projekteringsstadiet av Brunnshögsområdet 
i Lund där bland annat den europeiska forskningsanläggningen eSS 
ska uppföras.. 
Text & foto av Björn Forsberg, frilansjournalist

”Digitala motorvägar  
in i framtiden”

DETTA äR STADSNäT
Stadsnät kallas de bredbandsnät 
som är geografiskt begränsade 
och då ofta till en kommun. ofta är 
det de kommunala energibolagen 
som startat stadsnätssatsningarna. 
tanken med stadsnäten är att erbjuda 
operatörsneutral infrastruktur, 
där stadsnätet står för själva 
uppkopplingen men tjänsterna, som 
internetuppkoppling, telefoni och iptv, 
tillhandahålls av kommersiella aktörer. 
Stadsnäten utgör en viktig del av den 
nationella infrastrukturen.

Håkan Johannesson 
VD för Kraftringen Öppet stadsnät
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i är med från början när det gäller den nya 
stadsdelen och kan planera in kanalisationer 
för ett framtida nät, säger Håkan Johannesson, 
vd för Kraftringen Öppet stadsnät, som är ett 

dotterbolag i Lunds Energikoncernen. 
Sättet att arbeta visar vilken självklar del av 
samhällsutvecklingen som bredband och fiber har blivit. 
Jag träffar Håkan Johanesson i Lunds Energis årsgamla 
lokaler på Råbyvägen i Lund. Några hundra meter längre 
bort går Sveriges äldsta motorväg förbi, den mellan Malmö 
och Lund. En påminnelse om att universitetsstadens 
ledning insåg tidigt behovet av snabba och effektiva 
kommunikationer med omvärlden; för femtio år sedan var 
det bilen som styrde utbyggnaden av det moderna samhället.
Nu är det svartfiber, fibernät och trådlös kommunikation 
som är byggstenarna.  
ESS, European Spallation Source, är ett flervetenskapligt 
forskningscentrum. Där ska forskarna studera en mängd 
olika material - allt från plaster och proteiner till mediciner 
och molekyler - för att förstå hur de är uppbyggda och  
fungerar. Anläggningen ska byggas vid norra utkanten av 
Lund och forskningen beräknas koma igång 2018. 
  
Stora mängder information 
Den kontinuerliga utvärderingen av forskningsresultaten i 
Lunds ESS-anläggning ska placeras i Köpenhamn och det 
skapar behov av att gigantiska informationsmängder ständigt 
kan överföras mellan Lund och Köpenhamn. 
–För oss gäller det att skapa möjligheter till en sådan 
överföring. 
Det är också själva orsaken till att Lunds energi började bygga 
stadsnät. 
–Vi erbjöd en stadsnätslösning eftersom ingen annan gjorde 
det. 
Öppet stadsnät är annars en ganska egendomlig bransch 
genom att den som är konkurrent i den ena affären kan vara 
kompanjon, underentreprenör eller kund i en annan affär. 
 – Vi är ett öppet stadsnät och samarbetar med alla som vill 
hyra fiber av oss eller leverera tjänster på vår marknadsplats. 
Så ska det vara också i framtiden. Samarbete och allianser är 
två begrepp som speglar ambitionen. 
–I Skåne samarbetar vi på många olika nivåer. Först har vi i 
Lunds Energikoncern som ägs av fyra kommuner; nämligen 
Lund, Eslöv, Lomma och Hörby. Sedan har vi SkåNet eller 
BAS-nätet, Bredband för Alla i Skåne, som det också kallas. 
BAS står för Bredband för alla i Skåne. Visionen bygger på 
IT-kommissionens tankar om att alla invånare i Sverige ska ha 
tillgång till bredband. Även om det i praktiken är omöjligt att 
ansluta alla Skånes invånare till fibernätet, så är ambitionen 
bakom projektet att flertalet ska ges möjlighet till anslutning. 
Därför satsar Region Skåne och kommunerna i Skåne på att 
bygga infrastruktur till alla orter med fler än 200 invånare. 
Det handlar om så kallad svartfiber, digitala motorvägar.  
 
Mer samarbete 
SkåNet bildades 2003 med Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne som ägare.  
–I framtiden blir det säkert allt mer av samarbeten.  Den 
digitala infrastrukturen är dyr att bygga och allianser på 

lokal, nationell och internationell nivå kommer att skapas. 
Det finns också betydande stordriftsfördelar i den här 
verksamheten. 
På lokal nivå i Lund har Kraftringen Öppet Stadsnät anslutit 
omkringliggande ”byar” som Dalby, Veberöd och Södra 
Sandby till det digitala nätet. Det finns förbindelser till 
byarna och man etablerar kundanslutningar när efterfrågan 
finns. 
–Vår ambition är att alla hushåll ska ha tillgång till fiber. 
Regeringens långsiktiga mål är att 90 procent av hushållen 
ska ha en uppkoppling på minst 100 mbit/s år 2020.. 
Lösningen heter svartfiber. Idag har Kraftringen Öppet 
Stadsnät 55 mil svartfiber som hyrs av cirka 50 storkunder 
som Lunds kommun, Tetra Pack, Bredbandsbolaget och 
Lab2s. Till det kommer 7500 hushåll som är anslutna till 
öppet stadsnät. 
–Vi ska fortsätta att bygga svartfiber. När det gäller vår roll 
som kommunalt ägt bolag är det ingen som ifrågasätter vårt 
uppdrag. Eftersom nätet är öppet så gagnar en utbyggnad alla. 
För Håkan Johannesson är den digitala infrastrukturen en 
självklar del av framtidens samhällsbyggnad. 
–En bra uppkoppling skapar förutsättningar för oss att arbeta 
mer hemifrån, vi kan också låna filmer, se på TV on demand, 
ladda ner musik, sköta våra bankaffärer, ha möten på nätet 
etc. Nätet är en förutsättning för hela det moderna samhället. 
 
Nya krav 
Håkan Johannesson säger att det är roligt att titta i 
kristallkulan och försöka greppa hur utvecklingen ser ut om 
några år. Men det är svårt. Den tekniska utvecklingen går 
med en rasande fart. 
För inte så länge sedan hade man i hemmet ofta en 
uppkoppling på 56 kbit/s. Nu diskuteras 100 mbit/s eller 
1000 mbit/s. 
–Vår uppgift är att ge förutsättningarna för utvecklingen och 
det ska vi göra genom att ge så många hushåll som möjligt i 
vårt område tillgång till fibernät. Vilket innehåll det blir i 
nätet får däremot framtiden utvisa. Men jag är i alla fall säker 
på att dagens ungdomar när de blir vuxna kommer att ställa 
helt nya krav på snabbhet och tillförlitlighet i nätet. 
Brunnshög ligger vid norra infarten till Lund. Det är här 
som, den nya ESS-anläggningen håller på att projekteras. Idag 
är det en del av ”Världens bästa åkerjord”, som den skånska 
myllan har betygsatts till.  
Snart ska istället några av världens bästa forskare ha sin 
arbetsplats här, och det är många tusen personer som kommer 
att arbeta, bo och ha en stor del av sitt liv i Brunnshög. 
På Lunds kommun pågår en febril planering. Själva 
anläggningen ska byggas, men också bostäder, butiker, 
rekreationsområden och kommunikationer. En ny 
spårvagnslinje ska ta människor från tågstationen och 
centrala Lund till det nya området.  
På arbetet och i bostäderna ska anställda, studenter och deras 
anhöriga ha tillgång till en snabb och tillförlitlig digital 
infrastruktur. 
–Det kommer att ställas hårda krav på det digitala nätet 
och för oss gäller det att vara med från början, säger Håkan 
Johannesson.

”Digitala motorvägar  
in i framtiden”

V
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Enkät till sju kommuner 
De kommunala stadsnäten växer. Det framgår av svaren på de 
frågor som vi har ställt till några stadsnät i medelstora svenska 
kommuner. 

Frågorna vi ställde var: 
1.Hur många hushåll har ni idag anslutna till ert stadsnät? 
2.Hur många andra kunder har ni idag anslutna? 
3.Hur många hushåll räknar ni med att ha anslutna om två år? 
4.Hur många andra kunder räknar ni med att ha anslutna om 
två år? 
5.Vilka andra operatörer i er bransch finns det i er kommun? 
6.Samarbetar ni med andra stadsnät? I så fall vilka?

Mälarenergi Stadsnät 
1. Cirka 36 300 hushåll anslutna. 
2. Cirka 2 000 företag förutom kommunen. 
3. Cirka 38 000 hushåll om två år. 
4. Cirka 700 företag och landstinget. 
5. Alla de stora, Telia, Tele2, ComHem osv . 
6. Vi samarbetar inom 3S och Ssnf. 
 
Eskilstuna Stadsnät 
1. 10 700 hushåll. 
2. 300 andra kunder. 
3. Cirka 16 000 om två år. 
4. Ungefär 500 andra kunder. 
5. Telia/Skanova, tele2, Comhem, TDC, IP-Only, Banverket 
+ alla mobila konkurrenter. 
6. Se www.stadsnatsomsamverkar.se 
 
Stadsnät i örebro 
1. Cirka 14 000 hushåll. 
2. Cirka 1 000. 
3. Cirka 25 000 hushåll. 
4. Cirka 2 000. 
5. Det finns en mängd ADSL-operatörer, Comhem och Tele2 
som går via kabelTVnäten. Telia, Tele2som går via fiber. 
6. Ja vi har ingående samarbete med Kumla och Lindesbergs 
stadsnät. Sedan arbetar vi i en grupp som heter Stadsnät som 
samverkar genom vår kommunikationsoperatör. 
 
ServaNet(Sundsvall) 
1. 13 500 hushåll. 
2. Cirka 1 000 företagskunder. 
3. Cirka 20 000 hushåll. 
4. Cirka 1 500 st. 
5. Telia, Tele2, ComHem,DGC, Telenor, TDC, Banverket 
ICT m.fl.
6. Vi samarbetar med Timrå, Ånge, Härnösand där 
ServaNet finns som partner. I övrigt samarbetar vi inom 
Västernorrland och de stadsnäts som är ansluten till 
Norrsken, i dagsläget 21 st. 
 
Bornet(Borås) 
1. Cirka 8 500 hushåll genom fiber/LAN eller returaktiverat 
kabel-tv-nät. Genom DSL har vi en nåbarhet på över 98% av 
Borås Stads cirka 40 000 hushåll. 

2. Svårt att uppge exakt antal då vi inte har 
ett avtalsförhållande med slutkunden på 
företagssidan utan all försäljning går till 
operatörer. Vi har cirka 700 övriga fastigheter 
anslutna till vilka det normalt löper minst en 
förbindelse. Fler av fastigheterna är så kallade 
företagshotell vilka kan vara målet för upp till 
10-15 förbindelser var.    
3. Cirka 10 000 hushåll genom fiber/LAN eller 
returaktiverat kabel-tv-nät.  
4. Svårt att uppge en siffra här då den är så 
beroende av exploateringar i kommunen. Vi 
ansluter cirka 20 fastigheter per år vilka kan 
innehålla många förbindelser och företag.  
5. Då vi går mot operatörsneutralt stadsnät och 
från operatörsrollen i snabbt takt kan man säga 
att det inte finns någon annan operatörsneutral 
infrastrukturbyggare i Borås. Övriga, och 

vertikalt integrerade, infrastrukturägare i Borås Stad är 
naturligtvis Telia/Skanova.  
6. Vi samarbetar i en vidare mening med alla stadsnät i 
Sverige genom SSnF (Svenska Stadsnätsföreningen). Lokalt 
jobbar vi mycket aktivt i Västlänk som är en sammanslutning 
av 23 olika stadsnät i Västra Götaland (se www.vastlank.se). 
Västlänk inkluderar exempelvis våra kringliggande stadsnät 
i Göteborg (GothNet),  Ulricehamn (UEAB), Svenska 
Stadsnät AB i Mölndal men även exempelvis Fastbit österut. 
 
Utsikt Nät AB (Linköping och Katrineholm)
1. Vi har ca 18 000 kunder uppkopplade via fiber, LAN, 
ADSL och kable-TV nät.
2. Vi täcker ca 90 % av hushållen I de två kommunerna, 
huvudsakligen via ADSL.
5. Huvuddelen av de stora operatörerna finns aktiva inom 
vårt område.
6. Vi har samarbete med andra stadsnät I vår närregion men 
också med stadsnät från andra delar av landet.  
 
UmeNet AB(Umeå) 
1. 48 000 hushåll är anslutna. 
2. 700. 
3. 50 000 stycken. 
4. 800. 
5. TeliaSonera, Bredband2, RiksNet, Telenor, TDC, 
Banverket, Tele2, T3 mfl. 
6. De flesta i Norrland. Vi är delägare i Norrsken tillsammans 
med ytterligare 20 stadsnät.
 
Karlstads Stadsnät 
1. 4 500. 
2. Svår fråga vi har möjlighet med 300 företagskunder i 
öppna nätet sedan har vi ju öppet på fibersidan och där finns 
ingen sån begränsning.  
3. Vi ökar just nu med 1 000 portar per år så ca 7 000 är väl 
rimligt. 
4. Cirka 500. 
5. Ingen som erbjuder öppet nät. Telia erbjuder fiber men 
annars är det COmHem och Bredbandsbolaget  
6. Vi är med i 3S (stadsnät som samverkar) vi ser detta som 
väldigt viktigt inför framtiden och försöker utöka vårt 
samarbete med andra stadsnät. <<



Stadsbyggnad får egen hemsida
Stadsbyggnad.org blir adressen till Stadsbyggnads nya 
hemsida som öppnas i samband med utgivningen av detta 
nummer.

Anledningarna till att vi skapat en egen hemsida  många: 
Utvecklingen av hemsidan är ett steg i att modernisera 
tidningen (och hitta nya inkomstkällor – resurser som kan 
användas till att ytterligare förbättra tidningens kvalitet) 
och stärka dess varumärke – göra Stadsbyggnad känd för alla 
inom plan, byggnad och anläggning.  
Att göra redaktionellt material tillgängligt för läsarna på 
nätet höjer tidningens kvalité och tillgodoser en modern 
målgrupps behov. Det redaktionella innehållet på nätet ska 
locka fler att prenumerera på tidningen. 
På nätet länkar  Stadsbyggnad i första hand till Svenska 
Kommunal-Tekniska Föreningens (SKT) hemsida men även 
till andra matnyttiga branschsidor. 

Det blir enkelt att i framtiden komplettera hemsidan med 
fler funktioner och sociala media.  
 

WWW.STADSBYGGNAD.ORG
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Funktioner: 
Dynamisk hemsida = möjlighet att ändra bild och text 
innehåll. 
Sidans redaktionella innehåll är sökbart via sökfält. 
Möjlighet att annonsera med sk banners. 

Tre artiklar ur varje nummer publiceras på sidan. 
Puff för senaste numret i form av bild och text 
Möjlighet att följa sidan via RSS (aktiva bokmärken) 
Taggar/sökord på enskild artikel. 
Grundläggande sökmotoroptimering

www.steriks.se

att vi gör det
är inte nytt

att vi gör allt  
är skillnaden
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en rapport från riksrevisionen visar hur otydliga och ibland motsägelsefulla 
signalerna är både från regering och myndigheter när det gäller 
bullerbekämpning. i brist på samsyn har det utvecklats ett otal olika 
tillämpningar av hur riktvärdena för buller ska tolkas och hanteras. en 
process för att uppnå samsyn på central nivå måste till. 
Av Kerstin Blom Bokliden & Magnus Lindqvist. Foto: Jonas Arnqvist

otydliga myndighetskrav 
försvårar bullerproblemet

Bullermätning vid Hornsgatan i Stockholm
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uller är den miljöstörning som berör flest 
människor i Sverige och den har också stora 
negativa samhällsekonomiska effekter. Enligt 
Miljöhälsorapport 2009 från Socialstyrelsen är 

14 % av befolkningen störda av trafikbuller (väg-, spår-, 
eller flygtrafik) minst en gång i veckan. Andelen störda 
är störst i storstäderna och vanligare i flerbostadshus än i 
småhus. Många åtgärder för att begränsa bullret har gjorts 
av en mängd olika aktörer i samhället. Ändå är det allt fler 
människor som upplever sig störda av buller.  
 
Målkonflikt 
Det har varit svårt att nå en samsyn mellan olika 
samhällsintressen och därför svårare att hitta bra lösningar. 
Det krävs förståelse och åtgärder på en mängd olika områden 
för att negativa effekter av höga ljudnivåer ska kunna 
bemötas på ett konstruktivt och effektivt sätt. Nuvarande 
åtgärder och riktlinjer för samhällsbuller skyddar främst 
boende inomhus, med stängda fönster. Vi behöver också 
goda ljudmiljöer utomhus, exempelvis i bostadsområden, 
parker och tätortsnära grönområden. Sådana miljöer erbjuder 
möjligheter till både psykosocial och fysisk återhämtning.  
Samtidigt vill planerare och andra samhällsaktörer skapa 
levande, hållbara städer och tätorter med puls, rörelse och 
med god tillgänglighet.  
Vårt sätt att hantera trafikbullerfrågorna vid planering och 
byggande får konsekvenser för många människor under en 
lång tid. En utmaning men också en möjlighet för dagens 
samhällsaktörer är att minska klimatpåverkan och samtidigt 
inte göra avkall på tillgänglighet, ekonomisk tillväxt och 
människors miljörelaterade hälsa. Det finns goda exempel 
som visar på sådana möjligheter.  
 
Så gör Stockholms län 
Att skapa en samsyn mellan olika aktörer i samhället är 
viktigt. Saknas det på central nivå får man ta tag i det på 
regional nivå. Så har man gjort i Stockholms län sedan 
flera år. Redan hösten 2005 startade i Stockholms län ett 
regionalt bullernätverk med Länsstyrelsen i Stockholm som 
samordnande kraft. Med i samordningsgruppen för nätverket 
finns även Stockholms stad och Karolinska Institutets 
folkhälsoakademi, på uppdrag av Stockholms läns landsting.  
Nätverkets syfte är att öka kompetensen om buller bland 
aktörer i regionen samt att skapa förutsättningar för att på 
sikt nå miljömålen som rör buller. Nätverket ska vara ett 
forum för diskussion och dialog och bidra till en samsyn 
mellan olika yrkeskategorier men också mellan olika aktörer 
och ge möjlighet till samarbete mellan kommunerna. Oftast 
är även regionala företrädare för de statliga verken samt 
konsulter med på möten och seminarier.  
Sedan starten har ett antal seminarier och studiebesök för att 
hitta goda exempel genomförts. Särskilt fokus har dels varit 
kartläggning av buller, dels att ge exempel på åtgärder för 
lägre ljudnivåer. Se vidare www.bullernatverket.se 
Charlotta Sundelin, planavdelningen vid Stockholms 
länsstyrelse, är med i Bullernätverkets samordningsgrupp.  
– Styrkan är att vi har olika yrkeskompetenser – det är den 
stora fördelen med att jobba som vi gör, säger Charlotta 
Sundelin. Tillsammans täcker vi ett väldigt stort område 

– från planering och nybyggnation till klagomål inom 
hälsoskyddet. Buller är dock en stor utmaning i sig, det tar ett 
tag innan man förstår komplexiteten. 
 
ökande biltrafik 
Trots att vi vet väldigt mycket om bullrets negativa effekter 
på människors hälsa och trots att många åtgärder vidtagits 
för att få ner höga ljudnivåer, särskilt längs vägar som 
Vägverket ansvarar för men även längs kommunala vägar, 
så ökar antalet människor som utsätts för bullernivåer över 
gällande riktvärden. Enligt en rapport framtagen på uppdrag 
av Naturvårdsverket beror ökningen framför allt på att 
personbilstrafiken har ökat med cirka 10 procent och den 
tunga trafiken ökade med cirka 30 procent mellan år 2000 
och år 2006. Dessutom har befolkningen ökat med 3 procent, 
främst i tätorter.  
Under senare år har flera aktörer påpekat behoven 
av förtätning av städer. Förtätning anses vara bra ur 
miljösynpunkt eftersom behovet av transporter minskar och 
underlaget för kollektivtrafiken ökar. Samtidigt finns det 
nackdelar med förtätning. Förtätning kan enligt en rapport 
från Boverket leda till färre grönområden i städerna och 
att fler människor blir utsatta för hälsofarligt buller och 
luftföroreningar. 
  
Otydliga myndighetskrav 
För att minska hälsoriskerna för människor har samhället 
satt upp ramar för planläggning och byggande av bostäder i 
bullerutsatta miljöer. För att detta ska fungera på ett bra och 
tydligt sätt är det angeläget att det regelverk som finns är 
tydligt, konsekvent och samordnat. Riksrevisionen har i en 
rapport som presenterades i somras (RiR 2009:5) beskrivit 
hur otydliga och ibland motsägelsefulla signalerna är både 
från regeringen och från de centrala berörda myndigheterna.  
I brist på central samsyn har det i landet utvecklats ett 20-tal 
olika tolkningar av hur riktvärdena för buller ska hanteras 
av respektive länsstyrelse. Detta i sin tur leder till oklara 
förutsättningar för kommunerna. En process måste till på 
central nivå vad gäller samsyn mellan olika intressen och 
parter vilket gör det mer tydligt för kommunerna vad som 
gäller för befintliga bostäder och vid planering av bostäder i 
bullerutsatta områden. 
 
Bullerprojekt 2010 
På grund av denna brist på samsyn bland de centralt 
ansvariga myndigheterna, har Sveriges Kommuner och 
Landsting valt att under några år prioritera arbetet med att 
hitta en gemensam syn på bullerfrågan och föra ut denna till 
kommunerna och andra berörda samhällsaktörer.  Projektet 
även ska öka kunskapen om hur åtgärdsarbetet kan bedrivas 
på ett bra och konstruktivt sätt. Förbundet anser att detta är 
det mest väsentliga för att långsiktigt komma framåt inom 
bullerområdet. 
 
Kerstin Blom Bokliden, handläggare, Sveriges Kommuner och 
Landsting  
Magnus Lindqvist, Stockholms miljöförvaltning/Boverket

B

<<
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olitiker, stadsplanerare, arkitekter, 
forskare, företagare och 
teknikkonsulter som arbetar med 
att skapa hållbara städer diskuterar 

oftast problematiken med kollegor inom det 
egna facket. När dessa yrkeskategorier i stället 
samlas och delar med sig av tankar och idéer, 
blir samtalet mer dynamiskt och kreativa 
lösningar växer fram. Det är själva syftet 
med Växjösamtalet som i slutet av november 
arrangerades för sjätte gången.  

Pernilla Knutsson från Delegationen För 
Hållbara Städer, som tillsattes av regeringen 
2008, berättade om uppdraget fram till 
2010. Delegationen har under två års tid 340 
miljoner kronor till sitt förfogande att dela ut 
till kommuner med goda investeringar eller 
planeringsprojekt för att skapa hållbara städer. 
Hittills hade sammanlagt 78 ansökningar 
kommit in, ganska jämt fördelat mellan stora, 
medelstora och mindre kommuner över hela 
landet.

p

Klimatsmarta kommunikationer avgörande
Växjösamtalet om Hållbara städer

Årets Växjösamtal om Hållbara städer handlade till stor del om hållbara 
trafiksystem för att minska koldioxidutsläppen och samtidigt skapa social 
och ekonomisk hållbarhet. för att uppnå detta krävs att stadsplaneringen 
sker utifrån stadens resecentrum och att medborgarna väljer att åka 
kollektivt, cykla eller gå, i stället för att ta bilen. 
Av Mikael Svensson, frilansjournalist 

Planerna på hållbara 
trafiksystem 
innefattar bl a 
spårbilar, sk pod 
cars. Nätverket 
Kompass (Kommuner 
som Prövar Att 
Satsa på Spårbilar) 
bildades 2008. 
Uppsala och 
Värmdö har visat 
stort intresse, men 
även i många andra 
kommuner pågår 
diskussioner och 
försök. En spårbil 
är ett förarlöst, 
spårbundet fordon, 
lika stort som en 
bil. Spårbilen åker 
på ett nätverk av 
högbanor och man 
kallar på den med 
hit-knappen, ungefär 
som en hiss.
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Vad är Växjösamtalet? 
Tanken är enkel. Vi är många som arbetar med bostäder, 
byggande och planering. Vi har olika utgångspunkter 
som politiker, forskare och praktiker. Alla har vi kunskap, 
erfarenheter, problem och idéer. Men vi sitter på våra 
kammare, i kollegornas trånga samförstånd. Med 
Växjösamtalet vill vi lyfta frågorna till en gemensam 
arena, låta olika kunskap och perspektiv korsas. Samtalet 
utgår från givna frågor men löper fritt och med gott 
om tid. Svaren tecknas ner och blir tillsammans med 
frågorna dokumenterad kunskap. Till det lägger vi god 
mat, samvaro och intressanta utflykter. 
I gruppen bakom arrangemanget fanns i år Delegationen 
för hållbara städer, Sveriges Arkitekter, Växjö universitet, 
Centrum för byggande och boende med trä, Växjö 
kommunföretag AB, Växjö kommun, Sveriges tekniska 
forskningsinstitut samt Sveriges stadsarkitektförening.

- Det visar att det arbetas med hållbara stadsutveckling på 
många olika håll, sa Pernilla Knutsson.

Samtalsdeltagarna delades i mindre grupper och 
samtalsledare för en av dessa var Stellan Lundberg, chef för 
samhällsplanering inom ÅF Infrastruktur AB, och en av de 
15 medlemmarna i Delegation För Hållbara Städer.      
Samtalet handlade mycket om hur man skapar hållbara 
trafiksystem - allt från en annorlunda sophantering till att 
utveckla spårtaxi som kör på luftburen räls för att minimera 
trafiken på marken. 
 
Klimatneutrala system gynnar kvinnor 
Ett hållbart trafiksystem är dock inte enbart en lokal 
angelägenhet, utan lika mycket en regional fråga. 
Utgångspunkten är klimatneutrala trafiksystem, i huvudsak 
spårbundna, med elförsörjning från vindkraft för att 
eliminera utsläppen av koldioxid.  
Stadsplaneringen måste ske utifrån social hållbarhet, 
framförallt med hänsyn till hur arbetsmarknaden för kvinnor 
ser ut.

- De flesta jobben för kvinnor finns i städer med läns- 
och utbildningscentra, medan orterna i periferin och 
på landsbygden domineras av industrijobb. Det skapar 
en obalans som bara kan överbryggas med väl utbyggda 
och klimatsmarta kommunikationer, så att man enkelt 
kan dagspendla till en arbetsplats som ligger sju till åtta 
mil bort. Annars blir det överskott av kvinnor där deras 
arbetsmarknad finns och underskott på industriorterna, 
säger Stellan Lundberg. Bättre pendlingslösningar främjar 
även möjligheterna förungdomar att nå högre utbildning 
och fortbildning för de som redan är etablerade på 
arbetsmarknaden.

- Samtidigt bidrar detta till den ekonomiska hållbarheten, 
eftersom arbetsmarknaden blir bredare och arbetslösheten 
kan reduceras. 

Därför kan inte enskilda städer eller kommuner enbart 
planera utifrån sina egna behov. Det måste vara ett samspel 
med hela regionen för att hitta de bästa lösningarna. En 
strategisk miljöplanering måste i sammanhanget utgå från 
stadens resecentrum.

- Universitet, högskola, sjukhus, gymnasieskolor och större 
arbetsplatser inom tjänstesektorn ska placeras i anslutning 
till stadens tågstation så att det är enkelt och smidigt att resa 
kollektivt. Samtidigt ska det finnas väl utbyggda gång- och 
cykelbanor som ansluter till kollektivtrafiken.

Lokalt får framtida stadsplanering inte bygga in barriärer 
mellan ”fina” bostadsområden och de som är mindre 
attraktiva. Social hållbarhet motverka segregation och skapar 
en helhet som alla tjänar på. 
 
Konsumtionen ett problem 
Ökad konsumtion bidrar till högre välfärd, men ökar 
påfrestningarna på stadsmiljön. Ett nutidsfenomen är 
tillkomsten av gigantiska köpcentrum i städernas utkanter, 
dit innevånarna tar bilen i stället för att åka kollektivt.  
- Många veckohandlar och måste då ta bilen. Det är något 
som jag är frågande till eftersom många hushåll består av 
en till två personer och då finns inte samma behov av att 
storhandla, sa Kerstin Ainouz, stadsarkitekt i Nybro, som är 
en ort där man samlat de flesta butikerna i centrum och två 
tredjedelar innevånarna har mindre än fem kilometer att ta 

sig för att handla.
En enkätundersökning visade att merparten av dessa tar 

sig dit med kollektivtrafik, eller genom att cykla eller gå. 
Bland den tredjedel som bodde längre än fem kilometer från 
butikerna, uppgav nästan alla att de använde bilen när de 
skulle åka och handla. 

Stellan Lundberg berättade om ett liknande fenomen 
i Härnösand där samhället klyvs i två delar av E 4:an. De 
som bor på ”fel” sida motorvägen har fortfarande en kort 
sträcka in till centrum, men använder ändå nästan alltid bilen 
eftersom motorvägsbarriären gör att centrum upplevs ligga 
längre bort.   
 
Förtätning 
Att krympa städerna genom förtätning, med fler 
flerbostadshus i stället för enskilda villor, är nödvändigt 
eftersom den globala urbaniseringen innebär att en miljard 
människor kommer att flytta från landsbygd till städer inom 
de närmaste 20 åren. Trenden i Sverige har varit att allt 
fler bor fler i enskilda villor och vi använder ungefär 40-45 
kvadratmeter boyta per person, vilket är ungefär dubbelt så 
mycket jämfört med 70-talet.

Ett problem med dagens överkonsumtion är avfallet som 
måste transporteras från bostadsområdena. I dag sker det 
uteslutande med stora och tunga fordon som både tar plats 
och släpper ut koldioxid. I samtalen fördes det bland annat 
fram förslag på en sopsug, en slags kanal från hushållet som 
leder till en avfallsterminal med upp till åtta olika behållare 
för att kunna sortera soporna. Uppsamlingen av soporna sker 
på olika klockslag, vilket kan innebära att klockan åtta på 
morgonen slängs alla pappförpackningar. Klockan tolv sker 
tömning av matavfall som går till sin fraktion och så vidare. 
Vinsten med systemet är att bilen som transporterar soporna 
bara behöver åka till en punkt, i stället för att tömma varje 
hushålls enskilda sopkärl

- Sammantaget visade samtalet tydligt att långsiktig 
hållbarhet kräver helhetstänkande i planeringen över både 
sektorsgränser och kommungränser, summerade Stellan 
Lundberg.

<<
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Småskalig vindkraft har  
en pedagogisk poäng
intresset för småskaliga vindkraftverk i urbana miljöer och dess 
närhet ökar i Sverige. i malmö stad, med målet att all energi i staden 
ska vara förnybar till 2030, samt att stadens förvaltning ska vara 
klimatneutral till 2020, planerar serviceförvaltningen att bygga en 
demonstrationsanläggning för småskalig vindkraft. Vindkraftverket 
Boel i Norra hamnen försörjer hela Bo01-området med el. man ser en 
pedagogisk poäng i att människor som ser anläggningen kan koppla den 
till den el som används i det egna bostadsområdet. 
Av Christina Adlers, frilansjournalist

Ill. Lalla Lindström
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örhoppningen var från början att 
ha åtminstone ett av anläggningens 
verk på plats under december 2009, 
men marknadssegmentet småskalig 

vindkraft är omogen. berättar Joakim 
Nordqvist, klimatstrateg på miljöförvaltningens 
klimat- och energienhet.  
-Det är inte lätt att hitta rätt i snårskogen av 
tillverkare och leverantörer av små snurror. I den 
första upphandlingsrundan fick vi in många 
intresseanmälningar, av dem var 17 konkreta 
anbud, men ingen av dessa leverantörer verkade 
fullt ut ha förstått vår kravspecifikation. 
Vi antar därför att några av de mer seriösa 
aktörerna drog sig ur utan att alls ha lämnat 
anbud. Detta lär oss bland annat att fundera 
över vilka frågor vi ska ställa och hur vi ska 
ställa dem. Nu börjar vi om och räknar med 
att anläggningen på Svågertorp kan påbörjas i 
sommar,  
Malmö satsar mycket på hållbar 
stadsutveckling och ett långsiktigt, hållbart 
energisystem. Som en del av förverkligandet 
av stadens energistrategi ingår att undersöka 
förutsättningarna för små vindkraftverk 
placerade i urban och periurban miljö. Och 
försök pågår, serviceförvaltningen, som är 
ansvarig för vindkraftsdriften i kommunen, 
testar sedan 2008 en vindboll på en mast på 0,5 
kilowatt i stadsdelen Rosengård.  
 
Vingarna föll till marken 
Det är ett växthus med biodling som på så sätt 
får lokalt producerad el. Augustenborgsskolan i 
en annan del av staden får sedan ett år tillbaka 
en del av sin el från en snurra på 6 kilowatt. 
Däremot blev det platt fall för det vindkraftverk 
på 25 kilowatt som sattes upp i Sege Park förra 
våren. Den togs i bruk i höstas men efter bara 
några timmar föll vingarna till marken. 
-Leverantören hade vid tillfället fortfarande 
ansvaret för verket och varför det gick sönder på 
det här sättet vet man ännu inte. Kommunen 
har initierat en oberoende haveriutredning 
som ska utreda olyckan, men haveriet i Sege 
är en bekräftelse på hur viktigt det är att även 
som köpare ha god kunskap om tekniken. 
Kommunen gjorde 2009 en studieresa till 
Nederländerna, där det liksom i Storbritannien 
redan finns en hel del tillämpningar av 
småskalig vindkraft. Men erfarenheter därifrån 
visar att det är lätt att trampa i klaveret. Vi 
hoppas kunna lära av dem för att inte igen göra 
samma typer av misstag. Demonstrationsparken 
på Svågertorp blir ett avstamp utifrån denna 

målsättning, säger Joakim Nordqvist.  
Lokaliseringen av vindkraftverk är alltid 
viktig. Vindförutsättningarna skiftar bland 
annat beroende på om verken är havsbaserade, 
placerade på landsbygden eller i staden. Det 
behöver blåsa jämnt och bra. Malmö stad 
tänker därför utföra en vindmätningsserie på 
intressanta platser runt om i kommunen för att 
få kunskap om lokala vindprofiler. Variationer 
i den närliggande topografin, som träd eller 
hus, skapar turbulens och i ostadiga vindlägen 
levererar de flesta vindkraftverk dåligt. Joakim 
Nordqvist menar att platsspecifik kunskap 
om vindförhållandena är en nödvändig faktor 
att ta med i analysen, när man vill investera i 
vindkraft. 
 
Halverad energiförbrukning 
För Malmö stad är målet att på sikt minska 
energiförbrukningen med 50 procent 
i de kommunalt ägda byggnaderna. 
Serviceförvaltningen har ambitionen att driva 
anläggningar i egen regi för att med förnybar 
energi bidra till kvarvarande energibehov, bland 
annat i form av el från vindkraftverk.  
-Malmö stad vill därför studera vindkraft 
ur ett brett perspektiv och tittar på alla 
storleksordningar. Man kan till exempel tänka 
sig medelstora vindsnurror i industriområden 
och längs Yttre Ringvägen. Även området 
runt kalkbrottet i Limhamn skulle kunna 
vara en lämplig plats, särskilt om man sätter 
elproduktionen därifrån i relation till den 

F

Kan Malmöprojektet 
bli ett genombrott 
för den vertikala 
vindkraftstekniken? 
Foto:  
Mikael Wallersted
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stadsdel som håller på att byggas upp vid 
Hyllievång. Så fungerar det med vindkraftverket 
Boel i Norra hamnen, vilket försörjer hela Bo01-
området med el. Det finns en pedagogisk poäng 
med att människor som ser anläggningen kan 
koppla den till den el som används i det egna 
bostadsområdet, säger Joakim Nordqvist.  
Planer finns också på storskalig vindkraft 
i Malmö och Norra hamnen, där det är 
tänkt att två till tre stora vindkraftverk i 6 
megawatt-klassen ska placeras. Verken kommer 
att bli landmärken och synas på långt håll. 
Platsen torde ha ett gynnsamt vindläge och 
stör inte någon näraliggande bebyggelse. En 
tillståndsprocess pågår och en dialog förs 

mellan kommunens olika förvaltningar och 
hamnföretaget Copenhagen Malmö Port.  
 
Stor vindkraftsproducent 
Skåne är en stor vindkraftsproducent och 
alltfler kommuner och fastighetsföretag är 
intresserade av att etablera större och mindre 
vindkraftverk. För att fånga upp kunskaper 
och erfarenheter av vindkraft och etableringar 
bildades i augusti i fjol den ideella föreningen 
Skånes vindkraftsakademi. Miljöförvaltningen 
i Malmö är en av grundarna men bakom 
står dessutom serviceförvaltningen, Malmö 
högskola, SLU Alnarp, Energikontoret Skåne 
och Mellanrum AB (ett företag som arbetar 
med gestaltning av vindkraftverk).  Den ideella 
föreningen vill vara ett forum och en resurs 
för både offentlig sektor, forskningsaktörer, 
näringsliv, föreningar och privatpersoner 
vilka är intresserade av förutsättningar 
för vindkraftverk. Joakim Nordqvist är 
verksamhetsledare i föreningen. 
-Vi behöver ta till oss erfarenheter av varandra 
för att lära oss. Målsättningen är att stödja 
kunskaps- och erfarenhetsutveckling så att de 
etableringar som sker görs på ett säkert sätt och 
bidrar till ett hållbarare Skåne. Genom Skånes 
vindkraftsakademis hemsida som är under 
uppbyggnad, ska man kunna följa vad som 
händer. Föreningen fäster stor vikt vid teknik 
och ekonomi, men en viktig aspekt är också den 
visuella gestaltningen och där har service- och 
miljöförvaltningarna ingen större kunskap i 
dag. Min roll är bland annat att utveckla och 
samordna verksamheten med medlemsmöten, 

Vildvuxen marknad för små 
vindkraftverk 
Allt fler svenskar vill producera sin egen el med ett litet 
vindkraftverk. Men kunderna kan inte lita på leverantörernas 
löften, visar en rapport från Chalmers. 
Den småskalig vindkraftens marknad har utvärderats 
av Erika Thorstensson, som undersökt marknaden i ett 
examensarbete vid Chalmers. 
- De som säljer vindkraftverken skryter med prestanda som 
är omöjliga att kontrollera om man inte är expert, säger hon. 
Dessutom utgår de ofta från vindhastigheter som är mycket 
högre än de man kan få när man har turbinen monterad på 
12-15 meters höjd.   
Efterfrågan på små vindkraftverk växer snabbt. För tio år 
sedan fanns det bara tre leverantörer. I dag rör det om 
nästan 30. Det är Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket 
som kontrollerar att vindkraftverken är säkra. Det är svårt 
för konsumenterna att få köpråd och det är ännu svårare 
att hitta någonstans att klaga. För att göra marknaden mer 
seriös och överskådlig efterlyser Thorstensson oberoende 

provanläggningar. Den här typen av certifiering av en 
tredje part finns redan när det gäller större vindkraftverk.  
Om marknaden inte stramas upp kan det leda till att 
konsumenterna överger den småskaliga vindkraften, tror 
Erika Thorstensson.  
Erika Thorstenssons rapport ”Small-scale wind turbines” - 
ett examensarbete på mastersnivå vid Chalmers - är ett av 
de få försöken att utvärdera den svenska marknaden för 
småskalig vindkraft. Hennes kritik kan sammanfattas i tre 
punkter:  
•Leverantörerna sätter ihop komponenter som inte är 
ordentligt testade och där det mycket svårt att kontrollera 
om prestanda stämmer.  
•Tillverkarna och importörerna utgår ofta från 
vindhastigheter runt 7 m/s när de räknar på produktion och 
avbetalningstider. Men så bra förhållanden råder nästan 
aldrig i verkligheten.  
•Turbinerna monteras på för låga torn, omgivna av hus 
och hög skog. Det ger byig och turbulent vind - och 
därmed en mycket nyckfull och i slutändan låg produktion.
forskningsinstitut samt Sveriges stadsarkitektförening.

Familjebostäder 
har monterat 
ett kinesiskt 
vindkraftverk 
på ett av sina 
hus i Göteborg. 
Vindkraftverket är 
på 6 kW och kostade 
cirka 320 000 kronor. 
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nätverk och medlemsvärvning. 
 
Föra ut lärdomar 
Skånes vindkraftsakademi kommer att 
följa den tilltänkta demonstrationsparken i 
Svågertorp. Syftet med de 8-12 verken som 
är tänkta att placeras, blir att ta reda på hur 
ett urval av de idag tillgängliga småverken 
fungerar i drift. Kunskapen blir till nytta för 
serviceförvaltningen, men erfarenheterna blir 
också värdefulla för hela marknaden och andra 
intresserade aktörer. Kommunen har sökt 
temporärt femårigt bygglov för projektet och 
man kommer bland annat studera uteffekt, 
ljud och vibrationer vid olika vind- och 
väderförhållanden. Resultaten kommer att 
ligga till grund för om och hur kommunen ska 
satsa på småskalig vindkraft. Det finns också 
planer på ett kompetenscenter om vindkraft 
för allmänheten. Kommunen har fått stöd 
från energimyndigheten för att utveckla 
verksamheten. 
-Malmö stad är en stor aktör och vi har kommit 
en bit på väg och lärt oss mycket som kan vara 
till gagn för andra. Men innan staden kan ta 
ett beslut om en utvidgad satsning på småskalig 
vindkraft krävs mer kunskap och erfarenhet. 
Genom Skånes vindkraftsakademi och det 
planerade kompetenscentret kan vi föra ut 
de lärdomar vi skaffar oss av att driva små 
vindkraftverk på Svågertorp och andra ställen. 
Vi har många utmaningar att brottas med 
och det finns både problem och möjligheter. 
Gör vi rätt kommer etableringen av småskalig 
vindkraft förhoppningsvis att ses som något 
positivt ur energisynpunkt och naturligt ur 

estetisk synvinkel. Jag skulle själv tycka det var 
trevligt om små och större vindkraftverk blir en 
del av den periurbana och urbana miljön, såväl  
kommunägda som privata, säger Joakim 
Nordqvist. 

Vertikala verk 
Västra Hamnen och Hyllie – två nya stadsdelar 
i Malmö – blir en experimentverkstad för 
den nya gröna energitrenden – vindkraft 
mitt i stan. Det prövas redan i England och 
nu vill Malmö bli först i Sverige. Boverket har 
beviljat Malmö stad bidrag till en utredning 
om vindkraftverk direkt på husen i Västra 
Hamnen och i stadsdelen Hyllie, där ett helt 
nytt bostadsområde och centrum planeras 
.Utredningen beräknas kosta 600.000 kronor 
och Boverket står för hälften av kostnaderna. 
Man ska nu inventera marknaden på olika 
typer av små turbiner som skulle kunna 
passa in i storstaden. Det gäller både turbiner 
som kan sättas på husen och lite ovanligare, 
fristående vindkraftverk. Malmöprojektet kan 
bli ett genombrott för vertikala vindkraftverk 
i Sverige, alltså vindkraftverk som inte har 
propellrar utan ”vindor” som snurrar vertikalt.

Bakslag för vindkraften 
Under 2009 uppfördes över 200 vindkraftverk med en sammanlagd 
effekt på ca 500 mW. Det var en fördubbling jämfört med året innan. 
Branschorganisationen Svensk Vindenergi befarar en kraftig tillbakagång 
i år, framförallt pga bristen på finansiering.  
De två största planerade verken, Kriegers Flak i Östersjön och Stora 
Middelgrund utanför Hallandkusten har lagts på is pga bristande 
lönsamhet. Regeringen har hittills sagt nej  till riktat stöd till havsbaserad 
vindkraft, som är den dyraste formen. Ett EU-direktiv från 2009 kan på 
sikt innebära att andra EU-länder vill sponsra svenska havsbaserade verk i 
utbyte mot en del av produktionen. 

Marknadsöversikt 
I juni i år publicerades också en marknadsöversikt gjord av Svensk 
Vindkraftförening på uppdrag av Energimyndigheten.  
• Det finns nu tio svenska företag som utvecklar och konstruerar små 
vindkraftverk varav två tillverkare utvecklar vertikalaxlade vindturbiner. 
Generatorernas effekt sträcker sig från 0,75 kW upp till 200 kW.  
• Det finns ytterligare två företag som utvecklar egna elsystem för 
importerade kinesiska vindkraftverk och säljer under eget svenskt 
varumärke.  
• Övriga 16 företag på den svenska marknaden är återförsäljare eller 
distributörer och säljer importerade vindkraftverk från 0,2 kW upp till 80 
kW generatoreffekt.  
Källa: Ny Teknik

<<
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att bygga sin egen stad
i utkanten av den sydtyska staden freiburg ligger den nybyggda 
stadsdelen Vauban med 5500 invånare. Här har de boende designat 
sina egna lågenergihus och förvisat bilarna från gatan. med solens hjälp 
har området nästan blivit självförsörjande på värme och elektricitet. i tre 
avsnitt berättar frilansjournalisten Henrik andersson om Vauban som är 
en av europas mest hållbara städer. 
Av Henrik Andersson, frilansjournalist

Artikel-
serie

VAUBAN

1/3
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står det under den 
två meter höga 

väggmålningen av Pippi Långstrump på ett av studenthusen 
vid huvudinfarten till Vauban. Pippi verkar vara stor i 
Tyskland och efter en kort rundvandring i stadsdelen förstår 
jag varför - inget hus är det andra likt. Ett och samma 
flerfamiljshus är ofta uppdelat i olika sektioner som skiljer sig 
åt i färg, form och ytmaterial.  
Övervåningen kan vara klädd med träpanel och 
bottenvåningen med natursten. Fönstren är små och runda 
eller stora som skyltfönster för att maximera ljusinsläppet. 
Taken används till altaner om inte ytan upptas av en 
nyanlagd gräsmatta. På ett tak har någon monterat upp ett 
fullskaligt växthus. Från balkongen ner till markplan är 
trädgårdstrappor vanliga och mellan två grannhus finns en 
inglasad passage över gatan. Husen är målade i olika färger 
och det känns som om en galen konstnär dragit fram över 
staden och använt alla kulörer förutom svart.  
Den enda gemensamma nämnaren verkar vara solfångar- och 
solcellsanläggningarna på taken. Mellan husen kan man hitta 
mikroskopiska kolonilotter, vildvuxna skogar och till och 
med ett litet anlagt kärr. Stadens fem gröna parker har alla 
olika teman. Det enda som verkar vara planerat i förväg är det 
rätlinjiga gatunätet samt spårvagnslinjen som delar stadsdelen 
i två lika stora delar.

Medborgerligt initiativ 
Vaubans varierade arkitektur är inte en galen stadsplanerares 
verk utan en konsekvens av de många medborgerliga initiativ 
som togs under uppbyggnadsfasen. Staden uppfördes utifrån 
en grön vision som ett tjugotal miljöintresserade Freiburgbor 
utformade i början på nittiotalet.  
De planerade att realisera en toppmodern ekologisk stadsdel 
i det område som den franska armén skulle lämna efter sig 
(Vauban var en fransk armébas mellan 1945 till 1992).  
Riktlinjerna drogs upp i några workshops om energi, trafik, 
byggande, lokal ekonomi, jämlikhet och kulturliv. Centralt 
i visionen var deltagande demokrati där majoriteten av 
stadens framtida beslut skulle fattas av de boende. Alla 
invånare skulle få rätt att designa sina egna hus, bestämma 
hur parkerna skulle se ut och besluta om de ville ha biltrafik 
på bakgatan. Förslaget skickades in till en internationell 
arkitekttävling om hållbara städer – där de vann första 
pris – samt till Freiburgs politiker, som beslutade att 
projektgruppens stadsplan och medborgarinflytandemodell 
skulle gälla. Freiburgs stadsplanerare fick dock ansvaret 
att sätta upp minimala riktlinjer för den gemensamma 
infrastrukturen såsom vatten och avlopp, 
gatunät och kollektivtrafik.  
 

”Vi skapar vår värld som vi vill”

Små odlingslotter 
finns på flera håll 
mellan husen.
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Byggkollektiv 
Samma år som militärerna drog sig tillbaka började 
miljöintresserade studenter och konstnärer inkvartera sig i de 
övergivna barackerna. Med kommunens tillstånd började de 
renovera kasernerna och bygga om dem till miljövänliga 
kollektivtboenden. Vauban blev snabbt en hemvist för 
människor med alternativa politiska och ekologiska idéer. 
Många av de boende kände varandra sedan tidigare via 
studier, arbete eller sociala projekt. Uppgiften för den 
nystartade organisationen ”Forum Vauban” blev att samla in 
de nyinflyttades åsikter och förslag och hjälpa till att realisera 
dem. För att organisationen skulle vara trovärdig i sin 
representation av medborgarna gjordes den oberoende från 
kommunens inflytande genom att medlen för de 4 
heltidstjänsterna betalades av EU.  
Forumets första förslag handlade om att byggkollektiv - en ny 
form av gemensamt byggande - skulle tillåtas och få företräde 
till Vaubans mark. Enligt Achim Hombach, som arbetar som 
byggkollektivskoordinator i Vauban, är 
byggkollektivmodellen förklaringen till att så många 
miljövänliga hus uppfördes i Vauban. 
– Många människor i Vauban ville bygga ett gemensamt 
flerfamiljshus för sina vänner i formen av ett byggkollektiv. 
Ofta var det studenter som var på väg att bilda familj men 
som samtidigt ville behålla känslan av ett boende i samvaro 
med andra. Projektet initierades genom att ett tiotal familjer 
fastställde att de ville bo tillsammans. Genom byggkollektivet 
köpte de en bit mark från kommunen och sedan planerade de 

huset tillsammans. En planritning upprättades där de 
bestämde vilka rumstyper de ville ha, exteriörens utformning 
och färger samt värmesystem och energilösningar.  
Eftersom många av familjemedlemmarna var starkt 
miljömedvetna ville de ha ett välisolerat hus, byggt med 
naturliga byggmaterial och utrustat med förnybar energi från 
solceller och solfångare. En arkitekt anlitades sedan för att sy 
ihop ett förslag över idéerna. När detta var klart hyrde man in 
en byggfirma som byggde huset, om man inte byggde det själv, 
säger Achim. 
 
passivhusstandard 
Enligt Carsten Sperling, som forskar i stadsplanering på 
Aachens Universitet, hade den miljövänliga byggstandarden i 
Vauban blivit avsevärt lägre om det inte vore för 
byggkollektivmodellen – som har används i hälften av 
stadsdelens fastigheter. De 217 lägenheterna med 
passivhusstandard hade exempelvis aldrig realiserats. Ett 
passivhus är ett hus med extremt låg energiförbrukning som 
genom effektiv isolering minimerar värmeförlusterna. Huset 
omvandlar också i många fall solinstrålningen till varmvatten 
eller elektricitet med hjälp av solfångar- och 
solcellsanläggningar. Ett passivhus har ofta en tiondels så stor 
energiförbrukning som ett vanligt hus och 
energiförbrukningen får inte överstiga 15kWh per 
kvadratmeter bostadsyta och år. Idag ligger den svenska 
byggnormen på 110 kWh/m2. 
Byggkollektivmodellen resulterade bland annat i att 
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Tysklands första flervåningshus, helt byggt i trä, och med 
passivhusstandard byggdes. Många byggprojekt har också 
använt sig av lokala och miljövänliga byggmaterial som trä 
och kalksten trots att ingen byggstandard krävt det. Enligt 
Carsten Sperling är det inte är arkitekten, byggkoordinatorn 
eller byggkollektivformen i sig som gör att husen blir 
miljövänliga, det är istället byggmedlemmarnas kompetens, 
idéer, och engagemang som är avgörande.   
Jämfört med traditionellt byggande tar den fria modellen vara 
på människor skaparlust. 
 
Bättre standard än myndighetskraven 
Andre Abendschön arbetar som stadsplanerare med ansvar 
för Vauban. Han håller med Carsten Sperling om 
byggkollektivens betydelse.  
– I Freiburg införde kommunen redan 1992 ett krav på att all 
nybyggnation på kommunalmark skulle uppfylla kriterierna 
för lågenergihus (65kWh/m2/år). Eftersom detta även gällde 
Vauban byggdes samtliga fastigheter (kontor, skolor, daghem, 
mm) med denna standard. Men byggkollektivformen 
möjliggjorde att de boende frivilligt kunde höja 
energistandarden på sina bostäder till en högre nivå än vad vi 
krävde. Om traditionella byggfirmor hade byggd 
bostadshusen hade de bara uppfyllt minimikraven. 
 
Hälften av alla tak i Vauban har utrustats med solcells- och 
solfångaranläggningar – som årligen producerar 621 000 
KWh elektricitet och genererar 80 % av stadens 

varmvattenbehov. Förutom passivhusen finns det 360 
lägenheter som är av förbättrad lågenergiklass. Det finns även 
60 lägenheter som producerar mer elektricitet än de 
förbrukar – så kallade plusenergihus. I Sverige och Europa 
skulle en restaurering av befintliga bostäder till 
passivhusstandard få stor betydelse då en tredjedel av alla 
växthusgasutsläpp härstammar från bostadssektorn.  
En annan avgörande faktor i utbyggnationen av de 
miljövänliga husen var att byggkollektiven fick företräde till 
Vaubans mark före de stora byggbolagen.  
– Om kommersiella byggfirmor köpt marken hade de enbart 
uppfyllt de gällande byggnormerna och då hade alla 
flerfamiljshus byggts med lågenergistandard. Vanliga företag 
har inga incitament för att gå före, om de bygger ett 
flerfamiljshus för 14 familjer och det vet att 10 av dessa inte 
är intresserade av ett passivhus så bygger det ett vanligt hus 
istället. Byggföretagen är rädda för att bygga något som inte 
går att sälja. Utanför Vauban är det fortfarande vanligt att de 
bygger hus utan någon som helst energistandard, säger 
Achim. 
 
Lägre byggkostnader 
Byggkollektivformen ger även ekonomiska fördelar. Carsten 
Jensen uppskattar att byggkostnaderna är 
mellan 15 - 25 % lägre jämfört med om 
kommersiella företag hade byggt husen. 
Detta beror dels på att färre administrativa 
personer är involverade i projektet - i ett 
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byggkollektiv betalar man bara för en eventuell arkitekt och 
byggkoordinator. Men det beror också på att man slipper 
privata investerare som vill ha avkastning på sitt investerade 
kapital. Byggkollektivet behöver ju inte gå med vinst! Om 
man inkluderar de ekonomiska fördelarna av att bo i ett 
passivhus, med minskade energi kostnader, blir den 
ekonomiska vinsten än större. Achim Hombach berättar att 
ett vanligt 20-tals hus i Freiburg kan ha 
uppvärmningskostnader på 10,000 kr/år. Det är fem gånger 
som mycket som passivhusägaren i Vauban betalar.  
 Vid planeringen av byggkollektivet utformar familjerna även 
området runtomkring huset. De kan exempelvis besluta om 
de vill ha en sandlåda för barnen eller en parkbänk för de 
gamla. Om familjerna planerar trädgårdarna tillsammans 
skapar de ofta en gemensam trädgård istället för individuella. 
Hittills har Byggkollektivplaneringen i Vauban resulterat i att 
vartannat hus utrustats med gemensamma lokaler. Ibland 
byggs den allmänna lokalen som en större stuga på gården. 
Där kan barnen busa ostört eller fester anordnas utan att 
någon i huvudbyggnaden störs. Att samordna gemensamma 
utrymmen med låg nyttjandegrad, såsom gästrum och 
festlokal, är både miljömässigt och ekonomiskt lönsamt. I 
vanliga hus är det sällsynt med allmänna utrymmen då dessa 
lokaler enbart innebär en fördyring för byggherren. 
Enligt Achim fullföljs inte alla byggkollektiv då vissa familjer 
inte kommer överens under designfasen. I några fall har den 
avbrutna planeringen resulterat i att de boende förlorar 
pengar.  
 
grannsamverkan 
Byggkollektiven handlar inte bara om ekologi och ekonomi. 
Många deltar för att få ett mer socialt liv med mer livskvalitet 
- något som vanliga flerfamiljshus ofta inte erbjuder. 
För många hushåll var det största mervärdet att man kan välja 

sina grannar och känner man inte varandra sedan tidigare så 
grundläggs den sociala gemenskapen under planeringsarbetet. 
Achim Hombach berättar att det infann sig en 
nybyggarkänsla under uppbyggnadsfasen av Vauban. 
Grannarna lånade verktyg och hjälpte varandra med 
husbyggnationerna. När huset väl var färdigtbyggt valde 
grannarna att inte anlita externa firmor för den gemensamma 
skötseln. De valde istället att träffas varje söndag för att 
tillsammans utföra arbetet. Ett hushåll kunde exempelvis 
klippa gräsmattan medan ett annat beskar buskarna. En 
annan familj bytte sanden i sandlådan samtidigt som några 
andra tillagade den gemensamma middagen. Enligt Achim 
Hombach handlade det aldrig om att spara tid eller pengar – 
de ville göra det tillsammans!  
I Tyskland är det vanligt med konflikter mellan familjer i 
flerfamiljshus. Någon familj kan exempelvis spela piano för 
högt på söndagen eller ha festat för hårt på lördagen. En 
annan familj kan ha tre barn som väsnas väldigt mycket. I 
Tyskland är det normalt att familjer stämmer varandra i 
domstol på grund av grannosämja. Men enligt Achim 
Hombach finns det inga sådana stämningar från familjer i 
Vauban. 
– Här klipper vi gräset samtidigt som vi pratar om våra 
gemensamma problem. ”Du spelar piano varje söndag 
samtidigt som jag kollar på fotboll, det är hemskt!” Det är i 
den situationen, när man klipper gräs tillsammans, som det är 
möjligt att prata med sina grannar. Det funkar inte lika bra 
att ta upp problemen i trapphuset direkt efter grannarna 
spelat piano. Arbetet skapar ett bra tillfälle att träffas och ta 
upp gemensamma spörsmål, säger Achim. 
 
Ny social struktur 
Enligt Carsten Sperling var det byggkollektiven som lade 
grunden för stadsdelens sociala sammanhållning och 
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medborgarnas ökade miljöengagemang. Byggkollektiven 
skapade en ny social struktur som underlättade för 
människor att komma i kontakt med varandra. Då de boende 
fick möjlighet att själva planera och bygga sina hem stärktes 
även deras generella engagemang för stadsdelens övergripande 
miljöfrågor – något som senare skulle komma väl till pass när 
de kommunala stadsplanerarna motsatte sig invånarnas krav 
på bilfria gator. 
Enligt Achim har byggkollektiven återupprättat den gamla 
bykänslan som tidigare bara fanns på landsbygden. Han 
berättar att det tidvis kan bli jobbigt att hälsa på alla personer 
han känner igen när han promenerar på Vaubans huvudgata. 
Ibland händer det att Achim inte lämnar stadsdelen på flera 
veckor ”- Jag har ju alla mina vänner här” säger han. Achim 
berättar att den tyska identiteten är nedtonad i staden, folk 
känner sig istället mer som ”Vaubanbor”.  
Idag har byggkollektivmodellen och det miljövänliga 
byggandet spridit sig till resten av Freiburg. Andre 
Abendschön berättar att det kommunala bostadsbolaget 
nuförtiden mestadels bygger passivhus runt om i staden. Från 
och med 2009 har också den övergripande stadsplanen 
förändrats. Vaubans miljövänliga lösningar skall nu appliceras 
på de övriga stadsdelarna i staden.

QMC systemet från GEWISS är ett fullkomligt anpassningsbart system 
av uttagscentraler för placering i ett flertal olika miljöer såsom hamnar,
campingar, stadsmiljöer och industrier.
Terminalerna anpassas och bestyckas helt efter kundbehov, och kan 
utrustas med olika typer av uttag, samt utrustas med belysning, energi-
mätning, vattenuttag, fjärravläsningssystem m.m.
QMC enheterna finns för både fasta och mobila installationer i både 
rost-fritt stål och slagtålig teknopolymer. 

GEWISS har även ett stort och brett sortiment av exteriör-, gatu- och fasad-
belysning, kontakta oss eller din lokala elgrossist för mer information.

Stockholm    Karins Väg 7, 194 54 Upplands Väsby, Tfn 08 594 118 30 

QMC - Flexibla uttagscentraler. 

För mer information se www.mwa.se
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Lights in Alingsås

många intresserade blickar riktas idag mot staden Cuxhaven, som utgör ett sorts  
åskådningsobjekt och forskningscentrum när det gäller att bedöma vindkraftens 
effektivitet och finna metoder för att lagra elkraft från vind och sol.  
Text & foto: Markku Björkman, frilansjournalist

Vindkraftens Mecka 
indkraftens kritiker brukar hänvisa till att 
vindkraftverk är fula och ger ifrån sig ett 
lågfrekvent brummande samt att vindkraft 
inte går att lagra. Dessa argument biter föga 

på Tyskland som ligger på andra plats i världen ifråga om 
total vindkraftkapacitet. Numera byggs 75 procent av alla 
tyska vindkraftverk långt utanför landets Nordsjökust 
och problemet med lagringen av vindkraft håller också 
på att lösas, till gagn för en rad kustnära tyska städer 
och kommuner. Medelstora hamnstaden Cuxhaven, i 
närheten av Hamburg, har utvecklats till ett Mecka för 
vindkraftsteknologi. 
Cuxhavens energibehov täcks till femtio procent av 
förnyelsebara energikällor, inklusive 450 megawatt vindkraft 
från drygt 400 vindkraftverk på land och till sjöss, berättar 
stadens överborgmästare Arno Stabbert. 
Staden i delstaten Niedersachsen i nordvästra Tyskland har 
cirka 53 000 invånare, men på sommaren besöks den av 
hundtusentals turister.  
Tyskland satsar hårt på vindkraft till havs. Runt 2020 ska 
vindkraften kunna ge en total effekt på 12 000 MW. Nyligen 
presenterade Cuxhavens kommunstyrelse sina planer på att 
utvidga vindkraften ytterligare. 

 
 

I stället för kärnkraft 
Målet är att bygga så många vindkraftverk att deras kapacitet 
motsvarar ett kärnkraftverk. 
Både anhängare och motståndare, privatpersoner och 
organisationer, har ännu tre månader på sig att yttra sig i 
frågan om vidare utbyggnad av vindkraften. Därefter kan alla 
kommuner, som direkt eller indirekt berörs av utbyggnaden, 
lämna sina remissvar. 
Om projektförslaget går igenom blir Cuxhaven Tysklands 
största producent av vindkraft. Staden är dock redan 
landets största tillverkare av havsbaserade vindkraftverk, 
med en omfattande anläggning vid havet för forskning och 
produktion, berättar Arno Stabbert. 
Vindkraften levereras hitintills av energibolaget EONs 
vindpark, ca 13 mil utanför den tyska Nordsjökusten. Den 
består av 80 vindkraftverk som togs i drift hösten 2009 och 
har en effekt på 400 MW. 
Stabbert vill inte pådyvla ovilliga kommuner vindkraft. Han 
menar att de som fruktar att deras landskapsbild påverkas 
negativt och att investerings- och avskrivningen på dyra 
investeringar till havs gör att deras el blir 2 till 3 gånger 
dyrare än på land, måste söka andra alternativa lösningar. 
-Vindkraften är långtifrån det enda förnyelsebara 
energislaget. Vi använder oss av solkraft också. Vindkraften 
ser vi som ett komplement, som passar oss utmärkt. Hos oss 
blåser det nästan alltid. Endast tidigt på morgnarna kan det 
råda stiltje under ett par timmar. 
Inte bara kommuner kan bygga vindsnurror. Det tyska 
systemet innebär att även ägaren till ett privat vindkraftverk 
får försäkran om ett fast pris på den el han eller hon 
säljer. Dessutom har elbolagen betydligt lägre avgifter för 
nätanslutning och inmatningsabonnemang än det svenska 

systemet.  

V

Cuxhavens vindsnurror i 
morgondimma vid Nordsjöns strand.
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Vindkraftens Mecka 
 
Vindkraft går att lagra 
Länge trodde man att el som kommer från vindkraft går inte 
att lagra. Men nu har politiker och energiexperter i Tyskland 
och andra länder tagit fram ny teknik som gör det möjligt att 
lagra elen i högeffektiva batterier eller som vätgas. 
I Cuxhaven, där fiskerinäringen spelar en stor roll, tydliggörs 
en viktig bit energiframtid. Alltid när det råder överkapacitet 
i kommunens kraftnät på grund av stark vind, aktiveras 
kylaggregaten automatiskt i Cuxhavens stora fryshus. Mojnar 
vinden, stängs aggregaten igen. 
För de djupfrysta fiskarna spelar det mindre roll på 
vilken nivå kylmaskinerna bedrivs. Lagerbyggnaden är 
så bra isolerad, att till och med under sommaren stiger 
temperaturen endast med en grad även om aggregaten är helt 
avstängda under en dag. 
Om temperaturen i fryshuset sänks under en extra blåsig dag 
till minus 25 grader, kan magasinet sedan klara flera dagar 
utan el.  
Eftersom lagrets maskiner körs endast sporadiskt, kan driften 
anpassas till läget på elmarknaden. För företaget Kühlhaus 
utgör detta ett attraktivt affärskoncept. 
-Därmed kan vi sänka våra energikostnader avsevärt, berättar 
chefen Axel Stahlbruck. Enligt marknadens logik är priset 
på elen lägst när det finns mest av den varan. Den som 
koncentrerar sitt förbruk av energi till perioder med stark 
vind kan köpa energin billigare. För ett av Tysklands största 
fryshus handlar det om stora pengar, betonar Stahlbruck. 
 
Optimerat energiförbrukning 
Projektet i Cuxhaven visar att det är möjligt att driva fryshus 
efter tillgång till energi. Ca 200 kilowatt så kallad ”reglerbar 
kapacitet” står nu till staden Cuxhafens förfogande. I 
framtiden bör miljoner elkonsumenter kunna optimera sina 
företag genom att koncentrera sin energiförbrukning till så 
ekonomiskt gynnsamma perioder som möjligt.  
Emellertid talas det om ”energins internet” eftersom 
kraftnäten i framtiden kommer att fungera på ett helt annat 
sätt än tidigare. Tidigare styrdes stora kraftverk centralt 
i syfte att täcka behovet av energi i landets varje hörn. I 
framtiden kommer allt fler elproducenter att använda sig av 

decentraliserad lagring av energi. 
Eftersom de förnyelsebara energiformerna inte kan 
framkallas genom ett knapptryck, kommer stora 
konsumenter och industrin att optimera sitt energibehov med 
hjälp av intelligent och tidsbunden styrningsteknik. 
E-Telligens, som projektet kallas, stöds finansiellt av 
Tysklands industriministerium. Bakom projektet i 
Cuxhaven står energiförsörjaren EWE AG från staden 
Oldenburg, som i sin tur delägs av tyska energijätten, 
EnBW, vars specialområde består i att utarbeta exakta 
vindkraftsprognoser. 
-Med hjälp av vårt projekt blir det möjligt att göra betydligt 
noggrannare prognoser om förnyelsebara energiformer, säger 
Ulrich Focken, chef för företaget Energy & Meteo Systems. 
Fryshuset bidrar enligt honom till att reglera och utvärdera 
prestandan hos en bestämd vindpark.  
Det finns stort intresse för dessa lösningar eftersom 
intelligent styrning minskar behovet av lagring av energi. 
Enligt Focken är dessa nödvändiga för att överhuvudtaget 
kunna hantera vind- och solenergi i framtidens nät. 
 
Olika lagringsmetoder   
Det finns numera även andra metoder att lagra 
överskottsenergi från vindkraftverk. Vid en utbyggnad av 
vindkraft är det nödvändigt med lagringsmöjligheter. 
-I Sverige kan ni exempelvis lagra energi för att inte behöva 
använda fossila - eller kärnbränslen när vindkraften inte kan 
generera nog med el för att möta efterfrågan. Dessa lager 
ska då fyllas på när behovet av el understiger tillgången. En 
lagringsmöjlighet skulle kunna vara att använda ett så kallat 
tryckluftslager, säger Ulrich Focken. Där används el för att 
lagra luft under tryck i stora håligheter i marken och sedan 
låta luften driva en turbin och generator för att generera el vid 
ett senare tillfälle. 
Hydrolager är en annan möjlighet; man pumpar vatten till 
stora reservoarer placerade på höjd, för att sedan när det 
behövs använda reservoaren som ett vattenkraftverk. 
Även lagring i batterier som förvaras i ett eller flera lagerhus 
som sedan kan laddas ur när det behövs är ett alternativ, säger 
Ulrich Focken.

Här vid vindkraftverkens ”fötter” känner man sig liten. Medelstora 
hamnstaden Cuxhaven, i närheten Hamburg, har under senare år 
utvecklats till ett Mecka för vindkraftsteknologi.

Hamnen i Cuxhaven kryllar av utflyktsbåtar på sommaren.
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Lars Åke Holmkvist 
f d tekniske direktören i Jönköping Lars 
Åke Holmkvist, hedersledamot i Svenska 
Kommunal-tekniska föreningen, har 
avlidit i en ålder av 66 år.  
i Vadstena Klosterhotel samlades 
föreningsrepresentanter vid föreningens 
Strategidagar i slutet på november 
2009. från detta tillfälle minns vi särskilt 
Lars Åkes skickliga föredragning i 
nunneklostrets vackra tegelsal om 
sitt och föreningens deltagande i 
ifme(international federation of 
municipal engineering)s World Congress 
i melbourne. Lars Åke skapade som alltid 
god stämning omkring sig. med härliga 
bilder, vakna iakttagelser och med sin 
sedvanliga glimt i ögat, gav han oss en 
fyllig bild av föreningens internationella 
samarbete och sammanhang. När vi 
bara en dryg vecka senare nåddes av budskapet från Jönköping om Lars 
Åkes bortgång, var det är obegripligt att han inte längre fanns bland oss. 
Lars Åke blev 66 år. Han rycktes bort från oss och sina närmaste alltför 
tidigt. inom Jönköpings kommun verkade han som teknisk direktör 
under åren 1994-2008. inom vår förening var Lars Åkes sikte inte minst 
inställt på ifme s världskongress 2012. med iver och struktur deltog han i 
den gemensamma planeringen av det unika arrangemanget tillsammans 
med representanterna från finland och estland. 
Lars Åkes engagemang för föreningen var starkt. Han var föreningens 
ordförande 2002-2007. Vid sin borgång verkade han som ansvarig 
för föreningens internationella verksamhet och ordförande i 
chefskommittén. 
allt som oftast var Lars Åke skribent i vår tidskrift Stadsbyggnad. för sina 
värdefulla insatser för föreningen utsågs Lars Åke 2008 till hedersledamot.  
Lars Åke uppmärksammade alltid människorna runt sig. Han är 
saknad av oss alla och inte minst av våra vänner i det internationella 
kommunaltekniska sammanhanget. många kondoleanser har kommit 
in till föreningen från när och fjärran. Snäll, vänlig, omtänksam och klok 
är genomgående omdömen om Lars Åke. Hans ögon uttryckte en 
”everending youth”. med sin charm och lätthet till ett smittande leende 
var Lars Åke så lätt att ha att göra med. Stor uppskattning förmedlas från 
runt om i världen. 
alla inom kommunaltekniken, som kände Lars Åke, känner stor saknad 
och vi sänder vårt varmaste deltagande till Lars Åkes närmaste. 
Vännerna och kollegorna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, genom 
Inger Sundström, ordförande.

missa inte Stadsbyggnadsdagarna!
Välkommen till svenska Kommunal-tekniska föreningens 
Stadsbyggnadsdagar i Stockholm, den 24-25 mars 2010 på Globen hotell.  
Årets tema är Planera ihop. Vi planerar ihop våra städers olika årsringar 
och samarbetar bättre med hjälp av nya processer och kvalitetstänkande.
Mer information kommer på hemsidan

Positiva signaler för bostadsbyggandet  
i den senaste utgåvan av Bygglovsrapporten.se kan man för första 
gången på nästan två år spåra en uppgång för det förväntade 
bostadsbyggandet i Sverige. Uppgången syns under kvartal 3, 
2009 och avser beviljade bygglovsvolymer för bostadshus mätt i 
kvadratmeter. ”det här kan vara den vändning många gått och väntat 
på under lång tid, även om det förstås är för tidigt att säga något med 
säkerhet. dessutom ser läget väldigt olika ut i olika delar av landet.” 
kommenterar Johan Berglund, Vd på the masterclass Network, som ger 
ut Bygglovsrapporten.se. 
för kontorslokaler ser trenden mer besvärande ut. ”Bygglovsvolymerna 
har trots allt strömmat in på ett tillfredsställande vis under det senaste 
året, men nu syns tydliga orosmoln.” avslutar Berglund. 
Bygglovsrapporten utkommer kvartalsvis och utgör en bearbetning och 
analys av SCB-data. den kan beställas på www.bygglovsrapporten.se .
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Strategidagarna i Vadstena

Under 2000-talet har det vuxit fram en tradition att föreningens styrelse, 
kommittéordföranden och några representanter från respektive 
kommitté samlas för att dra upp de mer långsiktiga riktlinjerna för 
föreningens kommande arbete på olika nivåer. Årets strategidagar ägde 
rum i slutet av november i Vadstenas historiska miljö. 
en nyhet för året var att 10 medlemmar dessutom bjöds in att delta. 
tyvärr var det bara en som nappade.  
Vadstenas stadsarkitekt magnus aréhn inledde med en exposé över 
stadens utveckling, där stadsbilden domineras av klosterbyggnaderna 
och den dithörande verksamheten.  
de olika kommittéerna presenterade sina aktiviteter och planer. 
Nyckelord och begrepp som ofta förekom var rekrytering av yngre, 
hållbarhet och samarbete. (”flöden i stället för stuprör”.) Nytt för i år är 
att styrelsen påbörjat arbetet med att ta fram en arbetsordning och en 
marknadsplan. 
i förslaget till ny marknadsplan understryks vikten av nyrekrytering 
bland kvinnor och ungdomar inom det kommunaltekniska 
verksamhetsområdet. målet är att minst 15% av kommunalteknikerna ska 
vara med i föreningen. mer om denna inriktning kan du läsa i föreningens 
uppdaterade verksamhetsplan som finns på vår hemsida. 
Stadsbyggnads ansvariga utgivare agneta Sundberg och redaktör Barbro 
Larson presenterade sina planer för 2010, med bl a sjösättning av en ny 
hemsida för tidningen samtidigt med årets första nummer.  Hemsidan 
ska på sikt bli interaktiv. 
strategidagarna 2010 hålls den 2-3 december.

Klimatplan för Örebro 
enligt Örebro kommuns nya klimatplan ska den negativa klimatpåverkan 
inom Örebro kommuns gränser minskas med 40 procent per invånare 
2020, räknat från 2000 års nivå. mellan åren 2000 och 2008 har 
klimatbelastningen minskat knappt 8 procent. 
Klimatplanen, som visar vilka förändringar som krävs för att nå målet, är 
ute på samråd fram till 17 februari. den viktigaste delen handlar om vad 
som behöver göras inom energiförsörjning (el, uppvärmning, industri), 
trafik (resor och transporter) samt matkonsumtion. 
Petter arneback, enhetschef vid Örebro kommuns klimatkontor, är 
projektledare för klimatplanen. 
- de flesta åtgärder i klimatplanen är ekonomiskt lönsamma, även om 
en del kräver stora investeringar, sägerhan. det gäller till exempel att 
använda energin effektivare och att bygga ut vindkraften. det handlar 
också om att vi alla behöver förändra våra vanor, men där är kommunens 
roll i första hand att underlätta ett klimatsmart beteende.  
Örebro kommun som organisation vill vara föregångare. därför är målet 
att klimatbelastningen från kommunala verksamheter ska halveras under 
åren 2000-2020. Här ingår också matkonsumtion och de anställdas resor 
utanför kommunens gränser. 
Klimatplanen är ett steg på vägen mot ett klimatsmart Örebro. men 
förändringen till år 2020 är bara ett etappmål. den verkliga utmaningen 
är att nå de klimatmål som världens länder enats om. 
- de målen handlar om att vi ska vara klimatneutrala år 2050, alltså att vi 
människor inte påverkar klimatet alls, säger Petter arneback. 
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Kalendarium 2010
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Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under länken Kalendariet

 
Datum Start Slut adress Stad/Land Plats

FU-möte 2010-01-04 15.00 16.30 Tel.möte    

FU-möte 2010-01-21 18.00 20.30 Tel.möte    

Styrelsemöte 2010-02-05 10.00 16.00 Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4 Stockholm Jungska rummet 

Smtr Gatukommittén 2010-02-10/11 19.00 15.00 Örebro  

Stadsbyggnadsdagar 2010 2010-03-24/25 10.00 15.00 Globen Stockholm  

Styrelsemöte 2010-04-08 09.00 11.00 Tel.möte    

Gatukontorsdagar 2010 2010-05-04/06    Karlstad  

NKS-möte, S.A.T.S. årsmöte 2010-05-06/07    Höfn, Hornafjordi  

Smtr Lantmäterikommittén 2010-05-25   Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 Göteborg  

Lantmäteridagar 2010 2010-05-26/27   Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12 Göteborg Wallenstamsalen 

IFME Board meeting 2010-05-26/29    Danmark  

NKS Redaktörsmöte    2010-06-02    Joensuu  

Styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.) 2010-06-03/04    Plats bestäms senare  

Finlands kommuntekniska för. Årsmöte 2010-06-03/05   Joensuu  

Norsk Kom.tekn. För. Årsmöte 2010-06-13    Arendal  

IFME Board meeting 2010-08-15/18   Boston Convention & Exhibition Center, 415 Summer Street. Boston, MA APWA Congress 

Styrelsemöte 2010-09-07/08 09.00 12.00 Malmö  

KommunalTeknik 2010 2010-09-08/09   Skeppsbron 2  Malmö Malmö Börshus 

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte 2010-09-23/24    Rönne, Bornholm  

NKS-möte 2010-09-28    Tallinn, Light festival ”Light walks in Kadriorg” 

EAME:s årsmöte 2010-09-29    Tallinn  

Smtr MEX-kommittén 2010-11-09 18.00 21.00  Lund  

MEX-dagarna 2010 2010-11-10/11    Lund  

Smtr Lantmäterikommittén 2010-11-23 10.30 18.00 Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Stockholm  

Kommunala Lantmäteridagarna 2010 2010-11-24/25    Stockholm  

KT:s Strategidagar 2010 2010-12-02/03    Prel. i norra Sverige  

Styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.) 2010-12-03 13.00 15.00  Prel. i norra Sverige  

 

 

KALENDARIUM År 2011

Finlands kommuntekniska för. Årsmöte 2011-05-19/20    Åbo  

Gatukontorsdagar 2011 2011-05-03/05    Lund  

NKS-möte Våren    Norge  

KommunalTeknik 2011 sept/okt    Linköping  

NKS-möte sept/okt    Linköping  

 

 

KALENDARIUM År 2012

NKS-möte (i anslutning till IFME-kongressen) 2012-06-??    Helsingfors  

IFME Board meeting 2012-06-03   Finlandiahuset Helsingfors  

Årsmöte FKT 2012-06-04    Helsingfors  

IFME Världskongress 2012-06-04/08   Helsingfors, Tallinn 2012-06-07, Stockholm 2012-06-08  

    Finlandiahuset Helsingfors  

KommunalTeknik 2012 2012-06-06/08   Stockholm/Tallinn/Helsingfors Stockholm  

NKS-möte Hösten    Danmark  

        

 

nYA MEdlEMMAr

andersson Sara SÖdertÄLJe 
Burvall Ulrika SUNdSVaLL 
Stefan  Bergendahl GÖteBorG 

dahlberg Lennart mÖLNLYCKe 
ekman anna KaLmar 
isaksson Karin UmeÅ 

Kero anna ÖreBro 
roos eric LerUm 
tibell Johan GÖteBorG 
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