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Hur gick det med snöröjningen? 
isst är det härligt när vårsolen visar sig och 

börjar tina upp vårt frusna och snötäckta 

land. Vintern har i år varit ovanligt lång, kall 

och snörik. När ni läser detta i början av april har 

säkert vårfloderna gjort sig påminda i stora delar av 

landet genom att t ex ta med sig en vägbank och 

fylla våra källare med vatten. det här är klimat som 

vi förr i tiden var vana med och kunde hantera så att 

medborgarna var ganska nöjda med de tjänster som 

kommunaltekniken levererade. Även om snöröjning 

alltid väcker känslor och ibland tar fram de sämsta 

sidorna hos oss människor. 

Årets vinter har medfört stora påfrestningar och 

medborgarnas tillit till kollektiva tjänster och 

kommunikationer är på mycket låg nivå. frågan är hur 

vi hamnat i det här läget och vad vi kan göra åt det 

tills det är dags igen.

Här i StadSBYGGNad kan vi berika varandra med tips 

på det som vi lyckats med i våra kommuner under 

den gångna vintern. Ni som har bra exempel på 

lyckad snöröjning där både bilar, bussar, gående och 

cyklister har kunnat ta sig fram i vintern kan väl fatta 

pennan och skriva hur ni gjorde. Ni som har dåliga 

exempel är också välkomna med era berättelser. det 

här är en tidskrift där vi läs oss av både goda och 

dåliga exempel.

i den östtyska staden Niederzimmern har man insett 

problemen som kommer efter den snörika vintern 

och erbjuder medborgarna att bli ägare till ett 

potthål. för 50 euro fylls hålet igen och förses med 

bidragsgivarens namn. Något för svenska kommuner?

i Stockholm har snöhanteringen bland annat 

diskuterats utifrån förbudet att tippa den borttagna 

snön i mälaren som varit ett lätt sätt att tidigare år 

bli av med de stora snömängderna. När ny kunskaps 

läggs till grund för förbudet om snötippningen är 

det lätt att inta ståndpunkten att det var bättre förr. 

det snötipparnas förespråkare kanske inte tänker på 

är att mälaren också är vattentäkt för numera alla 25 

kommuner i Storstockholm. Våra vattentäkter ska vi 

vara rädda om så att de räcker även till våra barn och 

barnbarn och deras barn och barnbarn.

till sist måste jag också efterlysa artiklar om hur ni ser 

på de stora klimatförändringar som pågår trots att 

vi i Norden haft en ”normal” vinter i år. Personligen 

anser jag att Köpenhamnsmötet var ett framsteg 

trots att avtalet inte motsvarade förväntningarna om 

ett skarpt, långsiktigt och omfattande avtal för alla 

jordens länder. men tänk så många människor som 

kom tillsammans och diskuterade klimatproblemen 

och olika förslag på lösningar under dessa dagar i 

vårt grannland. min bedömning är att skördetiden 

kommer men att det tar tid. 

Vårt uppdrag här i kommunaltekniska föreningen 

är att fortsätta diskussionen och bidra till långsiktiga 

hållbara lösningar med hänsyn till både den sociala, 

ekologiska och ekonomiska hållbarheten. 

Välkomna med uppslag till artiklar om ni hur ni 

hanterar dessa frågor i kommunerna under 2010.

Agneta Sundberg

Ledamot i föreningens styrelse

vice ordf i kommittén för hållbart samhällsbyggande

ansvarig utgivare för StadSBYGGNad
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Agneta sundberg 
Ansvarig utgivare
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dag dygnet runt

Nya lösningar ger nya möjligheter till pålitlig och 
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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.

Tekis uppdrag är att ge alla Sveriges kommuner tillgång till just det. Och förstås 
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 
också kommunens invånare bättre information. Information som kommer från 
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därför valet av vad som behövs görs utifrån vad verksamheten behöver. 
Inget annat.

Tekis är en ledande 
leverantör av IT-stöd för 
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områden
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  Lokal Vägdata

Tekis-FB
  Fastigheter och Befolkning

Tekis-VM
  Vatten och mark

Tekis-R
  Ärende

Tekis-G
  Generella

TEKIS AB, Box 315, 731 27 Köping • Tel vx 0221-168 70 • www.tekis.se

Pålitlig och effektiv samhällsservice

Invånare Förbindelser Miljö
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inte längre  

fel sorts folk i parken

Foto: Karlstadbuss
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ag minns tydligt ett av mina första egna 
uppdrag som landskapsarkitekt. Det 
var en parksnutt i stockholmstrakten 
som skulle omgestaltas. När jag 

hämtade underlagsmaterialet gav också min 
uppdragsgivare ett råd på vägen:
-Rita inte in för många bänkar. Det är ändå bara 
fel sorts folk som sitter på dem.
Jag kunde faktiskt förstå kommentaren. Detta 
var i början av 1980-talet och på den tiden 
hade parkerna utvecklats till något som kunde 
karakteriseras som avstjälpningsplats för 
samhällets olycksbarn. Parkerna och torgen—
stadens offentliga rum—sågs snarare som ett 
problem än en tillgång. Inte så konstigt då att  
torgen blev parkeringsplatser och parkerna 
sågs som outnyttjade ytor i väntan på bättre 
användning.

Uppdragsgivaren pensionerades häromåret. 
En av hennes sista insatser i kommunal tjänst för 
var att studera och utvärdera användningen av 
parker i Stockholm. I rapporten konstaterades 
att Södermalms parker var så överutnyttjade att 
om det fortsatte skulle man behöva belägga alla 
med konstgräs. Denna utveckling har skett på 
mindre än trettio år. Vi har sett en enastående 
förändring på mycket kort tid. Många av oss i 
medelåldern kommer själva ihåg tiden när det 
bara var samhällets förlorare som vistades i 
parken. 

Parken som tillgång
Denna förändring är skälet till varför många 
svenska kommuner idag satsar på sina offentliga 
rum. Parken har återigen blivit en tillgång, en 
samhällelig kvalitet, en attraktion som gör sin 
respektive stad intressant som plats att flytta till 

eller förlägga sin verksamhet till. Ett exempel 
är den medelstora svenska staden Karlstad 
med ca 60 000 invånare i själva tätorten. Här 
färdigställdes hösten 2009 en park som är ca 
40 000 m2 stor. Det motsvarar ungefär sex 
fotbollsplaner. Ett sådant åtagande är en stor sak 
för en kommun av Karlstads storlek. 

För att klara av projektet delades parkbygget 
upp i flera etapper utlagda över flera år och man 
har dessutom byggt i egen regi till en kostnad 
som är anmärkningsvärt låg,  ca 18 milj kr. 
Det ger en kvadratmeterkostnad på ca 450 
kr. Normalt sett hade detta parkbygge, med 
sin materialkvalitet och detaljbearbetning, 
legat på det tre- eller kanske fyrdubbla. Parken 
har genomförts som ett samarbetsprojekt 
mellan Teknik- och fastighetsförvaltningen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Etapp 2 har finansierats till 20 % av EU inom 
ramen för vad som kallas Klarälvsprojektet som 
syftar till att öka turismen längs Klarälven. 
Projektets smala lycka var att kommunstyrelsens 
ordförande själv hade motionerat om parkens 
tillblivelse. Det gav en politisk legitimitet som 
fått projektet att leva vidare. Idag använder man 
fotografier av parken i annonser när man söker 
nya medarbetare till stadsbyggnadskontoret. 
Parken har snabbt blivit en del av Karlstads 
ansikte. Den har redan publicerats i tidskrifter 
i Sverige och även i internationell press. 
Sandgrundsparken är en framgångssaga.  
Och ändå är den ännu inte riktigt färdig.

Utnyttja staden
Klarälven är ett mäktigt vattendrag. Den samlar 
ihop sig i norra delen av Värmland och avslutas 

i början av 1980-talet betraktades många stadsparker som 
avsttjälpningsplats för samhällets olycksbarn. idag är bilden en annan och 
Karlstad är ett exempel på kommun där man satsar stort på parkerna.    
Av Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA och professor vid SLU   

inte längre  

fel sorts folk i parken

J
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200 km längre ner i ett delta med tolv älvgrenar. 
Men strax dessförinnan har älven delat sig för 
första gången i en östlig och en västlig älvfåra. 
Det sker mitt inne i staden Karlstad och just där 
ligger Sandgrundsparken.
–Hjälp oss att utveckla Karlstad som vattenstad, 
löd uppmaningen. Staden ligger omgiven 
av vatten men utnyttjar ändå inte riktigt 
denna situation. Visserligen är udden som 
Sandgrundsparken ligger på en plats som även 
tidigare har attraherat flanörer. Orsaken är 
inte svår att förstå; man befinner sig omfluten 
av vatten på nästan alla håll och utsikten är 
betagande. Men mycket till park har det inte 
varit, snarast något av en värmländsk sandöken. 
År 1927 invigdes Cyrillus Johanssons märkliga 
länsmuseum och dess formellt utformade 
park, symboliskt placerat i älvförgreningen 
och på den tiden vid strandkanten. Sedan 
dess har älven packat upp en 300 meter lång, 
fågelnäbbsliknande sand-deponi på baksidan 
av museet. Det är den landtungan som har varit 
råämnet till den nya parken. Cyrillus Johansson 
kallade sin från Kina influerade byggnad 
för Soltemplet och ville med den upprätta 
en magnifik axel tvärs genom staden och till 
järnvägsstationens resemiljö i andra ändan. 
För vidare befordran, skulle man kunna säga. 
Världen i Karlstad, Karlstad i världen. Så tänkte 
denne mentale världsresenär, så många verkliga 
resor blev det inte.

Förstärkt vattenkontakt
I projektet har vi gjort fyra saker och alla fanns 
egentligen här redan från början. Vi har tagit 
Cyrillus Johanssons axel och förlängt den ut 
över älvrummet, förstärkt vattenkontakten 
med kajer och platser som skjuter ut över 
vattnet, format den redan spetsiga spetsen ännu 
spetsigare samt färgat den gröna delen på uddens 
inre ännu grönare. Den gröna parken är gjord 
som ett våglandskap med en serie tvärställda, 
hundra meter långa åsar. Den första är dryga 
tre meter hög, sedan klingar de av eftersom. 
Dalgångarna mellan åsarna har en viss variation 
i sin utformning, varannan är aktivitetsrum i 
gräs med låga granitgradänger placerade utmed 
nivåkurvorna, varannan är en egen biotop: 
magnoliadalen, bokskogsdalen, ormbunksdalen. 
I juni 2008 klipptes band och kommunalrådet 
höll tal inför invigningen av den första etappen. 
Karlstads stolthet, dansbandet Sven-Ingvars, 
spelade. Våren 2010 invigs den andra etappen. 
Ett par viktiga inslag är kvar att bygga; den 
spetsiga fören samt trekantsbryggorna. 
Sandgrundsparken har snabbt blivit omtyckt 
och besökt av karlstadborna vilket gör att de 
flesta tror att även de sista delarna av parken 
kommer att byggas. För trettio år sedan hade en 
satsning som denna aldrig gjorts. Då hade man 
bara tyckt att det är fel sorts folk som sitter i 
parken. 

En av aktivitetsdalarna 
med nivåskillnaden 
markerad med låga 
sittgradänger.

sandgrundsparken
Adress: Sandgrundsudden, Karlstad.
Byggherre: Karlstad kommun genom 
parksamordnare Mikael Lundh.
Arkitekt: Sweco arkitekter genom Thorbjörn 
Andersson. 
Medarbetare: Margaretha Diedrichs, PeGe 
Hillinge (program), Johan Krikström, Jimmy 
Norrman, Lisa Hellberg (systemhandling och 
bygghandlingar), August Wiklund, Helge 
Petersén (visualiseringar).
Övriga konsulter: Lennart Knutsson, Sweco 
construction (K), Emma Pettersson, 
Funkia (växtgestaltning), Sweco VBB 
(geoteknik), Helena Björnberg, Ljusgestaltning 
AB (ljussättning), EKG (elprojektering)
Entreprenadform: egen regi genom 
entreprenadavdelningen.
Area: ca 40 000 m2
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Flygt Rental
En heltäckande uthyrningstjänst 
för dig som vill flytta vatten snabbt.

När du behöver extra pumpkapacitet med kort framförhållning 
är Flygt Rental alternativet för sunda siffror och lugna magar.

Kontakta oss på 0200-77 88 00 eller via flygtrental@itt.com

www.itt.se

Strandpromenad på spänger utmed uddens västra sida.

Situationsplan av 
Sangrundsparken med 
Länsmuseet vid uddens bas.

Soldäcken är detaljerade med 
sittplatser i utsiktslägen.
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Miljödagens tema, förtätning i ett 
hållbarhetsperspektiv, är högaktuellt 
i Stockholmsregionen, som förväntas 
växa med en halv miljon människor 

inom de närmsta decennierna.
Detta ställer krav på att vi inte gör om alla misstag 
från 60-talet. Utvecklingen till kunskapssamhälle 
går fort och medborgarna ställer stora krav på 
politiker att skapa socialt och miljömässigt 
hållbara och attraktiva boendemiljöer i bra 
kommunikationsnära lägen. Förtätning är ett av 
svaren – men inte det enda. Det krävs politisk vilja 
och utvecklad medborgardialog. 
-Som politiker får man lägga ner lika mycket kraft på 
att förtäta med 50 lägenheter som att bygga ett nytt 
område med 10 000 lägenheter, sa Anders Ekegren, 
stadsbyggnadsborgarråd från Solna.
Begrepp som stadsmässighet och täthet går just 
nu som en farsot, tycker Göran Cars, professor i 
samhällsplanering.  
-Vi blir okritiska och kör med förenklade visioner. 
Det går inte att bara kopiera något bra i ett   annat 
läge, Gamla stan blir inte bra på Årstafältet! Täthet 
är bra men vi kan inte utgå från var det råkar finnas 
tillgänglig mark. Det viktiga är att diskutera vad vi 

vill ha, vilken stadsmässighet vi vill skapa och hur vi 
skapar dessa kvaliteer.
-Bland de kvaliteer som eftersöks finns estetik och 
arkitektonisk skala, grönområden eller  ”bara ett 
ställe där man kan hänga”. Att något är åtråvärt 
betyder inte att man vill se det överallt! 

Postmodernistisk populism
Karin Bradley, forskare på KTH, visade att tron på 
förtätning som enda vägen till hållbara livsmiljöer är 
förenklad. Hållbarhet handlar inte bara om effektiva 
transporter. Olika platser och livsstilar kräver olika 
lösningar. Stadens omland och försörjningssamband 
behöver tas med när man resonerar kring vilka vägar 
som leder till hållbarhet. 
-Tesen om ”Den enda vägen” som den svenska 
stadsbyggnadsdiskussionen bygger på är 
postmodernistisk populism. Det förutsätts att en 
hållbar stad är en tät stad och att den är bäst för 
alla. Sällan presenteras vilka parametrar ett sådant 
synsätt bygger på och man glömmer vissa faktorer. 
Därigenom utesluts alternativa bilder av vad som 
är en hållbar stad och vi vet egentligen inte vad vi 
åstadkommer. 
-Vi pratar om paradigmskifte och övergång till 

stockholmsregionens miljödag:

Hållbara vägar
tätare region 

Av Göran Lundberg

Förtätad stämning på stockholmsregionens miljödag
med en hisnande känsla av att sväva över Stockholms innerstad diskuterade deltagarna på Stockholms 
läns regionala miljödag visioner om förtätning och hållbara vägar dit. möteslokalen i sig, en glasbox 
på åttonde våningen med utsikt över Södermalms stenstad, var en bra bakgrund för att diskutera 
förutsättningar för tät bebyggelse.

till en

Nordvästra 
Kungsholmen i 
Stockholm är ett 
exempel på ny, tät 
stadsbildning. 
foto: Stockholms 
stadsbyggnadskontor
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kunskapssamhället som om det är den sista stora förändringen. 
Det vi bygger idag låser upp strukturer för lång tid framåt men 
vad vet vi egentligen om framtidens alternativa levnadssätt? 
Vilka sociala normer kommer att finnas och vilken urban form 
kommer att behövas i framtidens samhällen?
-Vi måste lägga mycket mer vikt på utveckla våra livsmiljöer 
utifrån människors och platsens förutsättningar idag, men 
framförallt  ta hänsyn till framtida livsstilar och behov. 
Värderingsförändringar kan komma att förändra syn på ägande 
och individ och även ge andra val och inriktningar för våra 
försörjningssystem. Kanske är det småskaliga energisystem 
eller odlingar som ska integreras i våra livsmiljöer. Hur kan vi 
bygga in flexibilitet i befintlig bebyggelse och hur ska vi hantera 
framtidens viktiga frågor?  
Landskapsarkitekten Alexander Ståhle från Spacescape menar 
att inställningen till förtätning håller på att förändras och 
att svenskarna blir allt mer urbana i sin syn på livskvalitet. 
Förtätning av våra orter drivs på av marknadens efterfrågan av 
urbana kvaliteter, där stadsmiljö är en grund för utvecklingen 
av tjänsteekonomin. Hindren mot förtätning håller på upplösas, 
dels praktiskt genom att t ex industrier flyttar ut från tätorterna, 
men också mentalt genom att t ex Naturskyddsföreningen 
numera diskuterar förtätning som ett medel att spara 
miljövärden.
-Vi kan inte stirra oss blinda på tätheten, det är området mellan 
husen som är det viktiga och det är en blandstad som måste 
byggas. Täthet behövs för att locka företag, grönskan för att få 
de boende att vilja bo kvar.
Rätt gjord kan en förtätning leda till en socialt sprudlande 
boendemiljö med god tillgång till kultur och service, samtidigt 
som närheten och sambanden med naturen bibehålls och gröna 
miljöer sparas. Hela den planerade Barkarbystadens befolkning 
och verksamheter  skulle kunna integreras i Jakobsbergs 
centrum och Barkarbyområdet skulle då kunna utnyttjas som 
grönområde.

Stadsutsmetning
Den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS, är ett viktigt verktyg i förtätningsarbetet berättade 
Katarina Fehler från Regionplanekontoret. Visionen om att 
Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion måste 
brytas ned för att bli användbar och det krävs att jobbet sker 
utifrån flera olika förtätningsstrategier som är anpassade efter 
platsen och dess kvaliteter.
Niklas Svensson från Stockholms stadsbyggnadskontor menade 
att debatten om förtätning är väldigt svartvit och har på senare 
tid mest handlat om hushöjder, vilket ju bara är en möjlig 
inriktning. Förtätning får inte hota befintliga kvaliteter och 
sociala aspekter måste finnas med.
-Det är kontroversiellt att förtäta i högklassiga boendeområden. 
Sociala fördelar glöms ofta bort i dialogen. Att skapa fler möten, 
trygga boendemiljöer och minskat avstånd till daglig service är 
skäl som behöver lyftas fram. 
-Stadsutglesning är svår att genomföra i Stockholm - däremot 
är det lätt att skapa stadsutsmetning men då är risken stor att vi 
urholkar de värden som redan finns. 

Ska land bli stad – eller tvärtom?
Södertälje är Sveriges mest mångkulturella stad genom att så 
många invandrare med olika etniska bakgrunder valt att bosätta 
sig där, berättade Anders Bäcklander från Södertälje. Hur 
mångkulturen kan utnyttjas för att stärka 
stadens attraktivitet och hur man förmår de 
som idag pendlar in för att arbeta ska välja 

Vi söker en

Exploateringsingenjör 
till Mark- och 
exploateringsenheten

Läs mer på www.strangnas.se

projektledare

mark- och exploateringsstrateg

samhällsplanerare, inriktning mot fysisk planering
 

samhällsplanerare, inriktning mot 
samhällsvetenskapliga utredningar

söker dig som är:

Kalmar är i ett intensivt 
utvecklingsskede med 
stark expansion inom 
flera områden. Många 
spännande projekt 
väntar och vi behöver fler 
kreativa medarbetare.
www.kalmar.se/ledigajobb
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att bosätta sig i kommunen är viktiga frågor för 
kommunens utveckling. 
En inriktning är därför hur man ska skapa 
samband mellan stadskärnan och fyra närbelägna 
miljonprogramsområden. En annan är att stärka 
sambandet mellan stad och land och man diskuterar 
bland annat att tillåta bybildningar runt Järna som 
är en av kommunens tätorter, en landsbygdsnära 
stadsbygd. Ett eller flera starka kommuncentrum gör 
det lättare att bo naturnära eller på landet.
Stockholms kranskommuner väljer i ökad 
utsträckning att inrikta sig på att utveckla sina 
förortscentra till stadsbygder. Hans-Göran 
Edbom från Täby berättade att RUFS utpekande 
av regionala kärnor har medverkat till att Täby 
kommun nu jobbar med denna inriktning genom 
att utveckla och stärka sambanden mellan Täby 
Centrum och Arninge. Tidigare har man sett Täby 
centrum som färdigbyggt men nu är förtätning 
och stadsmässighet ledorden för den framtida 
utvecklingen.

Viktiga mellanrum
Den fortsatta diskussionen handlade bland annat 
om gröna kilar och parker som nödvändiga element 
i en attraktiv och hälsosam stadsmiljö. Den gröna 
strukturen har inte bara sociala funktioner utan är 
en förutsättning för många ekosystemtjänster och 
bidrar till bättre hälsa.
En stad eller miljö förändras ständigt, men i en 
kulturhistorisk process. Stadsmässighet kan inte 
byggas, utan växer fram successivt, men däremot kan 

man skapa olika förutsättningar. Platsens själ, genus 
loci, är därför viktig att vårda. Större vikt bör läggas 
vid att inventera och analysera vad som åstadkommer 
denna själ så att den kan ges förutsättningar att 
utvecklas. 
Att prata om mellanrum i staden har en negativ 
klang, trots att flertalet faktiskt är medvetet skapade. 
De fyller en funktion och även vid förtätningar är 
det viktigt att behålla mellanrum och gränser så 
att stadens årsringar syns. Mellanrummen kräver 
omsorg - rätt utnyttjade blir de samband istället för 
barriärer. 
I ett globalt perspektiv kan man säga att 
urbaniseringen faktiskt gett bättre hälsa. De 
förbättrade livsvillkor som ges genom utvecklingen i 
städerna, uppväger negativa konsekvenser som buller, 
dålig luft, stress och faror. Det innebär dock inte 
att vi inte måste ta hälsoaspekterna på allvar när vi 
förtätar. Genom bra planering och strukturering kan 
olycksrisker, buller och luftproblem minskas. 
De viktigaste budskapen från Miljödagen kan 
sammanfattas i en mening:  Den enda rätta vägen 
finns inte. Vi måste bli bättre på att se kvaliteter och 
olika förutsättningar och inte se förtätning som det 
enda saliggörande. Vi måste se både bakt och framåt 
och ta hänsyn till förändringar som vi inte vet något 
om. Därför måste vi jobba över sektorerna och våga 
tänka i olika banor - samtidigt.

Regionala Miljödagen ordnas varje år som ett 
samarbete mellan Kommunförbundet Stockholms 
Län, Regionplanekontoret och Länsstyrelsen. 

<<

Två höga svarta torn 
flankerar infarten 
från Essingeleden 
till Kungsholmen. 
Höga hus är det nya 
mantrat för Stockholms 
planerare-
foto: Wallenstam
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Gatorna blev  
lekplatser och träffpunkter

Artikel-
serie
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stora gula 
solrosor glider 

ljudlöst fram över den gräsbelagda rälsen som 
klyver Vaubans huvudgata i två delar. På den 
vänstra sidan, där biltrafik är helt förbjuden, gör 
tre barn sina första stapplande försök med de 
nyinköpta rullskridskorna. Tvärgatorna har inga 
parkeringsplatser och istället för bilar ser jag 
cykelvagnar uppställda längs med bostadshusen. 
Vaubans bostadsgator är hälften så breda som 
vanliga gator, eftersom de inte behöver rymma 
parkerade bilar. Den välbekanta P-skylten har 
ersatts med en skylt som föreställer några barn 
som sparkar fotboll längs gatan.
I Vauban äger bara 15 % av invånarna en 
personbil. Motsvarande siffra för andra 
tätbebyggda stadskärnor i Tyskland är 45 %. 
Jämförelsen blir än mer anmärkningsvärd 
om man beaktar att i tyska stadskärnor finns 
en överrepresentation av singelhushåll som 
vanligtvis inte äger en bil - i Vauban däremot 
bor mestadels barnfamiljer som vanligtvis 
brukar ha 1-2 bilar per hushåll. 

Bilar är inte förbjudna i Vauban däremot är 
p-platserna det. Äger man en bil måste man 
parkera den i något av de två garagen som ligger 
i stadsdelens utkant. Därifrån är det maximalt 
fem minuters gångavstånd till samtliga 
bostadshus. En kort stunds parkering vid 
bostaden är dock tillåten, om man exempelvis 
har skrymmande saker att lasta ur. 
Bilister får köra in i Vauban, men 
bostadsgatorna är designade som U-formade 
återvändsgränder för att minimera trafiken. 
Det är egentligen bara på den högra sidan av 
huvudgatan Vauban Allé som fordonstrafik 
är praktiskt möjlig. Resterande gator består 
av ett finmaskigt nät av cykel- och gångbanor. 
Vid huvudgatan är hastigheten begränsad till 
30 km/h och vid bostadshusen är maxfarten 5 
km/h. 

Bara en infart förhindrar genomfart
All genomfartstrafik från närliggande stadsdelar 
har omöjliggjorts då det bara finns en infart till 
Vauban – de bilburna besökarna måste således 

Vaubans bostadsgator är bara hälften så breda som vanliga 
gator, eftersom de inte behöver rymma parkerade bilar – i den 
”medborgarbyggda” stadsdelen är inte bilar förbjudna – men däremot 
parkerinagsplatser. Bara 15% av invånarna har bil och de parkeringsfria 
stråken används som mötes- och lekplatser. 
Av Henrik Andersson, frilansjournalist

En spårvagn dekorerad med
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passera samma utgång som de kom in genom. 
Sammantaget har den låga andelen privatfordon 
samt de trafikbegränsade åtgärderna medfört 
att trafikvolymen i Vauban är mycket liten. De 
avgasproblem som staden drabbas av kommer 
istället från de angränsade stadsdelarna. 
Enligt samhällsforskaren Carsten Sperling är 
växthusgasutsläppen i Vauban 60 % lägre än i 
motsvarande stadsdelar. I Vauban väljer invånarna 
spårvagn eller cykel i stället för bil. För var 
tredje person är cykeln främsta transportmedel. 
De som ställer bilen och går med i någon av 
stadsdelens tre bilpooler får ett gratis årskort med 
kollektivtrafiken.  
Som bilägare i Vauban köper man sin egen 
parkeringsplats i något av parkeringshusen. Priset 
på 200 000 kr motsvarar den genomsnittliga 
faktiska mark-, bygg- och underhållskostnaden 
för en plats i parkeringshuset. Enligt Hannes 
Linke, ordförande i Vaubans bilfria förening, 
får fordonsägarna på detta sätt själva betala vad 
bilåkandet kostar.
– Huvudidén med Vaubans parkeringsfria 
koncept är att de som använder bil skall stå 
för fordonsinfrastrukturens hela kostnad. I 
ett nybyggt hus i Tyskland är det exempelvis 
lagstadgat att man måste bygga en till två 

parkeringsplatser till varje lägenhet. Merkostnaden 
för parkeringsytan blir då väldigt hög, särskilt 
när markpriserna är dyra. Hyresgästen betalar 
för dessa parkeringsplatser via hyran eller genom 
insatspriset på lägenheten - oavsett om han har en 
bil eller inte!  I Vauban har vi tydliggjort denna 
skillnad genom att ta bort parkeringsplatserna 
från månadsutgiften. Hyresvärden har inte rätt att 
baka in en parkeringsplats i hyran om de boende 
inte använder bil. Månadskostnaden blir således 
lägre för dem som inte äger en personbil, säger 
Hannes.

Bilfri livsstil
Varje hushåll som flyttar till Vauban ställs 
inför valet att vara bilägare – och köpa en 
parkeringsplats för 200 000 kr – eller delta 
i projektet ”bilfri livsstil” som drivs av den 
bilfria föreningen. Väljer man att leva utan bil 
skriver man på ett avtal där man lovar att ”inte 
regelbundet använda personbil i Vauban”. Avtalet 
hindrar inte de boende från att använda tjänstebil 
- så länge som trafiken sker utanför Vauban – 
eller att nyttja en hyrbil för kortare resor inom 
stadsdelen. 
Medlemskap i den bilfria föreningen är dock 
inte gratis. Varje hushåll betalar 37 000 kr som 
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<<

delfinansierar en ny uppställningsplats för en kommande 
bilpool. För pengarna köper medlemmarna en framtida 
möjlighet till en gemensam parkeringsplats om behovet 
skulle uppstå. Av stadsdelens ca 1000 hushåll har 45 % valt 
att delta i den bilfria livsstilen och enligt samhällsforskaren 
Carsten Sperling är Vauban ett av de största bilfria områdena 
i Tyskland. Den fjärdedel av stadens invånare som är 
låginkomsttagare – exempelvis de studenter och konstnärer 
som är bosatta i de ombyggda militärbarackerna, och som 
knappt äger några bilar - är undantagna från de kostsamma 
valen. 
Idén om att Vauban skulle utformas utan parkeringsplatser 
och med trafikreducerade gator kom inte från Freiburgs 
stadsplanerare. Enligt Carsten Sperling utarbetades istället 
förslaget av medborgarna själva via deras intresseorganisation 
Forum Vauban. Vid de initiala planeringstillfällena bjöds 
de boende in till workshops om stadsdelens framtida 
trafiklösning. Medborgarna uppmuntrades att komma 

med förslag och idéer över hur trafiken i närområdet skulle 
utformas. Till de öppna mötena hade Forum Vauban även 
kallat framstående trafikforskare. Tillsammans utarbetade 
de det trafikfria konceptet som sedan lämnades över till 
den nystartade bilfria föreningen. Församlingen beslutade 
sedan, med det mandat som Forum Vauban hade fått av 
Freiburgs politiker, att trafikreduceringen skulle gälla vid 
stadsdelens tre första bostadsgator. Enligt Hannes Linke 
var det medborgarna själva som tog beslutet att leva utan 
bil. Det centrala politiska råd som ansvarade för Vauban 
beslutade sedan med minsta möjliga majoritet att godkänna 
förslaget. Idéerna stötte dock på patrull från de som skulle 
implementera lösningen - Freiburgs stadsplanerare. De 
vägrade godkänna parkeringsfria gator då de var oroliga 
för att de framtida lägenheterna skulle bli 
osäljbara – för vem skulle vilja köpa en bostad 
där det inte ingick en parkeringsplats? 
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Politikerna tar åt sig äran
Trots att politikerna hade röstat för Forums Vaubans 
trafikplan så hade tjänstemännen den informella makten 
– det var ju de som kunde lagarna och som skulle realisera 
politikernas beslut. Stadsplanerarna kämpade hårt mot 
förslaget från Vaubans invånare och de hittade hela tiden ett 
sätt att säga ”nej, nej, det där kan vi inte göra eftersom det 
bryter mot lagen”. Det fanns alltid en paragraf som sa att det 
var omöjligt. 
-Jag är lite sur på stadsplanerarna som först motsätter sig alla 
medborgerliga förslag men sedan stolt visar runt utländska 
delegationer i Vauban hur mycket ”de” har åstadkommit. 
När tjänstemännen och politikerna visar upp stadsdelen 
som Europas gröna pärla glömmer de bort att berätta att de 
miljövänliga idéerna nästan uteslutande har sitt ursprung i 
medborgerliga initiativ, säger Hannes.
Det krävdes två års ihärdiga protester och intensivt 
lobbyarbete från Forum Vauban för att det trafikfria 
konceptet skulle godkännas och realiseras. Enligt Hannes 
Linke gick strategin ut på att regelbundet föra samman 
de ansvariga politikerna och stadsplanerarna i Vauban. På 
gatorna diskuterade de sedan tillsammans med medborgare 
och representanter från Forum Vauban tänkbara lösningar. 
Processerna upprepades till dess att de fått sin vilja igenom. 
De bilfria gatorna blev en succé och allt eftersom stadsdelen 
byggdes ut spred sig konceptet till att omfatta nästan alla 
bostadsgator. Enligt Hannes Linke röstade över hälften 
av de boende för att gatorna skulle bli trafikfria. När 
medborgarna själva fick bestämma valde de att göra sin egen 
bakgata fri från fordonstrafik säger Hannes. Idag har till och 
med stadsplanerarna fastställt i Vaubans översiktsplan att 
parkeringsplatser inte får byggas på allmän mark. 

Återtagit det offentliga rummet
Till dagens datum har ett 50 tal workshops anordnats av 
Forum Vauban och ämnena har omfattat allt från gatutrafik 
till hur stadens parker skall designas. Enligt Carsten 
Sperling är det den deltagande stadsplaneringsmodellen 
som förklarar varför bland annat det trafikfria konceptet 
realiserades. Enligt Carsten är metodens framgångsfaktor 
att den tar tillvara på de boendes unika kompetens, idéer och 
engagemang.
– Vaubans största tillgång är engagemanget från de 
människor som bor i staden. Deras största resurs är deras 
idéer, deras kreativitet och deras beslutsamhet att gemensamt 
utforma sin egen stad, säger Carsten Sperling i sin rapport om 
Vauban. 
Stadsdelens trafikfria koncept handlar inte bara om att 
minska avgaserna och bullret. Enligt Hannes Linke är 
gatornas trafikfunktion idag sekundär. De parkeringsfria 
stråken används nu först och främst som mötesplatser och 
lekplatser. Ett av huvudmålen med de trafikfria gatorna var 
att göra stadsdelen till en träffpunkt för social interaktion. 
Forum Vaubans ursprungsidé var att de sociala och 
ekologiska tankarna skulle samverka och förstärka varandra. 
Enligt Carsten Sperling bidrar även stadsdelens övriga 
bebyggelse till att skapa nya områden för social interaktion. 
De trafikfria gatorna glider osynligt över i andra typer av 
öppna ytor såsom lekplatser, publika trädgårdar och gröna 
gågator. Enligt Carsten är Vauban ett exempel på hur 
människorna har återtagit det offentliga rummet. Det var 
Vaubanborna som själva tog beslutet att göra sig av med 
bilarna och det gjorde de utan att de tvingades till det.

Läs mer om Vauban i nr3 2010
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Lundberg Hymas AB. Telefon 0910-71 10 00. 
www.lundberghymas.se

 
EN MASKIN MÅNGA JOBB

www.steriks.se

att vi gör det
är inte nytt

att vi gör allt  
är skillnaden
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Bättre koll på skräpet
Varje vår kommer de. insändarna. Numera även bloggkommentarerna. 
de arga och irriterade som undrar var allt skräp kommer ifrån. rösterna blir fler ju närmare 
picknicksäsongen vi kommer och svaret är enkelt – det är vi själva som ser till att skräpet 
hamnar där. 
men varför-  och är det verkligen så mycket som vi tror? 
Av Erika Karlsson, Håll Sverige Rent 
Foto: Jan-Eve Olsson

<<

Det är inte bara hundägare vars husdjur får 
trampdynorna upprivna av krossat glas eller 
parkbesökare som möts av ett hav av picknickrester, 
som påstår att skräpmängden ökar. Även 
kommuntjänstemän som tittat närmare på kostnaderna 
för hanteringen av skräpet har börjat höja på 
ögonbrynen. Nedskräpningen kostar skattebetalarna 
omkring 7 miljoner i Linköping, 3 miljoner i 
Jönköping, 90 miljoner i Göteborg och 200 miljoner i 
Stockholm. Beroende på hur man räknar. För i skräpets 
spår följer klotter och annan skadegörelse. Det finns 
numera forskning som säger att respekten för det 

gemensamma rummet blir mindre och att otryggheten 
ökar med skräp.
Av en SIFO-underökning gjord 2009 framgår att 50 
% av nedskräparna skyller på bristen på papperskorgar 
när man frågar dem varför det är så svårt att hålla i det 
egna skräpet. Men är det meningsfullt att sätta upp fler 
papperskorgar när 30 % samtidigt svarar att de släppt 
skräpet på marken av ren slöhet och 8 % svarar att de 
inte bryr sig? Svårt att veta. Och hur skall man veta om 
man inte mäter? 
Under sommarhalvåret 2009 mättes skräpet i åtta 
svenska kommuner. I Enköping, Gävle, Göteborg, 

Vad är viktigt för dig som 
bygglovshandläggare?

Linda och Patrik, medarbetare och levande argument för Lidingö stad.

Som bygglovshandläggare i Lidingö stad får du ett omväxlande ar-
bete, där du främst hanterar gestaltnings- och samordningsfrågor. 
Dessutom blir du en del av vår enhet, som präglas av gemenskap och 
engagemang. Har du ett intresse för stadsbyggnad? Är du dessutom 
serviceinriktad?

Läs mer och sök jobbet på www.lidingo.se/ledigajobb

På Lidingö hör arbete samman med hälsa. För våra 2 400 anställda är friskvård och  
utveckling i arbetet centrala inslag. När du mår bra gör du också ett bra jobb och kan ge  
43 000 Lidingöbor den bästa servicen. 15 minuter från Stockholms central, mitt i naturen.

Kontakta annonsavdelningen,
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 • Mail: info@irmermedia.com

3.600 inköpare och beslutsfattare
i 290 kommuner läser varje
nummer av Stadsbyggnad

Vill du påverka dem att välja
din produkt eller tjänst?

Annonsera i
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Jönköping, Kungsbacka, Linköping, Stockholm och Örebro 
gick man under några dagar ut och protokollförde varje 
fimp, glasbit och papperslapp på totalt flera hundra ytor i 
kommunernas centrala delar. Ytorna valdes ut av kommunerna 
i samarbete med SCB, med hjälp av Nationella vägdatabasen 
och en lokal GIS-samordnare. Efter avklarat fältarbete 
skickades alla siffror tillbaka till SCB för bearbetning. 
Resultatet; ett mått på nedskräpningen.
– Mätningen ger svar på hur mycket och vilken typ av skräp 
som ligger på gatorna, men framför allt ger den kommunerna 
en möjlighet att studera utvecklingen på längre sikt, säger 
Joakim Brodahl på Håll Sverige Rent som tagit initiativ till 
utvecklandet av mätmetoden. På så sätt kan kommunerna 
undvika panikåtgärder som att satsa en massa pengar på 
kampanjer som kanske inte ger något resultat och istället arbeta 
mer långsiktigt.

Hittar de värsta stråken
Resultaten från mätningen går att använda på flera sätt och 
kombineras med annan information kommunerna redan har.
– Med information från mätningen kan man bland annat 
se vilka stråk som är mest nedskräpade och vilken typ av 
skräp som är vanligast, säger Stefan Svanström från SCB. 
Kombinerar man det med kommunens inmätta papperskorgar 
kan man se var det kan vara värt att sätta upp fler eller större 
papperskorgar och askkoppar.
2009 års mätningar visar att fimpen är det absolut vanligaste 
skräpet. I tidigare mätningar genomförda av Håll Sverige 
Rent toppar cigarrettförpackningen listan över mest slängda 

förpackning. 51 % av rökarna uppger att de någon gång slänger 
sin fimp på marken, 30 % av dem att de slänger två eller fler 
fimpar på marken om dagen. Våren 2005 räknade Håll Sverige 
Rent ut att det slängs ungefär 750 miljoner fimpar på marken 
varje år i Sverige. Hur rökförbudet som infördes sommaren det 
året har påverkat den siffran vet ingen.

Att det finns ett behov av åtgärder mot nedskräpning är tydligt 
och det behövs flera sätt att mäta vad som får effekt. Med 
utgångspunkt i resultaten från mätningarna har Gävle satt 
upp fler askkoppar och Stockholm satt upp mål om att minska 
skräpmängden redan till 2010. 

Lite skräpfakta
Sverige är världsledande på att samla in, förbränna och 
återvinna sopor. Bara fem procent läggs på tippen. Och tur är 
väl det, för varje svensk slänger nästan 500 kilo sopor om året. 
Skräpet som slängs i naturen eller på offentliga platser är inte 
medräknat i denna siffra.
I USA gör medelamerikanen av med drygt 700 kilo avfall per 
år. Hälften deponeras där det finns risk för att gifter läcker ut i 
naturen.
Källa:DN

Fotnot: Resultaten av mätningarna av skräp och mätningar av svenskarnas attityder kring skräp finns 
publicerade i Skräprapporten 2009 som finns för nedladdning på www.hsr.se/fakta

<<
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Hållbar stadsutveckling 
i en expansiv region

KOMMUNAL TEKNIK 2010
8-9 SEPTEMBER I MALMÖ

Kommunaltekniska föreningens 
årskongress med utbildnings-
dagar och utställning

Programmet startar sen förmiddag så att du 
kan resa till Malmö på morgonen. Efter flera 
intressanta föredrag blir det kongressmiddag 
med havsutsikt. 
Andra dagen dyker vi lite djupare inom våra 
olika fackområden och avslutar med studie-
besök där vi kan se Malmös nya sport- och 
evenemangsarenor, Citytunneln eller intres-
santa stadsutvecklingsprojekt. 

Anteckna dagarna i din almanacka redan nu. 
Komplett program skickas ut under maj och 
kommer även att finnas på www.skt.se.

Svenska Kommunal-Tekniska föreningen och 
Malmö stad hälsar dig välkommen till två 
spännande dagar i Malmö.
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det forskas på problemet både 
nationellt och internationellt, men 
trots nya tekniska systemlösningar 
kommer trädens rötter att fortsätta 

sitt sökande mot ledningarna. Det menar Örjan 
Stål, forskare vid SLU och konsult med flera 
års erfarenhet av problematiken. Han föreläste 
på seminariet, ”Träd, rötter och ledningar”, vid 
Moviums jubileumskonferens i januari i Malmö.
-Det finns inga rörmaterial som helt kan 
utestänga hundra procent av rötterna. Det 
spelar ingen roll om materialet är av betong eller 
plast, tätningarna i skarvarna oavsett material 
klarar inte att utestänga rötter. Även helsvetsade 
ledningar kan besväras av rötter, genom att 
dess tätningsförmåga till anslutande brunnar 
eller serviceledningar inte är tillräcklig. Och 
det gäller alla trädarter; lind, lönn, pil, poppel, 
björk… Alla är potentiella bovar, frågan om 
inträngning beror på hur snabbt träden växer 
och på avståndet från ledningarna, säger Örjan 
Stål.
Risken för inträngning i ledningar är störst tre 
till sju meter från trädet, inte mitt under. Här 
spelar trädart och ålder in, ju äldre träd desto 
bredare krona. Marken är torrare under kronan 
på sommaren, vilket medför få aktiva rötter 
innanför droppzonen.

-Det är vanligare med rötter i ledningar från 
träd som är äldre än 20-30 år. Rotinträngning 
sker också på djupare nivåer än fem 
meter, tvärt emot vad man tidigare trott. 
Markförutsättningarna spelar ingen roll, det är 
en myt, i stället har man kommit fram till att det 
beror på fyllningsmaterialet runt ledningarna. 
Är marken i ledningsgraven stenig bildas fickor 
och hålrum där rotsystemen utvecklas, säger 
Örjan Stål.

Rotspärrar
Försök med olika systemlösningar görs. Örjan 
Stål nämner koppar i rotspärrar i form av 
kopparnät eller koppartråd inträdd i geotextil. 
På kort sikt har inga positiva resultat uppnåtts 
och den långsiktiga verkan vet man ännu för lite 
om. Olika geotextilier har också provats för att 
förhindra rotinträngning i avloppsledningar, 
med varierande resultat beroende på växtbädd. 
En lösning, i till exempel stadsmiljö, där en 
yta ska vara hårdgjord, kan vara att byta ut 
bärlager och förstärkningslager mot så kallad 
”skelettjord” med hålrum för luft, vatten och 
rötter. Att kompaktera mark är en annan variant 
som kan ge brist på vatten och syre och bidra till 
rötters död.
I Malmö, där gatukontorets drift- och 

Kriget 
mot

rötterna
träd har stor betydelse i stadsmiljön och utgör 
en del av det offentliga rummets möblering. 
träd och grönska betyder också mycket för den 
biologiska mångfalden och för människors hälsa och 
välbefinnande. men stadsträdens rötter som tränger 
in i ledningssystemen under marken är ett stort 
bekymmer för landets kommuner och Va-intressenter. 

Av Christina Adlers, frilansjournalist
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underhållsavdelning förvaltar omkring 60 000 träd, har man 
ett nära samarbete med VA-Syd för att hitta systemlösningar 
i specifika fall som samtidigt kan bidra till långsiktiga 
finansieringslösningar för båda parter. Ett exempel är 
Vanåsgatan i Malmö där dagvattnet inte rann undan vid 
kraftiga regn. Orsaken var att pilträdens rötter trängt in och 
effektivt täppt till huvudledningen och fastigheternas servis. 
-Pilträden stod på en sju meter bred grönyta mellan gatan och 
trottoaren. I samverkan med VA-Syd tog vi bort träden och 
grävde i stället ett svackdike i grönytan med ett väl dränerat 
grusmaterial som tar hand om dagvattnet på gatan. I gatan 
anlades en konkav vägbula varifrån dagvattnet rinner ut i 
svackdiket. Vi planterade också nya träd, den här gången 
hägg, säger Arne Mattsson, drift- och underhållsavdelningen.
-Vid varje tillfälle måste vi ställa oss frågan om träden är 
viktiga eller kan offras, eller om ledningarna ska åtgärdas - 
det är också en kostnadsfråga. Ett samarbete från början är 
alltid bra, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt där 
vi vill att träden ska växa. Samtidigt ska man komma ihåg att 
vi har med levande material att göra.
Många gånger har Arne Mattson funderat på vad det är som 
gör att rötter lyckas hitta ledningarna och hur det kan finnas 
rötter i en vanlig vattenledning som är vattentät. Han tror att 
kondens kan vara en orsak.
-Rötterna dras till den kondens som bildas mellan ledning 
och kabelskyddsröret och växer sedan till sig med stor radiell 
kraft, säger han.

Ett gissel för cyklister
Malmö har gott om gång- och cykelvägar, som hela tiden 
byggs ut och förbättras. Även här är trädrötter ett gissel, som 
tränger upp i asfalten och försvårar framkomligheten. Nu har 
gatukontoret ansökt om 500 000 kronor i forskningspengar 
från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL till ett 
pilotprojekt.
-Vi ska prova ett antal olika uppbyggnader av cykelbanan för 
att se vilken typ som klarar sig bäst från rotinträngning. Ett 
komplement till försöken är att lägga ner tomma rör under 
några gång- och cykelvägar där det finns befintliga träd, för 
att provocera ut rötterna. Under tre till fem års tid ska vi 
jämföra utfallen från olika uppbyggnadssätten och jämföra 
med en referensplats. Det är en idé från Tyskland som vi vill 
omsätta i praktiken. 
Det är genom samverkan och nätverk med andra länder 
de hoppas kunna bidra till utvecklingen. För att inspirera 
och uppmuntra till projekt som gagnar miljöanpassad 
dagvattenhantering har de nu också inrättat en fond till 
minne av Peter Stahre som var en förgrundsgestalt inom 
miljöanpassad dagvattenhantering och som avled i fjol. 
Förslag till fonden kan lämnas på VA-Syds hemsida och 
prissumman är 50 000 kronor. Här tas även  bidrag till 
fonden emot.

Nu finns det ett sätt
att mäta skräpet.
Ta hjälp av vår mätmetod* som berättar 
vad, var och hur mycket skräp som ligger 
på era gator. 

Läs mer på www.hsr.se/kommun

* Metoden har utvecklats tillsammans med 
SCB och användes 2009 av åtta kommuner.

svenska M

Det enklaste sättet att sänka kostnaderna och 
effektivisera organisationen är att fokusera på 
kärnverksamheten och det man gör allra bäst. 
Svenska Mätcenter AB är proffs på allt inom 
mätning – och det kan ni dra nytta av. Outsourca 
mätorganisationen till oss och sänk era kostnader 
med minst 30 %.

Läs mer om hur enkelt det är på maetcenter.com

Spartips till landets kommuner

Utmana oss 
på mätning

Tfn: 0771-113 000. www.maetcenter.com
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Passivhusen är dock långt ifrån 
okontroversiella. Inomhusklimat 
och byggkostnader diskuteras. 
I Växjö har den låga 

energiförbrukningen blivit ett kommunalt 
diskussionsämne. Den lilla förbrukningen av 
fjärrvärme i passivhusen kan leda till att nya 
hus inte ansluts till fjärvärmenätet. 
– Vi föreslår att ett kommande 
bostadsområde med villor inte ska få 
fjärrvärme, berättar Mikael Johansson, 
projektledare inom Växjö kommun. 
– Skulle de anslutas blir utbyggnaden dyr, 
samtidigt som de behöver sitt extra tillskott 
när det är som kallast – och då kanske 
fjärrvärmen toppar med olja… 
Men kvarteret Portvakten med sina 
64 hyreslägenheter utan traditionellt 
värmesystem är anslutet till fjärrvärmenätet, 
främst för varmvattnet, som också värms upp 
genom en avloppsvärmeväxlare. 

Spetsvärme som en brödrost
– Och vi kan spetsa med fjärrvärme 
till ett värmebatteri i varje lägenhet om 
temperaturen skulle sjunka, berättar 
Erik Hallonsten. Men det behöv sällan, 
poängterar han. Det värmebatteri som ger 
spetsvärmen är på en kWh och kan jämföras 
med en brödrost.
För den teknikintresserade kan det vara 
intressant att veta att väggelementen 
är 54 cm tjocka. Treglasfönstren har 
argongasfyllning med solskydd. Varje 
lägenhet har mätning av vatten och el – en 
display visar direkt hur mycket det kostar att 
duscha en minut extra.
Byggreglerna talar idag om en förbrukning 
på 110 kWh/m2 och år. Här är målet 45 
kWh/m2 där varmvattnet står för den största 

delen. Hushållsel drar 10 kWh och värmen 
lite mer. Luftläckaget är under 0,2 liter/
sekund.
En plattvärmeväxlare, som ger möjlighet att 
filtrera och återanvända även köksfläktens 
utsläpp av värme, återvinner 85 procent av 
värmen genom friskluftsintaget. 

Intressant i miljonprogrammet
– Vi ser passivhusen som oerhört intressanta 
studieobjekt, inte minst när vi nu ska jobba 
med våra miljonprogramsområden. Här 
kan vi utläsa betydelsen av tätning och 
hur vi ska hantera ventilationssystem för 
att spara energi på ett smart sätt med hög 
verkningsgrad vid återvinning. Vi har i 
princip ersatt ett konventionellt värmesystem 
med tjocka och täta väggar.
Peter Rydell var tills nyligen 
stadsbyggnadschef, men är idag projektledare 
för bl a stadsdelen Välle Broar där kvarteret 
Portvakten ligger. I hela området, som ligger 
nära universitetet, satsas det sedan 2005 på 
höga hus med trästomme, helt i enlighet med 
kommunens devis ”Den Gröna Staden och 
Europas Grönaste Stad”. 
– Vi satsar på att utveckla trähus i 
stommarna, industriellt fabricerade element 
och energisnålt byggande och boende, säger 
Peter Rydell. Och vi har forskare knutna till 
alla projekt.
Kommunen ställer inga krav på 
passivhusbyggande; kraven är i stället 
funktionskrav:
energiförbrukningen ska minimeras med en 
optimerad besparing. Sedan får byggherrarna 
presentera lösningar.
Skulle vi ställa krav på 75 procent av 
Boverkets krav skulle vi få en lösning där 
man kommer ner till 75 procent. Skriver 

När Hyresbostäder i Växjö blev intresserade av passivhus handlade 
det om energibesparing.
– Nog kan man bygga sådana hus också på höjden, resonerade vi, berättar 
erik Hallonsten projektledare i bostadsföretaget som beställt två passivhus 
i kvarteret Portvakten i Växjö. de högsta passivhus med trästomme som 
byggts i Sverige.

Av Sven Magnusson, frilansjournalist (text och foto)

Passivhus på höjden
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vi ingen siffra kanske vi får förslag ner till 50 
procent… 

Höga hyror
Hyresbostäder i Växjö har fått vissa problem 
med uthyrningen i de nya passivhusen. 
Växjöborna har reagerat mot hyresnivåerna och 
är kanske heller inte fullt ut mogna för de nya 
tekniska lösningarna.
Men under invigningen var det stor 
uppställning med både en minister, en 
landshövding, ett par koncernchefer, en 
generaldirektör och hundratalet ytterligare 
personer. Under invigningen stod talarna på 
kö för att prisa objektet. Jordbruksminister 
Eskil Erlandsson talade om att bruka utan att 
förbruka och att sättet att bygga är helt i linje 
med regeringens miljömål.
– Träprodukter möter högteknologi i ett 
attraktivt boende, projektet sprider inspiration 
och kunskap slog han fast och fick stöd av 
landshövdingen i Kronoberg, Kristina Alser:
– Vi har just varit med om något viktigt, vi har 
sett framtidens byggande, sa hon. 
På talarlistan fanns också Generaldirektören 
för Energimyndigheten, Tomas Kåberger som 
poängterade att Europa, för att behålla sin 
levnadsstandard, måste klara av att bryta gamla 
traditioner och hitta radikalt nya processer i 
byggandet. 
Han tryckte också på att koldioxidintensiva 
byggmaterial blir en allt större del av 
byggkostnaden när driftskostnaderna sjunker 
och byggkostnaden blir en allt större del av den 
totala energi- och växthuspåverkan.
– Och trä som byggmaterial är en viktig 
möjlighet att minska miljöpåverkan. Projektet 
här i Växjö är riktigt härligt!

Bidrar till utsläppsminskning
Leif Brodén, som är VD och koncernchef för 
Södra höll med om beskrivningen:
– Om norra Europa skulle bygga passivhus 
skulle koldioxidutsläppen reduceras med 80 
procent. Det är t ex tre gånger så energieffektivt 
att ersätta betonghus med trä än att göra diesel 
av trä.

För byggföretaget NCC var det en utmaning. 
Aldrig har så höga passivhus som åtta våningar 
byggts med massiv trästomme i Sverige. Från 
början var planerna betonghus, som övriga 
passivhus i landet, men under utvecklingsfasen 
kom nya besked från beställaren. Stommen 
skulle vara i trä.
Färdiga byggelement där all el, ventilation, VVS 
och gipsplattor kom klara från Martinsons 
Träförädling i Bygdsiljum, norr om Umeå. 
Färdiga massivträelement i väggarna isolerar 
och skyddar den känsliga plastfolien som ska 
hålla tätt. En våning av betong finns i botten, 
övriga sju är i trä. Fyra personer inomhus och 
två utanför byggde varje våning på sex dagar. 
En jobbade med traversen och en kopplade 
upp väggarna nere på marken. Allt var under 
tält, det var tyst och torrt. Alla byggare och 
underentreprenörer utbildades. Alla måste 
förstå vikten av att vara noggrann och förstå 
varför varje spik måste gå rätt, varje skarv och 
anslutning måste tejpas tätt. 
– Och varför vi måste provtrycka kontinuerligt 
säger NCC:s projektledare Dan Svantesson, inte 
komma efteråt när allt är klart. Då kan det vara 
för sent.

Från passivhus till plushus
27 lägenheter i Hökarängen söder om 
Stockholm blir pilotprojekt för Svenska 
bostäders  satsning på lågenergihus. Bolagets 
ambition är att all nyproduktion i bolaget ska 
vara passivhus eller plusenergihus i framtiden, 
säger Rickard Nygren, styrelseledamot i 
Stockholmshem.  
Genom en närliggande panncentral kan man 
utnyttja överskottsvärme från solfångare på 
passivhusets tak. Det ger bättre ekonomi, men 
främst betyder det att man i detta projekt 
närmar sig plusenergi-huset. Alltså ett hus 
som över året producerar mer energi än det 
förbrukar.
- Särskilt roligt är det att man lägger vikt vid 
hur den köpta energin kommer att produceras. 
Man undviker el för uppvärmning eftersom det 
generellt är mer koldioxid-belastande, fortsätter 
Rickard Nygren. 
Ett passivhus är så välisolerat och tätt att 
egenvärmen – spillvärme från belysning, 
apparater och människor – i princip räcker för 
uppvärmningen. Energiförbrukningen minskar 
här från normens 110 kWh/m2 ner till under 
50 kWh/m2, genom god ventilation där värmen 
återvinns.
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www.grontmij.se

Grontmij kan mark- och exploateringsfrågor...

…och vi växer. Här jobbar 10 lantmätare Vi kan:

och planarkitekter. Vi tar hand om både - detaljplaner

plan- och genomförandeaspekterna i projekten. - genomförandefrågor

- projektledning genom planprocessen

Genom att jobba på ett stort teknikkonsultföretag - markåtkomst för infrastruktur

samarbetar vi enkelt med våra kollegor inom - fastighetsbildning

trafik, landskap, arkitektur, byggprojektledning, - exploateringsavtal

kalkyl, MKB mm.

Intresserad av konsultstöd inom dessa områden?
Kontakta Lena Winberg på tel 010 - 480 16 13

lena.winberg@grontmij.se

Transporter och resor är en av Sveriges viktigaste näringar, 
och bakom varje trafikslag står en mängd leverantörer och 
partners. Kanske du är en av dem. För att underlätta för dig, 
och samtidigt ta oss an framtidens utmaningar inom miljö, 
säkerhet och tillgänglighet, startar vi nu en ny myndighet; 
Trafikverket. Vi kommer att arbeta med trafik- och tran- 
sportfrågor, och tillsammans ska vi våga tänka vidare.  
I större perspektiv. Samtidigt får vi möjligheten att utveck-
la våra relationer med dig och andra leverantörer. Du får 
en kontakt, lättare hantering av faktureringen, smidigare 
upphandling, möjlighet till större affärer. Har du frågor om 
den nya myndigheten får du gärna höra av dig. Mejla oss på  
trafikverket@trafikverket.se

När vi nu tänker  
tillsammans, kan vi bli  
en ännu bättre partner 

Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket 
samt viss verksamhet vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA. Samtidigt avvecklades Banverket, 
Vägverket och SIKA. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. www.trafikverket.se, 0771-921 921.
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Faktaruta 
1 000 passivhus i Sverige
Passivhus utvecklades för snart 20 år sedan av 
den tyske fysikern Wolfganf Feist, som utvecklade 
en idé från den svenske Lunda-forskaren Bo 
Adamsson. Adamsson hade redan på 1980-talet 
samarbetat med Kina om förbättrad inomhusvärme 
i hus utan värmekälla. 
I Sverige kom de första passivhusen 2001.
Förutom passivhus, som klarar huvuddelen av 
värmen genom överskottsvärme från de boende, 
elektriska apparater och avloppsvärmeväxlare, 
finns också Nollenergihus som ska producera 
lika mycket energi som de gör av med och 
Plusenergihus som ska producera mer energi än de 
gör av med.
2006 fanns drygt 50 bostäder med 
passivhuskoncept i Sverige.
2007 fanns ca 120 bostäder. 
2009 beräknas ca 1 000 bostäder vara inflyttade.
I Tyskland finns redan över 9 000 bostäder enligt 
konceptet.

Stockholms första passivhus klarar EU:s nya krav 
Passivhus Granbäck är Stockholms första passivhus och ett 
exempel på hur nästa generation villor måste byggas. Nya EU-
direktiv säger att 2020 ska alla nyproducerade hus konsumera 
”nästan noll” när det gäller energi. Huset är en konstruktion 
med ett klimatskal som består 
av extra tjock isolering och effektiv ventilation. Det tar 
tillvara på värme från boende, elektriska apparater och 
instrålande sol. Huset som nu är helt färdigbyggt visar att det 
går att bygga riktigt snygga och funktionella hus samtidigt 
som energiförbrukningen är extremt låg.
För att få kallas för passivhus får huset inte förbruka mer 
än 5-25 kWh/kvm/år. Till exempel innebär det att riktigt 
kalla dagar, ska det räcka med en värmekälla motsvarande en 
hårfön för att värma upp hela huset. 
De boende har inte behövt avstå från några bekvämligheter. 
Här finns en utomhus-jacuzzi som värms upp med hjälp av 
solenergi, energibe-sparande LED-belysning samt dimbara 
lågenergilampor.
– Huset har alla bekvämligheter man kan tänka sig. Vi har 
med det här passivhuset visat att tekniken finns att bygga 
riktigt energisnålt och samtidigt inte tulla på det som man 
kan förvänta sig av ett modernt nybyggt hus. Med de nya 
direktiven från EU är det hög tid för alla hustillverkare att 
öppna ögonen och ta till sig den nya teknik som redan finns 
på marknaden, säger Anders Olsson, tekniskt ansvarig på 
Paroc Byggisolering. 

JÄMFÖRELsER 
Uppvärmning
Passivhus: max 5-25 kWh/kvm/år
Passivhus Granbäck: 15-16 kWh/kvm/år
Vanligt hus: 60-80 kWh/kvm/år
Total energiförbrukning för uppvärmning,
hushållsel och varmvatten
Passivhus Granbäck: ca 45 kWh/kvm/år
Vanligt hus: 180-200 kWh/kvm/år
Kostnaderna för drift kan beräknas till:
Passivhus Granbäck: ca 9 500:-
Vanligt nyproducerat hus: 20 000–30 000:-

Chalmersstudenter vann Passivhuscentrums 
tävling.
Passivhuscentrums förstapris för bästa 
magisteruppsats relaterad till energisnålt 
byggande gick 2009 till Chalmersstudenterna 
Mikael Mangold och John Hemfridsson. Deras  
examensarbete, kallat ”Genom jorden”, syftar 
till att få fram modeller som kan inspirera 
byggsektorn att skapa energieffektiva och 
kostnadseffektiva småhus. Juryns lyriska 
motivering löd bland annat: ”Mycket systematiskt 
och gediget arbete. Bra resonemang kring 
hållbarheten i att bygga småhus. Kan fungera 
som lärobok efter viss bearbetning.”

Vinnande småhus
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Så fungerar ett passivhus 
Passivhus är välisolerade byggnader som till stor 
del värms upp genom den energi som redan finns 
i huset. Värmen som finns i inomhusluften tas 
tillvara. Dessutom utnyttjas solinstrålning för att 
värma både hus och varmvatten när det är möjligt.

Brf Ängared, Lerum
Brf Ängared är en liten bostadsrättsförening som 
består av 4 lägenheter i ett 2,5-plans passivhus 
i bruksorten Tollered i Lerums kommun. 
Lägenheterna har försetts med en effektiv FTX-
anläggning och med solfångare för varmvatten som 
beräknas producera ca 40 % av varmvattenbehovet. 
Gashällar i köken är förberedda för biogas. Små, 
friskluftsventilerade kaminer finns för att minska 
elberoendet under de kallaste månaderna samt 
ge möjlighet att ventilera och värma byggnaden 
vid strömavbrott. Lägenheterna stod klara för 
inflyttning våren 2008.

Brogården, Alingsås
Alingsåshems miljonprogramsområde Brogården, 
från början av sjuttiotalet, håller sedan februari 
2008 på att renoveras med passivhusteknik. Man 
började med 18 lägenheter, som beräknas stå klara 
för inflyttning i februari 2009, och fortsätter 
sedan successivt med resterande ca 280 lägenheter. 
FTX-aggregat ska installeras i varje lägenhet 
med fjärrvärme som tillskott vid behov. Man 
kommer även att investera i en fjärrvärmeansluten 
solpanelsanläggning.

Förskolan Stadsskogen, Alingsås
Sommaren 2008 flyttade ett hundratal barn in i den 
nya förskolan i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen. 
Byggnaden är på 937 m2 och rymmer 5 avdelningar. 
En roterande värmeväxlare används för hela 
byggnaden, med tillskott av fjärrvärme några 
timmar under vintern kallaste måndagsmorgnar. 
Förskolan är den första i sitt slag i Sverige då den 
är byggd i passivhusteknik. Att bygga lokaler i 
passivhusteknik skiljer sig en del från att bygga 
bostäder, då det bland annat krävs mycket högre 
ventilation i lokaler.
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sveriges tillväxtregioner brottas med flera problem 
på bostadsmarknaden. Bostadsbyggandet är för 
lågt. Inflyttningen hög. Bostadspriserna stigande. 
Bostadsbristen drabbar många unga som ska in på 

bostadsmarknaden. Och utvecklingen fortsätter.
Sverige har ovanligt stora variationer i födelsetalen. Detta 
innebär att generationerna är olika stora. Vi har alla hört talas 
om den stora kullen 40-talister. 60-talisterna är också många, 
medan 50-talister och 80-talister är färre. Runt 1990 var 
det babyboom - åren 1990 och 1991 föddes nästan 250 000 
barn i Sverige. Det är 35-40 procent fler per år jämfört med 
bottenåren i mitten av 80- och 90-talen.
Sverige har gått från att vara ett utvandringsland till att 
bli ett invandringsland.  Tillsammans med babyboomens 
effekter har detta lett till att det snart kommer att finnas en 
rekordstor generation unga vuxna (mellan 19 och 24 år). De 
flesta invandrare finns i dessa åldersgrupper vilket ytterligare 
ökar på antalet unga vuxna i Sverige. Enligt SCBs (Statistiska 
centralbyråns prognos för befolkningsutvecklingen 2009-) 
senaste prognos finns det om två år 782 000 unga vuxna 
i Sverige. Det är 25 procent fler än år 2000. Bara en gång 
tidigare har vi haft en så stor ungdomsgeneration. Det var när 
40-talisterna var unga år 1968.

Det är i åldern 19-24 år vuxenlivet börjar. I den åldern väljer 
man utbildning och börjar jobba. Man flyttar som mest i 
livet och man flyttar längre sträckor än andra åldersgrupper. 
Man vill flytta hemifrån och försöker etablera sig på 
bostadsmarknaden.
Sverige bygger sedan mitten 1990-talet färre bostäder än 
övriga länder i Europa (källa: Reuters EcoWin). Vi har haft 
svårt att få igång bostadsbyggandet och när det äntligen 
lyckades kom en global finanskris och bostadsbyggandet 
minskade kraftigt igen. De närmsta åren blir bostadsbyggandet 
sannolikt lika lågt som under krisåren i mitten av 1990-talet.
När 40-talisterna skulle flytta hemifrån hade de inga problem 
att hitta en egen bostad. Miljonprogramsbyggandet var 

igång och i slutet av 1960-talet färdigställdes nästan 110 000 
bostäder per år runt om i hela landet. Under ett enda av dessa 
år byggdes lika många bostäder som under de fyra senaste 
åren.

Bostadsbristen för unga är inte ett problem i hela landet. 
De regionala skillnaderna är mycket stora. Problemet 
koncentreras till storstadsregionerna och universitetsstäderna. 
Det är nämligen där de unga vuxna vill bo och det är dit 
de flyttar. Där finns utbildningsmöjligheter, en intressant 
arbetsmarknad och framför allt ett utbud av nöjen och 
kultur som de unga vill ha nära till. Bara under förra året 
var flyttningsöverskottet (inflyttade minus utflyttade) 
i storstäderna 14 000 unga vuxna. Dessa behövde alla 
någonstans att bo.
Glesbygden brottas i stället med andra problem, som 
utflyttningen av unga för med sig. Det stora bostadsbyggandet 
under miljonprogramsåren från mitten av 1960-talet till 
mitten av 1970-talet var spritt över hela Sverige. Idag byggs 
det i princip bara bostäder i tillväxtregionerna (storstäderna 
och dess förorter samt universitetsstäderna). I många 
glesbygdskommuner kommer det däremot att råda brist på 
arbetskraft när de unga flyttar därifrån och befolkningen blir 
allt äldre. Vem ska ta hand om de gamla som bor kvar? Någon 
brist på bostäder kommer det dock inte att finnas. 
Under det stormiga 60-talet var det således inte 
bostadsbristen som ställde till problem. Men en ovanligt stor 
ungdomsgeneration gjorde sig hörd på många  andra sätt. 
De närmsta åren kommer de unga vuxna med all säkerhet 
också att höras. De vill ut på bostadsmarknaden, men 
hittar ingenstans att bo. Vi har redan sett tecken på detta: 
Husockupationer blir allt vanligare och oroligheter och 
bränder har förekommit i storstädernas förorter.
Vilka är alternativen om de unga inte hittar bostäder där 
de vill bo, där de kan studera och få arbete? De kan bo kvar 
i sitt föräldrahem, bosätta sig i en mindre kommun som 
inte har bostadsbrist eller flytta utomlands. Att bo kvar i 

Demografichock 

Svenska ungdomar flyr utomlands från bostadsbrist och arbetslöshet. Samtidigt 
blir befolkningen allt äldre och försörjningsbördan ökar (andelen av befolkningen i 
arbetsför ålder minskar). Det blir konkurrens om arbetskraften. Färre högutbildade 
innebär också sämre internationell konkurrenskraft för Sverige.

Den dystra prognosen levererar demografen Maria Pleiborn, men också en möjlig 
lösning på kort sikt: Tillfälliga bygglov på mindre attraktiv mark för att skapa de enkla, 
billiga bostäder som unga efterfrågar.

Av Maria Pleiborn

hotarvälfärden
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föräldrahemmet torde inte vara så lockande för de flesta – 
varken för ungdomarna eller för deras föräldrar. Inte heller att 
flytta till orter med små möjligheter till såväl utbildning som 
arbete. Allra mest attraktivt för dem är kanske därför att välja 
det sista alternativet.
Med den prognosen har Sverige på lite längre sikt stora 
problem. Västvärldens befolkning blir allt äldre och 
försörjningsbördan ökar (andelen av befolkningen i 
arbetsför ålder minskar). Det kommer att bli konkurrens 
om arbetskraften. Sverige har idag problem med trögheter 
på arbetsmarknaden och att sätta folk i arbete. Vi är inte 
”bäst i klassen” på arbetskraftsimport och integration, vilket 
kommer att krävas framöver – oavsett om vi förlorar en stor 
ungdomsgeneration eller inte. Färre högutbildade innebär 
också sämre internationell konkurrenskraft för Sverige.
Vad kan vi som stadsbyggare göra? Det går inte att bygga 
bort problemet genom att bygga nya små lägenheter. All 

nyproduktion blir med nödvändighet dyr. Unga vuxna vill 
framför allt bo i billiga bostäder. Det måste i stället finnas 
mycket enkla bostäder till denna stora generation ungdomar i 
tillväxtregionerna. Normalt kan flyttkedjor lösa en del av detta 
problem, men nu är bostadsbyggandet för lågt. 
Eftersom problemet inte är långvarigt (efter den stora 
ungdomspuckeln kommer en betydligt mindre generation ut 
på marknaden) kanske det räcker med kortsiktiga lösningar. 
Bostäderna behövs bara under ett antal år. Tillfälliga bygglov 
på mindre attraktiv mark kan vara en lösning. Detta borde 
vara möjligt utan att Sverige riskerar att få ett mindre hållbart 
bostadsbestånd på längre sikt. På lång sikt behöver dock 
Sverige bygga betydligt fler riktiga bostäder och mer hållbart i 
storstadsregionerna.
Maria Pleiborn är seniorkonsult och demograf vid WSP Analys 
& Strategi.
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En besökare som anländer till Wien, 
märker direkt stadens gröna karaktär. 
Nästan femtio procent av den 
österrikiska huvudstaden Wien består 

av grönytor. En av Wiens trevligaste platser 
är Volksprater,  i dagligt tal kallad Pratern. 
Det är ett stort och grönt parkområde mellan 
Donaus två flodfåror. Denna gröna lunga var 
ursprungligen kejsarens jaktrevir. Allt är dock 

inte så bra att det inte kan bli bättre. 
Den holländska bilistorganisationen ANWB:s 
årliga rapporter om olika städer brukar visa på 
en mängd trista resultat. Av 22 europeiska parker 
får alla rekommendationen att förbättra servicen 
för funktionshindrade. Sämst i undersökningen 
klarade sig de tyska parkerna samt Pratern i 
Wien. 

Gröna drömmars stad

Wien är känt för sina många vackra parker. Slottet Schönbrunns enorma 
slottspark innehåller en djurpark, ett palmhus och ett nät av parkvägar, 
lämpliga för jogging och långa promenader. Volksgarten och Burggarten 
är ytterligare två fina parker nära stadskärnan. det räcker dock inte för 
stadens populära och mycket ambitiösa miljöborgarråd. fler parker ska det 
bli. Nyligen startade också ett projekt som går ut på att förvandla ett stort 
antal hustak i Wien till grönytor.

Ett grönt tak, som här i Wien, regenerar 
vegetation och bidrar till den biologiska 
mångfalden samt ger arkitekterna helt nya 
möjligheter. (Pressfoto: Staden Wien)

Så kallad växtarkitektur i nyöppnade 
Rudolf Bednar Park i Wien. Parken ligger 
i en betongförort och har uppgift till att 
uppliva miljön och öka inflyttningen till 
området.  (Foto: Pressfoto: Staden Wien)

Av Markku Björkman (text och foto)
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Wiens miljöborgarråd, Ulli Sima, 
tillsammans med stadsdelskommunens 
borgmästare Gerhard Kubik och två 
ansvariga landskapsarkitekter vid 
öppningen av Wiens Rudolf Bednarpark, 
stadens största parkprojekt sedan 1974 
med 31,000 kvadratmeter. Arbetet med 
parken, som har delfinansierats av EU, 
kommer att fortsätta till år 2015. (Foto: 
Wiens Rådhus, Pressavdelning: Media 
Room)

Många europeiska parker 
fick kritik för dålig 
skyltning, svåråtkomliga 
toaletter och oförklarliga 
trappor som försvårar 
tillgängligheten för 
rörelsehindrade. 
Parkeringsplatserna kan 
ligga långt från ingången 
och i Wiens zoo, Tiergarten 
Schönbrunn, upptogs 
de få handikapplatserna 
ofta av polisbilar från en 
närbelägen polisstation.
Enligt en annan 
undersökning, gjord 
av det amerikanska 
personalkonsultbolaget 
William M. Mercer om 
livskvaliteten i olika städer 
i världen, hamnade Wien 
nyligen på andra plats inom 
Europeiska unionen efter 
Helsingfors. 
Frånsett de motsägelsefulla 
internationella 
bedömningarna 
inledde har Wiens 
miljömyndigheter inlett 
ett nytt ambitiöst program 
för ett grönare Wien. 
– Vårt miljöprogram går 
bland annat ut på att skapa 

flera gröna tak. Det kommer att öka livskvalitén ytterligare i 
Wien, konstaterade miljöborgarrådet Ulli Sima.
Som morot har Wiens parkförvaltning upprättat en speciell 
stödfond för skapandet av gröna tak. Företag eller privata 
byggare kan därmed räkna med så kallat gröntaksbidrag upp 
till 2200 euro (ca 21 000 kronor). 
Med gröna tak avses tak, terrasser, innegårdar etc. som försetts 
med växtlighet av mossa, sedum, örter och gräs eller buskar 
och träd. 
– Det gäller att skapa nya biotoper mitt i Wiens centrum. Vi 
vill visa att det är möjligt att göra Wien grönare och stadslivet 
ännu attraktivare än förr, sade Ulli Sima.
Hon hänvisade också till det faktum att gräs, mossor och torv 
har använts som takmaterial sedan antiken.
-Torv ska dock inte längre användas ens till gödsel. De få 
sumpmarker som vi fortfarande har kvar i Österrike ska 
bevaras för insekter och övrig fauna, betonade Ulli Sima. 
Först idag är tekniken enligt henne så pass utvecklad att det är 
dags att ta de gröna taken på allvar.

Naturens recept
Genom att följa naturens eget recept kan ett vanligt tak få 
helt nya egenskaper och göras till en mångsidig problemlösare, 
sade Ulli Sima.

Vid häftiga regnväder kan ett grönt tak jämna ut och reducera 
vattenflödet i dagvattenledningar. 
Ur fågelperspektiv liknar Wien med alla plåt - och betongtak 
ett sammanhängande hav med enstaka inslag av röda 
takpannor. Det ska vi ändra på. Det finns gott om kapacitet 
för ytterligare gröna tak, påpekade Ulli Sima.
Enligt henne kommer gröna tak att förbättra mikroklimatet 
och vattenflödet i staden avsevärt.  
Regnvattnet tas om hand av taket och hälften avdunstar så 
småningom åter till atmosfären medan återstoden portioneras 
ut i dagvattenavloppet, sade Sima.
 Hon hänvisade till undersökningar som visar att vattenflödet 
till kanalisationen minskar med cirka 30 procent i ett område 
med heltäckande gröna tak.
För att byggaren eller husägaren ska kunna erhålla detta 
gröntaksbidrag måste takytan enligt Sima täckas helt eller 
delvis av växter eller buskar.
Det räcker alltså inte att sätta några blomhyllor eller krukor på 
taket!
I regel betalas 1 euro per kubikmeter odling och kvadratmeter 
per ett ”förgrönat tak”. Maximalt befordras 25 kubikmeter 
växtlighet. Om buskarna, träden eller växtligheten uppnår 
högre uppgår stödet till 25 euro per kvadratmeter. 
En annan påtaglig fördel med ett grönt tak är att 
temperatursvängningarna i byggnaden reduceras markant. 
Detta gäller såväl vinter som sommar.
Enligt Ulli Sima skyddar ett grönt tak mot UV-ljus och mot 
stora temperaturvariationer. Därmed bromsas takets åldrande 
avsevärt. Tätskiktets livslängd kan öka med en faktor 2-3 
gånger.

Odling under ansvar
Gröna tak i all ära, men den som söker grönska i Wien i 
framtiden behöver inte nödvändigtvis klättra på ett tak. Det 
finns grönytor även på marknivå i denna stad. 
I utkanten av staden breder Wienerwald ut sig. Hit bör man ta 
en spårvagn om man vill komma bort från storstadsdjungeln. 
På bara 30 minuter tar man sig till Grinzing som ligger norr 
om Wien. 
För en trädgårdsintresserad besökare erbjuder Wien mycket 
oavsett årstid. Wiens trädgårds- och parkanställda började 
förbereda stadens grönytor och blomsterrabatter inför vintern 
och våren 2010 redan i september. Och arbetet i parkerna 
pågår i praktiskt taget genom hela vintern.
Tiotusentals ton av kvalitetskompost spreds under förra 
hösten på en yta på 19 miljoner kvadratmeter. Samtidigt 
planterades nya blomlökar, däribland 1,2 miljoner tulpaner 
och påskliljor. 
Var och en av oss har minst tio träd, cirka 100 kvadratmeter 
grönyta och 10 kvadratmeter vattenyta till vårt förfogande. 
Så kan man också beskriva miljön i vår stad. Allt detta måste 
dock skötas, vårdas och förbättras oavbrutet, betonade Ulli 
Sima.
Markku Björkman

<<
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Cyklismen har fått ett senkommet men välkommet uppsving i uSa. det är 
huvudbudskapet i två nyligen utkomna amerikanska böcker. Landet förefaller 
vara på god väg att följa den europeiska cykelrenässans som ägt rum sedan 
90-talet. Cykling har blivit politik!
Av Martin Emanuel

På cykel mot en bättre värld

Tecknen är flera. Ett är att hängivna cyklister börjar 
inta framträdande politiska poster på både lokal 
och federal nivå. Paradexemplet är James Oberstar, 
demokratisk kongressledamot från Minnesota och 

flitig friluftscyklist. Han spelade en nyckelroll i processen 
bakom de nya lagar inom transportsektorn som på 90-talet 
öppnade för ökade federala utgifter till cykelrelaterade 
projekt. För två år sedan tog han över den tunga posten som 
ordförande för den amerikanska kongressens kommitté för 
transport och infrastruktur.
Ett annat tecken är att det i många städer finns en sjudande 
pro-cyklistisk gräsrotsaktivism. Den kommer till uttryck 
inte minst vid de cykeldemonstrationer som anordnas inom 
ramen för den numera globala Critical Mass-rörelsen (med 
ursprung i San Fransisco 1992), där tusentals deltagare visar 
att en annan sorts stad är möjlig. Denna företeelse kan man 
för övrigt beskåda också i Stockholm, dock i betydligt mindre 
skala, sista fredagen i månaderna under sommarhalvåret. 
Den framväxande amerikanska cykellobbyn har liksom i 
Europa funnit allierade inom miljörörelsen, folkhälsorörelsen 
och bland nyurbanister som förespråkar en tätare, mer 
levande stad.
Många amerikanska städer har numera också cykelplaner 
och program för att stimulera cykling, och i vissa – bland 
dem Portland, Minneapolis, San Fransisco, Seattle, Chicago 
och New York – har man kunnat notera en tydlig uppgång 
i cyklandet. Till och med i Louisville, Kentucky, en stad 
som ligger långt utanför de ”lefty-enviro-healthy-living 
circles” man vanligen kopplar cykeln till, har borgmästaren 
Jerry Abrahamson en ambition att snabbt cykelanpassa 
stadsbyggandet. Han talar om det som en del i en strategi 

att öka livskvaliteten i staden och attrahera välutbildade 
människor som ska driva ekonomin framåt i framtida 
decennier.
De två böckerna är skrivna av Jeff Mapes, politisk reporter på 
Portland-baserade tidningen The Oregonian, och J. Harry 
Wray, professor i statsvetenskap vid DePaul University i 
Chicago. Båda böckerna baseras i stor utsträckning på samtal 
med olika aktörer på cykelområdet: hårdnackade lobbyister, 
pionjärer inom cykelplanering och trafikpolitiker modiga nog 
att gå emot den ”bilcentriska” strömmen. 
Böckerna är fulla av fylliga hjälteporträtt och detaljerade 
beskrivningar av lobbyinsatser och förhandlingsskeenden 
med en dramatik ibland jämförbar med tv-serien The West 
Wing (Vita Huset). 
Jeff Mapes är den av de två författarna som visar upp störst 
kunnighet i trafik- och stadsplanering och cykeltekniska 
frågor, och det är i hans bok Pedaling Revolution: How 
Cyclists Are Changing American Cities som den fylligaste 
cykelpolitiska bakgrunden ges.

Pilgrimsfärder till Europa
Sedan 1990-talet har det blivit vanligt att amerikanska 
cykelplanerare hämtar inspiration och kunskap från 
klassiska europeiska cykelstäder. Studieresor till Amsterdam 
och Köpenhamn verkar obligatoriska - nästan en sorts 
pilgrimsfärder. Det är inte bara en större andel cyklar i 
trafiken som lockar och fascinerar. Det handlar också om en 
romantisering av den europeiska staden; dess rika förekomst 
av gågator, levande och lugna stadskärnor, möjligheter till 
trevliga innerstadspromenader och kafévistelser. Det är ingen 
slump att Danmarks legendariske planerare och ”liveable 

Portland är den stad i 
USA där största andel av 
befolkningen cyklar.
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cities”-guru Jan Gehl numera återfinns som konsult vid New 
York Citys planeringsavdelning.
Det är således frågan om en omvänd påverkan jämfört 
med 50- och 60-talen, då europeiska trafikingenjörer 
och deras politiska motparter tog med sig både praktiska 
erfarenheter och kraftfulla visioner hem från studieresor i 
USA. Men liksom de europeiska besökarna då förespråkade 
ett förverkligande av bilstäder med vissa förbehåll, är 
många amerikanska trafikplanerare idag inte redo att rakt 
av anamma lösningar som nu är legio i europeiska städer. 
Tveksamhet råder i synnerhet inför en infrastruktur 
dedicerad för cyklister. Medan antalet så kallade cykelfält 
(avskilda från körbanan endast genom en målad linje i 
asfalten) stadigt ökar, finns det en utbredd skepsis mot 
cykelbanor med kantsten mot körbanan. American 
Association of State Highway and Transportation Officials 
avråder från cykelbanor i sina manualer, vilka oftast följs.

Cykelbanor anses farliga
Skillnaden mellan Sverige och USA är på den här punkten 
slående. Här ifrågasätts sällan cykelbanornas effektivitet, 
medan cykelfälten, tänk Hornsgatan i Stockholm, har 
varit utsatta för hård kritik (trots att de faktiskt förbättrat 
cyklisternas säkerhet). Men i USA avfärdas alltså cykelbanor 
av många trafikplanerare som farliga, i synnerhet i 
amerikanska, fullständigt bildominerade, trafikförhållanden. 
Man framhåller att cykelbanor kan leda till farligare 
förhållanden i trafikkorsningar, där de två trafikslagen 
plötsligt möts.
Större delen av cykellobbyn, inklusive en del cykelplanerare, 
är däremot positiva till cykelbanor. Inte i första hand för att 

cykelbanor ökar cyklisters säkerhet – det debatteras alltså 
flitigt i USA huruvida de egentligen gör det – utan för att 
de genom att öka cyklisters upplevda säkerhet stimulerar till 
ett ökat cyklande. Fler cyklister ökar i sin tur cyklisternas 
säkerhet, resonerar man, med utgångspunkt i tesen ”safety 
in numbers”; ju fler cyklister, desto mer finns de i bilisters 
medvetande, och desto säkrare blir då också förhållandena 
för cyklister. I takt med att cykelbanor kompletteras 
med säkerhetsåtgärder i trafikkorsningar minskar också 
motståndet mot cykelbanorna. Det verkar som att USA är på 
väg att följa ett europeiskt spår också på denna punkt.

Cykling och politik
Om Mapes visar upp en större kunnighet i de tekniska 
frågorna, finns det i J. Harry Wrays bok Pedal Power: 
The Quite Rise of the Bicycle in American Public Life en 
intressantare analys av cyklandets politiska dimensioner. 
Sedan några år ger han en kurs för sina förstaårsstudenter 
som han kallar ”Biking and Politics”. Under terminens 
introduktionsvecka cyklar han genom Chicago tillsammans 
med studenterna och tar med sig intryck och erfarenheter 
ligger till underlag för diskussioner om hur politik, ekonomi, 
miljö och kultur hänger samman.
Kursen har blivit mycket populär bland studenterna. Men 
vad menar då Wray att politik har att göra med att cykla i 
Chicago?
Trafikpolitiken påverkar naturligtvis hur attraktivt det är att 
cykla jämfört med att använda sig av andra transportmedel. 
Numera är cykelpolitik en viktig komponent i flera andra 
bredare områden: trafiksäkerhet, klimatförändringar, energi- 
och naturresursfrågor, hälsa och stadsmiljöfrågor. Men 
Wray tar också upp en annan sida av förhållandet mellan 
transportteknologi och politik, nämligen hur brukandet av 
en teknik formar brukarens föreställningsvärld. Han hävdar 
att valet av transportmedel påverkar hur man betraktar 
världen och hur man relaterar till andra människor, vilket i 
sin tur motiverar politiskt handlande.
Hur skiljer sig då den värld man uppfattar från bilsätet från 
den man uppfattar från cykelsadeln? Bilisten är i hög grad 
avskärmad från omgivningens klimat, ljud och lukter och 
lägger inte ens märke till att den miljö hon färdas igenom 
är totalt anpassad till just bilismens krav. Med cykeln är det 
annorlunda. Cyklisten är omedelbart känslig för terrängens 
nyanser. Oomgivningen är – på gott och ont – omedelbart 
påtaglig på ett sätt som den inte är för bilisten. Den 
begränsade hastigheten medför att människor och ting som 
passeras dröjer sig kvar i cyklistens medvetande. Lättheten 
att stanna förenklar interaktionen med omgivningen, 
och cykelns tysthet gör att cyklisten hör saker som annars 
drunknar i motorljudet.

Cykelfilosofi
Så långt avviker Wrays argumentation inte särskilt mycket 
från den som med varierande styrka förekommit inom det 
svenska Cykelfrämjandet. Men Wray hävdar vidare att den 
mjukare passagen och den högre närvarokänslan leder till 
att cyklisten i högre grad uppfattar andra 
människor som just människor, och inte, 
vilket bilisten gör, som objekt och hinder. 
Till skillnad från bilisten, som är inbäddad 
i ton av stål, är cyklistens mänsklighet 
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Vi förser fastighetsbranschen med den vassaste 
kompetensen, de mest affärsorienterade konsulterna 
och de mest kvalifi cerade problemlösarna.
Det har varit så framgångsrikt att vi behöver bli fl er. 

Till våra kontor i Umeå, Luleå, Örebro, 
Stockholm. Göteborg, Växjö och Malmö 
söker vi nu

• Erfarna markförhandlare

• Affärsorienterade exploaterings-
 ingenjörer

• Fastighetsvärderare med fokus rätts-
 ekonomi

• Lantmätare med fokus infrastruktur

Läs mer på www.naisvefa.se om du vill vara med 
och leverera ”Kompetens som får värden att växa”. 

Offensiva, värdeskapande fastighets-

konsulter söker likasinnade

uppenbar, liksom andras mänsklighet är 
uppenbar för cyklisten. Det finns således en 
större tendens av noterande, erkännande, 
kanske till och med konversation.
Vårt sätt att färdas är alltså enligt Wray 

en av många faktorer som påverkar vår syn på naturen och 
våra antaganden om andra människor – ser vi världen som 
en plats där alla kämpar mot varandra eller som en plats för 
vår gemensamma och delade mänsklighet? – vilket måste 
betraktas som ett viktigt underlag för vårt beslutsfattande och 
handlande. Kausaliteten är naturligtvis inte alldeles glasklar. 
Den som bestämmer sig för att regelbundet använda cykeln 
kan redan ha normer som är konsistenta med ståndpunkter 
som genereras på en cykel.
Cyklismens expansion i USA står dock inför ett monumentalt 
hinder: den fullständigt bilcentrerade amerikanska kulturen. 
I Wrays analys är bilen den yttersta representanten för 
två destruktiva, ohållbara grundbultar i den amerikanska 
kulturen: individualism och materialism. Han tycker sig 
dock se att den dominanta kulturen vacklar. Att 2008 var 
första gången på 20 år som amerikaner körde mindre bil 
än året innan beror säkert mer på högre bensinpris än på 
attitydförändring. Men medvetenheten om den globala 
uppvärmningen har ökat i USA, vilket innebär att nya värden, 
som vårdas inom cykelsamhället, seglar upp. Samtidigt som 
kulturell förändring är nödvändig om cykeln ska anammas som 
ett transportalternativ, stimulerar alltså ett ökat cyklande en 
sådan kulturell förändring.

Inte längre en motkultur
Både Wray och Mapes förundras vid sina besök i Amsterdam 
över hur ”normalt” det verkar vara att cykla. Det är tydligt att 
det är mer ”alternativt” och ”motkultur” att cykla i USA. Vissa 
cyklister pekas av Wray ut som ”cykelexcentriker”: cykelbuden, 
de som idkar hemmabyggen av cyklar och de som frivilligt 
”skalat ned” sitt liv genom att välja bort bilen för cykeln. Alla 
visar de på alternativa sätt att leva sina liv. Samtidigt, menar 
Mapes, håller bilden av vuxna cyklister som antingen hopplösa 
förlorare eller nischade atleter i spandex på att ersättas av 
bilden av en mer urban, hipp cyklist. Cykelexcentrikerna är 
förkunnare av en livsstil som börjat sippra ut i den bredare 
amerikanska kulturen. Deras betydelse jämförs av Mapes med 
unga, svarta innerstadsrappare vars uttryck snart kom att 
anammas av vita förortsungdomar. Att cykla är kanske snart 
inte längre lika mycket motkultur.

Martin Emanuel är doktorand vid Avd. för teknik- och 
vetenskapshistoria, KTH, och arbetar med en avhandling om 
cyklismens historia i Stockholm och Köpenhamn.

<<
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Bergkällavägen 34, 192 79 Sollentuna, tfn 08 594 118 30. 

För mer information se www.mwa.se 

Q-MC systemet från GEWISS är ett anpassningsbart 

system av uttagscentraler för placering i ett flertal  

olika miljöer såsom hamnar, campingar, stadsmiljöer 

och industrier.

Terminalerna anpassas och bestyckas helt efter kund-

behov, och kan utrustas med olika typer av uttag, samt 

utrustas med belysning, energimätning, vattenuttag, 

fjärravläsningssystem m.m.

Q-MC enheterna finns för både fasta och mobila installa-

tioner i både rostfritt  stål och slagtålig teknopolymer.

Q-MC. 
Flexibla uttags-
centraler 16-125A
i snygg design! 
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ByggaBo-dialogen lever 
vidare
regeringens finansiering av ByggaBo-
dialogen har avslutats. Boverket tagit över 
driften,  samtidigt som sökandet efter 
en mer permanent projektägare pågår. 
Kompetensutvecklingsprogrammet, som 
från början utgjorde ByggaBo-dialogens 
kärnverksamhet, fortsätter i Boverkets regi. 

Av Erika Volpe  
Foto: Johnny Åberg

Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för ca 
40% av den totala energianvändningen (mestadels 
via uppvärmning) och ca 20% av allt avfall utom 
gruvavfall. Genomgripande energibesparingar 

och effektivare resursanvändning skulle ge stora vinster för 
samhälle och miljö. 
När ByggaBo-dialogen lanserades 2003 efter många års 
utredande ansågs den vara ett unikt initiativ. Redan 1998 
hade regeringen gett miljövårdsberedningen uppdraget att 
utreda särskilt miljöpåverkande branscher. Regeringen satte 
därför upp en tidtabell med målet att inom en generation - år 
2025 - ha styrt in bygg- och fastighetssektorn mot en hållbar 
utveckling.
En dialog inleddes mellan regeringen och Boverket och 
sammanlagt 44 olika aktörer, bland dem ett antal  företag och 
sex kommuner. Arbetet gick ut på att ta fram en gemensam 
vision om hållbar utveckling av bygg- och fastighetssektorn 
utöver välbekanta styrmedel, som lagar och ekonomiska 
instrument som skatter och avgifter. I normala fall anses 
dessa räcka till att motivera enskilda hushåll och företagare. 
Men frivilliga överenskommelser, som i ByggaBo-dialogen, 
är utan tvekan den metod som har störst genomslagskraft då 
gemensamma mål ska uppnås.  
ByggaBo-dialogen syftade till att öppna för ett levande 
kunskapsutbyte i byggbranschen mellan olika yrkesgrupper 
och aktörer, med dialogen som form. Under två kursdagar har 

kursdeltagarna fått möjlighet att använda sin egen kompetens 
i utbytet med andra aktörer från olika branscher inom 
fastighetssektorn. 
Under 2006-2009 har ca 3 000 personer genomgått 
utbildningen och knappt 40 000 har utbildats ”sekundärt” 
genom t ex kunskapsspridning på arbetsplatser. 
Regeringens finansiering av ByggaBo-dialogen avslutades 
vid senaste årsskiftet. Därefter har Boverket tagit över 
driften av ByggaBo-dialogen med dess kansli, samtidigt 
som sökandet efter en mer permanent projektägare pågår. 
Kompetensutvecklingsprogrammet, det som från början 
utgjorde själva ByggaBo-dialogens kärnverksamhet, fortsätter 
i Boverkets regi. 

Används i fysisk planering
Det Goda Samtalet i fysisk planering syftar till att förnya 
den fysiska planeringens arbetsmetoder genom dialog och 
som fördjupade samråd. Med dialogen som arbetsmetod 
samtalar de sex aktuella kommunerna Kalmar, Hofors, 
Karlstad, Malmö, Göteborg och Stockholm med lokala 
aktörer, respektive länsstyrelse och Boverket. Man har 
skrivit på ByggaBo-åtaganden för att exempelvis minska 
energianvändning och växla över till förnyelsebara 
energikällor. I fortsättningen kommer Det Goda Samtalet att 
föras vidare av kommunerna och Delegationen för hållbara 
städer.
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På ByggaBo-dialogens hemsida under  rubriken Goda 
exempel, redovisar olika kommuner exempel på strategier och 
resultat i samband med projekt som utformats med Det Goda 
Samtalet som modell. 2009 presenterades en slutrapport som 
är nedladdningsbar, med titeln Provprojekt i stadsförtätning. 
Den fungerar som referensrapport och visar på åtgärder som 
kan underlätta arbetet med stadsförnyelse i framtiden.

Miljöklassning
I och med ByggaBo-dialogen introducerades det svenska 
systemet för Miljöklassad byggnad -  det kanske allra viktigaste 
målet i åtagandet som utvecklats i detta samarbetsprojekt.  
Under flera år har ByggaBo-dialogen, tillsammans med ett 
antal av aktörerna, tagit fram det system för deklaration och 
klassificering av såväl nybyggda som existerande byggnader. 
Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Bic och 
forskare på KTH, Chalmers och Högskolan Gävle har satt 
samman systemet, samtidigt som forskning finansierats vid 
Högskolan i Gävle, KTH och Chalmers. Nu kan byggnader 
miljöklassas genom certifiersingssystemets som lanserades 
2008. Därefter har flera byggnader klassats och förfiningen av 
metoden bearbetas kontinuerligt.
Miljöklassad byggnad drivs efter 2009 vidare genom en öppen 
och kostnadsfri intresseförening tills dess att en långsiktig 
huvudman utses. Intresseföreningen och dess styrelse är 
framtagen gemensamt av initiativtagarna.  En av de forskare 

som tagit fram klassningssystemet, Mauritz Glaumann från 
Högskolan i Gävle, hävdar många fördelar gentemot de två 
internationella systemen amerikanska LEED och det brittiska 
Breeam. Klassificeringen går snabbare och kostnaden är 
lägre, trots att fler parametrar täcks in som fokuserar på själva 
byggnaden såsom energianvändning, innemiljö, material och 
kemikalier. Miljöklassad byggnad som klassificering är även 
anpassad till den svenska hemmamarknaden vilket gör den 
jämförbar på ett enkelt sätt.
Erika Volpe är certifierad lärare inom ByggaBo-dialogen.

Kursplan för våren 2010
Just nu erbjuder ByggaBo-dialogen fyra kurser på ett antal 
studieorter. Dels är det själva kärnkursen i just ByggaBo-
dialogen, dels är det Miljöklassningsutbildningen. Båda 
kurserna löper över två dagar. Avgifterna är 750 kr. 
Studerande kan i mån av plats få en avgiftsfri plats.
Man har numrerat kurserna efter erfarenhet. Målgrupp 
1 och 2 står för byggnadsarbetare, installatör och 
fastighetsanställd, byggherre, projektör, arkitekt, planerare 
eller projektledare m.fl.
Målgrupp 3 står för driftstekniker, driftsingenjör, 
fastighetsförvaltare m.fl. 
Målgrupp 4 i miljöklassutbildningen är för dig som planerar 
att använda det nya nationella miljöklassningssystemet 
Miljöklassad Byggnad. Man sätter från kursorganisatören 
dock inte upp några hinder för deltagande över 
utbildningsnivåerna. 
Mer information finns på ByggaBo-dialogens hemsida.
ByggaBo-Dialogens sekretariat har öppet vardagar
Christine Arturssons telefon: 0455-353069
www.byggabodialogen.se

Kursplatser tillgång v.10

Målgrupp 1 + 2  Borlänge 4 - 5/5  
Målgrupp 1 + 2  Halmstad 11 - 12/5
Målgrupp 1 + 2  Helsingborg 28 - 29/4  
Målgrupp 1 + 2  Malmö 7 - 8/4  
Målgrupp 1 + 2  Stockholm 18 - 19/5
Målgrupp 1 + 2  Stockholm 21 - 22/4 
Målgrupp 1 + 2  Stockholm 25 - 26/3  Endast reservplatser 
kvar!
Målgrupp 3  Stockholm 25 - 26/5  Fåtal platser kvar! 
Målgrupp 3  Växjö 27 - 28/4   Fåtal platser kvar! 
Målgrupp 4 Miljöklassad Byggnad
Miljöklassutb.  Skellefteå 5 – 6/5

<<

Besök hos Hofors kommun med delar av personal ifrån Hofors kommun framför 
Solbergaskolan där kommunen valde att praktisera ”Det goda samtalet”.
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Hjälp oss att hitta Årets 
Kommunaltekniker och 
Kommunaltekniska Projekt! 
Kommunaltekniska föreningen utser 
varje år Årets Kommunaltekniker för att 
uppmärksamma en person som med 
professionellt och/eller ideellt arbete lyft 
fram kommunalteknikens viktiga roll i 
samhällsbyggandet. de tre senaste åren har 
utmärkelsen gått till Göran Gahm, Stockholm , 
Kerstin Blom-Bokliden, SKL och Karin Åkerblom, 
uppsala. 

föreningen utser varje år även Årets 
Kommunaltekniska Projekt för att 
uppmärksamma ett projekt som visat 
på förnyelse och samverkan inom 
samhällsbyggnadsområdet. de tre senaste 
åren har utmärkelsen gått till eskilstuna för 
den nya omlastningsterminalen, Göteborg 
och mölndal tillsammans för projekt kring 
mölndalsåns vattenströmning och till 
Karlstadsbuss för innovativt arbete för att öka 
kollektivtrafikresandet.

2009 års kommunaltekniker och 
kommunaltekniska projekt presenterades 
förutom vid årskongressen i Gävle i förra 
numret av Stadsbyggnad.

Kommunaltekniska föreningen ser gärna 
förslag från medlemmarna rörande 2010 
års utmärkelser. förslag önskas senast 1 
maj till arbetsgruppens ordförande Bo 
Bäckström , aB Gavlegårdarna, Box 456, 
80106 Gävle. e-post:  HYPerLiNK ”mailto:bo.
backstrom@gavlegardarna.se” bo.backstrom@
gavlegardarna.se
Presentationer och överlämnande av 
minnesstenarna kommer att ske vid 
föreningens årskongress 8-9 september i 
malmö. 

Sista chansen! anmäl dig 
till Gatukontorsdagarna i 
Karlstad 4-6 maj! 
Svenska Kommunaltekniska föreningen 
genom dess Gatukommitté arrangerar 
gatukontorsdagar 2010  i Karlstad den 4-6 maj 
i samarbete med Karlstads Kommun samt 
Sveriges Kommuner och Landsting
teman: 
Livsmiljö – den gröna staden
Beläggning – asfalt och natursten
Översvämningsåtgärder
Program och anmälningsanvisningar finns på 
Kt:s hemsida www.skt.se under fliken Kurser.

Gröna tak
När allt fler städer förtätas ökar människors 
intresse för natur och grönytor på mark, men 
också på tak. i malmö syns gröna tak på skolor, 
bibliotek, miljöstationer, flerbostadshus och 
villor. i Västra Hamnen finns exempelvis gott om 
gröna tak sedan bomässan Bo01. 
Gröna tak eller sedumtak består av olika 
fetbladsväxter och mossa. Växterna kräver lite 
vatten och trivs i tunna och magra jordlager. 
taken blommar i juli och förutom att de är 

estetiskt tilltalande är de också miljövänliga. 
de är både värmeisolerande och under varma 
dagar avkylande. ett grönt tak kräver därför 
mindre energi för att kyla ner huset under 
sommaren. 
Gröna tak förbättrar luften eftersom växterna 
binder koldioxid och dagvattenavrinningen 
minskar, liksom bullret. Sedumtaken bidrar 
också till den biologiska mångfalden genom att 
locka till sig insekter och fåglar.
ett grönt tak kan man antingen köpa färdigt 
eller bygga själv. det fungerar bäst på ett 
tak med svag lutning. mattan är baserad på 
obrännbar mineraljord och ett litet skikt, 2-3 
cm, organiskt material. det är tyngre än ett 
papp- eller plåttak och väger cirka 55 kilo/
kvadratmeter när det är vattenfyllt, därför är 
det viktigt att undersöka konstruktionen innan 
sedumtaket läggs ovanpå. Gröna tak är inte 
brandfarliga och läcker heller inte fukt. 
taken är dyrare än traditionell takbeläggning 
med papp, plåt eller tegel. Kostnaden beräknas 
till mellan 400 - 500 kronor/kvadratmeter för ett 
billigt papptak inklusive ett grönt tak.
i malmö, i stadsdelen augustenborg finns 
världens första botaniska takträdgård. de unika 
taken drivs av en ideell förening, Scandinavian 
Green roof och varje år kommer tusentals 
besökare från hela världen för att se taken, som 
också har ett litet vattenfall och fågelholkar. 
takträdgården har möjliggjorts genom Peter 
Lindhqvist, biträdande förvaltningschef på 
malmö stads serviceförvaltning.
idén föddes när vi besökte olika städer i 
tyskland för att titta på taken. men man ser ju 
inte tak ner ifrån och då kom jag på, att man 
skulle kunna besöka tak likväl som en trädgård, 
säger Peter Lindhqvist. 
den botaniska takträdgården har funnits 
sedan 2001. den är 9500 kvadratmeter stor 
och har anlagts med pengar från eu och en 
statlig fond. den har kostat 13 miljoner kronor 
inklusive drift och de två första åren var taken 
tillgängliga för allmänheten. i dag visas de upp 
mot en avgift och förbokning. takträdgården är 
också ett forskningsprojekt som drivs av Lunds 
universitet och malmö högskola. 
Christina adlers
 

Pistmaskin för fotgängare 
i franska alperna använder manen sorts 
små pistmaskiner för att ta bort snö från 
trottoarerna. maskinens roterande skovel river 
upp snön vilket gör underlaget mindre hårt 
och halt. Kanske något att tänka på efter denna 
långa och snörika vinter?

föryngring på meX-dagarna
200 personer deltog vid Kommunaltekniska 
föreningens mark- och exploateringsdagar i 
Linköping. många av dem passade på att gå 
morgonvandring, ledd av några av kommunens 
arkitekter. andra deltog i en guidad 
förhandsvisning av kommunens ”vinterljus”.
mex-dagarna är en viktig träffpunkt för alla som 
arbetar med mark och exploateringsfrågor. 
Glädjande nog deltog utöver de närmast 

berörda även ett antal arkitekter och några 
politiker. att en föryngring är på gång framgick 
tydligt. 
föregående års utvärderingar är grunden 
för innehållet i programmet, som denna 
gång omfattade allt ifrån hur kommunerna 
arbetar med stora väg-, järnvägs- och 
exploateringsprojekt, till hur man på ett 
kostnadseffektivt sätt tar hand om skogen inom 
exploateringsområden. frågor om lagstiftning 
kring arrenden och dikningsföretag stod också 
på programmet. dokumentation av de flesta 
föredragen finns på Kt:s hemsida.
det ständigt återkommande önskemålet 
är att få veta mer om och diskutera hur 
vi arbetar med exploateringsavtal och 
exploateringsekonomi. tyvärr får vi leva med de 
föråldrade regler som ska vara utgångspunkten 
och vi får fortsätta vänta på de tydligare regler 
och som vi önskar oss. PBL utredningen har 
inga nya förslag som ger vägledning. det 
förslag som funnits sedan mitten på 1990-talet, 
att gatukostnadsersättningar ska kunna tas ut 
på ett sätt som motsvarar avgifter för vatten- 
och avlopp verkar aldrig bli verklighet.
Planeringen av årets dagar pågår för fullt. i 
år träffas vi i Lund den 10-11 november, inte 
bara föra att höra intressanta föredrag utan för 
att träffas, knyta kontakter och diskutera våra 
gemensamma problem och utmaningar.
Kerstin Blom Bokliden

Skarpnäck. tegelstaden på 
fältet
mitt emellan storstadens brus och skogens 
lugn bredde det gamla fältet ut sig år efter 
år. en gång var det tänkt att det där skulle bli 
en militärflygplats och några landningsbanor 
byggdes, men sedan tog planen en annan 
väg. flera olika byggherrar uppförde istället 
olika kvarter med hus i tegel och gröna gårdar 
i skiftande former. Visionen var att skapa en 
liten kvartersstad med en småskalig och trygg 
boendemiljö för alla.
Nu har det gått ett kvarts sekel sedan silhuetten 
av tegelhus reste sig på fältet och mycket har 
hänt sedan dess. tunna trädslanor har blivit 
till rejäla träd som breder ut sina kronor över 
gårdarna där nyinflyttade småbarn en gång 
tultade runt. På senare år har också Skarpnäck 
vuxit med nya bostadsbyggen, samtidigt 
som värderingarna om vad som är en bra 
stadsutveckling förändrats.

fotograf eva 
Wernlid och 
journalisten 
Pia roxell har 
dokumenterat 
delar av det som 
är Skarpnäck 
– nämligen de 
olika och unika 
människor 
som idag 

bor och verkar på Skarånäcksfältet. det rika 
bildmaterialet innehåller många ömsinta och 
respektfulla porträtt – eva Wernlid är ingen 
”distans-fotograf ” som håller avstånd till 
objektet, tvärtom känns hon närvarande och 
engagerad. Skarpnäck – tegelstaden på fältet är 
ett bra och väl presenterat exempel på modern 
stadsplanering.

notISEr
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Datum Start Slut adress Stad/Land Plats

Stadsbyggnadsdagar 2010 2010-03-24/25 10.00 15.00 Quality Globe Hotel Arenaslingan 7 Stockholm  

Styrelsemöte 2010-04-08 09.00 11.00 Tel.möte    

Gatukontorsdagar 2010 2010-05-04/06   Värmlands museum/ Blue Moon Bar 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

FU-smtr 2010-05-??    Stockholm 

IFME Board meeting 2010-05-26/29    Köpenhamn  

NKS Redaktörsmöte    2010-06-02    Joensuu  

Styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.) 2010-06-03/04 13.00 14.00  Göteborg  

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  
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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  
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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 Håkan StoCKHoLm 
Bladh ulrika StoCKHoLm 
Blomqvist inger maLmÖ 

Bogne inger JoHaNNeSHoV 
Carlesson Per KÖPiNG 
Cedergren Philip ÖreBro 

enesved anders eSKiLStuNa 
fredricsson Christian StoCKHoLm 
frisenstam Christian LidKÖPiNG 

Du besöker väl  

vår nya hemsida

stadsbyggnad.org?



GEOSECMA Informatör
– skapa anpassade webbtjänster som gör informationen enkel att sprida

Nu fi nns GEOSECMA-modulen som låter dig sprida 
informationen ännu effektivare genom anpassade 
webbtjänster! Nya GEOSECMA for ArcGIS Informatör 
ser till att informationen blir lättillgänglig för 
kommuninvånare och kollegor – och gör ditt 
jobb som informatör betydligt enklare.

Modulen Informatör är avsedd för dig som är informatör 
eller webbredaktör och som arbetar med att publicera 
information på kommunens hemsida eller intranät. Med 
modulen bygger du skräddarsydda webbtjänster som 
sammanställer information från fl era olika källor snabbt 
och enkelt.

Med en knapptryckning blir det möjligt att förenkla och 
kombinera mycket avancerade selekteringar och analyser 
av information. Det kan till exempel handla om att utifrån 
kartan visa turistinformation som badplatser, vandrings-
leder och evenemang. Med Informatör kan den geografi ska 
informationen kombineras med övriga fakta såsom 
öppettider, bilder – eller varför inte med kommunens 
evenemangskalender? Allt blir lätt åtkomligt via ett 
kartfönster, en rullgardinsmeny eller någon annan 
form av presentation som du väljer.

Data i webbtjänsterna uppdateras dynamiskt och de 
integreras med det grafi ska utseendet på din hemsida 
så att informationen smälter in på ett naturligt sätt. 
Dessutom kan du använda det kartmaterial som redan 
fi nns i GEOSECMA, därmed undviker du kostnader för 
externa karthotell.

Kort och gott, med GEOSECMA Informatör kombineras 
kartor och verksamhetsdata så att informationen blir 
tillgänglig för kommunens medborgare. Enkelheten är 
kärnan – vi kallar det för medborgarens gränssnitt.

GEOSECMA for ArcGIS är en unik produktfamilj som 
är utvecklad för att hantera kommunal information 
i dess olika stadier. Systemet omfattar funktionalitet 
för planering, dokumentation, förvaltning och analys. 
Alla användare arbetar i en sammanhållen miljö med 
gemensam datalagring. Utifrån kartan länkar systemet 
samman alla data som används i en kommun. 
Informationen blir överskådlig, lättåtkomlig och 
enkelt att uppdatera. Var du än befi nner dig. 

Ev retur till:
Stadsbyggnad
Mäster Samuelsgatan 49
111 57 Stockholm 
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