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Allan Almqvist

Delad kunskap är dubbel kunskap

E

tt bra sätt att vara resurseffektiv är att lära av

gemensamma processbeskrivningar för plan- och

andra och inte bygga allt själv från grunden

byggprocessen och kan på detta sätt avsevärt

vare sig det gäller kompetens eller produkter/

korta ledtider. . Kommuner går samman för att göra

tjänster. Vi är visserligen 290 kommuner med lite olika

gemensamma upphandlingar av produkter och

förutsättningar och varierande befolkningsunderlag

tjänster. Listan kan göras lång men vi måste bli ännu

men med lika uppgifter i grunden. Genom att lära

bättre.

av varandra, samverka och dela med oss av kunskap

Att bilda nätverk, informella som formella, är kanske

och erfarenheter, kan vi tjäna både pengar och våra

det vanligaste sättet att samla kunskap. Det finns ett

kommuninvånare på ett bättre sätt.

flertal föreningar oftast med ganska ”smala” yrkes-/

Många av oss står inför stora pensionsavgångar de

utbildningsinriktningar.

närmaste åren. Här har vi en utmaning att ta till vara

Kommunaltekniska föreningen representerar ett unikt

den kunskap och erfarenhet som finns och överföra

brett nätverk och är naturligtvis det bästa exemplet på

den till den nya generation vi nu anställer. Här

nätverk inom kommunernas sk tekniska förvaltningar.

behöver vi fundera på hur vi på bästa sätt tar tillvara

Här har vi möjlighet att både utveckla vår

kunskaperna hos dem som närmar sig pensionen

”stuprörskompetens” och att få en unik samverkande

- kanske möjligheter att trappa ner och samtidigt

bredd inom hela sektorn kommunal teknik.

verka som mentorer för de unga. Vi måste också se

Nationellt pågår en mycket intressant utveckling

över uppgifter och organisation för att med hjälp

inom området geografisk information, geodata.

av ny teknik, IT-stöd och ny kompetens rationalisera

Geodataprojektet, under ledning av det nationella

våra verksamheter. Färre måste göra mer – också

Geodatarådet arbetar med målet att underlätta

mot bakgrund av att det kommer att råda brist på

datadelning i första hand mellan myndigheter men

arbetskraft! Med den nya generationen följer också

även med övriga aktörer på marknaden. Projektet

nya krav på arbetet och på arbetsplatsen.

utvecklar en geodataportal där man kan söka efter

Med tätare rekryteringsintervall i framtiden

information, titta på och ladda ner data.

är det också nödvändigt med bra process-

I steg två kan vi kommuner vara med fullt ut i

och rutinbeskrivningar för att underlätta

datadelningen och ställa våra data till förfogande på

kunskapsöverföring i samband med nyrekrytering.

samma sätt och med samma villkor.

Samverkan kan ske på flera olika plan mellan

Ett utmärkt tillfälla att praktisera kunskapsdelning

kommunala förvaltningar, mellan kommuner och

och nätverksbyggande är vid vår årskongress med

mellan kommun och stat Vi ser alltfler exempel på

utbildningsdagar i Malmö den 8-9 september. Som

samverkansprojekt inom olika verksamhetsområden.

sammankallande i organisationskommittén hoppas

Uppgifter, resurser och kompetens delas över

jag naturligtvis att se dig där.

kommungränser inom bla Räddningstjänst och
VA. Över förvaltningsgränserna arbetar man fram
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Allan Almqvist

Invånare

Förbindelser

Miljö

Samhällsnytta varje
dag dygnet runt
Tekis är en ledande
leverantör av IT-stöd för
kommunal verksamhet.
Vår produktportfölj är
bred och delas in i fem
områden
Tekis-LV
Lokal Vägdata
Tekis-FB
Fastigheter och Befolkning
Tekis-VM
Vatten och mark
Tekis-R
Ärende
Tekis-G
Generella

Nya lösningar ger nya möjligheter till pålitlig och
effektiv samhällsservice.
Allt fler 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
effektiva verksamhetssystem där data kan kombineras och kommuniceras.
Lösningarna finns, bara att använda. Det ser inte likadant ut överallt. Det är
därför valet av vad som behövs görs utifrån vad verksamheten behöver.
Inget annat.

Pålitlig och effektiv samhällsservice
TEKIS AB, Box 315, 731 27 Köping • Tel vx 0221-168 70 • www.tekis.se
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Hållbar stadsdel
visas i Shanghai

Fullriggaren
81730 m² BTA enligt detaljplanen
624 lägenheter: 464 hyresrätter, 129 bostadsrätter, 31 ägarlägenheter
Förskola med 4 avdelningar
9 LSS-lägenheter och 12 sociala lägenheter
Parkeringshus med 450 platser
2 kontor på drygt 9000 m² BTA
19 fastigheter
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Västra Hamnen har blivit Malmös mest påtagliga symbol för arbetet med
del av
hållbar stadsutveckling. Det är också den stadsdel som visas upp på Urban
Best Practice Area på världsutställningen i Shanghai som pågår nu.

kv Bilen 4

Av Pernilla Andersson, Tor Fossum, Ulrika Signal

U

tbyggnaden i Västra Hamnen
startade med Bo01, den europeiska
bostadsmässan som hölls sommaren
2001, då omvandlingen av kustnära
industrimark till tät stadsbebyggelse visades upp
för allmänheten. Efter det spektakulära
demonstrationsprojektet följde Flagghusen där
hållbarhetsaspekterna blev ”mainstream”.
Under våren 2010 har det tredje projektet,
Fullriggaren, kommit halvvägs och
hållbarhetsidéerna har utvecklats vidare. I
området ska det byggas bostäder, kontor,
förskola, LSS-boende och parkeringshus. Av de
drygt 600 lägenheterna kommer ca 75 % att bli
hyresrätter. Malmö stad driver
hållbarhetsfrågorna starkt i Västra Hamnen. En
anledning är att staden är en stor markägare och
därmed har möjlighet att ställa krav på dem som
köper marken.
Den byggherregrupp som bildades när
markanvisningsavtalen för Fullriggaren skrevs
våren 2008 består idag av tolv byggherrar: Bengt
Nevsten Fastigheter, Botrygg, Fastighets AB
Briggen, ByggVesta AB, Derome, Haga
Gruppen, HSB, Nevsten Fastighets AB,
Parkering Malmö, Stena Fastigheter Malmö AB,
Byggnads AB Tornahem och White arkitekter
AB. Under två års tid har byggherregruppen och
Malmö stad träffats regelbundet. Varje månad
har vi haft möten då gemensamma frågor eller
problem har dryftats. Dessa har letts av
projektledarna på Fastighetskontoret och
Stadsbyggnadskontoret.

Gemensam kunskapsbas
En viktig del i dialogen mellan Malmö stad och
byggherrarna har varit att skaffa en gemensam

kunskapsbas och gemensamma referenser.
Förutom det egna kunskapsutbytet har
föreläsare från institutioner, universitet,
konsulter och kommersiella aktörer bjudits in.
Föreläsningarna har behandlat skilda ämnen
som energieffektivitet, fuktsäkert byggande,
ventilation, grönska i staden, öppen
dagvattenhantering, bilpool m.m.
Gruppen har också gjort en studieresa till
Mellaneuropa med fokus på energieffektivt
byggande. Byggherrarna bekostar tillsammans
med Fastighetskontoret en
hållbarhetssamordnare som är ett stöd i
processen genom att ta fram underlag och
beräkningar men ska också kontrollera att
utlovad prestanda levereras. En annan del av
kunskapsuppbyggnaden består i att all
information såsom minnesanteckningar,
presentationer, genomförandeplaner och
sammanställningar läggs på en gemensam server
som alla har tillgång till.
I inledningen av processen hade varje byggherre
ett ”spetsmöte” med Fastighetskontoret,
Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret.
Syftet med denna mötestyp var att byggherren i
ett tidigt skede skulle formulera sin
hållbarhetsambition och uppmuntras till att
hitta sin egen nisch och profil. En viktig
utgångspunkt var att alla aktörer i området
tillsammans skulle kunna uppvisa en provkarta
på hållbara lösningar, gärna synliga sådana. I
detta sammanhang kom också frågan om
investeringsbidrag upp där Miljöförvaltningen
tog på sig rollen att hjälpa byggherrarna med
bidragsansökningar för deras investeringar.
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Dialoggruppen
på studiebesök i
österrikiska Ludesch
som är byggt med
passivhusstandard.
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25 miljoner i stöd
Byggherregruppen har internt organiserat sig i
olika arbetsgrupper t.ex. för energi, parkering,
hållbarhet, marknad. Gruppen har en
ordförande och sekreterare. En av byggherrarna
agerar ”bank och kassör” för att administrera
gemensamma ekonomiska åtaganden. Gruppen
har också en gemensam hemsida där projektet
marknadsförs.
Som ett resultat av arbetet med att få fram
spetslösningar inom hållbarhetsområdet,
skickades
en ansökan till Delegationen för hållbara städer.
Miljöförvaltningen administrerade ansökan
som även innehöll andra projekt än
Fullriggaren. Resultatet blev positivt och
Fullriggaren beviljades totalt ca 25 miljoner kr i
stöd. En av orsakerna till att projektet fick
stödet är de stora effekter satsningarna ger på
minskning av CO2-utsläpp och växthusgaser
men även det holistiska greppet var
betydelsefullt. Stödet innebär att projektet totalt
sett får möjlighet att genomföra alla de tänkta
åtgärderna.
Fullriggaren blir Sveriges största samling
energieffektiva byggnader med passivhus- och
lågenergistandard. En av de två
kontorsfastigheterna kommer att klassas enligt
Green Building, vilket är 25 % bättre än BBR.
Dessutom sker en satsning på belysningsstyrning
och individuell mätning av förbrukning av el,
värme och varmvatten. Området blir också
Sveriges största där man samlar organiskt avfall
genom avfallskvarnar, separata ledningsnät och
uppsamlingstankar för biogasproduktion. Det
organiska avfallet beräknas leda till en
produktion av 268 MWh biogas, motsvarande

70 500 liter bensin. Förnybar energi produceras
dessutom genom solfångare kopplade till
fjärrvärmenätet, och genom solcellsfasad och
urbana vindkraftverk på parkeringshuset. Inom
Fullriggaren kommer totalt 308 MWh förnybar
energi/år att produceras och åtgärderna leder till
minskade utsläpp av minst 939 ton CO2ekvivalenter per år.

Alla får bilpool
I Fullriggaren får alla boende tillgång till
bilpool, genom medlemskap i fem år, som
garanteras av byggherrarna. Detta förväntas leda
till lägre bilinnehav och parkeringsbehov och
ändrade beteendevanor.
Området kommer också att visa upp innovativa
gröna lösningar. En stor grön vägg på 490 m2
installeras på P-huset, och i området i övrigt ca
14 500 m² gröna tak, 300 m² gröna väggar och
ca 7 300 m² icke hårdgjord yta på mark.
Fullriggaren är dessutom det första som byggs i
Malmö enligt det nya Miljöbyggprogram Syd (se
artikel på annan plats i tidningen) som anger tre
olika klassningsmöjligheter inom områdena
energi, fuktskydd, innemiljö och urban
biologisk mångfald. Alla tre nivåer har högre
krav än de nationella byggreglerna. Intressant
nog kan man notera att området totalt sett ligger
väldigt högt i ambitionerna enligt
Miljöbyggprogram Syd) och projekten har i
genomsnitt en ambitionsnivå på 9,9 (av totalt 12
möjliga poäng). Byggherrar som har registrerat
projekt och ambitionsnivåer enligt samma
program i andra områden inom Malmö och
Lund ligger mycket lägre med 5,6 av 12 möjliga
poäng. Detta borde peka på att dialogformen
med sin gemensamma kunskapsbas och
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referenser ger utomordentligt höga
hållbarhetsambitioner. Förutom de ekologiska
aspekterna betonas även de socioekonomiska.
Området kommer att erbjuda både
hyreslägenheter, bostadsrätter och
ägarlägenheter. Hyresnivåerna har bestämts till
max 1500 kr/m² BOA. Fastighetskontoret
kommer för socialt boende att kunna hyra 10 %
av hyreslägenheterna antingen i dessa fastigheter
eller i andra fastigheter som byggherren har i
staden. Dessa hyrs ut i andra hand till personer
som av olika skäl inte kan erhålla egna
hyreskontrakt.

Framgångsfaktorer
Innan markanvisningarna i Fullriggaren
gjordes, hade Malmö stad arbetat ett drygt år
med projektet. Då arbetades detaljplanen fram
och hållbarhetskraven formulerades.
Fastighetskontoret gick våren 2007 ut med ett
prospekt för Fullriggaren: Del av kv Bilen 4,
Vision och förutsättningar kring
markanvisning. Malmö stad hade alltså i ett
tidigt skede förklarat spelreglerna vilket också
innebar att byggherrarna visste vad de hade att
ta ställning till. Sedan markanvisningsavtalen
skrevs har Malmö stad inte ställt några nya krav
utan all utveckling och förbättring har skett i
dialog och på frivillig väg.
Eftersom en av förutsättningarna vid

marktilldelningen var att varje byggherre skulle
bygga 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter,
lades i urvalsprocessen vikt vid byggherrens
långsiktighet. Av de ca 50 intresseanmälningar
som kom in valdes 10 byggherrar ut och
samtliga av dessa bedömdes var långsiktiga
förvaltare av hyreslägenheter. Dessa byggherrar
har ett genuint intresse av hållbarhetsfrågor
eftersom de själva ska förvalta sin investering.
Flera av byggherrarna är relativt små - men med
desto större entusiasm - medan några av dem är
lite större och har bredare erfarenhet av
byggherrerollen. De mindre företagen är
representerade av sina verkställande direktörer
eller ägare vilket innebär en stark närhet i
dialogen. Att byggherren har egna resurser och
medarbetare som jobbar i projektet istället för
en inhyrd projektledare, är betydelsefullt för
kunskapsutbytet i dialogen.
En framgångsrik dialog är resurskrävande för
alla parter. Från Malmö stad satsas det medvetet
på Västra Hamnen med syfte att stadsdelen ska
vara ett nationellt exempel på hållbar
stadsbyggnad. Konkret innebär det att stora
personella resurser tas i anspråk på de tekniska
förvaltningarna.

Vad händer nu?
Byggherrarna
byggstartar under
sommaren 2010
och inflyttningen i
bostäderna pågår
under 2011 och 2012.
Under byggtiden
och de närmaste
åren efter inflyttning
förväntas ambitionerna
omvandlas till verklighet.
Uppföljningen är viktig
för att kunna utvärdera
projektet i sin helhet.

www.malmo.se
www.miljobyggprogramsyd.se
www.hallbarastader.gov.se
www.fullriggaren.com

Pernilla Andersson, projektledare, Fastighetskontoret
Tor Fossum, projektledare, Miljöförvaltningen
Ulrika Signal, projektledare, Stadsbyggnadskontoret
<<

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
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Malmö Miljöstad
Malmö har de senaste åren tagit avgörande steg i riktning mot ett miljöanpassat
transportsystem. Cykelvägnätet byggs ut kontinuerligt och omfattar idag 420
km cykelväg, staden har ett nära samarbete med Skånetrafiken för att förbättra
kollektivtrafiken och bilpoolerna blir allt fler. Ändå är det långt kvar till ett
miljöanpassat och hållbart transportsystem.
Av: Stina Nilsson & Daniel Swanfeldt Ill: Kragh & Berglund

Stina Nilsson

Daniel Swanfeldt
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M

almö stad har nyligen antagit nya
ambitiösa mål i energistrategi och
miljöprogram. Detta innebär stora
utmaningar på transportområdet.
Ambitionen att staden ska förtätas och ”växa inåt”
innebär att trafikutmaningarna tillförs en ny
dimension. Gång, cykel och kollektivtrafik måste
utgöra grunden i transportsystemet för att nå en
god tillgänglighet på ett effektivt och mindre
miljöbelastande sätt.
De senaste åren har avgörande steg tagits i
riktning mot ett miljöanpassat transportsystem.
Cykelvägnätet byggs ut kontinuerligt och
omfattar idag 420 km cykelväg. Kvaliteten
höjs och nya grepp med belysning, luftpumpar,
cykelbarometrar, ledstänger och information
provas ut i vårt demonstationscykelstråk.
Malmö stad har ett nära samarbete med
Skånetrafiken för att förbättra kollektivtrafiken
och stora satsningar har gjorts på bl.a.
realtidsinformation, busskörfält och

bussprioritering i trafiksignaler. Alla stadsbussar
drivs med fordonsgas och andelen biogas ökar
successivt. Även regionbussarna håller på att bytas
ut till fordonsgas. I december öppnar Citytunneln
som ger helt nya möjligheter att resa hållbart. Vid
Malmö C, Triangeln och Hyllie byggs moderna
cykelgarage med service för att koppla ihop hela
resan.
Bilpoolerna blir allt fler i Malmö och ett försök
har inletts med att sänka parkeringstalet i
kvarteret Fullriggaren där byggherrarna bl.a. åtar
sig att stå för de fasta kostnaderna för bilpool
under fem år.
Malmö stad har också arbetat framgångsrikt
med mobility management både genom
masskommunikativa kampanjer som
”Inga löjliga bilresor” med syfte att
minska andelen korta bilresor och genom
direktbearbetning på arbetsplatsen, i hemmet
etc. Resvaneundersökningar visar att Malmös
satsningar ger effekt – andelen bilresor har sjunkit.

TEMA MALMÖ

Framtidsbild av
Triangeln med
spårvagnstrafik och
cykellånesystem.

De nya miljömålen innebär bl a att
år 2020 skall Malmö stads egen
organisation vara klimatneutral
och år 2030 skall hela Malmö
försörjas till 100 % med förnybar
energi.
Strategierna för hur Malmö fortsättningsvis
skall lyckas inom trafikområdet kommer att
dras upp i den nya översiktsplan och det nya
trafikmiljöprogram som håller på att arbetas fram.
Men det står redan klart att i framtidens hållbara
transportsystem kan biltrafiken inte öka utan
måste till och med vändas till en minskning. Det
kan hävdas att problemen med utsläpp från bilarna
kommer att lösas och att trängselproblematiken
i Malmö idag är liten, åtminstone i en jämförelse
med större städer. Men Malmös tillväxt, som
dessutom kommer att ske genom förtätning inom
tätortens befintliga gränser, gör att vi behöver ta
nästa steg i planeringen redan nu. Fokus måste
ligga på hur vi använder ytorna i det attraktiva
Malmö med den mänskliga staden som vision och
planeringsgrund.
För att nå en god tillgänglighet för så många
människor som möjligt i en växande stad
som Malmö och för att skapa ett effektivt
transportsystem med liten miljöpåverkan så måste
gång, cykel och kollektivtrafik utgöra grunden i
transportsystemet.
Bilar och biltrafik kommer givetvis att finnas kvar
under överskådlig framtid, om än i en annan form

än idag. Utmaningarna är stora och mångskiftande
i att planera för framtidens hållbara bilism. Men
om Lösningen igår handlade om att anpassa och
bygga om staden efter bilismen, så handlar det
nu om att vara mer differentierad och bygga på
fler delar som samverkar så att människor kan
tillgodose sina behov i en levande och attraktiv
stad.

Vi måste vara försiktiga med att utvidga
vägkapaciteten eftersom det genererar mer
biltransporter totalt genom att resmotståndet
minskar. Hög framkomlighet med bil gör också oftast
de hållbara alternativen mindre attraktiva.
Framtidens hållbara transportsystem innebär
ett ökat fokus på det mest grundläggande av alla
färdsätt – att gå till fots. Gång är ofta en del av en
cykel- eller kollektivtrafikresa och därför en viktig
del i grunden till ett hållbart transportsystem.
Den fotgängarvänliga staden har lyfts som ett
begrepp i planeringen i ett flertal europeiska och
svenska städer, och Malmö uppfyller definitivt
alla förutsättningar för att bli en riktigt bra
fotgängarstad. Intimt sammankopplat till att
vara fotgängare är också fenomenet att uppleva
och förstå staden snarare än att enbart färdas
genom den. Omsorgen av detaljerna blir extra
viktiga, vilket innebär en utmaning inte bara för
oss planerare utan också för alla andra aktörer i
stadsbyggandet
Cykeln har en självklar plats även i framtidens
STADSBYGGNAD 3 · 2010
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Framtidsbild av
Djäknegatan med
spårvagnstrafik.

hållbara transportsystem. Redan idag finns
behov av flerfiliga cykelvägar i Malmö för att
undvika trängsel och problem vid omkörningar i
rusningstid. Cykelvägnätet behöver utvecklas med
nya länkar, också längs huvudgatorna. Ett system
med lånecyklar bör vara en del i vidareutveckling av
cykelstaden Malmö. I takt med att cyklandet ökar
behövs nya innovativa lösningar för cykelparkering.
Cykelgaragen vid stationerna är ett steg i rätt
riktning. Men det krävs mer nytänkande i den
centrala stadsmiljön inte minst med tanke på
packcyklar.
Citytunnelns öppnande är bara första steget
i utvecklingen mot ett framtidens hållbara
transportsystem. 2011 fortsätter satsningarna
med en tåglinje på den så kallade Malmöringen
med en ny station i Rosengård. Fem år senare kan
vi förhoppningsvis se fram emot invigningen av
Malmös nya moderna eldrivna spårvägsnät med två
linjer, som binder ihop Fosie och Rosengård med
centrum och Västra Hamnen.

Den ökning i kapacitet som spårvagnarna erbjuder
innebär en fortsatt region- och stadsintegration och
bromsad miljöpåverkan från trafiken, när fler som vill
åka kollektivt kan göra det istället för att ta bilen.
Samtidigt har avgörande steg tagits för att konvertera
den kvarvarande busstrafiken till tyst och grön
eldrift, och de första elbussarna sätts i trafik på
linjer där spårvagnarnas kapacitet ännu inte
behövs. Den stora utmaningen är finansieringen av
spårvagnssatsningen som innebär stora ekonomiska
åtaganden. Men några år senare har förhoppningsvis
12
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projektering av fler spårvagnslinjer inletts, t.ex.
mot Limhamn och Hyllie, men även regionalt till
grannkommunerna där kollektivtrafiken fått ett
uppsving tack vare de nya satsningarna på Pågatåg.
Transportsystemet skall vara så väl utformat så
att de flesta väljer att använda bil ganska sällan.
Biltrafiken måste ta ytterligare steg mot renare
fordon så att utsläppen av luftföroreningar och
växthusgaser minimeras. Malmö stads fordonsflotta
bör inom några år bli fossilbränslefri. Elbilen är ett
nytt och givet inslag i framtidsstaden. Utvecklingen
av bilpooler fortsätter så att Malmöborna inte
är beroende av egen bil, men har tillgång till en
miljöanpassad och säker bil när de behöver det.
Bilpooler effektiviserar bilanvändandet och minskar
ytbehovet för bilar i staden.
Transportsystemet är grundläggande för att
samhället skall fungera och människor skall kunna
ta sig till sina arbeten, fritidsaktiviteter, göra inköp
och så vidare. Ett hållbart transportsystem för
samman människor i en levande stadsväv snarare än
segregerar dem i enklaver. Det bidrar till att vi kan
leva ett gott liv och det gör vår stad mer attraktiv.
Stina Nilsson, trafikavdelningen Malmö gatukontor
Daniel Svanfelt, trafikplanerare Malmö
stadsbyggnadskontor
<<
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En stad för de
nya nomaderna
Hälften av Malmö stads invånare är under 36 år. Därför är det viktigt att erbjuda
en attraktiv och hållbar stad som även motsvarar nästa generations livsstilar och
näringsliv. Livet i den hållbara staden är attraktivt för familjer. Nära till allt, lätt att
transportera sig utan att behöva körkort och bil. Bland de nya ”nomaderna” – de
unga, välutbildade och kreativa – bedrivs arbetet inte självklart mellan 8 och 5
på ett traditionellt kontor. Arbetet är en livsstil och förekommer när som helst
och på platser som är lika mycket mötesplats som kontor.
Av: Katarina Pelin & Christer Larsson

Katarina Pelin

Christer Larsson
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e senaste tio-femton åren i Malmö
har varit exceptionella, sett till de
enorma satsningar på infrastruktur
som har gjorts. En fast förbindelse
till Köpenhamn, en ny hållbar stadsdel i Västra
Hamnen och Citytunneln har förvandlat Malmö
från industristad till kunskaps- och upplevelsestad.
Satsningarna ger en unik möjlighet att gå vidare
i arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar
stad med sammanhang och mötesplatser – mellan
östra och västra Malmö, mellan nytt och gammalt,
mellan stad och region, mellan Skåne och Själland,
mellan nutid och framtid.
Malmö är för alltid en del av Öresundsregionen.
Malmö ska fortsätta vara en dynamo i regionen,
en plats där man vill arbeta, bo och leva. Hit
ska internationella företag kunna flytta för att
försäkra sig om kompetenta medarbetare. Här ska
finnas förutsättningar för lokala kreatörer och
entreprenörer. I den långsiktigt hållbara staden

sker en tillväxt som bär genom både hög- och
lågkonjunktur.
Men för att skapa det goda livet i en klimatneutral
Öresundsregion måste vi vara beredda att
konsumera mindre och smartare.

Hushålla med marken

Malmö är omgärdad av Sveriges bästa
jordbruksmark och det är viktigt att hushålla
med den mark vi har. Konflikter om
markanvändningen är ofrånkomliga. Den mark
vi använder ska bidra till att skapa en attraktiv, tät
och blandad stad. Det är resursslöseri att i så hög
grad som idag utnyttja marken till en ytkrävande
bilism. Marken är för värdefull för ett så passivt
användande.
I stället ska marken användas till boende, arbete,
parker och offentliga rum med hög kvalitet och en
mångfald av mötesplatser. En stad som är till för
människor och som är levande i alla sina delar.

TEMA MALMÖ

Färre transporter

Idag överskrids miljökvalitetsnormerna för
kvävedioxid på flera platser i Malmö. Genom
att bygga tätare och mera blandat minskar
transportbehovet och lägger grunden för en mer
klimatanpassad resursanvändning. Fler bilpooler
och attraktiv kollektivtrafik,som ett högeffektivt
spårvägssystem, ska locka till ett ännu större
kollektivt resande. Cykeln är redan ett självklart
transportmedel i Malmö.
Den som arbetar modigt och proaktivt i energi- och
klimatfrågorna äger framtiden. Vi går mot slutet på
den oljebaserade ekonomin. Olja är en allt dyrare
råvara som kan användas till annat än förbränning.
Malmö stad arbetar i samverkan med andra för att
säkra produktionen av och tillgången till förnybar
energi. Vi tror att det är nödvändigt för att ge oss
oberoende, stabilitet och ekonomisk tillväxt också i
framtiden.
Malmö stad har genom miljöprogram, energistrategi,
miljöbyggprogram och trafikmiljöprogram en
klimatstrategi vilken går ut på att år 2030 enbart
förnyelsebara energikällor ska användas. De nya
generationernas livsstilar är till stor del grundade på
hållbarhet och klokare konsumtion.

Vi har byggt en solid grund för ett attraktivt och
hållbart Malmö men vi kan inte lösa framtidens
behov med gårdagens lösningar. Bo 01, Sveriges första
klimatneutrala stadsdel, är snart tio år gammal.
Vi vill i nästa översiktsplan (2012) dra upp riktlinjer
för ett nytt förhållningssätt i den
framtida stadsplaneringen och bl a peka på
nödvändigheten att koppla samman stadens delar
så att vi får en struktur som både fysiskt och socialt
hänger samman. Exempel på detta är arbetet med
N Sorgenfri, ett område som läker ihop viktiga
delar i staden. Den nya Kontinentalbanependeln och
införandet av ett nytt spårvagnsnät är andra exempel.
För att lyckas med detta krävs att vi arbetar med
nya metoder och vägar för att skapa dialog med
Malmöbor, byggherrar och aktörer i regionen. I högre
utsträckning söker vi oss mot en stadsplanering där
värderingar och processer är viktiga för att skapa
hållbara och attraktiva stadsmiljöer.
Katarina Pelin, miljödirektör
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör

att vi gör det
är inte nytt
att vi gör allt
är skillnaden

www.steriks.se
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Snart fyller Öresundsbron tio år. Bron blev snabbt en regional länk och inte
i första hand den transportkorridor för långväga trafik som ursprungligen
var tänkt. Den nya fasta förbindelsen blev den avgörande förutsättningen
för att möjliggöra en förening av den själländska och skånska delen av
Öresundsområdet. Man kan säga att en ny stark tillväxtregion i den norra delen
av Europa hade fötts.
Av: Mikael Stamming

B
Mikael Stamming
foto: Joel Stamming
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ron var till en början ett politiskt ”topdown projekt” och det fanns en stor
skepsis hos många. För tio år sedan var
antalet pendlare lågt, bara några tusen.
Sedan dess har mycket hänt, antalet pendlare har
femdubblats till drygt 20 000 personer. ”Topdown” har blivit ”bottom-up”.
Redan sju år innan bron invigdes bildade
ledande politiker från Skåne och Själland den
gemensamma plattformen Öresundskomiteen.
Att tidigt skapa en gemensam politisk plattform
för samarbete var ett strategiskt initiativ.
Då, år 1993, var Öresundskomiteen den enda
öresundsregionala organisation som existerade.
Därför kom kommittén att fungera som
initiativtagare, katalysator och pådrivare för nya
initiativ till samarbete i regionen, och därmed
också till integration.
Med fler pendlare ökar kraven på att bryta
ner de barriärer som gränshinder utgör. Det
finns många ”bromsklossar” som försvårar
integrationen på båda sidor av Sundet.
Öresundskomiteen identifierar och synliggör
gränshinder för regeringarna i Sverige och
Danmark.

Värdefullt samarbete

Det finns många olika exempel på
gränsöverskridande samarbete under de senaste
tio åren, inom näringslivet, politiska partier,
föreningslivet, kulturen, men också inom andra
verksamhetsområden där olika organisationer
funnit sina systerorganisationer och upptäckt
värdet av ett närmare samarbete.
Med sina 3,7 miljoner invånare är
Öresundsregionen en av norra Europas mest
betydelsefulla och dynamiska regioner. Därför
är det viktigt att säkerställa denna position för
framtiden, till nytta för hela Sverige. För att klara
den uppgiften behövs en vision och en strategi.
Öresundskomiteen har arbetat fram en
utvecklingsstrategi för Öresundsregionen
(ÖRUS) fram till år 2020. Många olika aktörer
inom regionenhar deltagit i arbetet: företagare,
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,
kommuner, regioner, universitet, forskare och
kulturrepresentanter har på olika sätt bidragit
med sina erfarenheter och synpunkter kring
Öresundsregionens framtid.
Utvecklingsstrategin grundas även på ett brett
underlag av analyser som sträcker sig från
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IBU-Öresund
IBU-Öresund (infrastruktur og byudvikling) handlar om
integration, om gränsöverskridande samarbete och om att
skapa en samsyn i Öresundsregionen både när det gäller
infrastruktur och hållbar byutveckling.
Projektet verkar för att skapa fysiska förutsättningar för
integration och tillgänglighet i Öresundsregionen. IBUprojektet är tänkt att bidra med ett kunskapsmaterial om
Öresundsregionen där bland annat framtidsscenarier används
för att visa på vilka framtida problem som regionen står inför
och på detta sätt visa att det är viktigt att handla proaktivt i
förhållande till dessa.
Kunskapsmaterialet är även till för att de enskilda parterna
i projektet ska kunna utvecklas och samverka kring
utvecklingen i regionen. På lång sikt hoppas kunna skapa
en plattform för ett utökat samarbete mellan myndigheter,
kommuner och regioner i Öresundsregionen.
IBU-projektet består av fyra delaktiviteter med varsin
projektledare.

Den första delaktiviteten har fokus på hållbara, attraktiva
och konkurrenskraftiga städer. Här ingår även att ta fram
en pendlingsmodell som ska förklara den stora pendlingen
mellan Skåne och Sjælland, som troligtvis bygger på andra
incitament än den pendling som sker inom exempelvis en
storstad eller region.
Delaktivitet två tar utgångspunkt i Öresundsregionen som
internationell trafikknutpunkt. Det handlar om att belysa all
trafik, både persontrafik och godstrafik, till, från och genom
regionen utifrån alla färdmedel.
Den tredje delen arbetar med att belysa betydelsen av
Fehmarn Bält-förbindelsen och en fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingør, samt utvecklingen av en
transportkorridor däremellan och vidare.
Den fjärde delen ska utveckla gemensamma trafikanalyser för
personresor och godsströmmar som sedan ska vara till nytta
för de andra tre delprojekten.
Projektet pågår till 31 december 2010

kommunal nivå till undersökningar genomförda
av OECD, men även Lissabonstrategin och EU
2010. År 2020 är ingen absolut gräns, eftersom
vissa insatser kräver ett längre tidsperspektiv
som till exempel satsningar på infrastruktur.
Huvuddelen av satsningarna i strategin ska dock
kunna genomföras inom tio år.
ÖRUS står på fyra ”ben”: kunskap och
innovation, kultur och upplevelser, en
sammanhållen och varierad arbetsmarknad samt
tillgänglighet och mobilitet.

Framtida utmaningar

Prognoserna pekar på att vi redan 2014 har
nästan 40 000 pendlare över Öresund, en
fördubbling mot dagens 20 000. Därför
är det nödvändigt att skapa en gemensam
sammanhängande arbetsmarknad och
en internationellt konkurrensduglig
utbildningsmarknad, ett varierat och
inkluderande kulturliv av hög kvalitet och
en utbyggd infrastruktur med miljövänliga
transporter och välfungerande kollektivtrafik.
De utmaningar som regionen står inför
beträffande trafik och infrastruktur ska
mötas med gemensamma insatser från
bägge länderna om målet att utveckla
regionen och dess konkurrensförmåga
ska förverkligas. Interregprojektet IBU
(Infrastruktur og by-udvikling) är ett viktigt
samarbetsprojekt, som skissar en framtidsbild av
infrastruktur, stadsutveckling och näringsliv i
Öresundsregionen.

Ett nav i Nordeuropa

Infrastrukturen i Öresundsregionen måste ses
i ett bredare internationellt perspektiv. Med
den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält 2018,
knyts Sverige och Öresundsregionen närmare
Hamburgregionen med sina 4 miljoner invånare.
Kompletteras den nya fasta förbindelsen
dessutom med höghastighetståg i både Sverige

och Danmark, kan framtidens ”öresundare” nå
Hamburg inom knappt tre timmar.
Naturligtvis kommer det att betyda mycket
för hela Sverige att Öresundsregionen kopplas
samman med Hamburgregionen. Men vi
måste agera för att Öresundsregionen inte blir
ett transitområde, utan fortsätta att utveckla
regionen till ett nav i den nordeuropeiska region
som håller på att ta form.

Trafik i Öresundsregionen
grafik: Mikael Forth

<<

Malmö växer

Efter att två år i rad slagit befolkningsökningsrekord i nivåer som inte setts
sedan 1940-talet, ökar Malmö i år med 5 400 personer. År 2015 beräknas
Malmö stad ha drygt 328 000 invånare. De stadsdelar som växer mest är
Limhamn-Bunkeflo och Centrum, och den grupp som dominerar bland
inflyttarna är unga människor i åldern 20 till 29 år. Med en ökning av
befolkningen följer ökande krav på kommunal verksamhet och bostäder, vilket
prioriteras högt av Malmö stad.
En stor utmaning är att ta fram förskoleplatser till alla som efterfrågar det. Den
stora inflyttningen gör också att efterfrågan på bostäder ökar, men under året
beräknas bara 600 nya bostäder bli färdigställda.
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Grönska gör oss friska
Stressrelaterade sjukdomar som huvudvärk, trötthet etc. har ett starkt samband
med avståndet till grönområden – ju längre avstånd desto sjukare är man.
Anledningen är främst att grönområden ger oss möjlighet till återhämtning,
något som minskar den ohälsosamma stressen
Av: Anna Möller Foto: Barbro Larson

Å

rets Gatukontorsdagar i Karlstad den 4-6 maj bjöd
deltagarna på en tredelad resa genom stadens gröna,
svarta och blå aspekter och innehöll något för alla.
Den stora behållningen av Gatukontorsdagarna är
för mig alla diskussioner och erfarenhetsutbytet med kollegor
från andra kommuner säger Tommie Eriksson, biträdande
kommundirektör i Norrtälje kommun. Jag åker framförallt till
Gatukontorsdagarna för att nätverka, men visst är det viktigt
att programmet är bra och tar upp frågor som berör mig. Jag
åker alltid hem ifrån Gatukontorsdagarna full av nya idéer och
infallsvinklar.
Landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson deltog i det gröna
blocket och lyfter fram det paradigmskifte kring synen på parker
som har skett de senaste åren.
Förr var parker en tom yta i väntan på exploatering och torg
var en tom yta i väntan på att rutas i in parkeringsplatser. Nu
för tiden rivs byggnader för att skapa parkanläggningar och de
tomma ytorna ska fyllas med människor.
Med utgångspunkt i Sandgrundsparken i Karlstad (se
Stadsbyggnad 2/10) fick deltagarna en inblick i hur arbetet
med att skapa en modern park från grunden kan bedrivas.
Den tidigare sandslätten består nu av dalgångar med olika
karaktär som skapar en rumskänsla, och mycket har satsats
på att tillgängliggöra vattnet som omger parken. Just parkens
tillgänglighet för alla har varit ett av ledorden vid skapandet
av parken, vilket deltagarna fick bekanta sig med vid en
rundvandring.
Parkernas betydelse poängterades ytterligare av professor
Erik Skarbäck vid SLU i Alnarp som berättade om sin
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forskning kring hur parker och naturområden påverkar vår
hälsa. Stressrelaterade sjukdomar som huvudvärk, trötthet etc.
har ett starkt samband med avståndet till grönområden – ju
längre avstånd desto sjukare är man. Anledningen är främst
att grönområden ger oss möjlighet till återhämtning, något
som minskar den ohälsosamma stressen. En studie bland
förskolebarn visar att barn som vistas på en förskolegård med
mycket naturinslag får en bättre motorisk utveckling och ökad
koncentrationsförmåga. Något att tänka på när vi planerar och
förtätar våra städer.

Delaktighet och ansvar

Det gröna temat fortsatte med Helene G Berger från Oslos
parkförvaltning som berättade om hur de arbetar för att göra
Oslos parker levande dygnet runt, året runt. Användningen
av parkerna har förändrats och parkbesökarna vistas längre
tid i parken. Oslo brottas liksom många svenska städer med
att få bukt med nedskräpningen. Oslos strategi har varit att
försöka få invånarna att känna sig delaktiga och ansvariga för
parkerna. Vägen till invånarna går genom barnen, så Oslos
förskolebarn planterar både sommarblommor och sätter lökar
på hösten. Under vintern anordnas bland annat skidtävlingar
för barn i de större parkerna. Lite förvånande har Oslo valt
att minska på antalet papperskorgar och i stället satsa på
stora underjordsbehållare koncentrerat till de platser där flest
människor vistas. Det återstår att se om det är framgångsrikt.
Det gröna blocket knöts ihop genom en föreläsning av Ulf
Karlsson, tidigare förbundskapten för friidrottslandslaget som
gav deltagarna många tänkvärda ord att ta med sig när det gäller

ledarskap och vad som kännetecknar ett väl fungerande lag. Ulf
lyfte fram hur viktigt det är med återhämtning för att kunna
prestera riktigt bra. Återhämtning som man alltså kan få i
stadens gröna rum.
En stad består även av svarta och grå ytor. Asfaltskolan arbetar
med alla aspekter på asfalt och kan lära en kommunaltekniker
allt han/hon behöver kunna om asfalt. Glenn Lundmark som
är rektor för Asfaltskolan gav deltagarna exempel på delar av
kursutbudet som är lämpat för kommuner.
Åke Sandin från Trafikkontoret i Göteborg fortsatte på det
svarta temat med att tala om vikten av att använda sig av index
på ett korrekt sätt vid upphandling av asfaltentreprenader.
Indexet ska användas för att reglera faktorer som beställare
eller entreprenör inte kan påverka. Det är också avgörande
att basmånaden vid indexberäkningen är densamma som
anbudsdatumet för att ge den avsedda jämförelsen.

Bullerdämpande asfalt

Åke, som är engagerad i många asfaltfrågor, fortsatte sedan
att berätta om de senaste rönen när det gäller bullerdämpande
asfalt som redovisas i skriften ”Tysta gatan” från SKL . Till att
börja med kan konstateras att bullerdämpande beläggningar
inte passar överallt och inte bör användas slentrianmässigt
utan undersökning. En tunn beläggning med liten stenstorlek
kan minska bullret med 4 dB jämfört med en beläggning med
större sten. Nackdelen är att den finkorniga beläggningen har
en avsevärt kortare livslängd. Ännu större bullerdämpande
effekt, uppåt 9dB, kan man initialt uppnå med porösa
beläggningar, men effekten avtar snabbt. Genom att använda
begreppet akustisk årskostnad kan man jämföra olika varianter
av bullerdämpande beläggningar med varandra. De porösa
beläggningarna kan konstateras ha en god bullerdämpande
förmåga inledningsvis, men den avtar ganska snart. Med
rengöring kan en liten del av den bullerdämpande förmågan
återställas, men inte särskilt mycket eller långvarigt. De
finkorniga beläggningarna har en lägre bullerdämpning initialt,
men behåller den en längre tid. Så även om man räknar in
kostnaden för att lägga om den finkorniga beläggningen ofta så
är det den metod som ger mest bullerdämpning för pengarna.
Alla hårdgjorda ytor i en stad består inte av asfalt. Natursten
är ett viktigt inslag för att skapa variation och en upplevelse av
kvalitet och hållbarhet. Professor Kurt Johansson från SLU i
Alnarp gav en mycket inspirerande inblick i vad man bör tänka
på vid valet av stenmaterial till stadsrummet. Lika viktigt för
hållbarheten som att välja rätt sten är det att läggning och
fogning utförs på ett riktigt sätt.
Det blå blocket som behandlar vind och vatten inleddes
med Johan Andréasson från SMHI som arbetar med att
använda historiska data för att simulera framtidens klimat.
Forskarnas framtidsbild visar högre medeltemperatur och mer
nederbörd. Sveriges kommuner måste alltså förbereda sig på att
översvämningar kommer att inträffa oftare framöver. Det gäller
både högre nivåer i sjöar och vattendrag, men intensiva regn
kommer också att skapa kapacitetsproblem i ledningsnätet.
Ett exempel på hur man kan arbeta förebyggande är Karlstads
kommun översvämningsprogram. Genom att målmedvetet
arbeta med kartläggning, mätning och simulering har man fått
grepp om vilka konsekvenser höga vattenstånd i Vänern och
Klarälven får på bebyggelse och samhällsfunktioner. Utifrån
detta måste man sedan utforma handlingsplaner för att kunna
hantera de höga flödena. Exempelvis ligger sjukhuset i Karlstad
under Klarälvens högsta simulerade nivå berättade Jan-Olov
Moberg som är översvämningssamordnare i kommunen.
Ett annat känt projekt som syftar till att bemästra de problem

som kan uppstå vid höga vattenflöden är Mölndalsån. Anders
Kutti från Mölndals stad och Mats Andreasson från Sweco
berättade om de problem som ett arbete över kommungränser
kan innebära och hur man har löst dem. Mycket handlar om
att se helheten och enas om ett gemensamt mål. Varje del måste
dock lösas på det unikt bästa sättet och inom ramen för projektet
Mölndalsån har flera avancerade tekniska lösningar använts och
gjorts möjliga genom ekonomiskt stöd från MSB (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap)

Översvämningar

Ytterligare ett dramatiskt exempel på naturens krafter den stora
översvämningen av Arvika år 2000. Håkan Axelsson som då
var räddningschef i Arvika berättade om det myckna regnandet
som ledde till att Glafsfjorden steg till en nivå tre meter över
den normala och översvämmade stora delar av Arvika under
ett par månaders tid. Ett av problemen som Håkan beskrev
var att ingen visste hur Glafsfjorden uppför sig vid långvarigt
regnande. Han uppmanar kommunerna att förbereda sig genom
att kartlägga hur de närliggande vattendragen uppför sig för
att ha en möjlighet att stå förberedda när översvämningen väl
är ett faktum. En annan viktig insikt som Håkan delade med
sig av var vikten av att ge medborgarna trygghet genom att vara
frikostig med information. De som drabbats eller befann sig i
riskzonen informerades hela tiden, och den upplysningscentral
som upprättades bemannades med kunnigt yrkesfolk som direkt
kunde besvara medborgarnas frågor. Förutom kommunala
funktioner spelade också försäkringsbolagen en viktig roll.
Frikostigheten med information var en viktig framgångsfaktor
för att minska intrycket av katastrof även om stora värden gick
förlorade.
Utöver de gröna, svarta och blå programpunkterna innehöll
Gatukontorsdagarna som vanligt information om vad både
SKL (Sveriges kommuner och landsting) och FIA (Förnyelse
i anläggningsbranschen) arbetar med. Konferensen besöktes
också av Håkan Wennerström som är nybliven chef för Region
Väst i det nya Trafikverket. Han gav en bild av syftet med
den nya organisationen och tryckte på att kommunernas
kontakt med Trafikverket ska gå genom sektionen Samhälle i
respektive region. Helsingborg fick motta utmärkelsen ”Årets
cykelfrämjarkommun” och Fredrik Nilsson från Motala
berättade om vad de som fjolårsvinnare har arbetat vidare med
inom cykelfrämjarområdet.
Vi ser nu fram emot nästa års Gatukontorsdagar i Lund,
staden där tradition möter innovation.
Anna Möller är gatu/parkchef i Skövde kommun.
<<
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Spårvagn i Leipzig. Mer än 200 europeiska städer
har antagit Leipzigstadgans fyra
ben ekonomi, social integration, miljö och kultur.

Hållbarhet och tillväxt
– går det ihop?
Ledarskap och kompetens kommer att bli avgörande för om framtidens
samhällsbyggande ska lyckas. Många kommuner har både miljömål och
hållbarhetsstrategier, men är osäkra på hur de ska kunna förverkligas.
Kunskapen är spridd, verktygen är få, ansvaret är splittrat. Samtidigt finns kravet
på att skapa en attraktiv miljö och klara näringslivets omstrukturering på ett bra
sätt. En svår balansgång mellan hållbarhet och tillväxt.
Av: Sten Åke Bylund

K

ommunerna har i Sverige en grundlagsfäst och stark
nyckelroll när det gäller ansvaret för välfärden och
miljön. Vår nuvarande kommunindelning från
slutet av 1960-talet bygger på sin tids erkända och
tydliga funktionella principer för boende, arbete och service.
En struktur som under många år varit framgångsrik när det
gäller demokratiskt inflytande och ansvar för ett omfattande
välfärdssystemen. Nu förändras omvärlden i allt snabbare takt.
Kraven på regional, nationell och internationell integration och
samverkan är stor inom snart sagt alla områden.
I dagens Sverige är vi beroende av en arbetsmarknad, av
service och rekreationsområden som sträcker sig över flera
kommuner, ibland även över landgränser. Vardagens livsrum det geografiska rum där vi dagligen lever våra liv – växer därför
oupphörligt. Det är en utveckling som möjliggjorts genom
effektivare infrastruktur, bättre transporter och nydanande
informationsteknik. För kommunerna har situationen
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blivit mer komplicerad när det gäller förmågan att styra och
planera utvecklingen i önskvärd riktning, inte minst ur ett
hållbarhetsperspektiv. Ökad konkurrens och hårdnande
ekonomiska krav skapar ett växande behov av samarbete över
kommun-, läns- och landgränser.

Ansvarsutredningens tummetott

Flera olika statliga utredningar har sökt vägar till en mer
ändamålsenlig organisation av den regionala nivån, men inte
lyckats skapa en hållbar lösning. Av Ansvarsutredningens
inriktningsförslag blev trots rekordstor remissuppslutning
ingenting. Kanske är det lika bra. En ickefunktionellt grundad
regionindelning i Europas periferi som i allt väsentligt bygger
på att skapa patientunderlag till befintliga universitetssjukhus
kanske inte är den allra bästa grunden för en
internationellt konkurrenskraftig regional samverkan
och utveckling?

Hållbar stadsutveckling
i en expansiv region

KOMMUNAL TEKNIK 2010
8-9 SEPTEMBER I MALMÖ
Kommunaltekniska föreningens
årskongress med utbildningsdagar och utställning
ogram kt.se!
r
p
t
jera www.s
l
a
t
e
Nu d mälan på
n
och a
Programmet startar sen förmiddag så att du
kan resa till Malmö på morgonen. Vi öppnar
utställning och kongress före lunch. Sen följer
flera intressanta föredrag med bl a Peter Örn,
Delegationen för hållbara städer och Percy
Nilsson, Malmö Arena. Vi avslutar dagen med
kongressmiddag med havsutsikt.
Andra dagen dyker vi lite djupare inom våra
olika fackområden med flera föredrag inom
områdena gator, trafik, hållbar stadsutveckling, exploatering, byggande mm. Vi avslutar
med studieturer där vi kan se Malmös nya
sport- och evenemangsarenor, Citytunneln
eller intressanta stadsutvecklingsprojekt.
Detaljerat program finns på vår hemsida
www.skt.se. Där kan du också kan anmäla
dig.
Svenska Kommunal-Tekniska föreningen
och Malmö stad hälsar dig välkommen till två
spännande dagar i Malmö.
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parkering
ms

Skyddad och bevakad cykelparkering
i tre våningar vid Amsterdams centralstation.

Många är dock de kommuner som idag deltar i olika
former av samverkan på eget initiativ eller initierad
genom EU och andra organ. Att rumsligt vidga kommunens
inflytandesfär är en av det kommunala ledarskapets viktigaste
uppgifter. Den regionala nivån har blivit allt mer nödvändig
för att lösa gemensamma behov och skapa nya möjligheter till
samverkan. Staten skulle här kunna bidra på ett kraftfullt sätt
om man hade en mer ändamålsenlig samordning av områden
som berör den regionala nivåns miljö och konkurrenskraft. Här
behövs på statlig nivå en ny funktionell regionindelning.
Omvärldsförändringarna har också satt sina spår i den
interna kommunala organisationen. Ingen samhällssektor och
inget kompetensområde har idag ett svar på alla frågor. Under
det senaste decenniet har därför kommunernas ledningsoch förvaltningsorganisation blivit mer samordnade. Från
decentralisering med starka kommundelsnämnder, facknämnder
och -förvaltningar har utvecklingen gått mot en mer
samordnad politisk ledning och central tjänstemannaledning
på kommunstyrelsenivå. Inte sällan ser vi därför kommuner
som är engagerade i flera kommungemensamma ”processer”
med brukarperspektivet i centrum. Var och varannan kommun
har orden helhetssyn och sektorsamordning inskrivna i sina
styrdokument.
De allra flesta inom samhällsbyggnadssektorn - inklusive
kommunalteknikerna i kommunerna - kan därför se tillbaka
på en stor omställning i sin arbetssituation. Från att medverka
till att vara en tämligen ensam och tongivande initiativtagare,
till att vara en förvaltare och utvecklare bland andra; från en
initiativrik och stark egen organisation till en av flera parter.
Kommunens roll har utvecklats mera mot att koordinera
och samordna olika projekt, samt att vara servicegivande till
de parter som vill investera. En delvis ny roll som inte kräver
mindre engagemang eller insatser än den gamla, snarare tvärt
om. Att ta det långsiktiga ansvaret och att stå som garant för det
demokratiska inflytandet är en grundläggande kommunal uppgift.
Alltfler kommuner samarbetar dessutom sinsemellan eller
tillsammans med externa intressenter i partnerskap. Här är
kommunens ledande och koordinerande roll helt avgörande
när det gäller att ta vara på och utveckla den lokala egenarten,
identiteten och kvaliteten i den byggda miljön.

Städerna allt viktigare

I den växande nationella och internationella konkurrensen
har städerna som livsmiljöer blivit allt viktigare. Städernas
särdrag och miljökvalitet uppmärksammas allt mer. Runt om i
22
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Vägar till framgång
Om man ser på de mest tongivande exemplen på framgångsrika
kommuner kan man notera ett antal gemensamma nämnare:
• Det offentliga ansvarstagandet är tydligt när det gäller
ekonomi, spelregler och planering.
• Genomförda åtgärder har en långsiktig inriktning samtidigt
som dagens aktuella behov tillgodoses.
• En helhetssyn genomsyrar ledning, verksamhet och visioner.
• Kommunens/stadens identitet och livsstilar mm beaktas och
utvecklas.
• Samspelet och tillämpningen av de demokratiska
spelreglerna har en bred tilltro i dialog och partnerskap.
Här ingår också hur kommunen involverar näringslivet och
civilsamhället i samrådsprocesserna.
• En aktiv spaning för att fånga omvärlden och de globala
förändringarna inom olika områden

Europa och Sverige pågår en stor omställning av städer med en
föråldrad näringsstruktur, social problematik eller i förändrade
strategiska lägen. Här tvingas lokala myndigheter att anta
utmaningen att parallellt värdera och avväga tunga miljöfrågor
mot livsavgörande konkurrens- och attraktivitetsfrågor.
Det kräver stora insatser inte minst från miljöområdet,
från stadsbyggnadssektorn, från infrastrukturområdet,
kulturområdet och från flera andra expertområden.
Arbetsuppgifter som kräver ledarskap på högsta, mest
kvalificerade nivå.
På senare tid kulturen kommit att användas som strategiskt
medel för revitalisering, omstrukturering och integrering i
städer och regioner samt till att stärka den offentliga miljön
och demokratin, skapa nya näringar och stärka innovativa
miljöer. Vi vet dock inte alltid bäst i Sverige. Det finns en hel
del goda exempel ute i övriga Europa att ta tillvara för Sveriges
kommuner. I den europeiska stadspolitiken har miljömål och
kulturpolitiska ambitioner sedan en tid blivit allt mer strategiska
i hållbarhetsarbetet. Mer än två hundra städer har t.ex. antagit
utmaningen och uppfyller framgångsrikt Leipzigstadgans fyra
ben ekonomi, social integration, miljö och kultur.
Erfarenheten från det senaste decenniets kommunala
omvandling och utveckling är relativt entydig. Ledarskapet
och kompetensen är helt avgörande för framgången. Det räcker
inte med att kommunen har ett bra geografiskt läge med en för

tillfället ändamålsenlig närings- och befolkningsstruktur.
Ett framgångsrikt ledarskap skapar långsiktigt förtroende- tillit
och goda relationer. En ledning som kan kommunicera och
förhandla och som har tydliga mål. Inte minst handlar det om
att mödosamt följa upp genomförda åtgärder. Ord och handling
måste alltid hänga ihop.

Några slutsatser för framtiden

Inför de närmaste åren kan därför följande slutsatser dras när det
gäller kommunerna och samhällsbyggandet:
Ledarskapet och kompetensen är och kommer att förbli allt mer
avgörande. Det gäller att hitta goda och tydliga modeller för
samverkan mellan ledande politisk nivå och tjänstemannanivå.
Behovet av tjänstemän med kompetenser inom många
områden är stort inom flera sakområden och kommuner
redan i nuläget. Bristen kommer sannolikt att bli större än den
aktuella tillgången. Många personer i ansvarig ställning födda
på 1940-talet och med hög kompetens slutar eller kommer att
sluta den närmaste tiden. Att fylla denna växande personallucka
på en vikande och alltmer konkurrensfylld marknad kommer
att bli en svår nöt att knäcka för många kommuner. Mot
den bakgrunden blir behovet stort såväl av uppmuntran
som av stöd till ledarutveckling samt till en målinriktad
kompetensutveckling/vidareutbildning för de något yngre. Ett
aktivt ledarskap - ett ”urban management” behöver utvecklas för
kommande decenniers kommun- och regionutveckling
Bristen kan - rätt hanterad - bli en ny möjlighet och stimulera
vissa kommuner att samverka i större utsträckning för att lösa
kompetensproblematiken. Möjligheten att arbeta för flera

kommuner prövas i dagsläget kanske i allt för liten utsträckning.
Det förekommer aktivt i flera länder t.ex. i England. Det kan
vara ett attraktivt och enkelt sätt att lösa kompetensfrågan och
samtidigt uppnå en viss naturlig regional samordning.
En annan väg, förutom traditionell utbildning/fortbildning,
kan vara en mer organiserad mentorsverksamhet för dem i
kommunerna som tar sig an mer ansvarsfulla och kvalificerade
uppgifter. Här finns engagerade krafter, men det återstår för
många kommuner att gå från ord till handling

Utveckla samhällsbyggnadsforskningen!

Den lokala och regionala nivån står alltså inför stora
utmaningar. Vi behöver engagerade och drivande personer hos
våra tongivande universitet och högskolor som kan utveckla
ny kunskap och aktuella kunskapsöversikter inom relevanta
områden. Det behövs nya ”smarta” lösningar/verktyg inom
bebyggelse-, transport-, energi-, miljö- och klimatområdet, samt
inom utvärderingsfältet. Jag tror också på nyttan av extern
och aktiv omvärldsanalys, löpande erfarenhetsutbyten och
jämförelser. Att låta sig inspireras av och jämföras med de nyaste
rönen och de bästa exemplen har alltid varit både framgångsrikt
och inte minst- angenämt!
Sten Åke Bylund är konsult med mångårig erfarenhet från
samhällsbyggnadsområdet.
<<

Spartips till landets kommuner

Utmana oss
på mätning

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

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

Tfn: 0771-113 000. www.maetcenter.com

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

3/3

Hus 037 är en gammal
militärbarack
som efter fem års
stridigheter blivit ett
allaktivitetshus för
invånarna.
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I den tredje och avslutande artikel n i vår serie om Vauban berättas om hur det
långtgående medborgarinflytandet utvecklat både näringsliv och kultur.
Text och foto: Henrik Andersson, frilansjournalist

I

Vauban spirar det lokala näringslivet.
Längs med huvudgatan ligger ett pärlband
av små livsmedelsbutiker, restauranger
och caféer utspridda. Sedan stadsdelen
färdigställdes hösten 2008 har mer än 600
arbetstillfällen skapats. I Vauban finns exempelvis
två bagerier, en ekologisk vinbutik, en florist,
två frisörer, en massör, två tandläkare samt en
barnläkarmottagning med apotek.
Företag inom hälsa, kultur och livsmedel är
överrepresenterade. Det märks att 60 % av
Vaubanborna röstar på det gröna partiet,
då alternativa verksamheter såsom healing,
biodynamisk terapi och talterapi finns
tillgängliga. För de miljömedvetna finns även två
secondhandbutiker, en skomakare samt en cykeloch datorreparationsverkstad.
Att företagen etablerat sig i Vauban är ingen
slump. Staden planerades bilfri för att minska
avgaserna och bullret men även för att skapa
förutsättningar för det lokala näringslivet.
All service - såsom skola, dagis, affärer och
grönområden - skulle finnas tillgängligt inom
cykel- och gångavstånd. Enligt Hannes Linke,

ordförande i Vaubans bilfria förening, skapades
många av de nya arbetstillfällena som en
konsekvens av den bilfria trafiklösningen.
– Vi kan inte tvinga företag att etablera
sig här men eftersom majoriteten av Vaubans
invånare inte använder bil så skapas ett behov
av att konsumera lokala tjänster. När all service
finns inom gångavstånd har också bilresor blivit
överflödiga. De boende behöver inte åka till
externa köpcentra för att handla, säger Hannes.

Arbetsplatser i hemmen

Utöver de 600 arbetstillfällena har också ett stort
antal enskilda företagare valt att etablera sig i
Vauban. Enligt Achim Hombach, som arbetar
som byggkoordinator i staden, valde många
nyinflyttade redan vid designfasen att planera för
hemarbetsplatser i bostäderna.
– Dagens standardiserade lägenheter är inte
anpassade för arbete eller för kreativa sysslor,
de är ofta bara utrusade med sovrum, kök och
vardagsrum. Men om människor kan designa sina
egna hem kan de även skapa sin egen verksamhet
där. Många personer som byggde sina hus enligt

byggkollektivmodellen skapade redan från början
plats för kontor, ateljéer eller musikstudios.
Idag har flera bostadshus i Vauban byggts med
kontorslokaler på övervåningen och butikslokaler
på bottenvåningen, säger Achim.
En central idé under uppbyggnadsfasen av
Vauban var ”staden med de korta avstånden”.
Idén härstammar från de tidiga planeringsmötena
som arrangerades av Forum Vauban och under
uppbyggnadsfasen anordnade organisationen
fyra workshops i veckan för medborgarna kring
bygg-, energi-, trafikfrågor. Dessa möten skapade
möjligheter för människor att träffas och diskutera
andra projekt. Almut Schuster, som ansvarar
för kulturfrågor i Forum Vauban, var med och
startade upp ett ekologiskt livsmedelskooperativ.
– I början träffade vi våra grannar regelbundet
för att i arbetsgrupper diskutera olika frågor.
Stämningen var entusiastisk – vi hade ju möjlighet
att påverka uppbyggnaden av vår egen stad! Den
ekologiska livsmedelsbutiken startades av personer
som hade hittat varandra på mötena och som
bestämt sig för att de ville ha ett inköpskooperativ.
Idag har kooperativet många medlemmar och
de får mycket lägre livsmedelspriser än om de
skulle gå till den ekologiska stormarknaden. I
början gick människor bara spontant ihop och
gjorde saker tillsammans, säger Almut.

Privata initiativ

Samhällsforskaren Carsten Sperling menar att de
gemensamma planeringsmötena och
byggkollektiven skapar sociala
grundförutsättningar för många privata initiativ
som tas i staden – exempelvis inköpskooperativet,
bondens marknad och ett föräldracenter. En
annan viktig kanal för att samordna och realisera
invånarnas förslag är det enkla stadsdelsbladet
”Vauban Actuel” som delas ut till samtliga hushåll.
Tidningen fungerar som anslagstavla där vem som
helst kan publicera sina idéer och åsikter. Någon
kanske annonserar efter städhjälp, någon annan
kanske vill byta tjänster, starta upp en förening

Det ekologiska
livsmedelskooperativet
har många medlemmar
och håller lägre priser
än stormarknaden.

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

Kontakta annonsavdelningen,
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 • Mail: info@irmermedia.com
<<
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Solceller på taket till
bostadshus

eller ett företag. Almut berättar att stadsdelens
bibliotek realiserades efter det att en tjej hade
skrivit ett inlägg om att hon hade böcker över som
kunde användas till ett
framtida
stadsdelsbibliotek. Enligt
Almut kan tidningen,
som initierades av Forum
Vauban, också ha en
mobiliserade funktion.
– Någon hade snappat
upp att marknadsplatsen,
som vi hade kämpat i
årtal för att få behålla, nu
skulle asfalteras över.
Utan att rådfråga oss
hade Freiburgs
stadsplanerare beslutat
att använda asfalt istället
för gatsten då det var den
billigaste lösningen. Men
med hjälp av
stadsdelsbladet lyckades
nyheten komma ut i tid så
att vi kunde börja
mobilisera och skriva
brev till kommunen. Vi
bjöd hit dem så att vi
kunde berätta om vår
verklighet – vi ville ju ha
en vacker marknadsplats!
-Kampen handlade lika
mycket om processen, om hur beslut fattas över
våra huvuden, som hur marknadsplatsen skulle
utformas. Med hjälp av tidningen lyckades vi öka
medvetenheten om frågan och slutligen skaffa
fram privata sponsorer för de 120 000 kr som
saknades för att kommunen skulle kunna göra
jobbet med gatsten, säger Almut.

Strid om allaktivitetshus

I Vauban var det inte bara marknadsplatsen som
medborgarna fick kämpa för att få behålla.
Den största striden stod om den före detta
militärbaracken Hus 037 som de franska
officerarna hade använt som kasino. Det
nedgångna huset hade stått övergivet till dess att
några studenter börjat använda byggnaden som
replokal, och när även andra grupper började
nyttja lokalerna skapades en intresseförening för
att omvandla baracken till ett officiellt
allaktivitetshus. ¨
Huset blev snabbt stadsdelens informella
mötesplats eftersom Vauban - som då var i den
tidiga uppbyggnadsfasen - inte hade något officiellt
centrum inplanerat. Många medborgare saknade
också ett hus för gemensamma aktiviteter.
Freiburgs stadsplanerare motsatte sig dock idéerna.
I deras översiktsplan skulle all mark i Vauban säljas
för att ge plats åt ny bebyggelse och Hus 037 skulle
därför rivas. Försäljningen av marken var en viktig
inkomstkälla för kommunen eftersom den skulle
finansiera stadsdelens kommande dagis, skola,
vägnät samt spårvagnslinje – något som
26
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Vaubanborna tyckte att betalade för - via
skattsedeln. Medborgarnas kamp kanaliserades av
Forum Vauban som anordnade insamlingar,
koordinerade protestmöten och kontaktade
politiker. Efter fem års strid gav kommunen upp
och skänkte huset till intresseföreningen. En
avgörande faktor för att medborgarna vann striden
var enligt Achim Hombach stadens sociala
sammanhållning.

-Vi pratar mycket här…

– Turisterna som kommer till Vauban ser bara att
husen har olika färger. Men stannar de kvar några
dagar märker de att folk talar lite längre med
varandra här. Och eftersom vi pratar mycket har vi
också större möjlighet att påverka. Det börjar med
att fem personer resonerar om något, sedan sprids
det vidare till fem andra. Efter ett tag är det 50
personer som vill samma sak och när alla dessa
människor kontaktar kommunen blir det lättare
att få igenom förslaget, säger Achim.
När beslutet att bevara allaktivitetshuset väl hade
fattats började en stor grupp frivilliga restaurera
huset. Idag håller många av stadsdelens föreningar
till i lokalerna. Byggnaden används bland annat av
en konstnärsförening, tre körer, en teater- och
yogagrupp. Lokalerna brukas av barn, unga och
gamla för konserter, festivaler, filmvisningar och
föreläsningar. Privatpersoner kan nyttja lokalerna
gratis om de anordnar ideella aktiviteter. I huset
finns även en kommersiell restaurang, en bar och
ett dagis. Enligt Almut Schuster är allting som är
gemensamt för Vauban samlat i allaktivitetshuset
som blivit en samlingspunkt för stadens sociala
och kulturella liv.
Allt eftersom Vauban färdigställdes ökade
medborgarnas intresse för frågor rörande kultur
och social sammanhållning, och de fyra
heltidstjänsterna i Forum Vaubans regi bantades
ned till två halvtidstjänster med fokus på
kulturella evenemang. Medborgarnas generella
engagemang avtog även något under denna tid –
något som Carsten Sperling förklarar med att det
inte längre fanns så många möjligheter till
inflytande och delaktighet – staden var ju
färdigbyggd! Enligt Carsten kanaliserar
människorna idag sitt engagemang till de
gemensamma grönområdena, aktiviteter på
marknadsplatsen, konst och olika
stadsdelsfestivaler.

Medborgarkultur

I Vauban härstammar majoriteten av de kulturella
aktiviteterna från medborgerliga initiativ. Almut
Schuster berättar att idén om Vaubans kammarkör
föddes under ett kulturellt open space möte
arrangerat av Forum Vaubans två kvartersarbetare.
Open space är en självorganiserande mötesform
där deltagarna tillsammans skapar dagordningen
och därefter själva har frihet att välja vad de vill
prata om. Grannarnas matlag är ett annat projekt
som tillkommit på detta sätt. Olika familjer
roterar där mellan att laga mat för varandra, i ett
flerfamiljshus har sju familjer upprätthållit

matlagstraditionen i nio år. Almut Schuster
berättar också att kulturlivet och det lokala
näringslivet kan förstärka varandra. Lokala
konserter resulterar ofta i sång- eller pianolektioner
till de barn som såg artisterna uppträda.
För de evenemang som är för stora att arrangeras av
enskilda personer hjälper kvartersarbetarna till
med organiseringen. Varje sommar anordnas
exempelvis en stor stadsdelsfest, Vauban allé
loppet, fotbollsturneringar och loppmarknader.
Kvartersarbetarna försöker även hjälpa till att lösa
sociala problem såsom ungdomsfylla, klotter, höga
ljudnivåer och bråk. I Vauban uppstår även ”ekokonflikter” där exempelvis grannar kan bli
fördömda för att ha använt motorgräsklippare.
Enligt Achim Hombach är Vaubanborna inte
alltid så sympatiskt inställda till andra människors
livsstilar. Achim berättar att vissa personer
frivilligt lämnar ”eko-ghettot” Vauban eftersom de
inte står ut med den sociala kontrollen när ”alla
känner alla”. En barnlös tjej i 30 årsåldern valde att
flytta då hon inte stod ut med att se alla lyckliga
barnfamiljer i det idylliska Vauban.

Aldrig hjälplös

Enligt Carsten Sperling var det politiska beslutet
att ge medborgarna, via Forum Vauban, ett reellt
inflytande över stadsplaneringen helt avgörande
för stadsdelens ekologiska, ekonomiska, sociala

och kulturella utveckling. De medborgarinitierade
idéerna såsom byggkollektiven och det trafikfria
konceptet skapade grundförutsättningarna för det
lokala näringslivet och den sociala
sammanhållningen i staden. Carsten menar att det
var en generell medborgaraktivism samt ett
finansiellt stabilt Forum Vauban som möjliggjorde
att invånarna kunde få behålla det trafikfria
konceptet, allaktivitetshuset och marknadsplatsen.
Men viktigast av allt, säger Carsten, är att Vauban
är ett bra exempel på hur man kan ta tillvara på
människors unika kompetens, idéer och initiativ
och därmed skapa ett mer hållbart samhälle.
Enligt Almut Schuster kan mycket av stadens
sociala och kulturella liv förklaras med att många
lärare, arkitekter, konstnärer, musiker och andra
aktiva personer bosatt sig i Vauban.
-Livet här är helt annorlunda jämfört med många
andra tyska städer. Där jag bodde tidigare var det
tyst och tråkigt och jag saknade ett socialt
sammanhang. Den enda sociala aktivitet som
fanns att välja på var att gå till stormarknaden och
handla. Men här finns det alltid möjlighet att
förändra saker. Oavsett vad som händer politiskt i
värden så är man inte hjälplös i Vauban.

Var med och
utveckla Stockholm
Hör av dig till oss!
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Partneravtal bra vid
komplicerade projekt

Den svängda och effektbelysta gångbron ersätter
en tidigare provisorisk träbro mellan Skeppsbron
och Bagers plats. Den blir en bekväm genväg till
cykelparkeringen med plats för 1000 cyklar och
parkeringshusets 400 p-platser under jord.
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Med Citytunneln följer ett stort behov av parkeringsplatser för bilar och cyklar
och på Bagers plats i Malmö pågår just nu ett omfattande byggprojekt. Det
tekniskt komplicerade projektet har fått beställarna gatukontoret och Parkering
Malmö att välja partneringmodellen i samarbetet med byggentreprenören NCC.
En modell som ställer höga krav på beställaren.
Av: Christina Adlers, frilansjournalist

P

å en relativt begränsad yta intill kanalen och i
anslutning till Centralstationen ska NCC bygga ett
underjordiskt parkeringsgarage i två våningar med 400
bilplatser. Ovan jord ska de göra plats för cirka 1000
cykelparkeringar och bygga en ny gångbro över till Skeppsbron.
Även kajkanterna måste renoveras och får en ny konstruktion
som ska förankras 18 meter ner i kalkberget. Hela projektet
syftar till att förbättra flödet kring Malmö C och ska vara
färdigbyggt i december 2011.
Byggets schaktningsarbete kommer att bli betydande, in och
utfart från området sker via en och samma väg, intill ligger tre
fastigheter att ta hänsyn till.
-Geotekniskt finns flera riskmoment, bland annat med
grundläggningen. Vi bedömde också att logistiken skulle bli
något av en nyckelfråga i projektet. Det är några skäl till varför vi
valde partnering som den bästa samverkansformen, säger Conny
Ragnarp, projektledare på gatukontoret.
Ytterligare en fastighet, en q-märkt hamnmästarbostad från
1830-talet och en av Malmös få byggnader från den här tiden,
skulle bevaras men flyttas under byggtiden. Den spektakulära
flytten av det 620 ton tunga stenhuset är idag genomförd med
gott resultat. Huset är flyttat 250 meter bort. Nästa år i augusti
ska det tillbaka till ursprungsplatsen och placeras med samma
skavanker och snedhet efter år av sättningar.
-Innan upphandlingen tog vi kontakt med ett par husflyttare
som garanterade att de skulle kunna ta bort huset intakt. Det
gjorde att vi tillsammans med P Malmö handlade upp projektet
som en totalentreprenad med ett riktpris som utgångspunkt. På
så sätt skapade vi rättigheten att teckna avtal om partnerskap
även om det inte stod i rubriken.

Ej kalkylerbara risker

-Projektet började med ett ”kickoff-möte”, där var och en fick
penetrera fördelar och nackdelar med sina projektroller, det vill
säga beställare, entreprenörer och konsulter. Detta ledde till en
deklaration med cirka femton punkter som beskrev vad projektet
skulle präglas av. Den följs upp med några månaders mellanrum.
Vi ställde också som krav från början att arkitekten och
gestaltningsansvarig skulle vara med i projektet, säger Conny
Ragnarp.
NCC lämnade ett riktpris på 185 miljoner kronor, varav P
Malmö står för 105 miljoner och Malmö stad för 80 miljoner
kronor. Skulle uppdraget bli billigare delas vinsten, blir det
dyrare än beräknat delas kostnaden.
I dag pågår sekantpålningen (en metod, som till skillnad mot
traditionell spontning, innebär att man minimerar störande
buller och vibrationer) av stålrör för fullt. De ska sedan fyllas
med betong och gjutas i berggrunden för att så småningom bli

en del av parkeringsgaragets bärande ytterväggskonstruktion.
Någon gång i juni påbörjas schaktningen. Ännu så länge flyter
projektet utan nämnvärda störningsmoment.
-Det finns risker på Bagers plats men de ser vi först efter
sommaren då grundläggningen ska vara klar. Exempelvis finns
det mycket kiselhalt i kalkberget och hårdheten varierar på bara
några meters avstånd. Sådant är inte kalkylerbart men NCC har
stor vana, alldeles intill bygger de Citytunneln.
-Dyker det upp ändringar under byggets gång gör vi
riktprisjusteringar och det sker nästan alltid i ett projekt.
Även om man hittar lösningar som är mer kostnadseffektiva,
är det viktigt att inte göra avkall på kvaliteten. Och en publik
yta handlar alltid om kvalité. Malmö stad och gatukontoret
kommer att stå för all drift på platsen, utom parkeringsgaraget
som P Malmö ansvarar för och hamnmästarbostaden som är
Stadsfastigheters ansvar. P Malmö är långsiktiga ägare och
Malmö stad byter inte ägare, vilket väl borgar för att funktion
och kvalité är viktigare än ett kortsiktigt investeringsintresse,
säger Conny Ragnarp.
För gatukontoret är det första gången de är både beställare och
projektpartner. Frågan är om detta är framtidens samarbetsform.

Tätare samarbete än vanligt

-Bra relationer är alltid bra, men man kan inte säga generellt
att partnerskap är bästa valet i alla projekt. Ska man bygga en
cykelbana eller ett traditionellt hus väljer man nog en helt vanlig
entreprenad. Men är projektet eller området komplicerat, om
det finns en tidsfaktor eller en bestämd summa pengar, är ett
partneravtal bra och kanske nödvändigt. Man ska också vara
medveten om att det ställer större krav på en erfaren beställare.
Men partnering handlar inte bara om ekonomi. Relationen
innebär också ett tätare samarbete än vad som är brukligt i en
vanlig entreprenad. Gatukontoret och P Malmö sitter allt oftare
med i olika möten. En gång i månaden är det byggmöte, var
fjortonde dag projektmöten och dessutom sitter representanter
med i flera arbetsgrupper vilket ger fördelar menar Conny
Ragnarp.
-Det är ett unikt projekt med många pusselbitar som ska på
plats. Till exempel husflytten, trafikavstängningar, geoteknik,
gestaltningsfrågor med bland annat belysning, träd och
väderskydd för cyklarna. Genom att ha en öppen dialog under
alla möten kan vi tillsammans lösa problem som uppkommer.
Där ställer vi också funktionskrav och kommer fram till
tekniska lösningar, inte minst utnyttjar vi varandras kompetens.
Och genom att vara en engagerad beställare är vi övertygade om
att vi får en bra produkt i slutändan, säger Conny Ragnarp.
<<
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Kommunalt
byggmiljösamarbete

Tor Fossum, Helen
Wiklund och Charlotte
Fingal har utformat det
nya miljöprogrammet

Kommunala miljöbyggprogram sjösätts på olika håll i landet. Ambitionerna
är oftast högre än i Boverkets regler. Men många i byggbranschen saknar ett
rikstäckande enhetligt program för ekologiskt byggande.
Text och foto: Lars Edling, frilansjournalist

T

ill de miljöduktiga kommunerna
sällar sig nu Malmö och Lund. I
Miljöbyggprogram Syd har de enats om
gemensamma riktlinjer för en mer hållbar
utveckling i byggbranschen. Ett sådant samarbete
kommuner emellan är än så länge unikt i Sverige.
Fler kommuner kan komma att ansluta sig.
-Byggbranschen vill helst ha ett miljöbyggprogram
som är enhetligt för hela landet. Detta vore
naturligtvis idealiskt, men tills vidare har vi
stor nytta av ett lokalt program i en landsända
med flera byggherrar som verkar i bara några få
kommuner, påpekar Tor Fossum, projektledare på
Miljöförvaltningen i Malmö stad.
Han har utformat det nya miljöbyggprogrammet
tillsammans med Helen Wiklund från Lunds
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stadsbyggnadskontor, Charlotte Fingal, Malmö
stadsbyggnadskontor och Lena Neij, professor vid
internationella miljöinstitutet i Lund.
Miljöbyggprogram Syd gäller inledningsvis fyra
olika kärnområden: energi, innemiljö, fuktskydd
samt urban biologisk mångfald (grönytor med
mera). Senare kan ytterligare några kärnområden
tillkomma som exempelvis ljudmiljö, materialval
och resurshushållning.
För varje kärnområde finns tre olika
miljöklasser där A är den högsta nivån och
C den lägsta. På varje nivå är kraven noga
specificerade. De gäller exempelvis byggnadens
energianvändning per kvadratmeter och år,
radonvärden, om byggherren måste anlita
en diplomerad fuktsakkunnig eller inte

samt storleken på grönytor i förhållande till
byggnaderna.
Även på C-nivån är kraven högre än i Boverkets
regler. Med andra ord framstår Miljöprogram Syd
som mycket ambitiöst.
-Vi vill ju inte ha några skandalhus med
fuktskador och mögel, säger Charlotte Fingal.
Tor Fossum nämner Bo01, den nya stadsdelen
i Västra hamnen i Malmö som var tänkt som ett
föredöme energimässigt.
-Vissa av husen visade sig dra betydligt mer energi
än vad som utlovats, något som uppmärksammades
mycket i media. Sådana resultat vill vi helst
undvika i fortsättningen.
Miljöbyggprogrammet är Internetbaserat
och det gäller för de olika byggherrarna att gå
in på hemsidan och redovisa sina byggprojekt i
tre olika faser. I första fasen beskrivs projektets
ambitionsnivå med hjälp av ett diagram där den
tänkta miljöklassen anges för varje kärnområde.
Därefter sker två redovisningar för att säkerställa
att byggprojektet verkligen uppfyller de angivna
målen. Den första redovisningen sker inför
slutbevis, den andra senast 24 månader efter det att
byggnaden har tagits i bruk.
-På så sätt ger vi extra eftertryck åt
uppföljningen som tidigare har brustit.
Uppföljningsarbetet är unikt för vårt program
och vem som helst kan gå in på hemsidan och se
hur byggherrarna har skött sig genom att ta del av
diagrammen för de olika faserna, förklarar Helen
Wiklund.
Ännu har inget av byggprojekten som styrs av
Miljöbyggprogram Syd kommit igång. Byggstart
sker under våren och sommaren 2010. Tor Fossum
anser dock att byggherrarna hittills överlag har
reagerat positivt på programmet.

-De ser inte programmet enbart som en
kravställning, utan även som ett hjälpmedel för att
nå en högre nivå.
En av byggherrarna är Gunnar Nevsten som
äger Nevsten Fastighets AB. Nevsten ska bygga 34
hyreslägenheter och två affärslokaler i kvarteret
Fullriggaren i Västra hamnen i Malmö.
-Programmet är ett bra sätt att höja kraven och
komma in i ett ekologiskt byggande. Idag är folk
mer miljömedvetna och det blir nog mer och mer
en konkurrensfördel för oss byggherrar att visa
framfötterna på miljöområdet. Gör vi bra ifrån oss
kan vi dessutom tilldelas mer kommunal mark i
framtiden.
Gunnar Nevsten anser dock att vissa punkter i
programmet ännu inte är finslipade.
Till exempel är kraven för avskärmning av
elledningar inte helt verklighetsanpassade. Men
detta är bara en detalj.
Kan du ge exempel på vad ni ska göra i Fullriggaren
som är positivt för miljön?
-Alla lägenheter i Fullriggaren kommer att förses
med avfallskvarnar i köksvasken. Matrester
mals ner, leds vidare i separata ledningar och
blir så småningom biogas som ska användas som
drivmedel. En annan sak är att alla 625 lägenheter
i området automatiskt är anslutna till en stor
bilpool bestående av miljöbilar, detta ingår i hyran.
Fullriggaren ska också producera en del egen
energi, dels med vindkraft, dels via solfångare.
Solfångarna kommer inte att placeras just
på Nevstens hus men ska finnas i kvarteret.
Vindkraftverken byggs på ett intilliggande P-hus.
I Nevstens hus kommer varken tobaksrökning eller
pälsdjur att tillåtas inomhus, på balkonger eller på
gården, detta av hänsyn till allergiker.

Gunnar Nevsten är en
av byggherrarna inom
miljöbyggprogram syd.
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TEMA BELYSNING

Kallt ljus i heta lampor
Av: Erika Volpe
Ett ekodesign-direktiv har utfärdats av EU ochövergången till
energibesparande ljuskällor har därmed påbörjats. Ett alternativ
är luminicensljus, LED. Eftersom LED är smalstrålande ligger den
stora utmaningen i att ta fram armaturer som reflekterar ljuset
på önskat sätt för en viss spridningsvinkel. Livslängden för LED
beror på drift och omgivningstemperatur och det ställs höga
krav på ventilation. Ju lägre temperaturer desto mer långlivad blir
ljuskällan.
Enligt Jan Ejhed, professor i ljusdesign vid Linnéuniversitetet

i Växjö, erbjuder LED många nya möjligheter framförallt i
utomhusmiljö. Vitt LED-ljus har ett bättre spektrum än lysrör,
samtidigt som glödljusets färgkvalité går att återskapa genom
varmvita- och amberdioder.
- Det som vi bör tänka på är att vi för inomhusbruk har
begränsade erfarenheter vad gäller påverkan på människan,
säger Jan Ejhed. -Tekniken kommer att utvecklas snabbt,
samtidigt som den samexisterar med övriga ljuskällor.

LED som stämningsskapare
I Skateboardparken Sparken i centrala Umeå som invigs den 22
maj i år, har staden satsat på miljövänligare ljuskällor. Underhållet
minimeras och driftskostnaderna reduceras genom valet av LED och
sättet det används: då anläggningen går på sparlåga minimeras ljuset,
då skateboard-åkaren själv kan slå på ljuset optimeras åkljuset och då
showljus används kommer vissa delar att få ny färg.
Ljuskonsult Viveca Bernhardsson från Designmäklarna i Holmsund
har i sitt arbete med parken samarbetat med Delt AB för att skapa
LED-belysning med styrning av RGB. I Sparken finns den infälld som
stämningsskapare i själva banan, och även under vissa hinder. ”The
Bowl” är belyst med RGB från stolparna. Stolparmaturer från Luceplan/
Wibre med 36W LED ger ett lämpligt allmänljus över platsen mellan
broarna utan att skapa störningar för biltrafiken. Under bron hänger
4 st 60W LED ”Canopy” från Ruud lighting som ger ett mycket bra
ljusflöde.

LED i känslig skärgårdsmiljö
Utanför Göteborg har Bryssel projekterat det spännande Ligths
on Björholmen. Arkitekten Ann Rudbäck har tillsammans med
driftschcefen Lars Stålnacke velat accentuera marinans byggnader,
såväl som naturen kring marinan på Tjörn. Ola Hermansson på
Bryssel menar att valet av LED föll sig naturligt eftersom den
befintliga infrastrukturen med skymningsrelä och matningar gick att
använda tack vare den höga verkningsgrad LED erbjuder. Ligths on
Björnholmen består av tre delprojekt. För portal-belysningen använde
Bryssel IP-klassade markmonterade RGB-armaturer. Tillslag styrs av
centralt skymningsrelä. Färg, intensitet och eventuell programstyrning
kan regleras med färgkontroll genom hela färgspektrat. För fasaden
användes en 25 meter lång IP-klassad LED-strip som monterades på
insidan av vindskivorna där färgen kan styras steglöst alternativt med
skymningsrelä. För den 60 meter höga klippan Valen användes fem
stycken specialtillverkade 30 Watts-armaturer med dioder i färgerna
varmvit och amber.

LED i fasad
I Frihamnen i Stockholm skulle ett hamnmagasin omvandlas år 2008
med Joakim Schiött på Ettelva arkitekter som ansvarig arkitekt.
-Under vinterhalvåret används terminalen även som
evenemangslokal, och då kan fasaden förändras för kvällen, säger
han. Valet av LED berodde på att de ville få en lång livslängd i
kombination med möjligheten att växla färg. Fasaddekorationen
består av tre element. En del av kanalplasten är infärgad medan
andra fält har färgad film som enbart blir synlig kvällstid då LEDbelysningen tänds. Den tredje lösningen är en neutral kanalplast som
kan färgväxla.
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Sensorer spar energi och pengar
Av: Christina Adlers, frilansjournalist

Smarta gatlyktor som tänds när någon passerar; bil, cykel eller gångtrafikant,
kan snart bli verklighet i Danmark. Lampan som är försedd med sensorer
och LED-teknologi gör det möjligt att spara upp till 90 procent energi.
Belysningen har provats på Blekingegade i Köpenhamn med gott resultat
och som en positiv sidoeffekt har den också en preventiv inverkan på
kriminaliteten.
Det är forskare på Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi,
i Odense som tillsammans med LED Traffic och Electrotexture
Lab har utvecklat den intelligenta gatlampan.
-De flesta gator och cykelvägar har gatubelysningen tänd hela
natten med samma strömstyrka även när det inte finns någon
aktivitet på gatan. Med sensorer i LED-lampan kan man spara
både energi och pengar. Genom att styra över belysningen till
standbyläge när det är tomt på gatan förbrukas endast omkring
fem procent av strömmen i lampan. När något rör sig på gatan
tänds lampan med rätt hastighet beroende på om det är en bil,
en cykel eller gående, säger Bo Stjerne Thomsen, robotdesigner
på Teknologisk Institut.
Han förklarar att lampans sensorer känner av kroppsvärmen i
föremålet de tittar på. Är det en fotgängare eller cyklist ändras
färgtemperaturen och belysningen antar en varmare ton, som
framhäver ansikten och byggnadsfasader. Bilen däremot belyses
med ett mera blått och skarpt ljus som ger kontrastverkan - och
ju högre hastighet desto större kontrastverkan.
I Danmark finns omkring 600 000 traditionella gatlyktor och
enligt Bo Stjerne Thomsen ska minst 200 000 lampor bytas ut
inom de närmaste åren – och då troligtvis till LED-lampor. De
nya lamporna ger samma effekt men sparar energiförbrukning,
samtidigt som lampans livstid ökar. Monteras dessutom sensorer
in i lamporna som reglerar ljuset efter aktiviteten på gatan
reduceras energiåtgången ytterligare.
De intelligenta gatlamporna ser också ut att ge en oväntad viktig
och positiv sidoeffekt. Enligt samtal som Bo Stjerne Thomson
haft med polisen kan kriminaliteten kan mycket väl komma att
minska när folk upptäcker att gatuljuset fokuserar på dem själva
och deras förehavanden. Lampans egenskaper kan därmed bidra
till att människor känner större trygghet när de vistas på stans
gator efter mörkrets inbrott.
Ett forskningsprojekt som genomförts på Blekingegade i
Köpenhamn, en typisk gata med olika aktiviteter, gav så goda
resultat att man nu vidareutvecklar försöket i tre av Danmarks
fem största kommuner, Aalborg, Odense och Köpenhamn.
-På Blekingegade satte vi upp tre lampor. Nu vill vi testa med
fler lampor i alla de komplexa situationer som kan förekomma,
för att få bättre grepp om hur många lampor som ska vara
tända, när de ska tändas och hur snabbt de ska öka och
minska i strömstyrka. När lampan är färdigutvecklad och vi har
utvärderat försöken, ska den sättas i produktion. Och vi hoppas
förstås att kommunerna utnyttjar möjligheten att lägga till
sensorer när de ändå ska byta till LED-lampor. Den besparing på
energiförbrukning som en kommun kan göra bara genom att
integrera LED-lampan med sensorer är ungefär en tredjedel av

kommunens totala energiförbrukning.
-Det finns ett stort intresse och en stor marknad för den här
teknologin inte bara i Danmark utan också internationellt
och tanken är att när vi genomfört projektet ”Energieffektiv
Intelligent Gadelampe” ska den marknadsföras i Kina där vi redan
har ett samarbete på gång, säger Bo Stjerne Thomson.
<<
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TEMA BELYSNING

Det ljusnar för LED
Av: Markku Björkman, frilansjournalist

Krisen lyste med sin frånvaro på Light & Building-mässan den 11-16 april i
Frankfurt när energieffektivitet, design och teknologi samt det senaste inom
”green building technology” stod i fokus. Drygt hundratusen ledande aktörer
från hela världen inom arkitektur och teknologi trängdes i stadens mässhallar.
Det mest iögonenfallande var dock de många kinesiska utställare som ensam
fyllde en stor mässhall. Kina flyttar fram sina positioner även inom detta
område.
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Light & Building, som äger rum vartannat år, är en viktig
mötesplats för alla som är involverade i belysning, design,
planering eller underhåll av byggnader. Runt 2 200 utställare
på en yta motsvarande 240 000 kvadratmeter och upp till
160 000 besökare fyllde mässområdet i Frankfurt i år. Teman
kring energieffektivitet, design och teknologi samt det
senaste inom ”green building technology” hade samlat även
företrädare för förnyelsebar energi och stadsplanering. Ett
forskningsresultat som presenterades på mässan visar att det går
det att spara miljarder på rätt belysning. Genom energieffektiv
allmänbelysning kan energiförbrukningen minskas med i
genomsnitt 40 %. I hela världen skulle detta innebära 1200
miljarder SEK i minskade energikostnader.
Mässan genomfördes I samband med Luminale - internationell
festival för ljusinstallationer, som presenterade Frankfurt am Main
i sitt bästa ljus. Efter mässans stängning och solens nedgång
tog Luminale vid ute på gator och torg med ett hundratal

ljusinstallationer och arrangemang kring belysningskonst.
Under mässan försågs gatorna i city med ny LED-belysning med
låg energiförbrukning, låg värmeutveckling och mycket lång
livslängd.
I Darmstadt, the mil söder om Frankfurt, har staden, elverket
och ljusföretaget Siteco genomfört omfattande tester av Sitecos
nya stolparmatur DL10 med 68 lysdioder i färgtemperatur
4000K. Forskarna jämförde med 125W kvicksilverlampa, 68W
SON-H och 70W HST. En testgata indelades i fyra sträckor, en
för varje lamptyp, med krav på en medelbelysningsstyrka
av 6,3 lux på körbanan. Ett oberoende testinstitut stod för
mätningar, tester och intervjuundersökningar av boende och
fotgängare. I samtliga utvärderingar fick LED- armaturen DL10
bästa omdömen, med energiåtgång på 56,6W istället för 68W.
Längre livslängd och lägre underhållskostnader anses kunna
kompensera LED- belysningens högre inköpspris.

Ny slags belysning med energispareffekt.
Sitecos nya LED stolparmatur DL10

Frankfurt på kvällen. Folk har samlats för att se Luminale
– festivalens ljusshow på skyskrapornas fasader,
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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

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

Malmö stad och Dockan Exploatering AB bjuder in till ett heldagsseminarium
med rubriken Arkitektur och stadsbyggande som bärare av stadens varumärke.
Initiativtagare är JM, Wihlborgs, Peab, och Dockan Exploatering AB.

dockan i västra hamnen
10 å r
Mer information om stadsbyggnadsseminarium den 9–10 september
finns på www.dockan.se/inbjudan
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Bokaler ger nytt liv åt området

Thailand? Bagdad? Mexico? De svängda taken på bokalerna i Rosengård,
Malmö, drar blickarna till sig och väcker frågor.
Av: Anders Grönlund, frilansjournalist

M

ånga undrar varifrån inspirationen kommer. Den
influens arkitekten Kenji Miyazu i första hand
nämner är den bortgångne danske arkitekten
Jørn Utzon (känd för operahuset i Sydney).
– Han hämtade intryck från alla delar av världen, indiansk
arkitektur i Mellanamerika, traditionellt byggande i Kina,
Japan och Afrika. Där finns mycket att lära av hur man använt
material och former.
Rosengård, byggdes åren kring 1970, och bär den tidens
prägel. Bostadsområdena ligger blockvis grupperade kring en
centrumkärna dit så gott som all service förlagts.
Örtagården, där bokalerna ligger, domineras helt av hyreshus.
– Tanken är att vi ska göra lite mer “stad” av det här området bryta monofunktionaliteten och skapa en mer komplex miljö
med plats för både boende och arbete.
Modellen med bokaler - boende och lokaler - knyter an
till gångna tiders mjölkbutiker, skomakarverkstäder och
skräddarlyor.
– Att bo och arbeta på samma plats var det normala förr i tiden,
konstaterar Kenji Miyazu.
Det nya är att bokalerna placerats i ett bostadskvarter där
några lägenheter byggts om och kompletterats med lokaler
som kan användas som butiker, verkstäder, kontor eller enklare
serveringar.
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Bennets Bazaar

Bokalerna i Rosengård - området har fått namnet Bennets
Bazaar – är byggda i armerad betong. Taket är utfört i vit cement
med högre renhet och högre kalkhalt, medan pelare och balkar
är tillverkade av vanlig cement.
Takens utskjutande, svängda form har flera uppgifter: att skydda
mot regn men ändå släppa in ljus, att fungera som fäste för
skyltar och samtidigt bli ett lockande blickfång.
Framför allt ska det tillföra enhetlighet och en tydlig profil.
–En sådan här miljö blir lätt spretig. En innehavare är kanske
estetiskt medveten och noggrann med hur produkterna
exponeras, en annan kanske inte bryr sig om sådant alls.
– Då krävs en kraftfull, arkaisk form som håller samman det
hela och visar att allt hör ihop, konstaterar Kenji Miyazu.
Trots allt kan han förstå tankarna bakom 1960- och 1970-talens
byggsätt.
– Viljan var nog god. Det var en annan tid med rasande
bostadsbrist. Malmö var ganska homogent, nästan alla hade
industrijobb.
– Idag ställs andra krav. Det som bekymrar mig är att man
fortsätter att bygga på samma sätt som då. Husen ser bara lite
annorlunda ut.
Samtidigt är det en stor utmaning att försöka förnya
miljonprogrammets miljöer.

Bennets Bazaar
I Bennets Bazaar finns idag en grönsaksbutik, en frisersalong,
en invandrarservice, en prylbasar, en bar med orientaliska
baguetter, en resebyrå, en affär med egyptiska specerier, en
juicebar och ett konditori med libanesiska bakelser. Inom kort
öppnar också en blomsterbutik.
De åtta bokalerna har lägenheter som varierar i storlek mellan
54 och 120 kvadratmeter medan de tillhörande lokalerna är
på mellan 52 och 73 kvadratmeter.
I bazaaren finns också två lokaler utan tillhörande bostad.
Även på Värnhem i Malmö har MKB byggt om ett antal
lägenheter till bokaler, de är dock inte utformade för att ta
emot mer än enstaka kunder.

Anna Wiking, projektutvecklare på MKB i
samspråk med Abdulwakil Popal.

– Det fascinerande med städer är de aldrig blir färdiga. De
fortsätter att växa och förändra sig.

Urban akupunktur

Visst går det att skapa spännande, livfulla platser av
miljonprogrammets monotona bebyggelsemönster. Malmös
kommunägda bostadsbolag, MKB, har funderat på förnyelse i
7-8 år. Bokalerna i Rosengård är ett av resultaten.
MKB har valt en småskalig metod. Bolagets
affärsutvecklingschef Susanne Rikardsson brukar, med ett lånat
uttryck, tala om urban akupunktur.
Idén är att med små medel punktera monotonin, skapa
omväxling, naturliga stråk och mötesställen, blanda in kommers
och arbetsplatser.
I fallet Rosengård gäller det dessutom att skapa tätare band med
Malmös centrala delar. Bokalerna ligger som en station längs den
livligt trafikerade gång- och cykelvägen mellan Möllevångstorget
och Rosengårds centrum.
– Avståndet är 1200 meter, men upplevs nog som betydligt
längre. Bokalerna kan bidra till att knyta ihop stadsdelarna, tror
Anna Wiking, projektutvecklare på MKB.
Hon tror också att bokalerna kan frigöra kreativitet hos
blivande entreprenörer.
– Förut har det inte funnits lokaler, bara ombyggda lägenheter
eller källarutrymmen som inte är så lättillgängliga och sällan har

de bästa förutsättningarna.
Bokalerna invigdes strax före årsskiftet. Alla åtta är uthyrda.
Men trycket har inte varit särskilt stort.
– Det kom ett 80-tal personer till våra informationsmöten och
vi fick in ett 30-tal intresseanmälningar. Vi bedömde ett tiotal
som intressanta, berättar Anna Wiking.
Om en bokalinnehavare lägger ned sin rörelse måste familjen
också flytta från bokalen. Uppsägningstiden är då tre månader
och MKB lovar att skaffa en ny bostad.

Över tröskeln - in i butiken

– Tack vare bokalerna kan barnen och ungdomarna här i
Rosengård få förebilder. Det är viktigt att alla får se att man kan
göra något själv.
Fyrabarnspappan Abdulwakil Popal behöver bara öppna en dörr
i bostaden, så är han inne i sin butik, prylmarknaden Aryana
Bazaar.
– Bokalerna bidrar till att stadsdelen får ett bättre rykte och att
folk börjar bry sig, tror han. Att bo intill butiken upplever han
som en trygghet.
Abdulwakil kom till Sverige från Afghanistan för 19 år sedan
och bor i Rosengård sedan 17 år. Butiken, som han startade för
sex år sedan, låg förut på Ystadsgatan en bit från Rosengård. Nu
har han flyttat in i den största av bokalerna, och barnen
stortrivs i den nya femrummaren.
STADSBYGGNAD 3 · 2010
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Arkitekten Kenji Miyazu hade
danska förebilder

Iman Abdelrahman driver
resebyrån Noak Travel.

Butiksinnehavaren Mandour

Ghenwa Nahim har startat grönsaksbutik med specialiteter
från olika länder.

I butiken har Abdukwakil allt från leksaker och cykeltillbehör,
till husgeråd, telefonkort, babysaker, mediciner, vattenpipor och
raklödder.
- Bokalerna är en jättebra idé och läget är utmärkt. Nu hoppas
jag bara att alla kommer hit och tittar.
I en av grannbokalerna finns Iman Abdelrahman med sin
resebyrå Noak Travel. Även hon har flyttat hit sin firma som
tidigare hade ett mer centralt läge.
– Här är konkurrensen inte lika stor och vi syns bra. Många som
bor här åker inte in så ofta till centrum. De blir glada när de ser
att vi har flyttat hit.
Yngsta barnet sitter i babysittern och tittar på när Iman talar
med kunderna om resor till Beirut, Pristina eller New York.
– Förut tog det en timme att komma till jobbet. Det var
besvärligt, särskilt när jag var gravid.
Ghenwa Nahim jobbade med telemarketing innan hon flyttade
in i en av bokalerna och startade grönsaksbutik.
Många av kunderna vill ha specialiteter från hemländerna.
Här kan de hitta färska mandlar, vindruvsblad, jordanska
miniauberginer och andra åtrådda ingredienser.
Från fönstren i trerumslägenheten och från balkongen har
Ghenwa full koll över butiken.
– Nu slipper barnen vara borta hela dagarna. De leker här
utanför. Jag är aldrig orolig.

Hammarby Sjöstad startade trenden

De första bokalerna byggdes vid Båtbyggargatan på Sickla udde i
Hammarby sjöstad och blev klara 2002.
Familjebostäder ville helst ha lähenheter på bottenvåningen.
Men Stockholms stad ivrade för butiker och verksamheter på
gatuplanet. Det skulle skapa mer stadskänsla i bostadsområdet,

ansågs det.
– Vi gjorde en lyckad kompromiss: företagslokaler som man
också kunde bo eller övernatta i. Och kallade dem bokaler,
berättar Mats Egelius på White Arkitekter.
– Idén var delvis ny även om man diskuterat liknande lösningar
förut. Annars är det ju inte är tillåtet att bo i affärslokaler,
påpekar han.
Projekt Båtbyggargatan utsågs till Årets bostad 2004. De
nio bokalerna nämndes som ett av flera plusvärden. De flesta
bokalerna är på cirka 50 kvadratmeter och har skyltfönster mot
gatan medan sovrum och uteplats är vända mot gården.
I takt med att företagen växt har de flesta bokalerna blivit rena
arbetslokaler. Konstnären Marianne Fogelberg bor dock i sin
bokal.
– Visst är det lite trångt, men jag har valt att leva så här.
Eftersom jag träffar kunderna i ateljén slipper jag dyra utgifter
för utställningar.
– Jag har till och med byggt till ett litet loft. Det hade inte varit
tillåtet för en vanlig hyresgäst.
I ett grannhus, byggt i annan regi, skapades några större bokaler
på cirka 120 kvadrat. De var svåruthyrda och har numera gjorts
om till vanliga bostäder.
Mats Egelius är glad över att originalbokalerna idag används som
företagslokaler.
– Eftersom Sickla Udde blev ändhållplats för Tvärbanan har
huset fått ett utmärkt kommersiellt läge. Att det skulle bli så
visste vi inte då, så resultatet har faktiskt blivit över förväntan.
Nu finns planer på att göra om lägenheterna i kvarteret till
bostadsrätter.
– Alla som har bokaler kommer att erbjudas att köpa dem, säger
Magnus Hagberg som är ordförande i brf Innanhavet.
<<
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Kalendarium 2010
Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under länken Kalendariet

Datum

Start

Slut

adress

Stad/Land

Plats

Smtr Lantmäterikommittén

2010-05-25			

Stadsbyggnadskontoret

Köpmansgatan 20

Göteborg

Lantmäteridagar 2010

2010-05-26/27			

Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12

Göteborg

Wallenstamsalen

IFME Board meeting

2010-05-26/30				

Nordjylland

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 08.30

13.00

Joensuu

Norsk Kom.tekn. För. Årsmöte

2010-06-13/15				

IFME Board meeting

2010-08-15/18			

Boston Convention & Exhibition Center, 415 Summer Street. Boston, MA APWA Congress

Styrelsemöte

2010-09-07

Stadshuset Rantakatu 22

09.00

12.00

Malmö

16.00

Skeppsbron 2

Teatersalen

Arendal

KommunalTeknik 2010

2010-09-08/09 11.00

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

21.00		

Lund

MEX-dagarna 2010

2010-11-10/11				

Lund

Smtr Lantmäterikommittén

2010-11-23

18.00
10.30

18.00

Malmö

Malmö Börshus

Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Stockholm

Kommunala Lantmäteridagarna 2010

2010-11-24/25				

Stockholm

KT:s Strategidagar 2010

2010-12-02/03			

Vasaplan

Umeå

Folkets hus

Styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.)

2010-12-03

Vasaplan

Umeå

Folkets hus

13.00

15.00

KALENDARIUM År 2011
Finlands kommuntekniska för. Årsmöte

2011-05-19/20				

Åbo

Gatukontorsdagar 2011

2011-05-03/05				

Lund

NKS-möte

Våren				

Norge

KommunalTeknik 2011

2011-09-07/08				

Linköping

NKS-möte

sept/okt				

Linköping

KALENDARIUM År 2012
NKS-möte (i anslutning till IFME-kongressen)

2012-06-??				

Helsingfors

IFME Board meeting

2012-06-03			

Helsingfors

Finlandiahuset

Årsmöte FKT

2012-06-04				

IFME Världskongress

2012-06-04/08			

Helsingfors

Helsingfors, Tallinn 2012-06-07, Stockholm 2012-06-08

				Finlandiahuset

Helsingfors

KommunalTeknik 2012

2012-06-06/08			

Stockholm

NKS-möte

Hösten				

Stockholm/Tallinn/Helsingfors
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GEOSECMA Informatör
– skapa anpassade webbtjänster som gör informationen enkel att sprida
Nu ﬁnns 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.

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

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 ﬂera olika källor snabbt
och enkelt.

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.

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, vandringsleder och evenemang. Med Informatör kan den geograﬁska
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.

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 beﬁnner dig.

