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Hållbart resande  
eller resfria möten?

östen börjar göra sig påmind efter en härlig 

sommar med mycket sol. Vardagslunken 

med möten och resor i jobbet återgår till det 

normala. Nåja kanske inte ändå, för nu kan jag också 

välja att åka tåg. Visserligen har det gått tåg tidigare 

men inte med dessa förutsättningar.

När du läser detta har Botniabanan invigts av 

H.M. Konungen Carl XVI Gustaf med en rullande 

invigningsceremoni längs banan. Ett av Sveriges 

största järnvägsprojekt genom tiderna. 19 mil järnväg 

mellan Kramfors och Umeå med bland annat 143 

broar och 16 tunnlar, byggt för maxhastighet 250 

km/h och först med det nya trafikstyrningssystemet 

ERTMS i Norden. Dessutom invigdes resecentrum 

Umeå Östra. Viktiga händelser för regionen då banans 

sträckning går genom fem kommuner, vilket innebär 

att ett flertal kommunala tjänstemän involverats 

direkt eller indirekt. Yttrande över järnvägsplaner har 

varit utmanande vardagsarbete för många och nu 

börjar arbetet med fortsatt utveckling av anslutande 

infrastruktur.

När jag började jobba för Umeå kommun i slutet 

av nittiotalet var bygget på gång i sin inledande 

fas, men det kändes ändå oändligt långt borta 

att moderna snabbtåg skulle kunna trafikera 

Norrlandskusten samt förbättra möjligheterna för 

godstrafik på ett hållbart sätt och också därigenom 

bidra till en större regional arbetsmarknad. Men nu 

är det verklighet. Förutom denna möjlighet kan jag 

givetvis också välja att minska mitt resande med bil 

och flyg genom resfria möten. D v s låta tekniken bli 

hjälpmedel för kommunikation och sammanträden. 

Jag kan nyttja kommunens miljöbilpool, alternativt 

åka kollektivt och jag kan cykla inom rimliga avstånd. 

Dessutom utvecklas tekniken ständigt, elbilar och 

elbussar kommer, liksom andra bränslealternativ. Så 

visst tycker jag att det görs kliv framåt för medvetande 

och möjligheterna att bidra till att skona vår miljö. 

Det går inte att bortse från att infrastrukturen 

är en viktig del av vår vardag och vårt arbete som 

kommunaltekniker. Vad vi än företar oss, ska och 

måste vi beakta hur ansluts befintligt gatunät, 

hur förtätar vi på ett rimligt sätt för en hållbar 

stadsutveckling och hur kan de som inte bor 

stadsnära få rimliga restider till och från arbetet. För att 

helt planera för resfria möten torde vara en utopi, men 

som sagt, tekniken utvecklas ständigt, så vem vet? 

Själv tycker jag att det personliga mötet överträffar all 

teknik i världen.       

 

Margaretha Alfredsson
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Nya lösningar ger nya möjligheter till pålitlig och 
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Allt fl er behöver nå samma information snabbare. Grunden för att lyckas är 
data av hög kvalité lagrad i en bra struktur. Men det räcker inte. Genomtänkta 
datamodeller, plattformar och verksamhetssystem som fungerar tillsammans 
med nya standardlösningar, ger den verkliga samhällsnyttan.

Tekis uppdrag är att ge alla Sveriges kommuner tillgång till just det. Och förstås 
det senaste. Det allra bästa som går att få inom IT. Vår främsta ambition är att 
förenkla arbetet och se till att jobbet var dag fungerar lite smidigare. Då får 
också kommunens invånare bättre information. Information som kommer från 
effektiva verksamhetssystem där data kan kombineras och kommuniceras.

Lösningarna fi nns, bara att använda. Det ser inte likadant ut överallt. Det är 
därför valet av vad som behövs görs utifrån vad verksamheten behöver. 
Inget annat.
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kommunal verksamhet.
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  Lokal Vägdata

Tekis-FB
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  Vatten och mark
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Tekis-G
  Generella

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

Pålitlig och effektiv samhällsservice

Invånare Förbindelser Miljö
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Nytt klimatverktyg  
skyddar mot översvämning

TEMA KLIMAT

I Göteborg håller ett nytt klimatverktyg på att testas fram.  
Genom simuleringar och samarbete över kommungränserna lär 

man sig hantera översvämningsrisker. 
Av Mats Andréasson, Mats Larsson, Ulf Moback och Andres Kutti 

Foto: Mikael Svensson

 
Vy över inre Göteborg med Göta älv och de nya förändringsområdena Skeppsbron och Frihamnen i bakgrunden. 
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öteborgs Stad satsar på att skapa ett 
nytt klimatverktyg. En så kallad 
hydromodell ska kunna simulera 
vad som händer med staden och dess 

möjlighet till framtida bebyggelse i samband 
med stigande vattennivåer. Sweco genomför i 
samarbete med SMHI och Göteborgs Stad en 
förstudie för att bedöma nytta och kostnad med 
att bygga detta interaktiva planeringsverktyg. 
Syftet med hydromodellen är att kunna se hur 
pass stora delar av staden som kommer att bli 
översvämmade vid extrema väderhändelser 
idag och utifrån några framtida scenarier i ett 
förändrat klimat. På så vis kommer modellen 
att vara ett utmärkt redskap i den fortsatta 
vattennära byggplaneringen, men också som ett 
varnings-system inför extrema vädersituationer 
eller osannolika händelser. 

I hydromodellen kopplas västerhavet samman 
med Göta älv, Mölndalsån, Säveån med flera 
vattendrag, tillsammans med befintlig markyta, 
ledningssystem och tunnlar under mark. 
Påbörjat samarbete med prognosmodell 
I anslutning till arbetet med ett förändrat klimat 
och en stigande havsnivå har kommunerna 
runt Göteborg redan påbörjat ett samarbete, 
som blivit ett pilotfall för hur man kan hantera 
problemen med höga flöden och stigande 
vattennivåer. Göteborgs Stad, Mölndals Stad 
och Härryda kommun skapar tillsammans 
en helt ny prognosmodell för Mölndalsåns 
avrinningsområde. Modellen ska användas 
för att bättre kunna styra och reglera flödena 
och vattennivån inom de urbana delarna av 
ån inklusive sjöarna uppströms Mölndal och 
Göteborg. Tanken är att man redan innan ett 
större nederbördsområde kommer in ska kunna 
se, simulera och bedöma vilka effekter det kan 
ha på ån och angränsande bebyggelse.

Med hjälp av prognosmodellen blir det lättare 
att arbeta förebyggande och därmed utnyttja 
tillgängliga magasineringsresurser som finns 
uppströms i sjösystemet. Detta ska ske genom att 
t. ex. förtappa vatten inför ett analkande större 
nederbördsområde.  
Eftersom ån är kommunöverskridande har 

det även krävts ett kommunövergripande 
samarbete i planeringen och genomförandet 
av åtgärder. Organisation och teknik för en 
gemensam styrning av Mölndalsån är den mest 
vitala delen i det åtgärdspaket som arbetats 
fram tillsammans mellan kommunerna. 
I åtgärdspaketet ingår även muddring, 
ombyggnader av dämmen, sektionsökningar 
på vitala sträckor, förstärkning av kajer samt 
invallningar utmed de mest utsatta låglänta 
områdena. 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har lämnat statsbidrag till 
uppbyggnad av prognosmodellen och utvalda 
prioriterade åtgärder. Nedan visas ett exempel 
på en genomförd invallningsåtgärd utmed 
Mölndalsån, där den rinner genom centrala 
Mölndal. Vattennivåerna i ån får inte överskrida 
skyddsvallens krön. Detta säkerställs med hjälp 
av förutbestämda utvalda styrstrategier från 
prognosmodellen.  
 
Ny mötesplats vid älven 
I framtiden kommer det säkert att 
finnas behov av ett ökat samarbete över 
kommungränserna när det gäller förväntad 
havsnivåhöjning, på samma sätt som i projektet 
”Mölndalsån”. Kommande havsnivåhöjningar 
kommer att påverka alla våra havsnära liggande 
kommuner och städer. Uddevalla och Orust har 
redan visat intresse för samverkan med Göteborg 
i denna frågeställning. Kanske dags för alla 
utsatta större städer, t ex Stockholm, Göteborg 
och Malmö att samplanera för att finna en 
”gemensam hållning” i denna känsliga fråga. De 
nyaste scenarierna visar på en vattennivåhöjning 
om ca 0,8-1m till år 2100.

Hur ska detaljplaner utformas för att möta 
de framtida klimatförändringarna - hur kan vi 
bygga vattennära för att inte skapa nya områden 
som drabbas av översvämningar? Sådana 
frågor ska besvaras när den nya utformningen 
av stadsdelarna Skeppsbron och Frihamnen 
ska detaljplaneras i Göteborg. Sedan 
Götatunneln togs i bruk ges en stor 
möjlighet att förena innerstaden med 

G

indirekta skador störst 
Många viktiga funktioner i det moderna samhället är sammankopplade på olika sätt. System för 
elförsörjning, värme, VA, transporter etc. är ofta beroende av varandra och många offentliga och 
privata verksamheter är helt avhängiga av att dessa system fungerar. Samhället i stort behöver 
identifiera dessa svaga länkar där eventuella översvämningsskador ger  
stora följdeffekter. Även på kommunal nivå och bland privata företag finns det skäl att analysera 
vilka indirekta skador som kan uppstå. En vanlig bedömning är att de indirekta skadorna, sett som 
kostnader, är väsentligt större än de direkta skadorna. Samtidigt är det normalt väldigt svårt att 
beräkna eller bedöma de indirekta skadorna eftersom de delvis är diffusa.
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vattnet vid Skeppsbron, som kommer att 
bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven. 
Efter många år med trafiken som barriär har 
göteborgarna återfått kontakten med vattnet vid 
älven tack vare den nya Götatunneln - men krävs 
det nya barriärer för att skydda den framtida 
bebyggelsen mot en förväntad havshöjning?

Utformningen av det nya området 
Skeppsbron är tänkt att bli en av de mest 
spännande mötesplatserna inom Göteborg i 
direkt anslutning till älven - det är tänkt att 
detta skall bli en god förebild för hur en hållbar 
stadsutveckling ska kunna se ut. 
 
Klimatanpassning genast! 
Många kommuner måste redan nu börja 
anpassa sig till ett förändrat klimat. Liknande 
klimatanpassningar som nu genomförs 
för Göteborg, Mölndal och Härryda finns 
även högt upp på agendan för många andra 
utsatta kommuner. Även kommunerna runt 
”de stora sjöarna” Vänern och Vättern ligger 
långt framme i sin klimatanpassning mot 
stigande vattennivåer. Här har både Karlstad 
och Jönköpings kommun tagit initiativ till 
övergripande klimatanpassningsprogram, som 
sker i samverkan mellan de olika kommunala 
förvaltning-arna. 

Det ligger en stor utmaning i det fortsatta 
vattennära byggandet för att skydda både den 
befintliga och den nya bebyggelsen. Enligt 
redovisade scenarier kommer effekterna av 

ett förändrat klimat att bli alltmer tydliga 
från mitten av detta sekel och fram till år 
2100. Detta kommer framförallt att märkas 
genom mer extrema skyfall, höga flöden 
och översvämningar som följd. Allt detta i 
kombination med en kontinuerligt stigande 
havsnivå. 

I dagsläget planeras ny bebyggelse därför i en 
allt större omfattning med en ”reträtt” eller ett 
tillbakadragande från vattnet - mot högre och 
mer tryggare marknivåer. Alternativt säkras 
den befintliga och kommande bebyggelsen med 
hjälp av invallningar, som därmed kommer att 
utgöra en avgränsning eller skyddslinje mot 
stigande vattennivåer. Detta anordnas i regel 
direkt eller i nära anslutning till vattenbrynet 
En annan möjlighet kan vara att skapa en 
vattennära högre skyddszon, som barriär. I detta 
fall kan zonen utnyttjas som promenadstråk 
eller park-/ rekreationsområde.  
 
Anfall bästa försvar 
En ytterligare möjlighet till klimatanpassning, 
som noga bör övervägas - är att närma sig 
vattnet på ett mera naturligt sätt genom ett 
mera anpassningsbart byggande. Detta kan 
exempelvis ske genom ett väl genomtänkt, 
planerat och mera ”attackerande” byggande ner 
mot vattenbrynet. En utmaning och kanske ett 
bättre alternativ än den reträtt från de attraktiva 
vattennära områdena som tycks ske i allt större 
omfattning!  

Exempel på genomförd 
skyddsåtgärd i 
Mölndal. Invallning i 
direkt anslutning till    
Mölndalsån.

TEMA KLIMAT



9STADSBYGGNAD 4 · 2010

Prioritera samhällsfunktioner 
På kort sikt handlar det om att förebygga och 
möta de akuta situationer som plötsligt kan 
uppstå. På längre sikt handlar det framförallt 
om att få bättre kontroll på klimatförändringens 
påverkan på vattenutbredningen. Hög prioritet 
ligger i dagsläget på att säkerställa alla viktiga 
samhällsfunktioner, som bl. a. infrastruktur, 
kommunikationer, elförsörjning, vatten och 
avlopp. Det gäller att redan i översikts- och 
detaljplanen anpassa och säkra byggandet 
gentemot framtida klimatförändring. Göteborg 
och Mölndals Stad fokuserar i dagsläget på att 
ta fram bra beslutsunderlag inför sitt framtida 
byggande. Det är därför viktigt med samråd 
i tidigt skede i arbetet med att ta fram nya 
detaljplaner. 

För större områden är det viktigt att redan 
tidigt i planprocessen identifiera viktiga frågor 
inför det fortsatta arbetet. Först därefter går det 
att bedöma hur projektet ska genomföras med 
rimliga åtgärder och kostnader. När det t. ex. 
gäller förtätning av ett befintligt område kan 
detta skapa möjligheter till bra åtgärder, som 
även skyddar den befintliga bebyggelsen.  
Arbetet med att analysera kostnader mer 
djupgående pågår inom kommunerna och 
värderas lättast med hjälp av kostnads-
nyttoanalyser (KNA-analyser). Genom en 
ökad kunskap och förståelse om hur våra 
tekniska system fungerar och vad som kan 
tänkas hända med dem vid en översvämning 
bör fastställas. Parallellt med de olika typerna 
av anpassningsåtgärder som ska vidtas 
förbättras hela tiden kommunikationen 

kring översvämningsriskerna. Detta gäller 
såväl till allmänheten som till exploatörer, 
verksamhetsutövare samt myndigheter och 
organisationer. Det är här en prognos-/ 
och hydromodell kan komma väl till 
pass i den långsiktiga planerings-/ och 
klimatanpassningsprocessen.

Göteborgs Stad har fram till nu främst 
koncentrerat sina åtgärder genom försvar, vilket 
innebär konstruktioner som skydd mot högre 
vattennivåer exempelvis murar, vallar. 
I anslutning till att forskningscentrat, Mistra 
Urban Futures förlades till Göteborgs Stad 
kommer en av pilotstudierna att studera 
klimatanpassad stadsstruktur. Utifrån området 
Frihamnen kommer tre olika koncept på 
utbyggnad att visualiseras. De tre koncepten 
är försvar, som visuliserats ovan. Attack, 
vilket innebär att man bygger ut i vattnet 
med konstruktioner på pelare, eller än hellre 
flytande konstruktioner och till sist reträtt 
som avser visa hur en planerad reträtt ser 
ut från låga områden. Dessa olika koncept 
kommer sedan att konsekvensbeskrivas 
i de tre dimensionerna, ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. Bedömningen är att 
i framtiden kommer  byggnation att ske 
med en kombination av dessa tre strategier, 
försvar attack och reträtt. Se översikt över 
Frihamnsområdet nedan. 
 
Mats Andréasson, teknikansvarig inom 
området vatten på Sweco, Ulf Moback, 
Stadsbyggnadskontoret, Mats Larsson, 
Trafikkontoret Göteborgs Stad, Andres Kutti, 
Mölndals Stad 

<<

1 & 2 
Genomförd invallning 

med Berlinerspont i 
centrala Mölndal. 

 
3 

Ostindiefararen 
Götheborg ligger 

förtöjd utmed 
Stenpiren vid 

Skeppsbrokajen.  

Foto: Mats Andreasson
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en perfekta platsen för den nya staden 
fanns på Allön, långt ute i låglänt 
terräng med Helge å och sankmarker 
som skydd. Valet av plats föll dock 

inte dåtidens borgare i smaken, när de mer eller 
mindre tvingades att flytta över till den nya 
staden. De betraktade det som ett kungligt vanvett 
att bygga en stad mitt i träsket där klimatet var 
dödsbringande och byggnadsgrunden usel. Oavsett 
protesterna byggdes staden, med hjälp av starka 
impulser från Holland där de flesta arkitekter och 
ingenjörer hämtades.  

Merparten av stadens yta, med ca 25 000 invånare, 
ligger under havsnivån. Dessa stadsytor har 
bildats genom ett gigantiskt invallningsprojekt 
som genomfördes på 1860-talet av den engelske 
ingenjören John Milner. Han torrlade den 
dåvarande Nosabyviken för att få tillgång 
till god jordbruksmark. Tyvärr misslyckades 
företaget ekonomiskt och Milner gick i konkurs, 
men landområdet finns kvar. De torrlagda 
delarna under havsytans nivå rymmer i dag 
stora bostadsområden och flera centrala 
samhällsfunktioner. Sveriges lägsta markpunkt 
finns nära centrum, - 2,41 m under havsytan.

Risken för en genombrytning av skyddsvallen 
var överhängande under några dramatiska veckor 
i början av 2002, då Kristianstad upplevde sin 
hittills största klimatkris. Det rådde extrema 
väderleksförhållanden, med stora flöden och högt 
vattenstånd i Helge å. Vattennivån låg som högst 

1614 tröttnade den danske kungen, Christian IV. Då hade svenskarna, härjat 
och bränt ner staden Vä i nordöstra Skåne ytterligare en gång. Kungen var en 
stor stadsbyggare och visste vad som behövdes. Han byggde en ny stad, en 
fästningsstad som var säker: Kristianstad. Idag är den inte så säker  
– men av helt andra orsaker. 
Text och foto: Tommy Danielsson

Kungligt vanvett 
lämnar spår än idag

En översvämning skulle få förödande konsekvenser 
för människor och miljö och slå ut viktiga 
verksamheter som reningsverk, räddningstjänst 
och sjukhus. de ekonomiska följderna skulle bli 
oerhörda och påverka stadens fortlevnad.

D

TEMA KLIMAT
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på +2,15 m ö h och var nästan uppe i nivå med 
vallkanten, samtidigt som undersökningar visade 
på bristande stabilitet. En enorm räddningsinsats 
för att säkra skyddsvallen genomfördes av 
framförallt kommunens räddningstjänst och 
tekniska förvaltning. 

Kristianstad hade visserligen ett par 
gånger tidigare, kring förra sekelskiftet, blivit 
drabbat av stora översvämningar. Ändå väckte 
översvämningen 2002 en hel del frågor angående 
klimatförändringar. Det ständigt närvarande 
översvämningshotet, har gjort Kristianstads 
kommun till en av de mest aktiva kommunerna 
i landet i fråga om att klimatanpassa kommunen 
både fysiskt och kunskapsmässigt. Det finns 
ett stort engagemang för klimatfrågor hos 
många Kristianstadsbor och hos den politiska 
ledningen. Arbetet med att minska utsläppen av 
växthusgaser är långt framskridet. Målsättningen 
är en fossilbränslefri kommun. En rejäl utbyggnad 
av fjärrvärmenätet från det biobränsleeldade 
kraftvärmeverket tillhör de största satsningarna.

En omfattande produktion av biogas och 
utbyggnad av biogasmackar går hand i hand 
med ett ökat antal biogasdrivna bussar och 
personbilar. Den egenproducerade biogasen 
har en naturlig koppling till Kristianstad som 
utpräglad jordbruksbygd med ett näringsliv 

baserat på lantbruk och stora livsmedelsindustrier. 
Organiskt avfall från dessa verksamheter utgör 
tillsammans med hushållsavfall råvaran till 
biogasproduktionen. Rötanläggningen som 
uppfördes i mitten av 1990-talet är en av Sveriges 
största. 

Förutom de faktiska åtgärderna för att minska 
kommunens utsläpp av växthusgaser, sker en 
kunskapsuppbyggnad hos kommuninvånarna via 
kommunens klimatkansli, Agenda 21-verksamhet 
med flera.  Kristianstads klimatarbete har 
uppmärksammats med ett antal hedrande priser 
och många studiebesök, både från Sverige och 
andra länder.
Kung Christian utnyttjade det låglänta, sanka 
läget och fästningsvallarna som skydd mot 
de härjande svenskarna. I dag har vi ett annat 
hot att bemöta. En tilltagande växthuseffekt 
orsakar havsnivåhöjning och exceptionella 
vädersituationer, och vi använder samma teknik, 
som dåtidens härskare, med skyddsvallar runt vår 
stad för att möta vår moderna fiende.  
 
Omfattande skyddsvallsbygge
I Kristianstad pågår sedan 2002 ett omfattande 
byggande och restaurerande av skyddsvallar 
för att klara höga vattenstånd orsakade av 
klimateffekterna. Ca 90 miljoner kronor har 

Sveriges lägsta 
punkt, -2,41 m u 

h. ( Vimpeln visar 
vattennivån vid 

Helge Å 2002.)
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investerats i vallar, där staten har skjutit till ca 60 
procent. Vallen ska klara nivån +3,70 m.ö.h, vilket 
är den beräknade högsta vattenytan i Helge å.  
Vallprojektet innebär stora utmaningar. Vattnet 
kan inte enbart betraktas som ett hot mot 
Kristianstad utan är också en tillgång.

Kristianstads Vattenrike är ett våtmarksområde 
med unika naturvärden, klassat som 
biosfärområde, som varje år tar emot en mängd 
besökare. Flera vallar ligger i områden som är 
skyddade genom Natura 2000, riksintresse för 
naturvård eller reservat. I miljöprövningen och 
byggnationen har därför hänsyn till naturvärdena 
varit en viktig aspekt.

Vallbygget försvåras även av grundförhållanden 
med mäktiga gyttje- och torvlager. Vallen kommer 
därför att sjunka efterhand och måste konstrueras 
så att den blir tillräckligt stabil på det bräckliga 
underlaget. 

Tack vare vallprojektet i Kristianstad 
har tydliga ramar tagits fram för att 
möta översvämningsrisken i stadens 
bebyggelseplanering. För områden som inte 
skyddas av vallarna finns en plan för tillfälliga 
åtgärder i krissituationer. 

Kung Christians vakter på stadsmurarna har 
ersatts av modernare väktare. Ett prognosverktyg 
för vattennivån i Helge å varnar i god tid för 
översvämning och ger tid för förberedelse. 
Verktyget finns tillgängligt för allmänheten på 
kommunens hemsida,  
http://floodwatch.kristianstad.se/   
 
 

Ny dagvattenpolicy 
En havsnivåhöjning kan få en stor påverkan på 
staden och hela Kristianstadsslätten. Den låglänta 
slätten avskiljs från Östersjön av ett relativt smalt 
sanddynelandskap. En höjning kommer att öka 
rasrisken och stranderosionen. Om havet bryter 
igenom det skyddande dynområdet får det stora 
konsekvenser för de tätbebyggda områdena, med bl 
a förstörda hus och avloppsanläggningar.

Kommunen gör därför ett antal insatser, en 
del tillsammans med Staten geotekniska institut, 
för att bromsa stranderosionen. Planer finns att 
utnyttja muddermassor från Åhus hamn för att 
stärka och fylla på havsbottnarna strax utanför 
strandlinjen. Byggnation av nya bostäder tillåts 
inte i lägen under 3 m ö h.

En annan åtgärd mot klimathotet är en ny 
dagvattenpolicy. I den beskrivs hur dagvattnet 
ska omhändertas, främst vid nybyggnationer 
men även generellt. I huvudsak förordas ett 
lokalt omhändertagande. Policyn har följts av 
en inventering av fastigheter påkopplade på det 
kommunala spillvattennätet. Resultatet visade 
att ca 20 procent av de inventerade fastigheterna 
var felkopplade, det vill säga hade någon form 
av dagvatten påkopplat på spillvattenledningen, 
vilket belastat nätet och reningsverket.

I dag känns det som att Kristianstads kommun 
står förhållandevis väl rustad för en framtid med 
ett förändrat klimat, där översvämningar kan bli 
vanligare. Det gör att vi också kan våga njuta av de 
värden som Vattenrikets unika natur erbjuder. 
Tommy Danielsson är förvaltningschef vid miljö- 
och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun.

<<

1  
Skyddsvallen 
vid nordvästra 
stadsdelen 

 2 
Biogassatsningen 
är stor i Kristianstad 
 
3 
Skyddsvallen 
mot Helge Å, 
Hammarsjön  

TEMA KLIMAT
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tgärder mot översvämning kan vara vallar, 
backventiler i dagvattensystemet för att förhindra 
vatten utifrån att tränga in och pumpar för att få 
dagvattnet över vallen. Åtgärder mot ras och skred 

kan till exempel vara avschaktning av släntkrön, tryckbankar, 
erosionsskydd eller dräneringsåtgärder. I speciella fall kan den 
enda möjliga åtgärden vara att lösa in och riva en fastighet. Val 
av skydd beror på omständigheterna och vilken metod som är 
lämpligast och mest kostnadseffektiv.  
 
Förbered nästa års ansökan nu 
En ansökan om bidrag ska vara Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) tillhanda senast 1 augusti varje år. Det 
kan tyckas att den här artikeln därför är i senaste laget. Men nej, 
tvärt om, den är helt i rätt tid. Det är nu det är dags att påbörja 
diskussionen i kommunen om vilka riskområden man har och 
vilka områden ska prioriteras för utredning. Upphandling av 
utredningar och analyser och ställningstaganden efteråt tar 
mycket tid. Därför är det helt rätt att påbörja detta arbete i din 
kommun nu för att ha en komplett ansökan färdig till 1 augusti 
nästa år. 
 
Hur går en ansökan till? 
Ansökningsblankett och informationsmaterial för ansökan 
finns på MSBs webbplats, www.msb.se/naturolyckor.  En 
ansökan ska innehålla olika typer av utredningar beroende på 
om den avser åtgärder mot översvämning eller mot ras och skred. 

Vilka utredningar och handlingar som ska bifogas en 
ansökan framgår i informationsmaterialet. 

MSB granskar ansökningarna med stöd av 
expertmyndigheterna SGI och SMHI. Vissa ansökningar 
behöver kompletteras – detta begärs då in av MSB. Vid 
komplicerade ansökningar gör vi ofta kommunbesök för att 
diskutera utredningar och förslag  till åtgärder. 

Beslut om bidrag tas i början av nästkommande år. Vår 
erfarenhet är att möjligheterna att få bidrag är goda för 
kommuner med hög risk för naturolycka.  
 
Hur mycket kan man få i bidrag? 
Bidraget utgör 60% av de kostnader som är direkt kopplade till 
skyddsåtgärderna.  Bidraget grundas på den billigaste åtgärden 
som löser problemet.  Anslaget för förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor är för budgetår 2010 drygt 43 miljoner kronor. 
 
Hur många får bidrag? 
Årligen är det ca 15-20 kommuner som erhåller bidrag. Våra 
erfarenheter är att i de kommuner där man seriöst har arbetat 
med utredningar, åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar och 

markägarkontakter där fungerar ansökningsprocessen smidigt 
både för kommunen och för MSB.   
 
Val av skyddsnivå med avseende på klimat 
När MSB handlägger ansökningarna har vi också ett 
klimatperspektiv med vid bedömning av lämplig åtgärd. 
Åtgärder som vidtas idag måste ha förutsättningar att fungera 
och kunna ge ett gott skydd även i ett framtida klimat.  

Ungefär 25 kommuner per år söker ekonomiskt stöd för åtgärder som ska 
skydda befintlig bebygggelse mot översvämning eller ras och skred. 
Text och foto: Susanne Edsgård

Har din kommun bebyggelse 
som hotas av naturolycka?

Å

TEMA KLIMAT

Förebyggande åtgärd mot översvämning av Mölndalsån, 
Mölndal. En spont för ökad tvärsektion har även en 
stabiliserande effekt. 
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Vilka marginaler ska man ta till för att få ett gott skydd även 
i framtiden? Eftersom vi i dag inte med säkerhet kan säga 
hur stor klimatförändringen blir, och eftersom naturen är i 
ständig förändring är det svårt att säga. Dessutom påverkar vi 
människor de naturliga förhållandena på olika sätt. Viktiga 
frågor för kommunen att diskutera är: Vad ska åtgärden skydda? 
Vilken risk är vi beredda att ta? Vilken skyddsnivå ska vi ha? 
Är det till exempel mycket stora värden som ska skyddas mot 
översvämning bör naturligtvis skyddet vara högre än om det 
gäller skydd för ett enstaka hus. Det här är en dialog och ett 
resonemang man måste föra för att slutligen landa på en rimlig 
skyddsnivå. Inom geotekniken är detta enklare att bedöma 
eftersom Skredkommissionen har satt upp riktlinjer för 
säkerhetsfaktorer för olika typer av markanvändning.  
 
Karteringar till stöd för kommunerna 
Till stöd för kommunerna i sin riskinventering framställer 
MSB översiktliga översvämnings- och stabilitetskarteringar. 
Dessa visar på områden som hotas av översvämning vid 
höga flöden och på bebyggda områden som rekommenderas 
stabilitetsutredning och eventuellt förebyggande åtgärder.

Karteringarna ger en första indikation till att området kan  
vara hotat. 
 
Bakgrund - Varför finns det ett statsbidrag till 
förebyggande åtgärder mot naturolyckor? 
Bakgrunden till bidraget var Tuveskredet, som inträffade den 30 
november 1977. Ett mycket omfattande skred som berörde en 

areal om 27 hektar. Cirka 65 hus förstördes, över 400 personer 
blev hemlösa och nio personer omkom. 
Det här skredet väckte oro för att det skulle kunna finnas fler 
områden som hade bebyggts utan tillräckliga undersökningar 
av marken, eller att markens stabilitet hade förändrats med 
tiden genom utfyllnader och erosion. Regeringen beslutade att 
låta göra översiktliga karteringar av skredförutsättningarna i 
bebyggda områden. Kartläggningen började i de mest utsatta 
kommunerna i sydvästra delen av Västra Götalands län.

Vidare antog riksdagen 1986 en proposition ”Förebyggande 
åtgärder med mera mot jordskred och andra naturolyckor”. Här 
gav staten sin syn på hur ansvaret för att minska riskerna för 
naturolyckor skulle fördelas mellan stat, kommun och enskilda. 
Ett särskilt anslag på 25 miljoner kronor per år inrättades för 
bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Staten 
tog också på sig kostnaderna för att fortsätta göra översiktliga 
kartläggningar av stabiliteten. För dessa karteringar och för 
översiktliga översvämningskarteringar ansvarar idag MSB.  
 
Läs mer 
Vill du läsa mer om översiktliga kartläggningar, statsbidrag och 
om naturolyckor i övrigt, besök då MSBs webbplats  
www.msb.se/naturolyckor 
 
Susanne Edsgård arbetar vid  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

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

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

Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket 
samt viss verksamhet vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA. Samtidigt avvecklades Banverket, 
Vägverket och SIKA. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. www.trafikverket.se, 0771-921 921.

<<
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edan många svenska trästäder härjats svårt av bränder 
i slutet av 1800-talet blev det förbjudet att  bygga 
högre hus än två våningar i trä. Det skulle dröja mer 
än 100 år innan man hade löst brandskyddsfrågan. 

De funktionskrav som infördes innebär att brandkravet nu 
kan uppfyllas på olika sätt, genom sprinklersystem och extra 
brandisolering av bärande stommar.

I Växjö färdigställdes ett pilotprojekt, strax innan de nya 
reglerna infördes, med hus som fram till i dag varit Sveriges 
högsta bostadshus i trä, Sedan dess har träbyggnadsindustrin 
tagit fart, och kan bland annat uppvisa lägre koldioxidutsläpp 
jämfört med energiåtgången för betong-  och stålstommar. (Läs 
mer om träbyggande i artikeln från Almedalen.)

I de 16 kommuner som deltar i Trästad 2012 finns det 
politiska beslut att prioritera och lyfta fram träbyggande 
med olika inriktningar. I Växjö byggs det årligen ca 500 nya 
lägenheter, flertalet av trä. I Orsa har arbetet från 1990-talets 
mitt lett till att en träfiberfabrik etablerat sig. Sedan 2008 har 
KHL Massivholz förlagt sin produktion av massiva träblock 
i trakten. MHM Scandinavia i Västervik har slutit ett avtal 
med kinesiska Stadsföretag kring byggteknik för energisnåla 
trähus. Första etappen består i att uppföra ett testhus i Pekings 
hamnstad Tianjin med 12 miljoner invånare I förlängningen 
ska en ekostad för 350 000 invånare uppföras. I Umeå fokuserar 
man på om- och tillbyggnader av trä i centrala lägen.

Tre huvudinriktningar samlar de deltagande kommunerna, 
enligt projektledaren för Trästad 2012, Anders Jonsson. Idag 
svarar träbyggande för hela 40 % av hallbyggnaderna,  25 %  av 
broarna och 15% av flerbostadshusen som byggs i Sverige. De 
nya byggnadsmetoderna sätter fokus på förbättrad ekonomi 
och miljöhänsyn. Men till skillnad från betongindustrin, har 
träindustrin inte använt sig av industriellt byggande, något som 
nu håller på att ändras. 
 
Strategi för miljonprogrammet 
Trästad 2012 har presenterat vad de kallar ”den första 
hållbara lösningen för miljonprogrammet”. Niclas Svensson 
som är chef för Sveriges Träbyggnadskansli, redogör för hur 
kommuner och beställare med modernt träbyggande kan 
lyfta miljonprogrammet till moderna bostadsmiljöer med hög 
bostadsstandard och kvalitativa utemiljöer. ” 
–Att använda moderna träbyggnadslösningar går radikalt 
snabbare och kostar avsevärt mindre än  konventionellt 
byggande. Miljonprogrammets bostäder kan med fördel förnyas, 
byggas om eller ersättas av nya hus i trä, menar han. 

Ett uppmärksammat bygge är Älvsbacka utanför Skellefteå. 
Martinsons Byggsystem AB och Lindbäcks Bygg AB i 
Piteå har, tillsammans med White Arkitekter, utvecklat en 
byggmetod som höjt industrialiseringen av bostadsbyggandet 

avsevärt. Systemet inbegriper allt från konstruktionsstöd och 
projektledning, till tillverkning och montage. Tillverkning 
av golv och väggar sker i fabriksmiljö. Därefter transporteras 
elementen för montering på plats. En nyutvecklad 
väderskyddsteknik skyddar bygget från fukt och skador.  
De tre husen blir sex våningar höga, med en indragen 
”kungsvåning” överst. Trä tillåter många varierade fasaduttryck 
med skivelement och panel. Stommarna är av massivträ, och 
har enligt projektgruppen sparat 270 ton koldioxid jämfört 
med konventionella stommar av betong. Det sista huset 
kommer bedömas enligt det svenska miljöklassningssystemet 
Miljöklassad Byggnad ett år efter inflyttning.  
 
Exemplet Skellefteå 
I Skellefteå har man alltid byggt i trä. Ett hållbart material, 
vilket märks på bland annat de byggnadsverk sedan 1600-talet 
som fortfarande står i centrala delarna av staden. Under 
1800-talet uppfördes en mängd byggnader som på olika sätt 
imiterade sandsten och tegel för att dölja att man byggde 
i ett så billigt och enkelt material som trä. Under vågen av 
nationalromantik i början på 1900-talet fick träet tvärtemot ett 
egenvärde som en symbol för det äkta och naturliga. Därefter 
fastnade Skellefteå länge, som så många andra städer, i en 
våg av sanering och betong som präglat staden under delar av 
1900-talet.  Men nu i sitt fjärde århundrade är träet tillbaka, 
som ett modernt, klimatanpassat byggmaterial i ett industriellt 
byggande.  En mängd större trähus har tillkommit sedan senaste 
sekelskiftet; sexvåningshus på Älvsbacka Strand, flerbostadshus 
i kvarteret Ekorren med tillhörande parkeringshus i 
trä, flygledartornet på Skellefteå flygplats, ett externt 
handelcentrum samt kårhuset och idrottshallen på Campus. 
Snart får också landets äldsta träbro, den nästan 200 meter långa 
Lejonströmsbron från 1737, en nutida efterföljare i och med en 
ny gång- och cykelbro mellan Älvsbacka och Andertorp. 
 
Funktionskraven styr 
–Men vi bygger inte i trä av historiska anledningar, betonar 
Lorents Burman, ordförande i byggnadsnämnden och 
sammankallande i Skellefteås styrgrupp för Trästad 2012. Vi gör 
idag ett val där vi på goda grunder väljer det bästa materialet. Vi 
ska inte en gång till låta oss bli fastlåsta i materialkrav, det måste 
vara funktionskraven som styr. 

–Det är här det bästa träet växer och vi har den lokala 
kompetensen, poängterar Lorents. Det är här företag som 
Martinsons Byggsystem och Martinsons Träbroar samt 
Skellefteå snickericentral har sin hembygd. Träteknisk forskning 
och utvecklings arbetet bedrivs av LTU, SP Trätek och 
Träcentrum Norr. Den nya trästaden Växjö som man pratar om 
är konstruerad och tillverkad här

Träbyggandet går mot en ny storhetstid. Miljövänligt, vackert och numera 
även brandsäkert, bli trä allt vanligare inte bara i hus, utan även i broar och 
andra kontsruktioner. Skellefteå går i spetsen. 
Text: Enar Nordvik och Erika Volpe, frilansjournalist Foto: Enar Nordvik och Mattias Hedström

Drivkraft för ett  
industrialiserat träbyggande

S

TRäSTAD 2012
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TRÄSTAd 2012 
Trästad 2012 är en fortsättning av den Nationella 
träbyggnadsstrategin, som under åren 2005–2008 verkade för 
ökat modernt träbyggande. Projektet är en satsning med klimat 
och rationellt byggande i fokus anpassat till den hållbara staden. 
Genom Trästad 2012 kan de sexton deltagande kommunerna ta 
vid där den nationella strategin slutade och utveckla angelägna 
områden för det framtida träbyggandet, som arkitektur, teknik 
och affärsmodeller.  

 
Satsningen ska också tjäna som en inspirationskälla för lokala 
byggare, arkitekter, planerare och politiker att utveckla planer 
och arkitektur som inte har någon motsvarighet i landets tidigare 
byggnadshistoria. Syftet är att utveckla svensk kompetens och 
teknik, och på sikt skapa en europeisk och global marknad för 
modern industriell träbyggnadsteknik. Ordförande för Trästad 
2012 är Chris Heister, landshövding i Västerbotten.

Drivkraft för ett  
industrialiserat träbyggande

–Vi har redan ett antal byggprojekt på gång, avslöjar Lorents. 
Alltifrån det tredje huset på Älvsbacka till mindre lågenergihus, 
såväl privata som kommunala. Tanken är att alla hus som 
byggs i projektet ska erhålla en Trästad 2012-utmärkelse. Man 
arbetar just nu med kriterierna, med utgångspunkt i konceptet 
Miljöklassad byggnad som Boverket tagit fram. Därför 
genomför man i samarbete med Boverket en utbildning för 
konsulter (konstruktörer och arkitekter) i staden under våren.

–Men det räcker inte, inflikar Jenny Sundqvist. Jenny är 
byggnadsinspektör och energirådgivare på Skellefteå kommun 
och medlem i styrgruppen. Miljöklassad byggnad tar inte 
hänsyn till den klimatbelastning det innebär att producera 
råvaran till ett hus. Idag kan man köpa hamburgare och flygresor 
och få reda på mycket man behöver klimatkompensera, så 
det kan inte vara omöjligt med ett hus heller. Därför kommer 
Träbyggnadsakademien att i ett projekt under ledning av Anders 
Gustafsson på SP Trätek i Skellefteå att titta på hur man kan 
redovisa CO2-belastningen i hela livscykeln. I detta projekt 
medverkar också Jan Tarras-Wahlberg, miljöstrateg och agenda 
21-samordnare i Skellefteå kommun.

Man har i projektet valt att i huvudsak definiera det vida 
begreppet hållbarhet som minskad klimatbelastning. Men 
hållbarhet innebär också social och ekonomisk hållbarhet. 
Därför arbetar kommunens planerare med att i samarbete 
med lokala byggkonsulter utforma kriterier som ska gälla för 
planarbete och markupplåtelse. Kriterier som ska finnas kvar när 
projektet är avslutat. 

Planarkitekten Ulrika Hellsten förklarar att kriterierna 
inte kommer att föreskriva trä, men att funktionskraven nog 
kommer att göra att de blir lättast att uppfylla med en byggnad 
huvudsakligen i trä. Antagligen blir det ett antal krav, där 
det inte blir obligatoriskt att uppfylla alla, men en viss del. 
Dessa krav ska exploatörer och byggherrar åta sig att följa, via 
markavtal eller andra kontrakt. När bygget är klart gör bygg- och 

miljökontoret en uppföljning av kriterierna innan slutintyg ges.  
 
Beställarkompetens viktig 
–Trästad 2012 handlar inte bara om att bygga trähus, nog så 
viktigt är att arbeta med beställarkompetens, förklarar Örjan 
Kallin, processledare för Trästad 2012 i Skellefteå, tillika 
regionledare för Region Nord som består av Kalix, Piteå, 
Skellefteå, Lycksele och Umeå kommuner. För att föregå 
med gott exempel har man i Skellefteå valt att börja med att 
informera de egna kommunala förvaltningarna och bolagen.

Av den anledningen genomfördes nyligen en kick-off där 
cirka 40 förvaltningschefer och bolagsrepresentanter fick träffas 
och lyssna till föredrag och ställa frågor. Landshövdingen 
utmanade kommunen att bygga både klimatsmart och 
spännande, en utmaning som kommunchefen Kristina Sundin 
Jonsson genast antog när hon slog fast att kommunen har en lång 
tradition av att vara framsynta beställare. En tradition hon inte 
tänker bryta.

Örjan tycker också att det är roligt att se att staden fått en 
helt ny sorts besöksnäring. Den moderna trästaden Skellefteå har 
börjat bli känd utanför landets gränser och från Kina och USA 
kommer nu företagsrepresentanter och regeringstjänstemän för 
att guidas runt i moderna trähus och göra studiebesök hos de 
producerande industrierna. Träbyggandets utveckling visar att 
detta är det nya klimatneutrala sättet att bygga för 2000-talet 
och allt fler vill vara med på banan.

Nyligen inleddes byggandet av Nordens längsta snedstagsbro 
för gång- och cykeltrafik av Martinsons Trä AB. Den kommer 
att korsa Skellefteälven med ett m 130 meter lång och 4 meter 
brett brospann mellan pylonerna.  
Enar Nordvik är arkitekt SAR/MSA och tekn dr vid Bygg- och 
miljökontoret i Skellefteå .

Landets äldsta träbro är den nästan 200 meter långa 
Lejonströmsbron från 1737.

i Älvsbacka har man utvecklat en metod som höjt 
industrialseringsgraden av byggandet avsevärt.

<<
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ånga aktörer i Umeå har de senaste åren 
visat stort intresse för en dialog om 
bygg- och fastighetssektorns påverkan på 
klimatet. Uppslutningen var därför god när 

byggnadsnämnden under 2008 bjöd in marknaden, tjänstemän 
och politiker för att diskutera en minskad energiförbrukning 
inom byggandet.

Detta ledde i fjol till bildandet av ”Nätverket för hållbart 
byggande och förvaltande i kallt klimat”, som enats om följande 
mål:

• Skapa en marknad för hållbart byggande och förvaltande 
• Skapa handling i alla delar av bygg- och 
förvaltningskedjan 
• Bidra till en snabbare omställning till ny teknik i bygg- 
och förvaltningskedjan

Förutom nämnda vision är EU:s energidirektiv, som det 
beslutades om den 23 april, en stark drivkraft. Om alla 
byggnader ska vara så kallade nollenergihus, är nyckeln till 
framgång att börja samverka. 

Hittills har byggbranschens olika länkar arbetat med 
att optimera sina egna processer. I Nätverket samarbetar 
aktörerna för att på så sätt uppnå en större effekt. Detta 
är en klar framgångsfaktor, enligt Håcan Åström från 
nätverksmedlemmen YIT:

– Nätverket innebär en möjlighet till djupare insikt om 
energianvändning och klimatpåverkan. Vi har alla möjligheter 
att lyckas tack vare den breda uppslutningen. 
Liknande omdömen kommer från många andra med nationellt 
perspektiv på hållbarhetsfrågor. Vid ett av ett flertal fullsatta 
Storforum som Nätverket anordnat, gjorde Anna Curtius från 
Tengbom följande reflektion:

– Något liknande finns inte i Sverige och nätverket kommer 
att vara en kraft att räkna med. 
Längst upp i Nätverkets verktygslåda hittas utbildning, 

utvärdering och kommunikation. För det sistnämnda är 
hemsidan hallbarahus.se en naturlig samlingspunkt. När det 
gäller de utbildningar, seminarier och informationsinsatser som 
Nätverket eller någon av medlemmarna arrangerat hittills, följer 
här några exempel:

• Sweco:s 10 dagar långa utbildning i bl.a. köldbryggor, 
fuktsäkerhet och livscykel med nuvärdesmetoden för den 
som önskar bli certifierad passivhusarkitekt 
• Information om värderingssystem för hållbart byggande  
• Uppmuntran att, bl.a. via Cerbof, söka EU-medel till 
olika projekt 
• Kommunens erbjudande till aktörerna att skriva på 
en avsiktsförklaring om att delta i ”Technical visits i 
Umeå – nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar 
stadsutveckling”.

En annan aspekt på hållbart byggande är vattenskador. Det är 
också ämnet för den temadag i november som Länsförsäkringar 
ska bjuda in Nätverket till. Under dagen medverkar bland andra 
Statens provningsanstalt.

– Det känns klockrent. Vattenskador är konkreta 
fenomen och dessutom mätbara, säger Christer Johansson, 
projektkoordinator och bygglovshandläggare vid Umeå 
kommun.

Ett av de senaste inslagen är den utbildning i att bygga 
lågenergihus som anordnades i mitten av augusti. Ulrik 
Wållberg från nätverksmedlemmen Skanska, som i Umeå 
ska bygga 24 lägenheter med energiåtgången 65 kWh/kvm, 
bekräftar behovet av utbildning:

– Hantverkare, produktionsledning och projekteringsfolket 
måste vara synkade för att vi ska kunna bygga energisnålt. 
Många frågor har alltså avhandlats, men Nätverket är långt mer 
än en diskussionsklubb. Angela Ekman-Nätt, vd för Esam AB och 
koordinator för Nätverket, har som högsta prioritet att undvika det 
alltför tidiga ”bäst-före-datum” som präglar många samarbeten:

UMEå TAR TäTEN 
”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat” har på kort tid samlat omkring 50 
medlemmar från bygg- och förvaltningskedjans alla länkar. Visionen är att Umeåregionen före 2020 
ska vara världsledande inom området. Att ledordet är handling visar sig i de projekt med ny teknik, 
nya material och nya metoder som startats. 
Av Claes Björnberg, frilansjournalist och Royne Söderström  Foto: Jens Backman

Bygga och förvalta i kallt klimat

M

Nätverkets omkring 50 medlemmar är uppdelade i 
bygg- och förvaltningskedjans sju länkar: 
Planering - Projektering - Byggande - Förvaltning - 
Regelverk - Utbildning - Marknad

TEMA KLIMAT

Lågenergihus på Vitskärsudden.
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Bygga och förvalta i kallt klimat – Om det bara blir aktiviteter, kommer intresset att dala. Det är 
otroligt viktigt att jobba med konkreta projekt och en gemensam 
värdegrund för att behålla engagemanget.

Umeå kommun fyller väl sin roll i Nätverket, nämligen att 
vara pådrivande och en förebild inom området. Detta gäller 
verkligen för den om- och tillbyggnad av 530 lägenheter i 
stadsdelen Ålidhem som (utöver två andra projekt i Sverige) 
tilldelats medel, närmare bestämt 34 miljoner kronor, från 
Delegationen för hållbara städer. Projektet omfattar bland 
annat solceller, nya isoleringsmaterial, individuell mätning, 
fjärrvärmedrivna hushållsmaskiner och lokal produktion av elkraft.

– Kommunen måste föregå med gott exempel och det gör 
man. Samtidigt måste vi övriga aktörer vara aktiva. Vi måste få 
fram referensprojekt här i norr och promota dem på bästa sätt, 
säger Ulrik Wållberg vid Skanska.

Redan nu pågår flera av de utvärderingsprojekt och 
gränsöverskridande pilotprojekt som Nätverket verkar för. HSB 
Umeå projekterar 14 radhus med småskaliga energilösningar i 
området Nydala i Umeå.

– Det är viktigt att kunna kombinera småskalighet 
och engagemang hos boende med de kommunala bolagens 
storskaliga lösningar, säger Björn Dahlberg, vd för HSB Umeå.  
I regionen byggs också fyra lågenergivillor av lika många 
byggherrar. Energiåtgången ska bli mindre än hälften av 
Boverkets norm om 130 kWh per kvadratmeter och år. Bärande 
inslag för ett par av husen är termosprincipen, medan en annan 
villa är gjord av foam-glas, som tidigare mest använts som 
grundmaterial.

Under uppförandet och när husen är färdigställda ska sådant 

som fukt, värme, förbrukning och täthet mätas fortlöpande.  
– Umeå universitet hjälper oss med mätningar och kommer att 
utvärdera de resultat som mätningarna visar. Ett viktigt syfte 
är att uppmärksamma husköpare på att de kan ställa krav på låg 
driftskostnad, säger Christer Johansson.

För Umeå universitet ligger Nätverkets arbete för övrigt helt 
i linje med flera utbildningar, bland annat för civilingenjörer i 
energiteknik. Detsamma gäller för den nya Arkitekthögskolan. 
Rektor Peter Kjaer skissar på att Umeå ska kunna erbjuda 
utbildning och forskning, exempel på hållbar renovering, 
demokrati (social hållbarhet), internationellt samarbete samt 
export av arkitektur och byggkomponenter.

Arkitekthögskolans labb för hållbar arkitektur kan bidra 
med utveckling av metoder, koncept och material, i samarbete 
med andra nätverksaktörer. Ett samarbete med andra städer 
skulle kunna ge en gemensam ”stående utställning” om hållbart 
byggande.

Sammanfattningsvis ser projektkoordinatorn Christer 
Johansson framtiden an med tillförsikt: 
– Engagemanget hos alla aktörer är stort. Det är glädjande 
att vi har en så gynnsam grogrund för hållbarhetsfrågorna i 
byggbranschen. Detta blir förhoppningsvis ett signum för Umeå 
i framtiden.

Umeå kommuns stadsarkitekt Olle Forsgren konstaterar 
att Nätverket faller väl in i tiden. Det driv och den samsyn som 
kommunpolitikerna uppvisar i frågan ser också ut att avspegla 
sig i den nya översiktsplan som är ute på samråd.

– Här finns bland annat en mix mellan nytt och gammalt 
som är en viktig del av ett hållbart byggande.

<<

www .gislaved.se

Kommunstyrelseförvaltningen söker 

MARKINGENJÖR
Till Kommunstyrelsekontorets Mark- och Exploateringsenhet

Läs om tjänsten på www.gislaved.se/ledigajobb

Välkommen med Din ansökan!

Information lämnas av Erling Enochson, tel.0371-813 95 
eller 070-653 50 04 eller av Malin Svenningsson, tel.070-308 23 78. 
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rojektet KlimatVardag drivs av föreningen Hållbar 
Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne.

Under januari månad har man haft fyra storträffar 
runt om i Skåne, Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Ystad 
för att ge deltagarna information om projektet. Familjerna 
kommer från Region Skåne, från länsstyrelsen och från 18 
kommuner runt om i Skåne. De har olika sammansättning 
och yrken, är unga, gamla, ensamhushåll och flerbarnsfamiljer. 
De bor i villor eller flerbostadshus och de bor i staden och på 
landsbygden. 

Projektet fokuserar på fyra områden, energianvändning, 
transporter, mat och konsumtion samt avfall. Och förutom 
storföreläsningar på dessa teman, då experter och forskare 
bjuds in, anordnas sex gruppträffar och flera andra aktiviteter. 
Familjerna förbinder sig att delta under hela året och att göra 
minst fem åtgärder. 

På gruppträffarna som äger rum ett par timmar på kvällstid 
arbetar deltagarna med temat, de får konkret vägledning och 
utbyter erfarenheter. Men de kommer också att göra studiebesök 
eller gå på cityspaning efter bland annat ett ekologiskt utbud i 
butiker. Vi ska också anordna aktiviteter för barn, det är viktigt. 
Familjerna har fått en broschyr med åtgärdsförslag och en 
enkät, som tillsammans med introduktionsföreläsningen utgör 
grunden.Utifrån detta fyller familjerna i sin handlingsplan med 
fem åtgärder, säger Helena Thelander, projektledare på Hållbar 
Utveckling Skåne.

Familjen Patrik Gustavsson, Ica Olofsson och sonen Leo från 
Malmö deltar i ett första informationsmöte. De är miljövänner 
men tror ändå att de kan göra mer i sin vardag.

–När man har en liten knodd som Leo funderar man mycket 
på vad man kan göra för miljön. Vi tycker vi gör en del med 
lågenergilampor och tvättbara blöjor. Men man undrar hur 
sopberget växer när man har barn. Så vi hoppas kunna göra 
mer som vi borde gjort för längesedan, säger Patrik Gustavsson. 
Bland deltagarna finns också Ulf Bingsfors, kommunstyrelsens 
ordförande i Trelleborg. 

Men som ensamhushåll är jag extra intresserad av mat 
och konsumtionsavsnittet för det är svårt ibland med alla 
familjeförpackningar. Jag skickade faktiskt en uppmaning till 
mina kollegor i Skåne, både kommunalråd och oppositionsråd, 
att vara med men jag har inte hört något. Jag tycker det handlar 
om trovärdighet inför väljarna att vi som politiker kan ligga i 
miljöframkant, säger Ulf Bingsfors.

–Man kan som politiker inte bara prata, utan måste också 
göra något som privatperson.  Jag hörde talas om projektet  och 
tyckte det lät intressant.   Jag tycker jag är miljömedveten, bland 
annat går jag till jobbet, åker kollektivt och försöker att samåka 
i arbetet.

Syftet med KlimatVardag är att sprida information om hur 
man med enkla åtgärder kan bli mer miljömedveten och bidra 
till att minska koldioxidutsläppen. I förlängningen hoppas man 
engagera fler hushåll med målet att bli medvetna och delaktiga i 
klimat- och miljöfrågor. 

–Vi hoppas att deltagarna blir miljöambassadörer och sprider 
budskapet vidare och om projektet faller väl ut kan vi tänka oss 
en fortsättning. Vi uppmanar familjerna i projektet att reflektera 
över vad som är lätt och svårt att förändra. Informationen 
kommer vi att sammanställa och i slutet av projektet förmedla 
vidare till dem det berör, säger Helena Thelander.

Projektet har marknadsförts via olika hemsidor och 
affischering. Att få deltagare har inte varit någon svårighet, 
däremot har vissa kommuner tvekat. Region Skåne har genom 
miljövårdsfonden bidragit med 200 000 kronor, men varje 
organisation eller kommun måste också bidra med 4000 kronor 
per familj och dessutom avsätta tid för någon anställd som får 
uppdraget att bli samordnare

–Pengarna går till aktiviteter, lokalkostnader och löner. 
Kommunernas tvekan är i de flesta fall ett resursproblem, man 
har kanske inte möjlighet att avsätta tid för projektet.

Idéer liknande KlimatVardag har tidigare genomförts på 
några andra platser i landet. I exempelvis Karlstad kommun 
deltog omkring 100 familjer i ett EU-projekt 2008 på samma 
tema. I Kristianstad och Kalmar har man genomfört projekten 
Klimatbantarna och Klimatpiloterna.

–På Hållbar Utveckling Skåne driver vi olika projekt 
med inriktning på social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Projektidéerna kommer ofta från någon av 
våra medlemsorganisationer exempelvis Malmö Högskola, 
Naturskyddsföreningen i Skåne, Länsstyrelsen, LRF och i 
princip alla Skånes kommuner. 
 För närvarande driver vi också projektet MILOU – ett  
EU-projekt som handlar om miljöanpassad offentlig 
upphandling, säger Helena Thelander.

Projektet KlimatVardag ska få cirka 160 skånska hushåll att leva mera klimatsmart 
i sin vardag. Under ett år ska de få tips och råd av klimat- och energirådgivare 
och förhoppningen är att deltagarna ska inspirera och engagera även andra 
familjer att bli mer miljömedvetna.  
Av Christina Adlers, frilanjournalist

Klimat som vardagsfråga 

P

<<

-det är upp till varje hushåll att bestämma 
och välja de åtgärder som passar bäst.  
de kommer att få kunskap och vägledning 
genom föreläsningarna men de väljer 
själva utifrån sina egna intressen och 
förutsättningar.

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

För mer information se www.mwa.se 

Q-MC systemet från GEWISS är ett anpassningsbart 
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olika miljöer såsom hamnar, campingar, stadsmiljöer 

och industrier.

Terminalerna anpassas och bestyckas helt efter kund-

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

utrustas med belysning, energimätning, vattenuttag, 

fjärravläsningssystem m.m.

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

tioner i både rostfritt  stål och slagtålig teknopolymer.

Q-MC. 
Flexibla uttags-
centraler 16-125A
i snygg design! 
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et prestigeprojekt som en ny plan- och bygglag måste 
anses vara är i hamn. Nu anas gryningsljuset äntligen 
vid horisonten. Vid riksdagsdebatten den 21 juni 
hade det mesta redan sagts. De oklarheter som ändå 

kvarstår bör kunna hanteras som tilläggspropositioner  
under hösten. 

Ett av de viktigaste syftena med lagändringen har varit 
att göra någonting åt de långa planprocesserna. Inte mycket 
har gjorts, men der finns ändå vissa förutsättningar för att 
kunna jobba smidigare. För att nå snabbare resultat förutsätts 
att planprocessen sätts i fokus och att man inom kommunen 
funderar över hur man kan/får arbeta effektivare. Man kommer 
att behöva satsa på samråd i nya former, något som lagstiftarna 
också föreslår. 

Lagen pekar på hur man kan arbeta med den tidiga 
processen – kravet på program försvinner, men man ser gärna 
en utveckling av den fördjupade översiktsplanen. Det är 
fortsatt viktigt att satsa på samarbete med länsstyrelsen och 
grannkommu ner i tidiga skeden och nu införs dessutom ett 
formellt krav på samarbete i det regionala pers pekti vet.   
Kravet på att kommunerna arbetar med att aktualitetsförklara 
sina översiktsplaner lyfts ånyo, och detta är ju en av 
förutsättningarna för en fortsatt demokratisk process. Det nya 
planbeskedet som innebär att kommunen på förhållandevis 
kort tid, fyra månader, måste lämna besked om planarbete 
kan komma att inledas behöver naturligtvis också ha stöd i en 
aktuell översiktsplan.  
 
Bygglovshanteringen skärps  
Ur den kommunala myndighetens perspektiv siktas ingen 
förenkling när det gäller bygglov och kontroll, möjligtvis kan de 
förtydligade kraven vara till nytta för alla parter men helt klart i 
första hand för den enskilde.  

Det är på byggsidan vi kommer att se de stora förändringarna 
när den nya lagen trätt i kraft, dels när det gäller omfattningen 
av bygglovsprövningen, dels kanske främst i kontrollskedet.

Ett samarbete måste till inom och mellan förvaltningar i 
kommunerna. Nya arbetsrutiner måste införas på många håll, 
inte minst när det gäller bekräftelser och olika slags protokoll. 
Hur ärendehanteringen ska flyta på internt är en sak, men 
vad man kanske inte tänker på är det kommer att ställas nya 
krav på timing och kommunikation i samband med de olika 
kontrollerna. Kan vi kommunicera effektivt med byggherrarna? 
Här kommer det att krävas nya arbetsrutiner, administrativt 
stöd och inte minst viktigt – här måste man nyttja E-tjänster på 
ett smart sätt. 
  
Skilj på vägledning och tillsyn 
Det är viktigt för byggnadsnämnden att tillsynsuppgiften 
hanteras på ett klokt sätt och att man är noggrann med vad 
som är vägledning och vad som är tillsyn. Byggnadsnämndens 

balansgång, på vilken nivå den nya kontrollen ligger, kommer att 
behöva klarläggas och redovisas för byggherren.  

När det gäller det nya kravet på att ett beslut ska meddelas 
inom tio veckor har vi inte uppfattat någon omfattande kritik 
från kommunalt håll, tiden klaras redan i de flesta kommuner.

De kommuner som inte klarar handläggningstiderna får 
nu en anledning att ta tag i problemet. Inga sanktioner finns 
kopplade till kravet, de allmänna kraven på snabb och effektiv 
handläggning finns redan i förvaltnings la gen, så kritiken skulle 
väl snarare vara att bestämmelsen är onödig, som det kan vara 
med regler som grundas på EU-direktiv.

En särskilt bra nyhet tycker vi är att funktionskravet och 
tillgänglighetsfrågorna ska hanteras redan i bygglovsprövningen. 
Den sökande ska också kunna visa hur byggnadens eller 
anläggningens konstruktiva säkerhet klaras. Det betyder att 
byggnadsnämnden kan komma att kräva in särskilda handlingar 
som visar hur kraven tillgodoses. Den sammantagna tekniska 
kontrollen kommer att kräva fler dokument som ska hanteras. 
Vår bild är att det finns ganska god förberedelse för de nya 
uppgifterna i kommunernas handläggningssystem. Om inte är 
det hög tid att säkerställa detta.

En fråga som diskuterats och kritiserats är den om att 
bygglovens lagakraftvin nande inte tillräckligt utretts i 
lagförslaget. I propositionen finns fortfarande en lucka som 
innebär att vissa sakägare i efterhand, åtminstone teoretiskt 
sett, kan få ett bygglov upphävt. I denna viktiga fråga har 
miljödeparte mentet uttryckt avsik ten att återkomma om under 
hösten. 

Det är på byggsidan vi kommer att se de stora förändringarna när den nya 
lagen trätt i kraft, dels när det gäller omfattningen av bygglovsprövningen, dels 
kanske främst i kontrollskedet. 
Av Anna Eklund  Foto: Barbro Larson

Störst förändring på byggsidan

d

NYA PLAN- oCH BYGGLAGEN:
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Liten är större än mindre 
En språklig underfundighet har fått ett visst utrymme i 
diskussionerna, i paragraferna om det som nu heter ”mindre 
avvikelse” från planbestämmelser ska det i fortsättningen vara 
en liten avvikelse för att godtas. Skiljer sig ”mindre” och ”liten” 
åt i praktiken? Det är visst så att en liten avvikelse är större än 
en mindre dito? Ingen anledning till oro i den här frågan tror vi, 
den praxis som vuxit fram kan stå sig eftersom man kan använda 
begreppet mindre utan att ha komparativa avsikter, men det 
ska ändå bli intressant att se hur domstolarna hanterar sin 
förvärvade visdom i frågan! 

Åter till frågan om skillnaderna när det gäller kontroll över 
byggprocessen. I det nya tekniska samrådet ska bl.a. kontrollplan 
och byggnadsnämndens arbetsplats be sök fastläggas. När det 
tekniska samrådet skett, kan byggnadsnämnden besluta om 
byggstartbesked – först då kan bygget påbörjas. 
Ett nygammalt krav införs, byggnadsnämnden ska minst vid 
ett tillfälle besöka arbetsplatsen under byggprocessen. Vid 
besöket ska den kontrollansvarige vara närvarande. Det är 
byggnadsnämnden som bestämmer vid vilket eller vilka till-
fällen som besöket/en ska göras och byggnadsnämnden ansvarar 
även för doku mentationen av tillsynsbesöket. Detta betyder 
att man får en möjlighet att utöva den tillsyn som branschen i 
många fall efterfrågat. Helt klart är att detta kommer att ställa 
administrativa krav på kommunen, och en utökad tydlighet i 
kommuni ka tionen med byggherren. 
 
Kontrollansvarig  
- Hur stor kan skillnaden bli i praktiken? 
Lagen föreskriver att den kontrollansvarige ska vara certifierad 
vilket betyder att den så kallade lokala behörigheten inte längre 
kommer att fungera. Lagen innebär samtidigt att mindre 
byggobjekt (dvs enklare byggnader och mindre tillbyggna der 
m.fl.) inte ska kräva vare sig kontrollplan eller kontrollansvarig.

En certifierad kontrollansvarig kommer alltid att krävas 
för nybyggnad av enbo stadshus och andra större objekt. I vissa 
delar av landet kan det inom den närmas te framtiden betyda 
att flertalet kvalitetsansvariga måste genomgå en kompletter ing 
av sin utbildning för att bli certifierade. Denna process måste 
påbörjas snarast, i annat fall kommer byggandet att avstanna 
eftersom det inte, vad vi känner till, finns några planer på 
övergångsregler eller dispensmöjligheter. 

Slutbeviset - en viktig nyhet! 
För att få ta en byggnad i anspråk, dvs. använda byggnaden 
för det ändamål den är avsedd för kommer det att krävas ett 
slutbevis. I annat fall råder ett användnings för  bud. Detta 
betyder att slutbesiktningen blir en viktig slutpunkt för 
bygget efter som slutbeviset i sin tur bygger på resultatet 
av slutbesiktningen. Byggnadsnämn den ansvarar för att 
slutbeviset upprättas. Det är angeläget för byggnadsnämnden, 
och förstås säkerligen även för byggherren, att slutbeviset 
upprättas så snabbt som möjligt, vilket i sin tur betyder att det 
måste finnas tillräckliga resurser avsatt för detta arbete hos 
byggnadsnämnden. 
 
Kostnadstäckning 
Det blir nu viktigt för kommunen att våga ta betalt! Priset 
för bygglov kommer fort farande att vara lågt i förhållande 
till den samlade byggkostnaden. SKL arbetar för närvarande 
med en ny bygglovtaxa, som ska ta hänsyn till det utökade 
arbetet som byggnadsnämnden ska utföra. Det betyder en viss 
kostnadsökning i förhål lande till dagens kostnadsuttag, men i 
gengäld ska byggherren få bättre service.. 

 
Nya sanktionsavgifter 
Det nya sanktionssystemet är ytterligare en välkommen 
nyhet. Som SKL tidigare har föreslagit regeringen blir 
sanktionsavgiften nu baserad på prisbasbeloppet och hela 
beloppet ska tillfalla kommunen. Bestämmelserna kring 
sanktionerna kom mer i en förordning som remitteras under 
första delen av hösten.

För att kommunen ska bli trovärdig när det gäller tillsynen 
måste man enligt förbundets uppfattning upprätta någon form 
av tillsynsplan. 

Vad händer nu? Förbundet har för avsikt att samverka 
med Boverket och Läns styrelserna för att på bästa sätt ta fram 
utbildningsmaterial inför den nya lagens ikraftträdande och 
därvid också arrangera regionala utbildningar. Vidare måste 
Boverket, enligt vår uppfattning, snarast ta fram underlag för 
certifieringen av kontrollansvariga. Detta kan inte vänta till 
nästa år utan måste förverkligas sna rast.

Byggnadsnämnden måste också skaffa sig rätt kompetens och 
lämpliga resurser för att klara de nya arbetsuppgifterna. Detta 
bör synliggöras i budgetarbetet för 2011.

Tydligare krav i bygglovshanteringen är efterlängtade. I 
vissa avseenden kommer såväl bygg nads nämnden, byggherren 
som den kontrollansvarige att inse att det inte går att arbeta 
med byggprojekten som tidigare. Nya krav, beslutstillfällen och 
t en annorlunda tillsyn kommer att påverka processen, vilket 
innebär att alla parter måste förstå och inse att något nytt har 
tillkommit genom den nya lagstiftningen. Till allas nytta och 
förhoppningsvis också till ett bättre byggande.  
Anna Eklund är jurist och handläggare  handläggare för PBL-
frågor på SKL. Huvudansvarig för introduktionen av nya PBL 
gentemot kommuner och myndigheter.

<<

de viktigaste nyheterna inom PBL 
 
• Ett formellt krav på samarbete i det regionala  
pers pekti vet införs.   
• Kravet på program försvinner, men man ser gärna en 
utveckling av den fördjupade översiktsplanen 
• Det nya planbeskedet innebär att kommunen inom fyra 
månader måste lämna besked om planarbete kan komma 
att inledas. Det behöver naturligtvis också ha stöd i en 
aktuell översiktsplan. 
• Nya krav på timing och kommunikation i samband 
med de olika kontrollerna. Kan vi kommunicera effektivt 
med byggherrarna? Här kommer det att krävas nya 
arbetsrutiner, administrativt stöd och - inte minst viktigt – 
här måste man nyttja –e-tjänster på ett smart sätt.  
• Funktionskravet och tillgänglighetsfrågorna ska hanteras 
redan i bygglovsprövningen. 
• I det nya tekniska samrådet ska bl.a. kontrollplan och 
byggnadsnämndens arbetsplats be sök fastläggas. 
• Byggnadsnämnden ska minst vid ett tillfälle besöka 
arbetsplatsen under bygg processen 
• Den kontrollansvarige ska vara certifierad vilket betyder 
att den så kallade lokala behörigheten inte längre kommer 
att fungera. Mindre byggobjekt (dvs enklare byggnader 
och mindre tillbyggna der m.fl.) ska inte kräva vare sig 
kontrollplan eller kontrollansvarig. 
• För att få ta en byggnad i anspråk, dvs. använda 
byggnaden för det ändamål den är avsedd för, kommer det 
att krävas ett slutbevis.
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ymnasieskolan Skolstaden i 
Helsingborg, med sammanlagt 3500 
elever och personal, ska under tre till 
fyra år delta i ett pilotprojekt vars 

syfte är att energieffektivisera skolans byggnader 
genom egna idéer utifrån ett brukarperspektiv. 
Projektet beräknas kosta 40 miljoner kronor 
varav Energimyndigheten bidrar med närmare 10 
miljoner.

Bakgrunden är att hälften av alla lokalytor ägs 
av landets kommuner. Omkring 70 procent av 
dessa består av skolor och förskolor, vilka är stora 
energiförbrukare. Samtidigt hänger en stor del 
av energianvändningen samman med beteenden 
och vanor hos de personer som befinner sig i 
verksamheten. Med projektet ”Den hållbara 
Skolstaden” hoppas man skapa en modell för hur 
energieffektiviseringsarbetet i en skolverksamhet 
kan drivas och utifrån engagemanget sprida ringar 
på vattnet. 

–Vi har sagt att vi ska energieffektivisera 
våra skolbyggnader tjugo procent på tre år. 
Och ett projektmål är att kunna visa på minst 
20 goda exempel som gjorts under åren. Vi ska 
genomföra projektet tvärpedagogiskt genom 
temaundervisning i alla våra program och vi tror 
att det finns stora vinster att göra. Både personal 
och elever kan bidra med idéer. Skolstaden 
uppmuntrar entreprenörskap och arbetar med ung 
företagsverksamhet där eleverna har möjlighet att 
testa idéer och innovationer i verkligheten, säger Björn 
von Wachenfeldt, gymnasiechef på Skolstaden.  

Storleken är styrkan 
Skolstaden är en av landets största gymnasieskolor 
sedan Olympia, Tycho Brahe, Petri, Nicolai 
och International School of Helsingborg slagits 
samman till en skola. Skolans styrka är storleken, 
samtidigt vill man ta vara på de fördelar som en 
liten skola har. Därför är Skolstaden indelad i 
mindre enheter med specifika profiler, för att 
eleverna ska känna att de har möjlighet att påverka 
sin miljö. 

–Det finns ett stort intresse för hållbar 
utveckling och kan vi få eleverna att tänka 
miljömedvetet i skolan och att aktivt genomföra 
sina idéer, finns större förutsättning för ett 
hållbart förhållningssätt som följer med in i 
arbetslivet. Sedan hoppas vi förstås projektets 
inriktning sprider sig till vänner, bekanta och 
föräldrar och att andra kommuner och skolor 
blir intresserade. Det gäller att tänka i ett 
helhetsperspektiv, säger Björn von Wachenfeldt. 

I sommar har det kommunala fastighetsbolaget 
Kärnfastigheter genomfört en omfattande 
ombyggnad för att bereda plats för den 
internationella skolan i den campuspark, kring 
vilken de andra fyra skolorna grupperas.

–Ombyggnaden sker utanför projektet och vi 
arbetar ständigt på att få ner energiförbrukningen 
i våra fastigheter. Nu byter vi också ut belysningen 
i en skolbyggnad och behovsstyr den. Men för 
varje förbättring man gör blir det svårare att 
energieffektivisera. Det är första gången en 
hyresgäst aktivt deltar i energiarbetet och det 
tycker vi är jättebra. Det finns många enkla 
saker som elever och personal kan göra som att 
stänga fönster och kranar och släcka efter sig. Vi 
tycker det här är väldigt positivt, säger Thomas 
Augustsson, tekniskt ansvarig på Kärnfastigheter. 
 
Lägre hyra som morot 
Hans-Jörgen Roth, administrativ chef i Skolstaden 
och projektledare för ombyggnaden brinner för 
hållbarhetstanken.

–Skolstadens byggnader spänner åldersmässigt 
från 1930-tal till 1970-tal och tekniken 
i byggnader och installationer ser därför 
väldigt olika ut. Vi har ett nära samarbete 
med Kärnfastigheter och hoppas att projektet 

Kommunerna äger hälften av landets lokalytor, varav 70 procent 
är energislukande skolor. Skolstaden i Helsingborg ska minska 
energianvändningen med 20 procent på tre år, genom ett pilotprojekt där både 
elever och personal ingår. 
Av Christina Adlers, frilansjournalist

Mycket energi kan  
sparas i skolorna

G

Skolstaden är en 
av landets största 
gymnasieskolor. 
För ett ge eleverna 
större möjligheter 
att påverka sin 
miljö, har skolan 
delats i mindre 
enheter med 
specifika profiler.

TEMA KLIMAT
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kan leda fram till en gemensam övergripande 
incitamentsmodell för energibesparing.

Men det är det en sak att vara medveten och 
en annan att göra något. Vi tror att de åtgärder 
som skolans elever och personal vidtar för att 
energieffektivisera måste generera något tillbaka 
för att få en långsiktigt positiv effekt. Och som 
morot hoppas vi på sikt få lägre hyreskostnader. 
Det totala utfallet blir då en win-win situation för 
båda parter, säger Hans-Jörgen Roth.

Sophanteringen har Skolstaden redan greppat. 
Mitt i campusparken ligger ett modernt miljöhus 
med plats för minimum åtta fraktioner för både 
papperssortering, men också glödlampor och 
restprodukter från kemilaborationer.

–Ju mer vi återvinner ju lägre á-kostnad 
får vi. Till vår hjälp har vi en miljögrupp med 
representanter från alla enheter som inspirerar 
miljöarbetet inom Skolstaden, säger Hans-Jörgen 
Roth.

Det unika projektet sker i samarbete med 
bland andra forsknings- och utvecklingsbolaget 
Sustainable Innovation AB (Sust) vilka håller i 
projektledningen, Lunds universitet/Campus 
Helsingborg, Kärnfastigheter, Öresundskraft och 
Miljöförvaltningen i Helsingborg. 

Sust ägs av den ideella Föreningen för 
Energieffektivisering och medlemmar är 
företag och organisationer verksamma i Sverige. 

Föreningen verkar inom tre samhällsområden, 
bostäder, lokaler och transporter. Syftet är 
att fungera som en innovationsarena inom 
vardagsnära energieffektivisering och stödja 
utveckling av nya affärsidéer antingen i nystartade 
företag eller som del i befintliga verksamheter. 

Att tänka hållbart och energieffektivt passar 
även kommunens Miljöförvaltning som hand i 
handsken. Skolstadens projekt ska implementeras i 
deras eget miljö- och energiledningssystem och de 
kommer själva att ställa upp med mantimmar.

–Vi tycker det är spännande att Skolstaden 
tar det här helhetsgreppet, det är något hela 
kommunen kommer att få nytta av, säger Pernilla 
Fahlstedt, miljöstrateg på Miljöförvaltningen.

–Ja, vi har full support från politiker och 
förvaltning och målsättningen är att vi genom 
samverkan ska inta en drivande roll för ett hållbart 
samhälle genom miljöinriktat lärande, förändrat 
beteende och med vuxna som goda förebilder för 
eleverna. Vi har bildat en styrgrupp där vi ska fatta 
beslut om vilka prioriteringar som ska ske inom 
området. Nu i höst börjar vi med en kick off, men 
även om Skolstaden har specifika förutsättningar 
är det en utmaning och en bra bit kvar innan vi vet 
resultatet, säger Björn von Wachenfeldt. 

<<

Hur väl utnyttjar du 
ditt ByggReda?

Kontakta marknad@edpconsult.se

www.edpconsult.se



26 STADSBYGGNAD 4 · 2010

übingen ligger i soliga sydvästra Tyskland och är en 
typisk universitetstad med 85000 invånare varav 
24000 är studenter. Den nästan tusenåriga staden har 
en sydländsk atmosfär, med många uteserveringar i 

den medeltida stadskärnan.
De kvarter i Tübingen, där franska soldaterna hade sina 

kaserner efter andra världskriget, Französiches Viertel, har 
omvandlats till ett nytt, nästan bilfritt samhälle med fria 
byggrupper, studentbostäder och passivhus med prisbelönt 
arkitektur. Några kaserner står kvar, men har byggts om till 
bostäder. Det är gott om blommor och grönska mellan husen. 
Många av invånarna har invandrarbakgrund.

De ”franska kvarteren” har byggts av så kallade fria 
byggrupper, en stadsbyggnadsmodell som gynnar skapandet av 
blandade städer och stadsdelar. Markanvisningarna överlämnas 
till en byggrupp i stället för till en större byggherre som 
exploaterar kvartersvis hellre än enskilda fastigheter. 
 
Kvotera för mångfald 
Istället för att utgå från marknadens behov av en viss typ av 
bostäder annonserades tomterna ut till boendegrupper. Den 
administrativa gruppen i Tübingen behöll rätten att kvotera 
in etniska och socioekonomiska grupper som behövdes för att 
området skulle bli blandat. 

Sedan var det upp till boendegrupperna själva att anlita 
konsulter till husens utformning. Området blev en blandning 
av lyx- och budgetboende, där lägenheterna blev 20 procent 
billigare än genomsnittet.

Tübingens stadsarkitekt Cord Soehlke möter oss, en grupp 
stadsplanerare från Sverige och Finland, vid ett stort tak med en 
plåtskylt med texten ”Panzerhall”. 

Den enda militära anläggningen som vi har bevarat i 
ursprungligt skick är denna 50 meter långa och 25 meter 

breda takkonstruktion, under vilken den franska militären 
underhöll och reparerade sina pansarvagnar. Idag arrangerar vi 
stadsdelsfester och marknader under taket på det vi fortfarande 
kallar för stridsvagnshall. Det skyddar bra mot regn, vilket vi 
dock får minst av i hela Tyskland, berättar Cord Soelhke, som 
själv bor i Französisches Viertel. 
Französisches Viertel har blandad bebyggelse med butiker, 
service, restauranger och bostäder.

Vårt område har blivit en levande stadsdel med ett eget 
centrum. Det är tillgängligt med bil och kollektivtrafik. 
Dessutom är det tryggt att leva och vistas här. Naturligtvis finns 
det även konflikter här, som i alla förtätade stadsdelar, med det 
rör sig om småsaker, säger Cord Soelhke.

Det bor idag drygt 3000 invånare i Französisches Viertel, 
som omfattar en areal på cirka 60 hektar. Ett hus med 500 
studentbostäder livar upp området. 

Stadsdelen har dessutom 750 arbetsplatser. Om två år, 
när ett stort antal nybyggen blir färdiga, räknar Soelhke med 
att invånarantalet kommer att stiga till 6000 och antalet 
arbetsplatser till 2500. 

Fria byggrupper är huvudförklaringen till de småskaliga,  
hållbara stadsmiljöerna i Tübingen i sydvästra Tyskland.  
Text och foto: Markku Björkman, frilansjournalist

Sydtyskt ”French Quarter” med 
lyckad funktionsblandning 

T

Kvarteret präglas av klara färger och de flesta av byggnaderna 
representerar olika stilar av modern arkitektur.

Lummig bakgård i Tübingens Französisches Viertel. Det är 
mycket blom- och lövrikt mellan husen. Ingen överraskning med 
tanke på att Tübingen ligger i Tysklands varmaste sydvästra 
hörn. Cirka 20 procent av invånarna har invandrarbakgrund i 
kvarteret.
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Cord Soelhke deltog personligen i gestaltningen av 
Französisches Viertel. Grundtanken var från första början att 
undvika funktionsuppdelning. 
En sådan delning ökar transportbehovet. Och skapar monotona 
bostadsområden. Vi vill hellre bygga blandade städer med olika 
funktioner som kan bidra till en stadsdel med mångfald och 
aktiviteter.  
 
Krav på funktionsblandning 
Vid exploatering krävs att varje tomt innehåller blandade 
funktioner. På så sätt vill stadens ansvariga planerare underlätta 
etablering av olika slags verksamheter.

Affärsetableringar i bottenvåningarna är särskilt emotsedda. 
Därigenom uppstår en mer levande gatumiljö, betonar Soelhke.

Traditionella byggherrar eftersträvar storskaliga, likformiga 
enheter som är enklare och billigare att bygga. Även för staden 
eller kommunen är det enklare att sälja mark till storskaliga 
projekt än till många små ägare.  

Kommunens planerare, som också måste lyssna på politiker 
bidrar därför i regel till storskaligheten. Enligt Soelhke är det 
onekligen en enklare väg, men långtifrån den bästa. 
Med hjälp av våra byggrupper, som även stöds av Tübingens 
borgmästare, Boris Palmer från miljöpartiet De Gröna, har vi 
skapat stadsmässiga kvarter med en både funktionsmässig, social 
och estetisk blandning Vartefter byggnaderna stod färdiga, 

övergick byggruppen i en sedvanlig bostadsrättsförening, 
förklarar Soelhke.

Französisches Viertel delades i början upp på små 
tomter där alla var tvungna att följa bestämmelserna om 
funktionsblandning, exploateringsgrad och boendemedverkan. 
Den yttre utformningen av husen var däremot fri. 

–I början hade vi problem med störningar mellan bostäder 
och vissa verksamheter, men det har löst sig. Idag är det 
många som vill bo i området, just på grund av att det är 
funktionsblandat. Det är områdets aktiva karaktär som är 
huvudorsaken till att folk trivs här, säger Cord Soelhke.

Det är strängt förbjudet att parkera bilen vid trottoaren. 
Endast varutransporter med av- och pålastning till och från 
lägenheten är tillåtna.  
 
Underordnad biltrafik 
Fotgängare och cyklister prioriteras i området; biltrafiken är 
underordnad. Gatorna är främst gårdsgator, där angöring är 
möjlig, men inte önskad. P-hus på 250 meter avstånd förser 
området med parkeringsplatser. Det finns dessutom ett par 
helautomatiska parkeringshus, där det tar en minut att lämna 
eller hämta bilen.Ggaraget övervakas av både kameror och 
rörelsedetektorer som gör det svårt för obehöriga att komma in i 
garaget. Französisches Viertel har även en gemensam bilpool.

<<

Det tar en minut att lämna respektive hämta 
bilen i kvarterets automatiska parkeringshus. 
Eftersom garaget övervakas av både kameror 
och rörelsedetektorer, är det svårt för 
obehöriga att komma in i garaget

Huvudgatan i Französisches Viertel. Här hade franska soldaterna 
sina kaserner efter andra världskriget. Under senare år har 
området byggts om till ett nytt samhälle med fria byggrupper, 
studentbostäder och passivhus med prisbelönt arkitektur.

Stadsdelen Französisches Viertel, med 
”Panzelhallen” med stora taket till 
höger om mitten i bilden. (Foto: Staden 
Tübingen, pressfoto)

Stadsdelen Französisches Viertel, med ”Panzelhallen” med stora taket till höger 
om mitten i bilden. (Foto: Staden Tübingen, pressfoto)
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”Jämställdheten bedrövlig”
MALMÖS GATOR

Så får Malmös gator sina namn 
Ett ärende börjar med att Ann-Christine Nilsson får en 
detaljplan och en illustrationsplan som visar bebyggelsen 
och de planerade gatorna i ett område. Tillsammans med 
sin chef, stadsingenjör Allan Almqvist, tar hon sedan fram 
namnförslag som sedan går på remiss till räddningstjänsten, 
polisen, tekniska nämnden, stadsarkivarien och berörda 
stadsdelsförvaltningar. Om alla instanser ger grönt ljus 
klubbas namnen igenom av stadsbyggnadsnämndens 
politiker varpå Gatukontoret sätter upp skyltar.
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tanför Stadshusets entré vid August Palms plats sitter 
en uppförstorad Malmökarta. Gatorna löper i ett 
asymmetriskt virrvarr: Per Albin Hanssons väg, John 
Ericssons väg, Jespersgatan, Rasmusgatan. Det tar en 

god stund innan blicken lyckas lokalisera ett kvinnonamn.  
En som är ytterst medveten om denna snedfördelning är 
kartteknikern Ann-Christine Nilsson på kommunens 
stadsmätningsavdelning. Sedan 1993 arbetar hon med att ta 
fram namnförslag till Malmös nya gator, kvarter, parker, plan, 
torg, broar och cykelstigar. För att demonstrera den rådande 
mansdominansen visar hon en lista över stadens memorialnamn 
(uppkallelsenamn efter personer). Ur ett feministiskt perspektiv 
är det nedslående läsning. 63 platser bär kvinnonamn medan 
253 gator, parker och torg har uppkallats efter personer av 
manligt kön.

–Bristen på kvinnonamn avspeglar gamla och gällande 
maktstrukturer. Historiskt har det varit män som namngivit 
gatorna. Jag kämpar för att få in fler kvinnonamn, säger hon. 
De första svenska gatunamnen härrör från tidig medeltid 
och är ofta enkla och lokaliserande. Adelgatan, från slutet av 
1300-talet, räknas som Malmös första. Det skulle dröja ett halvt 
millenium innan ett kvinnligt memorialnamn dök upp. Först 
1864 uppkallades en oansenlig vägstump till Agnesgatan.

–Det var efter Agneta Margareta Runnerström som var gift 
med Henrik Runnerström, handlare, konsul och fastighetsägare. 
Det blev alltså en kvinna som var hustru till en känd man, säger 
Ann-Christine Nilsson lakoniskt.

Det är inte bara i Malmö som jämställdheten bland 
memorialnamnen är bedrövlig, berättar Annette Torensjö, 
chef på Lantmäteriets ortnamnssektion och medlem i Gävle 
kommuns namnberedning. Mönstret går igen från Trelleborg i 
söder till Karesuando i norr.

– Kvinnorna fick rösträtt 1919 och har länge haft en 
underställd roll. Det speglas även i namnskicket. Om kvinnor 
skulle komma i fråga var de tvungna att under sin livstid ha gjort 
något väldigt speciellt, som Alva Myrdal eller Selma Lagerlöf, 
säger Annette Torensjö.

I takt med att samhället blivit mer jämställt har fler 
platser runt om i Sverige fått namn efter framgångsrika 
kvinnor. I Malmö tog politikerna i stadsbyggnadsnämnden 
för några år sedan fram ett direktiv för att öka andelen 
kvinnor bland förslagen till nya gatunamn. Dessutom har 
allmänheten i medborgarförslag bidragit till att fler kvinnor 
uppmärksammats.

–Det är inte speciellt svårt att hitta betydelsefulla 
Malmökvinnor. Problemet är att de ofta verkat på platser 
i stadens centrala delar som sedan länge är bebyggda och 
namngivna, säger Ann-Christine Nilsson.

Det finns riktlinjer för hur namngivningen ska gå till. 
För att stävja politiskt storhetsvansinne antog FN 2002 en 
rekommendation för hur memorialnamnen bör användas. 
I den framgår bland annat att den aktuella personen ska ha 
varit död i 3-5 år för att medborgarna ska få perspektiv på 
vederbörandes livsgärning. I t ex det forna Östblocket, men 

också i ”demokratiska” städer som Parois, har diktatorer och 
andra makthavare uppkallat städer och gator efter sig själva

–Det är ett riktigt detektivarbete. Jag måste gräva och 
dubbelkolla så att de tilltänkta personerna inte har några lik i 
garderoben, säger Ann-Christine Nilsson.

Dessutom måste Ann-Christine Nilsson och beslutsfattarna 
i de svenska kommunerna ta hänsyn till kulturminneslagens 
fjärde paragraf som behandlar ”god ortnamnssed”. Där framgår 
bland annat att platser måste stavas enligt vedertagna regler 
för svensk språkriktighet. Namnen får heller inte vara för 
komplicerade, vilket kan försvåra arbetet för ambulans, polis 
och räddningstjänst.

Ann-Christine Nilsson studerar detaljplanen över det 
nybyggda sjukhusområdet i Malmö där tre gator ska namnsättas. 
Hon vill föreslå den framstående medicinprofessorn Inga-Marie 
Nilsson som avled 1999. Men namnet är långt och att bara 
använda efternamnet blir för anonymt.

–Om hon ska vara med får vi sätta ut hela namnet. Det 
innebär att vi får göra likadant med de övriga professorerna som 
är aktuella.

Sedan Ann-Christine Nilsson tillträdde sin nuvarande 
tjänst har hon varit med om att förbereda namngivningen av ett 
tusental platser i Malmö.

–Det bästa med jobbet är att jag får en överblick och vet 
exakt vad som är på gång i staden. Sen är det ju inte dumt att 
veta var alla gator ligger.

Skulle du själv kunna tänka dig att i framtiden få en gata 
uppkallad efter dig? 
I såna fall hade jag nog behövt ett intressantare efternamn, säger 
Ann-Christine Nilsson och ler.

ända sedan de första svenska städerna grundades har mansdominansen bland 
gatunamnen varit massiv. Men de senaste åren har trycket från allmänheten och 
en ökad genusmedvetenhet hos beslutsfattarna lett till förändring.  
I Malmö arbetar Ann-Christine Nilsson målmedvetet för att få in fler 
kvinnonamn i stadsbilden. 
Av Johan Joelsson, frilansjournalist   Foto: Jonatan Jacobson

U

<<
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Lars Ohly, Fredrik Reinfeldt, Sofia Arkelsten och Jonas 
Bohlin tillhörde de mer uppmärksammade aktörerna under 

Almedalsveckan. 
et är omöjligt att inte gripas av stämningen, när man 
befinner sig i mittpunkten av landets för tillfället 
viktigaste politiska forum – även om det till stor del 
är ett rent spektakel.  

Programtidningen är tjock som New York Times och det krävs 
en icke föraktlig logistisk bravur för att planera sin dag. 

Bland de många röda trådar jag snubblade över fanns den 
om de ”digitala infödingarna”, dvs generationen som vuxit upp 
med datorer och Internet. Man anar både fascination och rädsla 
för vilket samhälle dessa infödingar ska skapa. Lars Bergqvist, 
ordförande för Byggcheferna (och f.ö. den som myntade 
uttrycket om infödingar) beskrev den kraftiga förskjutning av 
värderingar som skett på några decennier. 

–Att bli chef lockar inte 90-talisterna. De vill ha ett jobb som 
ger personlig utveckling, frihet, flexibilitet, utmaningar och 
ett äkta engagemang. De kombinerar gärna utbildningar och 
jobb på ett okonventionellt sätt. Maskiningenjör med praktisk 
filosofi till exempel.  

Detta avspeglar sig i rekryteringsannonserna som hellre talar 
om passion, kreativitet, initiativ och intellekt än om erfarenhet 
och kompetens.

Lojalitet i traditionell betydelse existerar inte. Man får ändra 
sig hur ofta man vill och hålla alla dörrar öppna i det stora 
utbudet av tjänster, utbildningar, produkter. Bara i Stockholm 
finns 100 gymnasier! 

Den här gruppen upplevs av många äldre som krävande och 
självisk. De säger emot doktorn och vill ha roligt på jobbet. De 
blir inte stressade av alla valmöjligheter, utan väljer bara det som 
är viktigt; bostad och studieort t ex. De vill bo och arbeta i stora 
städer, i stadskärnan, även om det innebär lägre lön.  De har lärt 

sig att sovra och säga nej till sådant de inte behöver. En 40-talist 
går igenom all sin post, det gör inte en 90-talist! 
Partipolitik intresserar dem inte, de vill formulera sina krav och 
synpunkter själva.  
 
Fokus på staden 
Det var det många i Almedalen som också ville – inte bara 
ungdomar! Under rubriken ”Mina drömmars stad” leddes ett 
flera timmar långt samtal av en panel, som för en gångs skull 
bestod av enbart kvinnor. Staden är en fråga och ett begrepp 
som kommit allt mer i fokus på senare tid, dels mot bakgrund 
av den lavinartade utvecklingen av sk mega-städer (år 2060 
bor 2/3 av världens befolkning i sådana), dels i samband 
med miljöfrågorna; staden skapar miljöproblem – men ger 
också möjligheter till lösningar: Förtätning som minskar 
transportbehovet och mindre risk för ”urban sprawl” t ex. Med 
en stadsmässighet i planeringen och utbyggd kollektivtrafik 
behövs inga köplador i städernas utkanter dit man måste ta sig 
med bil. 

”Urban sprawl” har vi sett konsekvenserna av i västvärlden 
och många är rädda för att Kina ska gå samma väg med sin 
svårkontrollerade jättemarknad. Monica von Schmalensee hos 
White, nyligen hemkommen från världsutställning i Shanghai, 
hävdade dock att det inte finns några tecken på en sådan 
utveckling.  

–Kina har satt ner foten och är helt inne på att bygga hållbara 
städer, sa hon. 

Almedalsveckan är alltid en säregen upplevelse – alldeles särskilt under ett valår.. 
Sävliga lilla Visby förvandlas under en vecka till ett enda kokande diskussionsforum. 
I gathörn, på krogar, barer och kaféer pratas det politik. ”Vanliga” turister retirerar 
förskräckta till stranden, där palmer (!) susar i havsbrisen. 
Text och foto: Barbro Larson

I Almedalingarnas land 

d
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Tjänstesektorns dominans gynnar städernas tillväxt. 1945 
arbetade 45% av den arbetande befolkningen i industrin, idag är 
det 15%.  
Miljöpartiet har gjort staden till en valfråga och talar om att 
”modernisera Sverige”. Bland annat vill de ge översiktsplanerna 
en starkare roll i byggprocessen – idag är exploateringsintressena 
alldeles för starka, menar de. Partiet vill också satsa på fler 
cykelbanor, fördubblad kollektivtrafik inom tio år, mer grönska 
och etableringsstöd till butiker och närservice för att motverka 
köplador 

Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg, 
berättade om hur de tänker skapa ”Sveriges attraktivaste stad”. 
Den fasta förbindelsen till Danmark är ”oerhört viktig”, liksom 
attraktiva boendemiljöer och mötesplatser: hamnen, stranden, 
busstationen. Gamla arbetarstadsdelar byggs samman till en helt 
ny miljö, med bostäder, kontor och kultur. 

Även Jönköping är en av de många städer som arbetar med 
en ”vision” som översiktsplan. Staden hamnade i en djup kris 
när A6 lades ner 1983. Det blev tydligt att staden saknade ett 
stadscentrum och att skapa ett sådant har blivit en huvuduppgift 
för planerarna. Ett partnerskap där alla aktörer ingår arbetar nu 
med att ”bygga en stad – inte bara hus”.  Krav- och önskelistan är 
lång, överst står höghastighetståg.

Drömmarnas stad har - enligt vad som sades under 
detta seminarium - blandad bebyggelse med blandade 
upplåtelseformer och möjlighet att bo kvar under olika livsfaser. 
Man ska kunna göra mer där än att bara bo; det ska finnas 
kommers, kultur och mötesplatser som inte kostar något att 
använda. 
 
Nödvändighetens arkitektur 
Samverkan och gemensamma mål har varit honnörsord de 
senaste åren.  Tendensen stöds av marknadens investeringar 
och även av lagar och föreskrifter. Viktigast för att lyckas med 
ett samverkansprojekt är dock att man har gemensamma mål, 
tjänstemän som kan och politiker som vågar.

Sedan 1998 finns ett nationellt handlingsprogram för 
arkitektur, form och design, ”Framtidsformer”. Sveriges 
Arkitekter tog förra året fram skriften Arkitektur och 
politik, som  är en vidareutveckling och konkretisering av 
Framtidsformer. Den innehåller förslag och exempel på hur 
målen om ett hållbart samhälle med goda livsvillkor kan uppnås. 
Begreppet ”Nödvändighetens arkitektur” har skapats 
av Virserums konsthall som sedan länge arbetar med 
träbyggnadskonst och engagerat sig alltmer i hållbarhetsfrågor. 
Det handlar om en socialt och ekologiskt ansvarsfull arkitektur. 
Trä är ett exempel på ett material med många ekologiska fördelar. 
Det är förnyelsebart, klimatneutralt och binder koldioxid.

Hela sommaren har det stora utställningen TRÄ 2010 visats. 
Boverkets tidigare generaldirektör Fredrik von Platen sitter i 
styrgruppen för TRÄ2010 och har skrivit en bok i ämnet. 
”Nödvändighetens arkitektur innebär att vi ska ta ännu 
större steg mot ett industriellt byggande och lära oss av den 
fasta industrins tänkande. Lean construction hushållar med 
den mänskliga arbetskraften och erbjuder sparsamma smarta 
lösningar samt minskar slöseriet.  
Nödvändighetens arkitektur är inte glamorös och glassig, 
men kan kanske vara spektakulär i och med att den kan 
leda till oväntade resultat och lösningar som befriat sig från 
slentriantänkande.  
Näraliggande exempel är återanvändning av byggnader för 
nya verksamheter som inte gör våld på byggnaden. Men 
verksamheten ska också passa in i sin omgivning. Vi har 
bra exempel på regementen som blir högskolor, en nedlagd 

flygflottilj med flygfält som blir ett logistikcentrum, 
panncentral med stora glaspartier som blir konsthall. 
Nedlagda institutionsområden i anslutning till staden som 
omvandlas till bostads- och verksamhetsområden (t.ex. 
bostadsmässområdena BO93, H99 eller BO01) är svenska 
exempel på hur man inom stadens gränser erövrar staden åter. 

Ett bra exempel är ett utvecklingsprojekt i Botswana som 
bygger på lokal kunskap om byggnads- och bostadstraditioner 
och som tar fasta på hållbara sociala strukturer i samhälle och 
familj och kombinerar det med beprövad robust teknik, lånad 
från industriländer, som hushållar med de ändliga resurserna, 
och undviker skogsskövling.

Livscykelanalyserande projekt där ekonomi och ekologi 
integreras finns det exempel på. Men här gäller det att skilja 
agnarna från vetet. Det förutsätter att investeringarna verkligen 
går att räkna hem och att miljöinsatserna är långsiktigt hållbara 
och inte ekologiskt pynt. Projekt av den här karaktären har 
alltid det goda med sig att alla lär sig något av det, dvs. om 
erfarenheterna tas till vara och blir lärande inför nästa process. ” 
 
Sjöutsikt för bilarna 
Ett seminarium om arkitektur och politik leddes av namnkunniga 
debattörer, bl a Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Kristina 
Alvendal, Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu och 
möbelformgivaren Jonas Bohlin.

Alvendal red på sin käpphäst, ”promenadstaden”, där ingen 
ska ha mer än 300 meter till ett grönområde och där lika 
många bostäder ska byggas som träd planteras – 15 000  under 
kommande mandatperiod. Den nya ”arkitekturstrategin” 
handlar mest om nybebyggelse och i promenadstaden kommer 
det att finna gott om höga hus, trots Alvendals utsagor om att 
det inte är arkitekturmonument som ska byggas, utan bostäder, 
butiker och arbetsplatser. Men Stockholm har aldrig fått så 
många ”monument” som under de senaste fem åren. 
Ilmar Reepalus tes om betydelsen av att ha en egen mental bild 
av staden blev ett försvar för monumenten. Vad är första bilden 
av min hemstad – vad visar jag upp?  Paris har sitt Eiffeltorn, 
Sydney sin opera och Bilbao sitt Guggenheim-museum. 
Byggnader som gjort städerna omtalade i hela världen . För 
Reepalus egen del är parkerna viktigast i Malmö, på andra 
plats kommer – Köpenhamn! Närheten till en spännande, 
kontinental stad. Reepalu berättade leende om den stora 
internationella arkitekturkonferensen som hölls i Köpenhamn 
och som på inbjudan hade en bild av Turning torso.   
Ilmar Reepalu framhöll Bo01 som ett exempel på framgångsrik 
stadsutveckling där man flyttat ut en del cityfunktioner och 
skapat fler arbetsplatser än bostäder i området.  Resultatet 
har blivit ett offentligt stadsrum i klass med Strandvägen i 
Stockholm. 

Mötesplatser har blivit ännu ett mantra för stadsplanerarna. 
(Se även artikel om…på annan plats i tidningen.)Den förr så 
hyllade stadsdelsorganisationen ses nu som en broms för socialt 
liv  i staden. 

Jonas Bohlin, som inte är känd för att stå med fötterna på 
jorden, använde poesi som kommunikationsform och påminde 
om att slå vakt om det vi äger gemensamt – det är demokratins 
signum. 

–Stora köpcentra begår våldtäkt på stadens identitet.  
Kristina Alvendal efterlyste ett tänk för hur man ska lägga till 
nya årsringar i Stockholm. 

–Staden har planerats med sjöutsikt för bilarna! Och när 
man planerade ett nytt Modernt Museum var det viktigaste att 
det inte skulle synas! 

<<



32 STADSBYGGNAD 4 · 2010

Stockholms stad har en uttalad ambition att låta Stockholm växa 
genom framförallt förtätning av ytterstaden. Sedan tidigare finns det 
planeringsunderlag och studier kring ekologiska värden liksom kring 
rekreations- och upplevelsevärden i det gröna. Däremot saknas metoder för  
att beskriva och värdera grönområden ur en kulturhistorisk synvinkel.  
Stadsmuseet har därför initierat ett projekt kring kulturhistorisk värdering av 
grönområden. Landskapet och den gröna miljön har många värden och  
genom att bli bättre på att beskriva dessa värden, får vi underlag för att  
värna och utveckla gröna miljöer.  
  Av Ann-Charlotte Backlund och Klara Johansson

Hur ska  
grönska värderas?

På ett karaktäristiskt vis höjer sig 1960-talets skivhus över 
det omgivande landskapet. Bredäng i södra Stockholm. 

Foto: Johan Stigholt, 2008, Stockholms stadsmuseum

TEMA KLIMAT



33STADSBYGGNAD 4 · 2010

tockholms årsringar är ett välbekant tema men 
årsringarna skulle inte ha varit så tydliga om de inte 
avgränsades av gröna mellanrum. I Stockholms 
ytterområden och grannkommuner återfinns också de 

ur regional planering så viktiga gröna kilarna. Inom stadsdelarna 
finns dessutom mycket grönmark – både gestaltad och ”vild”. 
Tittar man på en karta så framstår Stockholm som en mycket 
grön stad. 

Under 1900-talet växte våra städer markant och nya 
stadsdelar lades som årsringar kring stadens äldre delar. Den 
mark som användes för att ge plats för de nya framväxande 
stadsdelarna var oftast odlings- eller naturmark. Grönområdena 
i dessa nya stadsdelar anlades inte på samma sätt som 
innerstadsparkerna, utan snarare tillkom de som ett medvetet 
val i stadsplaneringen, där viss mark inte exploaterades utan 
istället avsiktligt sparades eller lämnades. Det nya utsparade 
grönområdet kunde anläggas och bearbetas med gångar, 
träddungar, bollplaner, sparade öppna ytor, parklek eller bad.

Stockholm fortsätter växa och förtätas. I stor utsträckning 
sker ny bebyggelse och förtätning inom befintlig 
bebyggelsestruktur, något som också är en strategi i den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010, liksom 
i den nyligen antagna nya översiktsplanen för Stockholm. I 
det arbetet är det aktuellt att ytterligare se över hur park- och 
grönstruktur i en tätare stad kan hanteras. Det finns behov av 
att precisera vilka värden och funktioner grönstrukturen och 
landskapet har i Stockholmsregionen för att få bättre underlag 
vid avvägning mellan olika intressen i planeringsprocessen.  
 
Inget egenvärde 
Ur kulturhistorisk synpunkt finns möjligheter att skydda 
det gröna kulturarvet när det handlar om arkitektoniskt 
skapade park- och trädgårdsmiljöer. Dessvärre finns inte 
många gröna miljöer som åtnjuter skydd på grund av sitt 
egenvärde utan framförallt som en följd av att de ingår i en 
bebyggelsemiljö av hög klass. Trots detta kan Stockholm 
stoltsera med två av landets främsta skapade landskap; Kungliga 
Nationalstadsparken och världsarvet Skogskyrkogården. Det 
ena med en helt egen lagstiftning i 4 kap Miljöbalken och den 
andra med skydd i Kulturminneslagens kapitel om kyrkliga 
kulturminnen. Möjligheterna att lyfta fram och eventuellt 
skydda kulturhistoriska värden i det sk vardagslandskapet har 
däremot hittills varit begränsade.

Stockholms stadsmuseum ansvarar för att klassificera,  
d v s peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
i Stockholms stad. Det sker utifrån Plan- och bygglagens 
bestämmelser om byggnader som är ”särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt”.  Klassificeringen används i det dagliga arbetet 
inom kommunens förvaltningar, bland annat i samband med 
detaljplanering och bygglovprövning.  
För att kunna göra en kulturhistorisk klassificering krävs ett 
underlag i form av en byggnadsinventering. Inventeringarna 
innefattar en sammanställning av tillkomsttid, byggherre, 
arkitekt, ursprungliga ritningar, bygglovpliktiga ombyggnader 
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m.m. Detta underlag ligger till grund för en kulturhistorisk 
klassificering där flera olika aspekter och motiv vägs in. 
Metoden att klassificera byggnader har utvecklats under lång tid 
och har systematiserats av Riksantikvarieämbetet.  
 
Flera värderingsgrunder 
Ett grundmotiv är dokumentvärdet där traditionella 
historiska egenskaper som byggnadshistoriskt värde, 
byggnadsteknikhistoriskt värde eller samhällshistoriskt värde 
ingår. Ett annat grundmotiv är upplevelsevärdet som omfattas 
av egenskaper med bland annat arkitektoniskt värde, patina eller 
miljöskapande värde. Till dessa grundmotiv finns minst lika 
viktiga förstärkande motiv som kan vara kvalitet, autenticitet, 
pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. Självklart 
är det inte alltid som alla dessa motiv finns representerade i 
varje byggnad, men de som finns vägs samman och resulterar i 
en kulturhistorisk klassificering. Bedömningen görs alltid av en 
grupp av erfarna antikvarier för att garantera klassificeringens 
riktighet och hållbarhet. 

I Stockholm stadsmuseums arbete med att värdera 
och klassificera Stockholms bebyggelse, har det allt 
mer framkommit att kunskap och förhållningssätt till 
grönstrukturens kulturhistoriska betydelse behöver fördjupas. 
Behovet för Stadsmuseet att kunna arbeta metodiskt även med 
grönområdenas kulturhistoriska värden har bl a accentueras 
i och med stadens uttalade ambition att låta Stockholm växa 
genom framförallt förtätning av ytterstaden. Sedan tidigare 
finns det planeringsunderlag och studier kring ekologiska 
värden liksom kring rekreations- och upplevelsevärden i det 
gröna. Däremot saknas metoder för att beskriva och värdera 
grönområden ur en kulturhistorisk synvinkel.  
Stockholms stadsmuseum påbörjade 2009 ett internt projekt, 
i syfte att komma fram till ett förhållningssätt för Stadsmuseet 
rörande grönområdenas kulturhistoriska värden. Där 
prövades bl a möjligheten att använda Riksantikvarieämbetets 
klassificeringsmetod också på gröna miljöer. Flera av de ovan 
redovisade motiven och värdena vad gäller byggnader går i 
alla fall i teorin att omsätta även på det gröna, medan andra 
sannolikt inte alls är relevanta.  

Fler aktörer behövs 
Under arbetets gång framkom det behov av att bredda 
frågeställningen och involvera fler aktörer i ett 
mellankommunalt samarbete. Mot bakgrund av detta har 
Stadsmuseet tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms 
län, Regionplanekontoret, Stockholms stadsbyggnadskontor, 
Stockholms länsmuseum samt Nacka och Haninge 
kommuner initierat ett projekt kring kulturhistorisk 
värdering av grönområden. Projektet har beviljats medel från 
Regionplanekontoret och länsstyrelsens kulturmiljöanslag och 
förväntas pågå under hösten 2010. 

Projektet syftar till att skapa underlag i planeringsprocessen 
som ytterligare belyser stadens gröna miljöer liksom att 
förmedla kunskap i syfte att bättre värna och utveckla 
regionens grönstruktur. Projektet ligger i linje med riksdagens 
miljökvalitetsmål God bebyggd Miljö, RUFS 2010 och den 
nyligen antagna översiktsplanen. 
 
Landskapskonventionen 
Projektmålet överensstämmer också med den Europeiska 
landskapskonventionen som avser landskapet i vid mening. 
Landskapskonventionen kräver att landskapet ska erkännas som 
en väsentlig beståndsdel i människornas omgivningar, som ett 
uttryck för mångfalden i människors gemensamma natur- och 
kulturarv och som en grund för identitet. Konventionen både 
erkänner landskapets betydelse för människors välbefinnande 
och bidrar till att säkra den demokratiska processen.  
Här finns förutsättningar att utveckla nya arbetssätt där 
kulturmiljövärdena på ett naturligt sätt kommer in.

Kunskapsuppbyggnad, kommunikation, förmedling och 
tillgång till information är grundläggande när det gäller 
människors förståelse för och medvetenhet om landskap och 
landskapens värden. Landskapet och den gröna miljön besitter 
en mängd olika värden och vinster; sociala, hälsoaspekter, 
ekologiska, klimatmässiga och kulturhistoriska. Genom att vi 
blir bättre på att förstå och beskriva dessa värden, ges underlag 
för att värna och utveckla våra värdefulla gröna miljöer. Vi måste 
också kunna beskriva värden bättre för att fler människor ska 
kunna ta en aktiv del i förändringsprocessen.  
 
Ann-Charlotte Backlund och Klara Johansson är Stadsantikvarie, 
resp antikvarie vid Stockholms stadsmuseum 
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Tallar, bergknallar och öppna gräsytor skapar 
smalhusstadens gröna mellanrum. Hammarbyhöjden i 
södra Stockholm. 
Foto: Josefine Bolander, Stockholms stadsmuseum

Ljus, luft och plats för lek var viktiga komponenter i den  
sk Stockholmsskolans parkplanering.  
Reimersholme i Stockholm. 
Foto: Lennart af Petersens, 1946, Stockholms stadsmuseum
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2012

nKs-möte

gatukontorsdagar 2012 Luleå

iFme board meeting 3/6 Finlandiahuset Helsingfors

Årsmöte FKt 4/6 Helsingfors

iFme världskongress 4–8/6 Helsingfors, Tallinn 7/6 
Stockholm 8/6

Finlandiahuset

Kommunalteknik 2012 6–8/6 Stockholm/Tallinn/Helsingfors

nKs-möte Hösten Danmark

2011

iFme board meeting mars/april Tromsö, Norge

Finlands kommuntekniska för. Årsmöte 19–21/5 Åbo

gatukontorsdagar 2011 3–5/5 Lund

nKs-möte Våren Norge

Kommunalteknik 2011 7–8/9 Linköping

nKs-möte september Linköping

iFme board meeting 24–28/10 IMESA 75th  Jubilee Conference Johannesburg

Du besöker väl  

vår nya hemsida

stadsbyggnad.org?

2010

styrelsemöte 7/9 14 18 Skeppsbron 2 Malmö Lokal anvisas på 
plats

Kommittémöten 8/9 8 10 Skeppsbron 2 Malmö Malmö Börshus

Kommunalteknik 2010 8–9/9 11 16 Skeppsbron 2 Malmö Malmö Börshus

smtr gatukommittén 14/9 10 16 Hornsgatan 20 Stockholm Sveriges Kommuner 
och Landsting

danmarks Kom.tekn. Chefsfor. Årsmöte 23/9 12 20 Sören Kirkegaards Plads 1 Köpenhamn Kongelige Bibliotek

danmarks Kom.tekn. Chefsfor. Årsmöte 24/9 9 14 Amager Boulevard Köpenhamn SAS Radisson  
Scandinavia

nKs-möte 28/9 Tallinn Light Festival

eame:s årsmöte 29/9 Tallinn

Fu smtr med sKl 7/10 10 12

smtr trafikkommittén 27–28/10 18 21 Örebro

smtr meX-kommittén 9/11 18 21 Lund

meX-dagarna 2010 10/11 9 17 Stortorget 9 Lund

meX-dagarna 2010 11/11 8.30 16 Stortorget 9 Lund

smtr lantmäterikommittén 23/11 10.30 18  Fleminggatan 4 Stockholm Tekniska  
Nämndhuset

Kommunala lantmäteridagarna 2010 24/11 9 17 Citykonferensen Ingenjörshuset 
Malmskillnadsgatan 46

Stockholm Polhemssalen

Kommunala lantmäteridagarna 2010 
block 1

25/11 9.30 16 Citykonferensen Ingenjörshuset 
Malmskillnadsgatan 46

Stockholm Polhemssalen

Kommunala lantmäteridagarna 2010 
block 2

25/11 9 16 Citykonferensen Ingenjörshuset 
Malmskillnadsgatan 46

Stockholm Celsiussalen

Kt:s strategidagar 2010 2–3/12 Vasaplan Umeå Folkets hus

styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.) 3/12 13 15 Vasaplan Umeå Folkets hus

Kalendarium
svensKa Kommunal-teKnisKa Föreningen Kt

ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under länken Kalendariet

Datum start slut Adress Stad/Land Plats

iFme världskongress juni 2015 Christchurch Nya Zealand( )
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GEOSECMA Informatör
– skapa anpassade webbtjänster som gör informationen enkel att sprida

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

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

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

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

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

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

Ev retur till:
Stadsbyggnad
Mäster Samuelsgatan 49
111 57 Stockholm 
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