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Grundrecept för 
infrastruktur

Många intressanta projekt pågår i landet 

med nya exploateringsområden, 

vägutbyggnader och järnvägssatsningar för 

bostäder, arbetsplatser och transporter till en växande 

befolkning, Arbetet blir än mer komplext då det också 

kräver internationellt hänsynstagande för framtida 

utveckling och tillväxt.

Vi är alla inom det kommunaltekniska området 

delaktiga i dessa förändringar, oavsett om det gäller 

kommunala eller statliga investeringar. I dagens 

infrastruktursatsningar har kommunerna en allt 

viktigare roll, både i förankring och planläggning och 

inte minst finansiering.

Vi får inte glömma befintlig struktur, då den står 

för huvudparten av det vi bygger vidare på. Det 

är lätt att inspireras och entusiasmeras av allt 

nyskapande och konstruerande, men det är viktigt 

att inte tappa helhetssynen. Gamla strukturer kan 

få nya användningsområden och nya värden. Drift 

och underhåll måste prioriteras så att inte tidigare 

investeringar går förlorade och att avsedd funktion 

och kvalitet upprätthålls.

Det är lätt att koppla infrastruktur till ingenjörskonst 

och byggnadsteknik, men dagens och morgondagens 

infrastruktur kräver allt större hänsyn till miljö 

och klimat, det påminns vi om både genom de 

översvämningar och stormar som drabbat oss 

direkt, men även genom den föränderliga globala 

klimatbilden. 

God infrastruktur förutsätter hänsynstagande till 

funktion, teknik, innovation, estetik, miljö, ekonomi, 

drift och underhåll. Detta är ett grundrecept som kan 

krydda ytterligare.

Infrastruktur är en viktig bas i samhällsbyggandet 

och för att den ska bli berikande så är det viktigt 

med samverkan mellanm alla kompetenser inom det 

kommunaltekniska området för att uppnå hållbara 

och långsiktiga lösningar.
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Samhällsnytta varje 
dag dygnet runt

Nya lösningar ger nya möjligheter till pålitlig och 
effektiv samhällsservice.

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

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.

Tekis är en ledande 
leverantör av IT-stöd för 
kommunal verksamhet.

Vår produktportfölj är 
bred och delas in i fem 
områden

Tekis-LV
  Lokal Vägdata

Tekis-FB
  Fastigheter och Befolkning

Tekis-VM
  Vatten och mark

Tekis-R
  Ärende

Tekis-G
  Generella

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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ävlingar och utredningar, idéproduktion och nya 
studier har pågått i 20 år.  Förra gången Slussen 
byggdes om tog det 40 år. Frågan är om man nu 
nått längre än till pausvilan mellan första och 

andra halvlek. 
Pressen på kommunens politiker blir allt större och i juni 

i år tog fullmäktige ett genomförandebeslut som lägger fast 
trafiklösningen och inte är ”föremål för vidare utredning eller 
beslut”. 

Hur fast ett sådant beslut kan vara är dock tveksamt. 
- Självklart kan politiska beslut ändras. Andra politiska 
prioriteringar eller en förändrad politisk majoritet har alltid 
sitt handlingsutrymme, säger Rutger von Essen, docent i 
offentlig rätt vid Stockholms universitet. 
 

Söderlunds och Axén Olins svek 
I trafiklösningen med bilar och kollektivtrafik i flera plan 
och i flera riktningar finns merparten av grovjobbet med nya 
Slussen. Grunderna är det förslag från Nyréns arkitektkontor 
som vann tävlingen 2004. Johan Nyrén, som var ansvarig 
arkitekt då, är erkänt skicklig på det som krävdes: svåra 
strukturer, måttkedjor och fiffiga lösningar. 

Men den nöt som återstår att knäcka är gestaltningen av 
stadsrummen. Den delen i Nyréns förslag ville politikerna 
inte godkänna. Stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund 
(M) meddelade i maj 2008, sedan han oväntat annonserat 
sin avgång strax innan, att han gett gestaltningsuppdraget 
till nya arkitektkontor. Det var två prestigefyllda och dyra 
kontor, Jean Nouvel i Paris och Foster+Partners i London 
och två svenska och ett danskt kontor som nu fick ta fram 

T

SluSSen  – en saga utan (lyckligt?) slut

TEMA  Infrastruktur

Trafikkarusellen rasar, betongen vittrar, busshållplatser flyttas bort från farliga lägen och 
miljonerna rullar. Stockholms stad har svårt att hantera den stora och komplexa uppgiften att 
bygga om stadsmiljön och trafiklösningarna runt Slussen i Söderström. 
Kajsa Althén, frilansjournalist 
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mot tjänstemännens rekommendationer (de förordade danska Big) valde politikerna 2009 förslaget från foster/Berg. 
Här tycks grundkursen i arkitektur vara bortglömd, förslaget ansluter knappast till platsens själ. tät bebyggelse på 
södersidan, en kraftigt höjd gatunivå vid hörnet skeppsbron/munkbron och förlorade utblickar utmärker idén som inte 
formats av norman foster, den internationella stjärnarkitekten som staden hoppats få. mervärde i form av hus för kultur 
har ersatts av kontorshus ovanpå en mur med en höjd motsvarande ett 4-våningshus.

nya förslag. Bara några veckor tidigare hade 
finansborgarrådet Kristina Axén Olin (M) 
brådstörtat meddelat sin avgång. 

Stadens två ledande politiker hade därmed 
lämnat ifrån sig ansvaret för både finanser och 
stadsbyggnadsfrågor mitt i mandatperioden. 
De hade beräknat projektets kostnader till 4 
miljarder - nu två år senare har det stigit med 
100 procent och beräknas till 8 miljarder.

- Vi är angelägna om att få byggnadsverk 
som sätter avtryck och blir unika i den 
expanderande stad som vi nu förverkligar, 
slog Mikael Söderlund fast och han framhöll 
samtidigt att Slussen skulle bli en plats man 
vistas på snarare än tar sig förbi.

Tjänstemännen skrev programmet för det 
nya arkitekturuppdraget och betonade vikten 
av att utformningen skulle göra det möjligt 
att förstå stadens historiska framväxt och 
dess förändringar. Dessutom att värdefulla 
utblickar och kontakten med vattnet togs till 
vara. 

”Slussenprojektet ska nu ges en ny, attraktiv 
helhetsgestaltning! Slussen är en offentlig plats 
av stort värde för Stockholm, en mötesplats 
som bör bjuda både ett spännande innehåll 
och en elegant gestaltning. Läget som historisk 
entré till Stockholm och förbindelselänk 
mellan Södermalm och Gamla Stan är unikt 
och viktigt i staden”. Så inleds programmet 
och fortsätter: ”Gestaltningen av Slussen skall 
anpassas till landskapet och dess dramatiska 
naturelement. Slussen har resurser att bli en 
fantastisk vistelseplats i ett unikt vattenläge 
på historisk mark. De nya arkitekturuppdrag 
som nu tar sin början har som främsta syfte 
att visa en helhetsutformning som på ett 
intelligent och spännande sätt utnyttjar 
platsen potential.”

Programmet kräver lösningar kring flera 
funktioner och att passager över vattnet 
även i framtiden skall vara låga. Dessutom 
vill staden lyfta in handel, kultur och nya 
mötesplatser. Ett scenkonstens hus, ett 
stadsstudiecenter och en stor samlingsplats 
utomhus står på önskelistan. Den populära 
bryggan i kvällssol vid Kornhamns kaj lyfter 
programmet fram som exempel på den 
potential som finns för en rekreationsplats.  
Möjligheten att pröva arbetsplatser, att flytta 

fram Södermalms stadsfront i nya byggvolymer 
och därmed ge utrymme för ett bredare utbud 
av verksamheter bör testas i det fortsatta 
arbetet skriver kommunens tjänstemän: 
”Men stadsbild och kulturhistoriska 
hänsynstaganden får ge begränsningar för 
bebyggelsens volymer”. 

De fem nya förslagen ställdes ut på 
Stadsmuseet 2008/2009. Staden erbjöd ingen 
samrådsprocess utan allmänhetens synpunkter 
samlades i en gästbok där Nyréns nya förslag 
(nu med Dag Cavallius som ansvarig arkitekt) 
och Foster/Berg var de som fick mest stöd. 
Men många besökare tycks ha uppfattat det 
hela som vilken museiutställning som helst, 
kommentarerna i gästböckerna är mycket 
skiftande. Det förslag som dominerade 
diskussionen i medierna fanns dock inte 
med, Ny syn på Slussen, som bygger på att 
tunnelbanan grävs ner, visades samtidigt av ett 
galleri i Gamla stan. 
  
Demokratiskt från Nyréns 
Nyréns hade tagit fasta på gestaltningen: 
att göra Slussen till en tillgänglig plats med 
stora estetiska kvaliteter som knutpunkt 
för kommunikationer och som en plats att 
vistas på och söka sig till. Utblickarna mot 
vattnen och staden var bevarade, det fanns 
flera kulturinslag, ett scenkonstens hus, 
ett nytt stadsstudiecentrum och dessutom 
konstinstallationer nere vid själva slussen. 
Mest anslående var en generös, västervänd 
terrasserad samlingsplats ner mot vattnet där 
en flytande scen kunde användas för konserter 
och ”när Sverige vinner hockey-VM” som det 
trosvisst uttrycktes. Platsens organiska form 
betonade det näs som bildades där Södermalm 
mötte Söderström för några tusen år sedan. 
Anpassning till naturen gjorde också att 
öppenheten upp mot förkastningsbranten och 
berget värnades i förslaget.  

Lösningarna för bussterminalen gav en låg 
gatunivå framför KF-husen/Glashuset. Den 
skymde inte fasaderna och sträckte sig ut mot 
vattnet.
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Nyréns förslag skulle 
kunna kategoriseras som 
det Demokratiska. Slussen 
blir en plats för alla, på 
den stora samlingsplatsen, 
i kulturens byggnader 
och med korta avstånd 
vid omstigning för 
trafikanterna. 
 
Kommersiellt från 
Foster+Partners/
Berg Arkitektkontor 
Förslaget tog fasta på en 
omfattande ny bebyggelse, 
på arbetsplatser och på 
att ge Slussen en mycket 
hög, mer konventionell 
stadsfront. Förslaget 
tog bort det historiska 
panoramat mot Söder 
med huskroppar så höga 
att t o m Stomatolskylten 
skymdes, en förändring i 
enlighet med samtidens 
allmänna urbana 

storstadsideal.
Programmets krav på elegant gestaltning 

uppfylldes främst av de smala gångbroarna i väster 
över slussrännan som toppades av en stor dramatisk 
”loop” med ytterligare promenadvägar i en stor, vid 
båge.

Vistelseplatser var i första hand stråk över och 
längs med vattenytorna. En samlingsplats med scen 
placerades i norrläge nedanför en ny byggnad ovanpå 
den långa muren längs södersidan, mellan den breda 
körbanan för bilar i öster och den nya loopen för 
fotgängare.

Förslagets utgångspunkter var ny tät bebyggelse i 
tydlig kvartersformering och större slutenhet. Stadsmuseet 
(Tessins 1600-talspalats) kompletterades med en 
motstående byggnad, också med två flyglar som skulle 
osynliggöra palatset än mer än vad tunnelbanans höjdnivå 
åstadkommit. Kultur- och naturhistoriska värden fick en 
undanskymd plats.

Foster/Bergs förslag kan karakteriseras som det 
Ekonomiska. Det skulle ge goda inkomster för de 

fastighetsbolag som kunde hyra ut kontorslokaler i 
bästa kommunikativa läge – dessutom med utsikt över 
Stockholms inlopp/Mälaren. För kommunen skulle 
förslaget innebära inkomster i form av många byggrätter. I 
dag uppskattas de till ca 10 procent av kostnaden. 
 
Långsiktigt från Idealisterna 
Omdaningen av Slussen har väckt ett större folkligt 
engagemang än alla andra stadsbyggnadsfrågor de senaste 
åren. DN:s stockholmskännare Lars Epstein har jämfört 
debatten med striden om almarna i Kungsträdgården och 
många ideella, mycket kunniga aktörer har bidragit till att 
fördjupa diskussionen. Så har en grupp erfarna arkitekter i 
samarbete med tekniker på bl a KTH, tagit fram ett förslag 
med helt andra, möjligen mer moderna utgångspunkter.

Klimatförändringarna kommer att påverka 
vattenstånden i både Mälaren och Saltsjön redan de 
närmaste decennierna. Om (eller kanske när) vattennivån 
stiger samtidigt i Mälaren och Saltsjön riskerar vattnet 
att svämma över vid kajen i Gamla Stan och förvandla 
tunnelbanan till en golvbrunn. Vid stark västlig vind 
blir effekten ännu kraftigare. Vattenfrågan är en separat 
del av stadsplaneärendet, men arkitektgruppen som 
kallar sig Idealisterna har haft vattennivåerna som en av 
utgångspunkterna för sitt eget förslag, Ny syn på Slussen.
De hävdar att man skall använda tillfället om Slussen skall 
rivas och gräva ner tunnelbanan under vattnet. Pengarna 
satsas istället på att gräva ner tunnelbanan under vattnet. 
Det beräknas kosta ca 7 miljarder och skulle, förutom 
ökad effektivitet och full säkerhet mot översvämning i 
tunnelbanan, skapa nya förutsättningar för lösningar av 
trafikfrågorna och stadsrummens utformning genom 
att vattenytan frigörs och att den dramatiska höjning av 
marknivån som tunnelbanan skapat försvinner.

- De säkerhetsmarginaler man räknar med i projektet är 
ytterligt små i förhållande till naturkrafterna, varnar Svante 
Forsström, en av arkitekterna. Egentligen vet alla att det 
kommer att bli problem, men de lägger kommunen i knät 
på våra barnbarn.  
Mälaren är dricksvattentäkt för ca 2 miljoner personer, om 
vattennivån i Saltsjön/Östersjön stiger med över ca 70 cm 
förstörs dricksvattnet av saltvatteninträngningen och mot 
detta finns ingen beredskap i de nuvarande planerna.

Idealisternas förslag kan karakteriseras som det 
Långsiktiga. Sommaren 2010 har genom sina långa 
värmeperioder och mycket stora regnmängder i stora delar 
av Europa visat på framsynthetens nödvändighet. 

Idealisterna utgår från högre 
kommande vattennivåer. De 
driver frågan att tunnelbanan 
kommer att behöva grävas ner 
och att tillfället bör utnyttjas 
då Slussen nu måste göras om. 
Övre bild: Vattenspegeln enligt 
Foster/Bergs förslag. Mitten: 
En nedgrävd tunnelbana ger 
en större vattenspegel. Undre 
bild: på sikt öppnar förslaget 
för andra lösningar för både 
biltrafik (Centralbron) och 
järnväg. 

TEMA Infrastruktur

Vid samrådet 2010 valde stadsbyggnadskontoret att inte redovisa att 
Foster/Berg innebär att utblickarna mot vattnen försvinner. En bred och 

kunnig opinion har granskat konsekvenserna och kunnat konstatera 
att bl a utblicken mot Saltsjön under Katarinahissen försvinner. Nu 

pågår ännu en bearbetning inför detaljplanen som skall vara klar fjärde 
kvartalet 2010. 

Fotomontage: Roberto Alvarez
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mer info:  
Kommunens hemsida:  www.stockholm.se/slussen 
Mediedebatten under 2010 finns samlad på:  www.slussen.nu 
Mer om de tre förslag artikeln redovisar: 
www.nyrens.se 
http://www.bergark.se 
www.forsstrom.se/uploads/katalog_SLUSSEN.pdf 

Betongalliansen 
2009 beslöt kommunen att ta förslaget från Foster/
Berg. Det bearbetades, bl a genom att den stora 
loopen togs bort, ställdes ut i en samrådsprocess 
vintern 2010 och möttes av ett ramaskri. En mycket 
kvalificerad kritikerkår tvingade tillsammans med 
en bred aktiviströrelse politikerna till reträtt. Tre 
borgerliga partier (förutom C) och S deklarerade 
inför valet att man ville ta bort ett av husen: 
den enda satsningen på kulturlivet som återstod 
och att den höga och breda ”motorvägen” i öster 
skulle bli smalare. Beskeden är utmärkande för 
stockholmpolitiken. Den har länge dominerats av en 
ohelig allians mellan M och S kring stora frågor, ett 
samarbete som lämnar andra partier utanför och ofta 
kallas Betongalliansen.

De starka protesterna har gjort att taxametern 
tickat i gång igen hos Foster i London och hos Berg 
Arkitektkontor, där ett tiotal arbetsgrupper nu gör 
omarbetningar inför den detaljplan som troligen 
kommer att försenas. Överensstämmelsen med 
kommunens program tycks bli allt mindre, men det 
håller Bergs Arkitektkontor inte med om. 
- Vi har självklart hållit oss till programmet och 
jobbar nu intensivt mot detaljplaneprocessen, säger 
VD Svante Berg. 
 
Livsnerv 
Kommunens och Foster/Bergs plan har rört vid 
en livsnerv hos många stockholmare. Att värna 
utblickarna, det öppna stadsrummet och den 
historiska miljön har lyfts fram hos de nära 1 200 svar 
som kom in i samrådsprocessen (då är inte namnen 
på alla listor inräknade).

Till de som är bekymrade hör också Länsstyrelsen 

som ser risker för att det riksintresse som 
Slussenmiljön utgör skall skadas. Man höjer ett 
varnande finger mot omfattningen av den nya 
bebyggelsen, mot den hotade läsbarheten i landskapet 
och mot hur näset gestaltats.

Ett av kommunens viktigaste argument för 
utbyggnader I Stockholm är en prognos på en 
befolkningsökning med ca 400 000 personer de 
närmaste 20 åren i regionen. Men detta kan också ses 
som en ren politisk ambition. Även stora kommuner 
slåss i dag för nya medborgare, dvs nya skatteintäkter. 
Storstäder kräver stora investeringar och satsningen 
Förbifart Stockholm är ett projekt på nära 30 
miljarder.  

Stockholms finansiella hantering har nyligen 
kritiserats skarpt av Svensk Kommunrating som gett 
stan sitt nästa lägsta betyg. Kritiken bygger på att 
staden sedan länge sålt ut sina produktiva tillgångar 
(fastigheter, mark och bolag) och att den inte för 
en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Kritiken 
har irriterat kommunen som riskerar att förlora 
investerare och man har hotat med stämning.

Frågan om Slussen handlar om betydligt mer än 
arkitekternas diskussioner – den är en långsiktig 
kultur- och ekonomipolitisk fråga.   
  
 

<<

Nya Nyréns 2008 tog fasta på det 
utvecklade kulturliv i Stockholm 
som programmet föreskrev. Staden 
diskuterade både ett nytt Operahus 
och stadsbiblioteket, vilket förslaget 
tog fasta på. 
-Vi ville se Slussen som en plats där 
det kokade, säger Dag Cavallius. I 
en bearbetning skulle vi nog se över 
storleken på de öppna platserna 
och glastornens arkitektur. Men 
jag skulle också vilja undersöka 
möjligheter till ett varierat innehåll 
i de underbyggda delarna, i 
gallerian. 
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debatt:

lussen I Stockholm upplevs som otrygg och ful 
för att den är vanvårdad och förfallen. Normalt 
underhållt och reguljära reparationer av Slussen 
avstannade redan på 70-talet. Föreställ er att man 

målade Slussengångarna, satte tillbaka väggar och dörrar, 
lagade alla hål och återställde glaskupolen och de eleganta 
neonskyltarna, och fyllde  lokalerna med “kommers och 
kultur” som politikerna talar om! Om Slussen i Stockholm 
får finnas kvar som historisk miljö, gentrifieras (social 
statushöjning av ett stadsområde genom nybyggen eller 
inflyttning av nya invånare med höga inkomster). och 
restaureras kan den bli något mycket unikt och attraktivt. 

Slussen ingår i det så kallade ”riksintresset” och skall 
skyddas enligt Boverkets och Riksantikvarieämbetets 
föreskrifter. De vill bevara vissa delar av stadsbebyggelsen  
för att man skall kunna förstå en stads egen unika 
historia. Slussen är också ett turistmål som dagligen 
besöks bl a av kryssningspassagerare  från hela världen. 
För Stockholms kommuns del innebär turismen en hel 
del pengar. Båtturisterna spenderar i snitt 1100 kronor per 
person och dag. De ilandstigande kryssnings-turisterna 
spenderade förra året tillsammans runt 120 miljarder. (Källa: 
nätpublikationen webbfinanser). 

Det som lockar turister från hela världen till Stockholm 
är just äldre bebyggelse som saknas i USA, och individuella  
byggnadsverk som inte har någon motsvarighet i det övriga 
Europa. Vid invigningen i oktober 1935 kallades Slussen 
en världshändelse, ett ingenjörsmässigt och formmässigt 

mästerverk.  När man besökte Stockholm, ville man se 
tre saker, berättar äldre nu levande stadsmedborgare : 
Stadshuset, Slottet, och Slussen.

Stockholmarna lyckönskades till sin nya Sluss av den 
franska världsberömda skulptören och arkitekten Le 
Corbusier, som uttryckte sin förtjusning i ett personligt brev 
till konstruktören Tage William Olsson:

 “Ni i Stockholm, har gjort den moderna 
tidens första stora verk, trafikknuten Slussen”

Anläggningen  närmar sig 70 år, och kan kallas 
“halvantik”, eller med ett populärare ord “vintage”. Trots 
att man då, liksom idag, jämförde sig med föregående 
tider, fanns ett genuint kunnande och historiekunskap 
som bakades in i det nya på ett sätt som inte riktigt har sin 
motsvarighet i vår tid. Tage William Olsson hade t ex den 
Italienska konstnären och 1600-tals-arkitekten Bernini som 
förebild, (han som ritade Spanska trappan i Rom), och han 
använde dessa influenser i Slussen-bygget. 

Normalt underhållt och reguljära reparationer av Slussen 
avstannade redan på 70-talet, enligt äldre medborgare 
jag pratat med. Då tröstade sig politiker med att de skulle 
riva Slussen och bygga ett “köptempel” där,  sedan de 
blivit hindrade att riva Riksdagshuset i samma syfte. 
Riksdagshuset sades vara omöjligt att rädda, men pålades.  
Även Gamla stan sjönk och sades inte gå att rädda men 
pålades senare. 

En varsam restaurering av den klassiska funkis-Slussen från 1935 vore det bästa för Sverige. Ett 
historielöst nybygge av det slag som just nu planeras har i det här sammanhanget inget värde alls. 
Det så kallade Foster/Bergförslaget är hastigt ihopkommet, berättar inget om Stockholms historia 
och saknar egna estetiska idéer  
Av Sofie Björck

slussen 
– turistmagnet eller ett nytt ”Plattan”?

S

TEMA Infrastruktur

»Det som nu planeras har inget värde alls«
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Nu  står Slussen i blickfånget, den sjunker med 4 mm/år, 
men det går att lösa med pålning.  Som alla byggnade behöver 
den underhåll och reparationer. Vattenavbördning för ökat 
vattenflöde, om behovet skulle uppstå, kan göras via Södertälje. 

Nytt förslag utan värde
“Byggnader och miljöer med anknytning till konstnärliga verk 
och historiska personer” anges i en skrivelse från Länsstyrelsen i 
maj 2008 som en viktig punkt att ta hänsyn till i bedömningar 
som berör riksintresset 

Det  planerade förslaget från Foster/Berg Arkitekter, “Nya 
Slussen” berättar ingenting om Stockholms historia, och 
har ingen anknytning till någon berömd person eller verk i 
konsthistorien.I det här sammanhanget har det inget värde alls 
och skulle dessutom vara ointressant för turisterna. 

“Nya Slussen” förstör det estetiska intrycket från 
hamninloppet. Det är ingen vacker syn att mötas av en 
betongplatta som skjuter ut 20 meter över den nuvarande 
kustlinjen. 

Bygget beräknas kosta totalt 9 miljarder (Källa: stadens 
hemsida). Även om man räknar med exploateringskontorets 
optimistiska siffor om en livslängd för nybygget på 100 år, 
blir byggkostnaden för den planerade anläggningen 90 
miljoner kronor om året under dess livstid. Till detta kommer 
driftskostnaden på 55 miljoner kronor om året. 

Detta planeras samtidigt som man har en överexploatering 
av gallerior; den ganska nya “Skrapan” har svårt att hitta 
hyresgäster.

Kommunen har i sommar  satsat 250.000 kronor på 
organisationen “City i samverkan” för att minska brottsligheten 
på Sergels torg. Samtidigt planerar man aningslöst för att 
göra “nya Slussen” till en miljö som personer som arbetat med 
“Plattans” miljö menar skulle bli en ny, liknande negativ och 
brottsframkallande miljö. 

I det här perspektivet är de 15-20 miljoner om året som det 
sägs kosta att knacka bort lös betong på nuvarande Slussen 
ingenting. Man har inte räknat med att nuvarande Slussen 
också borde få ha en driftskostnad, utan den förutsätts vara helt 
kostnadsfri. 

Allt man gör åt hålen är att spränga med borr i dem. (källa: 
stadens hemsida) Detta borde ju rimligtvis exponera armeringen 
ännu mer för rost.

Slussen upplevs som otrygg och ful för att den är vanvårdad 
och förfallen. Den har fula skyltar, fula slarviga lagningar, 
sönderborrade hål, lokaler som är övergivna eller vars innehåll är 
ointressant för medborgarna. 

Ett nytt “Plattan”
Föreställ er i stället att man målade Slussengångarna, satte 
tillbaka väggar och dörrar, lagade alla hål och återställde 
glaskupolen och de eleganta neonskyltarna, och fyllde  lokalerna 
med “kommers och kultur” som politikerna talar om. 

Jag tänker mig en restaurang i Kolingsborg i stället för Bergs 
arkitektfirma som nu belägrar den, ett bibliotek inrymt i den 

kommersiella lokalen, med skyltfönster som vetter ut mot torget 
och slussningen. Vilstolar, och låga blomlådor lämnar utsikten 
fri. Efter att gångarna har fått tillbaks sina väggar och dörrar, 
skulle de liksom Sturegallerian hållas låsta om natten för att 
undvika skadegörelse.

Om man behöver riva och nyuppföra vissa delar, kan det 
göras enkelt genom att den delen som återuppbyggs stängs av och 
trafiken leds om i övriga Slussen. Slussen är nämligen byggd med 
tanke på att reparationer eller ombyggnad av enskilda sektioner 
skall kunna genomföras på detta vis.  Små förändringar och 
moderniseringar kan göras efter smak och behov och praktiska 
problem kan lösas under resans gång. .

Riksdagshuset, Visby ringmur, Gamla Stan, 
Munchenbryggeriet. Tidigare rivningshotade,och officiellt 
dödsmärkta, idag kommersiellt eftertraktade, exklusiva miljöer. 
Tendensen är tydlig. Om Slussen i Stockholm får finnas kvar 
som historisk miljö, gentrifieras och restaureras kan den bli något 
mycket unikt och attraktivt. 

Sofie Björck är fil.kand i musikvetenskap och idéhistoria. Ansvarig 
för press- och internet-kampanjen “Rädda Slussen”, arrangör av 
manifestationen för Slussen i våras.

<<

Vill ni bli vår

112:e kund?

 EDP ByggReda

Kontakta marknad@edpconsult.se

www.edpconsult.se

»Det som nu planeras har inget värde alls«



Den regionala utvecklingsplanen för länet 
(RUFS 2010) klubbades i juni och är ett 
samhällskontrakt fyllt av idéer för länets 
framtida tillväxt.

- Det är inte en bindande plan, men en plan som 
ger oss uppdraget att jobba vidare med den regionala 
utvecklingen, understryker Jan Ove Östbrink

Mötesplatser med social balans är en av de bärande 
idéerna. Regionen har fått i uppdrag att minska 
skillnader mellan både områden och människor för 
att stärka sammanhållnigen. I klartext betyder det att 
segregationen måste minska.

- Vi tror att nyckeln är att undanröja hindren för 
människor att skaffa utbildning och arbete. Tyvärr har 
vi varit sämre på att ta vara på människors potential 
än exempelvis Kanada som tagit emot lika många 
människor från andra länder som vi.

Mötesplatserna som föreslås är stora stadsliknande 
kärnor kring Stockholms nya hästskoformade ringled

- Södertörnsleden och Förbifart Stockholm - alltså 
fortsatt utveckling av kärnorna kring bl a Arlanda, 
Täby/Arninge, Barkarby, Kungens kurva. Men även 
mindre mötesplatser anses viktiga.  

- Själv tycker jag att Nytorget, Globen, Sergels 
torg och Kulturhuset är bra exempel, säger Jan-Ove 
Östbrink. 

Rufs har också släppt en delrapport kallad 
”Mötesplatser i Stockholmsregionen”, som Göran Cars, 
professor i samhällsbyggnad vid KTH, ansvarat för. 
Han konstaterar att kommunerna redan ändrat sitt 
fokus:-Förr sa de bara att de hade ledig industrimark, 
idag säger de att de har mötesplatser.

Och det är dessa platser som stärker kommunernas 
identitet och attraktivitet.

- Men tyvärr är kommunerna fortfarande dåliga på att 
lansera dem, de har ofta en deppig bild av sitt centrum 
eller en sjabbig stadspark på hemsidan, säger Göran Cars.

En mötesplats kan vara allt från en bra skola till ett 
köpcentrum. Men det finns vissa tydliga indikatorer som 
krävs för att platsen ska bli ett bra ställe: 
vi ska interagera med varandra och vi ska kunna se och 
bli sedda. 

Planera för förändring 
Eftersom staden ständigt är i förändring måste 
också planerarna tänka nytt. Förr i tiden hade vi mer 
vardagsliv utomhus än idag, då vi har större lägenheter 
och bättre kommunikationer.  För att bli attraktiva 
måste mötesplatserna numera fyllas med lockande 
evenemang. Och Göran Cars pekar på att kommunerna 
även måste tänka på att alltid planera för förändring, en 
mötesplats är aldrig evig. 

Idag är köpcentrum allt viktigare som träffpunkter, 
men rapporten framhåller att vi måste ha i åtanke att 
besökaren alltid är bevakad med kameror och att där 
finns få informella sittplaser. Det behövs därför andra 
platser som också ger möjlighet till både ytliga och djupa 
möten, som öppna förskolan, en hundrastgård eller till 
och med en tågstation. Möjligheten att vara anonym 
skattas dessutom högt av många människor. 

Kluster och stråk är två andra begrepp som används 
frekvent i rapporten. 

- Kommunerna gör tabbar ibland, de bygger en 
konsertsal eller en park och undrar sen varför ingen 
kommer dit. De måste lära sig hur marknaden fungerar, 
se bara på bilklustret längs E4an vid Kungens kurva, där 
drar alla butiker nytta av varandra, påpekar Cars. 
 

Förr prioriterades bostadsbyggande och tekniska lösningar i regional planering.   Men i 2010 
års upplaga av RUFS står attraktiva livsbetingelser i centrum, berättar Jan-Ove Östbrink, chef för 
regionplaneringen i Stockholms län.  Ett nyckelord är Mötesplatser och begreppet har fått en helt 
egen rapport.

Av Karine Mannerfelt, frilansjournalist och Barbro Larson      
Foto: Barbro Larson

TEMA Infrastruktur

”Reclaim the city”                                              
 som regional strategi

12 STADSBYGGNAD 4 · 2010



13STADSBYGGNAD 5 · 2010

Exemplet Sickla 
Sickla är en annan bra mötesplats i Stockholmsområdet. Det 
är en framgångsrik kombination av köpcentrum, kultur och 
små hantverksbutiker. 

Tidigare ägdes industriområdet, stort som Gamla stan, av 
Atlas Copco, men köptes av Atrium Ljungberg för 425 milj 
kr. Då var Södra Länken redan beslutad och med förbättrad 
kollektivfabrik öppnades det slutna industriområdet i en 
mötesplats för arbete, kultur, handel, service, lärande.

Vd Anders Nylander berättar hur man till och med 
placerat hissarna i ett undanskymt läge, allt för att skapa 
möten mellan människor. Av samma skäl är skolmatsalen 
ersatt av en öppen restaurang.

Ett annat exempel som framhålls är stråket längs 
Hornsgatan med Folkoperan, Mariatorget, musikaffärer och 
kafeer som alla berikar varandra. 
-Men man ska inte planera för mycket, utan i stället 
samarbeta med andra aktörer som näringsliv, kultursfär 
och boende. Ett samspel mellan privat och offentlighet 
samt lyhördhet inför civilsamhället framhålls som en 
framgångsväg.

- Man måste vara tillåtande som i Malmö i Västra 
hamnen. När de unga ville bada och skejta där gjorde 
kommunen det möjligt.

Delrapporten om Mötesplatser debatterades också 
på Arkitekturmuseum i juni, och då lades fokus på 
ytterområdenas förvandling.

-En ort måste ha stark självkänsla för att utveckla 
mötesplatser,  därför krävs dialog med både boende och 
näringsliv, framhöll också samhällsplaneraren Sabin 
Dethorey. Hon pekade på att det idag finns vad hon kallar 
platsdiskriminering i ytterområdena. 

Nummer 2/2010 är här. 
Ladda ner ditt exemplar på www.naisvefa.se.
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- Ofta finns där grönområden utan namn 
och dessutom är det ofta obefintliga vägskyltar i 
miljonprogramsområdena. Om de legat centralt 
hade de märkts ut på ett annat sätt.

Patrik Liljegren, chef för Stockholms 
kulturstrategiska avdelning, som arbetat med 
projekt i stockholmsförorten Husby, pekade på 
liknande fenomen.

- I Husby visade det sig att de flesta verksamheter 
pågick på undanskymda platser i källare, därmed 
försvann mötesplatserna från omgivningens synfält.

Flera deltagare i panelen underströk att de mest 
misskötta delarna av miljonprogramsområdena just 
är mötesplatserna: nedgångna köpcentrum, kyrkor, 
parker och skolor. Detta ska RUFS 2010 förändra.    
Dessutom förespråkar den nya regionplanen att 
regionen i framtiden ska byggas tätare.

- Det går att förena tätare byggande med grön 
kvalitet, tror Jan-Ove Östbrink. 

Han menar att det framför allt är den äldre 
generation som vant sig vid de stora grönområden 
vi har idag, men att den yngre generationen är mer 
urban.

RUFS 2010 innehåller en rekommendation om 
att koldioxidutsläppen ska minskas med 30 procent 
på 20 år.  Målet ska nås genom en kombination av 
ekonomiska styrmedel som trängselskatter och en 
kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken.

För att motarbeta segregationen i länet uppmanas 
offentliga sektorn att öka möjligheter för människor 
från andra länder att komma i arbete. Men även 
den privata sektorn måste delta, påpekar Östbrink, 
och det är en uppgift som landshövningen ska driva 
framöver.

På 60- och 70-talet var jobbet den främsta 
orsaken till att man flyttade. Idag flyttar färre än 20 
procent av den orsaken. 65 procent av de som flyttar 
uppger att skälet är mötesplatser och kulturella 
kvaliteer. Värderingarna har förändrats radikalt! 
Kultur och stadsmiljö är avgörande för attraktionen. 

Mötesplatser uppstår överallt där man delar en 
gemensam upplevelse. Allltså inte bara på caféer 
utan också hållplatser. 

- Skapa fler förseningar i kollektivtrafiken – det 
löser allt… säger Göran Cars halvt på skämt, halvt 
på allvar.

<<

TEMA Infrastruktur

Mötesplatser kan 
se väldigt olika ut 

och inte alltid så 
tillrättalagda som 

planerare ibland 
vill göra dem.
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” Fördelar med SolenWeb 
   är bland annat en snabb 
   och effektiv administration, 
   samt det enkla gränssnittet 
   mot användarna.

Cecilia Pettersson 
GIS-Samordnare 
Haninge Kommun
 

- en del av Addnode

Webbaserad GIS-plattform för framtiden
SolenWeb 

För mer information:
cartesia.se/solenweb

<<

Vi söker

Exploateringsingenjör 
till Mark- och exploateringsenheten

Läs mer på www.strangnas.se
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omkring 20 procent av kommunpolitiker 
och högre kommunala tjänstemän håller 
med om att korruption är vanligt inom 
den egna gruppen. Sverige har skakats 
av flera mutskandaler på senare år. 

Göteborgs kommun, Fastighetskontoret i Stockholms stad, 
landshövdingen på Gotland, landshövdingen i Jämtland samt 
Röda Korset är bara några exempel.

Sverige anses visserligen vara ett av världens minst korrupta 
länder, men det är inte bara mediauppgifter som tyder på att 
problemet är utbrett även här.

Nu är mutlagstiftningen på väg att fräschas upp för att möta 
korruptionshotet. Processen med att ta fram en ny lagstiftning 
är i full gång och den väntas träda i kraft 1 januari 2012. Den 
nya lagstiftningen ska öka tydligheten, till exempel kommer 
bestickning och mutbrott att kallas givande av muta och 
tagande av muta.

Sedan Riksenheten mot korruption, som lyder under 
Åklagarmyndigheten, bildades 2003 har både medvetenheten 
och antalet rättsliga korruptionsfall ökat. Bland statliga 
myndigheter finns ofta policydokument om gåvor. Hos 
vissa är kaffe och bricklunch godtagbart, hos andra är det 
nolltolerans som gäller.  
 
Stort problem i kommunerna 
Korruption är kanske ett ännu större problem på kommunal 
nivå – och troligen också ett växande problem. Det finns flera 
orsaker till detta. 

Ett forskarlag vid Växjö universitet (numera 
Linnéuniversitetet), under ledning av Mats Sjölin professor 
i statsvetenskap, radar upp ett antal skäl: de beställar-
utförarformer, upphandlingsförfaranden och bolagiseringar 
som ingår i New Public Management har ökat möjligheten 
att utnyttja sin ställning som kommunal tjänsteman eller 
förtroendevald för att skaffa sig privata fördelar, inte minst 
eftersom kontrollsystemen inte har utvecklats för att hantera 
den nya situationen. 

Tillfällena till korruption har därmed blivit fler. Risken att 
avslöjas är låg på grund av bland annat kommunrevisionens 
relativa tandlöshet, den bristfälliga insynen i vad som pågår i 
kommunala bolag och – inte minst – att tjänstemännen blir 
allt räddare för att agera ”whistle blowers” när de upptäcker 
korruption.

Forskarlaget har också gjort en enkätundersökning bland 
kommunpolitiker och högre kommunala tjänstemän där var 
tjugonde – fem procent – av de tillfrågade uppger att de någon 
gång varit utsatta för korruptionsförsök. Samtidigt håller runt 
20 procent – en av fem – helt eller delvis med om påståendet 
att det är vanligt med korruption bland kommunala politiker 
och tjänstemän. 
 
Finns ingen beloppsgräns 
Det är inte lätt att definiera vad som är en muta eller inte. 
Det håller Annsofi Agnevik, förbundsjurist på Sveriges 
Kommuner och Landsting, med om.

– Hela tiden måste man vara vaksam. Det är verkligen inte 
enkelt!

Det finns ingen egentlig beloppsgräns för vad som räknas 
som muta. Även en gåva av ringa värde kan, beroende på 
omständigheterna, anses som muta i en rättslig prövning. 

–  I ett fall i Norrköpings tingsrätt som rörde ett 
bostadsanpassningsärende räckte det med kaffe vid ett 
konditoribesök för att det skulle fällas för mutbrott, berättar 
Annsofi Agnevik.

Det behöver inte heller handla om en gåva. Att få bli 
medlem i en förening riskerar till exempel att betraktas som 
en muta. Hur som helst så är det ändå så att ju exklusivare ett 
erbjudande är desto större är risken att det skulle klassas som 
muta i en rättegång.

– Många gånger är till och med en arbetslunch okej, om 
det annars är svårt att hitta tid till att träffa en motpart. Men 
inte för ofta, det är ett riskbeteende – då är det bättre att bjuda 
varannan gång, säger Annsofi Agnevik. 
 
Skilj på lyx och standard 
Det är givetvis också skillnad på att bjudas på lunch på en 
standardrestaurang eller på stadens lyxigaste etablissemang. 
Men som ni har läst så finns det ju ingen exakt gräns för 
belopp och frekvens. Värde kan visserligen vara en indikator 
på om man befinner sig i riskzonen, men det finns ett annat 
analysverktyg: avsikt.

– Det gäller att hela tiden fråga sig ”varför blir jag 
erbjuden det här?”. Tror du att det kan bero på att givaren 
vill påverka hur du utför ditt arbete, till exempel vilka 
beslut du fattar i ett visst ärende, bör du tacka nej, säger 
Annsofi Agnevik. 

Är du mutad? Borde du ha tackat nej till lunchen du bjöds på häromdagen? Svaret är inte knivskarpt, 
men det går att identifiera riskbeteenden. Nu finns en kod som gör det möjligt att analysera ett 
erbjudande och förstå om det är lämpligt att tacka ja. Och en ny mutlag är på väg. 

Av Stefan Ljung, frilansjournalist
Foto: Barbro Larson

muta eller inte 
– så här avgör du
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Att erbjuda förmåner till anställda i offentliga organ som beslutar i pågående ärenden vid 
myndighetsutövning eller offentlig upphandling rörande företaget är otillåtet.

Varningsflaggor – företag bör iaktta särskild försiktighet:

om förmånen har ett högt värde eller ges frekvent

om mottagaren av förmånen har arbetsuppgifter som innefattar 
myndighetsutövning eller offentlig upphandling

om förmånen inte har ett tydligt samband med mottagarens arbete eller uppdrag

om förmånen inte ingår som ett naturligt och nyttigt led 
i mottagarens arbete eller uppdrag

om den anställde eller uppdragstagaren bjuds in till evenemang 
med privat sällskap

om förmånen (av evenemangskaraktär eller liknande) 
riktas till särskilt utvalda personer

om förmånen inte lämnas öppet

om förmånen är oproportionerlig i förhållande till syftet med förmånen

om förmånen avviker från vedertagna umgängesformer 
mellan näringslivet och offentliga organ

om förmånen initieras av mottagaren

företag får inte erbjuda, utlova eller lämna en förmån till anställda eller uppdragstagare i ett annat 
företag eller offentliga organ om förmånen avser exempelvis:

penninggåvor eller liknande

penninglån, ställande av säkerheter, eftergifter av fordringar och 
liknande förmåner som inte är marknadsmässiga

arbete hos mottagaren eller leverans av varor eller tjänster, 
där förmånen är avsedd för privat ändamål

förmåner som är förenade med villkor att utföra något för 
givaren och som inte är godkända av arbets- eller uppdragsgivaren

dold provision/kickback till anställd eller uppdragstagare 
(dvs. annan än företaget)

nöjesresor eller liknande

De förmåner som anges i denna punkt är förmåner som i sig är sådana att de inte är tillåtna. 
Någon särskild otillbörlighetsbedömning behöver därför inte göras. Uppräkningen är inte 
uttömmande.
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Kraven på offentliganställda är extra höga – till 
och med en kopp kaffe kan vara olaglig. Det beror 
dels på att vi som samhällsmedborgare ska känna 
oss säkra på att vi blir behandlade likvärdigt och 
rättssäkert och dels på att vi ska kunna känna 
oss trygga med att de skattepengar vi betalat in 
används på bästa sätt. Alla offentliganställda lyder 
under mutlagstiftningen, inte bara chefer och 
handläggare.

– Även en till synes maktlös person kan anses 
kunna påverka besluten, säger Annsofi Agnevik.

En ytterligare aspekt som inte alla känner till är 
att även gåvor i efterhand, när ett beslut redan har 
fattats, kan räknas som mutbrott. 
 
Företagskod 
En viktig del i arbetet med den nya 
mutlagstiftningen är att en mer detaljerad och 
långtgående företagskod tas fram.

– Företagskoden är en ledtråd om var gränsen 
går och ska kunna användas av, så att säga, båda 
sidor. Genom att känna till vad som står i koden 
så underlättas förståelsen för tjänstemännen, säger 
Annsofi Agnevik.

Företagskoden föreslås förvaltas av näringslivets 
Institutet mot mutor. Koden är en utmärkt hjälp 
om du funderar på att tacka ja eller nej till en gåva 
(se axplock ur koden i rutan intill).

l ä n k t i p s:
Betänkandet av Utredningen om mutor (SOU 2010:38) 
hittar du på: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/75/24/
fd7713d0.pdf 
i den ingår också förslaget till företagskod i dess helhet. 
 
På www.institutetmotmutor.se finns mycket 
vidareläsning, bland annat en rättsfallsbank. 
 
Broschyren ”Om mutor och jäv – en vägledning för 
offentligt anställda” 
kan du ladda ner från http://brs.skl.se/brsbibl/kata_
documents/doc38269_1.pdf 
 
Kontaktuppgifter till Riksenheten mot korruption hittar 
du på: 
http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Nationella-
aklagarkammare-/Riksenheten-mot-korruption/ 
 
Transparency International Sverige, ideell organisation 
som verkar mot mutor: 
http://transparency-se.org 
 
En broschyr om samhällsbyggnadssektorns etiska 
regler och rådet som kontrollerar efterlevnaden kan du 
ladda ner från: 
http://www.byggsektornsetiskaregler.se/files/
pdf/0908_etiska_regler.pdf 
 
Resultat från korruptionsforskningen i Växjö hittar du 
på: 
http://www.vxu.se/svi/org/personalsidor/stv/
andersson_erlingsson_icke_korrupt_stat.pdf

Vi söker

Chef för VA-
avdelningen

www.askersund.se

Ansök via www.offentligajobb.se och läs mer 
om kommunen på www.askersund.se
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 E tt europeiskt nätverk ska bildas med stöd av EU, där 
bl a Kollektivhus Nu ingår. Nästa möte blir sedan i 
Milano 2011. Dessutom utökas det internationella 
samarbetet kring forskning och erfarenhetsutbyte. En 

fyllig konferensrapport blir klar i oktober1.
Intresset för ett någorlunda annorlunda boende med 

mer gemenskap, mindre användning av jordens resurser och 
nya former för samarbete och självstyre fortsätter att växa. 
Idag finns det nya grupper på gång i Stockholm, Malmö, 
Göteborg och på många andra håll. Kollektivboendet är en 
framtidsrörelse, men utan stöd från kommuner och politiker 
kan inte grupperna genomföra sina idéer. 

Det normala i Sverige idag är att stora byggherrar 
bygger bostäder för marknaden. Marknaden definieras via 
marknadsundersökningar och byggarnas egna uppfattningar. 
Men vilken marknadsförare frågar efter behovet av 
gemenskap? Eller av önskemål om lite mindre bostadsyta 
istället för mer gemensamma lokaler? Viken bostadsbyggare 
säljer sina nya lägenheter genom att framhålla de välutformade 
gemensamma lokalerna? Inte många, inte i Sverige i alla fall.  
Genom åren har undersökningar dock visat att det finns 
ett intresse för kollektivt och ekologiskt boende. 2009 var 
exempelvis 10 % intresserade av att bo kollektivt2 enligt en 
svensk undersökning från Temaplan Tyréns. Mest intresserade 
var de unga.

Runt om i världen finns det idag organisationer och 
grupper som arbetar för fler kollektivhus, exempelvis i 
England, Belgien, Italien, Spanien, Finland, Norge, Kanada, 
Australien och Japan

En annorlunda planeringsprocess 
Kollektivhustanken stämmer inte överens med den gängse 
idén om hur alla bör bo och leva. Den ställer inte bara nya krav 
på projekterings- och byggprocessen utan också på stat och 
kommun. Birgit Assarson har skrivit om sina erfarenheter av 
planeringsprocessen för fyra olika kollektivhus. Hon efterlyser 
bl a. en rad insatser från staten och kommunerna:

 
 – En samlad kartläggning av efterfrågan på 

  kollektivhusboende. 
 – Kartläggning av problem och stötestenar som hindrar 

och krånglar till kollektivt boende, inklusive regler och 
  lagstiftning. 

 – Utvärdering av den nya upplåtelseformen kooperativ 
  hyresrätt, som används av flera kollektivhus i Sverige. 

 – Kommunal planering och upplåtelse av tomtmark som 
  stödjer byggandet av kollektivhus. 

 – Kö för kollektivhusintresserade och information om dessa 
hos den kommunala bostadsförmedlingen. 

Det bästa resultatet erhålls när de som ska flytta in 
är med och talar om vad som behövs, påverkar detaljer, 
ifrågasätter lösningar och diskuterar hur huset ska fungera 
innan inflyttningen. Idag tar det ofta fem-tio år från start 
till genomförande, en alldeles för lång tid för de flesta 
bostadssökande. Det krävs dessutom oerhört mycket kraft 
och kunskap av boendegrupper för att driva processen i 
dialog med byggherre, arkitekter, finansiärer, kommunen och 
entreprenörer.

Hur gick det för kollektivHusen?
någorLunda annorLunda

Gemensam matlagning i kollektivhuset Färdknäppen, Stockholm. Varje boende lagar mat eller diskar tre gånger var sjätte vecka. Mellan 30 och 50 personer brukar äta varje dag.

I våras genomförde Kollektivhus Nu och KTH Samhällsplanering den första internationella 
konferensen om kollektivt boende. Över 150 personer från 20 olika länder och alla världsdelar 
deltog.  Konferensen följs upp i oktober i Berlin vid Experimentdays 10. 
Av Kerstin Kärnekull
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Byggherrar, arkitekter och entreprenörer måste bli lyhörda i 
samarbetet med grupper av intresserade blivande boende.

Nya hjälpmedel behövs för att underlätta samarbetet, få 
boendegruppen att ta beslut i rätt skede och att projektera 
så att beslut av olika slag kan tas så sent som möjligt 
utan att man riskerar fördyringar. Allt detta är ovant 
för de flesta konsulter och byggare. Att utveckla 
projekteringsprocessen och göra den mer professionell är 
därför nödvändigt. 
 
Stacken - första jubilaren 
I år firar kollektivhuset Stacken i Göteborg sitt 
fyrtioårsjubileum. 1980 var Stacken något helt nytt, 
ett kollektivhus som byggde på samarbete mellan de 
boende. Äldre kollektivhus, som Hässelby Familjehotell, 
erbjöd service i form av restaurang och barnomsorg med 
anställd personal. Stacken blev inledningen till en lång 
rad av nya kollektivhus under 80-talet. 

Idéerna bakom Stacken formulerades av 
forskargruppen ”Bo i Gemenskap” (BIG) under 
slutet av 1970-talet. Modellen, som kallades ”det 
lilla kollektivhuset”, utgick från 20 – 50 hushåll i 
egna lägenheter och med gemensamma lokaler som 
motsvarade cirka 10 % av bostadsytan. Många var aktiva 
i diskussionerna om ett alternativt boende på den tiden, 
journalister, forskare, arkitekter på bostadsstyrelsen, 
kvinnoorganisationer, allmännyttiga bostadsföretag, 
HSB, politiker och andra.  
 
Inte enbart i Sverige 
När diskussionerna pågick om nya sätt att bo i Sverige 
på 70-talet visste få om att nästan samma idéer var i 
svang i en rad andra länder. Danmark var pionjärlandet. 
De första bofælleskaben3 Sættedammen och Jonstrup 
utanför Köpenhamn blev klara 1972. Idag finns det 
cirka 500, varav över 350 för seniorer och 140 för boende 
i alla åldrar. 

De Wandelmeent in Hilversum stod klart 1977 och det blev 
starten på en omfattande utbyggnad av bogemenskaper eller 
”Centraal Wonen” också i Nederländerna. Idag finns det 10 000 
sådana bostadsgrupper och över hundra kommer till varje år. 

SV Mät

Kollektivhuset Färdknäppens gemensamma lokaler.
1. Entrétorg, 2. Kök, 3. Matsal, 4. Allrum, 5. Vävrum, 
6. Tvättstuga, 7. Verkstad. 
Dessutom finns bl a gästrum, kontor, datarum, 
bastu, motionsrum och takterrass.

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

Läs mer om hur enkelt det är på maetcenter.com

Spartips till landets kommuner

Utmana oss 
på mätning

Tfn: 0771-113 000. www.maetcenter.com
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Cirka 1 % av alla holländare bor i kollektiv i någon form. 
I Tysklands var det inflyttning 1980 i den första 
bogemenskapen. Idag finns det tusentals, men samlade uppgifter 
om hur många de är saknas. 

De danska idéerna spreds till USA via en handbok ”Co-
Housing”4, som byggde på danska exempel. Idag finns det en 
välorganiserad rörelse och mer än 150 ”cohousing projects”.   
I Sverige har utvecklingen fortsatt, bland annat genom ekobyar 
(1990-talet) och kollektivhus för seniorer. Intresset för de senare 
ökar just nu runt om i landet. Mer än trettio år och minst 50 
kollektivhus senare är det roligt att summera erfarenheterna av 
idéerna om det lilla kollektivhuset i Sverige. BiG-gruppen (där 
jag ingår) har besökt alla svenska kollektivhus från de senaste 30 
åren och kan konstatera att modellen fungerar. Den har visat sig 
vara tålig, robust och anpassbar till människors olika önskemål 
och viljor, till innerstad eller förort, hyresrätt eller bostadsrätt, 
nybyggda eller ombyggda hus. 

 
Vad kan kommunerna göra? 
Det finns mycket som kommunerna kan göra. Ett exempel 
är Stockholm stads insatser för trettio år sedan. 1980 
tillsatte kommunstyrelsen en kommitté för att utreda och 
lägga fram förslag om hur kollektiva boendeformer skulle 
kunna förverkligas. Ett resultat var att de tre kommunala 
bostadsbolagen fick i uppdrag att testa olika former av 
kollektivhus och att tio kollektivhus sedan byggdes under 
perioden 1983–93. 

Ett annat exempel är Roskilde kommune i Danmark. De 
inbjuder intresserade grupper som vill bo i bogemenskaper 
att höra av sig för att diskutera lämpliga tomter och de har en 
utmärkt handledning för nedladdning om hur grupper kan 
samarbeta med kommunen, med konsulter och med byggare för 
att skapa sitt gemensamma boende.

Ett tredje utgörs av delstaten Rheinland-Pfalz.  På initiativ 
av Malu Dreyer, delstatsminister för arbete, sociala frågor, 
hälsa, familj och kvinnor startade Röda Korset i Mainz en 
borådgivning 2003 kring bogemenskaper för äldre för hela 
delstaten Rheinland-Pfalz. Rådgivarna samlar intresserade 
och stöttar grupper som vill skapa ett eget boende, för seniorer 
eller för alla generationer. I flera städer arrangeras regelbundet 
»Stammtische« som ger intresserade chans att få träffa 
varandra och starta nya projekt. De arbetar också mycket med 
att informera ledande politiker om bogemenskaper och vikten 
av att stötta brukarinitiativ.  

Forskning som stöd och kunskapskälla 
I Sverige pågick en hel del forskning om kollektivhus från cirka 
1970 till 1993 och resultaten fick stor betydelse både för det 
ökade intresset för kollektivhus under perioden och för att så 

många hus blev byggda. 
På 2000-talet har det kommit två matnyttiga skrifter. 

Formas har finansierat skriften “Kollektivhus idag” av Inga-Lisa 
Sangregorio (2000). Föreningen Kollektivhus Nu har gjort en 
handbok tillsammans med de kommunala bostadsföretagens 
organisation SABO ”Gemenskap och samarbete, att bygga upp 
och bo i kollektivhus” (2008).

1- Vestbro, Dick Urban, (ed), Living together – Cohousing Ideas  
and Realities Around the World. Proceedings from the international collaborative  
housing conference in Stockholm 5-9 May 2010, Kollektivhus Nu and KTH Urban and Regional Studies.

2- Frågan löd: ”Jag kan mycket väl tänka mig att bo i ett kollektiv, där flera hushåll lever och bor tillsammans i 
en gemensam bostad.”. Den undersökta gruppen var 18 – 70 år och intresserad av att bo i lägenhet.

3- Bofælleskab = bogemenskap

4- McCamant, Kathryn and Charles Durrett (1988): Cohousing - A Contemporary Approach to Housing 
Ourselves, Berkeley, California: Habitat Press/Ten Speed Press.

Mer att läsa om konferensen finns i Bo Tillsammans nr 14, 
som kan hämtas från Kollektivhus NU:s hemsida. 
 
Hemsidor: 
www.fardknappen.se 
www.kollektivhus.nu 
www.sockenstugankollektiv.nu  
www.cohousing.org 
http://experimentcity.net/en/excity-europe

Lite mindre lägenhetsyta kan ge många kvadratmeter gemensamma och användbara lokaler enligt BiG (illustation Inger Larsson).

Utbyggnaden av kollektivhus ökade kraftigt under 1980-talet. 2010 blir det inflyttning i Dunderbacken i 
Stockholm . Ytterligare 4-5 projekt kan komma igång de närmaste åren.

Kerstin Kärnekull är arkitekt och medlem i forskargruppen Bo i Gemenskap(BiG). 
Skriver bl a om seniorboende och bor i kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm
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Går det att bygga Den Goda Staden?
Det är en fråga som ställts under de snart sex år då vi samlat, diskuterat och utvecklat kunskap 
om hållbar stadsutveckling.

Vår ambition är att bidra till att vi formar hållbara och väl fungerande städer som erbjuder attraktiva 
livsmiljöer samtidigt som de ska fungera som motorer för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Vad vet vi idag i förhållande till tidigare? Det berättar vi mer om på den avslutande konferensen 
för projektet som hålls i Stockholm den 25-26 november 2010. 

Boka in den redan nu. Till dess hittar du information och mycket av den kunskap vi utvecklat 
tillsammans på: www.trafikverket.se/dengodastaden

Lundberg Hymas AB. Telefon 0910-71 10 00. 
www.lundberghymas.se

 
EN MASKIN MÅNGA JOBB



Skyway - gångtunnlarna har byggts högt i luften så att även 
busstrafiken kan flyta obehindrat. Samtidigt kan det vara 
intressant att kunna titta på trafiken uppifrån utan att riskera 
att bli påkörd.
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De flesta nordiska stadsplanerare drömmer 
åtminstone någon gång om att kunna bygga 
en hel stad under ett enda skyddande tak mot 
regn, vinterkyla och snöstormar. Närmast 
förverkligandet av denna dröm tycks den 
nordamerikanska staden Minneapolis har 
kommit. Här i norsk- och svenskättlingarnas 
amerikanska metropol förbinder ett finurligt 
och mycket miljövänligt system av s.k. Skyways, 
förbindelsegångar och inglasade broar höghusen 
med varandra i stadens centrum. För en 
shoppingrunda eller restaurangbesök behövs 
det knappast vinterkläder ens i januari. Idag 
betecknas Minneapolis som USA:s ”grönaste 
stad”. 
Minneapolis och delstaten Minnesotas 
huvudstad St. Paul, som ligger bara en dryg 
mil öster om Minneapolis, har mest cykelvägar 
per invånare av alla amerikanska städer. 
Alla stadsbussar och servicefordon kör med 
natur- eller biogas. Nyligen köpte staden 19 
hybridbussar. Minneapoliś  centrum och stadens 
flygplats förenas med en modern spårväg. 
Minnesota intar 3:e platsen av delstaterna när det 
gäller etanol- och biodieseltillverkning.  
Svenskbygden 
Det mest iögonenfallande är dock den ständiga 
strömmen av människor, som under en smällkall 
vinterdag vandrar genom Minneapolis otaliga 
gångtunnlar av glas. Under en promenad genom 
Skyways möter jag en grupp skolelever från en 
av stadens skolor, samtliga klädda i blå-gula 

sweatshirts med texten ” Gustavus Adolphus 
College”. I ”svenskbygden” runt Minneapolis/St 
Paul finns flera platser med stark anknytning till 
Sverige,  
Genom Skyways kan invånarna och besökare 
promenera från centrum till de yttre delarna 
av staden utan att bli våta eller kalla. Den som 
tvingas ta bilen till centrum kan parkera den 
flera kvarter bortom cityområdet. Via gångarna 
kan man till fots nå så gott som samtliga 
affärer, restauranger, myndigheter och andra 
administrativa objekt i centrum. En del invånare 
går inte ut alls på en hel månad när det är som 
kallast. 
– Om de bor i utkanten av cityområdet kan de 
gå till jobbet i gångarna, handla maten, träffa 
sina vänner på caféer, gå på gym eller bio utan 
att behöva gå ut i kylan. På sommaren är det 
luftkonditionering som gäller i gångarna och 
då behöver man inte gå ut i värmen som här 
kan stiga till 35+ grader, berättar delstaten 
Minnesotas stadsbyggnadsdirektör Tim Marx. 
Då håller gångtunnlarna en temperatur på 
runt 19 grader. Det är dock främst på grund 
av vinterkylan som gångtunnlarna har byggts. 
Enligt Tim Marx brukar väderomslagen vara 
närmast ”sanslösa” i Minnesota. 
– Under ett enda dygn är det inte ovanligt 
med temperaturskillnader på 20 grader. Enligt 
väderstatistik ligger rekordet på 30 graders 
skillnad på 27 minuter. En av orsakerna för de 
snabba omslagen är kalla vindar från Kanada. 

Den som tycker om att vistas utomhus bör inte åka till Minneapolis. Här 
behöver stadsborna inte gå ut alls om de inte vill, vare sig på vintern eller på 
sommaren. I ett klimat där temperaturen kan ändras med 30 grader på en 
halvtimme tjänar dock inglasningen sitt syfte. 
Av Markku Björkman, frilansjournalist  Foto: Markku Björkman, City of Minneapolis

Vinterpromenad i 
T-shirt och shorts

Grönt & inglasat

TEMA Infrastruktur
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– Skyways är särskilt ändamålsenliga eftersom de är anknutna 
till lokaltrafiken och allmänna kommunikationer och som för 
amerikanska förhållanden måste betecknas som exemplariska, 
betonar Tim Marx med viss stolthet.Enligt honom har 
gångtunnlarna byggts högt i luften så att trafiken kan flyta 
obehindrat. 

 
Bra för affärerna 
Enligt Marx har tillgängligheten förbättrats i stadskärnan sedan 
bygget av gångtunnlar startade 1962. En undersökning under 
1980-talet visade att varje genomsnittsanställd som hade sin 
arbetsplats i city spenderade dubbelt så mycket pengar i där efter 
byggandet av Skyways jämfört med tidigare. 
– Detaljhandeln har verkligen vunnit på Skyways. Även 
trafiksituationen i downtown har underlättats påtagligt, främst 
på grund av parkeringsplatserna utanför stadskärnan. Cirka 
40 procent av alla anställda med arbetsplats i Minneapolis 
centrum använder bussar eller spårvagn för att komma till sina 
arbetsplatser. Siffran för Saint Paul ligger på 20 procent. 
– Från busshållplatserna kan de via Skyways nå stadskärnans 
alla hörn. Snart kommer ett stort nöjescentrum att integreras 
till Skyways. Även till Minneapolis opera finns en promenadväg, 
berättar Marx. 
Det är möjligt att ta sig från stadskärnans gångtunnelsystem 
direkt med spårvagn till ett av USA:s största shoppingcentra, 
Mall of America, som förutom ett enormt varuhus innehåller 
även en komplett nöjespark och en berg- och dalbana inomhus. 

På grund av Skyways har hela Minneapoliś  centrum blivit ett 
slags multifunktionsattraktion. 
– Det går till och med att sitta i stora drivhusliknande gallerier 
bland naturligt växande träd och blommande planteringar, säger 
Marx.

 
Finns det då några nackdelar med Skyways? 
– Naturligtvis! Skapandet av gångtunnlar har medfört en 
massiv koncentration av dagligvaruhandeln till byggnader 
som är förbundna med Skyways. Drygt 80 procent av 
dagligvaruhandeln i stadskärnan sker i anslutning till 
tunnlarna. Affärer som ligger utanför tunnelsystemet 
missgynnas däremot påtagligt. Kritiska röster säger att gatulivet 
i centrum är numera närmast obefintligt. 
– Det är nämligen inte alltid som besökarna i city vill vara 
inomhus, speciellt på våren när den hårda vintern släpper sitt 
grepp om vår stad. På sommaren kan det bli ganska varm i 
Minneapolis, ända upp till 35 grader, och då kan besökarna i city 
svalka sig i de långa korridorerna, som har luftkonditionering.  

 
Dyrt att underhålla 
Skyways kostar en hel del och blir allt dyrare att bygga och 
underhålla. Kontor och affärer måste bevakas nattetid, vilket 
kräver mycket säkerhetspersonal och bidrar till att affärsägarnas 
hyreskostnader i centrum stiger snabbt. En del väljer därför att 
etablera sig i stadens utkanter. Det är dock, enligt Marx, ännu 
inget större problem. 
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Skyway – nätet, markerat med gult på en informationstavla.



En av Skyways bloggande kritiker skrev att, ”det finns de som 
anser att i brist på Sudoku kan man precis lika bra förbättra 
hjärnans funktion eller göra IQ-test genom att försöka hitta 
vägen genom Skyways tunnlar till ett bestämt mål”. 
– Ja, vi vet att en del besökare anser att det är lätt att gå vilse i 
gångtunnlar. Orsaken sägs vara för få vägvisare och att varje 
tunnel har likartad design. Det torde vara turister som står 
för dessa åsikter. För dem har dock vi utmärkta kartor över 
tunnelsystemet, påpekar Tim Marx. 
Efterson en del människor har svårt att tyda kartor, har 
stadsledningen gett några av Minneapoliś  mest kända 
konstnärer i uppdrag att placera några av sina verk i tunnlarna. 
Därmed får varje gångtunnel en egen identitet.

 
Svenskt biomassaprojekt 
Tolv kilometer öster om Minneapolis, vid floden Mississipp,i 
ligger delstatens huvudstad Saint Paul. Följaktligen kallas 
städerna gemensamt för ”Twin Cities”. Även St. Pauls centrum 
präglas av samma slags gångar mellan husen i stadskärnan.   
Även Saint Paul förtjänar en ”grön stämpel”. Här har 
svenskfödde Anders Rydåker, etablerat ett framgångsrikt 
biomassaprojekt. Rydåker är sedan 1993 direktör för St. Pauls 
kraftvärmeverk, som till största delen drivs med biobränsle. 
Kraftbolaget District Energy St. Paul med Rydåkers 
kraftvärmeverk ligger alldeles intill centrum – mellan stadens 
centrum och floden Mississippi. 

– Vi bränner trädavfall från parker, trädgårdar och byggplatser 
för att alstra el och värme. Verkets värmenät försörjer idag 85 
procent av stadens centrala delar, medan fjärrkyla levereras till 
65 procent av området. 
Anläggningen är i storlek som ett normalstort svenskt 
kraftvärmeverk, 150 MW värme, 100 MW fjärrkyla och 25 
MW el, som kan drivas upp till 33 MW vid mildare väder.
Enligt Rydåker använde kraftvärmeverket enbart kol, men nu 
när mängden av biobränsle ökar kraftigt kan koldioxidutsläppen 
reduceras med minst 280 000 ton per år.

 
Det kan fortfarande uppstå en del problem 
med bränslekvalitén. 
– Vi har alldeles för hög askhalt eftersom råmaterialet ofta 
hanteras illa och vi får med en massa grus och lera. Det finns 
fortfarande konkurrens från gasen. De behöver nästan inte 
betala någon skatt här i Minnesota, säger Rydåker. 
När han nyligen ville bygga en ny anläggning för att använda 
utsorterat avfall satte miljöopinionen i staden en del ”käppar 
i hjulen”. Trots detta växer fjärrvärmenätet i St. Paul vidare. 
Kraftvärmeverket säljer överskottsenergin till områdets störta 
elbolag Excel Energy Inc. 
 Svenska biobränsleexperter har skaffat sig ett gott rykte här i 
mellanvästern genom att visa att det går att bygga fjärrvärme 
med biobränsle mitt i en amerikansk delstatshuvudstad.
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De flesta servicefordon i Minneapolis kör med biodiesel eller -gas. Dessutom har staden nyligen köpt 19 hybridbussar. 

Minneapoliś  centrum och stadens flygplats förenas med en modern spårväg. Visserligen bara en linje, men ändå en bra början.

<<
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attraktionskraften hos en kommun stavas idag inte bara 
arbetstillfällen och kommunal skattesats. Minst lika 
viktigt är den service och den boendemiljö kommunen 
erbjuder sina innevånare. De flesta kommuner med 

självaktning lockar idag nya kommuninnevånare med natursköna 
omgivningar, grönområden och fria vyer. 

Det är också ett etablerat vetenskapligt faktum att vistelse i 
naturen är ett starkt behov hos de flesta av oss. Rent fysiologiska 
effekter kan läsas hos människor som vistas i skog och mark eller i 
grönområden, lägre blodtryck och puls. Vistelse i naturen är tom 
en vedertagen behandlingsmetod för sjukskrivna, s.k. Grön Rehab. 
I Göteborg sker det i ett organiserat samarbete mellan landstinget 
i Västra Götaland och Göteborgs Botaniska Trädgård.  Staden och 
de stadsnära miljöerna är också värdefulla för djur och växter. Den 
varierade strukturen i stadslandskapet ger utrymmen för en stor 
artvariation och inte sällan har arter med särskilda livsmiljökrav 
sin hemvist i stadens gröna miljöer.

Så att bibehålla och utveckla en kommuns gröna ansikte 
är viktigt, både för människan och för naturen. Men hur 
hanterar kommunen dessa värden i sin planering? Överlag på 
ett oprofessionellt sätt, skulle jag vilja påstå. Helt klart är att de 
ekonomiska värdena av en fungerande grön infrastruktur inte 
beaktas fullt ut, inte ens i storstadsområdena.

Visserligen har arbetet med gröna frågor utvecklats 
mycket sedan de dagar då grönområden enbart betraktades 
som expansionsutrymme och en resurs för den tekniska 
infrastrukturen2 men det är lång väg kvar till att hantera den 
gröna infrastrukturen som det den faktisk är, en infrastruktur. 
Ordet infrastruktur i sig signalerar att den är en stödjande 
funktion. Och för stadens djur och växter är den just det, själva 
grunden för deras existens. 

Lika lite som vägar, elledningar eller vatten och avlopp fungerar 
om dess olika delar inte hänger ihop, lika lite ger grönområdena 
ett faktiskt stöd till olika organismer om de inte hänger ihop. 
Ekologiska funktioner är dessutom ofta knutna till en obruten 
eller långvarig markanvändning.

Nytt laginstrument 
Spännande och intressanta metoder att beskriva och värdesätta 
gröna ytor har utvecklats i olika delar av landet. I Stockholm är 
begreppet De gröna kilarna3 sedan länge etablerat som beskrivning 
av hur stadens radiella kommunikationsstruktur skapat 
grönområden som går som kilar in mot stadens centrala delar. 
Natur- och kulturmiljövärden är starka motiv för att vidmakthålla 
de gröna kilarna. Ett särskilt laginstrument, Nationalstadspark, 
har tom införts för att skydda delar av De gröna kilarna. I 
Uppsala, Göteborg och Stockholm har man arbetat med s.k. 
sociotopkartläggning4, ett sätt att fånga in vilka värden stadens 

innevånare sätter på sina grönområden. Värdena spänner från 
begrepp som park och naturlek över vattenkontakt och utblick till 
trädgårdskänsla och kulturhistoria.      

 
Förbisett behov 
Att kombinera behovet av att staden är attraktiv för sina 
innevånare med möjligheten att också låta djur och växter som 
trivs i stadsmiljöer, parker och grönområden är i många kommuner 
förbisett. Det beror troligen på att det inte alltid finns den 
kunskap som behövs för att sköta den gröna infrastrukturen på 
ett ekologiskt funktionellt sätt. Ett annat och sannolikt mer tungt 
vägande skäl till att frågan är förbisedd är att den kräver ett visst 
mått av gränssättande. Eftersom den fysiska miljön per definition 
är begränsad måste varje kommun vid någon tidpunkt ta ställning 
till frågan, när är kommunens gröna ytor färdigexploaterade? 
När har vi ”byggt klart”? Hur ska vi klara kommunens 
expansionsbehov genom att bygga på höjden eller hitta andra 
lösningar som vidmakthåller ekologiska samband? I grunden är 
det kanske en mentalt svår fråga för en kommun att ta ställning 
till, eftersom utveckling ofta likställs med byggande och expansion 
av teknisk infrastruktur. 

För att den gröna infrastrukturen ska ges samma status som den 
tekniska krävs ett paradigmskifte, där värdet för djur och växter, 
för människors hälsa och för kommunens samlade attraktionskraft 
ges större tyngd i kommunalpolitiken. För till syvende och sist är 
det helhetsbilden av en kommun som avgör om den drar till sig nya 
arbetstillfällen och kvalificerad arbetskraft med hög skattekraft.  

 
Johan Bodegård är chef för ArtDatabanken vid Sveriges 
lantbruksuniversitet.

Att kombinera behovet av att göra staden attraktiv för sina innevånare med möjligheten att också låta 
djur och växter trivas i stadsmiljöer, parker och grönområden är i många kommuner förbisett. För att 
den gröna infrastrukturen ska ges samma status som den tekniska krävs ett paradigmskifte, där värdet 
för djur och växter, för människors hälsa och för kommunens samlade attraktionskraft ges större tyngd 
i kommunalpolitiken. För till syvende och sist är det helhetsbilden av en kommun som avgör om den 
drar till sig nya arbetstillfällen och kvalificerad arbetskraft med hög skattekraft.   
Av Johan Bodegård 
Foto: Barbro Larson

 Grönområden – en förutsättning för välfärd

<<

TEMA Infrastruktur
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Hållbarhet var den klarast skinande ledstjärnan för 
det späckade programmet under KommunalTeknik 
2010 i Malmö. Staden gav själv många goda exempel 
på hållbarhetssatsningar inom såväl infrastruktur 

som bostadsbyggande och stadsutveckling.
Bland de projekt som visades upp fanns Citytunneln, 

arenabyggena och Västra Hamnen. Även mindre, men mycket 
framgångsrika satsningar förevisades, som den ekologiska 
omvandlingen av stadsdelen Augustenborg.

Augustenborg har förvandlats från nedsliten stadsdel med 
vanrykte till en ekostad med världsrykte. Här finns bl a ett 
öppet dagvattensystem och en botanisk takträdgård på 10 
000 kvm. 

Bo 01 var startpunkt för Västra Hamnen-utbyggnaden. 
Området innefattar idag nio delar: Västra Hamnporten, 
Teknikportalen, Hamnparken, Bo 01, Mellersta Västra Hamnen, 
Dockan, Varvsstaden och Universitetsholmen.

Visionen för Västra Hamnen är att den ska ”återupprätta 
mötet med havet” och bli en komplett stadsdel för boende, 
service, arbete och studier.

Nya metoder för stadsplanering kommer här till 
användning. Q-book är ett mellanting mellan fördjupad 
översiktsplan och detaljplan. De stora planfrågorna förutsätts 
vara lösta och man har en bild av hur området ska bli. Tanken 
är att alla aktörer ska vara med och skapa den gemensamma 
visionen.

Bo 01 – kvalitetsprogram, byggherregrupp, testpanel -  är 
ett program som bl a lägger fast standarder för ekologisk 
hållbarhet, arkitektur, infrastruktur och sociala frågor. 

ByggaBo-dialogen inleddes av 13 samverkande byggherrar 
2004. Planer, arkitektur, miljöanpassning och kvalitetsfrågor 
har diskuterats förutsättningslöst.  Diskussionerna har lett 
fram till 13 byggprojekt med gemensamma grundkvalitéer 
inom hållbarhetsområdet.

Malmö har på ett par decennier gått från industristad till 
kunskapsstad och förra året belönades man med Tillväxtpriset. 
Receptet för framgången stavas handlingskraft och oräddhet, 
åtminstone om man får tro kommunalrådet Ilmar Reepalu.

-När vi låg på rygg med 22 procents arbetslöshet och 1,3 
miljarder i budgetunderskott – då bestämde vi att bygga bron 
över Öresund!

Mellan 1995 och 2008 tiodubblades arbetspendlingen till 20 
000 personer per dygn. Om tio år räknar man med att 60 000 
personer arbetspendlar.

Totalt reser 100 000 personer över bron varje dag. 
-Danskarna handlar i Sverige med 30% ”rabatt” och 

svenskarna arbetsr i Danmark med 30% högre lön, 
sammanfattade stadsbyggnadsingenjör Christer Larsson.

Han talade om det ”fjärde stadsrummet” som är socialt och 
urbant integrerat och där man lever ett gott vardagsliv.  

Det finns plats för cirka 100–120 000 nya malmöbor, och 
50–60 000 nya arbetstillfällen.– Det faktum att Kockums 
som ensam arbetsgivare hade 6 000 anställda, och att det 
på samma yta idag ryms 230 arbetsgivare med över 8 000 
anställda, speglar de förändringar Malmö går igenom.

Tidigare skedde 75 procent av allt arbete I periferin, i 
särskilda verksamhetsområden.

Idag finns 75 procent av arbetstillfällenainne i staden.
–Vi måste lämna den gamla sektoriella  

planeringsstrukturen och gå in i en mer
komplex struktur som bygger på ett samspel mellan 

attraktivitet, kultur och innovationer, sa Christer Larsson.
– Idag gäller det att återta det offentligarummet, för att 

stötta vardagslivet i dessa
rum. Då blir det fjärde stadsrummet intressant, det som 

överlappar mellan det offentliga rummet och byggnaden. På 
detta sätt går vi i Malmö nu igenom olika områdenoch ser hur 
vi kan skapa förutsättningar för en sådan utveckling.

Peter Örn, ordförande i Delegationen för hållbara städer, 
talade om hur Sverige kan bli ett internationellt föredöme 
och om de affärs.- och exportmöjligheter som finns inom 
hållbarhetsarbetet.

Han sammanfattade det svenska “hållbarhetsläget” i åtta 
punkter:
•	Det finns en medvetenhet I svenska kommuner om 

klimateffekter.
•	Vi arbetar målmedvetet med energieffektivisering.
•	Det finns en vilja att bygga nytt på gamla 

inustri- och hamnområden, liksom att bygga om 
miljonprogramsområdena.

•	Vi vill involvera medborgarna på ett batter sätt än tidigare.
•	 Politiker, planerare, akitekter – alla drömmer o matt en 

hållbvar stad också ska se ut som en stad, med människan I 
fokuys.

•	 Målet är en mångfunktionell stad utan segeregation.
•	Den transporteffektiva staden har bilpooler, kollektivtrafik, 

spårvagn och cykelbanor.
•	Den klimatneutrala, hållbara staden har lokalt producerad 

energi. Den kan exporteras.  

Den mångfunktionella staden med bra transporter och utan 
segregation har av Malmös stadsbyggnadschef Christer Larsson 
döpts till spaghettistaden.

Text och foto: Barbro Larson

Spaghettistadenr appor t fr ån kommunal teknik 2010
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årets kommunaltekniker 2010
anders roth

Föreningens motivering
”Anders Roth har som miljöchef på trafikkontoret varit pådrivande för att 
förbättra miljön i Göteborg. Han har gjort detta framsynt, engagerat, envist 
och kreativt och gjort trafikkontorets egen resepolicy till ett föredöme för 
andra. Anders har också varit mycket aktiv för att förändra lagstiftningen 
så att skattereglerna blir mer neutrala för resor med bil resp. kollektivtrafik.”

Anders Roth betonar att priset inte bara avser honom personligen 
utan går till hela trafikkontoret. Han tycker det är fel att dagens 
skatteregler idag inte uppmuntrar människor till ett miljövänligt 
beteende. 

Trafikkontorets egen resepolicy stimulerar de anställda att använda 
cykel och kollektivtrafik till och från jobbet. Vill de ha en p-plats får de 
betala den själv. Trafikkontoret bjuder på ett busskort för de som åker 
kollektivt och betalar leasingavgiften för en cykel. 

– Våra anställda blir förmånsbeskattade, men det är billigare än om 
de köper en egen bra cykel, säger Anders Roth. 

– Vi var tidigt ute med att upphandla en bilpool. Många kommuner 
har tittat på hur vi gjorde upphandlingen och följt efter 

årets kommunaltekniska projekt 2010
ab alingsåshems förnyelse av brogården i alingsås. 
Föreningens motivering:
”Områdets förnyelse har planerats och genomförts utifrån en helhetssyn. 
Befintliga kvaliteter har bevarats och nya har tillkommit, samtidigt som 
bristerna åtgärdats. I samarbete med de boende har de slitna husen från 
1970-talet blivit passivhus med god tillgänglighet, samlingslokaler och ett 
tilltalande yttre. På ett modigt sätt har kommunalteknikens olika grenar 
förenats så att en hållbar förnyelse åstadkommits som bidrar både till 
ekonomisk, ekologisk och social bärkraft och en långsiktig hållbar livsmiljö.” 

Priset mottogs av Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

kommentarer från deltagarna
Huddinge och Varberg är två kommuner som skickat stora 
delegationer till kongressen. Frän Huddinge kom hela 
ledningsgruppen och slog två flugor i en smäll genom att passa på att 
ha ledningsgruppsmöte.

– Hållbar stadsutveckling är ju något som de flesta kommuner 
jobbar med. Vi håller på att ta fram ett hållbarhetsdokument som nu 
är ute på remiss, berättar Arne Douhan, miljö- och förvaltningschef i 
Huddinge. Vi bakar ihop ekonomiska, sociala och gröna frågor.

– Genom att vi var så många  – från miljöfolk till asfaltläggare 
–  kunde vi gå på många olika seminarier. En del nytt lärde vi oss., 
framförallt var det intressant att få se Malmö. Dom har, precis som vi, 
satsat mycket på cykel, även om vi inte kommit lika långt. Huddinge 
har en annan struktur och inga ”årsringar”.

– Vår närhet till Stockholm gör oss till förort, trots att vi är Sveriges 
15e kommun, med snart 100 000 invånare – större än både Gävle och 
Eskilstuna t  ex.

Från Varbergs kommun kom hela Planeringskontoret – 12 personer 
som arbetar med strategiska miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, 
inkl mark- och exploatering. Eftersom Varberg länge jobbat med 
hållbarhetsfrågor var temat för kongressen – hållbar stadsutveckling 
– särskilt intressant. Under 2010 har Varberg blivit utsedd till Årets 
tillväxtkommun, och också som bästa cykelstad och fjärde hetaste 
sommarstad i landet.

– Varbergs kommun står inför en rad spännande utvecklingsprojekt, 
och här i Malmö har vi fått både se och höra om många goda 
exempel som vi tar med oss hem, säger Jan Malmgren som är 
samhällsplaneringschef i Varberg. Sen är det alltid trevligt att träffa 
kollegor som jobbar med liknande frågor på andra håll i landet.

<<

Spaghettistaden
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En mil söder om Jönköping, på gränsen till Vaggeryds 
kommun, ligger Torsvik. Torsvik var fram till i mitten 
av 80-talet ett vanligt industriområde där många lokala 
verksamheter valde att etablera sig. 1986 bestämde 

sig IKEA för att bygga ett 60 000 kvadratmeter stort lager på 
området. Detta byggdes ut med ytterligare 30 000 m2 1991 och 
i början av 2000-talet stod sammanlagt 210 000 kvadratmeter 
lager klart. Detta ändrade naturligtvis områdets förutsättningar 
radikalt. Nya krav på tillgänglighet och infrastruktur framfördes 
till kommunen. Kjell Roos arbetade som IKEA-koncernens 
globala transportchef vid detta tillfälle och han var en av dem 
som förde diskussioner med Jönköpings kommun om hur man 
skulle utveckla området.

– Effektiva transportlösningar är oerhört viktigt för 
alla företags lönsamhet, och IKEA är naturligtvis inget 
undantag, säger Kjell Roos som förutom sin anställning i 
IKEA var representant i Svenskt Näringslivs arbetsutskott för 
infrastruktur och transport. Det blev många turer fram och 
tillbaka och många kommunala tjänstemän och politiker var 
inblandade i frågan. Samtidigt fortsatte området att växa i 
rasande fart och företag som Aditro och Elgiganten byggde stora, 
egna lager samtidigt som Electrolux, DHL, Stora Enso, DSV och 
liknande företag behövde mer plats och fungerande logistik. 
 
Plats för rikskombiterminal 
2006 genomfördes en utredning på uppdrag av bland andra 
Banverket som pekade ut några i Sverige strategiskt bra 
lägen för etablering av rikskombiterminaler. På denna lista 
var Torsvik med och nu blev det tydligt att det krävdes ett 
krafttag från kommunen för att möta kraven från de etablerade 
företagen på området. Bertil Gustafsson hade arbetat som 
Stadsbyggnadsdirektör på Jönköpings kommun i många år 
och när han fick frågan om att verka som projektledare med 
uppdrag utveckla Torsviksområdet tackade han ja. Kjell Roos 
från IKEA hade vid det här laget slutat som transportchef 

men var fortfarande engagerad i logistikutvecklingen i Sverige. 
Kjell knöts också till projektet och en vision och övergripande 
verksamhetsplan togs fram som var underlag för beslut i 
styrgruppen. I denna verksamhetsplan identifierade de ett antal 
problem för vidare exploatering av området. Förutom brister i 
infrastrukturen hade kommunen inte tillräckligt med mark att 
sälja. Trycket från företag som ville etablera sig var stort under 
2007-2008 då bland andra Danish Crown, Gripen Wheels, 
Mobis Parts och Prologis köpte stora tomter.  
 
två kommuner satsar ihop 
Torsvik ligger mitt emellan Jönköpings och Vaggeryds kommun 
och beslut fattades att det projekt som Bertil Gustafsson och 
Kjell Roos drev också skulle innefatta Vaggeryds kommun. 
Vaggeryd hade mycket mark att erbjuda utefter E4:an i direkt 
anslutning till det redan bebyggda området. Tillsammans blev 
man starkare och genom att radera kommungränsen kunde 
man fokusera på att växa och ge plats och förutsättningar för 
nyetableringar. Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, 
Acko Ankarberg Johansson, har varit engagerad i Torsviks 
utveckling under många år.

– Utvecklingen på Torsvik är enastående, säger Acko. – 
Men det kräver också ett kontinuerligt arbete med att få fram 
ledig mark och på olika sätt förädla vårt läge och plats som 
logistikcentrum. Därför kändes det naturligt att fortsätta 
utvecklingsarbetet tillsammans med grannkommunen 
Vaggeryd. Båda har vi möjligheter längs med E4 som ger 
företagen goda förutsättningar. 

För att kunna ge näringslivet möjlighet att ta plats i styrelsen 
bestämdes att projektet skulle omvandlas till aktiebolag. Detta 
skulle också innebära att man kunde avskärma bolaget från all 
annan kommunal verksamhet. 2009 startades LogPoint AB 
vars huvudsakliga uppdrag blev att marknadsföra och utveckla 
Torsviksområdet under det nya arbetsnamnet LogPoint South 
Sweden.  

För en kommun är det smickrande när företag står i kö för att etablera verksamhet och lager på 
kommunens mark. Men när ett område växer snabbt är det lätt att man stöter på problem. Detta fick 
Jönköpings kommun erfara när marken tog slut och infrastrukturen inte hängde med i samma takt som 
etableringarna. Lösningen blev ett samarbete över kommungränserna och ett gemensamt bolag. 
Av Minna Bergkvist

Aktiebolag 
gav plats åt 
näringslivet

kommunsamarbete:
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aktuellt arbete 
Arbetet med att etablera en rikskombiterminal 
beräknas ligga ett par år framåt i tiden men behovet 
av att ha en på området kändes akut. Så under 
2010 har arbetet med att färdigställa en tillfällig 
kombiterminal pågått och den beräknas vara i drift 
under hösten. Även tillgängligheten med järnväg har 
underlättats genom att den befintliga järnvägen har 
rätats ut och renoveras så att både tyngre och längre 
godståg kan ta sig fram till de stora lager som finns. 
Arbetet har pågått under våren och sommaren och 
öppnas för trafik igen under hösten 2010. 

Under 2011 kommer det att finnas tomter klara 
för byggnation och sammanlagt kommer det att 
erbjudas 250 hektar mark. Tomterna kommer att 
finnas både i Jönköpings- och Vaggeryds kommun 
men de ligger i anslutning till det befintliga området 
och utmed E4:an för bästa exponering. 
 
Visioner för framtiden 
LogPoints VD Rune Petersson vill poängtera att 
LogPoint också ska verka för de mjuka värdena på 
området. 

– Förutom att det finns lediga tomter, utbyggda vägar, fungerande 
järnväg och kombiterminal så ska det vara ett område man trivs att 
arbeta på, säger Rune Petersson. Han berättar också om att det ska 
vara tryggt, vackert och grönt och det ska finnas det serviceutbud man 
behöver i anslutning till sin arbetsplats. Just nu pågår planeringen 
av en centrumanläggning mitt i området där det är tänkt att det ska 
finnas konferensmöjligheter, hotell, restaurang, reception och annan 
tänkbar service.

– Det är viktigt att vi på LogPoint har en stor öppenhet och lyssnar 
av vad företagen vill ha och anser sig behöva på området, säger Rune. 
Det kan vara förhållandevis enkla saker, som fler busskurer, minskad 
hastighet på genomfartslederna eller en strategiskt placerad brevlåda 
som saknas. I det här får han medhåll av Acko Ankarberg Johansson 
som tillägger:

– Nu handlar det om att skapa mervärden inom Logpointområdet 
och att göra oss än mer kända!  
 
 
Minna Bergkvist är marknadskommunikatör på LogPoint AB 

faktaruta 
 
Område:  LogPoint South Sweden 
 
Läge:  En mil söder om Jönköping  

Antal företag:  ca 100 

Antal arbetstillfällen:  3 500  

Storlek:  ca 300 ha 

Utmaning:  att inom en tioårsperiod vara dubbelt 
så stort till både yta och antal etablerade företag.
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 k ollektivtrafiken måste tas med i planeringen 
redan från början om den ska få genomslag. 
Det konstaterar Bengt Holmberg, professor i 
kollektivtrafik vid Lunds tekniska högskola.

– Om kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilismen 
i stadsmiljön krävs tillgänglighet och kvalitet. Det måste också 
planeras för bra gångvägar till och från kollektivtrafiken och för 
säkra hållplatser. Då skulle vi få en betydligt bättre kollektivtrafik. 
I dag är samordningen väldigt dålig.

På institutionen för kollektivtrafik forskar man kring bussars 
säkerhet. Säkerheten i bussarna är god – de olyckor som inträffar 
sker  på väg till och från busshållplatsen, ofta på osäkra gångvägar, 
om sådana ens finns.

– Det talas mycket om riskerna att små barn ska bli påkörda 
av bussar. Den risken visar sig vara mycket liten, men de som 
exploaterar områdena är inte medvetna om detta.

Bengt Holmberg vill alltså att planerarna tar hänsyn till 
kollektivtrafiken redan på planeringsstadiet. Det är betydligt 
svårare att i efterskott ordna bra lösningar för bussar, tåg och 
spårvagnar, då blir resultatet ofta halvdant.

Men det finns lysande undantag. Bengt Holmberg framhåller 
den brasilianska staden Curitiba där trafiken planerades om i en 
storsatsning. Nu går breda gator i raka linjer genom staden, fyllda 
av både bilar och bussar. Bussarna har egna körfält i mitten, helt 
avskilda från övrig trafik.

– Det här är framtiden. Bussarna måste få föras fram ostörda. 
 
Tänk spårvagn - kör buss 
Detta mönster börjar delvis också tas i bruk i Sverige. Ett 
exempel är Jönköping, där en konsult myntade uttrycket 
”Tänk spårvagn, kör buss”. Utifrån den devisen byggdes ett 
stomlinjenät med några långa linjer, som till stor del går separat 
och får prioritet vid trafikljusen. Bussarna går i princip samma 
väg som Jönköpings spårvagnar gick förr i tiden.

I Linköping håller samma mönster på att införas, Göteborg 
har infört systemet längs Norra Älvstranden och Stockholms 
stomlinjenät bygger på samma tanke, men har inte genomgående 
prioritet för bussarna. 

Svårt förmå bilister att ta bussen 
Att höja kvalitén på kollektivtrafiken räcker inte för att få en 
bilist att ta bussen. Det räcker inte ens att göra kollektivtrafiken 
gratis. Enligt en dansk undersökning blir det förvisso dubbelt 
så många som tar bussen - men bara 20 procent av de nya 
resenärerna är bilister som lockats över! De övriga är cyklister, 
fotgängare och personer som åker mer kollektivt än förr för att 
det är gratis. Notan för gratistrafiken blir för dyr. 

Nej, det krävs betydligt mer för att öka kollektivtrafiken på 
bilismens bekostnad. Bengt Holmberg tar tyska staden Freiburg 
som exempel, där bilismen är begränsad i centrum.    Bilisterna 
parkerar vid infarterna för att ta buss eller spårvagn in mot 
centrum.

– Man skulle önska att svenska politiker fattade liknande 
beslut för att gynna kollektivtrafiken. Men i stället gynnas 
bilismen, konstaterar Bengt Holmberg och pekar t ex på 
utbyggnaden i Stockholm av Förbifart Stockholm, som de flesta 
politiker vill genomföra, trots att all forskning visar att bredare 
och mer tillgängliga vägar bara ökar bilismen. 
 
15 gånger mer på forskning om bilism 
Bengt Holmberg skulle vilja se stora P-hus vid tågstationer och 
andra knutpunkter för kollektivtrafiken. Sker detta då nånstans 
i Sverige? Bengt Holmberg tänker efter:

– Det kan finnas, men det är inget jag känner till. Det enda 
jag kan erinra mig är ett projekt i Halmstad på 70-talet där man 
började med att planera för busstationen och först därefter byggde 
området runt om. Det är symptomatiskt att det är så länge sen, det 
borde ha skett på många fler ställen. Han skrattar lite uppgivet.

–  Det talas väldigt mycket om att satsa på kollektivtrafik. 
Men det görs inte. Beslutsfattarna vill inte, helt enkelt. De är 
medelålders män och kvinnor som har råd med bil och tycker 
att det är ett överlägset fortskaffningsmedel. Och det avspeglar 
sig i satsningarna. Vinnova och andra statliga myndigheter lade 
för några år sedan cirka 500 miljoner kronor på forskning kring 
bilismen men bara 30 miljoner på kollektivtrafikforskning, 
konstaterar Bengt Holmberg. 

Nu är nog skillnaden ännu större.   <<

Att göra kollektivtrafiken gratis lockar bara de som redan åker kollektivt 
– bilisterna ändrar i ytterst liten utsträckning sina resvanor. För att uppnå 
detta krävs satsningar som i brasilianska Curitiba, där bussarna separerats 
från övrig trafik. I Sverige satsar vi 15 gånger mer pengar på forskning om 
bilism än om kollektivtrafik. 
Av Lalla Lindström, frilansjournalist  foto: Gösta Elmquist  illustration: Laila Lindström

Med bättre vägAr ökAr bilisMen

bengt Holmberg 
saknar forskning 

kring kollektivtrafik.
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Fyra av tio kommuner missar enkla 
energibesparingar

Ett av de absolut snabbaste enklaste och mest 
kostnadseffektiva sätten att få ner energiförbrukningen 
är att byta ut äldre energislukande ljuskällor. Trots 
detta är det endast 4 av 10 kommuner i Sverige som 
uppger att de bedriver något energibesparingsprojekt 
inom belysningsområdet. Detta visar en kartläggning 
som det svenska belysningsföretaget Aura Light 
har genomfört bland 153 kommuner i landet. 
Totalt tillfrågades miljöchefer eller andra 
miljöansvariga på 153[1] slumpmässigt utvalda 
kommuner runt om i landet. 74 av de 153 tillfrågade 
uppgav att de aktivt driver energibesparingsprojekt 
för väg- och gatubelysning och 49 av de 153 att 
de aktivt driver energibesparingsprojekt inom 
belysningsanläggningar för kommunens fastigheter.  
Uppskattningsvis står belysning för cirka 20 procent 
av världens energiförbrukning, varför miljösmarta 
och energieffektiva belysningslösningar kan ge stora 
positiva miljöeffekter. Belysningsområdet är också ett 
område där stora besparingar kan åstadkommas enbart 
genom ett enkelt byte av ljuskälla. För gatubelysning 
kan detta minska energiförbrukningen med 40 %. Det 
låga engagemanget i energibesparande projekt inom 
det kommunala området innebär att många kommuner 
går miste om stora kostnadsbesparingar och får därmed 
svårigheter att nå upp till de individuella miljömålen. 
De län som varit mest aktiva kring energibesparande 
åtgärder är Kalmar, Jämtlands och Stockholms län. Den 
vanligaste åtgärden här har varit att byta ljuskällor, men 
även byte av armatur, installation av närvarostyrning 
och införandet av dimmers har förekommit för att få 
ner energiförbrukningen.

Flytande studentbostäder

Bostadsbristen för studenter i Stockholm är värre än 
någonsin. Sedan 2007 har bara 200 studentbostäder 
byggts. Tills valrörelsens löften om 4 000 nya bostäder 
uppfyllts, riktas blickarna mot diverse projekt på vattnet. 
I Värtan ska ett ombyggt fartyg ankras up i fem år, vilket 
beräknas ge 400-600 bostäder. Ett par intressenter 
vill bygga permanenta studentbostäder på pontoner 
vid stadens kajer. Living on Water heter ett företag 
som har lämnat in en ansökan om tillfälligt bygglov för 
studentbostäder av detta slag. De går fort att uppföra. 
Och man behöver inte spränga, schakta och gräva – 
zstörande byggnation på plats elimineras.  Living on 
Water föreslår att bostäderna genom förlängt bygglov ska 
vara garanterade att kunna ligga på samma plats i minst 
20 år.Studentbostäderna är tänkta att placeras vid Söder 
Mälarstrand. De är färdiginredda och fullt möblerade. 
En båtliknande utformning är tänkt att harmoniera 
med tradition och omgivning. Uteplatser samt café plus 
restaurang ska öka attraktionskraften ytterligare 

Tänt var det här!

Västerås stad driver ett projekt kallat Active lights, med 
syfte att förbättra belysningen för cyklister på mörka 
platser där det inte finns eller planeras för traditionell 
gatubelysning. Det handlar om en led-belysning som 
drivs av solceller och batterier. Belysningen lagrar energi 
dagtid och aktiveras kvällstid via rörelsedetektorer. 
Stolparna tänds när du närmar dig och släcks när du 
passerat, dvs de lyser när de behövs. Lampmodulerna 
sitter med ca 15 m mellanrum och systemet är placerat 
längs en tre kilometer gång- och cykelbana mellan 
ett bostadsområde och ett större arbetsområde.  
Invigningen skedde i september 2009. Under hösten och 
vintern uppstod dock vissa problem bl a med sabotage 
och den myckna snön. De vita stolparna var svåra att se vid 
snöröjning och rörelsedetektorerna var känsliga för frost. 
Sedan plaströren kompletterats med ett ytterhölje av 
rostfritt stål samt mjukvaran uppdaterats har funktionen 
förbättrats och kostnaderna för drift och underhåll minskat. 
Belysningsstolparna aktiveras av allt som rör sig 
vilket gör att även djur kan tända belysningen. 
Förhoppningsvis ökar trafiksäkerheten även för djuren! 
Kommunen har kopplat in ett 30-tal frivilliga ”spejare” 
som bor och rör sig i området. De rapporterar upplevelse, 
problem och möjligheter om systemets funktion. På så 
sätt får kommunen rapporter om hur systemet fungerar 
från dem som berörs mest.
 

Marie Joelsson

Notiser

Rättelse
I nr 4 av Stadsbyggnad fanns en artikel om nya PBL. 
Artikeln var skriven av Anna Eklund och Reigun Thune 
Hedström.
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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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