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LEDARE

Det handlar om framtiden

N

är Du läser detta nummer av Stadsbyggnad är det december. Årets sista månad
och julen är i antågande. Planeringen för nästkommande års aktiviteter kanske
redan är klar, den så kallade framtiden. Temat för detta nummer av Stadsbyggnad
är ”fastigheter”. I den kommun där jag arbetar genomförs några större projekt
bland annat en av kommunens mest storslagna fastighetsprojekt någonsin. Ett kunskaps- och
kulturcenter med både skola, bibliotek och konsertsal. Projektet är av historiska proportioner
när det gäller engagemang, pengar och mod, kanske det största någonsin. Centret är planerat
att byggas i ett A-läge i kommunen. Den omfattande kostnaden medför förväntningar på
kommunen att tänka både långsiktigt och hållbart. Planeringshorisonten sträcker sig långt
in i framtiden men utgår i från här och nu. Arbetet med centret baseras på erfarenheter
från förr och blickar framåt, men hur? Hur tänker vi oss framtiden, inom 50 till 100 år?
Vad inspirerar oss? Kan vi lägga hela ansvaret för framtiden i händerna på arkitekter. Ja, där
finns kompetensen. Alla måste dock bidra till framtidsvisionerna. Bidrag i form av allas våra
erfarenheter, egna upplevelser av här och nu som har präglats av olika influenser. Framtiden
är sålunda oviss, nuläget är osäkert och historien gåtfull. Vi som väljer vilket framtidsscenario
som ska gälla, grundar det på ovan nämnda resonemang eventuellt i en kombination
av inhämtad kunskap från studier. Framtidsdiskussionen har en tendens att fastna på
definitioner av enskilda ord, när vi pratar om ett hållbart samhälle, så fastnar diskussionen
ofta på ordet hållbar, vad menas? Vilken definition är den korrekta? Samma med kompetens,
vi tar ordet kompetens som gisslan i vår iver att två våra händer fria när det gäller att fatta
kloka beslut. Framtiden är inte mitt kompetensområde, så personligen hänskjuter jag gärna
frågan till de som besitter kompetensen, nämligen kommande generationer. En person som
idag är 15 år går i pension om 50 år. Då har denne 15 åring nått den framtid vi planerar för
idag. Då först erhålls svaret på frågor som vi förhoppningsvis ställde. Hur får vi de unga att
tala om för oss för vilken framtid de förväntar sig? Hur tillgodogör vi oss den kunskapen? Är
det någon av er läsare som vet hur? Som har försökt? Som har lyckats?
Min framtid består närmast av julförberedelser där ordet tradition lyser lika starkt som
juleljusen. Läs och gläds av detta nummer av stadsbyggnad, låt Er inspireras av artiklarna och
kom ihåg att det Du läser idag kanske formar din framtid imorgon. God jul och god nytt år.

Kjell Hedenström
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Invånare

Förbindelser

Miljö

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

Nya lösningar ger nya möjligheter till pålitlig och
effektiv samhällsservice.
Allt fler behöver nå samma information snabbare. Grunden för att lyckas är
data av hög kvalité lagrad i en bra struktur. Men det räcker inte. Genomtänkta
datamodeller, plattformar och verksamhetssystem som fungerar tillsammans
med nya standardlösningar, ger den verkliga samhällsnyttan.
Tekis uppdrag är att ge alla Sveriges kommuner tillgång till just det. Och förstås
det senaste. Det allra bästa som går att få inom IT. Vår främsta ambition är att
förenkla arbetet och se till att jobbet var dag fungerar lite smidigare. Då får
också kommunens invånare bättre information. Information som kommer från
effektiva verksamhetssystem där data kan kombineras och kommuniceras.
Lösningarna finns, bara att använda. Det ser inte likadant ut överallt. Det är
därför valet av vad som behövs görs utifrån vad verksamheten behöver.
Inget annat.

Pålitlig och effektiv samhällsservice
TEKIS AB, Box 315, 731 27 Köping • Tel vx 0221-168 70 • www.tekis.se
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Hammarkullen

’Vi vet redan hur vi ska göra’
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Hur miljön i miljonprogrammets områden ska kunna förbättras handlar inte om kunskap
– den har vi redan – utan om resurser. Och om en förändrad inställning. Hur stor roll spelar
fördomar och påklistrad politisk korrekthet i vårt arbete? Blir resultatet bättre eller sämre,
frågar sig Peter Elofsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborg, och berättar om
de tankar som väcktes då han arbetade med ett program för Hammarkullen.
Av Peter Elofsson

V

ad har du för bild av Hammarkullen? Vad
tänker du på när du hör Hammarkullen? När
jag 2008 ställdes inför uppgiften att göra ett
program för Hammarkullen, en stadsdel som
jag bara sett på TV och läst om i Göteborgs-Posten, var
min första tanke: kriminalitet. Följt av scener ur Peter
Birros TV-serie Hammarkullen och dess karaktärer:
alkisarna i parken, den utbrända socialtanten och
KPML(r):aren Frank som döpt sin son efter Josef Stalin.
Brutalarkitekturen som blivit Hammarkullens signum
och sist men inte minst Hammarkullekarnevalen. En
väldigt begränsad bild av en del av Göteborg som bara
ligger 15 minuter med spårvagn från stadens centrala delar,
granne med Angered, Hjällbo och Gårdsten. Faktum är
att Hammarkullen är en miljonprogramsstadsdel med
allt vad det innebär av trafikseparation à la SCAFT, stora
naturområden och gles bebyggelse. Men det var inte det
första jag tänkte på.
När jag pratade med kollegor och vänner om
programuppdraget visade det sig att de flesta hade samma
begränsade bild av Hammarkullen som jag. Ord som förort,
gäng, segregation, brinnande bilar och andra generationens
invandrare (när blir man svensk egentligen?) dök upp.
Alla var dock noga med att väga upp sina negativt färgade
kommentarer med bilder som var till synes positiva; ”så
mycket fin natur”, ”fantastiskt multikulturellt” eller
”Hammarkulletorget är ju en sån bra mötesplats”. Jag
stötte på en helt ovetenskaplig omröstning på Familjeliv.se
som målade en egen bild. På frågan ”Skulle du vilja bo i en
invandrartät förort?” svarar drygt 80 % ”Jag skulle aldrig
vilja bo i en invandrartät förort”. Jag tror att resultatet
skulle bli ungefär detsamma om vi frågade Sveriges
planarkitekter. Hur kommer det sig att avvikelsen mellan
vad vi säger i dialog med andra människor skiljer sig så pass
från vad vi svarar om vi får vara anonyma? Är vi medvetna
om de fördomar vi bär på? Hur stor roll spelar fördomarna
och den påklistrade politiska korrektheten i vårt arbete?
Blir resultatet bättre eller sämre?

Positiva fördomar skymmer sikten
Fördomar handlar om människor och varje grupp består
av ett antal individer som har något gemensamt, det
vill säga att vi tillhör olika grupper och ibland utan att
vi själva är medvetna om det. Exempelvis planarkitekt,
invandrare, homosexuell eller kvinna. Fördomarna följer
gruppen. Positiva fördomar kan missuppfattas som mindre
problematiska än negativa. Min erfarenhet från arbetet
med Hammarkullen är att de, precis som de negativa
fördomarna, bidrar till att skymma sikten för de reella
problemen och möjligheterna i en stadsdel. När gruppen är

vit, medelklass med akademisk utbildning, en grupp som
en stor andel av Sveriges planarkitekter tillhör, som arbetar
med planering av miljonprogrammens områden, riskerar
fördomarna att leda till något som närmast kan liknas
med exotism. Man riskerar att charmas av det okända hos
något man inte vet så mycket om och göra sina positiva och
negativa fördomar till sanning.
Att basera planeringen av en plats på befintliga karaktärer
i området är ett vanligt grepp att ta sig an en ny plats.
”Ta tillvara mångfalden i Hammarkullen” sa man till
mig när vi startade arbetet. Jag funderade mycket på det
men skapade mig aldrig någon riktigt tydlig bild av vad
det var för mångfald som man syftade på. Är det så att
Hammarkullen är mer heterogent än låt säga Vasastan
(innerstadsstadsdel), Torslanda (villaförort vid havet)
eller Masthugget (trendig innerstadsstadsdel med stor
andel unga människor)? Jag tror inte man skulle få den
uppmaningen då dessa områden planeras. Är människor
som bor i Hammarkullen annorlunda? Har de andra
drömmar än andra göteborgare? Ska processen som styr hur
vi planerar i en stadsdel som Hammarkullen se annorlunda
ut än den i Vasastan? Vid intervjuer med boende visade
det sig snabbt att önskningar här är desamma som i resten
av staden. Många Hammarkullebor drömmer liksom
många innerstadsbor eller förortsbor i Torslanda om ett
eget ägt boende med uteplats, gräsplätt och egen p-plats.
Ungdomarna här söker sig till platser där de kan vara ifred
från vuxna, precis som innerstadens ungdomar. Invånare
vill ha samma McDonaldsmat, Lindexkläder, OnOffelektronik och lokala Konsumhandlare oavsett var man
bor. Varför är det enklare att satsa på integration här än i
villaförorten?

De flesta vill bo kvar
Någon sa till mig att:
− Det kommer alltid att finnas stadsdelar och
bostadsområden som ligger längst ned på skalan, dit ingen
vill flytta. Det gäller bara att höja lägstanivån.
Innan arbetets start trodde jag att alla som bor i
Hammarkullen inte vill något annat än att flytta
härifrån. Tvärtom, nästan alla jag talade med vill kunna
bo kvar, men saknar alternativa upplåtelseformer,
hustyper, bostadsstorlekar osv. Den möjligheten är en
bristvara i Hammarkullen. Så i Hammarkullen handlade
programarbetet om att skapa samma möjligheter här som
finns överallt annars. Och det behöver inte vara svårt, i alla
fall inte rent kunskapsmässigt! Vi vet ungefär vad som bör
göras för att skapa större blandning och integration
i staden på sikt. Dagens planerare sitter på en otrolig
mängd kunskap om hur fysisk miljö bör utformas
STADSBYGGNAD 6 · 2010
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Hammarkullen, före
Mellan 1961 och 1975 byggdes
närmare 1,4 miljoner bostäder
i Sverige. Cirka en tredjedel
av dessa bostäder finns i
småhus medan resterande
lägenheter i huvudsak finns
i flerbostadshus. Omkring
390 000 (46 procent) av
dessa lägenheter äga av
kommunala bostadsbolag
medan resterande lägenheter
är privatägda eller ägs av
bostadsrättsföreningar. Av de
kommunala bostadsföretagens
lägenheter från rekordåren
bedöms cirka 20 procent ha
rustats upp, vilket innebär
att drygt 300 000 lägenheter
kvarstår att åtgärda. Den
nuvarande upprustningstaken i
SABO-företagen är cirka 11 000
lägenheter per år. Idag bor
cirka 25 procent av Sveriges
befolkning i bostäder byggda
under miljonprogrammet.

för att komplettera och stärka befintliga
stadsdelar. Frågan som måste ställas är inte
hur vi ska göra, utan hur mycket resurser
som bör satsas för att förbättra (titta på
exemplet Gårdsten).
På ett seminarium arrangerat av Sveriges
Kommunaltekniska Förening talade jag
om dessa saker. Efter dragningens slut fick
jag en kommentar från en man i publiken,
som konstaterade att frågan om hur
miljonprogramsstadsdelar ska byggas ut
och förbättras är komplicerad. Han menade
att det behövs mer forskning.

Det behövs inte mer forskning
Jag är inte så säker på det. Jag tror som

sagt att vi sitter på tillräcklig kunskap och
känner till metoder som behövs för att göra
saker på rätt sätt. Det handlar om att ge
yrkeskunniga planerare tid och resurser. Att
kräva mer forskning må vara lovvärt men
riskerar att rikta uppmärksamhet från att
vi redan kan och vet vad som krävs. Dock
behövs en förändring i hur vi som planerare
närmar oss dessa områden. En förändring
i inställning. Annars riskerar planer för
stadsutveckling i miljonprogramsområden
att snarare bidra till att cementera
områdena i dess nuvarande form istället för
att utveckla dem.
<<

Hammarkullen, efter

Barbro Larson

En av de största renoveringar av miljonprogrammet
Just nu renoveras Hammarkulletorget i en
av de pågående största renoveringarna av
miljonprogrammets bostäder. Vita fasader och
nya fönster ger hela området ett nytt ansikte,
samtidigt som tilläggsisolering gör husen mer
energieffektiva. Efter renoveringen beräknas husen
dra 30-35 procent mindre energi än de gör idag. 700
lägenheter berörs i renoveringen som väntas vara klar
2012. Hammarkullen har 7 914 invånare (2009) varav 57
procent är födda i utlandet. Här finns 84 nationaliteter
och 115 språk. Renoveringen av torget innebär att en

tredjedel av Hammarkullens bostäder nu är under
renovering. Bostäderna på Hammarkulletorget
ägs av Bostadsbolaget, Göteborgs äldsta
allmännyttiga företag. Idag behöver 80 procent av
miljonprogrammets lägenheter i de kommunala
bostadsbolagen fastighetsbestånd stambytas,
energieffektiviseras och fasadrenoveras. Samtidigt
saknar många fastighetsbolag pengar för stora
renoveringar och det går långsamt. I nuvarande
takt skulle det ta 30 år innan samtliga av
miljonprogrammets bostäder har renoverats.
Barbro Larson
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(D)JärvaLYFTET

Med Vision Järva eller Järvalyftet ska sex
nerslitna förorter förvandlas till attraktiva
statusmiljöer. En djärv satsning, inte tu tal
om saken.
Av Erika Volpe, arkitekt och frilansskribent
Illustrationer: Rundquist Arkitekter AB

100 steg
mot ett bättre
boende

J

ärvafältet användes under 1900-talets första hälft
som ett militärt övningsfält. På fältet finns idag
fotbollsplaner, kolonilotter och strövområden. Som
en politisk bomb lanserades 1962 vallöftet att ge 60
000 människor ett nytt hem på Järvafältet för att
stävja den akuta bostadsbristen. En generalplan utarbetades
inledningsvis 1964 för Rinkeby, Spånga kyrka och Tensta av
Göran Sidenbladh, Igor Dergalin och Josef Stäck på Stockholms
Stadsbyggnadskontor.
Området byggdes ut succesivt åren 1966-1977. Bostäderna blev
omtalade, eftertraktade och mycket uppskattade. Idag ligger
sex relativt förfallna bostadsområden - Akalla, Hjulsta, Husby,
Kista, Rinkeby och Tensta i en ring runt Järvafätet.
Omkring 80 procent av Järvafältets invånare är av utländsk
härkomst. De ca 25. 000 lägenheterna fördelas på 2/3 hyresrätter
och 1/3 bostadsrätter.
• 2005 gjordes en utredning kallad Järvas framtid.

• Arkitekten och KTH-prefekten Erik Stenberg flyttade till
Tensta.
• Bostadsmässan Tensta Bo06 lyfte fram det goda i arkitekturen
och återfann systemet för modulhusbygget av Olsson och
Skarne - de bortglömda flyttbara väggarna. Dessa erbjöd den
idag så efterfrågade flexibiliteten. I utställningskatalogen
talades om undantag från regelverket för att
ytterstadssatsningarna skulle lyckas.

Contekton Architects and Planners AB,
ÅWL SWECO Joli arkitekter, Reflex, Arkitekthuset,
Brunnberg & Forshed och Real Architectur har
bidragit med olika skissförslag på infillösningar,
om- och tillbyggnader som diskussionsunderlag
och en programförklaring.

Detta är något av bakgrunden till Vision Järva 2030 eller
Järvalyftet. Programskriften är framtagen av en projektgrupp
från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och
trafikkontoret. Man vill öka områdets attraktivitet och
möjligheter till kvarboende genom ökad trygghet, minskad
kriminalitet, fler arbetstillfällen, språkundervisning och
utbildningstilfällen.
I Stockholms stads vision finns viljan att öka platsens
attraktivitet inskriven som ett delmål. Ett grepp är att skapa
en konstgjord sjö. Innerstadsbor ska vilja söka sig ut hit för
att promenera. Den utbyggda tvärbanan som på sikt ska få sin
slutstation i Kista gör området lättillgängligt.
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Vision Järva 2030, som godkändes av
kommunfullmäktige i april 2009, finansieras delvis
genom utförsäljningen av allmännyttiga bostäder.
Genom delegationen för Hållbara Städer har
55 miljoner kronor öronmärkts för långsiktiga
investeringar i området. Som största fastighetsägare
med 6800 lägenheter i området har Svenska
Bostäder ett stort ansvar för den fortsatta
utvecklingen. Upprustningar har inletts och under
de kommande 10 åren kommer Svenska Bostäder
att satsa omkring 100 miljoner kronor årligen på
områdets bostäder och boendemiljöer.
Där finns mörka passager mellan husen, nedslitna
gårdsmiljöer och invändigt och utvändigt förfall
att ta hand om. En anpassning av byggnaderna till
moderna miljökrav måste göras. Svenska Bostäders
fempunktslista är ambitiös.
1. Fastighetsförvaltning i toppklass
2. Minskad brottslighet och ökad trygghet
3. Mångfald och minskad segregation
4. Välfungerande stadsdelar
5. Högt anseende och status
Genom ett avancerat strategiarbete hämtas de
boendes åsikter in och förändringarna förankras.
De första förslagen till förnyelse skiljde sig mycket
från synpunkterna i en boendeenkät , vilket ledde
till en demonstration på Riksgatan. Förslaget
drogs tillbaka och Svenska Bostäder öppnade för
en omfattande dialog med de boende i Järva, vilket
alltså ledde till Vision Järva.
Stockholms Stad har skapat checklistan ”100
punkter för ett bättre Järva”. Där presenteras
genomförda förändringar och de kommande
planerna på ett övergripande sätt. Ett delmål var
att ta fram ett förslag på en ny begravningsplats
på Järvafältet, och den nyligen genomförda
arkitekttävlingen har avgjorts. Vinnaren är Kristine
Jensens Tegnerstue som med sina fem öar ska ge
plats åt begravningsceremonier från olika kulturer.
Sedan 2009 har invånarna själva fått delta i
Järvadialogen som utformats till ett forum för
möten mellan de boende och de ansvariga. Under
våren och hösten har Svenska bostäder bjudit in till
dialog i Akalla, Husby och Rinkeby och planerarna
och politikerna hoppas få möta fler nöjda boende
fortsättningsvis. <<

Mer information återfinns på;
www.stockholm.se/jarvalyftet
www.jarvadialogen.se
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Kjellander Sjöberg arkitektkontor har skissat fram
de pyramidliknande bostadshusen som i förslaget
överdäckar E18 invid Rinkeby.

FJÄRRVÄRMe

Förnybart kostar

En av förklaringarna till de stora prisskillnaderna på fjärrvärme
är att förnybar energi är betydligt dyrare.
Kommunernas avkastningskrav och antalet kunder är annat
som slår igenom på priset.
Av Jens Busch, frilansjournalist

Stora Enso, Uleåborg, Finland.

D

et är fortfarande mycket stora skillnader i pris på
fjärrvärme mellan olika kommuner – det skiljer
567 kronor per kvadratmeter boyta mellan den
dyraste och den billigaste kommunen, enligt årets
Nils Holgerssonrapport.
Men det finns förklaringar. Kommunen med lägst pris, Luleå,
har ett sedan länge etablerat fjärrvärmenät och tillgång till
billig överskottsenergi från stålverket SSAB. Lilla Hammarö,
med det högsta priset, har haft stora investeringskostnader
som ska slås ut på ett litet kundunderlag – dessutom ingår all

kundutrustning och service i priset.
Prisskillnaderna mellan mera jämförbara kommuner har också
sina förklaringar: Dyra Helsingborg har 98 procent förnybar
energi, billiga Västerås knappt 40 procent..

Hammarö – Litet nät och stora investeringar
Hammarö kommun, med knappt 15 000 invånare på Hammarön
i Vänern utanför Karlstad, intar den prismässiga jumboplatsen
i årets Nils Holgerssonundersökning. Där kostar fjärrvärmen
drygt 184 kronor per kvadratmeter, att jämföra med Luleås
STADSBYGGNAD 4 · 2010
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Västerås satsar på att
ersätta kol med torv.

Hammarö
15 000 invånare
Huvudsaklig energikälla:
industriell spillvärme
Fjärrvärmepris:
184:25/m2, 955:-/MWh

Luleå
74 000 invånare
Huvudsaklig energikälla:
koks- och masugnsgas
Fjärrvärmepris:
82:65/m2, 428:-/MWh

knappa 83, landets billigaste.
– Jag tycker man jämför äpplen med päron, vi har en helt
annan service till kunderna, vi står för alla undercentraler och
annan utrustning, med installation, service och underhåll. Det
motsvarar omkring 130 kronor per megawattimme (cirka 25
kr/m2), säger Göran Enqvist, vd för kommunala Hammarö
Energi.
Fjärrvärmen i Hammarö består huvudsakligen av spillvärme
från massa- och pappersfabriken Stora Enzo Skoghall. Fram
till förra hösten köptes spillvärmen direkt från bruket. Men
Hammarö, med tätorten Skoghall, hade inte tillräckligt
kundunderlag för att ta vara på all spillvärme. Därför drogs en
ledning från bruket till Karlstad år 2008.
– Vi var med och finansierade den ledningen och har
dessutom byggt ut vårt nät till småhusområden utanför
Skoghall. Det har varit tunga investeringar på senare år som
ska slås ut på ett litet kundunderlag med omkring 150 kronor
per megawattimme (cirka 29 kr/m2). Hade vi haft lika många
kunder som till exempel Karlstad hade det räckt med 5 kronor,
säger Göran Enqvist.
– Men vi har passerat toppen och räknar med att kunna
börja sänka priset om tre år då vår höga avskrivning börjar
sjunka. Och vartefter kundantalet ökar, kan de gemensamma
kostnaderna slås ut på flera.
En annan förklaring till Hammarös höga pris är att
kommunen från och med i år har lagt ett avkastningskrav på

12
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Helsingborg
128 000 invånare
Huvudsaklig energikälla:
biobränslen, industriell
spillvärme
Fjärrvärmepris:
137:69/m2, 713:-/MWh

Västerås
136 000 invånare
Huvudsaklig energikälla:
torv, biobränslen, kol
Fjärrvärmepris:
106:32/m2, 551/MWh

fjärrvärmeverksamheten.

Luleå – Billig energi och större kundunderlag

Luleå har de senaste åtta åren haft landets billigaste fjärrvärme
i Nils Holgerssonundersökningen. Kommunala Luleå Energis
fjärrvärmechef Magnus Johansson ger tre huvudförklaringar:
– För det första har ägaren, kommunen, måttliga
avkastningskrav med den klara ambitionen att låga kostnader
för bland annat fjärrvärme ska vara en drivkraft att verka
och bo i Luleå. Det andra är att vi har köper värmen till ett
konkurrenskraftigt pris från kraftvärmeverket där man eldar
brännbara överskottsgaser från SSAB. Det tredje är att vi har
en effektiv och bra organisation.
Jämfört med Hammarö är Luleå dessutom en betydligt större
stad (cirka 74 000 invånare) med ett kommunalt nät som
började byggas på 1970-talet. 1982 byggdes ett kraftvärmeverk
samägt med SSAB. Man har 31 000 hushåll anslutna och
bland annat SSAB(!). (Hammarö har knappt 1 200 kunder).
Förbränningen av överskottsgasen från SSAB ger stora
utsläpp av koldioxid. Men alternativet är att fackla gasen
till ingen nytta. Samtidigt är fjärrvärmen beroende av att
SSAB:s produktion är hög. Under den senaste finanskrisen
drogs produktionen ner så mycket att det krävdes oljeeldad
reservkraft till fjärrvärmen.
Nils Holgerssonrapporten jämför också landets 10 största
fjärrvärmekommuner. Högst i pris ligger Stockholm (Fortum/
Stockholms stad) med 157:60 per kvadratmeter, lägst ligger

Nils Holgersson-rapporten har getts ut sedan 1996.
Prisjämförelserna går ut på att man ”flyttar runt” en
typfastighet till alla kommuner med fjärrvärme och jämför
kostnaderna. De första åren följde medelpriset för fjärrvärme
i stort sett konsumentprisindex (KPI), men från 2002–2003
har fjärrvärmepriset höjts betydligt mer än KPI, runt 40
procent respektive mindre än 10 procent. Rapporterna är rena
prisjämförelser utan hänsyn till de kommunernas vitt skilda
förutsättningar. Någon jämförelse av till exempel miljöpåverkan
görs inte. Förutom fjärrvärmekostnader jämförs kostnaderna för
el, vatten och avlopp och sophämtning. Bakom undersökningen
står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen
och Sabo.

Västerås (kommunalt) med 106:32. Dyraste helt kommunala
fjärrvärmen bland de tio största finns i Helsingborg, 137:69.

Helsingborg – stora investeringar i förnybart
– Vi gör stora investeringar och fokuserar hårt på att ha låga
emissioner, så vi tycker priset är motiverat med tanke på den
miljöprofil vi har, säger Patrik Hermansson, försäljningschef på
Öresundskraft i Helsingborg.
Under 2005–2006 konverterades kraftvärmeverket
Västhamnsverket och i september i år påbörjades bygget av en ny
avfallseldad kraftvärmeanläggning.
Omkring 20–25 procent av fjärrvärmen är industrispillvärme.
Man har också en avloppsvärmepump i staden.
– Sammantaget gör det att vår produktion till 98 procent är
förnybar. Förra året var vårt koldioxidutsläpp 22 gram per
kilowattimme, det är långt under till exempel Malmö och
Göteborg och mindre än en tredjedel av genomsnittet från
fjärrvärme i Sverige. Förutom kostnaderna för investeringar har
ägaren, kommunen, lagt ett lönsamhetskrav på Öresundskraft.
Och fjärrvärmepriset sätts marknadsmässigt.
–Förr var priset kostnadsbaserat, numera tittar vi mycket på
vad alternativen kostar när vi sätter priset, så att vi kan vara
konkurrenskraftiga. Enligt Patrik Hermansson svarar biobränslet
till Västhamnsverket för ungefär hälften av fjärrvärmens
produktionskostnad.

Det naturliga
sättet att bygga.
Principen känner vi alla igen. Vi gör helt enkelt byggklossar.
Skillnaden är bara att vi har skalat upp och förfinat konstruktionerna. Materialet hämtar vi från den norrländska skogens
kretslopp. För naturens och framtidens skull.
En del av klossarna passar för att bygga höga hus, andra för att
bygga broar. Och det går förstås rekordsnabbt att bygga. Sen är
det bara att öppna dörrarna för hyresgästernas flyttlådor eller
att släppa fram gångarna och trafikanterna över bron.
Kan det bli mer naturligt? I ordets alla bemärkelser.

Västerås – Stort nät, torv och låga avkastningskrav
Västerås har lägst pris av de tio största kommunerna och femte
lägsta pris i landet.
– Att vi kan hålla lågt pris har i huvudsak tre förklaringar.
Västerås var en av de första städerna i landet att bygga ut
fjärrvärmen så vi har ett stort nät som ger stordriftsfördelar.
Det andra är att vi har kapacitet för att behålla en hög andel el
i produktionen även när det är som kallast. Och för det tredje
har ägaren, kommunen, länge drivit att priset ska vara lågt och
därför har vi låga avkastningskrav, säger Anders Ericsson, chef för
affärsområde värme på Mälarenergi.
Västerås har satsat på att ersätta kol med torv, som nu står för 45
procent av produktionen.

Torv räknas som fossilt i handeln med
utsläppsrätter men som förnybart när det
gäller koldioxidskatt och vid elproduktion
Kol och en mindre mängd olja står för drygt 16 procent av
produktionen. Det ger ett koldioxidutsläpp på 270 gram per kWh,
förutom bidraget från torven.
I en panna från år 2001 eldas biobränslen (knappt 40 procent av
produktionen) och en ny anläggning för avfallsförbränning ska stå
klar 2014. <<

Martinsons är en norrländsk familjeägd träförädlingsindustri. Vi är Sveriges
största producent av limträ, träbroar
och byggsystem i trä för flerbostadshus och hallar.
Martinsons
937 80 Bygdsiljum
Tel: 0914-207 00
www.martinsons.se

En naturlig del av framtiden
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”Ägande ger boglädje”
Finans- och bostadskrisen gav den nya upplåtelseformen med ägarlägenheter
en trög start. Erfarenheterna från de första och största projekten är dock goda.
Av Göran Eriksson, Lantmäterikonsult, Gävle

D

en 1 maj 2009 infördes den nya upplåtelseformen
ägarlägenheter. Eftersom reglerna endast kom att
gälla i nyproduktion och nästan inget byggdes
2009 på grund av finans- och bostadskris fick den
nya upplåtelseformen en trög start. Hittills, efter drygt ett år,
har därför bara 241 ägarlägenheter bildats och registrerats. De
största projekten är från Öckerö med 50 redan inflyttnings
klara ägarlägenheter och från Kristianstad med 92 lägenheter,
där färdigställandet pågår av den första byggetappen. Trots
den avvaktande starten är det därför glädjande att redovisa er
farenheter från två av de ”goda exemplen” med ägarlägenheter
enligt de nya lagreglerna.

Alla lägenheter går till bostadskön
Det kommunalägda Öckegläfje rö Bostads AB har på
Breviks Ängar på Öckerö byggt 50 nya lägenheter. Det är
ett mycket intressant och lyckat projekt med en blandning
av olika upplåtelseformer vilket inte prövats tidigare.
Upplåtelseformerna äganderätt och hyresrätt är spridda i
området för att skapa samverkan och integration. Det är NCC
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som byggt fem tvåvåningshus nära havet på västra Öckerö - ett
unikt, havsnära boende i ett område där man varsamt tagit
vara på strandängens öppna landskap. Kostnaden för projektet
är 85 miljoner kronor.
– Alla lägenheterna har gått till kommunens bostadskö enligt
bolagets ägardirektiv, 30 stycken som ägarlägenheter och
20 som hyresrätter, säger Tomas Karlström, vd för Öckerö
Bostads AB. Intresset var mycket stort både att äga och att
hyra. Det har blivit en lyckad blandning av ägarlägenheter och
hyresrätter sida vid sida inom området. Vi valde en ny modell
som innebar att samtliga lägenheter avstyckades. Sedan behöll
vi 20 stycken i bolaget. Om den som inledningsvis valt att hyra
sin lägenhet och senare vill köpa loss den för eget ägande går
detta alldeles utmärkt, eftersom den redan är avstyckad. Priset
blir då gällande marknadspris.

”Allmännyttan borde pröva”
– Detta är en modell som jag gärna vill rekommendera
de allmännyttiga bolagen att pröva. Den ger både
fastighetsägaren och de boende en mycket bra flexibilitet,
säger Tomas Karlström. Vi har i detta första byggprojekt med

ägarlägenheter inte stött på större problem än att vi löst dem
på ett konstruktivt sätt. Och erfarenheterna är hittills enbart
positiva.
De första 17 lägenheterna står klara till årsskiftet i det nya
bostadsprojektet Stafvreparken. Alla de 92 lägenheterna blir
ägarlägenheter med fortsatt inflyttning under 2011. Byggherre
är det privatägda Christianstads Fastighets AB, C Fast. De
fyra byggnaderna, som ligger i ett parkliknande område, byggs
i fyra och fem våningar. Lägenheterna varierar i storlek mellan
ettor till fyror. Högst upp ligger så kallade ”penthouses” med
stora takterrasser och utsikt över Kristianstads skyline.
Det är Skanska som är entreprenör och Sparbanken 1826 som
är finansiär. Det är det största projektet med ägarlägenheter i
Sverige idag. Investeringskostnaden är 110 miljoner kronor och
totalt byggs ca 7 000 kvm. Innan byggnationen påbörjades
ändrades detaljplanen så att våningsantal och exploaterings
grad utökades samt också så att området kunde användas för
helårsboende.

Ombyggnad blev nybyggnad
På fastigheten fanns tidigare befintliga hus, varav ett
revs och övriga nu totalrenoveras med utrymme för de
92 ägarlägenheterna. Totalrenoveringen med påbyggnad
av våningar är så omfattande att den är att betrakta som
nyproduktion. Något hinder för bildandet av ägarlägenheter
fanns därför inte enligt de nya lagreglerna.
– Vi har informerat om vad det innebär att bo och äga
ett ”radhus på höjden” och vilka skillnaderna är mellan
bostadsrätter och ägarlägenheter, till exempel när det gäller
köp, pantsättning, belåning, uthyrning och skötsel av
gemensamma anläggningar, säger Per Persson, ordförande i C
Fast och initiativtagare. Det är mycket spännande att prova

på den nya upplåtelseformen med ägarlägenheter och intresset
är mycket stort. Att vi satsar på ägarlägenheter beror dels på
behovet och intresset, dels på att det är en vanlig och populär
upplåtelseform ute i Europa.
– Vi tycker också att det är en klok investering. Ägaren
till en ägarlägenhet har en mycket större rådighet över sin
lägenhet än ägaren av en bostadsrätt, t ex vid belåning och
uthyrning. Fastighetsavgiften är också förmånlig de tio första
åren, eftersom ingen avgift betalas i fem år och halv avgift de
efterföljande fem åren. Man har också möjlighet att fullt ut
utnyttja eventuella skatteavdrag för sina räntekostnader. Vi har
hittills bara märkt av positiva reaktioner, ”boglädje” till att äga
sin bostad fullt ut utan inskränkning, berättar Per Persson.
Regelverket för ägarlägenheter är enkelt och tydligt.

Kommunal borgen
– Det har inte varit något problem att finansiera projektet,
kanske beroende på att det fanns en kommunal borgen i
botten till byggkreditivet. Hyran för en l ägenhet på 76 kvm
(3 rum och kök) blir cirka 7 600 kronor per månad. Samma
lägenhet (3 rum och kök) kostar från 2,3 miljoner kronor att
köpa, med en avgift till samfällighetsföreningen på 1 600
kronor per månad. I båda fallen tillkommer kostnaden för
hushållsel och vatten. Ägarlägenheterna har varit ett sätt att
delfinansiera projektet - och hålla hyrorna nere, säger Tomas
Karlström. Det har inte heller varit något problem för köparna
att pantsätta och belåna ägarlägenheterna.
I Kristianstad har Sparbanken 1826 på ett positivt sätt ställt
upp med en helhetslösning, både vad gäller byggkreditiv
och förmånliga finansieringslösningar för köpare av
ägarlägenheterna. Per Persson framhåller hur viktigt det är
med den lokala förankringen vid finansiering av byggprojekt.

Stafvreparken, Öckerö
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Läget styr priset
Priset för ägarlägenheterna varierar beroende på läget i
fastigheten. För en ägarlägenhet om 80 kvm med 3 rum och
kök är priset 2 milj kronor och för en penthouse-lägenhet med
takterrass 2,8 milj kronor.
Månadskostnaden för 3-rumslägenheten om 80 kvm blir ca
8 350 kr vid lånefinansiering upp till 85 % och en antagen
genomsnittlig nettoränta på 3,8 %. Penthouselägenhetens
månadskostnad blir med samma förutsättningar ca 10 900 kr.
Vid egen finansiering utan upplåning blir månadsutgifterna
endast 2 000 kr för 80-kvmlägenheten ovan och 2 500 kr
för en 100 kvm stor lägenhet. Utgiften består då av månads
avgiften till samfällighetsföreningen. Månadsavgiften
inkluderar utgifterna för vatten, värme, el, (exklusive
hushållsel), fastighetsskötsel och reparationer samt avsättning
till föreningens underhålls- och förnyelsefond som motsvarar
50 kr/kvm och år. Både vid avstyckningen på Breviks
Ängar och i Stafvreparken bildades marksamfälligheter
för kommunikationsytor och grönområden samt
gemensamhetsanläggningar för byggnadsstommar, tak,
fasader, loftgångar, hissar, trapphus, ledningar m.m. En tydlig
avgränsning mellan gemensamhetsanläggningar och ägar
lägenheterna är viktig. Lantmäteriets rekommendationer
2010-06-09 till avgränsningar har i huvudsak följts och varit
till stor nytta.

Skuldfria samfällighetsföreningar
De gemensamma anläggningarna sköts av en
samfällighetsförening, som är obligatorisk när det gäller
ägarlägenheter. På Breviks Ängar är delägare i föreningen
de 30 ägarlägenheterna samt bostadsbolaget som äger de 20
Breviks Ängar, Kristianstad

hyresrätterna. I styrelsen ingår fem ledamöter, en från varje
bostadsblock samt en representant från vardera bolaget och
hyresgästerna.
– En fördel som jag vill lyfta fram är att
samfällighetsföreningen är skuldfri i jämförelse med
nyproducerade bostadsrätter, där bostadsrättsföreningen oftast
tar lån som motsvarar ca 40% av den totala finansieringen,
framhåller Tomas Karlström.
I Stafvreparken kommer inledningsvis tre personer från
fastighetsbolaget C Fast att utgöra styrelse. Successivt, allt
eftersom etapperna färdigställs, kommer boende att ingå i
styrelsen och besluta om gemensamhetsanläggningen. C Fast
kommer till en början att sköta den gemensamma egendomen
med viss byggaranti, men målet är att samfällighetsföreningen
på sikt ska ta över all skötsel. Boendeinflytandet är viktigt och
förhoppningsvis blir det den billigaste förvaltningen, säger
Per Persson. Nyheter för samfällighetsföreningen är att det i
16
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normalstadgarna också tas in bestämmelser om underhållsoch förnyelseplan, fullvärdesförsäkring och ordningsregler.

Tydliga gränser
Erfarenheterna från båda projekten visar att avstyckningar
av ägarlägenheterna har gått smidigt, mycket tack vare väl
genomarbetade ansökningar med förslag till avgränsningar
mellan lägenheterna, samfälligheterna och de gemensamma
anläggningarna. Ägarlägenheterna har snabbt kunnat
registreras med nya registerbeckningar.
– En möjlighet som bör utnyttjas i kommande projekt är så
kallad förtida registrering. Genom sådan fastighetsregistrering
får man mer tid för köpeavtal, lagfart, pantsättning och att
placera sina lån med fastigheterna som säkerhet, framhåller
förrättningslantmätare Jennie Sjöbeck i Göteborg. När sedan
husen är färdigställda, kan justeringar göras i det slutliga
beslutet om avstyckning och gemensamhetsanläggningar.

Anpassade försäkringar
Viss tveksamhet på centralt håll om tolkningen av lagen
om byggfelsförsäkring samt om fullvärdesförsäkringar av
ägarlägenheter har rått det första året.
– Försäkring av ägarlägenheterna och den gemensamma
egendomen som tillhör dem har inte varit något problem,
säger Per Persson. Ett försäkringsbolag, knutet till Sparbanken
1826, erbjuder fullvärdesförsäkringar som är anpassade
till ägarlägenheternas behov. Det gäller både lagstadgade
byggfelsförsäkringar och det långsiktiga försäkringsskyddet
för den gemensamma egendomen och ägarlägenheterna. I
stadgarna för samfällighetsföreningen tar vi också in en
bestämmelse om att den gemensamma egendomen ska vara
Stafvreparken hösten 2010

fullvärdesförsäkrad.
– På Öckerö löser vi försäkringsfrågan med en slags
kollektiv villa-hemförsäkring. En sådan lösning innebär att
samfällighetsföreningen tar en gemensam fastighetsförsäkring
som, förutom de gemensamma anläggningarna, även
inkluderar den fasta egendom som ingår i ägarlägenheterna.
Ägarlägenheter i befintliga fastigheter utreds
Erfarenheterna från de två ”pilotprojekten” på Eckerö
och i Kristianstad har varit positiva. Projekten har gällt
nyproduktion av ägarlägenheter enligt de nya reglerna. När
bostadsbyggandet nu åter tagit fart ökar intresset att bygga
ägarlägenheter och många projekt är på gång. Regeringens
aviserade utredning att utvidga möjligheterna för även
befintliga bostadsfastigheter att kunna omvandlas till
ägarlägenheter välkomnas därför av många.
<<

Mellan väg och järnväg,
cykelbanor och bussfiler, flygplatser och hamnar

För den som vill flytta gods eller ta sig från en plats till en annan är det inte färdmedlet
som är det intressanta. Det är behovet av en rörelse som är effektiv och som samspelar
oavsett om det gäller godstransporter eller arbetspendling.
Vectura är experter på transportslagsövergripande lösningar. Vi rör oss mellan hamn
och flygplats, mellan väg och järnväg, mellan cykelbanor och bussfiler, och vi länkar
samman dem för att hitta de mest effektiva och hållbara transportssystemen.
Hur kan transportssystemen utvecklas i din kommun? Läs mer på www.vectura.se
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur
och rörelseplanering. Vectura löser komplexa transportutmaningar och
står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Vi hjälper
våra kunder att utveckla hållbara transportsystem och erbjuder tjänster
inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt
drift och underhåll. Vi är 1100 konsulter och finns på 40 orter i Sverige
samt i Köpenhamn.

TEMA fastigheter

B

erlinstadsdelen Marzahns tidigare gråa husfasader
lyser numera i klara pasteller. Färger, inglasade
balkonger, parker och orientaliska trägårdar kan
inte helt dölja de sociala problem som fortfarande
kvarstår, men utflyttningen har trots allt ersatts av inflyttning.
Marzahn-Hellersdorf sträcker sig över en areal på 61.74 km²
och har cirka 250 000 invånare. Stadsdelen består av fem
tidigare byar, Biesdorf, Hellersdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf och
Marzahn, som har tillhört Berlin sedan 1920.
Marzahn byggdes på 70- talet, när Honeckerregimen
lanserade sitt bostadsprogram på fälten öster om Berlins
centrum. Avsikten var att trångbodda familjer här skulle
kunna erbjudas moderna bostäder. Inledningsvis byggdes 35
000 lägenheter, skolor, daghem, vårdcentraler, affärer, pubar,
ungdomsföreningar, en biograf och ett varuhus och även
kyrkor och samlingslokaler. Äldre Marzahnbor berättar om
lyckan i att få flytta från en otät, koleldad och trång bostad till
en riktig bostad med fjärrvärme och moderna bekvämligheter.
Men Marzahn har haft dåligt rykte både före och efter
murens fall. De första 20 åren anklagades stadsplanerarna i
Östberlin av sina kollegor i väst för att skapa opersonliga och
människofientliga boendemiljöer, men liknande miljöer fanns
i de flesta större västtyska städer.
Efter murens fall handlade kritiken mest om de nynazistiska
gäng som spred skräck under 1990-talet. Det har dock blivit
lugnare i Marzahn och alla hus är nu
renoverade.

Framgångsrik
upprustning
av Östberlins
förorter
Av Markku Björkman, frilansjournalist
Foto: Markku Björkman, Degewo, Marzahns kommun

Miljoner flyttade till väst
Ombyggnaderna inleddes sedan allt fler människor, läs
potentiella skattebetalare, började lämna Marzahn och andra
östberlinska förorter. Efter murens fall flyttade cirka 1,5
miljoner östtyskar till västra delen av landet.
Marzahn-Hellerdorfs kommunledning antog utmaningen.
Ombyggnaderna startade på allvar i slutet av nittiotalet.
Husen tilläggsisolerades och fasaderna målades om..
Balkongerna glasades in. Stora lägenheter delades i mindre
för att passa för pensionärer och ungdomar. Ett nytt,
enormt shoppingcenter, Eastgate, byggdes. Inom ramen för
kommunens upprustningsprogram, ”Stadtumbau Ost”, har
Marzahns kommunala bostadsföretag Degewo under senaste
tio åren rivit 4000 lägenheter och moderniserat 1200. Ett
sjuttiotal andra byggnader, som daghem och administrativa
byggnader, blev också bandtraktorernas offer under
tjugohundratalets första årtionde.
-Av slitna tiovåningshus har vi gjort trendiga femvåningshus
med terrakottafärgade fasader, säger en stolt chef för Degewo,
Frank Bielka.
Därigenom, betonar Bielka, försvinner stadsdelens gråa och
monotona image och områdets status höjs. Tre åttavåningshus
förvandlas till handikappanpassade trevåningshus. Ett
har redan öppnats för inflyttning. Samtliga två- och
trerumslägenheter har trygghetslarm. På bottenvåningen har
hyresgästen en liten trädgård med terrass. Månadshyran är
50 kronor per kvadratmeter. Före ombyggnaderna, för fem år
sedan, låg kvadratmeterpriset på 30 kronor. Genomsnittet för
hela Marzahn idag ligger vid 57 kronor.
- Vi kan inte klaga på efterfrågan. 37 lägenheter är redan
uthyrda. Ytterligare tio har reserverats, säger Frank Bielka.
18
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Motsats till förtätning. Många estetiskt störande
huskroppar försvinner från Marzahns gatubild.

Renoverade fasader i ljusa kulörer.

Marzahn-Hellersdorf sträcker sig över en areal
på 61.74 km² och har cirka 250 000 invånare.

Byggrester blev kälkbackar

Östtysklands motsvarighet till vårt
miljonprogram inleddes i början av
1970-talet. För att kunna bygga över
1 miljon bostäder under några få år
krävdes en hög grad av standardisering
i form av prefabricerade och
monteringsfärdiga betongmoduler.
Fyrtio år senare och tjugo år efter
murens fall har åttio procent av dessa
hus renoverats. Resten har rivits eller
krympts.

Japanska trädgården i betongförorten Marzahn.

Tomma lägenheter var tidigare ett stort problem för Degewo.
Trots förbättringar av husen och området var det svårt
att bli av med det dåliga ryktet, bland annat på grund av
den konsekvent negativa pressbevakningen av våld och
kriminalitet. Under senare år har dock våldsdåden minskat
betydligt.
Efter saneringen minskade antalet tomma lägenheter i
området från 15 till 5 procent. Enligt Bielka investerade
bostadsföretagen och kommunen drygt 600 miljoner räknat
i svenska kronor för att snygga upp området och för att öka
dess attraktivitet. Marzahn - Hellersdorfs totala hyresintäkter
uppgick 2009 till cirka en miljard kronor.
Rivningarna har gett plats för grönskande natur mellan husen.
De upp till 60 meter höga kullarna av byggrester täcks numera
av buskar och träd i ett kuperat landskap, där man kan vandra
eller åka kälke. De boende har fått en ny närhet till naturen.
Två av invånarna vid Mehrower Allee, Marianne och Manfred
Zink gläder sig åt detta. Paret, som är i 60-årsåldern, flyttade
in för tio år sedan från delstaten Baden-Württenberg i
sydvästra hörnet av Tyskland. De blir därför ofta kallade för
”wessis”, västare, av sina östtyska grannar, som fortfarande 20
år efter murens fall bär med sig en smula DDR-identitet.
- Det bjuder vi på. Å andra sidan kallar vi dem för ”ossies”,
östare, så det jämnar ut sig. Vi sökte länge på Internet efter
en bra och inte för dyr lägenhet. När vi såg detta hus i
forna Östtyskland var det klart att vi ville bo här. Läget är
optimalt, med ett läkarhus och vårdcentral runt hörnet och
pendeltågsstationen på gångavstånd, påpekar Manfred.

Berömd världsträdgård

Blomsterprakt i Marzahns fritidspark.

Kinesiska parken i Marzahn.

Kommunstyrelsens ordförande, Dagmar Pohle,
framhållerr att invånarna i stadsdelen även kan vara stolta
över den unika parkanläggningen Garten der Welt –
Världsträdgården, med trädgårdar från olika länder, främst i
orientalisk och asiatisk stil.
Marzahn torde därmed vara en av de få miljonprogramsförorterna i världen som varje år besöks av hundratusentals
turister. Förra året kom drygt 600 000 för att bl a njuta av
blomsterprakten i Garten der Welt.
Första parken, kinesträdgården, öppnades för
allmänheten hösten 2000, efter fyra års intensivt arbete.
Med sina 2.7 hektar är trädgården det största i sitt slag
i Europa. Trädgården skapades i nära samarbete med
Berlins partnerstad Beijing. Den planlades av kinesiska
landskapsarkitekter, och allt material importerades.
Alla byggnader monterades av kinesiska hantverkare.
Trädgården är en egen hortikulturell värld, med paviljonger,
dammar, vattenfall och en så kallad torr trädgård. Det hela
omges av imponerande och mycket dekorativa staket.
I den japanska trädgården finns typiska japanska växter som
lönn och lavendelljung. Vid den balinesiska trädgården kan
man besöka ett traditionellt balinesiskt bostadskomplex och
titta på otaliga tropiska växter.
Fritidsparken Erholungspark Marzahn har under de senaste
åren utvecklats till en grön oas i östra Berlin. Det är ingen
svårighet att träffa här människor, som idag är stolta över
sin hemort. Denna unika trädgård mellan Marzahns många
höghus betraktas idag som en förebild för många andra
tyska förorter. <<
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På nätsajten havet.nu
finns en omfattande
nyhetsrapportering om
havs- och vattenfrågor.
Havet.nu drivs av
Havsmiljöinstitutets
enheter vid
Umeå universitet,
Stockholms universitet,
Linnéuniversitetet och
Göteborgs universitet

ny havsmyndighet

Sverige har kommit
efter i havsmiljöarbetet

ttenfrågor.	
  
s	
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Anslag till den nya Havsmyndigheten (milj kr)
• Förvaltningsanslag 228,6
• Nytt sakanslag 694,4
• Miljöövervakning m.m. 80,2
• Åtgärder för biologisk mångfald 35,0

Splittringen av havsmiljöarbetet på flera myndigheter har lett till att Sverige
hamnat på efterkälken, anser regeringen. Men den nyinrättade Havsmyndigheten
har inte ens hunnit påbörja sitt arbete innan den får kritik av bland annat
verksamhetens innehåll och förhållandet till andra myndigheter.
Text och foto: Barbro Larson

D

en nya Havsmyndigheten i Göteborg tar över de
flesta av Fiskeriverkets uppgifter, (undantaget
frågor som rör stöd till fiskerinäringen) liksom
Naturvårdsverkets verksamhet inom området
hav och vatten. Den nya myndigheten ska också samordna
länsstyrelsernas regionala arbete med vattenförvaltning och
olika EU-direktiv inom området.
En viktig uppgift blir att åstadkomma ett samlat
genomförande av EU:s marina direktiv och ramdirektiv
för vatten, Helcoms (havskonventionen för Östersjön)
aktionsplan och tre av de av riksdagen antagna miljömålen.
Fiskbestånden har en funktionellt viktig roll i havs- och
sötvattensekosystemen och frågor om reglering och kontroll av
fisket ingår därför i den nya myndigheten.
Eftersom det mesta arbetet med att skydda och förbättra
havs- och vattenmiljön sker regionalt och lokalt kommer det
att krävas ett nära samarbete mellan den nya myndigheten och
länsstyrelserna, liksom med en rad andra myndigheter.
Till chef för Havsmyndigheten har regeringen utsett
Björn Risinger, tidigare länsöverdirektör vid Länsstyrelsen
i Skåne län. Han har en lång meritlista, har bl a varit
direktör för Naturvårdsverkets naturresursavdelning och
miljövårdsdirektör i Stockholms län. Han är ledamot i
Miljömålsrådet och Rådgivande kommittén för Forum
Östersjön. Tidigare har han också varit ordförande för
ArtDatabanken, styrelseledamot i Världsnaturfonden WWF
och ledamot av Höga Kusten-rådet och styrgruppen för
förberedelse av Kosterhavets nationalpark.
Björn Risinger tillträdde sitt uppdrag den 1 september 2010.
Den nya myndigheten startar sin verksamhet 1 juli 2011.
-Vi ska nu samla allt det arbete som görs när det gäller havsoch vattenmiljö under en myndighet. Vi ska ha en ansats som
gäller hela ekosystemet, havet och vattnet, säger miljöminister
Andreas Carlgren.

Fiskeriverket upphör
Huvudfrågorna för den nya myndigheten blir att stoppa
utsläpp från stora fartyg, minska övergödningen, se till att
reningsverken renar vattnet bättre, och se till att det inte fiskas
över fiskeresurserna.
Enligt regeringen är arbetet i dag alldeles för uppsplittrat, på
olika myndigheter och konsekvensen har blivit att Sverige

kommit efter i havsmiljöarbetet. Fiskeriverket i Göteborg,
kommer att upphöra. Farhågorna om motstående intressen,
t ex att värna fisket och mångfalden, avfärdar Andreas
Carlgren med att ”både fisket och havet kommer att vinna på
samverkan”.
De verksamheter som ska ingå i den nya myndigheten
innebär att inemot 400 årsarbetskrafter som i dag finns vid
Naturvårdsverket och Fiskeriverket berörs. Erfarenheterna
visar att omlokalisering, som innebär att arbetstillfällen
flyttas till en ny ort, ofta leder till många nyrekryteringar samt
avvecklings- och omställningsbehov för personalen .
Inrättandet av en ny havsmyndighet kan få konsekvenser för
det samlade miljöarbetet genom att ansvaret delas upp på två
myndigheter. Flera verksamheter som i dag Naturvårdsverket
ansvarar för kommer att delas upp, bl.a. miljöövervakning,
internationell rapportering, frågor om biologisk mångfald
och frågor som rör prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
För att minska riskerna med ett delat ansvar, men också för
att minska risken för att kompetens dubbleras, krävs ett nära
samarbete mellan Naturvårdsverket och den nya myndigheten.
Utredningen har bedömt att det går att göra verksamheter mer
effektiva då gamla strukturer och arbetsprocesser omprövas.

Forskarkritik
Innan den nya myndigheten ens påbörjat sitt arbete, kommer
kritik främst från forskarleden. I en artikel i Miljöaktuellt
skriver tolv forskare från universiteten i Stockholm och
Uppsala att den nya myndigheten inte kommer att kunna
hantera alla sina ansvarsområden. Det krävs olika metoder
och kompetens för att lösa miljöproblem i söt- respektive
saltvatten, menar forskarna.
Ett problem är att det saknas kompetens för sötvatten på den
nya myndigheten. Det mesta av den personal som lyfts över
från Fiskeriverket har god insikt i havs- och fiskefrågor, men
liten erfarenhet av till exempel skogsbrukets och jordbrukets
effekter på sötvatten.
”Det må finnas starka skäl för att bilda en havsmyndighet.
Däremot är det ogenomtänkt att lägga ansvaret för sötvatten
i samma myndighet, medan ansvaret för landskapet, med dess
mark- och grundvatten, ligger kvar hos Naturvårdsverket
respektive Sveriges geologiska undersökning”, heter det i
artikeln. <<
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Vi planerare har nu under rätt så lång tid jobbat för att öka tillgängligheten för
alla människor. Målet är att ge alla samma möjlighet att röra sig fritt och delta i
samhällslivet.

Av Karin Renström, trafikplanerare i Uppsala kommun,
numera hos Vectura Consulting AB och medlem i temagrupp
Tillgänglighet för alla inom Nordiskt Vägforum.

R

Resultaten är skiftande och frustrationen stor
över hur vi bäst ska göra för att människor med
olika fysiska och kognitiva funktionshinder ska
kunna ta sig fram på ett säkert och enkelt sätt i vår
trafikmiljö.
En del resignerar och vill vänta tills någon säger hur det
ska vara, andra gör förändringar så gott de kan. Det senare
sättet att hantera uppgiften har gett oss värdefull erfarenhet
av olika lösningar. Boverket föreskriver och ger råd om hur
tillgängligheten ska uppnås i HIN 1 (BFS 2003:19) och ALM
1 (BFS 2004:15). Vägverket (numera Trafikverket) har sagt
hur de vill lösa uppgiften (Exempelkatalog för enkelt avhjälpta
hinder publikation 2008:18). På kommunalt håll är det mer
varierande.
Även ur ett nordiskt perspektiv varierar det, men när det
gäller övergångsställen kan man se två huvudstrategier. Inom
organisationen NVF, Nordiskt vägforum (www.nvfnorden.
org), arbetar temagruppen ”Tillgänglighet för alla” bland
annat med att jämföra och sammanställa lösningar från de
nordiska länderna. Sammanställningen för övergångsställen
återfinns i en idékatalog som kommer att kompletteras med
nya ämnen såsom ledstråk, busshållplatser, terminaler, ramper
m.m.

Motstridiga intressen
De två huvudstrategierna för övergångsställen handlar om hur
man löser uppgifterna att både göra det slätt för människor
med rollatorer/rullstolar och samtidigt ge möjlighet för dem
med synskador att orientera sig.
Den ena strategin är att göra trottoarkanten så låg att den
inte utgör ett hinder för rullstolsburna och samtidigt så hög
att synskadade kan känna kanten. Den andra strategin går
ut på att dela upp övergångsstället i två delar där den ena
delen har en klart kännbar kant och den andra en ramp. Både
lösningarna återfinns i vårt gatunät men i Sverige har vi oftast
använt den senare lösningen. Den lösningen återfinns som
standard även i Finland.
I Norge, Danmark och Island, har man till skillnad från
Sverige och Finland använt kompromissmodellen. Kanthöjden
varierar mellan 1,5 och 3 centimeter där det lägsta måttet
återfinns på Island och det högsta i Danmark. En sak som
kan ha påverkat resultat är att reglerna för var man får cykla
är olika. På Island och i Norge får man cykla på trottoaren
bara man inte stör de gående. Det medför ju behov av att
övergångställena också kan användas av cyklister. I Danmark,
Sverige och Finland är det förbjudet att cykla på trottoaren om
det inte är cykelbana på den. Finland har ett undantag för barn
under 12 år.

Danmark
I Danmark håller man nu på att se över sina riktlinjer och
kommer troligen att välja den uppdelade lösningen. De
har sett problem med att klara av att hålla den beslutade
22

STADSBYGGNAD 6 · 2010

kantstenshöjden på 3 cm, som förhandlades fram som en
kompromisslösning med handikapporganisationerna.
Det krävs stor noggrannhet både vid byggnationen och
efterföljande underhåll för att höjden verkligen ska förbli 3 cm.
I Reykjavik kan man se en variant där kantstenen dragits in
från körbanan. Lösningen är till för att man som synskadad
ska kunna kliva ner och ställa hälarna mot kantstenen och
på så sätt hitta rätt riktning över gatan utan att riskera att
bli påkörd av passerande bilar. Ett bekymmer som de sett är
dock att det lätt samlas skräp där och det är svårt att hålla
rent från snö.

Driftaspekter
De driftuppgifter som påverkas mest av utformningen
av övergångsställen är snöröjning och sandupptagning.
Möjligheten att röja med maskin påverkas av hur ytorna
ser ut när det gäller lutningar och kanter och även avstånd
mellan stolpar och andra föremål. Om människors
rörlighet inte ska förhindras under årets snöiga perioder
krävs en större noggrannhet än vad vi är vana vid. Från att
driftorganisationerna försett sig med större och större fordon
behöver vi nu gå mot en maskinpark som även har fordon
som klarar smala passager - om inte handskottning ska ingå
som en normaluppgift. Något som talar mot handskottning
är problemet med iskanter och andra svårbearbetade
förhållanden som fort uppkommer om inte åtgärderna kan
vidtas omgående efter snöfall.
En lösning kan vara att sätta vägmärkesstolpen i gränsen
mellan ramp och kant på övergångsstället och se till att
utrymmet på sidorna om är tillräckligt fritt och slätt för att
rampen ska kunna snöröjas med maskin. Stolpen kommer
med en sådan placering även att utgöra ett riktmärke för var
nivåskillnaden är så man inte snubblar över den när man går
längs trottoaren.
Även sandupptagning är en viktig uppgift som behöver
noggrannhet för att ge tillgänglighet för människor med
funktionshinder. Med sand i ledstråket blir möjligheten
att följa det naturligtvis försämrad för synskadade med
teknikkäpp. Här behövs ett förarbete med blåsaggregat.
Samhället blir sakta men säkert bättre när det gäller
tillgänglighet,. Vi har kanske inte lyckats överbrygga
problemen för alla men det är ändå allt fler med
funktionshinder som kan förflytta sig tack vare våra åtgärder.
Den universella lösning vi sökt för övergångsställen är
troligen den uppdelade, med ramp och kant. Det är inte bara
rörelsehindrade som haft glädje av ramperna. Många är de
barnvagnar, resväskor och trötta ben som passerat över dem.
Hur vi ska klara av situationen under vintermånaderna på
ett bra sätt återstår att lösa.. Vi ska inte i onödan försvåra för
driften men vi får inte heller bygga för en enkel och snabb
drifthållning om det medför att funktionen försvinner.
Boverket har ställt kraven och det är väghållarens uppgift att
uppfylla dem. <<

Uppdelat övergångsställe med en
kant och en ramp där trottoaren är
smal (nuvarande strategi i Sverige)

Uppdelat övergångsställe med en
kant och en ramp där trottoaren är
bred och medger en tvärställd kant
som visar riktningen över gatan
(nuvarande strategi i Sverige)

Tillgänglighet så in i Norden

En låg kant för hela
övergångsstället
(tidigare strategi i Sverige)

Övergångsställe i Norge
som försetts med ledstråk,
varningsplattor och
kontrastplattor

Ett kantlöst och ramplöst
övergångsställe efter snöröjning

Sand i ledstråket minskar
möjligheten att kunna känna sig
fram
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Allt fler företag och organisationer har fått upp ögonen för lean. Sedan ett år
tillbaka samverkar Trygghetsfonden och Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, i utbildnings- och träningsprogrammet, Verksamhetslyftet, som en grund
för att arbeta med Lean.
Av Christina Adlers, frilansjournalist

Lean för effektivare
kommuner
Lean Production är en filosofi om hur man hanterar
resurser. Syftet är att identifiera och eliminera alla
faktorer i en produktionsprocess som inte skapar
värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om
’Mer värde för mindre arbete’.När Japan efter andra
världskriget var tvungna att lägga om sin militära
industri till civil industri tog Toyota inspiration
från västvärldens masstillverkningsprinciper och
anpassade dem till sin ekonomiska situation. Detta
skapade Toyota Production System (TPS). TPS är i
mångt och mycket synonymt med lean production då
uttrycket ”lean” myntats i samband med en studie som

-I

dagsläget har cirka 40 kommuner och en handfull
landsting genomgått introduktionsdagen och fler
är på gång, berättar Birger Eriksson, kanslichef på
Trygghetsfonden.Vi vänder oss i första hand till
kommun- och förvaltningschefer, men också politiker. Det är
viktigt att högsta ledningen är med och driver Lean-arbetet
om det ska bli bestående. Lean-tänkande handlar i hög grad
om kulturförändring.
Hittills har omkring 20 kommuner genomgått den
efterföljande fyradagarsutbildningen och några har även
påbörjat den ganska nya, fördjupningsutbildningen på tio
dagar.
Grunden till förändring på en arbetsplats utgörs, enligt Leanfilosofin, av alla medarbetares engagemang i arbetsprocessen.
Med ett standardiserat arbetssätt och systematiskt
förbättringsarbete förhindras slöseri i tid och kvalitet, vilket
på sikt skapar större värde för kunden eller brukaren – som
slipper säga upp anställda. I stället används medarbetarnas
kompetens att förbättra och utveckla verksamheten.
-Innehållet i Verksamhetslyftet bygger på offentliga
verksamheters egna erfarenheter av Lean. Vi samarbetar
också med ett antal konsulter som har erfarenhet av Lean i
kommuner och landsting. Utbildningen innehåller inte bara
föreläsningar utan också praktiska uppgifter där vi tar hjälp
av spel och legoklossar bland annat. Deltagarna får också
hemuppgifter som sedan diskuteras på utbildningsdagarna.
Utbildningarna genomförs så långt möjligt lokalt, ibland med
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flera mindre kommuner samtidigt. Birger Eriksson betonar
vikten av att kommunerna redan under utbildningen sätter
igång förändringsarbetet med medarbetarnas egen kompetens
och kunskap.
Tidigare i år deltog 14 ledande chefer, inklusive
kommundirektören och kommunstyrelsen, i Värmdö
kommun i Verksamhetslyftets introduktionsdag med positivt
resultat. Nu genomför kommunen ett pilotprojekt på fyra
arbetsplatser, bygg- och miljökontoret, socialkontoret,
bostadsbolaget samt centrala löneenheten, där specifika
arbetsuppgifter valts ut att Lean-anpassas. I höst påbörjas
också fördjupningsutbildningen.
-Vi har i flera år diskuterat hur man hittar bra sätt att jobba
och vi tror att Lean är det instrument kommunen behöver för
att bli mera effektivt och bättre utnyttja sina resurser. Avsikten
är att gå vidare med fler arbetsplatser, utbildningen ska
användas på bredden. På sikt ska vi sänka kostnaderna utan
att säga upp någon. Men med stora pensionsavgångar framför
oss behöver inte alla ersättas. Pilotprojekten hoppas vi ska ge
effekt inom ett år, säger Jonas Rydberg, personalchef.
Olofströms kommun med 13000 invånare har också infört
Lean som arbetssätt. Mellan 1950 och 1970 var kommunen
expansiv och invånarantalet ökade varje år. Därefter kom
oljekrisen och industrin vände ned, idag tappar kommunen
medborgare.
-Men det ska ändras, med Lean sparar vi tid och den tid vi
frigör genom att arbeta effektivare och bli smartare i vardagen,

Introduktion av lean i
Södertälje kommun.

jämförde olika biltillverkare världen över.
Begreppet blev internationellt känt 1988.
Lean har sedan kommit att användas utanför
tillverkningsindustrin, bland annat inom sjukvården.
Centralt i lean production är ”Just-in-Time” som
innebär att ämnen/material/delar/produkter finns på
rätt plats vid rätt tidpunkt. Huvudprincipen inom lean
är att eliminiera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs
i en verksamhet kategoriseras utifrån om de ökar
värdet på produkten eller ej. De aktiviteter som är icke
värdeadderande är slöseri och ska elimineras vilket
man gör genom olika typer av verktyg.

Lean produktion har indirekt återinfört löpande
bandet, eftersom det är lättare att jämna ut
arbetsbelastningen och visualisera slöseri
på ett löpande band. Det innebär i sin tur att
arbetsuppgifterna för många tunnas ut till ett fåtal
arbetsmoment som ofta ska vara klart tills produkten
passerar en vis plats på bandet. Detta bidrar till
att arbetet uppfattas som stressigt. Många företag
underbemannar också sina band med flit för att
öka produktiviteten. Lean produktion kallas av sina
kritiker för Management by stress
Källa:Wikipedia

ska medarbetarna använda till att skapa mervärde för våra
brukare. Detta är en investering för att få nöjdare företag,
medborgare och besökare. Lean strategin har redan gett
positiva effekter, säger Tommy Åhlander, kommunstrateg.
Hittills har 30 personer, politiker och förvaltningschefer
genomgått introduktionen och den efterföljande
introduktionsutbildningen fyra dagar. Vid årets slut ska totalt
50 personer ha genomgått utbildningen.
-Vi har börjat med utbildnings- och socialförvaltning. Men vi
ska ha med oss samtliga förvaltningar. Nyckeln till framgång
är motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare som
stöds av ett engagerat och drivande ledarskap. Vår vision är att
öka den kommunala konkurrenskraften. Vi har också kontakt
och samarbete med andra kommuner i Lean-arbetet. Hittills
har vi jobbat i stuprör, med Lean jobbar vi också i hängrännor
- inom ramen för en gedigen helhetssyn på den kommunala
verksamheten, säger Tommy Åhlander.
Botkyrka kommun har börjat arbeta med Lean på
miljöenheten som är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anledningen var hög personalomsättning och att många
nyanställda kände sig osäkra på sina arbetsuppgifter. Man
ville hitta takten och servicenivån i inspektionsprocessen
som såg likadan ut över hela året, något som framförallt
miljöinspektörerna, men även administrationsavdelningen
efterlyste i sitt arbete.
-Vi tror absolut på Lean-filosofin och vi kommer att
utbilda en Lean-coach på enheten som ska bli en motor i

förbättringsarbetet. Med Lean skapas bättre kvalité och
mervärde för kund, företag, medarbetare, politiker och
ledning, men är också till samhällsnytta och bidrar till nöjda
medarbetare. Vi tycker också samarbete med andra kommuner
som Södertälje och Solna är viktigt. På så sätt tar vi del av
varandras erfarenheter i arbetsprocesserna, säger Susanne Ek,
miljöinspektör, Botkyrka kommun.
Michael Bergström är projektledare på SKL, avdelningen
för vård och omsorg. Han sitter med i en referensgrupp som
stödjer och följer Trygghetsfondens utbildningsprogram
Verksamhetslyftet.
-På SKL har vi erfarenhet av utvecklingsarbete och vi
utvärderar och följer kontinuerligt upp Trygghetsfondens
utbildningsprogram. Många utbildningar går under
benämningen Lean, de är bara förpackade lite olika och på
en hel del landstingsarbetsplatser finns säkert sådant som
man skulle säga är Lean-arbete. Det spelar egentligen ingen
roll, syftet är ju att förbättra och skapa mervärde för kunden.
Utvecklingsarbete är ett helhetstänkande och att man hittar
nya metoder och ny kunskap betyder inte att de blir omsatta
i praktiken. Vården kämpar ständigt med nya system och sätt
att arbeta, som medarbetarna måste få tid att lära och pröva
genom träning. Det är också viktigt att kompetensutveckla
personalen på ett tidigt stadium. Lean-filosofin innebär att
varken göra mer eller mindre utan göra rätt, men viktigast
är att utveckling och lärande hänger ihop, säger Michael
Bergström. <<
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”Alla vill till himlen men ingen vill dö…”

Rapparen Timbuktus ofta citerade textrad verkar stämma bättre än någonsin på
dagens pensionärer. De vill inte se sig som ”äldre” och få vill flytta till seniorboende.
– Vår generation har alltid bråkat och ställt krav. Vi tar fortfarande saker i egna
händer, säger Amelia Adamo, framgångsrik tidningsmakare.
Av Kerstin Kärnekull
Av Kerstin Kärnekull

-V

i har inte bestämt oss, säger mina goda
vänner. Vi vill ha Stockholms puls, men
vi vet att omsorgen är mycket bättre i
Dalarna. Och på sikt är det tryggheten som
är viktigast. Så småningom kommer vi nog att bosätta oss
permanent i Falun. Men inte än, det är alldeles för tidigt.
Alldeles för tidigt att flytta tycker dessa två sjuttioåringar.
Den inställningen delar de med de flesta seniorer. De nya
pensionärerna känner sig inte gamla och mår dessutom bättre
än tidigare generationer. Att tänka framåt på hur livet kommer
att utvecklas och att fundera över det egna boendet tänker
man göra. Men inte nu, utan längre fram.
De nya pensionärerna, rekordgenerationen född mellan
1945 och 1954, skapade den första frihetstiden i skarven
mellan ungdomsår och ansvarsår, framhöll Thomas Fürth,
framtidsforskare hos Kairos Future vid ett av Micasa
Fastigheters seminarier om framtidens seniorboende.
– De håller nu på att skapa den andra frihetstiden, efter
arbetsliv och ansvarsår men innan ålderdomen. Många, upp
till en fjärdedel säger att de med säkerhet kommer att flytta
till ett varmare land, hellre än att flytta till hemorten eller
till fritidshusen. Men de flesta vill ändå bo kvar där de bor
i områden med blandade åldrar eller flytta till ett billigare
boende.

Åldrandet är sig likt, omvärlden förändras
Många förväntar sig alltså att ”rekordpensionärerna” kommer
att tänka annorlunda jämfört med tidigare generationer. Men
det finns också forskare som framhåller att åldrandet är sig
ganska likt. Jan-Erik Hagberg, forskare i Linköping bl a om
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äldres boende i förhållande till stadsmiljön, vardagstekniken
och den lokala välfärden, har exempelvis påpekat att det inte
är individerna som förändras mellan generationerna, utan
samhället runt omkring dem. Vi ser kanske annorlunda ut och
tänker annorlunda – men med åren och åldern kommer våra
prioriteringar och behov att bli mer lika äldre generationers.
”Samhället” har också börjat fundera över vad den kommande
äldreboomen kommer att innebära. År 2020 börjar
fyrtiotalisterna fylla åttio och antalet ”äldre äldre” kommer
att bli många fler än i dag. Det borde bli stor efterfrågan på
tillgängliga bostäder där man kan bo hela livet, särskilt som
tre fjärdedelar av alla pensionärer bor i bostäder som inte är
handikappanpasade.
Äldreboendedelegationens arbete har exempelvis lett till en ny
boendeform, trygghetsboende, en ”lightvariant” på 80-talets
servicehus. Runt om i landet pågår planeringen och ett antal
projekt har fått statliga investeringsbidrag. Men det går ganska
trögt. I slutet av september hade bara 16 projekt fått godkänt.
Bygget av det första projektet, Björkbacken i Tyresö, har snart
kommit till bottenplattan och inflyttningen blir sent 2011.
Socialdepartementet har också gett stöd till utveckling av ny
teknik som kan underlätta för äldre via ”Teknik för äldre”
och Teknik för äldre II, som just har startat. Utöver 100
miljoner kr till varje etapp har man också 2010 anslagit 50
milj. kr till ”Bo bra på äldre dar”, ett program inriktat på
bl. a på arkitekttävlingar om seniorboende, förstudier som
tillgänglighetsinventeringar och stöd till projekt kring den
fysiska och regionala planeringen. Huvudman för samtliga
projekt är Hjälpmedelsinstitutet (HI).
Sverige är inte ensamt om en kraftig ökning av andelen

Vård & Omsorgsboende

Trygghetsboende

Bogemenskap

Kvarboende

Seniorboende

Boendetyp/
egenskaper

Förmedling

_

Köp/lokal kö

Lokal kö

Kommunal kö

Bedömning
av behov

Statligt
förmedlingsstöd

Nej

Nej

Nej

Ja, t o m
2011

Ja, t o m
2011

Personal

Nej

Kan finnas

Nej

Varje dag, men
inte hela dygnet

Hela dygnet

Gemensamma
lokaler

Kan finnas

Oftast

Ja

Ja

Ja

Trygghetslarm

Vid behov

Vid behov

Vid behov

Vid behov

Ja

Ja. Ibland både nedåt (55+, 65+
osv) och uppåt vid inflyttning

Ingen/40+

Minst 70 år

Behov avgör

360

ca 100

95 200

Åldersgräns
Antal hushåll

1 100 000

33 000

Vanliga bostäder som har Bogemenskaper
gemensamma lokaler där de eller kollektivhus
boende kan laga mat och äta
tillsammans, odla sina intressen
och umgås. De finns både för alla
åldrar och för människor »i andra
halvan av livet«.
Bostäder som hyrs ut till personer Seniorbostäder
som är medelålders eller äldre och
som inte omfattas av kommunal
biståndsprövning.
En form av bostäder för äldre Trygghetsboende
som känner sig oroliga, otrygga
och/eller socialt isolerade.
De boende ska ha tillgång
till gemensamhetslokaler,
möjlighet att äta tillsammans
och personal som en gemensam
resurs. Föreslagen av
äldreboendedelegationen.
En boendeform för äldre som Vård- och
omfattas av rätten till bistånd omsorgsboende
enligt socialtjänstlagen. I boendet (särskilt boende)
erbjuds service, personlig
omvårdnad och hemsjukvård
dygnet runt.

I Tystberga utanför Nyköping ligger 12 nybyggda
hus för seniorboende. Arkitekt Kjell Forshed.

äldre. Situationen ställs på sin spets i Japan, ett land som inte
kommer att ha personal nog att täcka det framtida behovet
av omvårdnad. I stället satsar man på ett ambitiöst program
inriktat på robotteknik och äldre, en utveckling som kan
upplevas som skrämmande, men som också kan bidra med
intressanta lösningar.

Ta ansvar för ditt boende!
Budskapet från samhället till alla äldre är att de måste ta eget
ansvar för sitt boende och se till att flytta till en bra bostad
i god tid. Men detta budskap har knappast nått fram och
avspeglas inte i en stor efterfrågan på nya seniorbostäder.
Många producenter vittnare i stället om att det är trögt att
hitta hyresgäster eller bostadsköpare.
Det är inte så konstigt. Nya bostäder är nästan alltid dyrare än
befintliga. Ska man som senior välja att flytta måste fördelarna
med det nya vara mycket tydligt. Är man inte tvungen att
flytta är beslutsprocessen lång, mödosam och möjlig att skjuta
på framtiden. Många upptäcker dock att det plötsligt blivit
för sent.
– Vi flyttade i sista ögonblicket. Jag säger numera till alla att
de måste flytta medan de kan och inte för att de blir tvungna,
säger en kvinna, som varit med och förberett ett seniorboende
i en kyrkas regi och som sedan flyttade in tillsammans med sin
allt sjukare man.
Mina vänner, som ännu inte bestämt sig, kommer att upptäcka
att möjligheterna att välja minskar med åren. De har ännu inte
insett att man förutom att ha uppnått en viss ålder för att få
flytta till in i en seniorbostad också lätt kan bli för gammal.
I en del bostadsrättsföreningar finns en övre åldersgräns.

71-åringar är inte välkomna, än mindre 75-åringar.

Åldersdiskriminering
De övre åldersgränserna kan dock försvinna. En statlig
utredning, SOU 2010:60 om skydd mot åldersdiskriminering
har pekat på att det inte borde vara ett hinder att flytta in i
seniorboendet enbart för att man uppnått en viss kronologisk
ålder. Utredningen är på remiss och eventuella lagändringar
kommer tidigast hösten 2011.
Men vad vill seniorer själva?
– Vi kommer inte att vara tysta, timida och tacksamma,
svarade Amelia Adamo, grundare av och chefredaktör för
Amelia vid ett av Micasa Fastigheters seminarier förra året
och fortsatte: -Vår generation har alltid bråkat och ställt krav.
Vi tar fortfarande saker i egna händer. Och vi vill absolut inte
kallas ”äldre”. Synen på boendet är också ny. Kvinnor tar egna
initiativ och vill bo med varandra, vill bo med vänner.
Det man med säkerhet kan säga om dagens och morgondagens
seniorer är att vi är och blir allt mer olika. Vi föds som kopior
och dör som original, tvärtemot vad poeten Edward Young
och många andra sagt. (Den engelske 1700-talspoeten Edward
Youngs original är ”Born Originals, how comes it to pass that
we die Copies.)
Vi kommer att vilja välja själva. Men vi kommer inte att
välja i god tid. Att skapa attraktiva valmöjligheter är en stor
utmaning. Det är snart 2020. <<
Kerstin Kärnekull är arkitekt och
har studerat olika former av seniorboende.
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et finns numera tre olika typer av vinterdäck
att välja bland. Det finns dubbdäck och två
dubbfria däcktyper klassade som nordiska eller
mellaneuropeiska. Inget vinterdäck är bäst på allt.
De dubbfria däcken har jämfört med tidigare blivit mer
inriktade på att ha bra väggrepp antingen på barmark eller
på is/snö. Det nordiska dubbfria vinterdäcket är enligt
däckindustrin (www.stro.se ) jämförbart med dubbdäck på is/
snö men det mellaneuropiska är betydligt sämre. Det nordiska
dubbfria däcket är sämre på våt och torr barmark än dubbdäck
och sämre än det mellaneuropiska, som har bäst väggrepp på
barmark. Dubbdäck har ungefär två tredjedelar av marknaden
och andelen minskar något år för år. Försäljningen av de två
dubbfria alternativen är ungefär lika stor, till skillnad mot
Norge där de nordiska dominerar stort bland de dubbfria.
Innan ”vinterdäcklagen” infördes hade nästan hälften av
Skåne-bilarna sommardäck året runt, vilket direkt minskade
till knappt 10 % och nu ligger på cirka 5 %. Ungefär två
tredjedelar har dubbfria däck. I den nordligaste halvan av
Sverige blev det nästan ingen förändring alls eftersom i stort
sett alla redan körde på vinterdäck med dubbar. I övriga
Sverige låg sommardäckanvändningen mellan 10 och 20 %
och minskade till någon enstaka procent efter lagen. Det
var fler som bytte till dubbfria vinterdäck än till dubbdäck.
Dubbdäcksandelen var direkt efter lagen 75 – 85 % och är nu
cirka 10 procentenheter lägre.
Av trafiksäkerhetsskäl infördes lagkrav på dubbdäck i mitten
på 60-talet. Ungefär samtidigt började vissa vägar saltas, också
detta för att förbättra väggreppet vintertid.
Med jämna mellanrum debatteras dubbdäck . Tidigare var det
slitage, men också risken för vattenplaning som var aktuellt.
Numera är det de inandningsbara partiklarna som alstras
av nötningen mot vägbanan. Buller och bränsleförbrukning
diskuteras också.

Slitage - partiklar i vägmiljön

Buller

• Dubbdäck ökar vägtrafikbullret med 2-5 dB(A) jämfört
med samma däck utan dubb; ökningen är störst vid låga
hastigheter. Vid höga hastigheter hörs dubbarna knappast
alls men vid låga hastigheter hörs ett tydligt knattrande
• Dubbdäck bullrar inte mer än sommardäck (70-150 km/h),
vanligen t o m mindre
• Vid låga hastigheter bullrar dubbade vinterdäck mer än alla
andra däck
• Dubbars ljudalstring har ett svagt samband med hastigheten
• Dubbfria däck (sommar och vinter) har starkt samband med
hastigheten
• Rullmotstånd
• Intensiv utveckling mot lägre rullmotstånd
• Oklara samband mellan rullmotstånd och typ av vinterdäck
– forskning behövs
• De bästa däcken har halva rullmotståndet mot de sämsta.
Det innebär ca 10 % skillnad i bränsleförbrukning

Nya EU-regler från 2012
Buller
• Gränsnivån sänks, vissa däck som överskrider kommer att utgå
• Personbilsdäck blir på sikt troligen 2 dB ”tystare”
• Vinterdäck får lägre krav än sommardäck trots att de är tystare
• Dubbdäck omfattas inte av kraven
• Lastbilar: kraven leder inte till någon märkbar förändring
• Kraven omfattar ej regummerade däck
• Troligen bara 1 dB i reduktion om 10 år för vägtrafiken som helhet
• I stadsmiljö med ”ryckig” trafik ingen förbättring
• Införs krav på märkning av bullernivå hos nya bildäck – ger
konsumenten mer makt

Miljökvalitetsnormen (EU-direktiv) anger regler för
inandningsbara partiklar (PM10). Då PM10 är ett massbaserat
mått är åtgärder mot grövre PM10-fraktioner effektivast för
att minska halterna. Även den nya normen för PM2,5 åtgärdas
bäst genom att minska partiklar i den grövre delen av PM2,5.

Rullmotstånd
• Gränsvärden införs, men eliminerar bara omoderna däck
• Beslut om lufttrycksindikator i däcken, vilket bör leda till
minskat rullmotstånd när optimalt ringtryck används oftare
• Införs krav på märkning av energiförbrukning för nya
bildäck – ger konsumenten mer makt

Slitagepartiklar

Väggrepp - trafiksäkerhet

• består till stor del av mineralfragment, men även av bidrag från
däck, bromsar och bitumen är förhållandevis grova (0,5 – 10 µm)
• bidrar främst till luftvägsrelaterade sjukdomar, men möjligen
också till akut dödlighet
• verkar inte vara kopplade till hjärtkärlsjukdom och för tidig
död, till skillnad från mycket små partiklar (< 100 nm) från
t.ex. avgaser.
Månadsmedelvärden av PM10 halter i Södra länken i Stockholm
visar ett tydligt samband med dubbdäcksanvändningen (andel
dubbdäck) enligt uppgifter från Christer Johansson, SLBanalys.
I laboratoriestudier verkar dubbdäck orsaka även en fraktion
nanopartiklar (20-50 nm) av okänt ursprung. Möjligen
kan även dubbfria vinterdäck skapa en annan fraktion
nanopartiklar. Detta är ej styrkt i verklig trafikmiljö, men
28

kan komma att påverka den hälsomässiga bedömningen av
slitagepartiklar.
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Forskningen visar som förväntat att såväl styrförmåga som
bromsförmåga är viktig, men att stabilitet mot bakvagnssladd
tycks vara en förutsättning för att förbättrad styrbarhet och
bromsförmåga skall ge en totalt påtagligt olycksreducerande
effekt. Bromstester på is visade att vinterdäcken av europeisk
typ hade cirka 20–30 procent längre bromssträcka än
vinterdäcket av nordisk typ. Skillnaden i bromssträcka mellan
de tre däcken av europeisk typ var relativt liten.
Med antisladdsystemet avstängt kunde en undanmanöver
utföras i cirka 68 km/h för däcket av nordisk typ, och cirka
62 km/h för däcken av europeisk typ. Genomförande av
undanmanövern med antisladdsystemet aktiverat ledde till en
liten prestandaökning, cirka 1 km/h, hos samtliga däck. Denna
ökning kan dock betraktas som liten i förhållande till
skillnaden i prestanda mellan det två olika typerna av däck.
Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan vinterdäcken
av europeisk typ, vilka inkluderade både premium- och

Dubbat
fortfarande säkrast
Flera undersökningar visar att dubbade vinterdäck är generellt säkrare än
andra däck. Därför är det viktigt att följa upp de förbud eller restriktioner som
kan komma att införas. Om enstaka gator får förbud kan det medföra att trafik
flyttas över till närliggande gator och effekterna av detta bör undersökas. Det
är också viktigt att ta hänsyn till inverkan av olika vintrars väder och hur de
oskyddade trafikanterna påverkas.
Av Gudrun Öberg, Mats Gustafsson, Mattias Hjort och
Ulf Sandberg, samtliga från VTI i Linköping
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budgetdäck, kunde påvisas. De slutsatser man kan dra från
prestandatester av denna typ är inte helt självklara. Vi
konstaterar dock att vid en hastig undanmanöver på riktigt
halt väglag, där föraren inte
grips av panik utan kan styra bilen utan överdrivna
rattrörelser, så har däckens väggreppsprestanda betydligt större
betydelse än närvaron av ett antisladdsystem.
Detta innebär inte att antisladdsystem är verkningslösa på hala
underlag. Olycksstatistik visar tvärtom att introduktionen
av antisladdsystem resulterat i en kraftig minskning av
antalet personskadeolyckor vid halt väglag. Det är tänkbart
att en förare som oväntat hamnar i en situation där en
manöver liknande den vi har testat skulle ha större nytta av
antisladdsystem än vad våra resultat visar. Men det är speciellt
angeläget att höja däckfriktionen på vinterväglag för såväl
styrning som bromsning så mycket som möjligt.

använts i denna studie för att uppskatta olyckseffekten.
Europeiskt vinterdäck har däremot längre stoppsträcka på is/
snö.
En höjning av vinterväghållningsstandarden med en klass på
de statliga vägarna innebär inte en olycksminskning som väger
upp de olycksökningar som dubbdäcksrestriktionerna medför
enligt ovanstående beräkning.

Uppmätt friktion på gata med
busshållplats ute i gatan strax
innan 300 m markeringen

Fler dödsfall vid dubbfritt
I en uppskattning 2008 av trafiksäkerhetseffekten vid
dubbdäcksrestriktioner utnyttjades resultat från olika
däcktester för att få fram uppgifter om skillnad i väggrepp
mellan olika vinterdäck. Väggreppet omvandlades till
olycksrisk. Ingen skillnad i hastighet beroende på däck men väl
för väglag är en förutsättning i beräkningarna. Ingen hänsyn
tas till om de olika däcken körs olika långt under en vinter
eller om körlängden på olika väglag skiljer mycket vilket kan
vara betydelsefullt för det resultat som erhålles.
Om dubbdäcksandelen reduceras från 70 % till 50 % på hela
det statliga vägnätet kommer per år antalet polisrapporterade
personskadeolyckor att öka med 56 stycken, antalet döda att
öka med 1,8 personer och de svårt skadade att öka med 13,1
personer. Vid reduktion till 20 % ökar antalet olyckor med
140,3, antalet döda med 4,4 personer och svårt skadade med
33,0 personer per år.
Om alla som inte använder dubbdäck väljer det nordiska
dubbfria däcket fås i vissa fall en minskning av olyckorna
eftersom de mellaneuropiska däcken som finns i utgångsläget
försvinner. I samtliga fall fås då en lägre olycksökning än ovan
där det är lika fördelning på de två dubbfria alternativen.
Eftersom de nordiska dubbfria däcken är sämre än de två
andra vinterdäcken på barmark bör det utredas om de är
”tillräckligt” bra på barmark så att inte ”nya” typer olyckor
uppstår på barmark.
I ett exempel för Stockholms stad ges innerstaden en
restriktion dvs en minskning av dubbdäcksanvändningen
och detta får konsekvenser på dubbdäcksanvändning i olika
närområden. Den nuvarande dubbdäcksanvändningen
är 69 %. I räkneexemplet ges innerstaden 20 % dubbdäck,
ytterstaden 30 % och Vägverks-region Stockholm (statliga
vägar) 50 %. Detta ger en olycksökning totalt med 18,3
polisrapporterade personskadeolyckor med 3,6 svårt skadade
och < 0,1 död. Ytterligare kommuner i Stockholms län skulle
också påverkas men detta ingår inte i beräkningen.

Dubbat klarar sladd bättre
I dessa resultat ingår effekten av dubbruggning som kommer
alla typer av däck tillgodo genom bättre väggrepp. Dubbdäck
tappar vid en sladd inte lika mycket i väggrepp som övriga däck
medan stoppsträckan kan bli tämligen lika mellan dubbdäck
och nordiskt vinterdäck på is/snöväglag och det är det som
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Figuren ovan visar en busshållplats där bussar med dubbfria
däck polerat den packade snön. Detta medför längre
bromssträcka för bussarna men också att risken ökar att
fotgängare ramlar på väg till busshållplatsen. Ett dubbförbud
kan medföra motsvarande polering/friktionsminskning
innan korsningar där övergångsställen finns. När väglaget
på gatorna blir sämre visar en studie från Sapporo med
dubbdäcksrestriktioner och en från Visby med införande
av saltfria gator att fotgängarolyckorna ökar. I beräkningen
för Stockholm om dubbrestriktioner finns inte denna effekt
medräknad.
Den senaste stora olycksstudie som gjorts i Sverige
genomfördes 1990 då andra vinterdäck än dubbdäck användes
i liten omfattning. Resultaten visade då att med dubbdäck
fick man 40 % lägre olycksrisk än med sommardäck och 20
% lägre jämfört med annat vinterdäck. Ett dubbdäcksförbud
beräknades medföra en olycksökning på cirka 10 %.
Prognos
Effekt
beräknad 1995 beräknad 2001
Svårt skadade
personer
Döda
personer

42 -52 färre

49-63färre

5-6 färre

7-9 färre

Vinterdäcklagens inverkan på i olyckor svårt skadade och döda
personer. I beräkningarna antas samma skadeföljd vad gäller svårt
skadade och döda vid alla personskadeolyckor.

I samband med framtagandet av åtgärdsprogram mot
partikelföroreningar i Stockholms län genomförde Vägverket en
studie av dödsolyckor på vinterväglag. Undersökningen visar för
landet som helhet på ungefär samma andel av olyckorna (drygt
100 stycken på vinterväglag) med friktionsdäck respektive
dubbdäck som däckbranschen redovisar i sina separata studier.
Dubbdäcken sliter spår i beläggningen vilket ofta framförs
som en säkerhetsrisk. Olycksstudier visar att med spår ökar
risken på is/snö och vid vått väglag men risken minskar vid
torr barmark. Eftersom torr barmark dominerar under året
blir det totalt ingen olycksökning på spåriga vägar med de
spårdjup vi har på statliga vägar i Sverige.

En studie gjord av Trafikverket och Vectura med data från
2000-2010 visar att på vinterväglag har valet av vinterdäck
stor betydelse för trafiksäkerheten. Dubbdäck minskar risken
för en dödlig olycka med 42 procent, jämfört med odubbade
vinterdäck.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/25537/presentation_
dackstudie_trafikverket.pdf

Nya vinterdäcksregler 2009
Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar
i trafikförordningen från den 15 november 2009
Ge kommunerna möjlighet att, på viss väg eller vägsträcka,
meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck (för de
kommuner som har stora problem med höga partikelhalter)
Ta bort undantaget för utländska och svenska personbilar och lätta
lastbilar på resa till och från utlandet så att de också omfattas av de
svenska reglerna om vinterdäck

Dubbdäcksförbud/-restriktioner?

Transportstyrelsen har beslutat att införa följande ändringar i
däckreglerna från den 1 december 2009
• Krav på ≥ 5 mm mönsterdjup på däck till tunga lastbilar och
bussar den 1 december - 31 mars vid vinterväglag
• Upphäva undantaget för utländska fordon med totalvikt av högst
3,5 ton från kravet på ≥ 3 mm mönsterdjup
• Begränsa tiden då dubbdäck är tillåtna med 2 veckor, innebär
dubbdäcksförbud 16 april – 30 september
• Begränsa antalet tillåtna dubbar till högst 50 per meter rullningsomkrets. Gäller inte däck som är tillverkade före den 1 juli 2013

Det är viktigt att följa upp de förbud eller restriktioner som
kan komma att införas. Om enstaka gator får förbud kan
det medföra att trafik flyttas över till närliggande gator och
effekterna av detta bör undersökas. Det är också viktigt att
ta hänsyn till inverkan av olika vintrars väder eftersom det
har stor betydelse för de parametrar som ska undersökas. Hur
påverkas de oskyddade trafikanterna? En bra uppföljning kan
ge besked om effekterna blev de förväntade och kan hjälpa
kommuner som funderar på att senare införa restriktioner till
en bra planering. <<
Referenserna är kunskapssammanställningar med många
ytterligare angivna referenser.
Råd om vinterdäck. http://www.vti.se/templates/Page_11705.aspx VTI
L VTI i linköping
Transportforum 2010. http://www.vti.se/templates/Page_12839.aspx
Gustafsson, Mats et al. Effekter av vinterdäck.
En kunskapsöversikt. VTI rapport 543, 2006.

Nya vinterdäcksregler 2009
Vinterdäcklagen finns beskriven SFS 1999:721 och lyder: ”personbil,
lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn,
som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd med
vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december – den 31 mars när
vinterväglag råder”.
Denna SFS kompletterades med två författningar i VVFS
(Vägverkets författningssamling):
VVFS 1999:114 ”Dubbade däck får inte användas under tiden från och
med den 1 maj till och med den 30 september om inte under denna
tid vinterväglag, som motiverar användande av dubbade däck, råder
eller kan befaras”. Detta innebär att den period då dubbdäck
tillåts förlängdes. wwVVFS 2000:119 som handlar om minsta
mönsterdjup på 3 mm mot tidigare 1,6 mm.k

” Fördelar med SolenWeb

är bland annat en snabb
och effektiv administration,
samt det enkla gränssnittet
mot användarna.

Cecilia Pettersson

SolenWeb

GIS-Samordnare
Haninge Kommun

Webbaserad GIS-plattform för framtiden

För mer information:
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- en del av Addnode
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Lägre hastighet i
attraktiva kommuner
Allt fler kommuner planerar för och inför nya hastighetsgränser. Sedan 2008 finns
möjligheten att använda hastighetsgränser i 10-steg, från 30 km/tim till 120 km/
tim. Tanken är att vägar och gator ska kunna användas effektivare och säkrare.
På sikt är syftet att skapa en tydligare koppling mellan vägens utformning och
hastighetsgränsen.
Anneli Nilsson, Trafikverket

N

ya hastighetsgränser kan också vara en viktig
del i arbetet med en attraktiv kommun. En
hastighetsöversyn har stor betydelse även på
lång sikt vad gäller trafiksäkerhet, trygghet,
miljö, tillgänglighet och stadskaraktär. Trafikverket har i stor
omfattning använt de nya hastighetsgränserna och arbete
pågår nu i flertalet kommuner. Av landets 290 kommuner
har 5 % har skyltat om hela eller delar av huvudtätort eller
övriga tätorter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Falun
och Borlänge är två kommuner som arbetat tillsammans
med både översyn och omskyltning. Läs mer om detta i
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Hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun-Borlänge, en
idéskrift som Trafikverket tagit fram i samverkan med de båda
kommunerna. Du kan beställa idéskriften utan kostnad från
Trafikverket genom e-post till anneli.nilsson@trafikverket.se
eller jenny.apelgren@trafikverket.se (ange önskat antal samt
adress och syfte).
Några kommuner som skyltat om september 2010:
Borlänge, Falun, Halmstad, Karlsborg, Kiruna, Leksand,
Lidköping, Malmö, Nacka, Nyköping, Nynäshnamn,
Strängnäs,Vänersborg, Västerås

Örebro:
Gatans utformning ska styra hastigheten

Ca 700 nya hastighetsskyltar har satts upp i Örebro under
hösten. Bakgrunden är ett fullmäktigebeslut från 2005 om
30 som bashastighet i tätorten och en förväntan om lägre
hastigheter. Rätt fart i staden-metodiken inspirerade till ett
omtag med hastigheterna i Örebro.
- Kommunfullmäktigebeslutet om 30 gäller och
med Rätt fart som stöd kunde vi göra en likvärdig
bedömning för alla gator och områden, berättar Eva-Li
Westerberg, trafikingenjör på Örebro kommun. Även om
lokalgatorna inte ingick i analysen så kunde vi befästa 30 i
bostadsområdena och i två citynära områden.
- Vi har tidigare haft dialogprojekt i bostadsområdena med
varierande framgång. Nu kunde vi gå systematiskt tillväga
och det kändes bra. I analysen ingick alla huvudgator och
lokala huvudlänkar, totalt drygt 11 mil. Arbetet utfördes
av Sweco ihop med en arbetsgrupp på Örebro kommun.
Det fanns även en politisk styrgrupp och en extern
referensgrupp kopplat till projektet.
Nu skyltas 40 på några av de lokala huvudlänkarna.
Huvudgatorna blir kvar i 50 och kommer att prövas i arbetet
med en Trafikplan för Örebro kommun. Omskyltningen
kostar ca 1,5 miljoner kr. Av dryga 700 skyltar är ca två
tredjedelar 30-skyltar, en tiondel 40-skyltar och en femtedel
50-skyltar. 60 km/tim införs på två sträckor i utkanten av
staden och innebär tio skyltar.
- Vi hoppas att de nya hastighetsgränserna kommer
att upplevas naturliga av örebroarna, och att vi får bra
regelefterlevnad, säger Eva-Li Westerberg.
Rätt fart i staden handlar om att gatorna ska bli
självförklarande, det vill säga att utformningen ska styra
hastigheten. I många fall innebär det omfattande och
kostsamma ombyggnationer för att gatorna ska motsvara sin
funktion i staden. Åtgärderna får ses på både lång och kort
sikt.
- På de nya 40-gatorna, där vi valt 40 framför 30 på
grund av framkomlighet och acceptans, behöver vi säkra
korsningspunkterna, menar Eva-Li Westerberg. Vi kommer
att bygga om lite grann varje år, men vår investeringsbudget
är begränsad och önskelistan är lång, avslutar hon.

Konsultens erfarenheter

Malin Rosén på Sweco i Örebro hade kommunens uppdrag
att göra en hastighetsanalys enligt Rätt fart i staden.
-Metoden är operativ, lätt att förstå och lätt att till sig.
Den ger ett bra underlag och väger in många faktorer.
Prioriteringar och val görs synliga. Ett exempel:
Trafiksäkerhet och framkomlighet är två mål som ibland
är svåra att förena. För att prioritera framkomligheten för
busstrafik får ibland trafiksäkerheten prioriteras lägre.
Vi hamnade ofta i viktiga och bra diskussioner kring
avvägningen mellan olika stadsbyggnadskvaliteter.

Risk för ökat buller

- Metoden tar inte hänsyn till buller och luftföroreningar
om man inte har underlag att mata in. I värsta fall kan
det innebära att man höjer en hastighet som medför ökat
buller. I det här projektet hade vi tillgång till buller- och
luftberäkningar och hastigheten har inte höjts på dessa
länkar.
- Metoden tar heller inte hand om gator med
landsbygdskaraktär men som ligger inom tätort på ett

rättvisande sätt. Man måste komma ihåg att metoden inte
löser problem. ”Det man stoppar in, det får man ut”. T.ex.
behöver en klassificering av gatunätet vara gjord innan
analysen.
- Vad händer om man genomför hela planen fullt ut och
bygger om till nya självförklarande gator? Hur påverkar
det t.ex. uttryckningstrafiken? Det är viktigt att hitta
lösningar i nästa steg som inte innebär för stor påverkan på
framkomligheten för utryckningstrafiken.
- Det var bra med en bred arbetsgrupp och referensgrupp
från kommunen som påverkade och förankrade arbetet
under projektets gång. Gruppen var inte alltid överens,
men då gjorde vi medvetna val och det är helt okej. I andra
kommuner, där vi som konsulter levererat en färdig analys
som inte förankrats, tar processen längre tid.
- Efter att ha provat metoden på flera håll har vi insett att
sista steget i analysen, som handlar om att fasa ut 50 och 70,
upplevts som svårt att genomföra. Vissa länkar har visat sig
fungera bäst med 50 eller 70 km/tim och varken höjningar
eller sänkningar har varit lämpliga att föreslå, inte ens på
lång sikt. Det har inte känts aktuellt att ta bort hastigheter
innan beslut har fattats.
- Vi har också insett hur dyrt och omfattande det skulle vara
att bygga om alla gator så att de blir självförklarande, men
detta är just grunden med metoden.
Anna Kero, Örebro kommun

Luleå:
Små förändringar hos bilisterna

Det nya hastighetssystemet föregicks bland annat av en
försöksverksamhet under 2007 med de nya hastigheterna 40
och 60 km/tim i flera kommuner i Sverige. Luleå var en av
dessa.
Försöket gick ut på att se vilka verkliga hastighetsförändringar som uppnås på olika gatutyper, vilka
trafiksäkerhets-, tillgänglighets- och miljöeffekter som de
nya hastighetsgränserna kan ge, samt vad trafikanter och
boende tycker om de nya hastighetsgränserna. Sex orter
valdes ut i vilka mätningar, intervjuer och analyser skulle
göras.
Försöket var en del i Vägverkets (nu Trafikverkets) uppdrag
att föreslå ändringar i dagens hastighetssystem för att
anpassa hastighetsgränserna till Nollvisionen och övriga
transportpolitiska delmål. I april 2007 startades försöken
och under hösten 2007 gjordes utvärderingen. Utförare var
Lunds Tekniska Högskola, Trivector och VV konsult. Detta
utfördes innan handboken ”Rätt fart i staden” utgavs.
I Luleå genomfördes hastighetsförsöket i centrum som är ett
cirka 1,3 kvadratkilometer stort område. Området innehåller
stadens viktigaste institutioner blandat med affärer, kontor
och bostäder i en tydlig rutnätsstruktur. Strategin var
att höja hastigheten i huvudnätet till 60 där oskyddade
trafikanter var tillräckligt separerade och sänka till 40 där
de inte bedömts vara separerade. Under försöket sänktes
hastighetsgränserna överlag på lokalnätet i Luleå centrum.
Av de lokalgator som tidigare hade hastighetsgräns 50 km/h
ändrades cirka 60 % till 40 km/h och resterande till 30
km/h. De nya hastighetsgränser som gällde under försöket
låg mycket nära tidigare uppmätta medelhastigheter.
I Luleå visade resultatet från försöket små förändringar
av bilisternas hastighetsval. Den största effekten av sänkt
hastighetsgräns erhölls på huvudnätet där gränsen sänkts
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från 50 till 40 km/tim. En av gatorna på huvudnätet
ändrades från 50 km/tim till varierande 60 respektive
40 km/tim. På denna gata syntes ingen förändring av
trafikrytmen utan medelhastigheten kvarstod på cirka 52
km/h.

Invånarna positiva

Effekterna av de uppmätta hastighetsförändringarna
beräknades utifrån samband som idag är kända från
forskning. I Luleå centrum visar försöket att den förväntade
genomsnittliga risken för att dödas eller skadas svårt
i trafiken blir cirka 10 % lägre och risken för lindrig
personskada minskar cirka 7 %. Trafikolyckor med
enbart oskyddade trafikanter är inte inräknade. Eftersom
hastighetssänkningen var marginell kan man inte påvisa
några tydliga förändringar av utsläpp från biltrafiken.
Trafikanter och boende fick lämna synpunkter på det nya
hastighetssystemet. Intervjuerna visade att hela 88 % tycker
det är bra att hastighetsgränserna sänkts och cirka 90 %
tycker det är bra med sänkta gränser med hänsyn till de
oskyddade trafikanterna. Många uppfattade dock att det nya
hastighetssystemet var plottrigt. Hastighetsgränsen 40 km/
tim tilltalade många av de intervjuade. 30 km/tim var något
man kunde tänka sig i bostadsområden.
De hastighetsgränser som ändrades under försöket har fått
fortsätta gälla i Luleå centrum. När man tittar på mätningen

av medelhastigheter som utfördes i Luleå under år 2009 har
tendensen varit att biltrafiken ytterligare sänkt sin hastighet.

Skog av skyltar

Under föregående vinter startade kommunens trafiksektion
arbetet med att planera för nya hastigheter enligt handboken
”Rätt fart i staden”. Vi trafikingenjörer började med att var
och en ta fram vår egen bild av vilka hastigheter vägnätet
borde ha. Därefter tog vi fram en bild enligt handboken.
För gator inom bostadsområden, industriområden och i
centrum hade vi en god samstämmighet. Huvudvägnätet,
och speciellt då de stora infartsgatorna, blev stötestenen
för oss ingenjörer och även något som våra politiker hade
funderingar kring vid den första informationen till dem.
Om man har flerfiliga gator med bred mittremsa som idag
har hastighetsgränserna 70 och 90 km/tim - hur ska man få
förståelse att det inte är lämpligt med högre hastighet än 60
km/tim på grund av trafiksäkerheten ?
Ett annat frågetecken som dök upp var hur man skyltar
i områden som byggts enligt ”Scaft”-principen. Ska vi
verkligen ha 40 km/tim på varje matargata och sedan skylta
med 30 km/tim för varenda vägslinga från matargatan? Är
detta tydligt för trafikanten? En målsättning i vårt arbete är
ju också att hålla nere antalet vägmärken och här blir det en
skog av skyltar. Är bara 30 eller bara 40 ett alternativ ?
Under våren 2010 inbjöd Luleå sina grannkommuner till

Nya hastighetsgränser kan bidra till att skapa attraktivare
kommuner. Bilden visar en trafiksituation med oskyddade
trafikanter i Göteborg.
34
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Foto: Kristina Eriksson, Trafikverket

ett möte kring nya hastighetssystemet. Det är en fördel
att få dryfta frågorna med andra kommuner och ha
en samsyn på hur vi lägger våra hastighetsgränser.
Många trafikanter i Luleå kör också bil i närliggande
kommuner. Våra ”grannar” skulle dock inte starta sin
hastighetsöversyn under detta år. Bland annat detta
bidrog till att även Luleå beslutade att skjuta upp
totalöversynen av hastigheter.
Luleå kommun kommer att fortsätta med att införa 30
km/tim i återstående bostadsområden. Tidigare har
man infört 30 km/tim i bostadsområden allt efter att
önskemål inkommit. Denna hastighet återfinns också
vid skolor och daghem. För Luleå centrum planeras
att åtgärda plottrigheten i hastigheter som förutom
otydlighet gentemot trafikanten innebär skylttekniska
problem. Framöver räknar vi att fortsätta samverkan
med våra grannkommuner och även träffa Trafikverket
för att göra en hastighetsöversyn av resterande vägnät.
Ann Storvall, Luleå kommun

Falun:
Säkrare och tillgängligare

Från 1 juli 2010 gäller nya hastigheter i Falun –
Borlänge. Det innebär att 30, 40, 60 och 80 km/tim blir
de vanligaste hastigheterna i tätorten. Låg hastighet är
en förutsättning för att alla ska kunna visa hänsyn till
varandra och för att antalet olyckor ska bli färre.
Hastighetsgränserna är satta med hänsyn till gatans
standard, säkerhet och funktion. I bostadsområden, vid
skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik
prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna, till
exempel barn och cyklister.
De nya hastighetsgränserna kommer att ge en säkrare
trafik, ökad tillgänglighet och minskat buller under
förutsättning att hastigheterna efterlevs. De flesta
justeringar innebär att hastigheten sänks, till exempel
från 50 till 30 km/tim. Skillnaden för en bilist är liten,
men desto större för en oskyddad trafikant. Hastigheten
har stor betydelse för utgången av en olycka. Många
bilister tror att de vinner en massa tid genom att köra
fort, men i realiteten handlar det om någon enstaka
minut på längre sträckor och på en tur genom stan är
tidsvinsten minimal.

Få synpunkter från invånarna

För att genomförandet av de nya hastighetsgränserna ska
fungera så smidigt som möjligt har vi tillsammans genomfört
en rad kommunikationsinsatser för att skapa kännedom,
förståelse och acceptans om förändringen bland invånarna i
Falun – Borlänge. Vi har annonserat i tidningar och ett antal
bussar i linjetrafik har haft målad reklam på bakdelen av
bussen. Vidare har annonserats på kommunens hemsida och
ett informationsblad har gått ut till alla hushåll i Falun. Trots
en så stor förändring i trafiksystemet har antalet synpunkter
till kommunen varit förhållandevis få. Detta beror i huvudsak
på den välarbetade kommunikationsplanen som skapats i
projektet.
Det tidigare hastighetssystemet för tättbebyggt område
kom 1955. Det har sedan dess skett mycket inom området
när det gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och
fordonsutveckling. Vi har anpassat de nya hastigheterna
till Faluns förutsättningar. På så sätt får vi en tillgängligare
och attraktivare stad för alla trafikanter, allt från
fotgängare till bilister, oavsett ålder, kön och eventuella
funktionsnedsättningar. Vi vill kunna vistas i en säker
trafikmiljö där vi samspelar och hinner visa hänsyn till
varandra. De nya hastighetsgränserna är resultatet av ett
omfattande arbete som skett parallellt i Falun och Borlänge
med hastighetsöversyn som resulterat i en hastighetsplan. <<
Magnus Ribbing, Falu kommun

Vill du vara med från plan till genomförande?

Så här blir de nya hastigheterna i korthet
• 30 km/tim på gator med blandtrafik, i bostadsområden,
vid skolor och i centrum.
• 40 km/tim på de flesta gator med busstrafik, inom
industriområden och vissa bostadsgator.
• 60 km/tim på infartsgator, övergripande huvudgator och
vägar där gång- och cykelväg är separerad längs gatan.
• 80 km/tim på vissa gator som klassas säkra och som idag
har 70 km/tim.
• På en del vägavsnitt kommer nuvarande 50 km/tim att
gälla tills vidare.
Redan i ett tidigt skede bestämde vi oss för att
samarbeta med varandra i Falun – Borlänge och
tillsammans med Trafikverket. Samarbetet har bland
annat resulterat i att vi har kunnat ta ett helhetsgrepp på
hela vägnätet, både det kommunala och statliga samt att
de har anpassats till varandra på bästa sätt.

MarkTema söker mark-, väg- och VA-ingenjörer
För mer information: www.marktema.se
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Storslagna planer
C

entrala Helsingborg ligger utsträckt längs Öresund.
Den norra delen har länge varit ett utvecklat,
välmående och vattennära område, medan Söder
med sin industri- och hamnverksamhet legat
avskuret från havet. Sedan några år tillbaka har hamnens
verksamhet effektiviserats och ändrat karaktär, vilket bidragit
till att stora markområden frigjorts att bygga på. En annan
barriär som skär rakt igenom stadsdelen är järnvägen. Genom
att bygga en järnvägstunnel och förvandla Malmöleden till
en stadsgata kan området förlängas västerut och förenas med
stadens centrum.
-Tankarna att förändra Söder fanns redan när vi genomförde
H99 och aktualiserades när vi för ett par år sedan byggde
ett nytt Tingshus och byggde om polishuset i stadsdelen.
Södertunneln innebär att vi får ett sammanhängande område
på en miljon kvadratmeter i centralt läge att bygga på ut till
havet, säger Johan Brantmark, projektchef för H+.
De storslagna planerna att förvandla H+ området till attraktiv
vattennära stadsdel beskrivs i den fördjupade översiktsplanen
som är ute på remiss och förväntas bli antagen våren 2011.
Översiktsplanen ska fungera som ett strategiskt verktyg för
stadens fysiska planering, men innefattar också en helhetssyn
på medborgarnas livsmiljö.
Underlaget är delvis baserat på en internationell projekttävling
”Imagine Helsingborg” som Helsingborg utlyste 2008.
Den övergripande strukturplanen för området utgörs av tre
delområden, Söder, Södra hamnen och Gåsebäck. Danska
arkitektteamet Schönherr landscape vann och arbetar nu
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tillsammans med White arkitekter och Foster+ partners
vidare på stadsplanen. Den preliminära budgeten ligger på en
miljard kronor.
-Trafikfrågorna ingår i arbetet med att förbättra staden
och kollektivtrafikstråken blir en bärande struktur i
förnyelsearbetet. En annan är ett blågrönt stråk med vatten
och grönska som ska gå genom Gåsebäck och rinna ut i
Öresund. Tillsammans utgör de grunden för ett attraktivt
och hållbart Söder med bostäder och verksamheter för alla
samhällsklasser, säger Johan Brantmark.
Den planerade Södertunneln blir 1,3 kilometer lång och
sträcker sig från Knutpunkten till Gåsebäck. Avtalet med
Trafikverket är underskrivet och byggstarten är planerad
till 2012. Den största delen av kostnaden, cirka 2,3 miljarder
kronor, står Helsingborgs stad för genom exploateringsavgifter
och avkastning från de kommunala bolagen – med 50 års
avskrivningstid. Trafikverket bidrar med 100 miljoner
kronor. Tillsammans ska parterna bygga upp en gemensam
organisation för att genomföra bygget av Södertunneln.
-Förberedelsearbetet är igång och vi arbetar just nu
med miljöprövningen. I höst ska detaljplanen antas
innan järnvägsplanen ställs ut. Nästa år handlar vi upp
huvudentreprenören. Projektet är komplext med många trådar
i luften samtidigt.
Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet,
finns redan på plats i H+ området. Tillsammans med Ikeas
huvudkontor tvärs över gatan arbetar närmare 5000 personer
längs Bredgatan. I nära samverkan med fastighetsägarna har

för Helsingborg
Med stadsförnyelseprojektet H+ ska Helsingborg förena norr och söder kring
stadens hamninlopp. Förutom nya bostäder och verksamheter blir den viktigaste
framtidssatsningen att förlägga järnvägen i tunnel och skapa en fast förbindelse till
Helsingör. Tidshorisonten sträcker sig till år 2035 och medborgarna följer arbetet
framförallt på Facebook.
Av Christina Adlers, frilansjournalist

man arbetat fram en samsyn om de obyggda delarna som bland
annat ska rymma studentboende. Exploateringen är nära
förestående och detaljplanearbetet pågår.
I september startade också det första byggprojektet i H+ på
Söder. På Konsul Perssons plats byggs ett kvarter med hotell,
en filmstad, ett hundratal bostäder samt kontor och lokaler.
Och framtidens Helsingborg rymmer mer.
Efter en markanvisningstävling finns ett konkret förslag till
en ny kongress- och hotellanläggning samt bostäder på gamla
Ångfärjestationens område som ska stå klart 2016. En ny
arena är under uppbyggnad och ska tas i bruk hösten 2012.
Även Knutpunkten från 1991 ska utvecklas och förbättras som
resandeanläggning och mötesplats. Två arkitektföretag har
lämnat förslag som ska utvärderas under hösten. Tanken är
att Knutpunkten ska stå ombyggd och anpassad till ett ökat
resande i samband med att Södertunneln står klar 2018.
Både den styrande femklövern och socialdemokraterna står
bakom förslaget till ny översiktsplan. Men för att projekten
ska lyckas är det viktigt att även medborgarna är med
på noterna och får veta vad som händer. Det sker genom
medborgardialoger och workshops, studiebesök och föredrag,
samt utställningen ”Tänk H+”. Projekten ligger också ute på
webben och på Facebook.
-Vi har haft flera samrådsmöten med näringsliv och
närboende. Men många fler följer oss på Facebook än som
kommer på mötena. Därför lägger vi nu också ut mötena på
Internet i realtid, säger Johan Brantmark.
I Södertunneln ska man också förbereda för en fast förbindelse

mellan Helsingborg och Helsingör, HH-leden. En sådan har
i många år stått på kommunens önskelista och skulle vidga
arbetsmarknadsregionen och möjliggöra mer godstrafik på
järnväg.
-Vi får en ökad integration och knyter ihop Öresundsregionen
även uppe i norr. Restiden förkortas betydligt och människor
skulle kunna bo i Helsingborg och arbeta i Köpenhamn. Med
en fast förbindelse kan vi attrahera fler företag och människor
att etablera och bosätta sig här. Den behövs också för att klara
de landväga transporterna som blir allt fler. Godstrafik på
järnväg gynnar långsiktigt miljön, säger kommunstyrelsens
ordförande Peter Danielsson som fram emot ytterligare en fast
förbindelse i Öresundsregionen.
Danskarnas intresse är kanske en aning svalare. Just nu
ligger deras fokus på Fehmarn Bältbron mellan Rödby och
Puttgarden som ska byggas och stå klar 2018. Men strax före
sommaren enades regeringsmedlemmar från de båda länderna
om att utreda behoven av ännu en fast förbindelse och en
arbetsgrupp är tillsatt som ska rapportera till respektive
regering i maj 2011.
-Vi tror på en tunnel för tågen och kanske en avgiftsbelagd
bro för biltrafik, men bro eller tunnel spelar egentligen ingen
större roll. Någon gång 2020-2025 tror jag att vi har en fast
HH-förbindelse, det kommer kapacitetsproblemen att se till,
säger kommunalrådet Peter Danielsson. <<
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Notiser
Samlat ansvar för en starkare
bostadspolitik
Regeringen vill förbättra bostadsmarknaden
så att så många som möjligt ska kunna få en
bra bostad till en rimlig kostnad. För att nå dit
krävs ett helhetsgrepp över bostadsfrågorna
och bättre förutsättningar för att få fart på
planprocesser och byggande. I och med den
nyinrättade posten Civil- och bostadsminister
samlas nu det ansvar som tidigare varit uppdelat
mellan Finansdepartementet och Miljödepartementet istället helt på Socialdepartementet.
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall
ansvarar även för frågor som rör statlig förvaltning,
offentlig upphandling och trossamfund.
- Som bostadsminister kommer jag att
lägga stor kraft vid att identifiera hinder
och skapa förutsättningar för en högre takt i
bostadsbyggandet. Bostadspolitiken kräver
långsiktighet och kontinuitet, och jag ser fram
emot att tillsammans med branschens aktörer
arbeta vidare på den goda grund som lades
under förra mandatperioden, säger civil- och
bostadsminister Stefan Attefall.

Stärkt ställning för hyresrätten
Under en lång rad av år har det byggts för lite
bostäder, i synnerhet hyresrätter. Regeringen
vill fortsätta arbetet med att stärka hyresrättens
ställning och i det sammanhanget kan de förslag
som bostadsmarknadens parter framfört till
reger- ingen prövas. Under mandatperioden
avser regeringen också att utöka möjligheten att
göra så kallade till- och frånval i hyreskontrakt och
därmed göra hyresrätten som upplåtelseform mer
attraktiv.

Ägarlägenheter i befintliga fastigheter
Under 2009 infördes ägarlägenheter som
en ny upplåtelseform på den svenska
bostads-marknaden. Intresset att bygga
ägarlägenheter har tagit fart och regeringen vill
nu utvidga möjligheterna för även befintliga
bostadsfastigheter att kunna omvandlas till
ägarlägenheter. Regeringen kommer därför att
tillsätta en utredning med målet att den nya
lagstiftningen som medger ägarlägenheter i
befintliga fastigheter ska träda i kraft under
mandatperioden.

Förbättrade möjligheter till
andrahandsuthyrning
Unga har i dag svårt att skaffa en bostad, särskilt
i storstäderna och andra tillväxtområden.
En viktig åtgärd på kort sikt är att utnyttja
det befintliga bostadsbeståndet bättre.
Intresset att hyra ut ett rum eller delar av sin
bostad behöver stimuleras. Regeringen satsar
därför ca 100 miljoner kronor per år för att
öka schablonavdraget för privatpersoners
hyresintäkter från den egna bostaden från 12
000 kronor per år till 18 000 kronor per år.

Bostadsbolagen granskar
utsläppen av växthusgaser
Kommunala bostadsbolag anslutna till
Skåneinitiativet kan nu enkelt beräkna
sina utsläpp av växthusgaser från energianvändningen. Målet är bland annat att sätta
press på energileverantörerna.
- Utsläppen av växthusgaser måste minska.
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Därför har vi tagit fram en standard för hur
beräkningar av de utsläppen ska gå till. Vi ställer
också krav på att Svensk Fjärrvärme levererar
korrekta uppgifter om utsläppen i respektive
bränsle varje år, säger Per Holm, energiexpert på
bransch- och intresseorganisationen SABO.
SABO vill att Svensk Fjärrvärme presenterar
en individuell utsläppsfaktor för respektive
fjärrvärmenät samt en förteckning på
utsläppsfaktorer för respektive bränsle i
fjärrvärmeproduktionen. Idag finns inga
vedertagna källor för beräkningar av
växthusgaser. Bostadsbolagen gör olika, och
utfallet baseras på energileverantörernas
uppgifter. De i sin tur använder olika metoder
för att beräkna utsläppen.
- Bostadsbranschen behöver en standard
för beräkningar av växthusgaser för att få
bättre förståelse för och kontroll över sin
klimatpåverkan, säger Per Holm.
SABO har skapat en rådgivande energigrupp
som tar fram vilka energifrågor och projekt som
ska prioriteras, samt granskar remissyttranden
i energifrågor. Målet är att fokusera på rätt
frågor som ger största nytta för miljön och
bostadsföretagen. Skåneinitiativet: 101
kommunala bostadsbolag med sammanlagt
375 698 lägenheter, har antagit ett gemensamt
mål om minskad energianvändning med 20 %
mellan år 2007 och 2016. Målet är mer ambitiöst
än de som finns på nationell och europeisk nivå.
Mer fakta finns på www.sabo.se.

Elisabeth Argus ny
stadsingenjör i Stockholm
I början av hösten tillträdde Elisabeth Argus
tjänsten som Stockholms stadsingenjör.
Hon kommer närmast från tjänsten som
stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.
Bland de viktigaste uppgifterna i Stockholms
Stad är en strävan att effektivisera
arbetsprocesserna. Ett omfattande LEAN-arbete
har därför genomförts som resulterat i åtgärder
som nu ska tillämpas.
Stadsmätningsmätningsavdelningen, som
Elisabeth är chef för, ansvarar för stadens
grundläggande geografiska data och
fastighetsbildning – en viktig länk i kedjan av
stadsbyggnadsprocessen. Elisabeth har arbetat
med mätningar och kartframställning under flera år.
- Min erfarenhet som chef för hela stadsbyggnadsprocessen är en förutsättning för att kunna
utveckla och lyfta fram mätningsavdelningens
förtjänster i denna stora organisation.

Specialritat seniorkvarter invigs
Ett nytt seniorboende i Tystberga, utanför
Nyköping, har invigts. Husen är uppförda av
Seniorum och ritade av arkitekt Kjell Forshed,
för att passa äldre. De tolv villorna bildar
tillsammans BRF Björkhagen. De faluröda
husen är byggda i traditionell stil och i
gedigna material. De ligger tätt samlade med
gemensamhetshuset i mitten. Husen erbjuder
ett bekvämt boende och tanken är att man
ska kunna bo kvar här så länge man önskar. I
trädgården kan man påta så länge åldern tillåter
och därefter tar bostadsrättsföreningen över
skötseln. Husen är på 68 kvm och består av två
rum och kök. Takhöjden är 2,5 meter. De lågt
placerade fönstren ger en fin utsikt även för den
som sitter ner och de väl tilltagna utrymmena gör
det lätt att ta sig fram.

– Medelåldern på bostadsrättshavarna är
närmare 70 år, berättar Johnny Larsson, en
av initiativtagarna till området och delägare i
Seniorum som byggt husen. Intresset har varit
stort och nu finns här boende från Småland i
söder till Uppland i norr. Nu planeras ett nytt
område intill Björkhagen. Planen är att bygga
15 nya seniorbostäder i varierande storlek med
samma upplägg.

Fyra nominerade till planpris
Göteborgs översiktsplan har nominerats till
Sveriges Arkitekters Planpris. Priset delas
ut vartannat år till planer som står för ”god
svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad.”
Syftet är att stimulera och ge spridning åt
goda exempel. Hanna Areslätt och Ylva Löf
från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg var
projektledare för översiktsplanen.
-Arbetet med att ta fram planen var en mycket
bred process med många delaktiga och det
tror jag att juryn har uppskattat, säger Hanna
Areslätt. Övriga tre nominerade till Planpriset är
Liljeholmstorget i Stockholm, Simonsland i Borås
och Stadsbyggnadsvision 2.0 i Jönköping.
Priset delas ut på Arkitekturgalan på Berns
salonger i Stockholm den 19 november.

Norrköping växer med spårvägen
I höst 2010 knyts stadsdelarna Ljura och
Hageby närmare de centrala delarna av
Norrköping när den nya spårvägsutbyggnaden
invigs. Men bygget är inte slut där. Längs
den nya spårvägssträckningen ligger flera
byggprojekt i startgroparna. Spårvägen är
ryggraden i Norrköpings kollektivtrafik och
en viktig byggsten i stadens utveckling. När
spårvägsnätet byggs ut växer Norrköping på
flera sätt. I anslutning till spårvägen skapas nya
bostäder och mötesplatser. Längs Hagebygatan,
som omvandlas från en genomfartsgata
till en stadsgata, planeras det för 18 radhus
och två punkthus med cirka 50 lägenheter.
Inom Söderport ska det byggas omkring 150
nya lägenheter med preliminär start 2011.
Byggherren Kärnhem välkomnar utbyggnaden
av spårvägen:
– Stadens centrum kommer närmare Söderport
och det blir mer attraktivt med nya bostäder
längs spårutbyggnaden, säger Magnus
Johansson på Kärnhem.
Vid Ljurafältet planerar Riksbyggen och HSB
att bygga omkring 250 nya lägenheter. I
området Ringdansen i Navestad pågår just
nu ombyggnation av hus 42 till åtta moderna
radhus med planerat inflyttningsdatum våren
2011. Även handeln får ett uppsving tack vare
spårvägsutbyggnaden. Netto öppnade en
butik tidigare i år och Navestad står redo för att
bygga ut centrumverksamheten. Störst i klassen
är dock Hageby köpcentrum, med omkring
100 butiker, som öppnade våren 2010 efter en
omfattande utbyggnad och renovering.
Spårväg är framtidens kollektivtrafik och bidrar
till att skapa en hållbar stad. På längre sikt finns
planer på att bygga ut spårvägsnätet ytterligare
i Norrköping. Bland annat i riktning mot Ingelsta,
Vrinnevi, Svärtinge, Himmelstalund, Unnerstad,
Ensjön och Söderköping.Norrköpings senaste
spårvagnsmodell heter Bombardier Flexity Classic.
Spårvagnarna ägs av Norrköpings kommun.
När den nya linjen tas i bruk kommer Norrköping
att använda 16 stycken spårvagnar i den dagliga
trafiken.
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Datum

start

slut

Adress

Stad/Land

Plats

Vasaplan

Umeå

Folkets Hus

Vasaplan

Umeå

Folkets Hus

2010
KT:s Strategidagar 2010

2–3 dec

Styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.)

3 dec

13.00

15.00

2011
Stadsbyggnadsdagarna 2011

2-3 februari

Quality Hotel Globe

Stockholm

Smtr Trafikkommittén

2/10/11

Stockholm

IFME Board meeting

mars/april

Tromsö, Norge

Finlands kommuntekniska för. Årsmöte

19–21 maj

Åbo

Gatukontorsdagar 2011

3–5 maj

NKS-möte

4 juni

Smtr Trafikkommittén

juni

Västervik

KommunalTeknik 2011

7–8 sep

Linköping

NKS-möte

9 september

Linköping

Arenasling 7

Lund
13.00

17.00

2012
NKS-möte

juni

Gatukontorsdagar 2012

Luleå

IFME Board meeting

3 juni

Årsmöte FKT

6 april

IFME Världskongress

4–8 juni

Helsingfors, Tallinn 7/6
Stockholm 8/6

KommunalTeknik 2012

6–8 juni

Stockholm/Tallinn
/Helsingfors

NKS-möte

Hösten

Danmark

( IFME Världskongress

juni 2015

Christchurch

Finlandiahuset

Helsingfors
Helsingfors
Finlandiahuset

Nya Zealand )

Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under länken Kalendariet
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GEOSECMA Informatör
– skapa anpassade webbtjänster som gör informationen enkel att sprida
Nu ﬁnns GEOSECMA-modulen som låter dig sprida
informationen ännu effektivare genom anpassade
webbtjänster! Nya GEOSECMA for ArcGIS Informatör
ser till att informationen blir lättillgänglig för
kommuninvånare och kollegor – och gör ditt
jobb som informatör betydligt enklare.

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

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

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

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

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

