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Nya medlemmar

mutor och bestickning – är det ett nytt fenomen? ett 
senare tiders gift som smugit sig in bland offentligt 
anställda och som fått oss att tro att det är okej att sko 
sig på skattebetalarnas bekostnad? 

Jag drar mig till minnes… Och visst! Nog var detta något som 
bara fanns i andra länder och inte i Sverige! När jag var barnledig 
från mitt jobb i konsultbranschen passade jag på att läsa in ”Jöken”, 
juridisk översiktskurs. min känsla - som jag anade fanns även hos 
lärare och studiekamrater – var att detta problem inte fanns i vårt 
land. det var den allmänt förhärskande uppfattningen.

Jag vet inte när fjällen föll från mina ögon, men jag minns från 
ungefär samma tid hur en kommunal tjänsteman skröt om hur bil-
ligt han hade kunnat bygga sitt garage tack vare en nyckelposition 
i sin kommun. Jag frågade honom hur han kunde sova om natten 
och han svarade:

– Ingen fara, det är så många mellanhänder!
det finns fler berättelser. en av de kommunala kunderna ringde till 

min arbetsgivare och uttryckte en önskan att på vår byrås bekost-
nad åka till Göteborg på studiebesök ”vi vill gärna ta färjan över till 
danmark också för att handla billigt – och ta gärna med de unga 
kvinnliga arkitekterna på resan”! 

Idag är den här naiviteten borta. Vi vet att mutor, bestickning och 
oetiskt handlingssätt i offentlig förvaltning även förekommer i vårt 
land. Trots senare tiders avslöjanden, tror jag dock inte att benägen-
heten att falla för frestelsen att överträda laggränser tilltagit. I stället 
har en ökad vaksamhet på våra arbetsplatser och diskussioner kring 
etik och moral bland offentliganställda och i samhället bidragit till att 
korruption oftare läggs i dagen. anställda i offentlig förvaltning har ju 
meddelarfrihet! den grävande journalistiken gör nytta.

Nolltolerans mot mutor och bestickning, det är vad vi kommu-
naltekniker måste ha! Vi ska inte heller tveka att polisanmäla när vi 
snubblar över något misstänkt. men det är också angeläget att vi 
samtalar om vad nolltolerans betyder och hittar sunda värderingar 
och en sund kultur kring detta. Vi vill ju göra ett bra jobb och inte 
göra fel. Ska vi inte kunna acceptera en tackblomma och en tårta 
till arbetslaget för ett bra jobb? eller tacka ja till kaffe och bulle på 
ett arbetsmöte? Hur löser vi det? Vi måste ju få vara människor!

det gäller snarare att tänka sig för, att inte vara aningslös. Vill jag 
ha mitt namn på den här krognotan? För min del har jag tagit till 
mig ett råd från journalisten Gary engman, som lär ha sagt:

– Bjud på dig själv och var inställd på att det du gjorde igår står 
på första sidan i tidningen idag!

Nolltolerans mot mutor
l e d a r e
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Varvskrisen på 70-talet innebar en katastrof för Göteborg. 
När tre storvarv lades ner försvann närmare 20 000 arbets-
tillfällen och ett 250 hektar stort område mitt i stan tömdes 
på all verksamhet.

 Norra Älvstranden är den cirka 5 kilometer långa 
strandremsa som sträcker sig mellan Älvsborgsbron och 
Göta Älvbron. Visionen om nytt liv på varvsområdena 
föddes ganska omgående efter nedläggningarna. Projektet 
drevs gemensamt av de två största markägarna Göteborgs 
stad och Svenska Varv AB. Efter hand växte ett begrepp 
fram som blev allt starkare – den Goda Staden. 

Det handlar om att skapa en fruktbar blandning av 
företag, bostäder, utbildning, handel, forskning, kultur 
och rekreation. Visionen om den Goda Staden föddes på 
Eriksberg som tillsammans med områdena Sannegården, 
Lindholmen och Frihamnen utgör Norra Älvstranden.

Nya bostäder
Under slutet av 1980-talet presenterades en ny översikts-
plan för området. På Eriksberg byggdes nya bostäder, ho-
tell, arbetsplatser och ett utställningsområde. I början av 
1990-talet flyttade de första hyresgästerna in. Förnyelsen 
på Norra Älvstranden innebär också att man tar hand om 
arvet efter varven. Många av de gamla varvsbyggnaderna 
har renoverats på ett spännande sätt.

Eriksberg och hela Norra Älvstranden ligger på Hisingen 
och älven har alltid utgjort en fysisk barriär mellan det ”rikti-
ga” Göteborg och Hisingen. Det finns också mentala barriärer. 

– Hisingen är inget man flyttar till frivilligt. Dit blir 
man deporterad, säger Johan Ekman skämtsamt. Han är 
idag chef för kommunikation och marknad på det kommu-
nala bolaget Älvstranden Utveckling AB och har under 18 
år på olika befattningar arbetat med stadsutvecklingen på 
Norra Älvstranden.

Locka med event
Området har marknadsförts genom stora kulturprojekt 
som konstutställningar, musikaler, rockkonserter samt 
evenemang med koppling till segling och vatten.

Samverkan är nyckelordet i processen kring ex-
ploateringen av Norra Älvstranden i Göteborg. 
Från ett öde varvsområde har Norra Älvs-
tranden utvecklats till Göteborgs hetaste stads-
del. Älvstrandsmodellen bygger på samverkan 
mellan det kommunala bolaget Älvstranden 
Utveckling aB, stadsbyggnadskontoret, byg-
gföretag, industri och andra aktörer.

Av Kent Lärk, frilansjournalist 
Foto: Älvstranden Utveckling AB

Katastrofen 
blev succé
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– Eventen har fyllt en viktig funktion och var till att 
börja med ett verktyg för att positionera Eriksberg på kar-
tan. Det är mycket tack vare eventen som folk hittat hit 
och funnit området tilltalande, förklarar Johan Ekman.

År 1996 övertog Göteborgs Stad huvudansvaret för 
utvecklingen av Norra Älvstranden. Det statliga bolaget 
Eriksbergs Förvaltnings AB namnändrades till Norra 
Älvstranden Utveckling AB. Bolaget fick en ny vd och 
opolitisk ordförande. Kommunen slog fast två förutsätt-
ningar för verksamheten. Det fick inte användas några 
skattepengar och det skulle vara ett privatiseringsprojekt.

Företaget började med att sälja ut färdigförädlade fast-
igheter. Under det första året fick man in 900 miljoner 
kronor den vägen. För pengarna köpte man mer mark och 
i slutet av 1998 ägde bolaget all mark mellan Älvsborgsbron 
och Göta Älvbron.

Att vara ett privatiseringsprojekt innebär att Älvstran-
den Utveckling AB förädlar fastigheter för att sedan sälja 
dem och använda pengarna till att utveckla nya projekt. 
Fram till idag har det byggts nästan 5 000 lägenheter för 
drygt 10 000 boende på Norra Älvstranden.

Utveckling genom samverkan
Det arbetssätt som används för stadsutveckling på Norra 
Älvstranden har fått namnet Älvstrandsmodellen.

– Modellen är unik och har väckt stort intresse. Ar-
betssättet kräver stort ansvarstagande och engagemang 
av deltagarna, men erbjuder också stort inflytande, säger 
Johan Ekman 

En viktig framgångsfaktor är samverkan med stads-
byggnadskontoret. Samverkan är nyckelordet i hela pro-
cessen – en nära samverkan med byggföretag, industrin 
och andra aktörer.

– Eftersom det är investerarna som ska betala i slutän-
dan ska dom också vara med och påverka. Vi hade till 
exempel en lång och djup dialog med industrin om hur 
Lindholmen skulle utformas, berättar Johan Ekman.

Anders Svensson är planarkitekt på Stadsbyggnads-
kontoret och han har under 25 år i olika omgångar varit 
delaktig i stadsutvecklingen på Norra Älvstranden.

– Älvstrandsmodellen är ett bra sätt att få folk att job-
ba tillsammans. Modellen fungerar inte om man är ute 
efter att bevaka revir. Älvstrandmodellen ger oss möjlig-
heter att diskutera kvaliteter i stadsutvecklingen under 
lite friare former säger Anders Svensson.

– Parallellt med planarbetet arbetar man fram ett 
kvalitetsprogram som visserligen inte är juridiskt bin-
dande men som följs upp, säger han. 

En viktig etablering
Det finns en enskild händelse som kanske mer än något 
annat bestämt utvecklingen på Lindholmen. Sommaren 
år 2000 bestämde sig företaget Ericsson, efter mycket 
övervägande, att etablera ett nytt kontor för 1 200 med-
arbetare på Lindholmspiren.
Det fick en fantastisk effekt för intresset hos andra företag 
att också etablera sig på Lindholmen. Under den hösten 
skrev Älvstranden Utveckling hyreskontrakt på 110 000 
kvadratmeter lokaler i hus som ännu inte fanns.
Därmed fanns också förutsättningarna att skapa och 
bygga en internationellt erkänd teknikpark. Lindholmen 
Science Park består av ett kluster av företag inom bran-
scherna mobil datakommunikation, intelligenta fordon 
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Johan ekman är marknads- 
och kommunikationchef 
i kommunala Älvstranden 
Utveckling aB.

och transporter samt modern media/design. På Campus 
Lindholmen finns Göteborgs Universitet, Chalmers, IT-
universitetet och ett antal gymnasier
Idag finns det ungefär 275 företag med cirka 9 000 an-
ställda på Lindholmen och cirka 9 000 universitetsstuden-
ter, gymnasieelever, forskare och lärare är verksamma på 
Campus Lindholmen.
I visionerna har det talats om att 70 000 människor ska bo, 
arbeta och studera på Norra Älvstranden. Man är nu unge-
fär halvvägs och här finns idag Göteborgs hetaste stadsdel. 
När tidningen Dagens Industri i oktober förra året gjorde 
en genomgång av bostadsprisernas utveckling i Sveriges tre 
största städer hamnade Norra Älvstranden i topp.

Infrastruktur
Stadsutvecklingen på Norra Älvstranden ställer stora 
krav på infrastrukturen. Satsning har gjorts på person-
trafik med färjor och en ny stombusslinje som i rusnings-
trafik går var tredje minut mellan Norra Älvstranden och 
Göteborgs Ciry. Stombussarna kör på en egen bussgata 
längs hela Norra Älvstranden. I framtiden kan bussen 
komma att ersättas av spårvagn.
Göteborg har en rad storsatsningar på gång genom det 
så kallade Västsvenska Infrastrukturpaketet. Där ingår 
bland annat Marieholmstunneln under Göta Älv och ny 
Göta Älvbro samt Västlänken, en tunnel för järnvägen 
under Göteborg.

Älvstrandsmodellen
Älvstranden Utvecklings uppdrag är att skapa områden 
som är långsiktigt hållbara. 
1. När ett markområde ska exploateras har Älvstranden Ut-
veckling, tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, gjort 
en grundlig analys av områdets förutsättningar.
Därefter bjuds olika utvecklings- och fastighetsbolag in till 
prekvalificering. Alla som vill får delta i processen. 
Med hjälp av urvalskriterier vaskas ett antal samarbets-
partners fram.

2. Ett konsortium bildas med de utvalda bolagen. Kon-
sortieavtal upprättas. Medlemmarna i konsortiet tar 
gemensamt ansvar för hela områdets vision, planering 
och genomförande.
Arbetet med detaljplanen inleds. Stadsbyggnadskontoret 
har ansvaret för detaljplanen och konsortiet och andra 
planeringsorgan är engagerade.
Flera arkitektkontor får i uppdrag att skissa på lösningar. 
De bästa tas med i detaljplaneprocessen.

3. När detaljplanen börjar ta form delar konsortiet gemen-
samt in området i bygglotter. 
Därefter framför parterna önskemål om vilken/vilka 
bygglotter de är intresserade av. Lottfördelningen sker vid 
ett och samma tillfälle. I priset för bygglotten ingår det 
som behövs för att kunna göra marken byggbar, exempel-
vis rivning och infrastruktur.

4. När detaljplanen vunnit laga kraft är det dags att börja 
bygga. Nu tar konsortiets medlemmar ensamt ansvar för 
sina respektive delprojekt. Men konsortiet fortsätter ändå att 
samarbeta för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.<<

Alvstranden.com är ett forum där älvsträndernas 
utveckling diskuteras 
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P laneringen av vår a städer är ett område där 
politikers vilsenhet och brist på hållbara visioner för 
samhällsutvecklingen kan bli som allra tydligast. På 

ett seminarium hos Institutet för Framtidsstudier nyligen 
pekade forskare ut just samhällsplaneringen som ett område 
där visionära politiker för några decennier sedan gav folk-
hemsbyggets arkitekter och ingenjörer centrala roller och in-
flytande. Idag är det vanligare med roller som projektledarens 
eller i värsta fall som tystade och lydiga byråkrater.

Som bakomliggande faktorer pekade forskarna på globa-
liseringen och på de stora förskjutningar som lett till EU:s 
ekonomiska tillväxtmål. Nu präglar rädslan inte bara svensk 
politik utan hela västvärldens.  Det är en rädsla för att hamna 
i bakvatten, halka efter, inte hänga med. Politikerna spelar 
defensivspel och då blir de långsiktiga visionerna diffusa, de 
lyfter ytterst få till stordåd och de ökar risken för en tillta-
gande tystnad, en allt svagare samhällsdebatt.

Ett aktuellt och trist exempel på ängsliga politiker och 
lydiga planerare som sätter kompetens och yrkeskunnande åt 
sidan är processen kring nya Slussen i Stockholm. 

Där valde politikerna 2009 ångvältsmodellen för dialogen 
med tjänstemännen. Med full kraft plattade man till Stads-
byggnadskontoret, som arbetade med yttrandet över fem 
olika arkitektförslag till utformning av det nya stadsrummet. 
En av de lösningar som tidigast hamnat i papperskorgen ville 
politikerna ha och tjänstemännen tvingades skriva ett utlå-
tande där de kvaliteter som fanns lyftes upp och fördelarna 
med de förslag man trodde på skrevs ner. 

Stockholms egen Hallandsås
Stockholmspolitikernas rädsla handlar också om att inte kunna 
öka skatteunderlaget (nya skattebetalare) och att inte kunna kon-
kurrera internationellt (konferenser och turister). Stadens eko-
nomi är inte alls så stark som man vill ge sken av och politikerna 
hoppades kunna minska kostnaderna för det lokala kulturlivet 
drastiskt (ett nytt scenkonstens hus, en filial till stadsmuseet och 
en fin samlingsplats) och få mer intäkter från byggrätter.  

Nu lyckades den lokala opinionen inse förslagets kon-
sekvenser, trots att staden valt att dölja de värsta bristerna 
i samrådsprocessen 2010 (utblickarna mot Mälaren och 
Saltsjön skulle försvinna). Det var valår, politikerna tvingades 
backa och det blev ytterligare en bearbetning. I december 
2010 hade kostnaderna bara för de två arkitektkontoren 
(Foster i London och Berg i Stockholm) stigit till drygt 60 
miljoner för ett detaljplaneförslag som beräknas vara klart 
före sommaren 2011. De jobbar på löpande räkning och 

Bakom dagens detaljplanering finns ofta vilsna politiker och tystade planerare. ett hårdnande ekono-
miskt klimat och en dominans av stora, kommersiella arkitektkontor är två faktorer som bidragit till att 
det blivit svårare för planerarna att använda sin kompetens och hävda sina egna ståndpunkter.
Av Kajsa Althén, frilansjournalist

ytterligare tio kontor med bl a konstruktörer och trafikplane-
rare stressar nu fram en reviderad version av något från början 
undermåligt. Den politiska ambitionen att sätta ekonomin 
främst har nu vänts i sin motsats, genom att bita sig fast har 
politikerna gett Stockholm en egen version av Hallandsåsen.

Här tog planerare och arkitekter på sig en tveksam uppgift 
när de satte kompetens och yrkesheder åt sidan. Hur kan 
sådant förklaras?

– Det blir allt tuffare att hävda profession och yrkeskun-
nande i kommunerna i dag, säger Laila Strunke, ordförande 
i Sveriges Arkitekter. Det är inte ens säkert att det finns en 
stadsarkitekt och om det finns kan det vara en ganska diffus 
tjänst med flera olika uppgifter. 

Samtidigt varnar hon för tendensen hos planerare och 
arkitekter att ta på sig en offerroll, att välja att vara alltför 
följsam. Hög kompetens innebär bland annat att kunna 
hävda kvalitetsaspekter och argumentera för dessa i dialog 
med olika grupper.

Umeåmodellen
I Umeå hade man att tampas med en liknande situation för 
några år sedan när bebyggelse på Ön, centralt och mitt i Ume-
älven, skulle planeras. Tjänstemännen tog fram tre versioner 
(S, M och L), men fick backning av politikerna som krävde 
en XL. Ett starkt lokalt intresse ledde till att politikerna fick 
backa och förslaget har sedan legat nere. Men nu räknar man 
med att ett detaljplaneförslag skall komma fram i samband 
med Kulturhuvudstadsåret 2014. 

Men i Umeå har turbulensen haft positiva effekter. Den 
har lett vidare till att utveckla detaljplanearbetet som hel-
het i kommunen. 

– Vi har arbetat med att utveckla en process där tjänste-
män och ledande politiker på byggsidan möts regelbundet, 
informellt och öppet för att utveckla en gedigen förståelse för 
våra olika roller, berättar Olle Forsgren, stadsarkitekt i Umeå. 
Det har inte gått på räls, de första åren vara svåra, men nu har 
vi en situation där politikerna vill ha tillgång till vår kunskap 
i flera olika sammanhang. Vi kan snabbt ta fram underlag 
när politiker konfronteras med svåra frågor och vi kan föra 
diskussioner som är givande för båda parter och slippa uppsli-
tande möten, berättar han.

Umeåmodellen har också inneburit att det blir betydligt 
svårare för aktörerna på marknaden att spela ut politiker 
och planerare mot varandra. Också här står Stockholm för 
avskräckande exempel. Den hårt kritiserade Waterfront Buil-
ding intill Stadshuset fick en höjd som stred mot arkitektens 

Rädslans Politik
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gestaltningsförslag. Men politikerna lyssnade intresserat på 
exploatören, gav klartecken och arkitekten fick lägga till de 
våningar som önskades.

Den planeringen visar också på ett annat tilltagande 
hinder för god planering – de allt större kontoren. Företag 
med långt över 100 anställda och med ett flertal specialister är 
sårbara i en konjunkturstyrd bransch. Det blir svårt att säga 
nej till jobb man inte tror på och de ekonomiska intressena 
får ett allt starkare genomslag.

– På de stora kontoren finns en risk för att Big Business 
blir det dominerande och att många begåvningar torkar in, 
inte minst de unga, påpekar Mats Edblom, en av landets mest 
erfarna arkitekter och ledamot i Konstakademien. Det mindre 
kontoret erbjuder unika möjligheter, en stimulerande miljö 
som också ger resultat som när Tham & Videgård vann med sitt 
förslag till ny Arkitekturskola på KTH, påpekar Mats Edblom.

Många arenor försvinnner
Alllmänhetens många starka invändningar mot planförslag 
de senaste åren visar, förutom på frågornas betydelse för 
gemene man, på både politikers och stadsbyggnadskontorens 
oförmåga att forma goda insyns- och samrådsprocesser. Som i 
Göteborg, där ett stort inflytandeprojekt kring utvecklingen 
på Södra älvstranden var så dåligt organiserat att det snarast 
slutade i stor besvikelse, trots de höga förväntningarna.

I Stockholm har man nu valt att anställa kommunikatörer 
– en profession med marknadsföring och försäljning som ut-
gångspunkter - samtidigt som Stadsmuseet (till skillnad från 
det i Göteborg) helt har backat från rollen som arena för in-
formation, debatter och folkbildning i stadsbyggnadsfrågor.

Inom de stora kommersiella kontoren, som nu får ansvar för 
allt större delar av stadsplaneringen, finns en sluten kultur, man 
vill undvika insyn och när detta paras med en stor motvilja att gå 
in i den offentliga debatten finns risker för att de demokratiska 
processerna kopplade till detaljplaneringen försvagas ytterligare.

Planeringsarbetet kring det nya stationsområdet i Stuttgart 
har visat på den stora, demokratiska potential som finns i 
frågorna. En stark, nationell opinion har lett till en mobilise-
ring och betydande kompetenshöjning hos medier, politiker, 
planerare och arkitekter och är värd att studeras noggrant.

Stärkt kunskap hos engagerade medborgare kan bli de 
seriösa planerarnas och arkitekternas stödtrupper i kampen 
mot en utslätad yrkesroll som lydig projektledare. <<

Stockholm Waterfront Building är ett av de oimdiskuterade Stockholms-
projekt där kortsiktiga marknadsintressen ansetts ha fått styra.

Principen känner vi alla igen. Vi gör helt enkelt byggklossar. 
Skillnaden är bara att vi har skalat upp och förfinat konstruk-
tionerna. 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 broa r. Och det går förstås rekordsnabbt att bygga. Sen är 
det bara att öppna  dörr arna för hyresgästernas flyttlådor eller 
att släppa fram gångarna och  trafikanterna över bron.

Kan det bli mer naturligt? I ordets alla bemärkelser.

Martinsons är en norrländsk familje-
ägd träförädlingsindustri. Vi är Sveriges 
största producent av limträ, träbroar 
och byggsystem i trä för flerbostads-
hus och hallar.

Martinsons
937 80 Bygdsiljum
Tel: 0914-207 00
www.martinsons.se En naturlig del av framtiden

Det naturliga
sättet att bygga.
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tema smart resande

Sedan flera år pågår flera stora spårbundna infrastrukturprojekt i Tyskland. Några av dessa är strate-
giskt ytterst viktiga för transporter av gods och passagerare i hela Centraleuropa. det har dock blivit 
allt svårare för städer och kommuner, att genomföra sådana storprojekt i Tyskland. Tvisten om bygget 
av en ny järnvägsstation i staden Stuttgart eskalerade till en landsomfattande konflikt. 
Text: Markku Björkman, frilansjournalist 
Foto: Projekt Stuttgart 21, Markku Björkman, Karlsruhe Verkehrsverbund

arga medborgare stoppar 
jäRnvägsbyggen

 Förr a årets mest använda tyska 
ord anses ha varit ”Wutbürger”, 
ungefär ”vredesmedborgare” på 

svenska. Anledningen var det ytterst 
omstridda järnvägsprojektet Stuttgart 
21, som åstadkom oförutsedd ilska hos 
annars fredliga medelklassmänniskor.

Projektet är en mycket viktig del av en 
europeisk spårbunden tvärförbindelse, 
kallat TEN-T Projekt 17. Sträckan för-
binder Paris med den slovakiska huvud-
staden Bratislava. 

Syftet med Stuttgart 21-projektet 
var också att byta ut centralstationen i 
Stuttgart samt genomföra ett omfattan-
de tunnelbygge under hela staden, som 
har drygt 600 000 invånare. 

Enligt projektledningen skulle resti-
derna minska med över en halvtimme 
utan den nuvarande flaskhalsen, som 
genereras av den gamla s.k. säckstationen 

med vändande tåg. Efter ombyggnaden 
kan tågen istället fortsätta rakt fram ge-
nom staden i en tunnel. Samma sitiuation 
som för Citytunneln i Malmö således.

Dessutom skulle en ny snabbtågsträcka 
byggas mellan Stuttgart och staden Ulm. 
Den totala kostnaden för detta numera 
häftigt kritiserade projekt beräknas till 
mer än 60 miljarder kronor.

Historisk stationsbyggnad
Projektmotståndarna, som stöds av de 
Gröna och andra miljöengagerade Stutt-
gartbor, hävdade att projektledningens in-
formationspolicy var den sämsta möjliga 
och att utredningar med negativa fakta 
hade hemlighållits. De litade inte heller 
på politikernas utfästelser om att projektet 
inte skulle bli dyrare än planerat.

De motiverade också sitt motstånd 
genom att hänvisa till att stadsparken 

bredvid den nuvarande stationsbyggna-
dens södra del skulle förvandlas till en 
byggarbetsplats under f lera år. 

Många äldre sade att de skulle sakna den 
historiska stationsbyggnaden som började 
byggas under första världskriget. Bygg-
naden skadades svårt under bombningar 
1944, men restaurerades igen på 1950-talet.

Hundratals skadade 

Frånsett demonstrationerna mot kärn-
kraft har Tyskland aldrig tidigare upp-
levt så våldsamma protester mot ett 
enda infrastrukturprojekt som den 30 
september i Stuttgart. 

Polisen såg sig tvingad att använda ba-
tonger, pepparsprej och vattenkanoner 
mot skolelever och pensionärer. 

Trots ett massivt polisuppbåd fortsatte 
blockaden under flera timmar. Vattenka-
nonerna kunde endast ta sig fram meter 

t ysk l and
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för meter i stadsparken där 20 000 de-
monstrerande människor hade samlats. 

Enligt uppgifter från massmedia ska-
dades 400 personer. Nyhetsinslag, som 
visade hur poliser attackerar medborgare 
sände chockvågor över hela Tyskland. 
Polisen hävdade att de själva utsattes för 
extremt våld av aggressiva ungdomar. Till 
slut kunde byggteamet under polisskydd 
ta sig in i en del av parken och hugga ner 
de första 25 träden.

Enligt stadens politiska ledning har pro-
jektet planerats i överensstämmelse med 
landets demokratiska process. Dessutom, 
hävdade förespråkarna, hade kritikerna 
och intresserad allmänhet kunnat presen-
tera sina synpunkter långt tidigare, under 
den nästan femton år långa planeringspe-
rioden, som föregick byggstarten 2010. 

Enligt projektledningen kommer stora 
ytor att frigöras för ny bebyggelse och Stutt-
garts stadspark utökas totalt sett något när 
den nya stationen ”försvinner” under jor-
den. Enligt Deutsche Bahn blir restidsför-
kortningar på linjen till Ulm markanta. 

Statlig förlikning
Det låsta läget och de våldsamma demon-
stationerna mot projektet ledde till att en 
statlig förlikningsprocess inleddes under 
förra hösten under ledning av en allmänt 
respekterad kristdemokrat och politisk 
veteran, Heiner Geissler .

Först förkunnade han ett tillfälligt 
byggstopp medan medlingen pågick.  
Under flera månader pågick sega run-
dabordsförhandlingar mellan projektets 
motståndare och projektledning. Samtliga 

flera timmar långa förhandlingsdebatter 
sändes direkt i den regionala tv- kanalen. 

Stuttgart 21:s försvarare hänvisade 
under förhandlingarna till att kontrak-
ten redan var skrivna och måste hållas. 
Annars skulle staden Stuttgart, dess 
skattebetalare och projektledning drab-
bas direkt och indirekt av stora viten och 
då skulle det bli verkligen dyrt.

EU-bidrag 
Det är dock inte Stuttgarts egna skat-
tebetalare eller resenärer eller ens den 
tyska staten som ensamma står för pro-
jektkostnaderna. För tre år sedan bevil-
jade EU -kommissionen ett bidrag på 
nästan 250 miljoner euro för två projekt 
längs den omstridda järnvägsträckan 
Stuttgart-Ulm. Dessa pengar togs från 
det sameuropeiska transportnätet, TEN 
- T:s egen budget. Till den har alla med-
lemsländer bidragit, även Sverige.

I enlighet med EU:s subsidiaritetsprin-
cip är det upp till medlemsstaten att beslu-
ta om lämpligaste användningen av järn-
vägssträckan mellan Stuttgart och Ulm. 

EU- kommissionen betonade i ett ut-
talande att detaljerade och tillförlitliga 
undersökningar och stadfästa miljökon-
sekvensbedömningar genomfördes i god 
tid längs den berörda sträckan .  

EU:s medfinansiering gäller enbart 
Stuttgart - Ulm förbindelsen, som en del 
av det prioriterade europeiska snabbtåg-
sträckan Paris-Bratislava. Däremot finns 
inget beslut om samfinansiering för den 
nya, underjordiska centralstationen inom 
ramen av TEN -T-finansiering.

Med hänvisning till extrakostnader på 
tiotals miljoner euro avvisade chefen för 
det tyska järnvägsbolaget (Deutsche Bahn 
AG) ett byggstopp. Hans inställning väck-
te ny vrede bland motståndarna. 

I skrivande stund råder det dödläge i 
förhandlingarna. Under tiden stiger kost-
naderna för Stuttgart 21. Snart kommer 
delstatsval att hållas. Baden-Württembergs 
röd-gröna opposition, som har lovat riva 
upp hela järnvägsprojektet om de vinner, 
förväntas bli valets segrare. 

Protesterna i Stuttgart är bara ett ex-
empel på den nya borgerliga rörelse som 
går emot den etablerade politiken. Den 
har bland annat fått delstaten Bayerns 
undantagsregler för rökförbud fällda i en 
folkomröstning. I Hamburg stoppades 
en Sverige-inspirerad skolreform efter en 
borgerlig-konservativ protestkampanj, 
trots att reformen hade stöd i parlamen-
tet av den svart-gröna regeringen och 
SPD-oppositionen. 

Ett medborgarinitiativ i Karlsruhe sam-
lade i fjol 30 000 namnteckningar mot 
stadens tunnelbaneprojekt på grund av att 
den kombinerade lösningen med ett un-
derjordiskt spårvagnsnät skulle komma att 
kosta betydligt mer än planerat. Aktivis-
terna trodde inte heller att ”folk ville fär-
das genom staden under jorden”. Samtidigt 
krävde aktivisterna en ny folkomröstning. 

Tysklands Författningsdomstol av-
visade dock kraven med hänsyn till det 
stora antalet ogiltiga namnunderskrifter 
och den  lagenligt bindande folkomröst-
ningen för åtta år sedan. <<
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Under många år har Sverige 
uppmuntrats att ”stadsplanera i 
stället för att trafikplanera och be-
byggelseplanera”. Men det går trögt 

i praktiken. Inte minst i Göteborg, där stora 
infrastrukturprojekt allt som oftast drar 
iväg på egen hand medan stadsplaneringen 
får hålla tillgodo med slattarna som blir över 
när trafikgeometrin krävt sitt. Behovet av 
helhetssyn och samarbete är stort om vi vill 
skapa attraktiva stadsmiljöer. 

Hur gör man då för att stadsplanera 
tillsammans? I ett utvecklingsprojekt med 
stöd från forskningsfonden ARQ och 
Trafikkontoret i Göteborg har vi utfors-
kat hur man i praktiken kan väga samman 
trafikkrav och stadsrumskvaliteter till en 
bra helhet. Vi valde att arbeta med Lin-
néplatsen, en av Göteborgs centrala bytes-
punkter för kollektivtrafiken.

 

det finns bättre förutsättningar att skapa bra och attraktiva bytespunkter genom att utgå från 
stadsrummet och inordna trafiken där, än genom att försöka skapa stadsrumskvaliteter i förslag 
som börjar med att närsynt lösa trafiken. det går helt enkelt inte att kasta in jästen efter degen.

Av Anna-Johanna Klasander och Lina Gudmundsson

TraFIkplaNerING 
med stadskvalitet

Skarpt läge
Under projektets gång fick vårt val större 
aktualitet än vi anat. Genom riksdagsbe-
slutet att tillåta trängselskatter i Göteborg 
från år 2013 blev läget för Linnéplatsens om-
byggnad plötsligt skarpt och parallellt med 
vårt utvecklingsprojekt kom trafikkonsul-
ter att arbeta med förslag på ombyggnad på 
kommunens uppdrag. Möjligheten att inte 
bara utvärdera vårt eget projekt utan också 
att kunna jämföra de båda olika förslagen 
har väckt angelägna frågor om förhållandet 
mellan stadsplanering och trafikplanering. 
I jämförelsen framträder stora skillnader 
som vi tror har med både målsättning och 
samarbetsformer att göra.

Utgångspunkten för vårt arbete var den 
stora satsningen på kollektivtrafik i Göte-
borgsregionen, K2020, med målet att på 
drygt tio år fördubbla andelen resor med 
kollektivtrafik. Vårt arbete tog avstamp i 

K2020-rapporten Den ideala bytespunk-
ten (Gehl Architects, 2007). Där listas kva-
liteter som gör bytespunkten till en ideal 
plats för resenärer och andra som använder 
stadsrummet. Rapporten hade däremot 
inte som uppgift att väga in trafikteknis-
ka krav på bytespunkter. Därför väcktes 
tanken att testa hur kvalitetsmålen skulle 
fungera på en verklig plats, där stadsrum-
mets kvaliteter skulle vägas samman med 
trafikplaneringens krav. Vårt projekt fick 
namnet den verkliga bytespunkten. 

Projektgruppen sattes samman med 
bred kompetens: en trafikingenjör och 
arkitekter med inriktning mot landskap, 
stadsbyggnad, husbyggnad, belysning och 
design. I referensgruppen fanns trafikex-
perter, samhällsvetare, landskapsarkitekter, 
stadsplanerare och kollektivtrafikexperter. 
Tillsammans satte vi upp övergripande 
mål och sedan kunde projektgruppen med 

tema smart resande
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Så här tänker sig arkitekterna  
Linnéplatsens framtida utform-
ning. Genom att effektivisera  
trafikytorna blir förutsättningarna 
bättre för att fånga upp befintliga 
gång- och cykelstråk, vilket gör 
den befolkad och trygg under 
stora delar av dygnet.

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

 
EN MASKIN MÅNGA JOBB

trafikingenjör och arkitekter hela tiden ha 
dem som riktmärke. Samarbetet innebar 
intensiva diskussioner och många omtag. 
Det var krävande, givande och roligt. 

Trångt
Linnéplatsen ligger i utkanten av centrala 
Göteborg, just på gränsen mellan Linnésta-
dens kvartersstad och populära stadsparken 
Slottsskogen, och med många målpunkter i 
omgivningen. Här finns idag en stor bytes-
punkt för buss- och spårvagnstrafik som nu 
ska nära nog fördubbla sin kapacitet. Ändå 
finns i K2020 ingen ambition att minska 
biltrafiken. Det kommer att bli trångt om 
utrymmet med andra ord.  

Vårt förslag tog avstamp i Linnéplatsens 
positiva identitet och möjligheten att ut-
nyttja läget nära Linnéstadens stadsliv och 
Slottsskogens huvudentré. Syftet var att 
väva in stadens liv och rörelse i bytespunk-
ten så att platsen blir lättillgänglig, befol-
kad och trygg, och så att butikerna där kan 
dra nytta av förbipasserande också. 

Förslaget delar upp dagens flytande 
och svårtolkade rum till två mer distinkta 
platser. Själva bytespunkten utformas som 
ett eget stadsrum. En öppen och flexibel 
yta, där flera funktioner kan rymmas sam-

tidigt, gör byten överskådliga och enkla.  
Det öppna rummet avgränsas mot tra-
fiklandskapet i söder av en byggnad för 
service, handel och verksamheter. I övrigt 
används träd, möblering och belysning för 
att förtydliga stadsrum och stråk. 

Bytespunkten ska kännas tillgänglig 
och inbjudande. Genom att effektivisera 
trafikytorna, inte minst vid cirkulations-
platserna, blir förutsättningarna bättre 
för att fånga upp omgivningens befintliga 
gång- och cykelstråk. Med ett naturligt 
flöde av gående och cyklister över platsen 
ökar sannolikheten att den är befolkad 
och trygg under stora delar av dygnet.

Tydliga skillnader
När vi jämför vårt förslag med trafik-
konsulternas framträder tydliga skillna-
der. Båda förslagen har visserligen valt 
samma plats för bytespunkten och cir-
kulationsplatserna, och de har samma 
kapacitet vad gäller kollektivtrafik. Men 
sedan skiljer de sig mycket åt. 

Medan vårt förslag utgår från stads-
rummens kvaliteter, löser trafikkon-
sulternas förslag trafikens organisation 
frikopplad från omgivande stadsrum. För-
hållandet till kringliggande funktioner 
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Trafikplanerarnas förslag utgår helt från biltrafikens behov utan anknytning till omgivningen. 

Situationsplan

 och stråk är obearbetat. Trafikytorna är 
generöst tilltagna överlag och skapar mäng-
der av oanvändbara impediment i form av 
refuger och restytor mellan olika körfält. 
Medan trafikföringen känns välstuderad 
verkar kvaliteterna för den ideala bytes-
punkten avlägsna.

Båda förslagen är tidiga utkast som na-
turligtvis behöver bearbetas vidare, men 
jämförelsen mellan dem pekar på att Gö-
teborgs framtida stadsmiljöer kan komma 
att te sig väldigt olika beroende på om 
planeringen utgår från trafiklösningar el-
ler stadsrummens kvaliteter. Vi menar att 
det finns bättre förutsättningar att skapa 
bra och attraktiva bytespunkter genom 
att utgå från stadsrummet och inordna 
trafiken där, än genom att försöka skapa 
stadsrumskvaliteter i förslag som börjar 
med att närsynt lösa trafiken. Det går helt 
enkelt inte att kasta in jästen efter degen.

Det här är viktiga frågor av flera skäl. 
Dels är bytespunkter offentliga rum som 
används av många människor, människor 
som dessutom väljer miljömässigt hållbara 
färdsätt och därför bör ges extra omsorg. 
Dels är bytespunkter starkt struktureran-
de stadsbyggnadselement som påverkar 
sin omgivning med både människoflöden 
och trafik. Genom sin lokalisering och 
utformning skapar de nya samband i om-
givande stadsmiljöer. Fel utformade kan 
de bli trista platser som hämmar utveck-
lingen mot en mer attraktiv stad. Rätt 
gestaltade kan bytespunkterna bli gene-
ratorer både för kollektivtrafiken och för 
stadslivet i närområdet. 

Bytespunkternas komplexa innehåll 
gör dem krävande att gestalta. Männis-
kor, funktioner och trafik ska samordnas 
både sinsemellan och med omgivningen 
på ett attraktivt sätt. Som viktiga offent-
liga platser ska de ha en tydlig identitet 
för att vara läsbara och begripliga. Med 
riksdagsbeslutet att inför trängselskatter 
i Göteborg från och med år 2013 blir det 
nu extra bråttom att rusta bytespunkterna 
för ökad kapacitet. Just denna brådska bör 
stämma till eftertanke. Göteborg behöver 
snabbt anpassas till ökad kollektivtrafik 
men det gäller nu att inte operationen 
lyckas medan patienten dör. Stadslivet 
får inte trängas undan av trafikappara-
ten. Med erfarenheterna från projektets 
nära samarbete över disciplingränserna 
är vi optimistiska. Det går att faktiskt att 
stadsplanera, i stället för att trafikplanera 
och bebyggelseplanera. <<

Anna-Johanna Klasander är arkitekt och 
tekn dr, chef för avdeningen Stad & Land 
hods White Arkitekter i Göteborg. 
Lina Gudmunsson är stadsplanerare på 
samma kontor.



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. 

Mellan väg och järnväg,  
cykelbanor och bussfiler, flygplatser och hamnar
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 i tak t m ed at t vår a städer växer förändras synen på vad som 
är attraktiva lägen. Behovet av mer stad gör att tidigare in-
dustriområden ofta förvandlas till nya platser för bostäder, 
kontor, handel och service. Områdena kan därmed glida in i 
stadens struktur och en förtätning är gjord, utan att någon 
naturmark använts. det här sker överallt i europas städer 

och självklart även i Sverige. I Stockholm är Hammarby sjöstad det 
tydligaste exemplet på en lyckad förvandling av ett ”brownfield”. 
Fortfarande efter 10 år strömmar såväl svenska som utländska stu-
diebesökare dit för att lära sig mer om hur denna miljöprofilerade 
stadsdel skapades och fungerar. Nästa stora hållbarhetsprojekt är 
Norra djurgårdsstaden där man kommer gå ett steg länge och 
till exempel mer aktivt försöka ändra invånarnas beteende för 
att uppnå en hållbar livsstil. ett fantastiskt projekt även om Norra 
djurgårdsstaden inte är någon egentlig förtätning av staden, sna-
rare en ny, citynära förort. Och kommer den livsstilen verkligen 
att klara den stora hållbarhetsutmaningen - att minska behovet 
av bilen? Och en större fråga: var är det egentligen bäst att låta 
städerna växa för att skapa ett hållbart samhälle?

En central potential
I Stockholm och många andra städer i Sverige finns faktiskt både 
centrala och outnyttjade brownfields som genom sina blotta lägen 
är hållbara - våra stationsområden. de har legat på samma plats 
sedan järnvägen kom till städerna under sent 1800-tal, men dess 
lägen har blivit allt mer centrala och attraktiva i takt med att sta-
den krupit närmare. Och eftersom kurvorna för tågresandet sedan 
några år pekat spikrakt uppåt blir även själva stationerna allt mer 
centrala mötesplatser och trafikknutpunkter. att utnyttja dessa 
platser optimalt genom att låta ny stad skapas kring stationerna 
ger många fördelar för såväl användarna som staden och på sikt 
även samhället. Fler kan bo och arbeta i city, underlaget för handel 
och service ökar, baksidor kan förvandlas till attraktiva miljöer och 
framför allt – fler får nära till det kollektiva resandet. Blir det valet 
enklare kommer bilarna att användas allt mindre och även miljön 
blir en vinnare. För att spetsa till det kan tanken formuleras som 
att det bästa sättet att få en bättre miljö är att bygga lite mer stad. 

Fördubblad befolkning 
länsstyrelsen i Skåne tänker i dessa banor. I sin rapport Stations-
nära läge har de visat att stationsområdena innebär en enorm 
potential för en hållbar stadsutveckling. rapporten är en del 
av ett samarbetsprojekt med region Skåne, Skånetrafiken och 
Trafikverket med syftet att stärka och underlätta planeringen 
i stationsorter. länsstyrelsen ansåg att hållbarhetsfördelarna 
med utbyggnad i stationsnära lägen behöver lyftas och vägas 
mot riskerna (farligt gods, urspårningar etc.) för att inte stations-

  Stationsområdena innebär en enorm potential 
för en hållbar stadsutveckling. att utnyttja dessa 

platser optimalt genom att låta ny stad skapas 
kring stationerna ger många fördelar.

Av  Eva Eliasson

Hållbar stad 
byggs bäst runt 

stationerna

tema smart resande
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områdena ska förbli en outnyttjad resurs 
och att kommunerna istället planerar på 
ett sätt som i förlängningen gynnar biltra-
fiken. projektet har analyserat utmaning-
arna med hållbar samhällsutveckling, vad 
som får oss att välja tåget och vad som 
kan definieras som ett stationsnära läge. 
Nio av Skånes stationsorter kartlades och 
man konstaterade att 80% av marken 
inom 1 km från stationerna är obebyggda 
och att Skånes befolkning därmed skulle 
kunna fördubblas bara genom en förtät-
ning i dessa lägen. dessa siffror är sanning 
för Skåne men merparten av slutsatserna 
kan överföras på nationell nivå. 

Människan är lat 
rapporten slår fast att tillgängligheten är 
helt avgörande om fler människor ska fås 
att välja kollektivt resande före bilen. Till-
gänglighet både till och från stationerna. 
Byggd på fakta hämtad ur en dansk stu-
die definieras i rapporten begreppet 
Stations-närhetsprincipen som visar att 
cirka dubbelt så många människor fak-
tiskt väljer att åka kollektivt till jobbet om 
promenadavståndet är kortare än 600 
meter från slutstationen. Och är sträckan 
från hemmet till resans startpunkt inte 
längre än 1000 m så tar man inte heller 
fram bilen. den totala bilanvändningen 
kan därmed minskas med upp till 10 km 
per dygn och anställd om arbetsplatsen 
ligger nära stationen. det minskar ut-
släppen av växthusgaser radikalt. Ur det 
hänseendet är det alltså optimalt att bara 
bygga arbetsplatser runt en station, men 
det skulle inte skapa någon trygg, levande 
stadsmiljö. definitivt inte efter kontorstid. 
Stationsnärhetsprincipen behöver därför 
paras ihop med blandad stad. Ska det bli 
liv i kvarteren dygnet runt måste de också 
fyllas av blandade funktioner. 

Förutom att ett förtätningsproblem är 
löst och att bilåkandet och därmed koldi-
oxidutsläppen minskar när det kollektiva 
valet blir enklare, konstaterar länsstyrel-
sens rapport flera andra argument för 
utbyggnad i stationsnära lägen. Genom 
att bygga tätt, blandat och tillgängligt i 
stationsnära lägen kan vi också

•  Skapa stationsområden som blir trygga 
och attraktiva för de som bor på orten, 
de som besöker den och de som pas-
serar förbi 

•  Utnyttja marken i tätorterna bättre och 
spara värdefull naturmark

•  Ge fler invånare tillgång till en större 
arbetsmarknad

•  Förenkla vardagen för de som reser kol-
lektivt eller bor nära en station genom 
utökad service

•  Skapa förutsättningar för ett utvidgat 
kultur- och naturutbud genom större till-
gänglighet till såväl små som stora orter

•  utnyttja befintlig infrastrukturs maxi-
mala potential (vägar, järnväg, tele & 
data, fjärrvärme och -kyla)

Entré till Staden
de flesta som jobbar med stadsutveck-
ling håller säkert med om resonemanget 
hittills. klart att städerna behöver växa för 
att klara urbaniseringen och visst är kol-
lektivtrafiken viktig. många kommuner 
har redan stationsnära lägen med på lis-
tan över förtätningsstrategier, malmö är 
ett sådant exempel. men exakt hur viktig 
är knutpunkterna för kollektivtrafiken och 
hur mycket nytänkande tillåts egentligen 
när så centrala stadsdelar ska utvecklas? 
Undersökningar Jernhusen gjort visar att 
invånarna i vår huvudstad verkligen tycker 
att utvecklingen av stationsområdet är vik-
tig. Både för att upplevelsen av det dagliga 
kollektiva resandet ska kunna förbättras 
men också för att platsen utgör en entré till 
staden. den borde utformas för att ta väl 
hand om både sina vardagsresenärer och 
långväga gäster. den får inte bara behand-
las som en transitplats. Vet andra kommu-
ner vad deras invånare tycker om sin stads 
utveckling, vad som är viktigast att satsa på 
och var? Grönområden och bostäder kom-
mer naturligtvis alltid toppa listan, men det 
är många andra platser och funktioner som 
påverkar upplevelsen av vardagen i staden. 
Hur kollektivtrafiken funkar är definitivt vik-
tig för invånarna i Stockholm. 

Gör Stationsnärhetsfaktorn  
till något att räkna med
men, ska vi kunna skapa både mer stad 
och bättre kommunikationsnav på våra 
stationsområden behövs plats. på bredden 
har områdena sin naturliga begränsning 
- tomtgränsen mot den befintliga staden. 
Om vi vågar börja prata höjder och förtät-
ning finns det dock rejält med plats. Vad 
händer om vi vågar tänka lite annorlunda 
på dessa platser just för att samhällsvin-
sterna är så stora? Är det detta årtionde vi 
kan visa att vi i har insett att vi måste göra 
mesta möjliga av dessa platser? att det är 
viktigare att så många som möjligt får till-
gång till city och kollektivtrafiken än att 
utveckla lite lagom och anpassat till det 
som finns runtomkring? Hållbar stadsut-
veckling handlar om att bygga tätare och 
vidare på befintliga system och dessutom 
att försöka förändra beteenden. att då an-
vända dessa redan förbrukade områden 
och skapa förutsättningar för att fler hellre 
ska välja kollektiva färdmedel är bland det 
mest hållbara man kan göra i en stad. Sta-
tionsnärhetsfaktorn behöver bli ett eget 
värde när man planerar för stadens ut-
veckling. Släpp fram staden där den gör 
mest nytta. men det krävs ett stort mått av 
mod, nytänk och samarbete mellan de som 

äger stationsområden och kommunerna. 
Idag inkluderas inte alltid dessa områden 
i kommunernas planering. man planerar 
runt dem. det medför att de stationsnära 
lägenas potential inte kan utnyttjas fullt 
ut. länsstyrelsen i Skåne understryker i sin 
rapport hur viktigt det är att gemensamt 
arbeta för att stationsområdena ska bli att-
raktiva mötesplatser i städerna och för att 
inte skapa samhällen där bilen är det enda 
alternativet för människors transportbehov.

Analysera behoven
Jernhusen sitter på centrala markområden 
i många av Sveriges större städer. Ofta ut-
gör dessa områden de sista större utveck-
lingsdelarna i sin stad. Vi vill utveckla stad 
på dessa områden med utgångspunkt 
från stationerna och ett hållbart framtida 
samhälle. planerna kanske inte är realisera-
de förrän om 20-30 år, men de beslut som 
tas idag får påverkan för en betydligt läng-
re tid än så. Som stationsutvecklare har vi 
därför ett stort ansvar, men som stadsut-
vecklare ett ännu större. Vi påverkar stads-
bilden och funktionen i staden på många 
sätt och måste därför tänka efter noga inn-
an vi sätter några spadar i jorden. Vi måste 
ta reda på vilka behov som måste tillgodo-
ses i den framtida staden för att kunna ska-
pa platser man vill besöka. Hur skapar man 
bäst hållbara, attraktiva och trygga städer 
som också bidrar till att fler väljer kollektivt 
resande? det ska vi fördjupa oss i. Under 
våren har vi extra fokus på stadsutveckling 
för att få nya insikter. men utvecklingen är 
redan gång i de större städerna och vi ser 
fram emot nära samarbeten som bäddar 
för att fler kan bo och arbeta nära statio-
nerna och att vi tillsammans kan skapa för-
utsättningar för att fler både ska vilja och 
även välja att resa kollektivt. <<

Eva Eliasson är Design Manager hos 
Jernhusen

Källa till den danska undersökningen: Hartoft-Nielsen, P. 

(2002) Stationnaerhedspolitikken i hovedstadsområdet.
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Ö r e sun dsr eg i o n en vä xer  och antalet tågresenärer i 
Skåne ökar för varje år när alltfler människor dagli-
gen pendlar till sina arbetsplatser. Citytunneln berör 
hela Sydsverige och förbättrar tågtrafiken både 
lokalt, regionalt och i förlängningen fjärrtrafiken. 

För att fler ska åka kollektivt och bidra till ett långsiktigt hållbart 
samhälle har stor vikt lagts vid stationernas utformning, nya buss-
hållplatser och cykelparkeringar nära stationsnedgångarna. 

malmö Centralstation är ombyggd och två nya stationer, 
Triangeln och Hyllie har tillkommit, med parkeringshus och 
cykelgarage, till viss del under uppbyggnad. 

Cirka 37 000 människor beräknas dagligen använda station 
Triangeln, som servar Skånes största arbetsplats, Skånes Univer-
sitetssjukhus. Området mitt i malmö är trångt med få bilparke-
ringar, i stället uppmanas resenärer gå, cykla eller åka buss till 
stationen. I det planerade cykelgaraget för 2000 cyklar kommer 
också att erbjudas cykelservice.

I Hyllie, ett av malmös största utbyggnadsområden, samsas 1500 
bilar med 1000 cyklar i samma parkeringshus med kort avstånd till 
stationen, för att fortsätta resan med tåg in mot malmö och vidare 
norrut eller mot köpenhamn. 

Ändrade resvanor
För många resenärer innebär Citytunneln ändrade resvanor och 
tidsvinster. exempelvis slipper pendlare från lund till Triangeln byta 
till buss för att komma till sin arbetsplats. restiden minskar med 21 
minuter mellan kristianstad och köpenhamn, från lund och Hel-
singborg med 12 minuter, likaså från malmö C till köpenhamn. 

Gatukontoret satsar mycket på information och marknadsfö-
ring för att få fler att upptäcka fördelarna med att åka kollektivt, 
gärna i kombination med att gå eller cykla. ”Hela resan” är ett 
eU-projekt som varar till sommaren 2012. projektet vänder sig till 
företag och boende kring stationerna samt till hushåll i övriga 
malmö. en så kallad pendlarbarometer ska räkna antalet resande 
på station Triangeln. Och med skriften ”Gör malmö lyckligare” 
samt ett erbjudande om testresenärskap i 30 dagar till de pend-
lare runt stationerna som tar bilen till sitt arbete, ska man också 
locka fler att åka tåget via Citytunneln.

– Vi samarbetar även med bland annat Skånes Universitets-
sjukhus för att kartlägga och påverka de anställdas resvanor. Syf-
tet med projektet är att med Citytunneln på plats marknadsföra 
de nya möjligheter den ger och uppmuntra fler malmöbor och 
besökare att åka kollektivt i kombination med att gå och cykla, 
säger magnus Fahl, enhetschef på gatukontoret.

Om ytterligare några månader kommer ännu fler resande att 
kunna dra fördel av Citytunneln. När förbindelsespåren i lockarp 
kopplas på kör tåg till och från ystad genom Citytunneln och 
frigör kontinentalbanan i malmö för lokal persontågstrafik. redan 
i december hoppas man kunna köra pågatågstrafik genom City-
tunneln och runt i en malmöring, med en ny station i rosengård. 

Ett projekt för hela Skåne
runt Citytunnelstationerna har man också prioriterat utrym-
men för busstrafik. 

– kollektivtrafiken är en otroligt viktig fråga för Skånes utveck-
ling och klimatanpassning. men den måste göras så attraktiv som 

Citytunneln i Malmö har tagit fem år att bygga och öppnades för trafik  
den 12 december. För många människor underlättas därmed det 
kollektiva resandet när tågen inte längre behöver vända på 
Centralstationen, utan kör rakt igenom och under staden 
för att komma vidare.
Av Christina Adlers, frilansjournalist

lyckliga malmöbor tar tåget

tema smart resande
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möjligt och Citytunneln innebär också förändringar i bussnätet 
med nya linjesträckningar och tätare avgångar. När man utvecklar 
och förtätar en stad som malmö är inte bilen ett effektivt sätt att 
transportera sig på. därför måste bussar få förtur i stadsrummet 
med till exempel speciella bussfiler, säger mats persson, regionråd i 
region Skåne med särskilt ansvar för kollektivtrafiken.  

Och fler infrastruktursatsningar kan komma för att integrera 
stadens olika delar och regionen. en utredning pågår om framti-
da spårvagnstrafik i malmö, Helsingborg och lund. på försök har 
under hösten körts superbussar med egna körbanor på ett par 
sträckor mellan orter i Nordvästra Skåne där det ännu inte finns 
spårbunden persontrafik. Bussarna som är snabba, bekväma och 
flexibla, har genare körbanor och färre stopp, är tänkt som ett 
resealternativ till tåg. 

– Citytunneln är inte ett malmöprojekt i första hand utan gör 
hela Skåne till ett robust sammanbindande stråk i framtiden, 
säger mats persson. <<

UPPGIFTER
Du skall i första hand arbeta med köp och försälj-
ning av mark samt förvaltning och upplåtelse av 
kommunal mark. Arbetet innebär även att upp-
rätta genomförandebeskrivningar för detaljplaner.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha Lantmäteriutbildning (eller likvärdig 
utbildning inom fastighetsrätt och fastighets-
ekonomi), god administrativ förmåga, datorvana 
inkl. Övergripande GIS-erfarenhet och kunna ut-
trycka dig väl i tal och skrift. B-körkort erfordras.

Vi värdesätter organisationsförmåga, självstän-
dighet och initiativrikedom. Vi ser en fördel i att 
du har förhandlingsförmåga och visar öppenhet 
mot allmänheten och övriga som berörs av vårt 
arbete. Erfarenhet från kommunal eller statlig 
verksamhet är en merit. 

VILLKOR
Anställningsform: Tillsvidare. 100 % dagtid. 
Tillträde snarast. 
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning, ange 
löneanspråk. 

FRÅGOR/UPPLYSNINGAR
Vill du veta mer, ring Stadsbyggnadschef, Inge 
Emanuelsson tfn 0346-88 60 55, inge.emanuels-
son@falkenberg.se eller  
Exploateringsingenjör, Jörgen Högdin tlf 0346-88 
62 63, jorgen.hogdin@falkenberg.se.
Kommunens växel, 0346-88 60 00, kan ge infor-
mation om fackliga företrädare.

ansökan skickas till

www.offentligajobb.se
Senast den 27 februari

Välkommen med din ansökan!

Falkenberg har en särpräglad charm med kust och 
sandstränder, en gemytlig stadskärna vid Ätran 
samt den omgivande landsbygden som erbjuder 
goda möjligheter till utflykt i skog och mark.
Kommunen har drygt 41.000 invånare och är den 
till ytan största kommunen i Halland.

Exploateringsavdelningen ingår i Stadsbyggnads-
kontoret och är kommunens centrala enhet för 
förvaltning, inköp och försäljning av kommunens 
mark. I Stadsbyggnadskontoret ingår även plan-, 
bygglov, projekt- och gatuavdelning, med totalt 
42 medarbetare.

Falkenbergs kommun söker
Exploateringsingenjör 
till Mark och exploateringsavdelningen



I och med flytten av den tunga trafiken som idag går genom 
Motala centrum kan gående och cyklister återta stadskärnan. 
Motala har länge varit en cykelstad och största varumärket är 
idag vätternrundan med start och mål i Motala.

Av Fredrik Nilsson

Cyklisterna 
tar  över  motala

tema smart resande

22 STADSBYGGNAD 1 · 2011



23STADSBYGGNAD 1 · 2011

 m
ota l a ä r på väg  mot något nytt. lyftkranar och 
grävmaskiner går varma i staden. efter många år 
av väntan är bygget av en förbifart på gång och 
riksväg 50 skall inte längre behöva gå genom 

motala centrum, något som har färgat centrumkärnan ge-
nom många år. För att citera ett par trafikkonsulter efter att de 
sett sig runt i staden i samband med en trafikanalys; ”motala 
skulle kunna bli utsedd till Sveriges bilvänligaste stad”. (detta 
var året innan motala blev årets cykelfrämjare...)

det är inte så svårt att förstå att med tre riksvägar som 
möts i centrum blir det stort fokus på framkomligheten för 
bil- och lastbilstrafiken. I och med flytten av den tunga tra-
fiken som idag går genom centrum får vi nu möjligheten 
att återta stadskärnan och kan minska framkomligheten för 
den tunga trafiken och prioritera gångare och cyklister på 
ett helt annat sätt. men detta behöver inte betyda att vi 
inte redan har cyklister i motala. motala har länge varit en 
cykelstad och största varumärket för cykling är idag Vät-
ternrundan med start och mål i motala. När vårsolen börjar 
värma blir det mer cyklister än bilister på vägarna runt om 
i kommunen. När sedan cykelveckan går av stapeln samlas 
cyklister från hela världen i motala för att delta i något av 
arrangemangen. men mobility management handlar ju om 
så mycket mer än det enkla att få folk att cykla när solen 
skiner och när vi har stora arrangemang på gång. 

Året var 2001 när dåvarande stadsbyggnadschef i motala 
och vägdirektören för Vägverket region sydöst grundlade 
ett samarbete för att förändra motalabornas resvanor. det 
här var början på ett samarbete som fortlöper än idag och 
som resulterat i många olika nya och utvecklande aktiviteter 
för att förändra resvanorna hos motalaborna. motala skulle 
få en helt ny gång- och cykelförbindelse över motalaviken 
och cykelsystemet skulle utökas med ca 1 mil i samband 
med vägbyggnationen, det skulle helt enkelt bli lättare att 
börja cykla. det gällde nu också att visa invånarna hur bra 
våra system för kollektivtrafiken och cykeln skulle bli i sta-
den. Budskap trycktes upp och vi var ute hos företag, skolor 
och föreningar. exempel på aktiviteter som genomfördes är 
teatrar hos företagen, guidade turer på tätortsbussarna och 
ungdomar som fick möjligheten att ta cykelkörkort och 
tävla i cykel- och miljöaktiviteter.

Alltför enkelt att ta bilen
den nya vägen och bron över motalaviken är ännu inte klara 
eftersom pengarna uteblev 2002-2003 men nu är första spad-
taget äntligen taget. men det har också inneburit att det  
fortfarande är väldigt enkelt att åka bil i motala. Något som 
våra resvaneundersökningar också visar. För kommunens del 
har det istället fått handla mer om drift och underhåll av det 
befintliga systemet. allt från beläggningsunderhåll, belys-
ning, siktröjningar till snöröjning. detta är något man fort 
glömmer i arbetet med mobility management, standarden 
på det system vi skall erbjuda nyblivna cyklister eller fot-
gängare. eller så hamnar fokus på investering av nya gång- 
och cykelvägar istället för underhållet av de gamla. det är 
ganska vanligt att det är svårare att få pengar till att under-
hålla det gamla när det ger mer publicitet  att bygga nytt. 
därför är det viktigt att man på ett systematiskt sätt kan visa 
de verkliga behoven som faktiskt redan finns.

I tider när lasermätning av körbanor och gång- och 
cykelvägar knappt var uppfunnet var det motalas gatu-
ingenjör som under somrarna cyklade över alla gator och 
gång- och cykelvägar för att se över standarden, sprick-
bildningar, sättningar och andra skador. på så vis fick 

motala, väldigt tidigt, en databas där man några enkla 
knapptryckningar kan få fram var beläggningsbehoven 
är som störst. Vi kan också ta fram tydliga presentationer 
på standarden av nätet och visa mångåriga planer för hur 
vi skall bibehålla god standard eller komma ifatt under-
måligt underhåll av t ex belysing och dagvattenbrunnar. 
att hålla detta system ajour kräver dock en del arbete och 
vi ser positivt på de lasermätningar som allt fler företag 
erbjuder idag så att man kan få hjälp med objektiv indata 
och själv lägga mer kraft på analyserna. 

att standarden på våra system är viktigt i mobility ma-
nagement arbetet tycker jag framkommer bland annat i en 
publikation från VTI gällande resvanor och inställningen till 
olika färdmedel . min tolkning av den analysen är att när vi 
jobbar för att få en bilist att bli cyklist skall han eller hon 
snabbt hitta en cykelväg och cykelvägen skall helst vara i 
toppskick. Vi kan inte via drift och underhåll visa att vi gör 
mer för bilisterna än cyklisterna utan är huvudleden i staden 
snöröjd då ska också cykelvägen vara snöröjd och halkbe-
kämpad. Åtgärdas potthål och sprickor på körbanan ja då 
skall det också vara gjort på gång- och cykelvägen. Samma 
sak gäller för kollektivtrafiken där vi alla försöker få busshåll-
platserna att fungera i alla väder. det tråkigaste som skulle 
hända är att vi genom påverkansarbeten och kampanjer 
får inbitna bilister att pröva cykeln för en dag och att de då 
upplever dåliga cykelvägar. Chansen för att de skall pröva 
cykeln någon mer gång är förmodligen inte de bästa. 

Samma sak gäller för kollektivtrafiken där bussgatorna 
måste hållas i god kondition så att inte en nybliven pendlar 
upplever stora förseningar i systemet och på så vis tappar 
förtroendet till kollektivtrafiken. det går ganska så enkelt 
att se paralleller till tågtrafiken som drabbats av flera för-
seningar i vinter och där medarbetare hos oss tagit bilen 
till Stockholm för att det har snöat dagen innan... man har 
helt enkelt tappat förtroendet för systemet och tycker man 
klarar sig bäst i sin egna bil trots halka och snö. 

Olika trafiikslag måste jämställas
de metoder vi använder för drift- och underhåll i motala 
är traditionella, det finns till exempel städer där man sopar 
bort snön på cykelbanorna för att få en bättre standard 
men för en mellanstor kommun, som motala är, har vi än 
så länge hållit oss till saltning och sandning och får det att 
fungera på ett bra sätt. eftersom vi är flera på kontoret som 
cyklar året om vet vi också var vi oftast har brister. Vintertid 
är det framför allt på de villagator som ingår i ett cykelstråk 
och där det för en cyklist snabbt blir moddigt och svårstyrt. 
därför är det viktigt att man med varje snöentreprenör får 
fram buskapet om att vi måste tänka på hela resan för alla 
trafikslag. Från det att man kliver på cykelbanan eller skall 
gå till närmsta busshållplats. de årliga uppstartsträffarna 
med snöröjare och arbetsledare blir oerhört viktiga och 
Vägmästaren får varje år upprepa de så viktiga budskapen 
att cyklister och bussar måste prioriteras. För många ser 
oftast bilen som det prioriterade trafikslaget. kanske beror 
detta på att vi fortfarande är en bilvänliga stad men vi är en 
stad under förändring så jag tror och hoppas att vi inom 
några år nått hela vägen och att alla som arbetar med våra 
transporter; politiker, tjänstemän, arbetsledare och entre-
prenör ser att cyklister och kollektivtrafik har lika stor, om 
inte större betydelse än vår kära bil. <<

Fredrik Nilsson är gatuschef i Motala kommun.
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I december 2011 står Uppsala resecentrum färdigt – ett av Uppsalas största 
byggprojekt genom tiderna. Totalkostnaden blir c:a 2 000 miljoner kronor. 
långtgående samverkan – ”vi-känsla” – är den kanske viktigaste framgångsfaktorn 
för projektet. det har lett inte bara till starkare integration i regionen, utan också till 
att historiska och sociala barriärer i staden överbryggas. 

Av Carl-Johan Engström 

 

 kraftfält 
för stadsutveckling

e fter fem år som projekt och efter 20 års förberedelser står 
Uppsalas nya resecentrum snart färdigt. Med goda möj-
ligheter att få till ett hela-resan-koncept för de som ska till 
staden från omgivande bygder, de som kommer långväga 
ifrån, de som pendlar från staden till främst Stockholm, 

men också för dem som bara går och cyklar mellan stadens östra 
och västra stadsdelar.

effekterna är emellertid långt fler. 
– Uppsala integreras än mer i det storregionala sammanhanget 
Stockholm-Mälardalen vilket ger utomordentliga förutsättning-
ar både för dem som väljer att bo i Uppsala och de som pendlar 
dit. De får full tillgång till Sveriges största, bredaste och mest 
robusta arbetsmarknad samt Sveriges största kultur- och fritids-
utbud. För de som studerar öppnas Sveriges största utbud av hög-
skoleutbildningar.

– De gamla barriärerna minskar i betydelse. Uppsala har varit 
uppbyggd i tre ’zoner’: 1) väster om ån – Finstaden med universitet, 
katedral, stora villor och vackra parker. 2) mellan ån och järnvägen 
– Borgarstaden med köpkvarter och köpgator, torg och stadsliv, 
finare lägenheter. 3) öster om järnvägen – Arbetarstaden med fa-
briker, enklare lägenheter, torgmarknad men utan s.k. landmärken 
och finparker. 

Med ombyggnaden av stationen med sin breda passage och loka-
liseringen av konsert- och kongresshuset – Uppsalas nya landmärke 
– vid Vaksala Torg och invid Vaksalagatan, binds staden status- och 
tillgänglighetsmässigt samman över dessa barriärer. 

– Stadskärnan växer. Med en f lytt av stadsbusslinjerna till 
en samlad terminal för busstrafiken, har den tidigare baksidan 
av köpcentrum – buss- och distributionsstråket Dragarbrunns-
gatan – omvandlats till en ny attraktiv stads- och köpgata. Det 
tillför city ytterligare ytor för butiker, restauranger och annan 
serviceverksamhet. City får ökad förmåga att konkurrera med 
externhandeln och kan så småningom växa österut över spåren. 
Det möjliggör att city även kompletteras med bostäder som bidrar 
till skapa en levande stad dygnet runt. Genom att resecentrum-
projektet också inkluderar inköp av ett stråk som återskapar Vret-
gränd, underlättas cityvandringen österut.

– Med stationens nya södra entré kommer också stadsomvand-
lingsområdet Kungsängen att bli mer integrerat i innerstaden, 
möjligheterna att bo här och bekvämt arbeta i hela storregionen 
ökar ytterligare Uppsalas attraktivitet.

stadsläkningsprocess
Behovet av ökad kapacitet på stationen var den utlösande och dri-
vande faktorn men av det som följer när Sveriges ekonomi integreras 
i den globala är att stationsområdet också blir den drivande kraften 
i en samlad stadsomvandling där trafik och bebyggelse. Resecentru-
momvandlingen är kopplad till en stadsläkningsprocess som leder 
till ökat stadsliv och en mer hållbar stadsstruktur.  Projektet har 
bidragit till den kunskap som följer av Den Goda Staden-projektet 
. Det är ett gemensamt projekt mellan Trafikverket, Boverket, SKL 
samt Jönköping, Norrköping och Uppsala kommuner. Läs mer på 
www.trafikverket.se/dengodastaden 

tema smart resande

resecentrum i uppsala
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olika intressen förenas
Uppsala centralstation uppfördes på 1870-talet. Den har inte ge-
nomgått någon större förändring sedan 1910-talet. Med en växande 
stad – Uppsala passerar i år 200 000 invånarnivån – och en ökande 
pendling inom och utom länet har stationen sedan länge passerat 
kapacitets-, bekvämlighets- och t.o.m. säkerhetsgränser. Under 
1980-talet inleddes en dialog med Banverket för att få in ett projekt 
i långtidsplanen, under 1990-talet genomfördes en fördjupad över-
siktsplan och en förstudie. Under början av 2000-talet vann detalj-
plan och järnvägsplan laga kraft. Projektet kunde starta hösten 2005. 
Avgörande för starten var dels att ett avtal om medfinansiering och 
även ett avtal om förskottering på 200 miljoner kronor. Hade inte 
förskotteringen tillkommit hade projektet inte kunnat starta förrän 
under nu påbörjad långtidsplan 2010-2021. Samverkansavtalet ska-
pade en likvärdig relation mellan Banverket och kommunen som 
möjliggjort både successiva och nödvändiga anpassningar av pro-
jektet men också smidiga provisorier under byggnadstiden samt en 
omfattande och gemensam information till alla berörda – resenärer, 
trafikanter i Uppsala, boende som berörs etc. 

Det är ett statligt intresse att få upp kapaciteten på järnvä-
gen, samtidigt som det är ett kommunalt intresse att behålla 
den gamla stationen som nod för regional och lokal trafik och 
för stadsutvecklingen. 

I det statliga perspektivet ligger att få upp kapaciteten till så låg 
kostnad som möjligt, men ett projekt i centrum av en stad drar upp 
kostnaderna. Dessa två perspektiv måste förenas. Ett samverkans-
avtal som möter båda perspektiven är nödvändiga. 

stadsmil jöpris

White arkitekter har arbetat med det luggslitna bangårdsom-
rådets omvandling till en dynamisk del av stadens centrum.Nu 
belönas projektet med UNT:s Stadsmiljöpris som i år tilldelas land-
skapsarkitekt mattias Nordström och arkitekt Christer Uppfeldt 
från White och kommunens projektledare Victor Sjöberg för sina 
gemensamma insatser.
UNT:s Stadsmiljöpris utdelas för arbetet med Centralpassagen, 
Järnvägsparken och kungsgatan.

Centralpassagen: Förbindelsen under järnvägen är inte bara en 
ny väg till tågen utan en viktig länk som förenar stadens östra 
och västra delar. Genom öppnandet av Vretgränd får cyklister 
och gående fri passage mot dragarbrunnsgatan och Fyrisån 
med slottets södra torn i fonden. den bärande tanken för 
förbindelsens utformning har varit öppenhet. Breda södervända 
trappor – en urban teater – kopplar samman torgen med passa-
gen under broarna. den norra glasväggen speglar in dagsljuset.

ankomsthallen mellan broarna och Tony Craggs mång-
bottnade skulpturer välkomnar de resande. den stadiga södra 
muren leder cyklande genom passagen utan att de kommer i 
konflikt med gångtrafiken.

Järnvägsparken: Framför stationshuset har ett karaktäristiskt 
långsmalt stadsrum bildats mellan järnvägen och stadskvarteren 
på andra sidan kungsgatan. Genom att den gamla busstermina-
len har rivits har fri sikt skapats genom parkens hela längd från 
norr till söder. att ta tillvara detta långa perspektiv och områdets 
stora skala är centralt i idén om den nya parkens utformning.
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samverkansavtal en nyckel
Genomförandet har skett dels i delprojekt som varit gemen-
samma, dels i delprojekt som ägts av en part, men som tidsmäs-
sigt måste inordnas i helheten, styrd av hur spårområdet skulle 
färdigställas i etapper. 

Gemensamt mellan kommun och Trafikverk har också varit 
att flytta runt cykelparkeringar, busshållplatser, taxiuppställ-
ningar och andra provisorier som behövts för att fullfölja etapper-
na. Gemensam var också kommunikationsplanen och de därtill 
knutna informationsinsatserna, samt anställningen av en grupp 
trafikvärdar som kunnat hjälpa resenärer till rätta under byggti-
den. Trafikvärdarna bidrog väsentligen till att klagomålen varit 
förvånansvärt få med tanke på vad resenärerna fått utstå. 

Parterna enades om en gemensam projektorganisation med en 
styrgrupp, en gemensam projektledare som koordinerade alla del-
projekt, samt en kommunikationsgrupp och en provisoriegrupp. 

Projektledaren bidrog till att en nödvändig ’vi-känsla’ växte 
fram – främst mellan kommun och Trafikverk. En väsentlig 
framgångsfaktor var också det gemensamma gestaltningspro-
gram som väglett de många delprojekten och medverkat till en 
hög utformningsstandard. 

betongprojekt och stadsomvandling 
Att projektledaren hämtades från kommunen bidrog till fram-
gången. Kommunen har den bredaste ingången till projektet. Det 
bidrog till att värna om platsbildningarna kring stationen samt 
till att järnvägsparken, Kungsgatan och Vretgränd, planerna för 
bostäder, hotell mm kunde inordnades i projektet. ’Betong- och 
logistikprojektet’ förvandlades därmed till det stadsomvand-
lingsprojekt som följer av tillblivelsen av resecentrum – utan att 
resefunktionen på något sätt fått stå tillbaka. Det regionala och 
lokala perspektivet kunde därmed ges likvärdig status med det 
nationella infrastrukturperspektivet vid genomförandet.

Som en följd av det nu nästan färdigställda stationsområdet har 
trycket ökat rejält på om- och tillbyggnader i stationsområdets 
närhet. Inte minst vid det nya köpstråket Dragarbrunnsgatan. 
Planerna för stationsområdet och översiktsplanen förutsåg att 
omvandlingstrycket skulle komma. Men det är först då föränd-
ringen är fysiskt påtaglig som trycket blivit dramatiskt större. Två 
hotell, två gallerior, ett bostadsområde, kontorshus och en i vissa 
fall spektakulär arkitektur växer fram när den stora småstaden 
omvandlas till den lilla storstaden. 

Uppsala styrka är närhet i nätverk. Såväl i staden som mellan stä-
der och regioner i Sverige och världen. Såväl fysiska som virtuella 
och sociala. Fysisk tillgänglighet är fortfarande den kanske enskilt 
viktigaste faktorn. Kraftfältet kring vilket stadsutveckling rör sig 
– trots IT-tänkarna som trott att fysisk närhet spelat ut sin roll. 
Världen håller på att bli gränslös men definitivt inte ’rumslös’.  <<

Carl-Johan Engström var planeringsdirektör i Uppsala 1996-2010. 
Professor i stadsutveckling vid KTH sedan 2002.  

tema smart resande
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•   Uppsala resecentrum är ett av Uppsalas största byggprojekt genom 
tiderna. projektet omfattar en ombyggnad av stationsområdet, ett 
nytt stationshus, en anknuten museijärnväg, nya gator: Östra sta-
tionsgatan öster om och Stadshusgatan väster om stationen, en ny 
gång- och cykelgenomfart – Centralpassagen – under stationsom-
rådet kopplad också till en återöppnad gränd, Vretgränd, för gång- 
och cykeltrafik genom ett 60-talskvarter rätt in i City, underjordiskt 
parkeringshus, 7000 cykelparkeringsplatser, ny stadspark och ny 
bussterminal för både regionbussar och stadsbussar. 

•   Projekt har genomförts på en våtmark med c:a 60 meters lerlager 
som den ursprungliga stationen var anlagd på. det har genomförts 
med pågående tågtrafik och stadstrafik som krävt mängder av pro-
visorielösningar för att hålla trafikflödena igång. Och som krävt en 
omfattande löpande information till alla de c:a 50 000 resenärer som 
dagligen passerar resecentrum.

•   Projektet drivs gemensamt av Trafikverket, Jernhusen AB och Upp-
sala kommun. där Trafikverkets investeringar omfattar 1,3 miljarder, 
kommunen c:a 600 miljoner och Jernhusen 100 miljoner.

•   I anslutning till projektet 
– uppförs ett båghus innehållande hotell, kontor och butiker 
–  byggs 200 nya bostäder (såväl hyresrätter som bostadsrätter) med 

verksamheter i bottenplanen och upprustad park i anslutning
– byggs ett äldre kontorshus om till hotell och moderniserat kontor
– byggs gamla genomfartsgatan kungsgatan om till stadsgata 

•   Hela stadsmiljön förändras som följd av projektet. Det samlade projek-
tet fick UNTs Stadsmiljöpris 2010 med motiveringen: ”I ett komplicerat 
stadsrum med höga krav på fungerande lösningar, i anslutning till det 
framväxande Uppsala resecentrum, har Uppsala fått en vacker, triv-
sam, attraktiv och livfull mötesplatser för det dagliga resandet. Järn-
vägsparken, kungsgatan, Vretgränd och Centralpassagen förbinder 
på ett funktionellt sätt det livligt trafikerade stationsrummet.” 

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

Läs mer om hur enkelt det är på maetcenter.com

Spartips till landets kommuner

Utmana oss 
på mätning

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

KLARA

FÄRDIGA 

KÖR 

Springyrör, 360° självåterställande skyltrörsystem.
Monteras med standardfundament och standardrör. 
Krocktestat i 70 km/h och över 700 vikningstester utan 
anmärkning. För mer info ring Pekuma på 0370-47 200 
eller gå in på www.pekuma.se
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en enkät bland Sveriges stadsarkitekter visar att centrala sektors-
krav ofta står i vägen för goda lokala lösningar och att dessa 
krav dessutom ofta är i konflikt med varandra. konsekvensen blir 
mycket utdragna planprocesser, där planinnehållet i stället för 
att vara ett underlag för byggande av hållbara strukturer blir ett 
hanterande av olika sektorskrav. 
Av Göran Åberg, Cecilia Hansson, Dag Johansson, Leif Sjögren och Rune Elofsson, 
Foto: Barbro Larson

d e b a t t

”Hållbarhet uppnås 
inte på kammaren”

Hammarby Sjöstad är ett 
av de första stora bostad-
sområden som planerats 
efter hållbarhetsprinciper.
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Vi tror att kopplingarna mellan stadens fysiska 
struktur och dess användning avgör hur hållbar 
men också hur attraktiv staden är. Vi menar att 
en långsiktigt hållbar och attrak-tiv stad inte går 
att planera fram. Den måste växa fram, utveck-
las med tiden och vara integrerad med invånar-
nas värderingar och deras användning av staden. 
Staden och dess invånare ingår i samma system. 
Planeringen kan skapa tekniskt och fysiskt håll-
bara strukturer. Den långsiktiga hållbarheten 
och attraktiviteten prövas i användningen och 
finns i brukarnas huvuden. Både attraktivitet 
och användning är subjektiva och beroende av 
möjligheter, villkor, vilja, engagemang, upple-
velser, relationer mm.

Dagens planeringssystem stödjer sek-
torskraven
De regler som styr planeringen är var för sig 
tillkomna i de bästa av syften. Eftersom de inte 
har tillkommit utifrån ett helhetstänkande, så 
hamnar de ofta i konflikt med var-andra. Som 
planerare upplever vi detta som en form av ”de 
goda viljornas tyranni”. Även om länsstyrel-
serna har ett samordningsansvar bevakas varje 
regelsystem av en egen myndighet, som har 
fokus på sitt område, med avsaknad av helhets-
tänkande. Ef-tersom sektorskraven är absoluta 
så ingår det inte i sektorns uppdrag att leverera 
annat än det för sektorn gynnsammaste resul-
tatet. Denna fragmentering av regelsystemet är 
enligt vår mening ett hinder för byggandet av 
hållbara städer och samhällen. 

Planering är utvecklingsförberedelse. Ärenden 
överklagas pga att sakägare inte accep-terar före-
slagen förändring eller hindras av att sektorskrav 
inte uppfylls. Regeringen översvämmas av klago-
mål från de som inte vill förändra. Återkopplingen 
och därmed förnyelsen av systemet är mycket trög 
jämfört med den övriga samhällsutvecklingen. 

Detta styrks av den enkätundersökning om 
konflikthantering för hållbart samhällsbyggan-
de som SSF genomförde bland sina medlemmar 
under våren 2010. 

De svar som enkäten gav är entydiga i att 
normerande sektorskrav motarbetar helhetstän-
kande. Kommunerna har, trots det kommunala 
planmonopolet, inte möjlighet att göra lokala av-
vägningar som gynnar ett helhetstänkande och 
därmed en hållbarhet på den lokala nivån. 

Oförutsägbar process
Enkäten visar också att planeringsprocessen är 
oförutsägbar och att både kraven och tolkningarna 
av dessa ofta är situationsbundna samt varierar över 

tiden. Stora resurser krävs för att överhuvudtaget nå 
resultat och osäkerheten är stor om resultatens håll-
bar-het. Om fokus i processen flyttas från enskilda 
sektorskrav till en förståelse av helhe-ten, staden, så 
blir regeltolkningen mindre onyanserad och stel-
bent.  Myndigheter som deltar i planeringen måste 
få tydliga uppdrag om ”helhetstänkande”.

”Bestämmelserna syftar till att med beak-
tande av den enskilda människans frihet främ-
ja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnads-förhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generatio-
ner.” För att detta, dvs PBL:s portalparagraf, 
ska få genomslag krävs att hållbarheten och den 
hållbara staden, samhället, verkligen blir det 
överordnade syftet med planeringen.

Hållbarhet är ett kvalitativt och mycket kom-
plext synsätt på staden som helhet. Till stadens 
egenskaper hör också iakttagarens och använda-
rens relation till den och dess delar. 

Samhället har inte hittat sätt att styra staden 
med helhetsmässiga regler. I stället tilläm-pas 
sektorsstyrning och sedan får det bli som det blir 
med helheten, dess struktur och användning. 
Alla blir så att säga lurade i sanningens namn!

Hittills har denna oexakta metod fungerat, efter-
som det omkringliggande samhället har uppvisat 
en mycket stor tålighet och resurserna och miljön 
har klarat av ”merkostna-derna”. Dessa förutsätt-
ningar håller nu snabbt på att förändras. 

Miljön, klimatet och de sociala strukturerna 
orkar inte längre städa upp efter otillräckliga 
planeringsmetoder och ohållbar användning. 

Med helheten som utgångspunkt och ledstjär-
na, blir fragmentering, suboptimering och säker-
ställande hållbarhetens fiender, vilka leder till 
oönskade och kortsiktiga resultat för helheten. 

Låsta positioner
Att säkerställa under planskedet innebär att man 
låser kommande led i stadsbyggnads-processen, 
med syftet att ett visst sektorsintresse ska bli till-
godosett. Detta har inget med hållbarhet att göra. 
Det går inte att säkerställa hållbarheten, eftersom 
den bygger på avvägningar och är subjektiv.

I det komplexa samhälle vi lever uppnås 
hållbarhet inte på kammaren. Hållbarhet 
kräver att vi verkar och agerar tillsammans. 
Det innebär delat ansvar, respekt för mång-
fald och en bredare förståelse för andra syn-
sätt, men det ger också möjligheter till dialog, 
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överbryggar onödiga konflikter och synliggör de berättigade 
konflikterna. Om resultatet skall vara till-lämpbart för flera, 
en hel organisation eller ett helt samhälle, så är till-samman-
sarbete en grundpelare.

SSF:s enkät redovisar även i denna fråga intressanta reflektioner. 
”Alla vill väl, men när minsta gemensamma nämnare tas ut så är 
det inte någon optimal stadsbyggnadslös-ning” är en kommentar. 
Ett fördjupat samarbete, tillsammansarbete, grundat på ett delat 
ansvar för helheten innebär mandat för respektive deltagare att 
arbeta för en optimal stadsbyggnadslösning, dvs en hållbar sådan. 
I mandatet för ett sådant tillsammansarbete ligger att göra sam-
manvägningar av sektorskraven i ett helhetsskapande syfte.

Sektorernas uppdrag och intresse är att leverera för sektorn 
gynnsammaste resultat. I de regleringsbrev från regeringen som 
definierar sektorsmyndigheternas och länsstyrelser-nas uppdrag 
finns inget om att hållbarheten ska vara högst prioriterad och stå 
över sek-torsnyttan. Därför är inte planeringssystemet trovärdigt 
från hållbarhetssynpunkt.

Vi anar att det finns lösningar, processer och förhållningssätt, 
som bättre hanterar hållbarhet, än dagens styrning och plane-
ring gör. Hur de ser ut är en öppen fråga, men de kommer att 
kräva förändrade synsätt. <<

Göran Åberg, Cecilia Hansson, Dag Johansson, Leif Sjögren och Rune 
Elofsson repre-senterar  Sveriges Stadsarkitektförening (SSF).

1866 års plan för Göteborg,  
som fortfarande gäller i stora delar. den är ett gott  

exempel på en plan för hållbart stadsbyggande. planen reglerar 
relationerna mellan mark för allmänplats och kvartersmark. 

planbeskrivningen är på 8 a4 sidor. Övrig byggteknik och höjder efter 
gatorna regleras i den generella Byggnadsordningen för staden.

sju påståenden om hållbart 
stadsbyggande
•   Användningen av stadens fysiska 

struktur avgör hur hållbar staden är

•   En hållbar stad kan inte planeras 
fram, den måste växa fram successivt

•   Hållbarhet är inget permanent 
tillstånd, utan kräver ständig kom-
munikation och tillsammansarbete

•   Fragmentering, suboptimering och 
säkerställande är hållbarhetens fiender

•   Myndigheter som deltar i planer-
ingsprocessen måste få ett tydligt 
uppdrag om hel-hetstänkande

•   Staden, kommunen måste äga 
helhetsansvaret för hållbarheten 
på lokal nivå med prioritet före den 
statliga nivån

•   Nuvarande planeringssystem är inte 
trovärdigt som hållbarhetsinstrument
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Var förberedd
när det händer

Planera för översvämningar idag och för nästa generation.
Klimatförändringen medför ökad nederbörd 
och förr eller senare kraftigare översvämningar. 
Stadsplaneringen kräver en strategi för risk- 
och konsekvensanalys samt åtgärdsinsatser.
På DHI arbetar vi med state of the art verktygen 
inom MIKE by DHI som stöd för strategisk  
vattenplanering.  
Vår kunskap, våra verktyg och metoder täcker 

hela kedjan från klimat till översvämnings-
beräkningar.  Vi utför konsekvensbedömningar, 
operationell styrning och övervakning i 
såväl stadsmiljö som naturområden. 
Kontakta oss, vi hjälper dig att vara förberedd
– när det händer. 

www.dhi.se

Konsekvensanalys vid översvämmning
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De senaste årens snabba teknikutveckling har lett till att allt mer av samhäl-
lets geografiska information blivit digital. Men den kan vara knepig att hitta. 
Information från olika organ är också oftast strukturerad på olika sätt och 
villkoren för nyttjandet varierar. Ta exempelvis en konsult med uppdrag att 
utreda alternativa vägsträckningar. För detta behövs uppgifter från många 
håll, t.ex. från kommunen, Lantmäteriet, Trafikverket, SGU och SMHI.

Hittills har man behövt gå till alla dessa instanser för att ta reda på vilka data 
som finns, hur informationen är strukturerad, vilken kvalitet den har och vilka 
villkor som gäller för att få använda informationen.

I Geodataprojektet har experter från ett tiotal myndigheter och också från 
kommuner och privata företag arbetat med utveckla infrastrukturen för geo-
data. Viktiga delar i detta har varit att ta fram förslag till en ny samverkans- och 
affärsmodell för geodata samt en teknisk lösning – Geodataportalen – som gör 
det enklare för användarna att söka, titta på och hämta hem geodata.

Ett 20-tal myndigheter samt ett antal kommuner har tecknat 
ett samverkansavtal som ger grunden för en långtgående 
samverkan inom geodataområdet. Avtalet redovisar 
hur organisation, styrning, samordning och ansvars-
fördelning bör hanteras mellan parterna liksom 
tekniska förutsättningar, former för tillhandahål-
lande och villkor för nyttjande av geodata. Av-
talet trädde i kraft den 1 januari 2011 och ett 
stort antal ytterligare parter förväntas kom-
ma att ansluta sig under de kommande åren.

nu blir det enklare att hitta och använda digitala kartor och annan 
geografisk information. med några få knapptryckningar via geodata-
portalen görs geodata från olika producenter åtkomliga på ett enkelt 
och enhetligt sätt. även villkoren för nyttjande harmoniseras och 
för statliga myndigheter, kommuner och andra organ med offentliga 
uppgifter skapas en förstärkt samverkan.
Av Ulf Sandgren

enklare att hitta & använda 

GEODATA

Inspire-direktivet har primärt kommit till för att 
underlätta miljöarbetet. men eftersom nästan 
alla aktiviteter har en miljöpåverkan, ställer 
direktivet krav på harmoniserat tillhandahål-
lande av många sorters geodata. den svenska 
geodataportalen kommer dessutom att ge åt-
komst till ännu fler typer av data.
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Geodataprojektet avslutades också den 
1 januari 2011 och ersattes av en organisa-
tion med ansvar för att samordna, förvalta 
och vidareutveckla infrastrukturen. lant-
mäteriet har getts ansvar för att samordna 
verksamheten, men parterna i geodata-
samverkan förutsätts också bidra aktivt 
både i strategisk utveckling och i forum 
för fortsatt teknikutveckling och analys av 
användarbehov m.m.

För användarnas bästa
Viktiga drivkrafter för utvecklingen av 
infrastrukturen för geodata har varit att 
tillgodose användarbehov och krav från 
eU-direktiven Inspire och pSI. andra tyd-
liga mål har också varit att medverka till 
utvecklingen av e-förvaltningen och av 
ett tjänstebaserat utbyte av geodata.

Övergripande mål för arbetet har också 
varit att:
•   öka kundernas och användarnas infly-

tande över geodata
•   minska kostnader för användare och 

producenter av geodata
•   öka samverkan inom och mellan offent-

lig förvaltning och företag – på lokal, 
nationell och europeisk nivå

•   öka tillväxten och konkurrenskraften 
för geodataprodukter och -tjänster för 
svenska företag

•   säkerställa att den tekniska infrastruk-
turen, tjänster och data följer standar-
der samt följer riktlinjer beträffande 
säkerhet, sårbarhet och integritet.

Olika former för medverkan 

det går att medverka i infrastrukturen på 
olika sätt – som part i geodatasamverkan,  
som medverkande eller som användare.

Samverkansavtalet
Samverkansavtalet reglerar långsiktig sam-
verkan i uppbyggnad av infrastrukturen 
för geodata. parter kan vara:

1.   myndigheter som har ett informa-
tionsansvar enligt Inspire-direktivet

2.   kommuner, statliga myndigheter 
och övriga organisationer som har 
myndighetsuppgifter men inte in-
formationsansvar enligt Inspire

Samverkansavtalet redovisar hur organi-
sation, styrning, samordning och ansvars-
fördelning ska hanteras liksom tekniska 
förutsättningar, former för tillhandahål-
lande och villkor för nyttjande av geodata.

Viktiga delar i samverkansavtalet är 
att informationsansvariga myndigheter 
erbjuder varandra sina geodata för of-
fentlig användning till en fast årsavgift 
som bestäms i förväg utifrån ett antal 
överenskomna parametrar. myndighe-
ternas samlade utbud av geodata listas i 
en produktkatalog.

kommuner, statliga myndigheter och 
övriga organisationer som har myndig-
hetsuppgifter men inte informationsan-
svar enligt Inspire kan ingå som part och 
får då nyttja de informationsansvarigas 
samlade utbud av geodata till en fast års-
avgift i sin offentliga verksamhet.

Medverkansavtal
alla som uppfyller vissa grundläggande 
krav kan teckna ett medverkansavtal, vilket 
ger dem rätt att publicera metadata och 
göra sina geodataprodukter åtkomliga via 
Geodataportalen. de ges också möjlighet 
att medverka i olika forum som inrättas för 
att utveckla infrastrukturen.

Geodataportalen
Geodataportalen – som finns åtkomlig 
via www.geodata.se – består i korthet av 
en metadatakatalog och ett sökverktyg. I 
metadatakatalogen anges innehåll, kvali-
tet och villkor för användning av geodata 
på ett väl strukturerar och standardiserat 
sätt. metadatakatalogen bygger på en 
svensk standard, som också anpassats till 
de krav som ställs utifrån Inspire.

Sökverktyget gör get enkelt att söka 
olika typer av data – utifrån ämnesom-
råden, producent, geografiskt område, 
ortnamn, etc. När man hittat informa-
tion av intresse går det via portalen att 
enkelt koppla upp sig mot webbaserade 
tjänster där respektive leverantör tillhan-
dahåller sina geodata. allt är dock ännu 
inte åtkomligt som webbtjänster, utan 
beställning och leverans av data sker då 
på annat sätt, t.ex. genom att filer skickas 
över en FTp-server eller på en Cd-skiva.

Grunden är nu lagd för en effektivare 
informationshantering. detta kommer 
att gynna alla intressenter – de som pro-
ducerar geodata, användarna och vidare-
förädlarna. Samtidigt återstår mycket att 
göra och där kommer parterna i geoda-
tasamverkan att tillsammans göra priori-
teringarna och gemensamt genomföra 
nödvändiga insatser. <<

Ulf Sandgren, Lantmäteriet, är projekt-
ledare för Geodataprojektet.

TJäNSTEBASERAT UTByTE AV GEODATA
Tjänstebaserat utbyte av geodata innebär att 
användaren kan komma åt geodatatjänster via 
ett webbgränssnitt. Tjänster från olika leve-
rantörer ska kunna kombineras och i många 
fall behövs inte avancerade GIS-programvaror 
eller egna databaser för att bygga handlägg-
ningssystem. Redan idag finns ett antal geo-
datatjänster åtkomliga via Geodataportalen 
och utvecklingen av nya tjänster förväntas bli 
avsevärd under de kommande åren.

INSpIRE
EU-direktivet Inspire ställer många nya krav 
på geodataförsörjningen, både när det gäller 
organisation och teknik. Direktivet innehåller 
bl.a. regler om hur teknisk interoperabilitet 
ska uppnås, att myndigheter ska sprida geo-
data i elektronisk form via nättjänster, att de 
ska dela geodata med andra myndigheter och 
vissa andra organ, samt att en samordnings-
struktur ska skapas i varje medlemsland.

Direktivet infördes i svensk lagstiftning från 
den 1 januari 2011 genom lagen och förordning-
en om geografisk miljöinformation. I förord-
ningen regleras bl.a. hur informationsansvaret 
för olika datateman är fördelat mellan olika 
myndigheter.

pSI-DIREKTIVET
pSI-direktivet, som implementerades i svensk 
rätt genom lagen om vidareutnyttjande av of-
fentlig information från den 1 juli 2010, syftar till 
att öka tillväxten och konkurrenskraften inom 
näringslivet, främst informationsindustrin.

I direktivet fastställs ett antal gemensamma 
regler för att säkerställa att icke-diskrimineran-
de villkor gäller för alla aktörer på den europe-
iska informationsmarknaden. En myndighets 
villkor inom ett visst informationsområde ska 
gälla likadant för alla aktörer, inklusive myn-
dighetens egna kommersiella verksamhet. Det 
innebär att om vidareutnyttjande av informa-
tion från offentlig sektor tillåts skall vissa villkor 
vara uppfyllda. Dessa gäller bl.a. hur handlingar 
skall göras tillgängliga, avgiftsprinciper och 
krav på ickediskriminering.

F A k T A r U T A
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Mitt första minne av Hjalmar Mehr är en rubrik i Dagens 
Nyheter:  ”Det ska inte vara mehr här!”. Hjalmar Mehr hade 
nekats inträde på krogen när han som borgarråd var ute för 
att kontrollera hur alkoholbestämmelserna efterlevdes.  Året 
var 1952. Jag var 15 år och hade inte tidigare hört talas om 
denne märklige man. Episoden, men inte DN-rubriken, 
finns med i Björn Elmbrants bok från 2010: Stockholmskär-
lek - En bok om Hjalmar Mehr

Rubriken var otvivelaktigt vitsig. Jag tror inte någon som 
läste artikeln verkligen trodde att Mehr varit på snusen, men 
den lille hade gestikulerat så livligt anförde krogvakten till 
sitt försvar efteråt. ”Den lille faan”, som han med skräck-
blandad beundran kallades av sina politiska motståndare. 

Hjalmar Mehr var verkligen på många sätt en främmande 
fågel i den svenska ankdammen. Född 1910 med invandrade 
föräldrar som träffats i Stockholm efter att bägge på grund 
av sitt politiska engagemang flytt undan tsarrysslands 
förföljelser 1905. Hjalmar Leo Mehr fick sina namn efter 
Hjalmar Branting och Leo Tolstoj. Socialdemokratin och 
en brinnande intresse för kulturell bildning kom också att 
prägla hans livsinställning. Björn Elmbrant fick en fråga 
från publiken när jag lyssnade på hans berättelse om sin bok. 
Hur var relationerna mellan Tage Erlander respektive Olof 

Palme och Hjalmar var frågan. De var i bägge fallen till 
en början mycket ansträngda svarade Elmbrant. Mehr 
uppfattades som en besvärlig vänsterman som ställde 
till problem för partiledningen. Särskilt relationerna till 
Palme var länge mycket frusna. Dock fann de varandra 
i sitt ömsesidiga intresse för teater och litteratur. Det är 
synd att sådana intressen är så sparsamt företrädda hos 
dagens politiker.

Björn Elmbrant ger en kärleksfull bild av denne 
märklige man och hans kärlek till Stockholm. Denna 
artikel är dock inte en recension av Elmbrants bok, utan 

mera en reflektion kring bilden av Hjalmar Mehr, som 
för många i 68-generationen är sinnebilden av stadsbyg-

garen med grävskopan som främsta instrument och på 
väg att fullborda sitt värv med motorsågsmas-

saker på almarna i Kungsträdgården. Jag 
blandar friskt Elmbrants berättelser 

med egna minnesbilder. 

Blev sams med förorterna
Hjalmar Mehrs största insats som stadsbyg-
gare i Stockholmsregionen anser jag vara 
överbryggandet av motsättningarna mellan 
staden och lenet (ursäkta stockholmskan). 
Svårigheterna i umgänget mellan Stock-
holms stads företrädare och förortskom-
munernas var legio. Stockholmarna uppfat-
tades som överlägsna och arroganta. Det var 
i detta klimat Mehr måste finna lösningar 
för ett samarbete. 
Han insåg att Stockholmsregionens tillväxt 
måste ske i förortskommunerna. Stockhol-
marnas anspråk på högre bostadsstandard 
och den snabba inflyttningen från övriga 
Sverige kunde bara tillfredsställas genom ett 
byggande utanför Stockholms stad. Femtio 
år tidigare hade staden genom en mycket 
aktiv markpolitik köpt mark utanför dåva-
rande stadsgränsen och sedan inkorporerat 
de s.k. lantegendomarna som Bromma och 
Brännkyrka. Den vägen var nu stängd. Mehr 
måste förhandla med de starka männen och 
komma överens om att stadens väletablerade 
bostadsföretag kunde släppas in. Det krävde 
också lagändringar, vilka en för stockholms-
frågor måttligt intresserad riksdag måste be-
sluta om. Resultatet blev 1959 det som kom 
att kallas ”Lex Bollmora”, som gjorde det 
möjligt för Stockholm att bygga de första bo-
städerna utanför stadsgränsen i Tyresö.

Mehr lyckades 1961 också komma över-
ens med den hårdföre Eliasson i Huddinge 
om markaffärer och gränsjusteringar så 
att Skärholmen och Vårby kunde byggas. 
Huddinge fick till en billig penning en 
stor markbit vid Kungens kurva; där kom-
munen sedan släppte fram bl.a. IKEA med 
dispens från Byggnadslagens plankrav. 
Det senare retade inte bara stockholmarna 
utan ledde till att dispensmöjligheten togs 

Hjalmar mehr blev oerhört hårt kritiserad under sin tid som finans- och 
fastighetsborgarråd och landshövding i stockholm. han kallades för ”van-
dal i stadsbyggandet” som förde en ”grävskope-politik” och ville bland 
annat fälla almarna i kungsträdgården. men han drevs av kärlek till staden 
och slogs med näbbar och klor för den representativa demokratin.
Av Gösta Blücher

Han sammanförde stad & län
stadsbyggaren hjalmar mehr



35STADSBYGGNAD 1 · 2011

bort i den nya Plan- och bygglagen 1987. 
Hjalmars svåger, Albert Aronsson, var chef 
för stadens största bostadsbolag, Svenska 
bostäder, som med stöd av Lex Bollmora 
genomförde utbyggnaden av riksbekanta 
stora bostadsområden i Botkyrka kommun. 

revolution för kollektivtrafiken
Men sammanförandet av stad och län 
stannade inte med detta. Än betydelse-
fullare blev den gemensamma kollektiv-
trafiken. Skapandet av SL kan helt och 
hållet tillskrivas Hjalmar Mehr. Det satt 
långt inne. Eliasson i Huddinge hade 
deklarerat att han aldrig i livet skulle 
gå med på ett gemensamt trafikbolag.  
Mehr lyckades emellertid få regeringen 
att tillsätta en utredningsman för stor-
stockholmstrafiken. Det blev Nils Hörjel 
– mannen som såg ut som en ejder i pro-
fil. Hörjel-överenskommelsen från 1964 
med SL som ansvarigt för hela regionens 
kollektivtrafik innebar en revolution för 
kollektivtrafiken. Stockholm överlät tun-
nelbanan, som kostat nästan 2 miljarder 
kr till SL för 17,4 miljoner.

Mehrs största bedrift i detta samman-
hang var storlandstinget. Stockholms stad 
med länsbokstaven A slogs samman med 
länet till det nya Stockholms län 1967 
som i likhet med de nordligaste länen fick 
dubbel bokstavsbeteckning – AB. Stor-
landstinget, som fick ansvar för såväl kol-
lektivtrafiken och regionplaneringen som 
sjukvården var fullt genomförd 1971. För 
att landstinget skulle kunna ansvara för 
regionplaneringen stiftades en speciallag 
som gjorde landstinget till regionplaneor-
gan i byggnadslagens mening. En special-
lag som överlevde även PBL.

Höll i yxan
Hur var det då med grävskoporna? Hjal-
mar Mehr var den som fick hålla i yxan när 
Stockholms city skulle omdanas, men mer 
ansvarig för de politiska besluten var den 
blide och högt respekterade folkpartisten 
Yngve Larsson. Han var den drivande poli-
tikern och ideologen bakom ”Den framtida 
staden” om Norrmalms reglering som stads-

fullmäktige antagit 1945. Bostadssociala ut-
redningens saneringsbetänkande från 1947 
visade hur den slutna kvartersbebyggelsen 
med sina korridorgator kunde ersättas med 
moderna lamellhus som släppte in ljus och 
luft. Ansvariga utredare var Göran Siden-
bladh, som sedan blev stadsbyggnadsdirek-
tör i Stockholm, och Carl Fredrik Ahlberg, 
som blev regionplanedirektör. Monica An-
dersson har i sin doktorsavhandling från 
2009 visat vilken betydelse ledande arkitek-
ter hade inte bara för stadsplaneringen utan 
även för planlagstiftningen.

Otvivelaktigt utnyttjade Hjalmar Mehr 
sin kraft och politiska begåvning för att se 
till att planerna för citys omvandling ge-
nomfördes. Även om borgarråden Helge 
Berglund och Joakim Garpe var de som 
till en början drev citys omvandling med 
hjälp av grävskopor, så var det Mehr som 
drev igenom cityplanen 1963 med gott stöd 
från näringslivet. Rivningarna hade då 
redan börjat. Innan jag lämnade min stu-
dentlägenhet i Nyponet 1960 gick jag upp 
på taket och fotograferade horisonten runt. 
På mina foton ser man det första höghuset 
resa sig vid Sergels torg. 

Deltog med liv & lust i rivningarna
Man får nog konstatera att Hjalmar Mehr 
med liv och lust deltog i omvandlingen av 
nedre Norrmalm. Som fastighetsborgar-
råd efter valförlusten 1966, som Mehr för 
övrigt skyllde på riksbankschefens ovilja 
att ge krediter till bostadsbyggandet, fick 
han ansvaret för att fylla ”riksgropen” med 
innehåll. Trots att han lyckades med detta, 
inklusive byggandet av ett kulturhus, befäs-
te det bilden av honom som en vandal inom 
stadsbyggandet, skriver Elmbrant. 

Almstriden i Kungsträdgården blev 
crescendot på grävskopsepoken. Den 
efterlängtade tunnelbanan till Tensta 
och Rinkeby skulle få sin slutstation vid 
Kungsträdgården med en uppgång i par-
ken. Enligt teknikerna krävde detta att de 
höga almarna vid tehuset i parkens södra 
del måste bort. Hjalmar Mehr hade inte 
alls deltagit i beslutsprocessen fram till en 
av stadsfullmäktige beslutad detaljplan. 

Lite av en slump kom detta att bli den ul-
timata symbolfrågan för protesterna mot 
cityomvandlingen. Mehr engagerade sig i 
striden på principiell grund. Inom ramen 
för den representativa demokratin hade 
planen antagits och försvarades med näb-
bar och klor av Mehr. Han ville inte att 
”beslutsformerna ska flyttas ut på gatan”.

Som bekant vann protestanterna. Som så 
ofta visade det sig att det visst fanns tekniska 
lösningar som inte krävde så stora ingrepp i 
miljön. Utan tvekan kom almstriden att 
innebära ett skifte när det gäller synen på 
medborgardeltagande i planeringsproces-
sen. I PBL ställs numera tydliga krav på 
dialog med allmänheten inför planbeslut, 
men det handlar inte om ett paradigmskifte 
i svensk planering. Det är fortfarande den 
rationella planeringen baserad på den re-
presentativa demokratin som gäller. Senast 
kodifierad i propositionen 2010 om ny Plan- 
och bygglag. Andreaz Strömgren har också 
visat på denna stabilitet i svensk planerings-
syn i sin doktorsavhandling ”Ordning, hyfs 
och reda” från 2008. 

Elmbrant drar samma slutsats. ”Den be-
klagansvärda ”obevekliga rationalism”, som 
sägs ha präglat det offentliga byggandet un-
der Mehr-eran, lever i högönsklig välmåga 
vidare hos dagens privata byggherrar”, 
skriver Elmbrant. Han konstaterar att den 
”inte blev någon vändpunkt för stadsbyg-
gandets demokratisering”.

Jag har här koncentrerat mig på Mehrs 
roll i stadsbyggandet. Elmbrant ägnar 
också hans roll som idépolitiker stor upp-
märksamhet. Hans slutord förtjänar att 
återges: ”De verkliga övertygelserna är säll-
synta i dagens värld av triangulering och 
röstmaximering. Var finns den egna starka 
uppfattningen om behovet av stora sam-
hällsförändringar, den som Hjalmar Mehr 
och hans generation bar på?” <<     

Gösta Blücher är arkitekt och var den förste 
generaldirektören på Boverket. Hedersdoktor 
vid Blekinge tekniska högskola .

Han sammanförde stad & län
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För att öka kunskapen om trafiksäkerheten vid kantstenspar-
kering, speciellt för oskyddade trafikanter, genomförde Tyréns 
i malmö under våren 2010 en studie om ämnet, finansierat av 
Skyltfonden (Trafikverket). I projektet genomfördes flera olika 
typer av studier, bland annat litteraturstudier, olycksanalyser av 
material från STrada (Trafikverkets olycksdatabas), beteende-
studier på gator med kantstensparkering i malmö och intervjuer 
med fotgängare. en gemensam avgränsning för alla studierna 
var att endast centrala gator togs med. Förhoppningen är att 
resultatet från dessa studier tillsammans kan ge vägledning till 
planerare i Sverige när det är lämpligt att ha kantstensparkering. 
Svenska handböcker såsom Vägar och Gators utformning (VGU) 
saknar nästan helt rekommendationer kring ämnet idag.

Ökad olycksrisk
Flera mindre studier som gjorts utanför detta projekt, pekar på 
att olycksrisken ökar på gator med kantstensparkering. Inom 
detta projekt gjordes utdrag ur STrada på totalt 61 gator, alla 
med kantstensparkering. 21 städer, från malmö i söder till luleå i 
norr, var representerade. av det totala antalet olyckor som inträf-
fat på dessa gator visade analysen att 10 % av olyckorna säkert 
kan relateras till kantstensparkering. av dem som skadats i dessa 
olyckor fick cirka 5 % allvarliga skador. Ingen hade omkommit. 
den vanligast förekommande olyckstypen, knappt hälften, var 
att cyklist körde in i öppnad bildörr.

data från STrada användes även till att analysera tänkbara 
samband mellan olycksfrekvens som beror på kantstensparke-
ring och faktorer i gatans utformning. ett resultat av analysen 
var att man kunde se samband som visade på att det sker färre 
olyckor på breda gator än på smala. analysen visade också att det 
sker fler olyckor på gator som har enkelsidig kantstensparkering.

 
kantstensparkering ger lägre hastigheter
Samtidigt som olycksrisken alltså tycks öka med kantstenspar-
kering, finns andra resultat som visar på att kantstensparkering 
inte enbart är negativt för trafiksäkerheten. litteraturstudien vi-
sade att flera undersökningar gjorts som visar att hastigheterna 
är lägre på gator med kantstensparkering än utan. på de 61 gator 
där utdrag gjordes ur STrada var det dessutom få där uppmätt 
hastighet överskred den skyltade. Hastigheten är mycket avgö-
rande för risken att dödas och skadas svårt. att förarna håller 
lägre hastigheter beror troligtvis dels på att gatan blir smalare 
och dels på att trafikmiljön blir mer komplicerad vilket gör att 
förarna känner sig mer osäkra.

Cyklisterna påverkas mest
Tre gator i malmö valdes ut för beteendestudier. alla tre gatorna, 
Spångatan, Stora Nygatan och regementsgatan, är centralt be-
lägna men skiljer sig åt i utformningen, till exempel i gatubredd, 
placering av cyklister och utformning av parkeringsplatser. 

på två av de studerade gatorna, färdas cyklisterna på körbanan. 
Här visade studierna att cyklisternas framkomlighet påverkas av 
kantstensparkeringen. 10-15 % av cyklisterna hamnade i en interak-
tion som berodde på kantstensparkeringen, vanligast var mellan 
cyklist och bilist som parkerar eller kör ut från parkeringsplats.

Studierna visade också att cyklisterna cyklade närmre parke-
rade bilar på den smalare gatan i jämförelse med den breda. 
erfarenhetsmässigt vet man att det är viktigt att cyklister håller 
ett visst säkerhetsavstånd från bilar, för att undvika att dessa 
cyklar in i bildörrar som öppnas. det samband som beskrevs 
ovan, att det sker färre olyckor på bredare gator, kan därför del-
vis förklaras av det noterade beteendet från cyklisterna. 

I många svenska städer finns kantstensparkering, det 
vill säga parkering längs med gatan. den är yteffektiv 
och billig att anlägga. parkeringsformen är populär 
både hos handlare och hos kunder i stadskärnan. 
Samtidigt finns farhågor om att trafiksäkerheten 
försämras,men  olyckor  kopplade till kantstenspar-
keringen är i första hand lindriga och fotgängare 
påverkas i mindre utsträckning än cyklister. 
Av Emma Holgersson

kantstensPaRkeRing 
inget  trafiksäkerhetsproblem
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Fotgängares säkerhet och trygghet
resultaten från projektet visar, om man jämför cyklister och 
fotgängare, att fotgängare påverkas i mindre utsträckning av 
kantstensparkering än cyklister. av de fotgängare som korsade 
gatan, blev majoriteten skymda av bilar. men eftersom de flesta 
såg sig för innan de passerade gatan och var uppmärksamma, 
minimeras risken för att en olycka ska ske. Inte heller upplevde 
de fotgängare som intervjuades att de kände sig otrygga på 
grund av kantstensparkeringen. Vad som är viktigt att komma 
ihåg är dock att beteendestudierna utfördes i centrala delar 
av malmö, där få barn rör sig själva. I bostadskvarter, där kant-
stensparkering också är vanligt, kan det vara ett problem när 
barn passerar gatan mellan bilar, eftersom de är kortare än en 
bil. Här behövs mer forskning!

rekommendationer
Vilka rekommendationer kan då ges till kommuner om kant-
stensparkering? Utifrån de studier vi gjort kan vi konstatera att 
olyckor som sker på grund av kantstensparkering i stor utsträck-
ning endast leder till lindriga olyckor. Orsaken är att hastigheter-
na är lägre på gator med kantstensparkering än utan. därför kan 
vi inte säga att kantstensparkering är ett stort trafiksäkerhets-
problem. alla måste dock vara medvetna om att vissa typer av 
olyckor ökar till följd av kantstensparkering. ytterligare forskning 
behövs om vilken utformning på kantstenparkeringen som är 
bäst. dubbelsidig parkering visade sig dock vara säkrare än en-
kelsidig. en uppmaning är Tänk på cyklisterna! deras framkom-
lighet och säkerhet påverkas mest. Om gatan har stora flöden av 
cyklister bör man överväga att bygga separerad cykelbana. <<

Emma Holgersson är trafikplanerare hos Tyréns

Kommunstyrelseförvaltningen  
i Haninge kommun söker 

anläggnings- 
teknisk  
projektledare

Läs mer på www.haninge.se

till mark- och exploateringsenheten

Vi  behöver  förstärkas  med  en projekterfaren  person  som  har  an-
läggningsteknisk  kompetens  och kan  ta ansvar  för  exploaterings-
projektens  utbyggnad  av kommunala  gator  och  va-anläggningar.

Byggnadsinspektör och 
Bygglovshandläggare/
bygglovsarkitektet

Du kommer att arbeta på bygglovsavdelningen och 
dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att handlägga 
bygglovsärenden, förhandsbesked och genomföra 
byggsamråd enligt plan- och bygglagen. Som 
byggnadsinspektör kommer du även att genomföra 
tekniska samråd och arbetsplatsbesök. 

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ge råd 
och information till allmänheten. 

Läs mer på www.enkoping.se

Du är byggnaDSinSpektör, ingenjör eLLer 
arkitekt och har goD kunSkap om pLan- 
och byggLagen och DeSS tiLLämpning.

vi söker två medarBetare
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Gående skolbuss
I en gående skolbuss är det barnens egna 
ben som är ”hjul”. Föräldrarna turas om 
att vara ”busschaufför” och ser till att bus-
sen kommer fram till skolan. Barnen får en 
promenad istället för att bli skjutsade till 
skolan i bil.

I många familjer är vägen till skolan en 
högaktuell fråga. Gatorna får allt tätare 
trafik och man vill inte utsätta barnen för 
olycksrisker. Istället väljer många att skjutsa 
sina barn i bil. det å andra sidan gör att 
trafiken vid skolorna blir ännu tätare och 
olycksriskerna ökar. 

Några föräldrar i ett bostadsområde i 
Jönköping bestämde sig för att prova en 
annan variant – en gående skolbuss. Idén 
tog form när initiativtagaren eva Görans-
son besökte vänner i Älvsjö som varit 
medlemmar i en väl fungerande gående 
skolbuss i några år. 

– Jag fick en del goda råd därifrån, säger 
eva. mina vänner berättade hur det funger-
ar, om fördelar och problem som kan upp-
stå. Jag tyckte det var värt att prova. 

Sagt och gjort. eva gick hem och bjöd in 
grannskapets familjer med barn i samma 
skola till en gående skolbuss. Flera föräldrar 
blev intresserade och nu är det fyra familjer 
med totalt sex barn som deltar. Varje familj 
är ”busschaufför” 1-2 gånger i veckan.

– min första tanke var att ”bussen” skulle 
göra det enklare för familjen nu när vår son 
börjar i förskoleklass och hans lillebror är 
kvar på förskolan, eftersom de finns på två 
olika platser, fortsätter eva. 

men snart visade det sig även finnas andra 
fördelar. Barnen får både springa av sig och 
prata av sig på vägen till skolan. När de blir 
lite större kanske de kan gå utan ”chaufför”. 

– Som bieffekt hoppas vi kunna inspir-
era andra och på så vis få bort fler bilar från 
skolan, avslutar eva. då får vi en säkrare och 
tryggare miljö och en renare luft att andas!

Christina Lindqvist, miljökontoret Jönköping

Rättelse:
I Stadsbyggnad 6/10 finns en artikel 
om ägarlägenheter, där bildtexterna 
blivit delvis omkastade. på sid 15 syns 
Stafvreparken i kristianstad och på sid 
16 Breviks ängar på Öckerö. 

Ägarlägenheter
Välkommen till konferens om ägarlä-
genheter 15 och 23 mars - den praktiska 
tillämpningen i nyproduktion och i be-
fintliga byggnader. program/anmälan se 
www.seminardesign.se

Rekordmånga deltagare  
på MEX-dagarna
”med så mycket mex-kompetens samlad 
på ett ställe stannar väl Sverige” sade lunds 
kommunstyrelseordförande när han häl-
sade välkommen och det ligger en del i 
det. de ca 300 personer som deltog i mex-
dagarna har svåra och viktiga uppgifter i 
förvaltning och utveckling av kommunerna. 

dr patrik Carlsson, machine director, european 
Spallation Source, eSS aB

Åhörarna fick ta del av allt ifrån hur man 
accelererar neutroner i de högteknologiska 
anläggningarna maX IV och eSS till turerna 
i att förbereda det markområde i lund där 
anläggningarna ska lokaliseras.

en del programpunkter var ämnen som 
tagits upp år efter år. Så blir det när genom-
förandefrågorna gång på gång lämnas 
utanför översyner av pBl. Vi önskar oss klara 
och tydliga spelregler för exploateringen 
och skulle gärna vilja höra om sådana.

Nya regler för ersättning i expropriation 
har däremot trätt i kraft och medfört följdän-
dringar i 18 andra lagar. expropriationslagen 
är viktig för oss alla som arbetar med köp och 
försäljning av mark. Vilka konsekvenser de 
nya reglerna får på sikt finns det anledning 
att återkomma till vid kommande mex-dagar.

I flera programpunkter behandlades 
lite mera udda frågor som 113§-förord-
nanden enligt gamla byggnadslagen om 
fastighetsägares skyldighet att avstå mark. 
regeln kan spöka vid upprättandet av nya 
detaljplaner. Stödrätter till jordbruket har 

betydelse för arrende, köp och försäljning av 
jordbruksfastigheter. rättsmedelsdirektivet 
medför konsekvenser för hur utbyggnad 
av allmän plats i exploateringsområden ska 
göras på ett riktigt sätt. Skatteeffekter kan 
ha stor betydelse vid marklösen.

på kommunaltekniska föreningens hem-
sida, www.skt.se, finns mer information i 
form av bildspel från de flesta föredragen.

eftersom programmet bygger på de 
önskemål deltagarna lyfter fram i utvärder-
ingen kommer vi naturligtvis igen med in-
tressanta mex-dagar 2011. Förhoppningsvis 
ses vi nästa år vid samma tid i Jönköping.

Marianne Cedervall för Mex-kommittén

Stockholm har fått sin första 
kvinnliga stadsingenjör
elisabeth argus har nyligen tillträtt tjänsten 
som Stockholms stadsingenjör. Hon är 
därmed den första kvinnan på en av de äld-
sta befattningarna i Stockholms Stad. 

elisabeth kommer närmast från tjänsten 
som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.

Bland de viktigaste uppgifterna i 
Stockholms Stad finns en strävan att ef-
fektivisera arbetsprocesserna under 2010. 
ett omfattande leaN-arbete har därför 
genomförts som resulterat i åtgärder som 
nu ska implementeras. 

Stadsmätningsmätningsavdelningen, 
som elisabeth är chef för, ansvarar för 
stadens grundläggande geografiska data 
och fastighetsbildning. 

 elisabeth har lång erfarenhet av stadsmät-
ningsyrket. Hon har arbetat med mätningar 
och kartframställning under flera år. 

– min erfarenhet som chef för hela stads-
byggnadsprocessen är en förutsättning för 
att kunna utveckla och lyfta fram mätning-
savdelningens förtjänster i denna stora 
organisation. Jag kan se helheten och 
därmed också vilka delar vi bättre kan lyfta 
fram och utveckla, säger elisabeth.

Från årsskiftet ingår hon också i Stads-
byggnads redaktionskommitté.

Notiser
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2012

Stadsbyggnadsdagar 2012 febr/mars Stockholm

nkS-möte juni Helsingfors Finland

gatukontorsdagar 2012 april Luleå

Lantmäteridagarna 2012 maj Norra Hamngatan 12 Göteborg Wallenstamsalen

ifme board meeting 3 juni Helsingfors

årsmöte fkt 4 juni Helsingfors

ifme världskongress 4–8 juni Finlandiahuset Helsingfors www.ifme2012.com

kommunalteknik 2012 6–8 juni Helsingfors

Smtr meX-kommittén nov ?

meX-dagar 2012 nov ?

Smtr Lantmäterikommittén nov Fleminggatan 4 Stockholm

kommunala Lantmäteridagarna 2012 nov Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Polhemssalen

nkS-möte Hösten Danmark

2011

Styrelsemöte 6 april 15.00 17.00

nkS-möte 6 april 13.00 17.00 Tromsö, Norge

norsk kom. tekn. för. årsmöte 6–10 april Tromsö, Norge

ifme board meeting 6–10 april Tromsö, Norge

SatS årsmöte, island 5–6   maj Dalvik, Island

finlands kommuntekniska för. årsmöte 19–21 maj Åbo, Finland

gatukontorsdagar 2011 3–5 maj Lund

Smtr Lantmäterikommittén 17 maj Köpmansgatan 20 Göteborg Stadsbyggnadskontoret

Lantmäteridagarna 2011 18  –19 maj Norra Hamngatan 12 Göteborg Wallenstamsalen

Styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.) 26–27 maj Kalmar

Smtr trafikkommittén juni

Styrelsemöte 6 sept Linköping

kommunalteknik 2011 7–8 sept Linköping Konsert & kongress

nkS-möte 9 sept Linköping

estlands kommunaltekniska för. årsmöte sept Tallinn 

danmarks kommuntekn. chefsfor. årsmöte 22–23 sept Holstebro Danmark

ifme board meeting 24–28 okt Johannesburg IMESA 75th Jubilee 
Conference

Smtr meX-kommittén 8 nov Jönköping

meX-dagarna 2011 9–10 nov Jönköping

Smtr Lantmäterikommittén 22 nov Fleminggatan 4 Stockholm

kommunala Lantmäteridagarna 2011 23–24 nov Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Polhemssalen

Styrelsemöte med strategidagar 2–3 dec Västerås

SvenSka kommunaL-tekniSka föreningen kt

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

Datum start slut Adress Stad/Land Plats

( ifme världskongress juni 2015   Christchurch Nya Zealand )

Kalendarium



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

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

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

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

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

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

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

Ev retur till:
Stadsbyggnad
Mäster Samuelsgatan 49
111 57 Stockholm 
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