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TEMA stadens grönytor
KUMLA SJÖPARK
– en satsning för framtiden
Avloppsslam blir gödsel
Gröna trender:
Allservice och nätverk

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

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

2 | 2011
Svenska KommunalTekniska Föreningen
Arborister glesar ut träd i Kristineberg, Stockholm. Foto Barbro Larson

INNEHÅLL
4 LEDARE
6 Marknadsinrikta stadsplaneringen!
Joakim Bengtsson & Barbro Larson

23 Kunskap och beredskap mildrar effekterna
av erosion Erling Alm
26 ”Tradition att underbudgetera snöröjningen”
Jens Busch

8 Konsten att bygga stad
Ola Nylander, Kjell Forshed & Maria Fänge

10 KUMLA SJÖPARK
– en satsning för framtiden
Titti Olsson

28 Gröna trender
Claes-Anders Malmberg

30 Kommunernas roll stärks i nya PBL
Barbro Larson

14 Hur mycket är översiktsplanen värd?
Bitte Nord

32 Ny höjdmodell som hjälp vid klimatkriser
Peter Larsson

16 Handelsgödsel ur Berlins avloppsvatten
Markku Björkman

34 Byggrupper förnyar bostadspolitiken
Kerstin Kärnekull

18 Ovilliga byggherrar & illvilliga konkurrenter 38 NOTISER
Claes Bergholm & Janne Sandahl
KALENDARIUM
20 Hållbara transporter nyckeln till framgång
Håkan lockby

KONTAKTINFORMATION

Annonser
Irmér Media AB, Patrik Irmér
Tel 08-742 10 08, Fax 08-742 10 09,
info@irmermedia.com

Ansluten till Fédération Internationale
d´Ingegnerie Municipal,
FIIM International Federation of
Municipal Engineering, IFME.
Ordförande Inger Sundström, stadsbyggnadschef,
Stadsbyggnad Örebro, Örebro kommun,
Box 33 400,701 35 Örebro.
Tel 019-21 14 40.
E-post inger.sundstrom@orebro.se

Sveriges Stadsarkitektförening
Ordförande Leila Ekman,
Hammarö Kommun, Mark och Plan
Box 26, 663 21 Skoghall.
Tel 054 - 51 51 39.
Mail: leila.ekman@hammaro.se
Hemsida www.stadsarkitekt.se

Upplaga: 2 200 ex

M

IL

JÖMÄRK

T

5

Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningen KT

Sekretariat och kansli Inger Eliasson,
Mäster Samuelsg atan 49, 111 57 Stockholm.
Tel 08-20 19 85, månd 15-17, torsd 13-15,
Fax 08-20 15 09, Mobil 070-523 79 93,
skt@skt.se Hemsida www.skt.se
Plusgiro 11 72-6, Bankgiro 561-1835.

Medlem i:

1

Prenumerationspris 2009
300 kr/år, för utlandet tillkommer 70 kr i
expeditionsavgift. PG för prenumeration: 1172-6

Tryck:
Lenanders grafiska AB
Box 40 18, 390 04 Kalmar, Tel 0480-44 48 00

Sekreterare Per Olsson,
Berglärkan 35, 426 69 Västra Frölunda.
Tel 031-29 16 60, Fax 031-29 16 60.
E-post p.o.infraguide@telia.com

34

Redaktör:
Barbro Larson, Notera Media
Tjärhovsgatan 44, 116 28 Stockholm
Tel: 073 99 66 116, E-post: stadsbyggnad@skt.se
zzzzzzzz
www.noteramedia.se

Produktion & layout:
Irmér Media AB, Antennvägen 10, 135 48 Tyresö,
Tel 08-742 10 08, www.irmermedia.com

TR

14

Ansvarig utgivare;
Agneta Sundberg
Tel: 0455 38 53 21, Mobil: 0733 46 13 84
agneta.sundberg@bth.se
www.planeringsarkitekt.se
www.bth.se/fysiskplanering

YCKS

AK

LEDARE

Slöa bostadspolitiska verktyg

D

e a l l m ä n n y t t i g a bostadsbolagen är,
vid sidan av t.ex. planmonopolet och
markägandet, ett viktigt bostadspolitiskt
verktyg för kommunerna. En ny lag reglerar sedan årsskiftet dessa bolags verksamhet.
(Prop 2009/10:185)
Företagen ska som tidigare främja bostadsförsörjningen i kommunen, men är inte längre
hyresnormerande. De ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och de ska ge marknadsmässig
avkastning. Lagens utformning är en kompromiss
mellan å ena sidan självkostnadsprincipen och
med affärsmässighet med vinstmaximering å den
andra. Tillkomsten av lagen beror bl a på EU: s
konkurrenslagstiftning. Tillämpningen ställer dels
krav på ägaren/kommunen när det gäller ägardirektiven dels krav på företagen när det gäller att
agera affärsmässigt samt även på hyresgästerna
och dess företrädare vid hyresförhandlingarna.
Mats Odell, dåvarande kommun- och finansmarknadsminister har uttalat att; ”Detta är den
viktigaste förändringen på bostadsmarknaden på
många decennier och ett viktigt steg för att återskapa
intresset för att investera i och förvalta hyresrätter,”
Frågan är hur stort intresset blir.
På grund av höga produktionskostnader är det
redan idag svårt att räkna hem bostadsprojekt som
upplåts med hyresrätt. En rimlig slutsats är därför
att kraven på affärsmässighet snarare bromsar
intresset för investeringar i hyresrätt än stimulerar
dem, åtminstone på orter med svag efterfrågan.
Möjligheten för ungdomar och äldre att skaffa sig
en bra bostad kan försvåras helt enkelt på grund av

bristande utbud. Investeringsintresset kan främjas
av möjligheten att kunna ta ut högre hyror, vilket
är möjligt på många håll, men kan samtidigt riskera
att stänga ute resurssvaga hushåll.
De flerbostadshus som byggdes inom ramen
för det s.k. miljonprogrammet är i behov av upprustning och underhåll särskilt när det gäller den
fysiska tillgängligheten och energianvändningen.
Som även Bostadskreditnämnden konstaterar i sin
rapport (BKN: s dnr: 17-140/07) är nödvändiga upprustningsåtgärder inte alltid möjliga att finansiera
genom höjda hyror och därmed inte företagsekonomiskt motiverade för fastighetsägaren. Kraven
på affärsmässighet för de allmännyttiga bolagen
kan leda till att upprustningstakten avtar.
Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges
förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga
kostnader och i en stimulerande och trygg miljö
inom långsiktigt hållbara ramar. Möjligheten att
infria målen beror på vilka medel som står till
förfogande. Den svenska bostadsmarknaden är till
stora delar avreglerad. De statliga subventionerna
till boendet är låga jämfört med tidigare och de
allmännyttiga bostadsaktiebolagen ska i princip
agera som en privat aktör skulle göra i motsvarande situation. Frågan är om de verktyg som står till
buds är tillräckligt vassa för att förverkliga målen.
Kommunernas bostadspolitiska medel och
dess verkan behöver föras upp på dagordningen
för att få en jordnära syn på bostadsbyggandets
förutsättningar avseende tillgång på mark, planeringsberedskap och inte minst på ansvarsfulla
investerare och förvaltare av hyresrätt.

Bo Bäckström, styrelseledamot och
teknisk chef för Gavlegårdarna
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Nytänkande

Integration

Flexibilitet

Koll på läget ger
snabba beslut
TEKIS är en av
Sveriges största
leverantörer av
systemlösningar
för den kommunala
marknaden.

Nya lösningar ger nya möjligheter till
pålitlig och effektiv samhällsservice
Allt fler behöver nå samma information snabbare. Flexibla, nytänkande
organisationer kräver moderna möjligheter. Oavsett om det gäller kartdata
eller verksamhetsdata är integration och kontroll viktiga nyckelord.
Grunden för att lyckas handlar om en heltäckande databas och genomtänkta
datamodeller kombinerat med nya standardlösningar för distribution av text
och grafik. Lösningarna finns, bara att använda. Det finns skillnader och
därför gör vi valet utifrån vad verksamheten behöver.
Det är vad vi kallar att ha koll på läget.

TEKIS AB, Box 315, 731 27 Köping, Tel vx 0221-168 70 www.tekis.se
TEKIS AB ingår i Addnode koncernen som är noterad på OMX Nordic List.

Staten och kapitalet måste samarbeta om marknaden ska fungera och en hållbar stad växa fram.
Det är en av samhällsforskaren och arkitekten Jerker Söderlinds teser, som han presenterade vid
årets Stadsbyggnadsdagar och även vid en konferens för IBU-Öresund/Region Skåne.
Av Joakim Bengtsson, SWECO Malmö och Barbro Larson

Marknadsinrikta
stadsplaneringen!
Enligt Söderlind finns det två drivkrafter som utvecklar våra städer:
• Företag, som vill tjäna pengar
• Stat och kommun, som står för lag och ordning
Om de drar åt samma håll får vi resultat, men det är inte säkert
att det motsvaras av vad folk vill ha. Ska vi bygga den efterfrågade
och hållbara staden, eller den stad som 1900-talets regler kräver?
– Vi är alla, åtminstone i pratvärlden, överens om att bygga städer igen och vi är tacksamma över de städer som föregående generationer skapat. Jag har träffat flera personer i olika kommuner som
har ambition att bygga en stad, men som hindras av regelverket.
– Alla deltagare på sådana här konferenser är ense om att
den hållbara staden är tät och blandad. I verkligheten, när vi
inte är på konferens, bygger vi separata områden, för det har vi
lärt oss. Arkitekterna har bestämt att modern arkitektur består
av hus, som alla som inte har fem års omformatering av hjärnan tycker är fula. Modern arkitektur är arkitektur som vanligt
folk tycker är ful. Så är det i alla fall i Stockholm, där nya hus
ser ut som pizzakartonger av glas som ligger ovanpå varandra,
påstod Söderlind i sin vanliga, lätt raljerande stil.
Han tog Västerås som exempel. I stadens översiktsplan står
att ”Områden endast ordnade för boende och fritid ökar därför segregationen i samhället.” Men i verkligheten har det vid
vattnet – det allra mest offentliga stadsrummet – byggts enbart
bostäder. Trots de goda intentionerna i översiktsplanen har det
byggts enbart utifrån bostadsbehovet – en typisk suboptimering som inte leder till det vi kallar stad.
Varför vi tänker en sak och gör en helt annan, förklarade Söderlind med att våra hjärnor till 70–80 % går på autopilot. Flödet från
start till beslut går bara via eftertanke de första gångerna, sedan har
vi lärt oss vad vi föredrar. På samma sätt fungerar det i våra projekt,
eller när vi ska bestämma vad vi ska äta till middag.

Användarperspektiv
– Fastighetsägarna vill tjäna pengar och stadens företrädare vill
ha röster, varför de kan göra gemensam sak i att förbättra staden utifrån användarnas perspektiv.
– Hur gör företag för att tjäna pengar? En grundsats är att
aldrig kritisera kunden, vilket vi ofta gör inom arkitekt- och
planeringskretsar. Kunden har rätt att bli mer än nöjd. Det är
också viktigt att analysera efterfrågan; turister besöker städer
och badstränder – inte separata bostads-, arbets-, eller köpområden (förutom Ullared).
– Ett exempel på detta är att en undersökning som visar att
nio av tio ungdomar vill bo i en etta i stadskärnan. Ett annat
exempel på om kunden har rätt eller fel, är att Ericsson inte ville
6
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bygga den typ av mobiltelefoner som efterfrågades och därför
höll på att gå under. Nokias N97 var ännu ett ickefungerade
flaggskepp. Nokia har inte lyssnat på kunderna. Vill du däremot köpa en iPhone 4 från Apple får du stå i kö.
– Köpenhamn är ett annat exempel där marknaden inte
fungerar. Nya områden som Örestad upplevs inte lika positivt
som de gamla stadsdelarna. De nya områdena bygger på ett
ideologiskt perspektiv, inte på efterfrågan.

Offentlig makt behövs
Söderlind frågade sig varför inte stadsbyggarna levererar det
som bilbyggarna gör hela tiden och visade en Toyotaskylt med
texten ”Toyotas uppgift är att uppfylla kundernas önskningar”.
– Det finns en enorm konkurrens mellan städerna och därför
behövs en offentlig makt. Utan regler kan vi inte producera det
som konsumenterna vill ha. Städer kan bara och ska med lag byggas. 1874 års byggnadsstadga är på många sätt bättre än den nutida; 19,5 meters taknockshöjd var den enda regeln, inget annat.
– Ibland kan regelverk och företagen gå hand i hand, som
exempelvis under industrialismen. Planeringen var marknadsskapande och man diskuterade inte småsakerna utan skapade
en gemensam spelplan. Tänk om Östermalm skulle bebyggas
idag. Det skulle finnas åtskilliga facebookgrupper som propagerade för att rädda 18 stycken ekar där. Det skulle inte bli någon stad eftersom särintressena är så starka. ´Vi ska ha en stad
men bygg den någon annanstans!´
– På 1900-talet byggde man efter en ideologi där vi skulle
umgås i små trafikseparerade grannskap, till exempel Norsborg
Alby. Trots att stadsdelen är ganska ny är den mindre eftertraktad. Om det fungerade som i mobiltelefonbranschen, att de nya
modellerna är bättre än de gamla, så skulle ju Norsborg Alby
vara mer populärt, konstaterade Söderlind och kallade det
Bamsestaden; starka snälla Bamse bestämmer hur Lille Skutt
ska bo och det får Lille Skutt hålla tillgodo med.

Utvecklingen enligt Söderlind
1. Medeltiden: Stat och kapital var i paritet med varandra. Små
territorier.
2. 1700–1800-talen: Företagen växte och krävde en stark stat.
3. 1900-talet: En stark stat som levde i symbios med de stora
företagen.
4. Nutid: Företagen har sprängt alla territoriegränser. Staten
är på undantag. Problemet är att de stora företagen inte har
ett tillräckligt bra regelverk som bygger stad utan bara små
nedslag av urbanitet.

I Karlstad, Sandviken och
Canterbury finns exempel
på marknadsinriktad planering som skapar “riktig” stad
enligt Söderlind.
Foto: Jonas Claesson,
Barbro Larson,
Jerker Söderlind

Två grundläggande problem:
Dagens regler förbjuder stad. Gamla stan hade aldrig kunnat
byggas och Sveavägen hade inte fått byggas som den ser ut idag.
Staden planerar inte för handeln, vilket leder till att handeln planerar för sig själv. Marknadsinriktad stadsplanering hade kunnat
skapa en riktig stad. Staten behövs för att företagen ska kunna
bygga det som konsumenterna vill ha. Men då måste staten sluta
förbjuda och istället planera för en blandad, tät, hållbar stad.
Det finns ingen gemensam plan: Alla bygger var för sig, små områden med suboptimeringar. Trafiksystemet bestämmer var staden
och handeln placeras. Söderlind har skissat på en hållbar övergång:
1. Gles stad för bil: utgångsläget
2. Tät stad för bil: bättre tillgänglighet för bilar i centrum
3. Tät stad med spår: när tätheten är tillräckligt stor.
Kan leda till bilfrihet
Som exempel tog Söderlind upp Canterbury och Reston Town
Center i Washington. Börja med att ta hand om bilisterna för att
de inte ska åka till den glesa staden. Ett annat exempel är Kvickys i
Helsingör, med stad på framsidan och biltillgänglighet på baksidan.
– Se till att bilarna får plats i centrum. I nästa skede kan vi bygga
om parkeringshusen till bostäder och kontor. En utmaning till Trafikverket: om ni ska ta hand om hela resan, borde ni inte då finansiera en del av parkeringsplatserna i centrala lägen i städerna? Då
kan vi slippa handelsområden på billig mark i utkanten av städerna.
– Vi måste acceptera verkligheten. I Växjö kan kunderna
inte kan komma in till centrum med bil och detta har lett till
att handeln har flyttats ut. Människorna är underlaget och vi
måste inse att många kör bil. Handeln skapar mötesplatser.
Tar vi inte hand om de som kör bil kommer vi bara att bygga
vidare på de externa områdena.
– Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand eftersom det
som efterfrågas är tätt och blandat. Trafikplanering är 60–70
% av stadsplaneringen. <<

Jerker Söderlind är forskare vid KTH inom områdena handel,
trafik och miljonprogrammet. Han är också ordförande i City i
Samverkan, som arbetar för ett attraktivt city i Stockholm, med
aktörer från kommun, fastighetsägare och handel.
Artikeln baseras på ett referat från Öresund-konferensen av
Joakim Bengtsson, SWECO Malmö
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bygga stad
konst e n att

Tre väletablerade arkitekter vill vidga stadsbyggnadsbegreppet till att även omfatta de områden utanför
städerna, där den stora utbyggnaden av Sverige äger
rum. I en utställning som visas över hela landet visar
de sin bild av stadsbyggnadkonst.
Av Ola Nylander, Kjell Forshed och Maria Fänge

M

rum och ansvar
vill vi diskutera gestaltningenav
rum i den byggda miljön; det
vackra och attraktiva rummet där möten
mellan människor sker. Vårt fokus är samhällets utveckling utanför stadskärnorna, i form
av det låga och täta. Där sker den stora utbyggnaden av Sverige. Vi vill lyfta fram en
vardagsarkitektur som få diskuterar och som
saknar den täta och låga stadens rumslighet.
Idag handlar stadsbyggnadsdiskussionen om att bygga högt, att bygga i en viss
stil eller att bygga så billigt som möjligt. Vi
menar att det istället är stadens attraktivitet som är avgörande. Det är till de attraktiva stadsrummen folk söker sig och det
är där möten sker. Att skapa attraktiva nya
rum i staden är arkitektens ansvar. Det är
också den enda långsiktiga och hållbara
utvecklingen. Vi använder sju begrepp och
frågeställningar för att - med fokus på rummet - diskutera arkitekturens betydelse för
stadsbyggandet. Sju begrepp som tillsammans är stadsbyggnadskonst.
ed utställningen

Kontinuitet – kan man laga den trasiga
förorten?
Exploatering – är lågt och tätt lika effektivt som högt och glest?
Blandning – varför är det så svårt att blanda
verksamheter och bostäder?
Anpassning –är det fult att anpassa till
något fint?
Hållbarhet – kan man bygga hållbart
utanför städerna?
Integration – kan bebyggelsens utformning
motverka segregationen?
Integritet – k an man bo urbant i eget hus?
Ett lämpligt sätt att diskutera stadsbyggnadskonst är genom att lyfta fram
ett antal goda exempel. I utställningen
som premiärvisades på Arkitekturgalleriet i Stockholm 4-25 februari, 2011 visar vi
projekt både från Brunnberg & Forshed
och andra arkitektkontor. Under våren
och kommande höst kommer utställningen att turnera runt i Sverige. Första
anhalt efter Stockholm är Växjö. Därefter
8
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står Karlskrona, Göteborg på tur och en
rad intressenter som hört av sig.
Till utställningen hör en utställningskatalog där sju fristående skribenter tolkat frågorna. Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Monica Andersson,
Anders Hagson och Jenny Ström har tolkat
var sitt begrepp och fråga. De medverkar då
vi anser de har specialkunskaper och dessutom ett budskap i dessa frågor.
Hur utställning och katalogen samverkar framgår av den inledande texten om
Kontinuitet. Författare är Peter Elmlund,
ekonom och väl insatt i detta ämne genom sitt arbete på Johnssonstiftelsen. Elmlund beskriver den rumsliga åtskillnaden av
befolkningsgrupper som blir extra tydlig i
1960- och 70-talens förortsområde som är
byggda som isolerade öar utanför stadskärnan. Detta är grunden för hur segregation uppstår. Att bygga samman och skapa
kontinuerliga stadsrum är en viktig del av
lösningen av segregationen.
Med ny bebyggelse på strategiskt valda
platser kan dessa bebyggelseöar bindas
ihop till en sammanhållen stad. Utspridda
naturpartier omformas till tydliga park- och
landskapsrum. Barriärer som trista trafikleder
byggs om till riktiga stadsgator som förenar
stadsdelarna med varandra.

Förort är inte stad
Den typiska förorten är på många sätt
den historiska stadens motsats. Genom
förorternas utformning och isolerade läge
i staden finns ingen rumslig kontakt med
städernas äldre delar. Förorten involveras
inte i det flöde av stadsrum, vägar, kvarter
och platser som den traditionella staden
karakteriseras av.
Upplands Väsby, 30km norr om Stockholm, är ett samhälle präglat av 1960-talets
planeringsfilosofi . Det är en kommun som
består av ett antal bebyggelseöar med ensidigt innehåll. Boende på ett ställe, verksamheter på ett annat ställe och så vidare.
Kommuncentret med affärer och service
är utformat som en inomhusgata och mö-

ter resten av stadsmiljön med en baksida
av lastkajer och fönsterlösa fasader. Kring
centrumanläggningen finns stora parkeringsytor. Gator och parker utformas som
mötesplatser i en ny stadsbildning.
Kommuncentrat byggs om så att baksidor blir framsidor som möter staden. Parkeringsplatserna som idag fungerar som
barriärer omvandlas till torgytor eller plats
för nya hus. Det nya som byggs är småskaligt. Med en låg och tät bebyggelse skapas
förutsättningar för attraktiva stadsrum. Trafiken, bilarna, parkeringsbehoven blir hanterbara delar i de nya stadsdelarna. Med
den låga och täta bebyggelsen kan rummet
mellan husen gestaltas. En småskalig fastighetsindelning ger en naturlig variation och
möjlighet för många röster att höras.
Med artiklarna tillsammans med utställningens projekt vill vi visa exempel
på stadsbyggnadskonst och hur vi kan ta
ansvar för en positiv utveckling. Det är frågor som vilar på arkitektkåren. Det är ett
ansvar att ta vara på de möjligheter som
nu finns att laga, komplettera och läka –
att bygga stad igen. <<
Kjell Forshed och Maria Fänge är arkitekter
MSA hos Brunnerg & Forshed. Ola Nylander är
professor i Bostadens Arkitektur.
De sju författarna i boken Rum och ansvar är:
Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research
Eva Sjölin, stadsarkitekt i Lomma
Torbjörn Einarsson, arkitekt Arken Arkitekter
John Sjöström, professor emeritus vid Konsthögskolan
Anders Hagson, professor på Arkitekt- och Designhöjskolen i Oslo
Monica Andersson, fil dr och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm
Jenny Ström Hansson, arkitekt på QPG

Bilden visar hur centrumet byggs om till en
stadsbildning där gator och parker utformas som
mötesplatser. Parkeringsplatserna som idag fungerar
som barriärer omvandlas till torgytor eller plats för
nya hur. Kommuncentrumet byggs om så att baksidor blir framsidor som möter staden. Ett finskaligt
nät av små gator kompletterar befintliga gång- och
cykelvägar. Ödsliga och läskiga gångtunnlar tas bort.
En småskalig fastighetsbildning införs.
Illustration: Kjell Forshed
Upplands Väsby blir Urban Väsby – ett idéförslag. Upplands Väsby 30 km norr om
Stockholm är ett samhälle präglat av 1960-talets planeringsfilosofi. Boende på ett ställe,
verksamheter på ett annat ställe och så vidare. Kommuncentrumet med affärer och
service är utformat som en inomhusgata och omgivet av stora parkeringsytor.

På turné
Utställningen visas i Växjö i maj. Den
20/6-17/7 finns den i Malmö och till hösten
planeras besök i Nyköping, Göteborg, Karlskrona, Sundsvall och Umeå.

Vi ses på MaskinExpo 19 – 21 maj!
Monter: S 1

E N MA SKIN MÅN GA JOBB
Lundberg Hymas AB. Telefon 0910-7110 00.
www.lundberghymas.se
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Kumlas nya stadspark är i själva verket en stor
sjöpark på 15 ha. Den är ett uttryck för idén att använda
”gröna” byggstenar i det långsiktiga stadsutvecklingsarbetet.
Av Titti Olsson
Foto: Göran Ekberg

Kumla Sjöpark

– en satsning för framtiden

10
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D

etta innebär att man också fattat ett medvetet beslut att ta ansvar för en långsiktig och kontinuerlig utveckling – det ligger ju i själva begreppet att anlägga en stadspark.
Planeringen har också varit lång. Thage Arvidsson har sedan 1980-talet varit drivande, först som kommundirektör i 25
år, idag som vd för Kumla Fastigheter AB. Kumla Fastigheter
har bekostat den första etappen av parkbygget – att anlägga en
stor sjö – som kostat 25 miljoner kronor. Thage Arvidsson är
övertygad om att en satsning på ett nytt parkområde är det som
gynnar näringslivet allra mest i Kumla.
– Om vi vill att Kumla ska växa måste vi också kunna erbjuda
medborgarna någonting mer än god vård, skola och omsorg.
Man måste också kunna leva gott i staden och då är en stadspark
det bästa man kan ge. Kultur och grönska tar lång tid att arbeta
med, vi har slitit och jobbat under lång tid för att få till detta.
Vi kan nog redan idag se att satsningen gynnar kommunens utveckling, men om tjugo år, när parken är helt klar, då kan Kumla
verkligen skörda frukterna, säger han.
Tanken på en ny stadspark har alltså funnits i ett par decennier och den 22 augusti kunde staden inviga den första etappen
i sin stora satsning. Då var den nya sjön färdig, ett arbete som
påbörjades så sent som i december 2009.

ALFA Pumpstationer
Nyckelfärdig standarmodell
eller kundanpassad?
– ring oss!

Stora Skedvi 0225-441 50

Långt till vatten
Vatten har alltid ingått som ett självklart element i människans
trädgårdar. Finns inte vattnet där blir saknaden stor. Det vet
man i Kumla. Där är det nämligen långt till vatten. Staden är
belägen på den bördiga Närkeslätten och omgiven av åkrar och
barrskog. Redan för 75 år sedan ville man ha en sjö och lät därför
gräva och anlägga Djupadalsjön i stadens utkant. ”Di sjösjuka
municipalarna” sades det lätt ironiskt om Kumlaborna vid invigningen. Runt sjön växte sedan en finpark upp.
– Det vi inte har, det längtar vi allra mest efter. Vatten är
ett sinnligt element, det har en starkt andlig dimension och
det tror jag att människor idag behöver, säger Edit Ugrai,
stadsträdgårdsmästare i Kumla.
Den nya sjön är 3,2 hektar stor – cirka fyrahundra meter lång
och hundra meter bred – och innehåller en oval ö som för tankarna till en liten båt som seglat in och strandat i sjön. En bro
förbinder de båda sjösidorna med varandra. Sjön är fyra gånger
så stor som Djupadalsjön och kantad med flera olika, karaktärsfyllda platser för möten och umgänge. Till synes nyss uppstigen
ur vattnet, och med vinden i håret, reser sig vid ena brofästet den
sju meter höga statyn Skönhet av Richard Brixell.

Förrättningslantmätare
STADSBYGGNAD
Växjö är en expansiv kommun med stark utvecklings- och
framåtanda. Kommunen har drygt 80 000 invånare och en
stabil befolkningsökning med ca 1000 invånare per år.
Cirka 500 bostäder byggs varje år. Vi söker dig som vill
arbeta med alla typer av fastighetsbildning både inom
tätort och på landsbygd.
Kontakta lantmäterichef Katarina Johansson,
tel. 0470-436 52.
Ansökan senast 2011-04-17.

Vill växa
Kumla med sina drygt 20 000 invånare blev stad så sent som
1942. Staden ligger i en växande region med ett strategiskt läge i
förhållande till Örebro. Kumla är en inflyttningskommun med
en befolkningsökning på ett par hundra personer per år. Det är
för en kommun av Kumlas storlek en kraftig tillväxt. Målet är
att ha 25 000 invånare år 2025.

Läs mer och ansök via
www.vaxjo.se/ledigajobb
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Att staden kan erbjuda goda livsmiljöer kan vara det som slutligen avgör var en ung familj väljer att slå sig ner, menar Thage
Arvidsson. En liten ort nära en större och mer attraktiv riskerar
alltid att bara bli en ort där nyinflyttade människor bor men
egentligen inte lever sina liv, påpekar Edit Ugrai.
– För att känna sig riktigt hemma behövs någonting speciellt
att vara stolt över och som man gärna vill berätta om och visa
för andra. Vi vill i Kumla förstärka vår karaktär av småstad och
kunna vara en god uppväxtmiljö för barn och därmed också bli
attraktiv för deras föräldrar, säger hon och tillägger:
– Stadslivet i Kumla behöver samtidigt utvecklas och förstärkas. En stads liv handlar ju om handel, en stadskärnas hela
existens är beroende av kommers. Vi är medvetna om att vi inte
kan konkurrera vare sig med Örebro eller med det stora köpcentrumet mellan de båda städerna. Det är heller inte vår ambition.
Det ska snarare vara ett komplement.

Ny identitet
Kumla vill helt enkelt få en ny identitet genom att bland annat
utveckla en grön karaktär till någonting som Kumlaborna är
stolta över och som låter tala om sig.
Kumla Sjöpark växer alltså ihop med den nuvarande Djupadalsparken. I den stora parken ska det så småningom, förutom det
alldeles nya badhuset som just byggs intill det befintliga utomhusbadet, också finnas ett orangeri och växthus, tematrädgårdar, en
damm med bäckfåra och vattentrappa, tematrädgårdar runt en
öppen gräsoval och en camping med stugor.
I parken införlivas dessutom det befintliga reningsverkets
rotzonsanläggning. Det blir alltså en park med såväl starkt sociala som pedagogiska inslag. Där finns också ytor som inte är
låsta till specifika funktioner. Kumlaborna kan själva ta dem i
besittning och fylla dem med innehåll.

Plats för lek

”

Lek, möten, utmaningar och upplevelser formar
bilden av barndomens landskap och blir till positiva
minnen att bära med sig genom livet

”

Även skog är en bristvara på Närkeslätten. Inom Sjöparksområdet finns en mindre skog med tallar som bildar en pelarsal. Här
ska stadens nya lekplats smygas in, berättar Edit Ugrai.
Tillsammans med landskapsarkitekt Hanna Lind har hon
tagit fram ett program som visar hur viktig lekplatsen som
central punkt är tänkt att vara i Kumla. I programmet beskriver de staden och dess utomhusmiljöer som en väv av platser,
som alla var och en bidrar till att forma bilden av Kumla. Anlagda lekplatser är knutpunkter och noder i en sådan väv, som
erbjuder möjligheten att forma en positiv bild av sin barndom
och ungdom i staden.
Ambitionen för den nya platsen för lek är att skapa ett centrum i stadsväven. Den nya lekplatsen ska vara någonting annat
än de konventionella lekplatser vi är vana vid. Här ska en plats
för lek skapas som ska tilltala både stora och små.
– Lek, möten, utmaningar och upplevelser formar bilden av
barndomens landskap och blir till positiva minnen att bära med
sig genom livet, säger Edit Ugrai.

Etapp för etapp
Edit Ugrai, som är ansvarig för att hålla samman detaljplaneringen och förse parken med ett rikt innehåll, anställdes som
stadsträdgårdsmästare i och med parksatsningen år 2008.
Hon har en budget på mellan en och två miljoner kronor årligen att röra sig med. Thage Arvidsson anser att det är bra att
man kan ta etapp för etapp.
– När det blir dags för stora investeringar, som bäckfåran
och vattentrappan, får vi skjuta till mer pengar från Kumla
Fastigheter, säger han.
12
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Kumla Sjöpark blir ett kitt som binder samman staden rent fysiskt – precis som Central Park på Manhattan i New York. Kommunen formade visionen om en sådan park. Den ursprungliga idén
vidareutvecklades och den första planen för parken är gjord av
landskapsarkitekt Sture Koinberg. Denna fullföljdes och slutprojekterades i huvudsak av landskapsarkitekt Rolf Pettersson, WSP
Konsult samt kommunens arkitekt Per Flodström.

– Det är förträffligt att få en så stor park så centralt i Kumla
säger stadsarkitekt Kurt Larsson, som även han planerat och deltagit i utvecklingen av projektet under ett par decennier.
– Vi saknar gröna ytor i dag i centrum. Sjöparken blir en
stadspark på gångavstånd för Kumlaborna. Den är en värdefull
tillgång för hela kommunen och viktig att kunna hänvisa till när
staden kommer att förtätas i de centrala delarna.

Platser för möten

Gröna förtecken

Stadens invånare kommer att finna ett rikt utbud av attraktiva
mötesplatser runt sjön – här finns en stor amfiteater med murar av svart tegel som fungerar som bullerskydd mot trafiken på
Östra leden som passerar alldeles intill. Här finns möjlighet till
scenframträdande men framför allt är det en plats att vistas på,
med kvällssol och vattenspegeln i blickfånget.
I norr finns en generös trappa i svensk granit, här finns breda trädäck och en solig sandstrand. Sjön som på det djupaste stället mäter
2,70 meter får sitt rena vatten från åsen. Den är inte klassad som
badsjö men har redan under byggskedet lockat till bad. Vid den sluttande och grunda sandstranden kan den däremot användas av lekande barn. Runt hela sjön löper en 1,2 km lång gång- och cykelväg.
Kumla är beläget på en ås, som skär av parken från staden
och tillgängligheten återstår att lösa. Parken ligger i en dalgång
som aldrig varit aktuell för bostadsbebyggelse utan lämpar sig
väl som grönområde. Den vilar på gammal sjöbotten, och under
den nya sjön finns ett mäktigt lager av blålera så området är ordentligt pålat och spontat till exempel runt ön. Grundvattenytans nivå ligger drygt en meter över sjöns vattenyta (så kallad
artesiskt tryck). Ur åsen får vid behov pumpas sammanlagt tretton liter vatten i sekunden. Vid högvatten breddas sjön och leds
vidare till Kumlaån på andra sidan östra leden.
– En grundlig miljökonsekvensanalys ligger till grund för den
miljödom som meddelats av miljödomstolen. Den garanterar att
grundvattnet inte påverkas, påpekar Göran Fagerström som varit projektledare för etappen.

Kurt Larsson berättar om de framtida planerna som innebär
en fortsättning med nya grönområden både i norr och öster
som kan länkas samman med parken. Norr om reningsverket
finns till exempel ett grönområde, där kommunen planerar
för nya koloniträdgårdar och nya dammar. Genom att låta nya
områden följa det låglänta landskapet utmed Kumlaån i nordsydlig riktning skapas ett nytt grönblått naturparksområde
även på östra sidan om ån.
– Där finns redan en ridanläggning med ridhus, där man
kommer att anlägga en ny bana för islandshästar. Nya aktiviteter kommer alltså att utvecklas. Och det är där Kumla ska växa
med det nya bostadsområde som finns med i den nya översiktsplanen, säger Kurt Larsson.
Den etappen i Kumlas satsning på att utvecklas med gröna
förtecken lämnar dock stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren
och fastighetsbolagets vd med varm hand över till nästa generation att förvalta och förädla vidare. <<

Kinkiga växter
Vad växer då i blålera? Inte särskilt mycket. I september för ett år
sedan var det mest åkertistel.
– Vi stod inför valet att köra hit bättre matjord men arealen är
alltför stor så beslutet blev att utgå från det som finns på platsen
i första hand, det vill säga torrskorpelera och befintlig matjord,
berättar Edit Ugrai.
Jord har köpts in till trädgroparna och till de planteringar som
kommer att ha karaktären av prydnadsplanteringar. Nu ska man
lägga grunden för en stomme av träd och buskar som fördrar lera
och en totalt öppen yta utan någon högre vegetation.
– Vi söker pionjärerna som med åren ska bilda ett mer gynnsamt mikroklimat och bana väg för ett mer ”exklusivt” men
kinkigt växtmaterial.
Hittills finns fem träd i parken. Vid invigningen planterades
fyra kärrekar (Quercus palustris) och en grå valnöt (Juglans cineria fk Örebro) som var en gåva från Örebro kommun genom
stadsträdgårdsmästare Lars-Erik Krafve.
– Vår förhoppning är att en listan över ”fådda träd” ska kunna växa med åren, säger Edit Ugrai.

Titti Olsson är informatör vid SLU Movium. Artiklen har tidigare
publicerats i Moviums n nyhetsbrev och i Kumla kommuns informationsblad.

Byggpaketen
hjälper dig med
nya PBL!
Kontakta oss för att
boka utbildning och
konsultdagar
marknad@edpconsult.se

Park i ljus
Flera av målpunkterna i parken är planerad att utformas med
en fängslande ljussättning som gör parken attraktiv året runt
och under dygnets alla timmar. Man har därför varit noga
med att förbereda elinstallationerna redan från start, bland
annat vid amfiteatern och ön.

www.edpconsult.se
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Hur mycket

är översiktsplanen värd?
Malmö stad riskerar att inte få förvärvstillstånd för ett viktigt markköp. Hittills har
Jordbruksverket sagt nej och Förvaltningsrätten ja. Nu ligger ärendet hos Kammarrätten. Ytterst handlar det om digniteten hos en gällande översiktsplan.
Av Bitte Nord, frilansjournalist
Foto: Barbro Larson
Frågan som ställs på sin spets i rättsprocessen är om en politiskt
beslutad översiktplan är överordnad utredningsförslag framtagna
av kommunala förvaltningar och därmed ska ligga till grund för
prövningen av ansökan om förvärvstillstånd.
2008 köpte Malmö stad gården Solnäs med 48 hektar jordbruksmark i Västra Klagstorp söder om stadsbebyggelsen. Markköpet motiverades bland annat med att en påtänkt framtida
satsning på spårbunden trafik skulle kunna komma att beröra
jordbruksmarken. Ett annat alternativ som hägrade för kommunen var att ha marken som bytesobjekt.
I den tio år gamla översiktsplanen för Malmö är det aktuella området redovisat som jordbrukslandskap. I en uppdaterad version,
beslutad 2006, pekas området fortfarande ut som jordbrukslandskap. Men den omarbetade planen tar även upp några olika tänkbara alternativa ”reservat” för en framtida spårförbindelse mellan
Malmö och Vellinge-Skanör-Falsterbo.
I en senare utredning om Malmös bebyggelseutveckling samt
en särskild kollektivtrafikutredning berör ett par av de ingående
förslagen till spårdragning den aktuella jordbruksfastigheten eller
dess närområde. Dock redovisas inget förslag som mer intressant
än något annat. Tvärtom uttrycks det tydligt att förslagen ska uppfattas som enbart diskussionsunderlag.

”Saknar tydlighet och tyngd”
Sammantagna täcker utredningsalternativen in hela det område som översiktsplanen redovisar som odlingslandskap. Mot det
skjuter Jordbruksverket in sin kritik i överklagandet till Kammarrätten. Pekande på det faktum att hela området berörs av tänkbara
spårdragningar hävdar Jordbruksverket att underlaget i ansökan
om förvärvstillstånd saknar tillräcklig tydlighet och tyngd samt att
syftet med förvärvet står i strid med översiktsplanen. Kommunen
kan inte styrka att den har behov av just gården Solnäs.
Ett förvärvstillstånd givet med de här förutsättningarna kan få
orimliga och oönskade konsekvenser, säger Jordbruksverket.
– Det blir fritt fram för kommunen att förvärva jordbruksfastigheter i hela södra delen av Malmö kommun. Detta kan även komma att påverka andra aktörer på fastighetsmarknaden i området.
I samband med Malmös köp av Solnäs har ett par fastighetsbolag köpt upp några grannfastigheter sannolikt i förväntan om
att en exploatering förr eller senare kommer till stånd i området.
14
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De privata aktörerna i de här fallen har hittills inte beviljats förvärvstillstånd och de har avstått från möjligheten att överklaga vidare, sannolikt i avvaktan på ett eventuellt klartecken för Malmös köp.
Lennart Gert på Jordbruksverket anser att ett förvärvstillstånd
för Malmö kommun kommer att påverka jordbruket och jordbruksföretagens möjligheter att utvecklas och överleva negativt.

Svårt vara jordbrukare
– Det blir svårt och osäkert att vara jordbrukare i området eftersom de kommunala förvaltningarnas utredningar täcker in hela
det område som i översiktsplanen angetts som odlingslandskap
med olika exploateringsalternativ. De utredningarna har heller
inte, enligt verkets uppfattning, beaktat hushållandet med åkermarken, en i området och i kommunen ändlig resurs av även
nationellt sett hög kvalitet
För Malmös byggkommunalråd, Anders Rubin, är fortsättningen given.
– Om kammarrätten går på Jordbruksverkets linje måste vi ta
ärendet till högsta instans. Principiellt är Solnäsärendet oerhört
viktigt. Utgången av det kan vara avgörande för vår och andra
kommuners möjligheter att ha en god framförhållning i den
långsiktiga planeringen.
Anders Rubin drar en parallell med bygget av Öresundsbron
till vilken Malmö köpte och avsatte mark redan på 1940-och
50-talen. Endast ett fåtal byggnader stod i vägen när bron långt
senare började projekteras. På den danska sidan hade man inte
haft samma framförhållning och det fick till följd att hela villaområden måste rivas för att ge plats för brofäste och anslutningar.
– Det besynnerliga med Solnäsärendet är att vi kunde ha valt
att utnyttja förköpsrätten, då hade förvärvstillståndet beviljats.
Nu gjorde vi inte det utan agerade som vilken aktör på fastighetsmarknaden som helst, vilket var syftet med avskaffandet av
förköpsrätten, och hamnar i den här problematiken. <<

Text: Bitte Nord

De kommunala förvärven prövas enligt 8 § jordförvärvslagen (1979:230) och övriga juridiska
personers förvärv enligt 6 §.
6 § En juridisk person får lämnas förvärvstillstånd, om
Priset på jordbruksmark i sydvästra
Skåne når ständigt nya toppnoteringar. Prisutvecklingen under senare år överstiger vida annan
prisutveckling. Malmö betalade 21,5 miljoner för Solnäs.
Bortser man från värdet av gårdens byggnader från senare
delen av 1800-talet, blir priset per hektar nästan 450 000 kronor.
Enligt Länsstyrelsen Skåne är det mer än en halv gång så mycket
som genomsnittspriset vid s k marginalförvärv ( kompletteringsköp av mindre areal) Beroende på läge, storlek och syftet med
förvärvet kan dock hektarpriset mångdubblas. Ett exempel
på det är den lilla jordbruksfastighet i grannkommunen
Burlöv, som under 2010 såldes för närmare fyra
miljoner kronor per hektar.

1. förvärvaren avstår, kan antas komma att avstå eller under
de fem närmast föregående åren har avstått lantbruksegendom som i fråga om produktionsförmåga ungefär
motsvarar den egendom som avses med förvärvet, och
2. avståendet sker, kan antas komma att ske eller har skett till
a) en fysisk person, eller
b) staten för naturvårdsändamål.
Utöver vad som sägs i första stycket får en juridisk person
lämnas förvärvstillstånd, om
1. egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk
eller skogsbruk,
2. förvärvet huvudsakligen avser skogsmark och förvärvaren
på orten bedriver sådan industriell verksamhet i vilken
egendomens virkesavkastning behövs,
3. förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo, eller
4. det annars finns särskilda skäl. Lag (2005:423).
8 § Kommun får inte vägras tillstånd till förvärv av sådan
fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för tätbebyggelse eller därmed
sammanhängande anordning.

På sikt kan Malmö få en spårförbindelse till Vellinge kommun. Skissen visar fyra förslag på var spåret skulle kunna
dras. Jordbruksområdet som berörs är omkring 30 kvadrat
kilometer stort. Alternativet längst i öster ansluter till nuvarande Kontinentalbanan till Trelleborg. Den tänkta sträckning som på skissen är markerad med blått börjar i nya
Hyllievång station och löper sedan parallellt med E 6. ca

Kampen om åkermarken är hård. Under åren 1962-2000
bebyggdes eller exploaterades på andra sätt 13 250 ha av
Skånes åkermark i klass 8-10 ( 350 ha om året).
Utbyggnaden fortsatte under inledningen av 2000-talet
och i de kommunala översiktsplanerna fanns under 2006
planer på exploatering av ytterligare över 4 000 ha av den
bästa jorden, dessutom tillkommer exploateringsmark
för större vägbyggen som inte ingår i översiktsplanerna.
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Handelsgödsel ur Berlins

avloppsvatten
I Sverige pågår en hård debatt om gödsling av åkrar och grönområden med avloppsslam.
Flera av landets kommuner är mot slamspridning. Däremot har de flesta jordbrukare och
Naturvårdsverket sagt ja. Det råder alltså stor oenighet om riskerna. I Tyskland däremot,
talat man om ”mirakel-slam” som sätter fart på gräs och buskar och samtidigt återför
stora mängder fosfor till jorden.
Text och foto: Markku Björkman, frilansjournalist
Berlins vattenförsörjningsföretag, Berliner Wasserbetriebe,
fick redan 2008 tillstånd att marknadsföra handelsgödsel,
tillverkad av avloppsslam. Produkten kallas ”Berliner Pflanze” – Berlinplantan och karakteriseras som långtidsgödsel,
som ger snabb tillväxt. Slammet, som innehåller magnesium, ammonium och fosfat, saluförs i Tyskland under varumärket MAP. Redan i slutet av förra året tillverkades varje
dag mellan tre och fyra ton av denna långtidsgödsel.

”Mirakel-slam”
Under processen återförs även fosfor, ett ämne som globalt håller på att ta slut. Med hjälp av detta tyska ”Wunderschlamm” saneras nu grönytorna i en av stadens mest omtyckta parker. Salterna från förnyelsebara ämnen sätter fart
på gräs och buskar i parken Tiergarten.15 gram av denna
gödsel räcker för att jordförbättra en kvadratmeter grönyta
– Gödseln liknar grus och är helt fri från tungmetaller,
berättar projektledaren Silke Block. Alla ämnen i gödseln
ligger under gränsvärdena i den tyska förordningen för
livsmedelshantering.

Fosfor i parken
Fosfor, den viktigaste ingrediensen i gödsel, utvinns i
regel genom gruvdrift utanför Europa. Ämnet tros dock
vara slut om 100 år och råvarupriset är stigande.
Det finns fosfor även i avloppsvatten. Varje människa
avsöndrar ungefär två gram fosfor per dag. I Tyskland går
cirka 560 000 ton fosfor förlorad genom ett högproducerande jordbruk. Andelen fullvärdig gödsel kommer därför
sannolikt att minska, tror Block.
Rötslam från tyska reningsverk används numera ofta
som fosforrik gödsel på jordbruksmark. Slammet, som
innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material
och växtnäringsämnen, måste dock rötas i särskilda anläggningar, innan det kan deponeras eller användas.
Fosfor kan under vissa bestämda förhållanden störa
vattenreningsprocessen. I flera av Berlins reningsverk avskiljs fosfor med hjälp av mikroorganismer i avloppsvattnet, varefter fosforn blandas i slammet.
Förutom fosfor innehåller saltet även kväve och magnesium. Block är medveten om att användningen av avloppsslam till exempel på åkermark, är omdiskuterad.
16
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Det har gjorts försök över längre tid och resultaten
har enligt Block inte visat någon ökad risk för hälsan,
varken hos människor och djur.

Hygieniskt ofarligt
– Slammet som produceras vid reningsverket utanför
Berlin är hygieniskt ofarligt och vetenskapligt kontrollerat och passar enligt en enig skara av trädgårdsexperter utmärkt som gödsel för våra parker, åkrar och
andra större grönytor, betonar Silke Block.
Enligt henne innehåller ett kilo slam från Berlins reningsverk endast 0,001 m kvicksilver, 0,05 mg kadmium och 0,01
mg krom. Andelen näringsämnen uppgår till 16 procent.

Svenskt motstånd
Utvecklingen i Sverige inom detta område står dock inte
still trots motstånd och många frågetecken. Genom att leda
rötat slam från reningsverket till vassbäddar, har exempelvis Hässleholms kommun minskat sin kemikalieanvändning
och utsläppen av kväve. Man har också fått ett betydligt
renare slam med minskat innehåll av organiska miljögifter.
Vassbäddar är ett bra exempel på en reningsmetod
som inte bara minskar kemikalieförbrukningen och
energianvändningen, utan också ger en bättre slamkvalitet. Vassbäddar innebär också lägre driftskostnader än traditionell reningsteknik.
Naturvårdsverket har i sin översyn av fosforfrågan
bland annat föreslagit att återföring av fosfor från avlopp måste öka.
– Vi vill öka återföringen av det viktiga näringsämnet
fosfor från avloppsvatten till produktiv mark som exempelvis åkermark. Idag återförs bara 20 procent av den fosfor som finns i avloppsslam, säger Majlis Bergqvist, handläggare på enheten för miljöfarlig verksamhet.
Enligt henne används idag främst slam från reningsverk. Kraven på slammets kvalité skall skärpas för att minimera andelen metaller. Upphettningsgraden av slammet
höjs för att minska risken för smittspridning av exempelvis salmonella. Ett stort antal remissvar har redan lämnats.
Många av svaren präglas av stor skepsis när det gäller
återföring av forsfor och spridning av gödsel ur avloppsslam på grönytor och åkrar. <<

Falkenbergs kommun

stadsbyggnadskontoret söker:
• Trafikingenjör/Infrastrukturplanerare
• Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
• Planarkitekt
För mer information och ansökan se

www.offentligajobb.se

Är du vår nästa medarbetare?

falkenbergs kommun
Enligt informationschefen, Birgit Schuster - Gabriel, från tyska huvudstadens kommunala vattenförsörjningsföretag Berliner Wasserbetriebe,
beviljades företaget redan 2008 tillstånd att marknadsföra handelsgödsel,
som är gjord av stadens avloppsslam.

311 80 Falkenberg,
telefon växel: 0346-88 60 00
fax 0346-133 40,
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

MAP – process.
Faulturm = Rötkammare.
Schlammentwässerung
= Avvattning, det stabiliserade
slammet avvattnas i t ex en
centrifug och transporteras till
deponi, förbränning eller används
som gödning.

falun.se/ledigajobb

(Bild. Berliner Wasserbetriebe)

Stadsbyggnadskontoret söker:
1 st planarkitekt
MAP- gödselns sammansät tning:
Magnesium
Kväve
Fosfor
Kadmium
Bly

Mg 4-6%
N 5-8%
P 12-16%
0,5 (mg per kg) (gränsvärde 5)
44 (mg per kg) (gränsvärde 900)

förutom:

20 % Organiska C-förbindelser
20 % Vatten, bundet till kristaller
	10 % Carbonat (anorganiska C-förbindelser)
	ca 10 % andra ämnen som Kalcium,

Källa: Agrartechnik Bornim i kooperation med Berliner Wasserbetriebe

2 st bygglovshandläggare/
byggnadsinspektör/
bygglovsarkitekt
Sista ansökningsdag 29 april 2011.
Läs mer på www.falun.se/ledigajobb.

Stadsbyggnadskontoret • 791 83 Falun • 023-830 00 • www.falun.se
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Många hinder för Den Goda Staden

Ovilliga byggherrar &
illvilliga konkurrenter
Vi vill alla ha levande bostadsområden med grönstråk, mötesplatser och service. Inom projektet
Den Goda Staden har vi haft i uppdrag att dels beskriva konflikten mellan ambition och verklighet,
dels diskutera vägarna till framgång. Vårt projekt fick namnet Funktionsblandade Stadskvarter, FuSK.
Av Claes Bergholm och Janne Sandahl
Foto: Barbro Larson

D

e boendes kr av på näraliggande butiker och annan
service ökar, inte minst från våra unga aktiva med ont
om tid. Har man sett världen innan man fyllt 20 är det
svårt att sätta bo i miljonårens stereotypa och ganska så torftiga
miljöer. Man vill trivas där man bor, det ska vara både lugnt och
livfullt och man ska kunna få sin kaffe latte, leka med barnen och
handla sin middagsmat och en snygg skjorta. Det här innebär att
man som boende efterlyser levande aktiva gatustråk med det vi
kallar Berikande GatuplansVerksamheter, BGV.
Som kommunal planerare ritar man gärna in sådana här trevliga
bostadsgator med butiker och liknande i byggnadernas gatuplan, det ser bra ut på planer och i skisser. Och det är en mycket
god ambition. Men sedan dyker verkligheten upp i form av sviktande marknader, illvillig konkurrens och ovilliga byggherrar
och de tänkta trevliga BGV-stråken blir urlakade.
FuSK-rapporten beskriver vad det är som sätter käppar i hjulet
och hur man bättre skulle kunna få handel, service och tjänster att fungera i nyplanerade bostadsområden och hur man
på så sätt skulle kunna skapa bostadsstråk med berikande
gatu¬verksamheter, dvs bra BGV-stråk. Lyckas vi med detta och
samtidigt skapa en god ekologisk, fysisk och social miljö kommer efterfrågan på funktionsblandade bostadskvarter att öka
ytterligare. En positiv spiral!
Att skapa bostadsstråk med levande fasader, verksamheter och
allmänytor, med bra BGV, är en komplex process, som omfattar
allt från arkitektur till finansiering. I vår förstudie tog vi fram
de enskilda påverkansfaktorerna (pusselbitarna): finansiering,
marknadsförutsättningar, tillgänglighetskrav, attityder.
FuSK behandlar stråk i befintliga eller nyplanerade bostadsområden i tätorternas mellan- och ytterområden. Fokus ligger på
kommuner med mellan 75 000 och 150 000 invånare, men til�lämpningsområdet är i praktiken större.

Inte bara handel
Man tror gärna att detaljhandel är den enda typ av verksamhet
som gör en gata levande, men det finns många bra exempel på
BGV utöver detaljhandel:
• Kommersiell service som restauranger, frisörer,
hantverk och tvättinlämningar
18
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• O
 ffentlig service som bibliotek, stadshus och barnomsorg, etc
• V
 erksamheter med intressanta fasader som publika
delar av skolor och öppet exponerade arbetsplatser,
gym eller föreningslokaler.
Allt som ger fasaderna och gaturummet liv, aktiviteter och flöden inryms i det vi kallar BGV.

Motstridiga mål
Ett av skälen till att det är svårt att skapa bra BGV-stråk är att parterna har olika prioriteringar och svårt att samordna sina argument:
• K
 ommunen har ett kanske hundraårigt stadsbyggnadsperspektiv med uthållig miljö i fokus.
• Etablerarna/fastighetsägarna måste se på sina
jämförelsevis kortsiktiga möjligheter till goda
hyresintäkter eller försäljningsvärden.
• Verksamhetsidkarna/hyresgästerna vill nå nästan omedelbar lönsamhet.
Av de yttre faktorerna som byggherren eller hyresgästen har
svårt att göra något åt, men absolut måste förhålla sig till, är
följande fyra de viktigaste.
•
•
•
•

Marknadsförutsättningarna
De fysiska förutsättningarna
De infrastrukturella förutsättningarna
Förutsättningarna för god skötsel

Runt marknadsfrågorna begås de flesta misstagen. Myndighetsplanerarna förefaller ibland ha en övertro: ”det finns nog
en marknad och om det inte gör det kan vi nog med hjälp av
planmonopolet tvinga fram de trevliga miljöskapande verksamheterna ändå”. Med den typen av inställning är risken för ett
misslyckande stor. För att lyckas måste man beakta följande.
•
•
•
•

Underlaget/efterfrågan måste vara tillräcklig
Konkurrensen får inte vara för stark
Tillgängligheten måste vara bra
Gatan/stråket måste vara attraktivt utformat
och skötseln på topp

Plattan i Stockholm är en levande
och använd del av staden.

Det finns funktionella skillnader mellan bostäder och BGV när
det gäller praktiska frågor som hantering av gods, yttre miljö,
byggnadsform, vertikalförbindelser och angöringskrav. Sedan
har vi motsättningar i form av olika ekonomiska villkor, t ex
avseende avskrivningstider och lönsamhetskrav. Detta kan ge
problem, som dock kan lösas genom god samrådsplanering.

Mentala påverkande faktorer
Det finns en hel del mentala faktorer som kan ställa till trassel.
De kan tyckas ologiska, men de existerar och påverkar.
• H
 os den som skall bedriva verksamhet: upplevd eller reell trygghet och säkerhet, det finns speciellt en
oro i enmansföretag. Hanterar man stöldbegärligt
gods eller om butiken är ensligt placerad kan oron
bli mycket påtaglig.
• H
 os den som bygger: motvilja till traditionellt
olönsamma, eller kanske bara ovana, etableringar.
”Vi vet hur man bygger och äger bostäder, men
BGV?”. Att utforma flexibla och attraktiva
Grundläggande för framgång är förtroligt och respektfullt
samarbete mellan myndighetsplanerarna och branschen. Med
branschen menar vi då i första hand exploatörer, fastighetsägare
och befintliga eller tilltänkta hyresgäster, beroende på projekt.
Branschen är viktig:
• B
 ranschen sitter på mycket kunskap om bl a etablerings- och fortlevnadsekonomi.
• D
 et är branschen som ska förverkliga intentionerna.
Samarbetet måste starta redan på programstadiet och kan innefatta förhandlingar, utredningar, skissning och studiebesök. Att
få till ett bra fungerande samarbete mellan aktörerna i tidigt planeringsskede är ofta nyckeln till framgång.

• Överväg att införa möjligheter för fastighetsägaren att
utan planändring få byta lokalinnehåll om BGV efter
någon tid visat sig orealistiskt, t ex från butik till bostad.
Det kräver att bottenvåningarnas lokaler tekniskt och
arkitektoniskt är förberedda för konvertering.
Låt inte det bästa förhindra det goda.

Marknads- och miljöanalysera
Gör en ordentlig marknads- och miljöanalys innan beslut och
tänk då på att marknaden för BGV i bostadsområden i första
hand är lokal och att eventuell regional påspädning kan vara
miljömässigt olämplig. Marknadsanalysen ska handla både om
volym och innehåll/profil. Var precis, undvik slarvfel och schablonbedömningar. FuSK-rapporten ger anvisningar om hur
man gör kvantifierade analyser, läsvärt.
BGV ges bättre förutsättningar om:
• exploateringen är stark, dvs bostadsområdets
exploateringstal är högt
• BGV är klustrade, dvs inte alltför utspridda
• BGV ligger vid flödesintensiva stråk
• tillgängligheten är god, problemet brukar vara
att ordna närbelägen parkering
• lokalerna är ändamålsenliga: passande storlek,
väl utformade, rationell inlastning mm
• underlaget/efterfrågan är tillräcklig
• konkurrensen inte är för stark
• tillgängligheten är bra
•  gatan/stråket är attraktivt utformad

Claes Bergholm är arkitekt på NIRAS inom området handel,
centrum och städer. Janne Sandahl är tekn dr. och arbetar hos
Newsec med rådgivning inom detaljhandel.

Anpassa planbestämmelserna!

Det måste löna sig!

Lås inte för hårt utan planera för flexibilitet:

För kommersiella exploatörer och verksamhetsidkare är lönsamhetskravet starkt. Tänk på tidsfaktorn, undvik tidsluckor i etableringen!
Dålig matchning mellan kommersiella etableringar och bostädernas
utbyggnad kan orsaka besvärliga problem.

• D
 et kan vara bättre att välja den mer generella planbeteckningen C (centrumändamål) än H (handel), om
man inte är helt säker på att det ska vara just handel.
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I nfö r G atukonto r sdag a r n a i Lun d:

Hållbara transporter n
Årets Gatukontorsdagar hålls i Lund, som genom sitt läge
inom den expansiva Öresundsregionen genomgått en
snabb utveckling, där en hållbar och konsekvent trafikpolitik ses som nyckeln till framgång.
Av Hålan Lockby

L

ska bidra till att man
stärker sin roll som tillväxtmotor i regionen.
Kunskapen om att tillväxt till största delen är
platsbunden och skapas lokalt gör att innovationer och entreprenörer spelar en central
roll i Lunds utveckling. Att skapa rätt förutsättningar för näringslivet är därför prioriterat. Stadens profil
som kunskapsstad har sin grund i framväxten av universitetet, Skandinaviens största enhet för högre utbildning
och forskning. Utbyggnaderna av de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS inom Brunnshögsområdet kommer ytterligare att befästa Lunds ställning inom
högre utbildning och forskning på europeisk nivå.
För att möta näringslivets kraftiga tillväxt har Lund
prioriterat bostadsbyggandet vilket nästan fördubblats
under senare år. Den ökade tillgången på både bostäder och sysselsättning har de senaste åren resulterat i
en befolkningsökning på ca 1 000–2 000 nya lundabor
per år, vilket inneburit att kommunen idag har drygt 110
000 invånare. Antal sysselsatta ökar med drygt 1 000
arbetstillfällen per år. Faktorer som att företagen har en
god tillgång till arbetskraft, och att människor kan nå ett
stort antal arbetsplatser och olika samhällsfunktioner
inom rimlig restid är viktiga tillväxtfrågor. Näringslivets
behov av arbetskraft möts därför i första hand med en
ambition att skapa en attraktiv stad att bo i.
u n d s f y sisk a pl a n e r i n g

Starkt miljöengagemang
Sedan mitten av 1990-talet har det i Lund förts en livlig
debatt om klimathotet och tillväxtens negativa miljöeffekter. I detta sammanhang var det oundvikligt att transportfrågorna hamnade i fokus. Lunds politiker var tidigt
eniga om de långsiktiga målen, om än inte alltid om vägen dit. Man var överens om att en offensiv styrning av
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transporterna inom, till och från staden var ett medel att
nå visionen om den hållbara, attraktiva staden. I slutet av
1990-talet hade man enats om en plan, LundaMaTs, som
sedan dess använts förvaltningsövergripande. 2006 antogs en uppdaterad version LundaMaTs II – Strategi för
hållbart transportsystem i Lund 2030. I LundaMaTs II har
fokus breddats från ett miljöanpassat transportsystem
till en hållbar utveckling av transportsystemet avseende
samtliga de tre hållbarhetsaspekterna - miljömässiga,
ekonomiska och sociala. LundaMaTs II betonar också de
möjligheter som finns i en ökad regional samverkan.

Målet – det goda livet
I LundaMaTs sätter miljön ramarna för vad vi kan tillåta
att transporters effekter påverkar oss i form av utsläpp,
buller, etc. Faktorer som tillgänglighet, transportkvalitet,
regional utveckling, en säker trafik, god hälsa samt ett
jämställt transportsystem påverkar hur vi vill att systemet skall utvecklas. Målet är att åstadkomma det goda
livet. Den viktigaste frågeställningen i trafikpolitiken blir
därför – hur ser ett transportsystem ut som på bästa sätt
bidrar till det goda livet?
Tron på att en konsekvent satsning på hållbara transporter kommer att ge Lund konkurrensfördelar på sikt
präglar idag tydligt Lunds trafikplanering. En övertygelse om att en ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik
gör staden attraktivare för både besökare och invånare
har mognat allt mer genom åren. Denna övertygelse
ingår i LundaMaTs beskrivning av hållbarhetsbegreppet.
Ett transportsystem som bidrar till ökad livskvalitet är en
övergripande målsättning, likaså en hållbar tillväxt. En
hållbar tillväxt förutsätter dock att ekonomisk utveckling
kan ske utan ökande miljöpåverkan från transporterna.

nyckeln till framgång

Resandet och tillväxten
I Lund har bilanvändningen per invånare varit i princip
oförändrad de senaste 10 åren trots god ekonomisk tillväxt. I riket är ökningen under samma period 14 %. Med
en gammal medeltida stadskärna som Lunds så finns
det naturliga begränsningar i hur transporterna kan ordnas. Av dem som handlar i stadskärnan kommer därför
t.ex. endast 18 % med bil. Intressant är då att konstatera
handelns omsättning ändå utvecklats relativt bra. Flera
indikatorer finns som stärker oss i uppfattningen att en
stark tillväxt kan ske på ett hållbart sätt. Allt fler företag
och organisationer i Lund ser värdet i att se över sina
resor och transporter. Att öka effektiviteten inom detta
område innebär oftast ekonomiska och miljömässiga
besparingar som går hand i hand. Intressanta är också
de internationella rapporter som visar att i flera industrialiserade länder, inkl. Sverige, så ökar inte längre det
motoriserade resandet när BNP ökar.

Framtidens transportlösning
För att uppnå högt satta mål om trafikutvecklingen har några särskilt viktiga ställningstaganden gjorts i den översiktsplan som antogs redan 1998 och som uppdaterades 2010:
– Lunds stad byggs ut inom cykelavstånd.
– Bebyggelse utanför tätorten förläggs längs kollektivtrafikstråk med spårburen trafik.
I det attraktiva Lund är det självklart att korta resor i första hand skall ske med cykel eller till fots. Idag sker 43 %
av resorna inom tätorten med cykel. Ca 25 000 invånare
cyklar till centrum varje dag. Den kraftiga tillväxten i västra Skåne ställer även krav på ett modernare och mer
hållbart regionalt transportsystem. Dagens vägtrafiksystem är hårt belastat, och även om detta byggs ut kan
vägsystemet omöjligen ensamt kunna klara av att trafik-
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försörja den planerade bebyggelseutvecklingen. Därför
söker vi lösningar för att möta hållbarhetskrav såväl som
krav på ökad kapacitet.
I Lund började vi så tidigt som i slutet av 1980-talet
snegla på spårvagn som det trafikslag som skulle kunna
erbjuda oss ett svar på båda dessa problemområden. På
100 år har det i Sverige inte etablerats spårväg i en stad
som inte haft det förut så vägvalet var inte givet. Idag
har vi kommit så långt att vi verkligen tror att drömmen
kan bli verklighet. En förstudie omfattande en 5, 5 km
lång sträcka från Lund C till den nya forskningsanläggningen ESS är snart klar. Skånetrafiken har också ställt sig
positiva till att vilja trafikera sträckan.

Viktigast är att undvika fel beslut
Lunds ambitioner inom transportområdet skiljer sig förmodligen inte ifrån de flesta andra jämförbara kommuners, möjligen undantaget spårvägssatsningarna. Vem
vill inte utveckla den goda staden, promenadstaden, etc?
De flesta av våra beslut är förmodligen i meningen att de
leder till en hållbar trafikutveckling. Det viktigaste i Lund
är dock att det finns en konsekvens i trafikpolitiken som
gör att risken för större ”fel” beslut minimeras. Många bra
beslut kan omintetgöras av ett enda felbeslut. Genom
att den tydliga prioriteringen inom transportsystemet
genomsyrar inte bara strategidokument som LundaMaTs
och översiktsplanen utan även den politiska debatten
så är riskerna för allvarligare felbeslut små. Övergripande
gemensamma ställningstaganden skapar den politiska
atmosfär som krävs för att åstadkomma en verklig förändring av framtidens transporter.
Om du är intresserad att se närmare på Lunds sätt att
konkret jobba med trafikfrågorna, kom då till Gatukontorsdagarna 3–5 maj. Då får du en chans att se exempel
på genomförda åtgärder och också träffa tjänstemän
som dagligen jobbar med frågorna. <<

Håkan Lockby är Gatuchef i Lunds kommun.
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Kunskap och beredskap mildrar effekterna av

erosion
Erosionen kommer att bli ett av de stora miljöproblemen i världen, inte minst när forskarnas farhågor
om en havsytehöjning till följd av växthuseffekten
blir verklighet. Statens geotekniska institut är numera samordnare för erosionsfrågorna i Sverige. Nu
måste vi skaffa oss mer kunskap och beredskap för
olika situationer. Erosionskadecentrum i Ystad har
arbetat med frågan i flera decennier och Ystad var
först i Sverige med att uppmärksamma växthuseffektens betydelse för erosionen.
Av Erling Alm
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I södra Sverige finns många härliga sandstränder. Men det
är också här som kusterosionen utgör ett problem. Väderleksförändring och havsytehöjning kan öka skadorna av
den i och för sig naturliga erosionsprocessen.
Kusterosion är känd i Ystadstrakten sedan början av 1800
-talet. Erosionen ökade dock kraftigt under 1900-talet och
blev ett problem under 1950-talet. Förr var stranden ett värdelöst impediment. Dessutom låg bebyggelsen inte helt
nära stranden, och den erosion som förekom hade ingen
större betydelse för människorna.
Då semester infördes och människor började ägna sig åt
fritidsverksamhet, fick stränderna ett allt större värde. Dessutom hade erosionen på 1950-talet gått så långt, att infrastruktur, hus, vägar och ledningar, var hotade. Under 1960- och
1970-talen blev situationen allt mera dramatisk. Verkliga erosionskatastrofer inträffade med omfattande skador. Hus uppslukades av havet. Husägarna i Löderups Strandbad gjorde,
vad de kunde för att rädda sin egendom. Man dumpade sten,
betongklumpar och gamla traktordäck i havet för att rädda
bebyggelsen. Följden blev att den fina badstranden med
dynlandskapet förstördes och ersattes med stenslänter mot
havet, vilket ledde till kraftigt ökad erosion även på djupet.
Redan 1989 hölls en konferens i på temat ”Växthuseffektens inverkan på den kommunala planeringen”. Ystad var
då landets enda kommun med växthuseffekten på dagordningen. På 90-talet ledde kraftig erosion till att strandlinjen
inom Löderups Strandbad samt inom Hagestads naturreservat flyttades mer än 100 meter norrut. Två hus försvann
i havet. Intresset för kusterosionsproblematiken ökade markant. Under en följd av år besöktes platsen av många nyckelpersoner och massmedia hårdbevakade utvecklingen.
Sju sydsvenska kommuner inrättade Erosionsskadecentrum
(EC) då de fann att statens intresse för problemen var minst sagt
svagt. Till EC knöts ett ingenjörsvetenskapligt råd med forskare
från flera länder. EC omfattar numera 21 kommuner i flera län.
Efter ett intensivt arbete från Erosionsskadecentrums
och Ystads kommuns sida tog regeringen år 1995 ett beslut,
att sju miljoner kronor skulle satsas på ett erosionsskyddsprojekt i fullskala i Ystads kommun.
Hos den nya Miljödomstolen ansökte Ystads kommun
om att återföra eroderad sand till stränderna, s.k. strandfodring. Miljödomstolen biföll förslaget och fastställde villkor
för genomförande av åtgärderna. Detta blev Sveriges första
miljödom rörande strandfodring.
Efter omfattande påtryckningar från EC tillsatte staten en
utredning om samordning av ansvar för erosionsfrågor. Statens geotekniska institut, SGI, fick samordningsansvaret. SGI
dokumenterade på ett föredömligt sätt de kunskaper, som
fanns rörande erosionsfrågor.

Erosionsutställning
För att öka allmänhetens intresse för kustskyddsproblematiken och för att mera konkret belysa processer, metoder
för kustskydd m.m., har en erosionsutställning skapats. Utställningen är flyttbar och innehåller information i form av
filmer, sandprover, tekniska produkter för kustskydd mm.

Kustpolicy
Ystads kommuns har nu tagit fram en kustpolicy, byggd på
alla de erfarenheter, som man skaffat sig under årens lopp.
Policyn har antagits av kommunfullmäktig och kompletterats med en detaljerad och prissatt handlingsplan, som
numera utgör en bilaga till kommunens översiktsplan. <<
Läs mer på www.erosionsskadecentrum.se och www.swedgeo.se

Erling Alm är Direktör i Ystads komun med ansvar för bl
a kustskyddsfrågor. Ordförande i Erosionsskadecentrum.
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Tekniska lösningar
Hövder / badbryggor
Hövder är ett slags pirar, som byggs för att fånga upp den
sand, som förflyttas längs stranden.

Friliggande vågbrytare
Friliggande vågbrytare har ingen beröring med stranden.
De byggs av sten och fångar in den sand som förflyttas
längs stranden.

Strandfodring
Vid strandfodring återför man eroderad sand till stranden.
Idén är, att erosionen får fortsätta i den utlagda sanden, istället för att den befintliga stranden ska eroderas bort.

Uppbyggnad och armering av klitter
Ett viktigt skydd mot erosionsskador utgörs av strandvallar och klitter. Genom att på konstgjord väg bygga upp
strandvallar och armera dessa, ”hjälper man naturen”, som
sedan själv fortsätter uppbyggnadsprocessen. I strandvallarna planteras t.ex. strandråg. Genom vinderosion förflyttas sand, som fångas in av växtligheten. Härvid växer
strandvallarna och erosionsskyddet förstärks..

Mattor
Det finns en lång rad typer av mattor, som används till
skydd mot erosionsskador och som ett sätt att ”hjälpa naturen” att starta en uppbyggnadsprocess. Man använder
ofta textilmattor, som ibland är förpreparerade med frön
och gödsel.

Släntskydd
Att bygga släntskydd är kanske det vanligaste sättet att utforma skydd mot erosionsskador. Det vanligast förekommande är s.k. omvända filter. På en slänt, som inte är allt
för brant, lägger man en matta. På denna kan man sedan
placera lager av grus och stenmaterial. Det finaste materialet har man underst. Överst har man stora block som klarar
av vågkrafterna.
Vid utformning av släntskydd är förankringen såväl i nedre
som övre kant viktiga för beständigheten. Vill man inte störas
av konstruktionerna, kan de döljas med växtlighet
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”Tradition att underbudgetera snöröjningen”
Kung Bore håller på att släppa sitt ovanligt hårda grepp om landet. Köld- och snörekorden har duggat
tätt den gångna vintern, med exceptionella påfrestningar på snösvängen. Dålig snöröjning har väckt
många medborgares vrede och fyllt sjukhusens akutmottagningar med halkskadade. I Stockholm har
det kommit omkring två meter snö, ungefär lika mycket som en normal vinter i Luleå – Luleå har dock
inte haft särskilt mycket snö denna säsong.
Text: Jens Busch, frilansjournalist Foto: Barbro Larson

LULEÅ
plats för snöupplag i deta ljpla n

SKELLEFTEÅ
va r m sa n d i stä llet för sa lt

Medan det varit extremt mycket snö – och kallt – i stora delar
av landet, har Luleå haft en ganska normal snövinter. Ändå överskrids budgeten för vinterväghållning denna säsong.
– Det finns nog en tradition bland många kommuner att underbudgetera vintervägbudgeten. Vår budget ligger på 29 miljoner men vi brukar göra av med 34–35 miljoner, säger gatuchefen
Göran Gabrielsson .
I Luleå har man på senare år börjat rita in plats för snöupplag
när detaljplaner för nya bostadsområden görs upp.
– I småhusområden lämnar vi kvar snön så länge det går för att
slippa transporter. I nya områden reserverar vi nu plats för lokala
snöupplag på ett par hundra kubikmeter.
Snön inne i stan körs till ett upplag på 200 000 – 300 000 kubikmeter någon halvmil utanför stadskärnan. Att dumpa snö i havet är
inte aktuellt, det har inte gjorts sedan mitten av 1970-talet. Däremot
har man börjat diskutera mindre lokala deponier på strandområden:
– Anledningen är att vi får mycket klagomål på snöupplag som
ligger nära bostadsområden, säger Göran Gabrielsson.
Han tycker det är svårt att säga vad som är normal snömängd i Luleå:
– Det varierar så otroligt mycket. Allt mellan 140 och 250
millimeter i smält form är normalt, men dessutom varierar
snövolymen enormt. Förra vintern hade vi extremt stora volymer
eftersom det var kallt hela tiden så snön sjönk inte ihop. Då blev
snötippen full och vi fick hitta andra ställen att lägga snön på.
I de medborgarenkäter som Luleå deltagit i har betyget för snöröjning och halkbekämpning på bostadsgator sjunkit på senare år.
– Det beror på att vi faktiskt sänkt standarden där för att
lägga mer resurser på huvudgator och cykelvägar. Ändå får cykelvägarna lågt betyg, men det beror nog på att en cykel är så
känslig för snö, modd och is.

I Skellefteå snöade det 284 centimeter 2010. Och budgeten för
vinterväghållning överskreds med drygt 12 miljoner kronor.
– 2010 var det snörikaste året på 22 år, och nu i början av
2011 har det också kommit ovanligt mycket snö. Tillsammans
med kylan har det blivit väldigt stora volymer, säger Lars Pettersson, ansvarig för vinterväghållningen.
Skellefteå kommun, som till ytan är ungefär lika stort som
Skåne, har en stor snödeponi en halvmil norr om staden, förutom
några mindre lokala deponier – alla än redan överfulla. Samtidigt har gatukontoret effektiviserat bortforslingen av snö genom
att ha återinfört snöslunga för att lasta snön på lastbilarna.
– Det gör att snön komprimeras så att det går ungefär 30
procent mer snö på varje lass, säger Hans Andersson, teknisk
chef i kommunen.
Snöslungorna används också i småhusområden för att lägga
snön längre åt sidan.
– I princip ”blåser” vi snön till tomtgränsen så att kör- och
gångbanorna blir bredare.
Den sand som används är kross, 2–6 mm, som lagras vid
plusgrader i en sandsilo i ett bergrum. Därför behövs inget salt
i sanden, som annars kan frysa till klumpar. Den varma sanden
fryser fast i isen på vägarna och blåser inte bort lika lätt. Dessutom använder man åter väghyvlar i större utsträckning, vilket
också gör att halksanden får bättre fäste.

luleå
Invånare: Drygt 74 000.
Gatu- och vägnät: 60 mil + 3 mil isvägar.
Gång- och cykelbanor: 15 mil.
Snömängd 2010:
Budget för vinterväghållning: 29 Mkr.
Kostnad 2010: Cirka 35 Mkr. (473 kr/inv)
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sk ellefteå
Invånare: Nära 36 000 i staden, totalt nära 72 000 i kommunen.
Gatunät: 40 mil
Gång- och cykelbanor: 10 mil
Vägar utanför tätorten: 100 mil
Snömängd 2010: 284 cm
Budget för vinterväghållning av gatunätet 2010: 17,8 Mkr
Kostnad 2010: 30 Mkr. (417 kr/inv)

STOCKHOLM
beva k a de snötippa r

MALMÖ
tr e pr ior iter i ngsni vå er

I Stockholm har det denna vinter fallit omkring två meter snö.
Dessutom har den ihållande kylan gjort att snötäcket byggts
på allt mer. Mera normala vintrar följs snöväder ganska ofta
av blidväder.
Det här har gjort att kostnaderna för snöröjning förra året
blev 260 miljoner, i stället för budgeterade 155. Och början på
2011 har också bjudit på mycket snö.
För att kunna få undan all snö har Stockholms stad fått dispens att tippa snö i både Mälaren och saltsjön.
– Vi hade dispens för 800 000 kubikmeter denna säsong,
det motsvarar ungefär tre Globen! Men vi är på väg att slå i
taket så vi fick tillstånd för ytterligare 200 000 kubikmeter,
berättar stadsmiljöchefen Ted Ell.
De platser där snö tippas i sjön är bemannade eller stängda med bommar för att hindra obehörig tippning från andra
kommuner, något som tidigare förekommit.
Förutom sjötippningen har 550 000 kubikmeter lagts på 25
markdeponier i ytterområdena.
I innerstan finns inget utrymme för den undanröjda snön.
– Och det blir inte lättare av att det står 40 000 bilar parkerade på gatorna. Vi skulle gärna se att man planerade nya bostadsområden så att det åtminstone finns plats att ploga undan
snön. Det är ju också så att all snö som skottas ner från hustaken
till slut hamnar på gatorna, säger Ted Ell.
Högst prioritet har huvudgator och bussgator, och gångvägar kring knutpunkterna för kollektivtrafiken, medan bostadsgator har lägre prioritet.

Även Malmö fick sin beskärda del av snön denna vinter.
– Jämfört med de senaste 10 åren har det varit extremt på tre
sätt i vinter, det har kommit mycket snö, den kom på kort tid
och den har legat kvar länge, säger Erik Larsson, ansvarig för
snöröjning på gatukontoret.
Den normala beredskapen för vinterväghållningen i Malmö
drar igång med en jourgrupp den 1 november och handlar
främst om halkbekämpning. Denna vinter blev det i stället
snömängderna som ställde till problem.
– Det tog tid att få tag i entreprenörer med maskiner, eftersom alla kommuner runt omkring också behövde resurserna,
säger Erik Larsson.
Malmö har tre prioriteringsnivåer. Högst prioritet har bland
annat huvudgator, kollektivtrafikgator och cykelbanor. Därefter kommer större bostadsgator och sist bland annat villagator.
Snön tippas på 16 platser utanför city, bland annat på strandområden utefter Öresund.
– Det blir ganska långa transporter och det tar förstås tid att få
bort all snö när det kommer mycket på kort tid, säger Erik Larsson.
Att ansöka om dispens för att tippa snö i Öresund har inte
varit aktuellt.

stock holm
Invånare: Nära 850 000.
Gatunät: 156 mil.
Cykelbanor:
Snömängd 2010/2011: Omkring 200 cm.
Budget för vinterväghållning 2010: 155 Mkr.
Kostnad 2010: 260 Mkr. (305 kr/inv)

m a lmö
Invånare: Nyligen firat att det blivit 300 000 Malmöbor
Gatunät: ca 92 mil
Cykelbanor: ca 43 mil
Snömängd 2010/2011: Eller 2010:
Budget för vinterväghållning: 22 Mkr
Kostnad 2010/2011:
Eller 2010:
I stadskärnorna måste snön fraktas bort direkt, samtidigt som
många snödeponier blivit överfulla. Ett 20-tal kommuner och företag har begärt dispens hos Naturvårdsverket för att få dumpa snö
i sjöar eller havet. I två fall har Naturvårdsverket avslagit ansökan.
Kommuner och bolag som denna säsong ansökt hos Naturvårdsverket om att få tippa snö i sjö, hav eller vattendrag. Oxelösund och Ludvika har fått avslag, Ludvika har överklagat beslutet.
<<

STADSBYGGNAD 2 · 2011

27

TEMA stadens grönytor

Redan nu går det att se några tydliga trender som kommer
att prägla markanläggning och markskötsel under 2011.

gröna trender
Tydligare beställarstyrning
Här syns det att man inte minst i det offentliga satsar
resurser på bättre beställarstyrning och projektuppföljning, både i entreprenader och i egen-regi verksamheterna. Den politiska kartan i kommuner och
landsting ser delvis annorlunda ut nu efter valet och
det känns som att egen-regi utförande uppgraderas
ute i kommunerna, inte minst när det gäller arbeten i
den högre delen av värdeskalan.
I stora skötselentreprenader av lågpristyp känner
många beställare frustration över att avtalade villkor
och standarder inte respekteras utan att lågprisutförarna mer och mer försöker ”anpassa avtalet till verkligheten”. På detta följer också fler klagomål om att
arbetena inte utförs fackmässigt korrekt och åtgärder
i form av ökande kontroller och fler besiktningar av
opartiska besiktningsmän. I det sammanhanget är
det inte så konstigt att fler beställare gärna ser en
återgång av vissa tjänster till egen-regi utförande.

Färre extraarbeten i år
Förra vintern blev ruskigt dyr för offentliga och privata beställare i södra Sverige. Denna vinter ger ingen
lättnad, tvärtom. Mer än hälften av alla beställare av
grönyte- och fastighetsskötsel måste i år dra in på
icke-värdehöjande utbyten av markutrustning, och
renoveringsarbeten som återplanteringar. Inom skötselarbeten får man räkna med färre extrabeställningar, t.ex av föryngringsbeskärning av buskage, extra
renhållningsarbeten etc.

Högre pris på kompetent arbete
Priset stiger nu på kvalificerade entreprenadtjänster,
både i kommersiella kontrakt och i rena konsumententreprenader. Hantverkstjänster har t.ex blivit dyrare eftersom priskänsligheten minskat i och med RUT
och ROT-avdragen, en smygande prisökning har skett
sista året. Medan priset inte ser ut att stiga på enklare
servicetjänster utanför RUT-systemet, där tvärtom
alla nyetablerade enmansföretagare och företag med
tillgång till billig-arbetskraft från låglöneländer bidrar
till att behålla pristrycket även under 2011.

Allservice och nätverk ligger i tiden
Allserviceerbjudandena duggar allt tätare. Även om
inte småföretagaren 2011 fixar allt så är det inte långt
ifrån. Det är dyrt att hitta nya kunder men billigt att sälja mer till de redan befintliga. Att bredda tjänsteutbudet kommer att bli allt vanligare, liksom att samarbeta i
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små, lokala, informella nätverk. Småföretagaren behöver nätverk och bollplank men har egentligen för låga
marginaler för att betala mellanhänder för förmedling
av uppdrag och arbetstimmar. Ett sätt blir då att hjälpa
varandra på mer lösa boliner.

Affärsrisken större med á-priser
Affärsrisken i tjänste- och maskinentreprenader har
ökat under 2010 genom att allt fler ersättningar regleras med á-priser utifrån olika måttenheter medan
timbaserade löpande-räkningsarbeten minskar betydligt. Man får inte glömma bort hur stor multipliceringseffekten faktiskt är i á-prissatta arbeten. Ta ett
á-pris per år och m2. Det lilla felet per m2/gång ska
multipliceras med totala antalet m2 och med antalet
arbetsinsatser per år.
Hävstångseffekten är skrämmande stor om man tänker sig att ogräsrensning sätts till 2,50 kr/m2/gång istället för 4 kr/m2/gång, med fyra rensningar om året
och 150.000 m2 att rensa varje gång. 600.000 m2 om
året x 1,50 kr/m2/gång i skillnad är lika med 900.000 kr
i prisskillnad/år. Á-priser i stora kontrakt leder ofta till
underprissättningar som är omöjliga att hämta hem
enligt principen att man tar igen på gungorna vad
man förlorar på karusellen.

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

Tillväxt kräver rätt förutsättningar
Tillväxt är inte heller särskilt lätt i vår bransch. Arbete
finns det mycket av men det måste vara rätt sorts arbeten, på rätt plats, i rätt tid och med rätt samordning
och styrning. Organisk tillväxt är alltid att rekommendera eftersom den går långsamt och naturligt, i den
takt företagaren hinner med. Ett långsamt företagsbygge gynnas också av att branschen lever på relationsförsäljning och relationer tar tid att bygga upp.

Rena affärer bygger förtroende
Relationer kan däremot gå fort att förstöra. Ett sätt att
bränna broar är att ha orena affärer. 2010 har visat upp
sidor av bygg- och anläggningsbranschen som inte är
positiva. Tvärtom. 2011 är rena affärer en eftertraktad
och starkt nödvändig egenskap hos de entreprenörer
som vill arbeta med seriösa beställare. Precis som det
är viktigt att utföra ett fackmässigt kompetent arbete,
så är det viktigt att inte ha fingrarna i syltburken eller
understödja etiskt och juridiskt felaktiga beteenden.
Branschen behöver rena och raka affärer 2011. <<

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

En naturlig del av framtiden

Claes-Anders Malmberg, Grönytekonsult, Acama
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Kommunernas roll stärks i nya PBL
Sedan Plan- och bygglagens tillkomst 1987 har den setts över och ändrats flera gånger i olika delar.
Nu har ett samlat grepp tagits i och med den nya plan- och bygglag som börjar gälla den 2 maj.
Av Barbro Larson
Ett av huvudsyftena med den nya lagen är
att förenkla och förtydliga bestämmelserna
och göra lagen mer överskådlig. Flera nya
bestämmelser gäller miljö- och klimataspekter; bland annat understryks kommunernas roll i klimatarbetet. Kommunerna får
nu möjlighet att ställa miljö- och klimatkrav i
sina planer. Vikten av att säkerställa tillgången till grönområden förtydligas och möjligheterna till elektronisk kommunikation
samt hantering av avfall ska tas i beaktande
i planeringsprocessen. Byggnadsnämndens
ansvar över tillsynen blir tydligare då de
måste göra minst ett arbetsplatsbesök under byggprocessen. Allt detta innebär nya
arbetsrutiner i kommunerna. Ett nytt sanktionssystem införs, där sanktionsavgiften
går till kommunen, vilket ger möjlighet till
en effektivare tillsyn.
Tiden för att ta fram en ny detaljplan förkortas och processen förenklas genom att
kravet på planprogram slopas.
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Bygglovshanteringen ska ske i en mer
sammanhängande process, och redan i
bygglovet ska man pröva om krav på tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska gälla.
SKL anser att byggherrens ansvar borde förtydligas och stärkas ytterligare. Ett
sätt att ställa högre krav på byggherrens
ansvar är att kräva en certifierad arbetsansvarig för byggprojektet, något som
förbundet fört fram men som inte tagits
med i lagförslaget. Dessutom anser SKL
att Länsstyrelsens ansvar när det gäller
redovisning av statliga intressen behöver
förtydligas ytterligare.

Ny instansordning
Reglerna om instansordning för bl.a. ärenden enligt plan- och bygglagen ändras.
Huvuddelen av de PBL-mål som nu handläggs i förvaltningsrätt och hos regeringen,

kommer att handläggas hos mark- och miljödomstolen som ska ersätta de nuvarande
miljödomstolarna. Överklagade detaljplaner kommer att hanteras av domstolarna,
som dock endast har att pröva om detaljplanen strider mot någon rättsregel på det
sätt som klaganden har angett eller som
framgår av omständigheterna.
Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter som börjar gälla den 2 maj 2011.
Någon fullständig guide kommer inte att
föreligga till den 2 maj, men nu pågår intensiva utbildningsinsatser för att Boverkets medarbetare ska kunna svara på de
många frågor som förväntas komma.
Även kommuner, länsstyrelser och företag behöver utbilda sitt folk och redan
finns många erbjudanden på nätet om
mer eller mindre skräddarsydda PBL-utbildningar. <<
Artikeln baseras på underlag från Sveriges
kommuner och landsting, SKL, samt Boverket.

EHRENSTRÅHLE BBDO

Nu ser du toppen på
ett av Sveriges största
infrastrukturprojekt.

En av Sveriges mest imponerande infrastrukturlösningar löper från landets alla vattentäkter till alla
vattenkranar och från alla avlopp till reningsverken: VA-nätet. Alla dessa rör motsvarar fyra varv
runt jorden och har ett nyanskaffningsvärde på 400 miljarder kronor. Inte konstigt att de behöver
byggas, skötas och underhållas med omsorg. Det gör vi. Prata med oss, så berättar vi mer om
våra erfarenheter från till exempel Bromölla, Härnösand och Danderyd, eller besök svevia.se

Alltid på väg
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Ny höjdmodell

som hjälp vid klimatkriser
Regeringen har, på förslag från Klimat- och sårbarhetsutredningen, gett Lantmäteriet i uppdrag att ta
fram en ny nationell höjdmodell med hög noggrannhet. Den ska främst användas vid förebyggande
åtgärder och krishantering på grund av klimatförändringar och global uppvärmning.
Av Peter Larsson
Som huvudleverantör för datainsamlingen påbörjade Blom
Sweden AB det omfattande arbetet 2009. Det beräknas ta 4–5
år att skanna Sveriges 450 000 km2.
– Vi valde flygburen laserskanning på grund av de höga noggrannhetskraven. Men också för att laserskanning är den enda teknik som klarar att återge marken och framställa en noggrann höjdmodell även vid tät vegetation, säger Gunnar Lysell på Lantmäteriet.
Höjdmodellen ska främst användas som underlag för förebyggande åtgärder och krishantering på grund av klimatförändringar och global uppvärmning. Höjda havsnivåer, kraftig
nederbörd och höjda temperaturer kan ge konsekvenser som
översvämningar, jordskred, erosion mm. Men efterfrågan av
modellen har ökat även bland andra intressenter såsom statliga
verk, kommuner, byggentreprenörer, konsulter, skogsbolag,
försäkringsbolag m fl vilket också lett till en ökning av vidareförädling och produktutveckling.
Blom Sweden har för delar av projektet anlitat COWI, Metria och Sweco som underleverantörer.
– Sverige är till ytan ett av de största länderna i Europa. Det
ställer stora krav på planering, logistik och kommunikation att
skanna ett så stort land, säger Helén Rost som är kvalitetsansvarig för datainsamlingen.

Vädret är största hindret
Laserskanningen utförs från flygplan på ca 2000 meters höjd över
marken och resulterar i ett punktmoln med ca 0,5–1 punkt/m2
som redan täcker mer än 30% av Sveriges yta. Som mest har fem
flygplan stått till förfogande för projektet samtidigt. Under det
intensiva sommarhalvåret utförs arbetet dygnet runt, där väder
och vindar ständigt bevakas för att kunna ha resurserna på plats
där förhållandena är som mest gynnsamma. Vädret är den största
osäkerhetsfaktorn eftersom minsta lilla moln och för kraftiga vindar kräver att arbetet görs om. I Sverige är också snö, dimma och
översvämningar ett hinder för skanning.
Kraven på punkmolnet är att det ska göra det möjligt att
framställa höjdmodellen med ett medelfel bättre än 0,2m på
hårdgjorda ytor och bättre än 0,5 m i övrig terräng. Omfattande
kontrollmätningar utförs parallellt med skanningen i fält för
att kvalitetssäkra data. Kontrollerna har visat att kraven uppnås
mer än väl, vilket öppnar för en mängd olika tillämpningar.
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Hög kvalitet ger många tillämpningar
Lantmäteriet utför en klassificering av insamlade laserdata,
vilket innebär att man separerar de punkter som träffat mark
och vatten från övriga punkter. Den goda geometriska kvalitén ger flera möjligheter att vidareförädla data för de slutanvändare som ställer högre krav.
– Vidareförädlingen sker genom en noggrannare kontroll
och markklassificering där man ytterligare kan förbättra kvalitén i markmodellen och på så sätt få fler användningsområden
säger Helen Rost.
Exempel på områden där en kvalitetshöjning kan vara aktuell
är främst i tätorter där modellen förbättras vid t ex vägkanter, hus,
broar, murar och andra objekt som en automatklassificering inte
alltid återskapar på ett korrekt sätt. Det kan också vara nödvändigt
utanför tätorter att förbättra återgivningen av diken, stenmurar
och branta höjdformationer och på så vis skapa en bättre produkt.
– Vi märker redan en markant ökad efterfrågan, berättar
Hans Strandberg, affärsområdeschef på Blom. Det märks mest
kring vidareförädling för att komplettera och förbättra befintliga primärkartor och höjddata. Men också som underlag för
projektering och exploatering i alla dess former.
Lantmäteriet levererar endast markmodellen i grid-format samt
autoklassade laserdata, men gör därutöver inte någon kundanpassning av data. Antalet slutprodukter och användare kommer troligen att öka de närmaste åren. De vanligaste slutprodukterna, som
tas fram av vidareförädlare för höjdmodellen idag är höjdkurvor
och specialanpassade terrängmodeller för projektering, avrinningsanalyser, bedömning av översvämningsrisker mm. Man har också
påbörjat nya tillämpningar som att detektera diken i terrängen,
stenmurar, arkeologiska lämningar samt geologiska formationer.
Om man bortser från markmodellen (DTM) så finns ytterligare
ett stort värde i de laserpunkter som inte träffat marken och istället
träffat t ex vegetation, byggnader, torn, master och ledningar mm.
En s.k. ytmodell (DSM) är en produkt av dessa punkter, där både
byggnader och vegetation ingår och kan användas för sikt- och bulleranalyser samt simulering av t ex signaler inom ett mobiltelefonnät. Den kan också användas för att ta fram information över ett
skogsbestånd genom att bestämma antalet träd, trädarter, virkesvolymer, stamdiametrar och skogens tillväxt. <<
Projektet går att följa på Lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se)
Peter Larsson är projektledare hos NNH Blom Sweden AB

1. Ett punktmoln med ca 0,5-1
punkt/m2.
2. En ytmodell (DSM)
3. N
 uvarande status i projektet,
med gröna områden skannade och röda planerade för
kommande skanning.
4. En markmodell (DTM)
framställd ur NNH-data kan ge
värdefull information som man
inte ser i traditionella flygbilder.
5. Växlande väder kräver ofta
snabba omprioriteringar.
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Gemenskap i boendet eller ett privilegium för medelklassen – debattens vågor går stundtals höga om de olika försöken till bygg- och bogemenskaper runt om i Europa. Fenomenet
är relativ oprövat i Sverige, men intresset växer för dessa nytänkande aktörer.
Text och foto: Kerstin Kärnekull

Byggrupper förnyar
bostadspolitiken

www.bv-baugemeinschaften.de
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen
/baugemeinschaft/
www.wohnportal-berlin.de
www.hamburg.de/baugemeinschaften/
www.zusammen-bauen-lohnt.de
www.roskilde.dk/webtop/site.aspx?p=11433
www.lund.se/byggemenskap
Byggherre: Brf. UrbanaVillor genom: Ordförande
Kim Freimann, Christina Freimann, Cord Siegel,
Karin Larsson, Pontus Åqvist och Ylva S Åqvist
Ansvariga arkitekter: Pontus Åqvist och Cord Siegel
Medverkande arkitekter: Ulrika Connheim
Ansvarig landskapsarkitekt: Karin Larsson
Medverkande landskapsarkitekter:
Niels de Bruin, Ola Nielsen, Magnus Svensson
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i sverige finns många exempel på ”självgrodda”
bostadsgrupper i form av kollektivhus, ekobyar, seniorboenden och fritidsboenden. De har själva inte använt de
ovana begreppen byggemenskap eller byggrupp, men agerat som sådan. Gemensamt för de flesta är att själva processen varit lång och mödosam och att stödet från politiker och kommunala planerare varit litet eller obefintligt.
Runt om i Europa, kanske främst i Tyskland, skjuter
däremot ”bygg-grupper” och bogemenskaper upp som
svampar ur jorden, ofta med någon form av statligt eller
kommunalt stöd.
Trots de svenska kommunernas påtagliga ointresse
är förmodligen antalet aktiva grupper just nu större än
någonsin tidigare. I nästan varje kommun diskuterar
seniorer hur de ska kunna forma sitt eget önskeboende.
Det finns cirka 15 grupper av kollektivhusintresserade,
ofta med ett stort intresse för ekologiskt byggande. Men
samlad information saknas om projekt på gång och vem
man kan kontakta om man är intresserad.
Några enstaka kommuner i Sverige har faktiskt börjat intressera sig för bygg- och bogemenskaper. Flera har
varit på studieresa till Freiburg och blivit inspirerade,
exempelvis Lund och Upplands Väsby. Lund bjöd för
ett år sedan in intresserade till ett pilotprojekt i Södra
Råbylund. Man vill få till stånd en ”fri byggrupp” för
människor som vill bygga tillsammans och som dessutom vill driva en verksamhet knutet till boendet. Projektet är kopplat till ett statligt projekt fört att minska
bilanvändningen. Gruppen har träffats ungefär en gång
i månaden med start 2010.

Gapar över mycket
”Intresset har varit lägre än vi väntade oss”, säger Lena
Bengtsson, exploateringsingenjör i Lund. ”Nu måste de
själva organisera sig och bilda en formell grupp för att
driva projektet.” Det låga intresset kan kanske bero på
att det är ett ovant sätt att bygga och att det kan behövas
mycket information för att nå möjliga intresserade. Men
kanske de höga ambitionerna i pilotprojektet – att bygga
tillsammans, blanda verksamheter och boende och minska
bilanvändningen i ett enda projekt gör idén extra svårsåld.
Det kanske mest omskrivna exemplet på en svensk
byggrupp är Urbana Villor i Västra Hamnen i Malmö,
projektet som fick 2009 års Kasper Salinpris. Initiativet
kom inte från kommunen utan från en grupp arkitekter.
Några flyttade sedan in i husen.

En av arkitekterna, Cord Siegel, Haushild+Siegel
Architecture AB, har nyligen fått en markanvisning för
att utveckla och genomföra projektet Urbana Göteborg
– Byggemenskap, i Östra Kålltorp vid Renströmska
sjukhuset. Göteborgs stad har på flera sätt satsat på att
hitta nya former i bostadsplaneringen. Andra som just
fått markanvisningar är arkitekt Lillemor Husberg med
en uppföljare till Vigs ängar och föreningen Boihop, som
arbetar för fler kollektivhus för andra halvan av livet.
Exploateringschefen Peter Junker i Göteborg säger att
samarbetet med bygg- och bogrupper ställer annorlunda
krav på kommunen. Hur ska exempelvis de tidiga skedena
i ett projekt bekostas? Kan en byggrupp klara stadsplanekostnaderna eller behövs insatser från staden?
Det finns många olösta frågor för bygg- och bogemenskaper. Det viktiga och roliga är att intresset växer, bland
boende, hos arkitekter och projektledare och i kommunerna. De självgrodda grupperna är en ny typ av aktörer.
Dags att på allvar lyssna på dem – de kan bidra med mycket
nytänkande i bostadsbyggandet, bara de får en ärlig chans!

Stort intresse i Tyskland
I Tyskland kan den här typen av initiativ få stöd från staden eller delstaten. I Rheinland-Pfalz (se artikeln om Kollektivhus i Stadsbyggnad 5/2919). har delstatsregeringen
givit Röda Korset i uppdrag att informera och inspirera till
bogemenskaper. Över 40 grupper, inriktade på olika typer
av bogemenskaper för seniorer, träffas nu regelbundet.
Under förra höstens mässa Experimentdays i Berlin,
presenterades drygt 20 projekt i en utställning som lockade över 500 besökare. De ville antingen hitta en byggrupp
(Baugemeninschaft/Baugruppe) för att kunna utforma
sitt boende efter eget huvud tillsammans med en grupp
likasinnade eller en bogemenskap (Wohngemeinschaft/
Wohnprojekte) för att kunna bygga och bo i samverkan
med sina grannar.
Generationsövergripande, odogmatiskt, resurssparande, självbestämmande, solidariskt, ekoboende, passivhus,
bogemenskap, för HBT-personer var några begrepp på de
många skärmarna. Fyra olika banker eller stiftelser som
finansierar alternativ fanns också på plats.
– Bogemenskaper är ett viktigt inslag i bostadspolitiken, sade borgarrådssekreteraren Maria Krautsberger
när hon öppnade utställningen och seminariet ”Bogemenskaper – sexigt, billigt och tillgängligt?”
– Bogemenskapernas engagemang, deras vilja att samspela med omgivningen, deras inriktning på låga byggkostnader, god arkitektur och ekologi är skälen till att de
får politiskt stöd. De har en katalysatoreffekt, inte bara i
innerstaden utan också i förorterna.

Ett led i privatiseringen
Organisationen bakom Experimentdays har också startat Wohnportal Berlin, en plattform för bo- och byggemenskaper och med syfte att bidra till nya, innovativa
boendeformer. Via denna portal är det lätt att få överblick över de nära 200 projekt som är under planering,
byggs eller just är inflyttade i Berlin. Information finns
också på stadsbyggnadskontorets hemsida.
Det finns också kritiska röster. Sociologen Andrej
Holm menar i en artikel att satsningen på Baugruppen
i Berlin mer är ett sätt att sänka bostadskostnaderna för
medelklassen än att bidra till gemenskap och stadsutveckling. Han ser dem som ett led i en pågående privatisering
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och gentrifiering av staden, särskilt de centrala delarna.
Utvecklingen förstärks av att hyresnivåer och markpriser
stiger och låginkomsttagare tvingas flytta till Berlins ytterområden.
Byggrupper och bogemenskaper är vanliga också på andra håll i Tyskland, bland annat i Hamburg och Freiburg
(där många svenskar varit på studiebesök). I Hamburg
finns lång erfarenhet och ett aktivt stöd från staden genom
”Die Agentur für Baugemeinschaften” där varje grupp får
en kontaktperson som lots. Cirka 20 % av byggrätterna för
flerbostadshus är avsatta för byggrupper.

Checklista
Hamburg har också en checklista för hur grupper
kan samarbeta med kommunen och hitta finansiärer
och arkitekt. Efter ett antal samtal med stadens representanter kan en byggrupp komma med på en lista över
grupper aktuella för en markanvisning. Gruppen kan
också få ekonomiskt stöd till de första konsultkontakterna. Ett villkor för att komma vidare är att byggruppen hittar en kunnig byggprojektledare och en erfaren
arkitekt att samarbeta med.
I februari 2011 fanns 21 byggrupper på stadens lista
över Baugemeinschaften, fem inriktade på seniorboende
och 16 på åldersblandat eller ”generationsübergreifende”
som det heter på tyska.
I Hamburg finns många andra åtgärder som underlättar för bygg- och bogemenskaper. Dit hör att mark kan
anvisas till fast pris. De grupper som är intresserade, får
möjlighet att lämna förslag och sedan blir det en bedömning av kvaliteter, inte en fråga om vem som kan betala
mest. Processen är också anpassad till att det tar längre
tid för grupper att komma fram till beslut och avtal.
Eftersom många grupper vill satsa på bilpooler tillåter
staden också att antalet parkeringsplatser blir mindre än
vid vanliga bostadsprojekt.
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Danska pionjärer
Danmark är ett pionjärland när det gäller bogemenskaper (bofaelleskaber), satsningar på brukarinflytande i
byggskedet och ”tæt-lavt” byggeri med start på 1970-talet. Enligt Margrethe Kähler, bostadskonsulent på den
danska organisationen Aeldre Sagen, finns idag minst
500 bogemenskaper. De agerar på olika sätt, antingen
genom egeninitiativ eller som byggherreinitierade:
• ”Självgrodda” grupper är sina egna byggherrar i samarbete med arkitekter och andra konsulter.
• Ett allmännyttigt bostadsföretag ställer upp som
byggherre i dialog med de blivande boende.
• Ett projektledningsföretag som tar initiativ till nya
seniorbostäder och bjuder in intresserade.
– Skillnaden mellan de självinitierade och de som kommit till på initiativ av olika byggherrar har minskat, framhåller Margrethe Kähler. Numera är två tredjedelar av de
nya bogemenskaperna av den senare typen. Den danska
vanan att samarbete i partnerskap har medverkat till att
det inte behöver ta så lång tid från idé till inflyttning.
Roskilde kommun har valt en liknande strategi som
Hamburg, bland annat genom fyllig information till
intresserade grupper via hemsida och broschyrer, rådgivning i tidiga skeden, förmedling av lämpliga tomter
osv. I Roskilde finns 15–20 bofaelleskaber, de flesta tillkomna genom brukargrupper. I storstaden Köpenhamn
är läget besvärligare, eftersom det är ont om mark och
byggklara tomter säljs till den som är villig att betala
mest. Bogemenskaper, särskilt sådana som vill bo med
hyresrätt, har ingen möjlighet att konkurrera. <<

Kerstin Kärnekull är arkitekt och medlem av forskargruppen Bo i gemenskap/BIG.

Årskongress
i världsklass!
Linköping 7-8 september 2011
Får man säga att man vill bli bäst? Här i Linköping
tvekar vi inte. För vi menar att Sverige ska ligga på
världsklassnivå. Vi har en imponerande kompetens
och forskning. Vi har också en väl fungerande samhällsstruktur och bra infrastrukturer. Sedan gäller
det att ta klivet till nästa nivå – att uppmärksamma
visioner och dra fördel av alla innovationer lokalt,
regionalt och globalt.
Nu är vi extra stolta att kunna bjuda in till ett inspirerande
möte i världsklass. Höstens årskongress mixar fascinerande
talare med spännande ämnen och givande möten. Dessutom lovar vi att bjuda på något alldeles extra, där skratt
och igenkänning varvas med eftertanke och energikickar.

Onsdag 7 september
Under onsdagen fokuserar vi på övergripande samhällsbyggnad. Vi får lyssna till intressanta teorier och exempel.
Vi får också massor av smarta råd och kloka tankar. Kvällen
avslutas med exotiska festligheter, middag och mingel.

Torsdag 8 september
Torsdagen blir en djupdykning inom ett flertal högaktuella
ämnesområden. Eftermiddagen bjuder på ett inspirerande föredrag av Claes Hellgren, en av Sveriges mest
framgångsrika handbollsspelare genom tiderna och som
avslutning några intressanta studiebesök i Linköping.
Varmt välkommen till en årskongress som siktar mot
världsklass!
Läs mer på www.skt.se
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Notiser
Dags att nominera
Årets Kommunaltekniker och
Kommunaltekniska Projekt

Kommunaltekniska Föreningen utser varje år Årets Kommunaltekniker för att uppmärksamma en person som med professionellt och/eller ideellt arbete lyft fram kommunalteknikens
viktiga roll i samhällsbyggandet. De tre senaste åren har utmärkelsen gått till Kerstin Blom-Bokliden, SKL och Karin Åkerblom,
Uppsala och Anders Roth, Göteborg.
Dessutom utser föreningen varje år även Årets Kommunaltekniska Projekt för att uppmärksamma ett projekt som visat
på förnyelse och samverkan inom samhällsbyggnadsområdet. De tre senaste åren har utmärkelsen gått till Göteborg
och Mölndal tillsammans för projekt kring Mölndalsåns vattenströmning, Karlstadsbuss för innovativt arbete för att öka
kollektivtrafikresandet samt till AB Alingsåshems förnyelse av
1970-talsområdet Kv. Brogården i Alingsås.
2011 års kommunaltekniker och kommunaltekniska projekt
kommer att presenteras vid årskongressen i Linköping i 7–8
september. Ni kan även läsa om det i Stadsbyggnad.

Årets kommunaltekniker 2009 Karin Åkerblom och 2010 Anders Roth. Foto: Barbro Larson

Lämna förslag på nomineringar i båda kategorierna!
Kommunaltekniska Föreningen efterlyser förslag från medlemmarna rörande 2011 års utmärkelser. Förslag önskas senast 1 maj
till arbetsgruppens ordförande Bo Bäckström , AB Gavlegårdarna,
Box 456, 80106 Gävle. E-post: bo.backstrom@gavlegardarna.se

Boka in den 18-19 maj 2011
för Lantmäteridagarna i Göteborg
Bland årets programpunkter finns:
– genomförandefrågor enligt nya PBL,
– registrering vid källan,
– ny nationell höjdmodell,
– erfarenheter, finansiering och värdering av ägarlägenheter,
– ny mark- och miljödomstol,
– e-tjänster och förrättningsstöd.
Som inspiration bjuder Torbjörn Nilsson på erfarenheter om
organisation genom lagbygge.
Vi toppar med ett intressant studiebesök i Göteborgs hamn
och traditionell skaldjursafton.
Program skickas ut i mitten av mars.
Vi ses i Göteborg!
Lantmäterikommittén
PS Tipsa dina medarbetare som ännu inte är medlemmar.
Medlemmar betalar lägre konferensavgift.
Medlemmar som är yngre än 30 år betalar halv avgift.
Medlemsansökan kan göras på www.skt.se, näst längst
ner på startsidan. DS

3.600 inköpare och beslutsfattare i 290 kommuner
läser varje nummer av Stadsbyggnad.
Vill du påverka dem att välja din produkt eller tjänst?
Kontakta annonsavdelningen
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09
Mail: info@irmermedia.com
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Kalendarium
SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN KT

Datum

start

slut

Adress

Stad/Land

Plats

2011
Smtr MEX-kommittén

27 april

Gatukontorsdagar 2011

3–5 maj

16.00
Stortorget 7

Lund
Dalvik

Island

Göteborg

Stadsbyggnadskontoret

SATS årsmöte, Island

5–6 maj

Smtr Lantmäterikommittén

17 maj

Köpmansgatan 20

Lantmäteridagarna 2011

18–19 maj

Norra Hamngatan 12

Finlands kommuntekniska för. Årsmöte

19–21 maj

Göteborg

Wallenstamsalen

Åbo

Finland

Smtr MEX-kommittén

26 maj

Styrelsemöte (styr.ledam.+kom.ordf.)

26–27 maj

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag

9 juni

Smtr Trafikkommittén

14–15 juni

Smtr MEX-kommittén

14 juni

Smtr MEX-kommittén

24 aug

Styrelsemöte

6 sept

KommunalTeknik 2011

7–8 sept

NKS-möte

9 sept

Linköping

Estlands Kommunaltekniska För. Årsmöte

sept

Tallinn

Smtr MEX-kommittén

14 sept

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag

15 sept

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

22–23 sept

Smtr MEX-kommittén

12 okt

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag

20 okt

IFME Board meeting
Trafikdagar

16.00
Kalmar
Västervik
16.00
Linköping
Konsistoriegatan 7

Linköping

Crusellhallen

16.00
Holstebro

Danmark

24–28 okt

Johannesburg

IMESA 75th Jubilee
Conference

Prel
9–10/11

Uppsala el.
Västerås

16.00

Smtr Lantmäterikommittén

22 nov

Fleminggatan 4

Stockholm

Kommunala Lantmäteridagarna 2011

23–24 nov

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

Smtr MEX-kommittén

29 nov

MEX-dagarna 2011

30/11–1/12

Styrelsemöte med strategidagar

1–2 dec

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

8 dec

Polhemssalen

Jönköping
Elmiavägen 11

Jönköping
Västerås

2012
Stadsbyggnadsdagar 2012

febr/mars

Stockholm

NKS-möte

juni

Helsingfors

Gatukontorsdagar 2012

april

Lantmäteridagarna 2012

maj

IFME Board meeting

3 juni

Årsmöte FKT

4 juni

IFME Världskongress

4–8 juni

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

NKS-möte

Hösten

Finland

Luleå
Norra Hamngatan 12

Göteborg

Wallenstamsalen

Helsingfors
Helsingfors
Finlandiahuset

Helsingfors

www.ifme2012.com

Polhemssalen

Danmark

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

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

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

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

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

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

WEBB esri.se

TELEFON 0771-98 48 00
MEJL info@esri.se

