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Nya medlemmar

 ef t er en k all v in t er är sommaren i antågande, 
vilket betyder lägre energiförbrukning. det för 
tankarna till en av de största utmaningarna för 
fastighetsägare; nämligen att få ner kostnaderna 

för drift, bygg och media (energiförbrukning mm) i våra 
bostads- och verksamhetsfastigheter till en rimlig nivå.

I Höganäs kommun är vi så lyckligt lottade att vi har 
fjärrvärme i centralorten som kommer från spillvärmen 
av produktionen till järnpulver. detta har gett oss bland 
de lägsta värmekostnaderna i Sverige. Kommunens 
fjärrvärmebolag är helägt av kommunen och vinstmaxi-
meras inte. Kommande energikrav tvingar oss att bygga 
mer energisnålt framöver, men det finns en oro att 
detta ska elda på prisbrasan ännu mer.

aB Höganäshem är med i Skåneinitiativet tillsammans 
med drygt 100 andra kommunala bostadsbolag.  deras 
mål är natt sänka energiförbrukningen med 20 % till 
år 2016, basåret är 2007 – ett mål som kan bli svårt för 
många bostadsbolag på grund av höga ombyggnads-
kostnader i samband med besparingsåtgärderna.

en annan utmaning för oss fastighetsägare är därför 
att bygga nytt på ett miljövänligt sätt, med låg energi-
förbrukning, utan att få andra problem med våra fastig-
heter.Själv har jag installerat jordvärme och plöjt ner 300 
m slang i trädgården för att vara så lite beroende som 
möjligt av elleverantören. Under påskhelgen, när solen 
sken som bäst, fick jag börja återställa trädgården istället 
för att tillbringa fritiden på golfbanan. 

en tredje utmaning är hur vi ska locka nya krafter till 
vår intressanta bransch inom kommuner och bostads-
bolag när vi 40- och 50-talister går i pension. Vi måste 
marknadsföra oss mer i skolorna och berätta om våra 
intressanta jobb!

Jarmo Nieminen, Styrelseledamot och 
VD i AB Höganäshem. Ledamot i bygg- 

och förvaltningskommittén.

Gräv där du står!
l e d a r e



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.

TEKIS är en av
Sveriges största
leverantörer av
systemlösningar
för den kommunala
marknaden.

Koll på läget ger
snabba beslut

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.

Nya lösningar ger nya möjligheter till 
pålitlig och effektiv samhällsservice

Nytänkande Integration Flexibilitet
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SKL:s  i n iti ati v tas mot bakgrund av idrottens väx-
ande krav på nya och bättre arenor, främst kravlistor från 
Svenska Fotbollförbundet och från ishockeyn, men också 

bandy, basket och innebandy finns med bland de högröstade.
Frågan är politiskt mycket känslig – att i en mindre kom-

mun gå emot en stark och populär klubb kan ha ett högt poli-
tiskt pris. Flera kommuner är skrämda av klubbarna, de vågar 
inte ställa sig vid fronten, utan vill att SKL samlat skall ta figh-
ten mot klubbarna.

Alla politiker som hoppas på de nya, stora 
arenorna och på att bli en liten knappnål på 
PR-konsulternas kartor vet att elitidrotten inte 
kan fylla arenorna. De behöver få in en Bruce 
Springsteen eller en Lady Gaga ett par, tre gång-
er per termin för att det hela åtminstone skall 
sluta med nollresultat i stället för storförluster.

Men de nya arenorna börjar nu själva skapa en 
egen karta, en bild av något helt annat:

Av fylleri (Globen är på väg att bli av 
med utskänkningstillståndet), grov korrup-
tion och grov bestickning (Nationalarenan 
i Solna), konkurser (Västerås), slagsmål och 
misshandel (Södertälje i påskas) och spelande 
elitklubbar som trots mångmiljonförluster år 
efter år hålls under armarna av kommunerna.

Kommunernas sviktande ekonomi är ett 
av skälen till att motståndet mot idrottens 
krav nu skärps. När befolkningen minskar i 
de flesta av landets kommuner är det bara 41 
som tar emot alla de som valt att flytta och 
den enda kommun norr om Stockholm med 
positivt flyttnetto är Umeå.

De som flyttar är de yngre med akuta bo-
stadsbehov och som om några år kommer att 
kräva både dagis, skolor och omsorg. Flera 
av storstadskommunerna, inte minst Stock-
holm, ser med förtjusning på inflyttarna.

– Vi välkomnar alla med öppna famnen sade stadsbyggnads-
borgarrådet i Stockholm, Regina Kevius nyligen.

Det kommunerna välkomnar är nya skattebetalare, då finns 
hopp om en starkare ekonomi. Men att en ökad befolkning kräver 
både infrastruktur, dagis och skolor lyckas många storstadspoliti-
ker ännu förtränga. Den stora strukturella samhällsomvandling 
som omflyttningen innebär urholkar ekonomin i de kommuner 
som tappar invånare, men frågan är om det inte blir resultatet 
också för många av de stora.

Sakkunskap och professionalism kan sätta emot när drömmande politiker pressas mot väggen av machokul-
turer inom idrotten. Politikernas tilltagande rädsla och kamp mot en allt svagare kommunal ekonomi har 
tillsammans med de nationella idrottsförbundens krav skapat en politisk, ekonomisk och juridisk frizon. Kring 
arenorna har svensk lag satts på undantag.

Under våren har SKl, Sverige Kommuner och landsting tagit ett samlat grepp på problematiken. 

Av Kajsa Althén, frilansjournalist
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Finansiella hälsan sviktar
Sedan flera år arbetar ekonomen Hans Jensevik med företaget 
Svensk Kommunrating och gör detaljerade genomgångar av kom-
munernas ekonomi. Analyserna av ekonomin i Stockholm, landets 
största kommun, visade förra året att den finansiella hälsan sviktar.

– Ekonomin fungerar så länge kommunen har något att sälja. 
Man hankar sig fram på reavinster, vilket är möjligt bara under 
en kortare tid, påpekar Hans Jensevik. 

Analysen var så obekväm för stadens politiker sommaren 
2010 att de i ett långt brev hotade med stämning, ett hot som 
inte blivit verklighet.

– Det trodde jag inte heller, säger Hans Jensevik. Det har inte 
funnits anledning att justera analysen.

Politiker i både stora och små kommuner kämpar i dag förtviv-
lat mot samma spöke – effekterna på hemmaplan av den asiatiska 
ekonomiska expansionen. Det leder till en huggsexa om jobben, 
om skattebetalarna och till ekonomisk stagnation. PR-konsul-
ternas fraser om att ”sätta kommunen på kartan” anammas av 
skrämda kommunpolitiker som inte kan hitta konkreta lösningar 
på de strukturella problemen.

Ett av de veka halmstrån politikerna haft att klamra sig fast 
vid är idrotten. Elitklubbarnas hemmatcher kan generera full-
satta läktare och packade restauranger, kommunen ”finns på 
kartan” och när Melodifestivalen besöker den dyra arenan kan 
publiken vråla när Rolf Olsson ropar sitt hej Skellefteå!

Men elitidrottens intresse för kommunala investeringar börjar 
nu likna en dödskyss. Med Svenska Fotbollförbundet i spetsen 
ställer nu fler förbund allt orimligare krav.

– Jag fick intrycket att de trodde vi är Barcelona när förbundet 
var här och ställde krav på vår arena, säger en ledande politiker i 
en norrlandskommun med ett framgångsrikt elitlag. 

Kraven handlar om att erbjuda stora arenor med sittplatser 
(trots vikande publiksiffror), fasta plattformar för direktsänd 
TV, VIP-stolar och stora utrymmen för ”hospitality” (mingel-
ytor för särskilt inbjudna).

–För oss i Falkenberg blir kraven märkliga, säger Bengt 
Årsander på idrottsförvaltningen Fotbollförbundet kräver en 
pressläktare med 25 täckta platser med bord som har uttag för 
el och telefon/modem om vi ska vara med och spela i Super-
ettan,. Men vi vet ju att det är tre journalister som bevakar 
matcherna här, kraven är helt verklighetsfrämmande.

I Falkenberg har man redan investerat i ny belysning, det 
gick loss på 4 miljoner och man räknar med att den används 
6–7 ggr per år. Idrottsplatsen som stod klar 2002 kommer, när 
den skall uppfylla Fotbollförbundets krav, ha kostat kommu-
nen ytterligare 40 miljoner.

– Det är en stor investering som kan innebära att det byggs nytt 
i stället, säger Bengt Åsander. Då blir kostnaden 60 miljoner.

Arenor slukar resurser
Kraven på Falkenberg är dock i betydligt mindre skala än 
i Stockholm. Där byggs nu två nya fotbollsarenor. Hovet, 
som hyser ishockeyn, skall rustas upp för 150 miljoner. Den 
nya fotbollsarenan söder om Globen skall kunna ta 40 000 
konsertbesökare och lite längre norrut, i Solna byggs den nya 
Nationalarenan för 52 500 åskådare.

Samtidigt tillåts stora arenabyggen ta alltmer resurser inom 
stadsplaneringen i anspråk. Mark säljs ut i förhandlingsproces-
serna, trafikplaneringen dimensioneras för att vid de tillfällen en 
arena är fullsatt kunna klara tiotusentals besökare, upphandling 
och arkitektuppdrag sköts utanför de rutiner som normalt gäller. 

En idrottskrönikör i Dagens Nyheter summe-
rade utvecklingen inom kultur/idrott i höstas:

Hade landets lokalpolitiker lagt ned en 
gnutta av den möda man lägger på jätteare-
norna på att i stället se till att det fanns gott 
om replokaler, en anständig rockklubb, en te-
ater och ett bra dansgolv i varje stad skulle de 
kanske i en framtid få se stjärnor uppvuxna 
på hemmaplan. Som sporten lär ut: det finns 
ingen elit om det inte finns en bredd.

Att bredden inom idrotten nu får stryka 
på foten visar exempel i både Falun och Växjö 
där elitsatsningar innebär att damidrott och 
barn/unga sätts på undantag.

Men tysta och tystade tjänstemän inom 
både idrott/kultur och stadsplanering kan 
med hänvisning till långsiktighet och hänsyn 
till tredje man (medborgarna i stort) hävda en 
hållbar samhällsutveckling.

Tjänstemän inom både stadsplanering och 
idrott/kultur kan med sin sakkunskap bidra 
till en sundare utveckling. Politikerna kom-
mer att behöva båda stöd och bra argument. 
<<

FA k tA r u tA :
Från Malmö i söder med två arenor som tillsammans 
tar 39 000 besökare till Luleå i norr med 7 500 platser 
finns drygt 30 arenor, svåra att fylla med evenemang 
när lagen inte spelar hemmamatcher.

Den senaste arenan är Guldfågeln i Kalmar som invigdes 
i april och den största är den nya nationalarenan som 
byggs i Solna där anställda både i PEAB och kommunen, 
totalt 6 personer, kommer att åtalas för grova mutbrott.

I Sundsvall kan Norrporten ta 25 000 besökare, men det 
är inte många konserter som drar mer än knappt 4 000.

Många av arenorna går med stora förluster. På flera håll, 
som i Västerås, har kommunen tvingats gå in för att för-
söka få fram arrangemang sedan eventbokare gått i 
konkurs eller dragit sig ur. Det har blivit Melodifestival 
och hundutställningar. Västerås räknar med att bidra 
med 45,7 miljoner i år till Rocklundaprojektet, som rym-
mer flera arenor och idrottsanläggningar.



8 STADSBYGGNAD 3 · 2011

Linköping är SKT:s kongresstad 2011 och vi ger en fyllig presentation av staden i detta nummer.

Mångfald SoM i new York

Vad händer i Linköping?
•	 Stadskärnan utvidgas och växer över ån när Brandsta-

tionen flyttas till Kallerstad . Här lämnas då plats för 
linköpings nya port till centrum alldeles intill Stångån. 
Kallerstad kommer att bli en ny stadsdel med ett nytt 
högklassigt resecentrum, ny fotbollsarena och minst 5 000 
nya bostäder och ca 20 000 nya arbetsplatser.

•	 Östra länken (nybyggnad riksväg 35) blir en del i den yttre 
ringleden och en infart till linköpings östra delar. Vägen för-
bättrar framkomligheten och ger dessutom stora miljövinster.

•	 Övre Vasastaden byggs till stora delar om och får en in-
nerstadskaraktär med drygt 2 300 bostäder och ett stort 
antal arbetsplatser.

•	 Folkets Park , ett av stans mest attraktiva lägen, utvecklas 
och får 320 bostäder. 

•	 Folkungavallen och Tinnerbäcksparkeringen ger dessutom 
plats för ytterligare ca 600 nya bostäder.

•	 Berga utvecklas och ger plats för ca 300 nya bostäder.

•	 djurgården blir en ny stadsdel i en unik miljö intill Tinnerö 
eklandsskap. Här planeras hela 5 000 nya bostäder.

•	 Södra ekkällan bebyggs och försäljning pågår nu av ca 250 
bostäder. 

TEMA Linköping – Kongresstad 2011

Ett rikt idrottsutbud hör till det som 
ska lockande människor till Linköping. 
Här fotbollsarenan av White Arkitekter.
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Mångfald SoM i new York
en tätare stad som väcker känslor likt dem man får när man hör namn som Barcelona och New york 
– det är inga dåliga mål som linköping har satt upp för sin framtida utveckling. men så är mottot 
också ”staden där idéer blir verklighet”.

Av Tove Frisk   Foto: J Falk

 L i n kö pi n g vä x e r  som aldrig förr – snart bor här 150 
000 invånare och 2030 beräknas folkmängden 
uppnå 200 000 invånare. linköping har regionens 

yngsta befolkning och växer snabbast, något som kom-
munalrådet muharrem demirok gillar. Han har ansvar för 
stadns samhällsplanering, miljö och tekniska frågor. en 
ung befolkning ligger helt i linje med hans syn på sta-
dens attraktivitet och framtidsmöjligheter.

– det handlar det om attityder och kreativa miljöer. 
Tänk när du hör namn som Barcelona, New york – de 
väcker en speciell känsla i kroppen, ett pirr… det finns nå-
got som lockar. I första hand handlar det inte om politiska 
beslut i Stadshuset. Istället måste vi lyssna till människor 
och höra vad de vill ha. Vi måste få bort alla bromsklossar 
och våga tänka nytt. Nu kommer nya generationer, som 
vill sätta sin prägel på staden, annars flyttar dom.

– det känns fantastiskt spännande att få vara med 
och planera och utveckla vår stad just nu! linköping är 
Sveriges femte största kommun, men också en del av 
den expansiva Fjärde Storstadsregionen. ett regionalt 
samarbete ska leda till ökad tillväxt genom förbättrade 
kommunikationer, näringslivsutveckling, forskning på 
hög nivå och ett attraktivt boende. 

Samarbetet mellan linköping och Norrköping är oer-
hört viktigt för att regionen ska kunna vara attraherande 
och spännande. den gemensamma översiktplanen är 
ett unikt bevis för att samarbetet tas på allvar .

– I linköping pågår ständigt nya projekt för att utveckla 
staden i rätt riktning, konstaterar muharrem demirok. Vi 
är starka inom bland annat kommunikation, forskning 
och högutbildad arbetskraft. 

Historiskt har linköping vuxit ”på längden”, men den 
nya översiktsplanen tar ett helt nytt grepp. linköping 

kommer att bli en rundare, tätare och mer samman-
hängande stad, där markresurserna utnyttjas bättre. det 
möjliggör bättre kollektivtrafik och gång- och cykel-
trafik, med vinster ur både miljö- och hälsoperspektiv. 
Stadskärnan blir attraktiv, tillänglig och trygg. 

När en stad växer ställs krav på nya bostäder. Nya hus, 
bostadsområden och till och med hela stadsdelar står 
på tur. ett sätt att möta framtidens krav är att arrangera 
arkitekttävlingar som ska stimulera till nya inspirerande 
boendemiljöer och bra arkitektur.

ett annat framtidsperspektiv är att skapa en ”grön” 
stad. det sker dels genom en miljöinriktning inom forsk-
ning och företagande, dels genom att erbjuda en stad 
med parker, planteringar och grönområden.  

– För att nå våra mål är det oerhört viktigt med en bra 
omvärldsanalys och ett lyhört samarbete med univer-
sitet, näringslivet, byggherrar och andra aktörer, säger 
samhällsbyggnadsdirektör lars Hågbrandt. det ställer 
stora krav på engagemang och kompetens i vår egen 
organisation. Sist men inte minst är vi en serviceorgani-
sation för alla linköpingsbor. Vi ska lyssna och ta till oss. 

Nu planeras för linköping 2014 – en utställning med må-
let att visa upp en stadsdel från planering till färdig stadsdel. 

– Utställningen kommer att presentera det moder-
na, framåtsyftande och hållbara samhällsbyggandet, 
något som uppmärksammas i ett internationellt per-
spektiv. Och den ska visa att vi lever upp till vårt motto: 
linköping – staden där idéer blir verklighet.

att skapa attraktiva och kreativa miljöer för människor 
handlar om utbildning, teknologi, talang och tolerans.

I framtiden kommer det att finnas arbetsplatser 
med högza kunskapskrav och spetskompetens – det 
är en av nyckelfaktorerna för att generera tillväxt i den 
kreativa ekonomin.

– det känns viktigt att prata om stadsmångfald där vi 
erbjuder många olika alternativ för dem som vill bo eller 
redan bor och verkar i linköping, säger samhällsbygg-
nadsdirektör lars Hågbrandt 

– alternativen kan vara olika boendeformer, spännan-
de arkitektur, ett rikt utbud inom kultur och idrott, bra och 
trygg sjukvård, ett spännande stadsliv med intressanta 
mötesplatser, en arbetsmarknad för alla, stabila, innova-
tiva små och stora företag. vårt budskap för framtiden är: 
Bygg och utveckla ”Stadsmångfalden” .<<

Tove Frisk är kommunikatör i Linköpings kommun

Konsuln är ett nybygge med bank, 
handel och bostäder. 
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter.
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TEMA Linköping – Kongresstad 2011

Någonting har hänt i linköping. Vackra visioner har blivit verklighet, bland annat tack vare drivande 
krafter inom kommunen. Satsningarna har fokuserat på publika mötesplatser och redan 2009 
belönades staden med att bli utsedd till Årets stadskärna.
Av Barbro Edmark Wilén   Foto: Linköping city

B å de boen de och besök a r e har under de se-
naste åren sett  miljöer fräschas upp och mängder av 
nya mötesplatser. En offensiv och visionär kommun-
ledning är en förklaring, ett starkt samarbete mellan 
kommun, fastighetsägare och handlare är ett annat. 

Idag råder liv och rörelse i stadskärnan, även sedan butikerna har 
stängt, något som inte existerade för bara några år sedan. Trots stor 
konkurrens, har city behållit sin dragningskraft. Pälle Strångert, 
cityledare i Linköping, menar att förklaringarna är flera.

– Linköping har alltid haft en stabil och trevlig utveckling. Men 
för några år sedan hände det något. Vi fick visionära och drivande 
personer på kommunen, vilket skapade möjligheter till ett helt nytt 
samarbete. Fastighetsägare och handlare, tillsammans med kom-
munen, har definierat strategier och mål. Vi har fått en genomför-
andekultur som genomsyrar allt vi gör. Nu pratar vi inte – vi agerar!

Ett av de första, och största målen, var att bli Årets stads-
kärna.  Arbetet var mycket konkret, och handlade om att 
uppfylla tuffa kriterier.

– Samarbetet har varit oerhört stimulerande och utvecklan-
de, menar Ulf Johansson Lorin, avdelningschef för Stadsmiljö 
på Linköpings kommun. Idag talar vi med varandra på ett helt 
nytt sätt. Följden har blivit att vi nu kan växla upp våra gemen-
samma resurser, vilket gett ett påtagligt resultat. Vi har också 
tagit beslutet att möblera våra gemensamma ”rum” på ett bättre 

sätt. Priset ”Årets stadskärna” 2009 var en milstolpe, eller 
egentligen början på något nytt. Listan på vad som ska hända i 
centrala Linköping framöver är lång. 

Ombyggnaden av S:t Larsparken mitt i stan var startskottet för 
den stora förändringen. Här finns en park, intill den vackra S:t 
Larskyrkan, som tidigare doldes av förvuxna träd. Parken lockade 
knappast några Linköpingsbor, tvärtom! Den stora ombyggnatio-
nen skedde i ett samarbete mellan kommunen och kyrkan. Idag 
har parken blivit en ny och tilltalande mötesplats i staden. 

Flera av Linköpings gator och torg har fått ny beläggning, 
vilket också skett i ett samarbete mellan alla parter. När väl det 
arbetet inleddes, fick det följden att även stadens fasader fräscha-
des upp. Affärsstråket Tanneforsgatan, som är länken mellan de 
två torgen Trädgårdstorget och Stora Torget, är ett bra exempel. 
Hus som tidigare förfulade stadsmiljön, har nu istället blivit att-
raktiva fastigheter som förhöjer helhetsintrycket. 

Idag har samarbetet tagit ytterligare ett kliv. Föreningen 
Cityfastighetsägarna och Linköpings Cityförening har bildat 
bolaget Linköpings City AB, med Linköpings kommun som en 
samverkanspartner, berättar Peter Särud, VD och Cityutvecklare 
på det nya bolaget. En modern och attraktiv stadskärna innebär 
fler besökare. Det i sin tur leder till ökad omsättning, stigande 
fastighetsvärden, ökat utbud och utrymme för nya investeringar. 
Det här blir en positiv spiral som för utvecklingen framåt. 

linköping cit y

Mindre snack och mera verkstad



11STADSBYGGNAD 3 · 2011

Det nya bolaget formulerat fyra strategier som berör olika 
delar av stadskärnans utveckling. De fungerar som våra gemen-
samma ledstjärnor.

1. Den första strategin handlar om utvecklingen av den 
fysiska miljön. En vacker och väl fungerande fysik miljö 
drar till sig besökare. 

2. Den andra strategin vill utveckla stadskärnan som mötes-
plats. Staden ska ge utrymme för möten mellan människor 
– oavsett ålder, intressen, härkomst och läggning. 

3. Strategi nummer tre fokuserar på utveckling av stadskärnan 
som marknadsplats. Den ska vara ett alternativ till starka ex-
terna köpcentra. Och det ställer sina krav, för Tornbyområdet 
alldeles intill E4:an är Sveriges näst största externcentra efter 
Kungens Kurva. Men i Linköping har man inställningen att 
Tornby och stadskärnan kompletterar och stärker varandra

4. Slutligen den fjärde strategin, som handlar om utveckling-
en av besöksnäringen. Stadskärnan ska locka alla – inte 
bara stadens invånare, utan också människor från regionen 
och turister. Det ställer krav på vad vi har att erbjuda inom 
kultur, idrott och andra evenemang. 

Linköpings City genomför ett 50-tal evenemang och aktivi-
teter per år. 

linköping cit y

Mindre snack och mera verkstad
Stadsfesten, som vänder sig till såväl gammal som ung, är en 

av dem. Beachvolleybollturneringen mitt på Trädgårdstorget, 
då 200 ton sand dumpas ut på stenbeläggningen, ser ut att bli en 
återkommande tradition. 

Internationella matmarknaden, som fått Linköpingsborna att 
testa ett många nya smaker, är en annan uppskattad företeelse. 

Dessutom har Vinterljus, då staden får en mängd vackra och 
inspirerande ljussättningar, genomförts sex år i rad. 

Linköpingsborna väntar med spänning varje år på vad som 
ska ske, och går sedan man ur huse för att promenera den ca 5 km 
långa slingan med släkt och vänner. Detsamma gör man sommar-
tid, då hela staden blommar med fantasifulla temaplanteringar. 

– Vi har ett fantastiskt fint samarbete här i Linköping, menar 
Pälle Strångert. I och med att en styrgrupp tillsattes, med mandat 
att ta egna beslut, förenklades samarbetet avsevärt. Idag reser 
vi runt och föreläser en hel del om vårt gemensamma arbete. 
Intresset är stort och vi har ganska så enkla råd att dela med oss 
av. Lyft blicken! Våga sätta mål! Och framför allt – ha trevligt 
tillsammans! <<

Barbro Edmark Wilén är  copywriter hos Ariom Reklambyrå



12 STADSBYGGNAD 3 · 2011

Processen inleddes med att man samlade alla 300 an-
ställda för ett gemensamt analys- och utvecklingsarbete 
med målet att skapa en gemensam kultur. Hot och möjlig-
heter lyftes fram, likaså värdegrund och organisationens 
utformning. resultatet blev en gemensam skrift, ”Fram-
gångsboken”, som idag är en ledstjärna för alla medarbe-
tare. Speciellt värdefull är den för alla nyanställda, genom 
att den ger en förståelse för förvaltningens kultur.

miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig 
del i samhällsbyggandet. För att bli  framgångsrik måste 
man ha en organisation som tar tillvara medarbetarnas 
kunskaper och  genomsyras av samverkan. Två gånger per 
år samlas alla till gemensamma strategidagar med fokus 
på service och samverkan. man ska dela med sig av sina 
tankar, sitt kunnande och ta del av varandras kompetenser. 
Så skapas förutsättningar för ett prestigelöst samarbete. 

– Vi ser oss som en kunskaps- och serviceorganisa-
tion, säger samhällsbyggnadsdirektör lars Hågbrandt.  
Politiska mål styr vår övergripande planering, samtidigt 
som linköpings invånare styr vår vardag. Vi finns till för 
dem och vi söker ständig dialog. Jag brukar säga att vi 
ska ha stora öron och ögon. då har vi möjlighet att fånga 
upp önskemål och idéer. Vår kundtjänst, som dagligen 
möter kommunens invånare via olika kanaler, gör ett 
fantastiskt arbete. marknadsföring 
och information är andra priorite-
rade faktorer, för att skapa kontakt. 

det som skett i linköping har 
väckt stor uppmärksamhet runt om 
i landet och idag får man ta emot 
många studiebesök. Samhällsbygg-
nadsdirektören och hans kollegor 
är också ofta inbjudna att tala i olika 
sammanhang. linköping har gjort 
sig känd för sin något kaxiga inställ-
ning med ett tydligt mål. lars Håg-
brandt talar gärna om världsklass. 
men målet är ”Bäst i europa”.

– Precis så är det, konstaterar 
en nöjd lars Hågbrandt. alla medarbetare har ge-
mensamt diskuterat vad vi egentligen vill uppnå. Själv 
är jag en utpräglad tävlingsmänniska som är van att 
sätta höga mål. men om jag inte har alla med mig, 
faller det förstås. därför var responsen helt fantastisk. 
Vi drar oss inte för att klargöra vår målsättning, men 
med en stor portion ödmjukhet.

Om man vill bli bäst, ställs det höga krav på om-
världsbevakning. lars Hågbrandt klargjorde tidigt att 
framgångar runt om i världen är till för att lära av. där-
för genomför man en hel del resor och studiebesök, ett 
erfarenhetsutbyte som är en förutsättning för en kun-
skapsorganisation. likaså värderar man medarbetarnas 
idéer. Budskapet är tydligt – tveka inte att lyfta fram nya 
tankar!  Utbildning är en annan viktig förutsättning. Här 
har man kommit långt idag.

– Hos oss finns många olika kompetenser, konstaterar 
maria Söderberg, personalchef inom moS, men oavsett 
vad man arbetar med, vill vi att all vår personal ska få 
möjlighet att ständigt utvecklas. Inom kommunen finns 
både en ledarskaps- och en medarbetarakademi. För-
valtningen uppmuntrar medarbetarna att söka till dessa 
program. Om någon vill inrikta sig mot något nytt, kan 
man diskutera det med sin närmsta chef och eventuellt 
gå vidare på så sätt. 

lars Hågbrandt betonar vikten av en positiv arbets-
plats för att nå framgång och maria Söderberg håller 
självklart med. medarbetarundersökningar visar gene-
rellt sett bra värden. Hon ger några av förklaringarna. 

– Vi har en ovanligt jämnt spridd köns- och ålders-
fördelning, med representanter för olika faser i livet. 

erfarenheten visar att detta spelar 
en stor roll. många uppskattar att 
ha en variation bland sina arbets-
kamrater. Sedan handlar det om 
balans i livet, oavsett ålder. Vi ska 
ge såväl småbarnsföräldrar, som 
våra äldre medarbetare bra och 
stimulerande förutsättningar

– arbetet som inleddes för fyra 
år sedan är en ständigt pågående 
process, betonar lars Hågbrandt. 
Samhällsbyggande är ett stort an-
svar. När vi lyckas göra bra saker, 
är stoltheten stor bland våra med-
arbetare, men också hos stadens 

invånare. linköping har onekligen kommit långt. Idag 
vågar vi absolut kalla oss föregångare.<<

Barbro Edmark Wilén är copywriter hos Ariom Reklambyrå

2007 blev fem förvaltningar inom linköpings kommun en enda med namnet miljö och samhällsbyggnads-
förvaltningen (moS).  ett omfattande arbete inleddes, där honnörsorden stod som spön i backen; helhetssyn, 
effektivitet, förståelse, kompetens… Olika kulturer och arbetssätt skulle fogas samma. 

Av Barbro Edmark Wilén    

moS
”Vi vågar kalla oss föregångare”

TEMA Linköping – Kongresstad 2011

De fem förvaltningarna som 2007 bildade Miljö och samhälls-
byggnadsförvaltningen var Bygglovskontoret, Miljökontoret, 
Teknik - och samhällsbyggnadskontoret, Kommunlantmäteriet 
och Räddningstjänsten. 2009, då Räddningstjänsten organisa-
toriskt gick över till Räddningstjänsten Östra Götaland, mins-
kade antalet anställda från ca 300 till att idag vara ca 220. 

För den som vill flytta gods eller ta sig från en plats till en annan är det inte färdmedlet 
som är det intressanta. Det är behovet av en rörelse som är effektiv och som samspelar 
oavsett om det gäller godstransporter eller arbetspendling. 

Vectura är experter på transportslagsövergripande lösningar. Vi rör oss mellan hamn 
och flygplats, mellan väg och järnväg, mellan cykelbanor och bussfiler, och vi länkar 
samman dem för att hitta de mest effektiva och hållbara transportssystemen.  
Hur kan transportssystemen utvecklas i din kommun? Läs mer på www.vectura.se

Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur 
och rörelseplanering. Vectura löser komplexa transportutmaningar och 
står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Vi hjälper 
våra kunder att utveckla hållbara transportsystem och erbjuder tjänster 
inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt 
drift och underhåll. Vi är 1100 konsulter och finns på 40 orter i Sverige 
samt i Köpenhamn. 

Mellan väg och järnväg,  
cykelbanor och bussfiler, flygplatser och hamnar
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 l inköping är en grön kommun med ett aktivt och 
omfattande miljö- och naturvårdsarbete, styrt av kom-
munens naturvårdsprogram. Syftet med programmet 
är att bevara biologisk mångfald och hotade naturtyper 
samt förbättra förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv 

i den tätortsnära naturen. Under de senaste åren har omfattande 
restaureringar av stadens hagmarker, små vattendrag, rikkärr och 
kalktorrängar genomförts. Flera våtmarker och fågelsjöar har 
också restaurerats i den tätortsnära naturen. 

Kommunen genomför också åtgärder för att förbättra det 
rörliga friluftslivet, med  vandringsleder, informationstavlor, 
rastbord och grillplatser. Särskilt fokus läggs på att göra det enk-
lare för funktionshindrade att besöka attraktiva naturmiljöer. 
Tillsammans med det lokala föreningslivet genomförs årligen ett 
60-tal guidningar i naturen. Det kan vara allt från traditionella 
guidningar, som gökotta och orkidévandringar, till lite mer 
spännande aktiviteter som grottguidning, fladdermussafari eller 
vårens kosläpp i Tinnerö eklandskap.  

Ekarnas stad
I Stångådalen breder norra Europas största eklandskap ut sig. 
Det vackra landskapet domineras av gods och herrgårdar som 
binds samman med staden genom Stångån och Kinda kanal. 
En tur med M/S Kind längs kanalen genom Eklandskapet till-
hör en av landets vackraste naturupplevelser. Det gamla kultur-
landskapet med anor i järnåldern kräver sin årliga skötsel med 
röjningar och gallringar, men framförallt bete med kor och får. 
Utan bete växer ekhagarna snabbt igen och de gamla ekjättarna 
dör sakta utav granens och lövträdens skugga. Eklandskapet 
tillhör ett av de artrikaste landskapen i Europa. Här finns en 
osedvanligt hög koncentration av sällsynta och krävande arter 
av främst lavar, svampar och småkryp knutna till gamla ekar. 
Till de mest sällsynta arterna hör gammelekslav, saffransticka, 
läderbagge och dårgräsfjäril. Kommunen har prioriterat en stor 
del av resurserna för naturvård till Eklandskapet, både på kom-
munens egen mark och i samarbete med privata markägare.

tinnerö eklandskap
I 1996 års försvarsbeslut beslöt riksdagen att Linköpings gar-
nison skulle läggas ner. Garnisonens övningsfält på 1 340 ha 
väntade nu på ny markanvändning. I den fördjupade översikts-
planen för området ges förutsättningarna för att skapa en helt ny 
central stadsdel, Djurgården, mellan Linköpings universitet och 
Lambohov. I planen föreslås även att ett stort område skyddas 

Bara ett par kilometer från Stora torget breder norra europas största eklandskap ut sig, med gammelekar och 
hagmarker. Till ekarna hör en mycket säregen och sällsynt samling växter och djur. På cykelavstånd från staden, 
vid roxens södra strand, finns även en av Sveriges bästa fågellokaler, Svartåmynningens naturreservat.

Av Anders Jörneskog 

TEMA Linköping – Kongresstad 2011

Unik natur tillgänglig för alla

I förgrunden syns edhaga våtmark och i bakgrunden rosenkällasjön. 
Kring våtmarkerna finns vandringsleder, flera fågeltorn, brygga och 
gömsle anpassat för funktionshindrade samt grillplatser med ved. 
Foto: Göran Billeson
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som naturreservat. Det 7 kvadratkilometer stora naturreservatet 
”Tinnerö eklandskap kultur och natur” bildades i juni 2006. 
Flera av Eklandskapets största ekhagar med mer än 700 gammel-
ekar finns inom området. Dessutom finns ett av landets bäst 
bevarade forntida odlingslandskap från järnåldern inom reser-
vatet. De artrika ekhagarna, det forntida odlingslandskapet, det 
vackra pastorala landskapet samt det stadsnära läget gör området 
mycket attraktivt för det rörliga friluftslivet.

Under den militära epoken bedrevs ranchdrift med nötboskap 
på de stora ängarna runt Tinnerö. Det gamla kulturlandskapet 
har bevarat sin charm med vidsträckta betesmarker med gamla 
sparbanksekar och blommande träd och buskar. I Tinnerö 
ängar finns en stor koncentration av mycket välbevarade forn-
lämningar från järnåldern med gravfält, stensträngar, fornåkrar 
och husterrasser. Sedan kommunen bildade naturreservatet har 
omfattande röjningar, gallringar och stängslingar genomförts. 
Idag kan nästan hela området skötas på ett traditionellt sätt med 
bete av kor och får, vilket gynnar växter och djur samt synliggör 
de forntida lämningarna.

En viktig del i områdets restaurering var även att återskapa 
vattnet i landskapet. Våtmarker är biologiskt mycket rika mil-
jöer bl.a. för flera sällsynta fågelarter. Under 1800- och början 
av 1900-talet dikades många våtmarker och omvandlades till 
åker. Kring Tinnerö var alla större våtmarker dikade när kom-
munen tog över området. 2004 återskapades den 47 ha stora 
Rosenkällasjön. Ytterligare två större våtmarker, Frökärret och 
Edhaga våtmark, har också återskapats. Även reservatets största 
vattendrag Smedstadsbäcken har i betydande omfattning res-
taurerats. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Ett mycket rikt 
fågelliv, både sett till antal arter och individer, har hittat till-
baka till området. De stora vattenspeglarna ger även en vacker 
landskapsbild som uppskattas av Tinnerös många besökare.

För att underlätta för friluftslivet har 13 parkeringsplatser 
med informationstavlor uppförts. Från samtliga parkeringar le-
der markerade stigar ut i ängarna. Stigsystemet är drygt 20 km 
långt. I reservatet finns även ett finmaskigt nät av grusvägar, 
vilket passar bra för långa cykelturer. Ett stort antal rastplatser, 
eldplatser och torrklosetter finns spridda över området. Årligen 
genomförs ett 30-tal guidningar i samverkan med föreningar 
och djurhållare. Dessa bidrar till att skapa intresse för Tinnerös 
intressanta historia och artrika natur. <<

Anders Jörneskog är kommunekolog i Linköping

Tinnerö ängar är omtalat vackra. Under flera hundra år användes ängarna för hö-
skörd först under linköpings kungsladugård och därefter under Sturefors gods. 
Foto: Göran Billeson

Unik natur tillgänglig för alla
dårgräsfjärilen är eklandskapets egen dagfjäril. den flyger bara i eklandskapet 
söder om linköping och på Gotland. Foto: anders Jörneskog 

artikelförfattaren i sin rätta omgivning. Foto: J Falk
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STOCKHOLM
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MALMÖ

NORRKÖPING
LINKÖPING

Gemensam 
arbetsmarknadsregion

I linköping och Norrköping har kommunerna i ett unikt samarbete skapat en gemensam översiktsplan. den 
anger övergripande inriktningar och strukturer för framtida bebyggelseutveckling, transportsystem och mark-
användning i båda kommunerna. Översiktplanen är ett viktigt steg på vägen mot en ny, fjärde storstadsregion. 

Av Tove Frisk

Gemensam ÖP  
bästa verktyget

A m bi t ion e n  i  de n  gemensamma ÖP:n är att skapa 
hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i 
regionen. För att åstadkomma behövs ca 500 000 invå-

nare och 220 000 sysselsatta år 2030. Det innebär ca 75 000 fler 
boende och 35 000 fler jobb än idag. 

– Genom att planera tillsammans närmar vi oss visionen om 
en gemensam storstadsregion med två stadskärnor, säger Karin 
Elfström, översiktsplanechef i Linköpings kommun. En positiv 
utveckling i Linköping och Norrköping ger effekter i hela regio-
nen. Planens huvudstrategi är att de större tätorterna i regionen 
länkas samman till ett stadsnätverk, en stadsregion. 

I en större sammanhållen region får invånarna ett större och 
mer varierat utbud av arbets- och utbildningsplatser, men även 
bostäder. Näringslivet får tillgång till mer diversifierad arbets-
kraft samt en större lokal och regional hemmamarknad. 

Förtätning krävs
Planförslaget genomsyras av tanken att bebyggelseutvecklingen 
ska gå hand i hand med en utbyggnad av transportsystemet. 
Tillgängligheten till och inom regionen ska bli bättre En sam-
ordning kräver tätare bebyggelse och att målpunkter förläggs 
till stadskärnorna. Orter med goda förutsättningar för kol-
lektivtrafik kommer att prioriteras. Flera av dessa har redan 
pendeltågstrafik. I områden som är lättåtkomliga för gods-
transporter satsar men på att utveckla industri och logistik för 
godstransporter på vägar och järnvägar samt sjöfart och flyg.

– Tanken är att kommunernas mark och lokaler för regionalt 
betydelsefulla verksamheter ska betraktas som gemensamma 
resurser, sägerr Karin Elfström. Storstadsbranscher, industri, 
logistik, regionala handelsplatser och vetenskapsknutna sats-
ningar ska kunna lokaliseras till de mest konkurrenskraftiga 
lägena, oberoende av kommungräns.

Städerna först 
Högsta prioritet ges till Linköping och Norrköping. Här strävar 
man efter ökad befolkning och täthet. Utvecklingsorterna med bra 
pendlingsmöjligheter ska, enligt planen, utvecklas till attraktiva 
småstäder med allsidig service och inslag av arbetsplatser. Planen 
föreslår dessutom satsningar på vissa orter med attraktiva lägen i 
städernas närhet. I dessa är det särskilt viktigt att utblickar, vatten-
kontakt och intressanta omgivningar tas tillvara vid utbyggnad. 

Översiktsplanen betonar vikten av en utbyggnad av höghas-
tighetsbanor. Södra stambanan kan då utnyttjas för ytterligare 
regional trafik, vilket i kombination med expressbussar och 
lokaltrafik skapar konkurrenskraftig kollektivtrafik. 

Planen betonar också vikten av täta och snabba förbindelser 
mellan de två stadskärnorna, liksom till Stockholm och Göteborg., 
men även andra städer och utvecklingsorter ska bli lättare att nå. 

Betydelsen av framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, 
cyklister och kollektivtrafik i stadskärnorna framhålls. Stråk 
för effektiv kollektivtrafik, till en del spårburen, med hög fram-
komlighet och smidiga bytespunkter utvecklas i båda städerna. 

Linköping och Norrköping med omnejd har en rik och in-
tressant historia, något som Karin Elfström menar också har 
sin betydelse för att öka attraktionen.

urbana kvalitéer
I planförslaget talas också om upplevelserikedom, urbana kvaliteter 
och rekreativa värden. Intressanta upplevelsemiljöer kan i hög grad 
bidra till att skapa attraktiva boendemiljöer. I Linköpings äldsta de-
lar har vi karaktärsfulla stadsmiljöer, inte minst genom domkyrkan 
och slottet. Vi har också intressanta torg, parkmiljöer och Stångåns 
strand. I Norrköping utgör industrilandskapet, Motala ström med 
sina forsande vatten och rutnätsstaden innanför promenaderna 
unika miljöer som är starkt förknippade med stadens historia och 
identitet. Dessa arv gör stadsregionen intressant och upplevelserik.

TEMA Linköping – Kongresstad 2011

mot en fjärde s tors tadsregion
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Bakgrunden till den gemensamma översiktsplanen är att 
båda kommunerna behövde nya översiktsplaner. Eftersom den 
egna kommungränsen kändes för snäv, föll det sig naturligt att 
göra arbetet tillsammans. När så NUTEK, nuvarande Tillväxt-
verket, gav bidrag till projektet, resulterade det i att arbetet kom 
igång och att planen utarbetades relativt snabbt. 

Vi har haft hjälp av en konsult, WSP, med att ta fram samråds- 
och utställningshandlingar, berättar Karin Elfström, men kom-
munerna har också själva lagt ner mycket tid och engagemang i 
planarbetet. Det har funnits en gemensam arbetsgrupp. Och i 
ett tidigt skede av planarbetet tillsattes en politisk ledningsgrupp 
med bland annat presidierna i respektive kommunstyrelse och 
en tjänstemannastyrgrupp med kommundirektörerna och sam-
hällsbyggnads/samhällsplaneringsdirektörerna. Information och 
dialog har skett vid våra gemensamma kommunstyrelsesamman-
träden. Själva antagandebesluten innebar att kommunfullmäk-
tige i respektive kommun beslutade att anta planen i de delar som 
var tillämpliga för den egna kommunen. 

Den gemensamma översiktsplanen ses som del 1 av den obliga-
toriska kommuntäckande översiktsplanen i respektive kommun. 
Del 2 utgörs av de antagna översiktsplanerna för respektive stad. 
Del 3 kommer att utgöras av de landsbygdsplaner som för närva-
rande håller på att utarbetas i respektive kommun.

Kommunerna har gemensamt utarbetat en handlingsplan. 
Syftet är att föreslå strategier och åtgärder för att konkretisera 
och genomföra de punkter som redovisas i den gemensamma 
översiktsplanen. Med andra ord har arbetet bara börjat. I fram-
tiden kommer Linköpings och Norrköpings utveckling att gå 
tydligt hand i hand.<<

Tove Frisk är kommunikatör i Linköpings kommun

Fjärde storstadsregionen 
Fjärde Storstadsregionen utgörs av linköpings och 
Norrköpings gemensamma arbetsmarknadsre-
gion. regionen rymmer, förutom tvillingstäderna 
linköping och Norrköping, också ett stort antal orter 
av olika storlek och karaktär. regionen har 420 000 
invånare, 36 000 företag och 190 000 jobb inom 45 
minuters pendlingsavstånd. 

Näringsliv: ett varierat näringsliv med bland annat fö-
retag inom IT, miljöteknik, life science, högteknologisk 
industri, elektronik, livsmedelsproduktion, pappers- 
och förpackningsindustri, logistik och handel. 

Utbildning: linköpings universitet med 26 500 studen-
ter varav 5 000 studerar på Campus Norrköping. Sam-
arbetet mellan universitet och näringsliv har på senare 
tid bidragit till att det har vuxit fram ett stort antal 
mindre IT- och kunskapsföretag i båda kommunerna. 

Linköping 
yta: 1 400 kvadratkilometer 
Befolkning: 145 400 invånare 
Hur bor man: Cirka 90 procent av befolkningen bor i 
tätorter och 70 procent i staden. 

Norrköping 
yta: 1 500 kvadratkilometer 
Befolkning: 129 800 invånare 
Hur bor man: Cirka 90 procent av befolkningen bor i 
tätorter och 70 procent i staden. 
linköpings och Norrköpings invånare har en yngre 
genomsnittsålder än landet i övrigt, 39,3 respektive 40 
år, jämfört med 41 år.
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D e t är bar a t r e år  sedan apparna (=applika-
tioner/tillämpningar) revolutionerade mobil-
branschen.  det började i juli 2008 med 500 små-

program (appar) för alla som hade en iPhone. 
I dag finns det mer än 500 000 olika appar och det 

laddas ner en miljon appar varje timme.  det finns ap-
par för precis allt; kompass, pruttmaskin, spel, recept, 
rörelsedetektor, nödnummer, myggmedel, SOS-signa-
ler, färgskalor, tv, radio och mycket mycket mer. de nya 
generationerna mobiler har inbyggd GPS vilket gör att 
det också finns många appar för den som vill hitta när-
maste bensinstation, restaurang, toalett, museum el-
ler park.  det går också att få vägbeskrivning till vilken 
adress som helst i eniros telefonkatalog eller närmaste 
busshållsplats.  

– Vi använder telefonen på ett helt annat sätt än förut, 
säger andreas Sjöström, chef för it-konsultföretaget So-
getis appcenter. 

– Känslan är att man ständigt är uppkopplad. allt 
fler kommer att förvänta sig att det ska gå att utföra 
alla ärenden på direkten var man än är.  med mobilen 
i handen så kommer tusentals människor i systemköer, 
tåg, bilköer eller på restauranger att koppla upp sig för 
att beställa nytt boendeparkeringskort, avbeställa sop-
hämtningen eller boka tid i sporthallen. många drar 
paralleller mellan dagens appar och den frihetskänsla 
människor fick när telefonerna inte längre hade slad-
dar utan var mobila. men det handlar 
också delvis om makt och självkänsla. 

– appvärlden handlar helt och hål-
let om ego, säger Peter Sealey, docent 
i marknadsföring vid Claremont Gra-
duate University till tidningen USa 
Today. Vilken arbetsuppgift du än har 
i dag så kan du räkna med att tusen-
tals människor med en mobil i handen 
kommer att lägga sig i ditt arbete. det 
behöver inte vara negativt, tvärtom 
används appar redan nu för att för-
enkla och effektivisera arbetet.

I Storbritannien sparade man under 2009 in mer än 
två miljarder kronor genom att låta allmänheten an-
vända appar för att betala parkering, anmäla skadade 
vägar och klaga på vandalisering. apparna gjorde att 
telefonsamtalen blev färre, antalet trasiga parkerings-
mätare minskade och personalen slapp ägna timmar åt 
att försöka hitta exakt rätt plats där vandalerna slagit till.

I USa har flera stora städer redan infört olika typer av 
liknande klago-appar, i New york heter den ”NyC 311” 
och i Boston ”Boston’s citizens connect”.  Klago-appen 
för Pittsburgh kallas för ”iBurgh” och genererar redan 
200 GPS-märkta foton varje dag på övergivna bilar, graf-
fiti och trafikstockningar. Kostnaden för att skapa en app 

varierar extremt mycket. det bästa sättet är kanske att 
ordna en tävling där allmänheten skapar appen. I New 
york arrangerade man år 2009 en tävling där man lät all-
mänheten använda material från offentliga databaser till 
nyskapande appar. Priset var 20 000 dollar och resultatet 
blev 85 appar. 

Appar i stadsplaneringen  
apparna gör det möjligt att jobba på helt nya sätt.  

den nya tekniken gör att din mobil klarar fler saker än 
någonsin tidigare. Här är fyra sätt att använda appar i 
stadsplaneringen. de nya smarta mobilerna är på väg 
att ta över allt fler arbetsuppgifter som tidigare bara 
kunde utföras på en stationär dator. mobilernas inbygg-
da GPS, kamera och internetuppkoppling gör att det nu 
går att göra saker som var helt otänkbara för bara några 
år sedan. Vi är bara i början av app-revolutionen men 
det finns redan flera tydliga trender i hur de kommer att 
påverka din vardag.    

Ibland är apparna bara en annan version av datorpro-
gram du redan har i din dator, eller en enklare variant av 
en webbsajt. men oftast gör apparna att det tillkommer 
en helt ny dimension, det blir ett helt nytt sätt att arbeta. 
det handlar om allt från praktiska saker som att omvandla 
miles till kilometer till att lägga ut byggplaner i 3d.  

Effektivisera arbetet 
det finns tusentals appar som kan hjäl-
pa dig att effektivisera arbetet.   När du 
är utanför ditt kontor kan du använda 
appar för att snabbt kolla ord, utländ-
ska mått och faktauppgifter, det gör 
att du slipper ta med uppslagsböcker.  
med andra appar kan du mäta din has-
tighet eller hur långt du åkt/gått.  med 
en e-boksapp kan du ta med dig vik-
tiga pdf-filer och sedan läsa dokument, 
beslutsunderlag eller regelsamlingar. 
För att hitta rätt app behöver du ibland 
lite fantasi. det finns inget företag som 

skulle skapa en app för att mäta stora stenblock i parker 
men det finns appar för en mer kommersiell marknad: 
mäta soffor och möbler i hemmet. Om en kollega har 
mailat dig en bild av ett bostadsområde så finns det an-
dra inredningsappar som hjälper dig att ändra färger på 
hela kvarter på någon sekund. 

Några exempel på praktiska appar:  
•	Hectars	and	acres.	Omvandlar	hektar	till	kvadratkm.	
•	iHypsometer.	Mäter	höjden	på	träd	eller	hus.	
•	Lift	velocity.	Mäter	hastighet	på	både	hissar	och	fordon.	
•	My	measures.		Anteckna	mått	och	vinklar	på	foton.	
•	Pixelate.	Ändra	färgen	på	husfasader.			

För de flesta är appar bara beroendeframkallande spel som förvandlar folk till zombies vid sin 
mobil. men för dig som kommunaltekniker är apparna något helt annat. de kommer inte bara att 
förändra stadsplaneringen utan också miljontals människors sätt att se på och använda sina städer.  

Av Mikael Jägerbrand, frilansjournalist

Boosta ditt ego – pimpa* mobilen!

Fyra sätt att  
använda appar:

•  Effektivisera
•  Nätverka
•  Analysera och utvärdera
•  Informera och engagera



Boosta ditt ego – pimpa* mobilen!
* “Pimpa” har blivit synonymt med förbättra, snygga till. 
Ursprungsbetydelsen av “pimp” är hallick.  

•	 Ordet ”app” kommer från ordet ”applikation”. Ordet användes 
tidigare om specialiserade datorprogram men i dag bara om 
program i mobiltelefoner. 

•	 den första framgångsrika appbutiken, app Store, öppnade 
den 10 juli 2008 för iPhone-användare. 

•	 Under det första året skapades det 50 000 olika iPhone-appar 
som laddades ner 1 miljard gånger. 

•	 det finns tre stora konkurrenter i appvärlden; iPhone (apple), 
android (Google) och Windows Phone 7 (microsoft). 

•	 År 2009 lanserade Google en appbutik för android-användare. 

•	 Sedan 2008 har det laddats ner mer än 10 miljarder iPhone-
appar och 3 miljarder andorid-appar. 

•	 Under 2010 laddades det ner ungefär en miljon appar  
– varje timme. 

•	 det finns ca 350 000 olika appar för iPhone, ca 200 000 olika 
appar för android och ca 15 000 olika appar för Windows 
Phone 7. 

•	 de flesta appar kostar bara 7 kronor att ladda ner.  det finns 
också en stor andel appar som är helt gratis, 28 % för iPhone 
och 57 % för android. Fa

kt
a: 

ap
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r
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Samarbeta i nätverk 
Vid alla större projekt är det viktigt att snabbt kunna dela 
information inom arbetsgruppen.  de stora nätverks-
sajterna som Facebook, linkedin eller Ping har appar 
som du använder som komplement till sajten. Fördelen 
med att använda nätverksappar är framför allt du kan 
hålla dig uppdaterad om projektet var du än är. Ser du 
något du vill dela med dig av till gruppen så behöver 
du bara ta ett foto med mobilen och sen klicka på dela.  
Är	 fotodokumentationen	 viktig	 så	 kan	 du	 ladda	 ner	
en av många fotoappar som låter dig ”stämpla” bilden 
med mängder av information; datum, GPS-koordinater, 
hastighet etc.  Om ditt nätverk kommunicerar genom 
flera olika kanaler så finns det särskilda appar där du kan 
samla all info i en app. Några exempel på nätverksappar: 
•	Facebook.	En	enkel	variant	av	sajten.		
•	Linkedin.	Fungerar	som	sajten.	
•		Ning.	Sajt	där	du	kan	skapa	särskilda	nätverk	för	varje	

projekt. 
•	Twitter.		De	korta	meddelandena	funkar	bäst	i	mobilen.	
•		Bump.	Dela	med	dig	av	foton	och	kontaktinfo	genom	

att skaka på telefonen. 
•	Urban	rewiew	St	Louis.		Stadsplaneringsblogg	i	St	Louis.		

Analyser och utvärderingar 
apparna är på väg att skapa helt nya möjligheter för un-
dersökningar, analyser och utvärderingar. eftersom nya 
mobiler har inbyggd GPS går det nu att se hur invånarna 
rör sig i stadsmiljön. I San Francisco har trafikavdelningen 
skapat appen CycleTracks för att få information om när, var 
och hur invånarna cyklar.  Informationen ska man sedan 
använda vid planeringen för nya vägar och cykelbanor. 

liknande appar kan skapas för att till exempel ta reda på 
hur invånarna använder en park, var (och när) trafikköer 
uppstår eller vilka offentliga toaletter som är populärast.  
Om en app skapas med det uttryckliga syftet att ge statis-
tik slipper man en het fråga när det gäller den här typen 
av information: risken att integriteten kränks. ett alternativ 
till att göra en egen app är att använda sig av Gowalla eller 
Foursquare där användarna aktivt väljer att visa upp sig di-
gitalt.  med båda apparna finns möjligheten att till exempel 
skapa enkäter för användare som är på en bestämd plats.   

exempel på analysappar:  
•	CycleTracks.	Cyklar	i	San	Francisco.		
•	Gowalla.	Socialt	nätverk.	
•	Foursquare.	Användarna	tävlar	i	att	checka	in	på	platser.		

Informera och engagera 
det finns allt fler appar som är superlokala för den som 
på plats vill kolla vädret, leta upp närmaste restaurang, 
kolla när nästa buss går eller se om några kompisar är i 
närheten. När det gäller att informera allmänheten om 
planer på förändringar i stadsbilden så finns det stora 
möjligheter med nya mobiler. man kan till exempel tänka 
sig att göra appar där man på plats vid ett bygge håller 
upp mobilen och kan se hur det kommer att se ut. Vid 
mer kontroversiella förändringar i stadsbilden så kan man 
till och med skapa flera olika förslag. den mobila tekniken 
ger också större möjligheter att engagera allmänheten. 
I storstäderna i USa har man redan appar där invånarna 
rapporterar in trasiga gatlyktor och graffiti.  men det är lika 
enkelt att skapa en app där invånarna kan lämna förslag 
på vad de vill ändra.  <<
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Låt apparna bli din 
stadsguide

det finns mer än en halv miljon 
appar - och de flesta har inte det 

minsta med stadsplanering att göra. 
Vi har därför valt ut 11 olika exempel 

på appar som påverkar vårt sätt att an-
vända stadsmiljöer.

layar Gratis (iPhone & android) 
När du håller upp mobilen låter den här ap-

pen dig se omgivningen. Genom att välja till 
exempel ”park” eller ”bibliotek” så får du upp 

information om var det närmaste ligger. den 
flexibla appen låter företag och myndigheter 

själva skapa egna alternativ.  

Gowalla Gratis (iPhone & android) 
en av flera geo-appar som använder mobilen inbyggda 

GPS och låter användarna ”checka in” på olika platser.  en 
spännande funktion är att affärsägare, kommunkontor eller 

parkförvaltning kan skicka meddelanden eller erbjudanden 
till den som är på plats - och checkar in.   

Boston citizens connect Gratis (iPhone & android) 
I Boston kan invånarna rapportera in klotter/graffiti, trasiga gatlyktor 
samt potthål och tjälskador. med hjälp av appen tar man en bild, 
fixar adressen via GPS och skickar sedan in en anmälan.  När felet är 
åtgärdat får man ett meddelande.  

Public toilets Gratis (iPhone) 
Hitta närmaste offentliga toalett i de flesta av europas största 
städer.  många av de mer än 50 000 toaletterna har betygsatts 
av tidigare besökare.  

Parkering Göteborg Gratis (iPhone) 
en app som hjälper bilister att hitta en ledig parkeringsplats i Göte-
borg.  Har både karta, prisinformation och är ständigt uppdaterad 
med antalet lediga platser.  

Trees near you Gratis (iPhone) 
den här New york-kartan visar både var du själv befinner dig –
men också stadens 500 000 träd.  du kan zooma in och se detaljer 
om vartenda träd.   

CycleTracks Gratis (iPhone & android) 
I stället för att göra undersökningar eller trafikmätningar för att 
kunna planera för cykelvägar så valde San Francisco att skapa en 
cykelapp.  När användarna har gjort en cykeltur skickas information 
om rutt och klockslag till gatukontorets dator.    

Nearest tube & subway 15 kr (iPhone) 
Företaget acrossair har skapat 3d-vägvisare till tunnelbanorna i både 
london, New york, Washington, Barcelona och madrid.  man håller 
upp mobilen och får vägbeskrivning som 3d-skyltar i själva bilden.    

Västtrafik Gratis (iPhone) 
en av de första kollektivtrafik-apparna i Sverige.  du kan söka buss- 
och spårvagnstider, kolla på kartor och få upp en lista på ”nästa 
avgång” från hållplatsen där du står. det går också att betala biljett 
direkt från mobilen.  

NyC 311 Gratis (iPhone) 
den här appen hjälper New york-bon att klaga på nästan allt; graffiti, 
kabel-tv som inte funkar, dåliga restauranger, trasiga parkeringsmä-
tare, skadade träd, lösa djur, trasiga busshållplatser och det går till 
och med att rapportera kvarglömda prylar i taxibilen.    

Wallander Gratis (iPhone)  
med hjälp av mobiltelefonens inbyggda GPS kan du göra en guidad 
vandring till alla de viktigaste Wallander-platserna i ystad.   

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

Läs mer om hur enkelt det är på maetcenter.com

Spartips till landets kommuner

Utmana oss 
på mätning

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

KLARA

FÄRDIGA 

KÖR 

Springyrör, 360° självåterställande skyltrörsystem.
Monteras med standardfundament och standardrör. 
Krocktestat i 70 km/h och över 700 vikningstester utan 
anmärkning. För mer info ring Pekuma på 0370-47 200 
eller gå in på www.pekuma.se
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Årets stadsbyggnadsdagar fokuserade på hur vi går från vision till verkstad i stadsbyggandet. Informativa och in-
spirerande föreläsningar varvades med handledda gruppdiskussioner. Vi inledde gruppdiskussionen med att ställa 
frågan när blir stadsbyggnad inte som vi vill, varför blir det inte som vi vill och vad kan vi göra åt problemen? 

Av Emma Karlsson 
Foto: Royne Sösderström.

fr amtidsinrik tade s tadsbyggnadsdagar

recept för en bättre stad

Gemensam målbild
Grupperna såg ett problem i att olika aktörer inom stadsbygg-
nad arbetar mot olika mål. Idag råder ofta ett sektortänkande 
där oliks intressenter mest ser till sin 
egen personliga vinst. Marknaden 
styr i alltför stor utsträckning utifrån 
att nå snabba avkastningar, vilket 
leder till konflikt mellan långsiktig 
och kortsiktig tänkande i stadspla-
neringen. En orsak till detta tros vara 
okunskap om hänsynsaspekter utan-
för det egna arbetsområdet, samt en 
otydlig gemensam vision. Ett sätt att 
motverka detta kan vara att gemen-
samt planera mot en tydlig vision, där 
marknaden är med. Tillsammans kan man därutöver formulera 
gemensamma krav att förhålla sig till, exempelvis om att gene-
rera samhällsnytta med sina projekt etcetera. 

Ökad kunskapsspridning
Det behövs ökad kunskapsspridning mellan olika aktörer i en 
stadsbyggnadsprocess. Detta kan uppnås genom bättre metoder 
för dialog och genom ett processinriktat, och gränsöverskri-
dande arbetssätt. Ett steg i denna riktning skulle kunna vara 
att samordna förvaltningar och att på så sätt undvika att subopti-
mera specifika frågor. 

Tydligare arbetsfördelning
Rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän, och privata aktörer 
måste bli tydligare. Det ska finnas en transparens och tydlighet i de 

beslut som fattas. Detta skulle kunna beskrivas 
i ett gemensamt styrdokument som tydliggör 
organisations- och beslutsvägar. 

Ökat politiskt stöd
Översiktsplaneringen ska i större utsträck-
ning fungera som ett gemensamt politiskt 
instrument. I många fall fattas beslut i kom-
muner som strider mot översiktsplanerna 
därför att man inte vågar motverka en lokal 
tillväxt eller initiativ på orten. För detta krävs 
politiskt mod att stödja översiktsplanen men 

också ökad kunskap. Våra politikers kompetens måste höjas kring 
både stadsplanering och regional utveckling. 

Därför blir det inte som vi tänkte:
•	 sektortänkande 
•	 marknaden styr 
•	 okunskap
•	 otydliga mål 
•	 otydlig rollfördelning 
•	 ö-planen följs inte 
•	 inkompetenta politiker
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Fr AmTIdSbILdEr
Den andra uppgiften som tilldelades deltagarna bestod i att 
diskutera kring framtidsscenarion rörande politik (medska-
pande i stadsplanering), resande, disponering av ytor och 
boende. Deltagarna delades in i mindre grupper och gavs 
uppdraget att redovisa hur ett utvalt område skulle förändras 
framtill år 2050. Detta blev resultatet :

Politik och medskapande dialog
År 2020 tror man att stadsplanering kommer att ske på plats. Man 
kan också se fler projektorganisationer, kunskap kommer att bli en 
vara. Man tror också på ökad flexibilitet i stadsplaneringsprocesser.
Kommunen kommer att utforma en ny kommunal organisation 
med fler vägar in. Nyttjandet av digitala verktyg och sociala medier 
kommer att öka. Vi kommer att se ökat medborgarinflytande i stads-
planering genom modern teknik som digitala folkomröstningar. 

resande 
I framtiden kommer vi att cykla i allt större utsträckning. Vi 
kommer också att lagra den rörelseenergi som genereras och 
nyttja den till att driva apparater av olika slag. 
V i går mot ett allt mer virtuellt resande. Möten kommer i större 
utsträckning att ske på nätet och det är troligt att också det offent-
liga rummet i allt större utsträckning utvecklas för digitala möten. 
Framtidens fordon är lätta, uppladdningsbara och tysta. Om 20 
år kommer de också att vara betydligt mer miljöanpassade, vissa 
komponenter är kanske komposterbara.
I staden kommer smarta parkeringsplatser att utvecklas som är 
mindre, och anpassningsbara. 

disponering av ytor i staden i framtiden
Grupperna ser en positiv utveckling av grönområden i fram-
tidens städer. I takt med att städer förtätas och ökar i storlek 
finns också ett ökat behov av grönområden för rekreation. Vi 
kommer att hitta rum i rummet, och de nya grönområden som 
skapas kommer att ha god tillgänglighet. Ljud- och ljusdesig-
nade parker kommer stort.
Teknikens utveckling kommer att prägla utformningen av grön-
områden, exempelvis genom 3d hologram i fullskala. Gröna tak 
och gröna väggar kommer att finnas i normalproduktion. Staden 
kommer att omvandla kvartersmark så att alla har en mindre 
”pocketpark”. Vi kommer också att se fler kolonilotter, fler frukt-
träd och buskar. Vi kommer att se en ökad andel självproducerande 
och en ökad valfrihet. 
Marknadsvärdet kommer att öka i innerstäder och det kommer att 
bli dyrt att bygga på odlingsbar mark. Vi kommer att se en ökad 
effektivisering av marker. Jordbruket kommer att flytta in i staden 
och på landsbygden kommer det att få nya utvecklingsmöjligheter. 

Framtidens boende
Interiört kommer vi att se alltfler flexibla lösningar. Framtidens 
bostäder kommer att ha flexibla, flyttbara innerväggar. De kom-
mer att vara fyllda av ny teknik, ha smart interiör och smarta 
textilier. Gruppen tror också att de kommer att vara fjärrstyrda. 
<< 

Emma Karlsson är industridesigner och ledde en workshop under 
Stadsbyggnadsdagarna i februari.



Stadsbyggnadsvisionen är namnet på ett arbetssätt som 
i projektform utvecklar Jönköping som stad från tanke till 
handling. Visionen är en del av projektet den Goda Staden 
och inrymmer fyra huvudsakliga utvecklingsområden; 
Stadens liv och innehåll, Förnyelse i stadskärnan, Förnyelse 
kring munksjön och Stadens hållbara kommunikationer.

Jönköping är en växande kommun med drygt 127 000 
invånare och en befolkningstillväxt på cirka 1 000 per-
soner/år. För att Jönköping ska förbli attraktivt, behövs 
bättre tillgänglighet och minskad miljöbelastning från 
bilresandet. målet är därför att resorna i Jönköping i större 
utsträckning ska ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik. 
Jönköpings kommun har som mål att antalet resor med 
kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) 
ska dubbleras till 2020. Förtätning av boende och arbetan-
de i bra kollektivtrafikstråk är ett sätt att underlätta detta.   

– När staden växer med flera invånare och nya verk-
samheter måste resbehoven kunna tillgodoses med bra 
allmänna kommunikationer. det är en viktig utgångs-
punkt i hela vår fortsatta planering och inte minst med 
vårt gedigna arbete med Stadsbyggnadsvisionen, säger 
ann-mari Nilsson, kommunalråd i Jönköpings kommun. 

en stor satsning görs för att förbättra kollektivtrafikens 
kapacitet och attraktivitet inom Stadsbyggnadsvisionen 
har ett handlingsprogram för kollektivtrafiken i Jönköpings 
kommun tagits fram. Programmet innehåller ett stort antal 
åtgärder kring hur kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och 
konkurrenskraftig. Åtgärderna avser framkomlighet, linje-
sträckningar, turutbud och turtäthet, marknadsföring och 
informationsinsatser. Åtgärderna är indelade i tre etapper 
under perioden 2010-2030. I en första etapp ökas turtät-
heten för citybusslinjern. och på flertalet tätorts- och för-
ortslinjer. Vissa tätortslinjer läggs delvis om för att minska 
restiderna till frekventa resmål och för att förenkla och 
effektivisera linjenätet. För att klara detta vidtas också åt-
gärder för bättre framkomlighet för kollektivtrafiken.

Handlingsplan
Även	en	Handlingsplan	för	hållbart	resande	har	tagits	fram.	
den innehåller konkreta åtgärder inom åtta områden som 
ska förbättra information, dialog och marknadsföring kring 
hållbart resande. målet är att påverka människors resval så 
att	 resandet	med	 kollektivtrafik	 och	 cykel	 ökar.	 Även	 ef-
fektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller 
samåkning räknas som hållbart resande.

Åtgärderna omfattar arbetspendling, skolvägar och 
en ny resepolicy för tjänsteresor för anställda inom 
Jönköpings kommun. riktad marknadsföring görs 
i områden där potentialen för cykling är god, i sam-
band med infrastrukturell åtgärd, i samband med flytt, 
till bilister i biltäta områden där kollektivtrafikförsörj-
ningen alternativt cykelmöjligheterna är goda samt 
till boende i områden som visat sig vara förändrings-
benägna gällande resvanor. << 

Josephine Nellerup är samhällsbyggnadsstrateg vid Stads-
kontoret i Jönköping

Projektet Den goda staden
Vägverket, Banverket och Boverket arbetar sedan 2005 tillsam-
mans med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala 
samt Sveriges Kommuner och Landsting med ”Den goda staden” 
– ett stadsutvecklingsprojekt.
Syftet med projektet är att gemensamt utveckla kunskap om in-
tegrerad planering av bebyggelse och transportsystem samt att 
utveckla processer och lösningar där olika
intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkom-
ma en långsiktigt hållbar utveckling.
Projektet har kontinuerligt utvärderats av Kungliga Tekniska 
Högskolan och en första delrapport kom 2008: En samordnad 
planering av städer och trafiksystem. Projektet är nu inne på sitt 
sjätte och sista år.
Inom det nationella projektet driver de tre utvalda städerna egna 
projekt , men arbetar också  gemensamt med stadsutveckling och 
trafikplanering för att skapa goda förutsättningar för städerna att 
utvecklas och växa i takt med människors behov.

I den första delrapporten analyserades tre exempel:

Norrköping – Stadsutveckling med avstamp i spårvägens utbyggnad 
Uppsala – Stadsläkning kring trafikleder 
Jönköping – Visionsarbete kring storskalig stadsutveckling

den Goda Staden

att cykla är nödvändigt
I framtiden ska Jönköpingsborna helst gå eller cykla till jobbet. 
det är ett av målen med Stadsbyggnadsvisionen som ingår i 
det nationella projektet den Goda Staden.

Av Josephine Nellerup och Barbro Larson
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arbetet inom den Goda Staden handlar till stor del om transporter och resande. Samtidigt konstateras att 
kollektivtrafikbranschen står inför omvälvande förändringar i och med avregleringen. För både aktörerna i bran-
schen och vardagsresenärer i Sverige kan detta få konsekvenser som många idag har svårt att föreställa sig. 

Sammanställt av Barbro Larson

Framtidens  
vardagsresande

IVa har genomfört en studie om framtidens vardagsresan-
de och beskriver utifrån detta underlag olika potentiella 
framtidsscenarier. Studien har genomförts som ett samar-
bete mellan branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik 
och konsultföretaget docere Intelligence & Strategy.

“The future is here. It’s just not widely distributed yet.”
William Gibson (amerikansk scencefiction-författare)

rapporten rör sig i tiden fram till 2025 och syftar till att 
förutsäga framtiden genom att studera drivkrafter för 
förändring inom områdena ekonomi, politik, samhälle, 
teknik och miljö. Sammantaget skapar detta en grund 
för möjliga scenarier för vårt framtida vardagsresande.
rapporten talar inte om exakt hur framtiden kommer att 
bli, men den utgör en samling indikatorer på åt vilket 
håll vi och världen är på väg.

Allt mindre ”Made in Western Europe”
Vi har en väldig europafokusering och få inser att vi har 
passerat vår dominansperiod som var före första världs-
kriget då en tredjedelen av den globala produktionen 
skedde här. Nu producerar vi mindre än en femtedel. 
enligt eU:s prognoser kommer den västeuropeiska till-
bakagången att accelerera och redan år 2050 kommer 
kanske bara åtta procent av världens produktion att vara 
made in Western europe.

Europa blir ett Skansen
Vi kan inte längre briljera med våra naturresurser för 
dem har vi redan använt det mesta av. europa blir mer 
och mer som ett Skansen, med turistattraktioner som 
eiffeltornet, lutande tornet, Venedig – och inte minst 
den svenska vildmarken.

Som kontrast ser vi stora satsningar på arkitektur och 
infrastruktur i den nya världen – och det går inte att 
undvika att konstatera att deras stadsmiljöer förändras 
i rasande takt. abu dhabi Shanghai San diego Curitiba.

Världens mest ”levnadsbara” städer
Trots denna ganska dystra framtidsbild, finner vi idag  
några av världens mest ”levnadsbara” städer i europa 
– bl a Stockholm. Financial Times listar årligen världens 
bästa städer. För att ta fram världens bästa stad används 

Var med och på verka samhälls- och miljö utvecklingen

Är du intresserad av tekniskt och juridiskt kvalificerade 
frågor inom miljöområdet, samhällsplanering och fast-
ighetsområdet? Vill du jobba med att göra bedömningar 
av olika lösningars effekter på samhället och miljön? 
Arkitekt, lantmätare eller motsvarande?

Som tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen deltar 
du som domare i målen där. Mark- och miljööver-
domstolen prövar överklaganden från landets mark- och 
miljödomstolar och är i många fall högsta instans.

Läs mer på www.domarnamnden.se.

www.domarnamnden.se

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett

Tekniskt råd
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indikatorer som genomsnittliga löner, sjukvårdskost-
nader, restaurang och underhållningsmöjligheter men 
också hur enkelt det är för invånare och besökare att 
ta del av det allmänna rummet vilket inkluderar parker, 
köpcentrum samt gator och torg.

För att det allmänna rummet skall göras tillgängligt är 
det av största vikt att ha en kollektivtrafik som är enkel 
och lättillgänglig för alla, permanenta invånare lika väl 
som temporära besökare. en bra kollektivtrafik höjer 
alltså städernas attraktivitet.

Kriterierna för städer med bäst livskvalitet är dock 
omdiskuterade. Global tillgänglighet, utbildning, när-
het till natur och kultur ingår – men även tillgång till 
internationella butikskedjor! 

 2009

1. Zürich
2. Köpenhamn
3. Tokyo
4. münchen
5. Helsingfors
6. Stockholm
7. Wien
8. Paris
9. melbourne
10. Berlin
 
 2011

1. Vancouver
2.  melbourne
3.  Wien
4.  Toronto
5.  Calgary
6.  Helsingfors
7.  Sydney
8.  Perth
9.  Zürich
10.  Stockholm

Vardagsresandet är kopplat till den ekonomiska tillväxten. 
Städer med den bästa livskvaliteten är också de städer som 
är mest produktiva. Igenproppade städer eller områden 
som är otillgängliga för människor motverkar tillväxt och 

utveckling och sänker effektiviteten. För att skapa effekti-
vitet måste det vara enkelt för människor att ta sig till och 
från sitt arbete. Här spelar kollektivtrafiken en viktig roll i 
framtiden. en ökad stadsbefolkning skapar trängsel i stä-
derna och regionaliseringen skapar arbetspendling. I kom-
bination med strängare miljökrav på så väl nationell som 
internationell nivå kommer vi att se en ökad efterfrågan på 
en väl fungerande och anpassad kollektivtrafik. 

För lite trängsel i Sverige
I ett land som Sverige med en relativt liten trängsel, kom-
mer detta att ställa allt högre krav på kollektivtrafikens 
förmåga att konkurrera med bilen. men även bilindustrin 
kommer att göra sitt yttersta både för att möta morgon-
dagens miljökrav och att skapa tekniska förutsättningar 
för att minska trängseln även inom biltrafiken.

Exemplet Singapore 
I Singapore använder 86 procent av arbetstagarna kol-
lektivtrafiken. Totalt sett görs omkring 1 miljon resor 
med kollektivtrafiken dagligen i Singapore. mycket har 
satsats på att hålla en hög turtäthet med avgångar var 
tredje minut och vid behov kan turtätheten pressas till 
var 90 sekund, detta tack vare att Singapore har ett väl 
fungerande signalsystem. 

Betala endast för det du åkt
Singapore har satsat extra på bekväma betalningslös-
ningar och var tidiga med ez link ett kort som möjlig-
gör ett in- och utcheckningssystem, där passageraren 
enbart betalar för den sträcka han åkt. Kortet gäller 
även för det sk mrT(massrapid Transit) och lrT(ligh rrail 
Transit) samt för bussarna. Kortet kan också fungera som 
id-kort,  användas på mcdonalds i Singapore och vissa 
skolor har börjat använda eZ-link-kort som ett sätt att 
markera närvaro av studenterna och att betala för ma-
ten som serveras i skolans campus.

Vita fönster 
Som ett komplement till t-banan har man sedan 1999 
light rail Transit, ett förarlöst tåg med avgång var tredje 
minut som slingrar sig mellan höghusen och i stort sett 
fungerar som inmatning till tunnelbanan. Som ett extra 
integritetsskydd blir fönstren vita när de passerar bostads-
områden, för att de boende inte skall känna sig uttittade. 
<< 

I Singapore åker  86 procent av befolkningen kollektivt till jobbet. Förarlösa tåg genom bostadsområdena kompletterar tunnelbanan.
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KTH har på uppdrag av den Goda Staden-projektet tagit fram en påbyggnadsutbildning för trafik- 
och samhällsplanerare till processledare.

Text och foto: Barbro Larson 

d e n g o da s ta d e n är ett samverkansprojekt mellan Jönkö-
pings, Norrköpings och Uppsala kommun samt Boverket, 
Trafikverket och Sveriges Kommuner och landsting. Inom 
projektet har man arbetat med aktuella planeringsfrågor, 
utifrån ett antal delprojekt i de tre kommunerna. 
ambitionen är att genom samarbete utveckla gemen-
sam kunskap och erfarenhet inom området stadsut-
veckling och transporter. Genom att utgå från konkreta 
delprojekt har kunskapsbehov identifierats. Seminarier 
och kunskapsrapporter ska sprida den kunskap som 
projektet har genererat. 
målen är att öka samspelet mellan den framtida be-
byggelseutvecklingen och investeringar i ny infra-
struktur, minska trafikens miljöpåverkan samt förkorta 
ledtiderna i planeringsprocesserna. Till detta behövs 
professionella processledare.
KTH har därför, på uppdrag av den Goda Staden-projektet, 
tagit fram en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma 
trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad 
trafik- och bebyggelseplanering. den omfattar fyra studie-
veckor och 15 universitetspoäng. denna omfattning behövs 
för att kunna förmedla kunskap med tillräckligt djup, samt 
träna olika metoder och personliga utvecklingsmoment

Utbildningen syftar till att ge

•	 kunskap om omvärldsförutsättningar för hållbar 
stadsutveckling

•	 insikt i behovet av nya förhållningssätt till plane-
ringens bedrivande

•	 färdigheter i målbildsarbete, förhandlingsmetodik 
och att leda komplexa projekt

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal 
planerings- och trafikverksamhet, yrkesverksamma inom 
statliga myndigheter som är involverade i stadsutveck-
ling och infrastrukturplanering, anställda vid trafikhuvud-
mannaorganisation och inom konsultsektorn. Påbygg-
nadsutbildningen är öppen för personer med minst tre 
års praktisk yrkeserfarenhet. en ny omgång planeras att 
genomföras 2011.

Paradigmskifte
– den Goda Staden har visat att planering som sker 
’business as usual’ ofta leder till låsningar eller kompromis-
ser som ingen är nöjd med, säger Carl-Johan engström, 
professor vid KTH och en av föreläsarna under kursen

– det krävs ett paradigmskifte i hur processer definie-
ras, bedrivs och leder till goda lösningar. en nyckel ligger 
i att planering och finansiering knyts starkare till varan-
dra. det är viktigt att nå en gemensam ståndpunkt om 
vad man vill uppnå och vad det får kosta. det leder till 
förhandlingssituationer som ger tydliga ramar men som 
också generar kreativitet. en slutsats är att detta också 
kräver en ny typ av professionella processledare för att 
driva komplexa stadsutvecklingsprojekt.

– Berörda aktörer måste lära sig att tala samma språk 
och få en gemensam kunskap om framgångsfaktorer för 
goda stadsutvecklingsprojekt.

– en påbyggnadsutbildning som får betydelse för 
utvecklingen av professionens kompetens kräver viss 
omfattning och synlighet samt legitimitet för att bli 
uppmärksammad respektive efterfrågad och påverka.

– den behöver vidare ha en viss längd för att kunna 
förmedla kunskap på tillräckligt djup för att leda till insikt 
som förändrar invanda förhållningssätt, planeringsrutiner 
och arbetsmetoder. den blir därför relativt resurskrävan-
de för de olika arbetsgivare och huvudmän som dGS vill 
nå för att uppnå förändring. 

– Kostnaden ska dock ställas mot kostnader för då-
liga lösningar och brist på processeffektivitet, framhåller 
Carl-Johan engström.

den första kursomgången startade i maj och äger 
rum under tre veckor i år. därtill finns möjlighet att för-
djupa sig genom att skriva en akademisk uppsats. 

ansökningstiden gick ut i mars, men ambitionen är 
att kursen ska ges nästa år igen.

– Information om detta kommer under hösten, säger 
Charlotta Fredriksson, kursansvarig vid KTH.

den som är intresserad kan redan nu maila Charlotta 
som sätter upp en intresselista. adressen är charlotta.
fredriksson@abe.kth.se

Pro ce ss Le DAr e
Ny utbildning ska uppfylla målen från den Goda Staden



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 sam-
hällsstruktur 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. Dess-
utom 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 samhälls-
byggnad. 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 fl ertal högaktuella 
ämnesområden. Eftermiddagen bjuder på ett inspire-
rande 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

Linköping 7-8 september 2011

Årskongress 
i världsklass!

– man kan välja om man vill gå kursen ”enbart” i kom-
petenshöjande syfte och får då ett diplom, eller så kan 
man välja att läsa den som en universitetskurs som mot-
svarar 15 hp. I det senare fallet innebär det akademisk 
prövning i form av en uppsats samt avslutande tenta-
men, säger Charlotta Fredriksson 
 
Erfarenhet krävs
Utbildningen till processledare syftar till att ge
•	 kunskap om omvärldsförutsättningar för hållbar 

stadsutveckling
•	 insikt i behovet av nya förhållningssätt till plane-

ringens bedrivande
•	 färdigheter i målbildsarbete, förhandlingsmetodik 

och att leda komplexa projekt

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal 
planerings- och trafikverksamhet, yrkesverksamma 
inom statliga myndigheter som är involverade i stads-
utveckling och infrastrukturplanering, anställda vid 
trafikhuvudmannaorganisation och inom konsultsek-
torn. Påbyggnadsutbildningen är öppen för personer 
med minst tre års praktisk yrkeserfarenhet. 

kursomfatttning: 
Vecka 1
Omvärldskunskap, generella och specifika förutsätt-
ningar för projekt, processledning som teori och praktik.

Vecka 2
Förhandlingteori och -övningar, planerings-processens 
teori och metod, fallstudier kring framgångsfaktorer och 
hinder, processledarrollen

Vecka 3
Processdesign, fördjupning i att hantera processledar-
rollen, redovisning av uppsatser, avslutande teorikom-
pletteringar och examination. 

Uppsatsskrivningen motsvarar ytterligare en kursvecka 
i arbetsomfattning. 

Pedagogik
Utbildningen varvar teori med konkreta övningar i för-
handlingsteknik, och processledning. detta sker genom 
föreläsningar, seminariediskussioner, individuella och 
gruppövningar, studiebesök och deltagande i konkreta 
fallstudier. Föreläsare och seminariedeltagare är fors-
kare, erfarna planerare, centrala nyckelpersoner i verk 
och regeringskansli samt ledande kommunalpolitiker. 
Övningarna ger redskap för att arbeta i processledar-
rollen, lösa problem, utveckla metoder för fungerande 
teamarbete samt bedriva förhandlingar. Fallstudierna 
tränar sektorsövergripande arbetssätt och fokuserar på 
framgångsfaktorer för goda stadsutvecklingsprojekt.

Föreläsningar och litteraturstudier ger en fördjupad 
förståelse för omvärldskrav och bättre redskap för pro-
cessdesign. Seminariediskussioner summerar kunskaper 
som vunnits i övriga kursmoment samt tydliggör per-
spektiv som står i konflikt med varandra och hur sådana 
konflikter kan hanteras.

Examination
aktivt deltagande i utbildningen och fullgörande av 
kursuppgifter berättigar till ett diplom av vilket utbild-
ningens inriktning, omfattning och fordringar framgår.

avgiften för deltagande i processledarutbildningen 
är 11 000 kronor. I priset ingår fyra kursveckor, litteratur 
och övningsmaterial. Till avgiften kommer kostnader för 
resor till kursplatser, logi samt måltidskostnader. << 

målen för den Goda Staden är att öka samspelet mellan den framtida bebyggelseutveck-
lingen och investeringar i ny infrastruktur, minska trafikens miljöpåverkan samt förkorta 
ledtiderna i planeringsprocesserna. Till detta behövs professionella processledare.

28 STADSBYGGNAD 3 · 2011



29STADSBYGGNAD 3 · 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 sam-
hällsstruktur 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. Dess-
utom 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 samhälls-
byggnad. 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 fl ertal högaktuella 
ämnesområden. Eftermiddagen bjuder på ett inspire-
rande 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

Linköping 7-8 september 2011

Årskongress 
i världsklass!
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det inte är meningsfullt att i planering skilja mellan olika boendeformer, om vi ser till kategorierna fritidsbostad och 
permanentbostad. Sorteringsmekanismen att separera bostäder efter en enkel respektive en bekväm utformning, 
har också blivit förlegad i förhållande till hur människor i dag använder sina bostäder.detta är några slutsatser i en 
avhandling av Ingrid Persson, BTH, om fritidshuset som planeringsdilemma.

Av Ingrid Persson

Ny avhandling vid BTH

fritidshuset som 
planeringsdilemma

T ä nk or det fr itidshus och förmodligen dyker 
det upp en massa bilder i huvudet. En del av föreställning-
arna är kanske egna minnen av speciella hus och platser, 
en del har andra beskrivit. Många av dessa fritidshus lig-

ger sannolikt vid vatten och nära naturen. Att dubbel bosättning 
inte är någon ny företeelse står klart för de flesta. Dubbel bosätt-
ning innebär sociala aktiviteter, folk bjuder vänner och bekanta 
till lantstället, tillbringar semestern i torpet, umgås i fritidshuset. 

Dessa sociala aktiviteter förutsätter en fysisk iscensättning, 
en rumslig dimension. Hur den rumsliga dimensionen gestaltas 
är delvis upp till den enskilda fastighetsägaren, medan samhäl-
let utövar viss kontroll genom planering och lagstiftning. Inom 
planeringsfältet har frågan om dubbel bosättning debatterats 
förvånansvärt lite hittills. En färsk avhandling, Fritidshuset 
som planeringsdilemma, sätter nu fokus på problematiken uti-
från ett planerarperspektiv.

Dubbel bosättning kan ses som ett exempel på ett dilemma, 
där planeringens försök att bemästra en bångstyrig verklighet, 
krockar med människors faktiska livsvillkor. Avhandlingens 
intresse riktas framförallt mot förhållandet mellan intentioner i 
svensk lagstiftning och planeringstillämpning. Lagstiftning och 
planeringstillämpning strävar efter att upprätthålla en gräns 
mellan bebyggelseformer genom att kategorisera bebyggelse 
utifrån funktionella aspekter. Denna instrumentella syn har sin 
logiska förklaring i modernismens behov av funktionssepare-
ring.  Gränssättningen förutsätter en enkel och otvetydig kopp-
ling mellan en tillfällig fritidsbostad och vissa bostadstyper, 

respektive permanentbostad och vissa andra bostadstyper. Men 
lagstiftningens logik haltar i sina försök att kategorisera bostä-
der. Plan- och bygglagen å ena sidan uttrycker att det är främ-
mande att ta in regler om hur bostäder får användas. Å andra 
sidan är det ändamålet i bygglovet som ska avgöra och om det 
inte går att klarlägga så är det standard och faktisk användning 
som ska avgöra. Miljöbalken med sin naturvetenskapliga logik 
förutsätter däremot en entydighet av begreppen.

Falsk uppdelning
Det är dags att ifrågasätta den modernistiska stadsbyggnadstra-
ditionen att i fysisk planering separera arbete, fritid och boende 
genom en uppdelning i fritidshus och permanentbostäder. En 
sådan uppdelning utgår från att det går att kategorisera olika 
typer av bostäder. Istället borde vi granska de föreställningar 
som kategoriindelningarna utgår från. Dubbel bosättning som 
begrepp har fått olika betydelser utifrån skattelagstiftning, 
folkbokföring och socialtjänst, medan fysisk planering försöker 
upprätthålla en alltmer fiktiv gräns mellan bostadsformer.

Fenomenet fritidshus är inte något neutralt begrepp, utanpå-
verkar och påverkas av olika kontexter. Denna mångtydighet är 
problematisk att handskas med i fysisk planering, vilken strävar 
efter entydiga begrepp. Till exempel konstaterade 1980-talets 
fritidsboendekommitté att ”fritidsbostaden kan vara både stör-
re och bättre utrustad än permanentbostaden”.  I dag kan ett 
dubbelt boende betyda att ”fritidsbostaden” är en stadslägenhet 
istället för ett torp på landet.
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Slutsatsen blir, att det inte är meningsfullt att i planering 
skilja mellan olika boendeformer, om vi ser till kategorierna 
”fritidsbostad” och ”permanentbostad”. Avgörandet om det är 
fråga om en sekundär eller primär bostad regleras genom andra 
lagstiftningar än plan- och bygglagen. Sorteringsmekanismen 
att separera bostäder efter en enkel respektive en bekväm ut-
formning, har också blivit förlegad i förhållande till hur män-
niskor i dag använder sina bostäder.

60-talsboomen
Under 1960-talet byggdes fler nya fritidshus än under någon 
annan period under 1900-talet. Samhällsförändringarna 
innebar att det fanns ett utökat ekonomiskt utrymme för kon-
sumtion, en växande medelklass, mer tid för fritidsaktiviteter 
och en inhemsk trähusindustri, vilken hade kapacitet att mass-
producera fritidshus. Fritidshuset blev en konsumtionsvara 
bland andra på marknaden. Könsroller och arbetsfördelning i 
hemmet hade också börjat diskuteras offentligt, vilket kom att 
påverka synen på fritidshusets utformning. Sist men inte minst, 
möjligheterna för konsumenten att förverkliga sitt byggande, 
underlättades av bristande styrning från stat och kommun. 

Fritidsbebyggelsen framstod alltmer som en markkonkur-
rent i förhållande till viktiga samhällsintressen och var en 
bidragande orsak till att riksdagen under 1970-talet beslutade 
om en nationell resurshushållningsplanering ”fysisk rikspla-
nering”. Genom restriktioner i form av riktlinjer och senare 
lagreglering, har staten infört begränsningar för exploatering 
av fritidsbebyggelse inom vissa områden. Restriktionerna är 
däremot inte avsedda att förhindra utvecklingen av permanent 
bebyggelse. Sorteringen mellan fritids- och permanentbostäder 
är en kommunal angelägenhet. 

Lagstiftningen och planeringspraktiken strävar alltså efter 
att upprätthålla en gränsdragning mellan permanentbostad 
och fritidsbostad, genom olika typer av reglering. 

I tillämpningen tycks det i dag inte finnas någon entydig 
bild av hur landets kustkommuner ser på fritidsbebyggelsens 
vara eller icke-vara, varken i förhållande till hur begreppet ska 
definieras eller hanteras inför framtiden. Nästan sjuttio kust-
kommuner innehåller områden som regleras av Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser. De flesta kommuner tycks accep-
tera den legala konstruktionen i stort, men vissa kommuner 
ifrågasätter planeringsverktygens meningsfullhet och räckvidd.

 En del kommuner uttrycker tvivel om användningen av 
begreppet fritidshus överhuvudtaget är relevant. 

Vid granskningen av de senaste översiktsplanerna står det 
dock klart att kustkommuner i högre grad än tidigare väljer 
att inte kategorisera bebyggelse. När kommuner bestämmer 
sig för att lovpröva all ny bebyggelse på samma sätt, så är det 
permanentbebyggelse som normerar. Fritidsbostaden blir då 
i princip en fullvärdig bostad, utbytbar mot den permanenta. 
Den föreställning som plan- och bygglagen utgår ifrån har i 
stort sett stannat vid fritidshuset som ett komplement till hu-
vudbostaden, och vid den syn på resurshushållning som gällde 
under 1970-talet. 

Men det sätt lagstiftningen idag formulerar samhällets 
krav på bostäders standard, stämmer inte överens med män-
niskors sätt att leva och använda bostäder. 

Avhandlingens analyser visar att modernismens strävan efter 
systematisering och funktionsseparering inte fungerar, i varje 
fall inte som den tillämpats för bostäder. Utgångspunkterna 
för att hushålla med naturresurser, utifrån en funktionsuppdel-
ning av bostäder måste därför ifrågasättas. << 
Ingrid Persson är arkitekt och planerare och disputerade i februari 
i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Hon har bland 
annat arbetat som expert på Boverket. Avhandlingen kan laddas 
ner från www.bth.se
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D E b At t

Urholkat hållbarhetsbegrepp 
”Samhällets färdriktning vådlig”
allt prat om hållbarhet har inte i grunden förändrat vår syn på hur vi ska leva och utvecklas. ekonomisk tillväxt kvarstår som 
det överordnade målet och styrmedlen mot hållbarhet är för-siktiga. Kopplingen mellan ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet är konstruerad - en politisk kompromiss utan relevans för navigeringen mot ekologiska mål. Normer, regler och 
ekonomiska styrmedel bör få samma dignitet som teknikutvecklingen i arbetet för ett hållbart samhälle.

Av Kalle Bonnedahl

V i k a n nog bli överens om att användningen av 
”hållbar” och ”hållbar utveckling” i olika varianter 
har nått en allmän utbredning i samhället. Begreppen 
används av företag och kommuner, för branscher och 
samhällssektorer, för individers livsval och för att dis-

kutera tillstånd och inriktning på nationell och global nivå. 
Svårare blir det i nästa steg. I princip bör ju begreppsanvänd-

ningen föra det med sig att stora problem erkänns: Något måste 
vara eller riskera att bli icke hållbart för att det ska vara menings-
fullt att diskutera en anpassning mot hållbarhet. Detta något bör 
dessutom i sin tur vara förbundet med aktuella aktiviteter, proces-
ser eller strukturer; något vi gör och har gjort, tänker och har tänkt.

Sällan tycks dock användningen av hållbarhetsbegreppet ha 
fört med sig någon fundamental omprövning av det som tänktes, 
gjordes eller planerades innan H-ordet lades till språkbruket. Våra 
idéer kring produktion, arbete, konsumtion, mobilitet och andra 
centrala dimensioner för samhällets utformning och inriktning är 
i princip orubbade men bär nu tillägget att samma saker på sikt 
bör vara hållbara. Den ekonomiska tillväxten kvarstår som ohotat 
överordnat mål men antas nu också verka som medel för hållbarhet 
genom att effektiviseringen blir eko-, innovationerna gröna och 
konsumenterna socialt och ekologiskt medvetna. 

Eftersom något ifrågasättande av utvecklingens riktning 
och hastighet (”tillväxtkritik”) knappast förekommer utan-
för små radikala kretsar är dessutom styrmedel i riktning mot 
ekologisk och social hållbarhet försiktiga. Huvudspåret är att 
smidig reglering och frivilliga överenskommelser ska justera 
marknaderna utan att störa dem (med exempel i miljöbilssub-
ventioner och miljömärkning). I praktiken blir det tillräckligt 
att sträva mot hållbarhet, ja kanske till och med se det som ett 
valbart alternativ, en nisch för företag, progressiva kommuner 
och identitetssökande eller radikalt hänsynstagande individer. 

Ändå har vi en situation med stadigt ökande halter av växt-
husgaser (nu är även nivån 390 ppm CO2 passerad), en biologisk 
mångfald som går oroväckande snabbt åt andra hållet och ett glo-
balt pussel där Sverige inte är det föredöme vi gärna vill tro. Vi har 
misslyckats med våra egna miljömål, har ekologiska fotavtryck som 
motsvarar krav på den biologiska kapaciteten från tre jordklot och 

orsakar växthusgasutsläpp i storleksordningen fem till tio gånger 
över det hållbara (cirka 10 ton koldioxidekvivalenter per svensk). 
Kan det vara så illa som den kritiske före detta Världsbanksekono-
men Herman Daly har uttryckt det, att ”mässandet av den hållbara 
utvecklingens mantra” inte är menat att vara relaterat till handling, 
utan att vi gör det för att rentvå oss från böjelsen att förbruka ge-
mensamma resurser för egen tillfredställelse?

Det ser i alla fall ut som en svår ekvation, att kunna nå nya 
resultat utan att byta vare sig mål eller medel. Samtidigt har 
hållbarhetsdiskussionen fört med sig stora möjligheter. Den 
har givit en öppning för fattigdoms- och miljöproblem att 
komma in i samtal och på dagordningar där frågorna tidigare 
hade verkat aparta. Den har också ökat våra möjligheter att 
förstå och kräva ansvar för handlingars konsekvenser över rum 
(globalt) och tid (in i framtiden). 

Detta till trots är resultaten magra och samhällets färdrikt-
ning, åtminstone i ekologiska termer, oförändrat vådlig. En 
förklaring finns redan i vår konceptualisering av hållbarhet. 
Konventionen är att det finns tre hållbarhetsdimensioner (den 
sociala, ekonomiska respektive ekologiska) som harmoniskt kan 
balanseras inom ramen för ett i huvudsak oförändrat utveck-
lingsparadigm. Inom detta har vi dock byggt upp förväntningar 
på och system för att i första hand producera ekonomiskt väl-
stånd – med framväxande ekologiska kriser och resursbrist som 
sidoeffekter – och en balanserad hänsyn till nya värden är onek-
ligen mindre sannolik än att gårdagens icke hållbara tänkande, 
aktiviteter och organisationer ska fortsätta dominera.

Den tid vi har för omställning är också en central fråga. Det är 
visserligen logiskt att intellektuell och strukturell anpassning sker 
i steg, men naturen fungerar inte linjärt och treenigheten mellan 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt måste sägas vara en politisk 
kompromiss utan relevans för navigeringen mot samhälleliga mål 
inom ekologiska gränser. I praktiken motverkar kompromissen 
omställningsorienterade tolkningar av sådant som försiktighets-
principen, fyrstegsprincipen och den offentliga upphandlingens 
roll. Bättre användande av marknadsmekanismerna och s k plock-
ande av lågt hängande frukter är givetvis viktigt men hållbarhet på 
allvar kräver också besvärligare omprövande steg. Vi måste bl a: 
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man brukar tala om “ekologiska fotavtryck” när man 
jämför rika och fattiga länders miljöpåverkan.

–  acceptera att ekonomiska aktiviteter underordnas de  
ekologiska systemen

–  våga utmana individens integritet för att lösa  
gemensamma problem

–  erkänna att flertalet värden inte tål att reduceras till  
ekonomisk terminologi

–  medge att efterfrågan oftare följer betalningsförmåga än behov
–  förstå att det vi har kallat värdeskapande utarmar naturen 

både som resurs och sänka
–  acceptera skillnaden mellan relativ effektivisering  

och absolut miljöpåverkan
–  förstå motsättningen mellan ekonomisk tillväxt  

och ekologisk hållbarhet

Ett förändrat tänkande ger en grund för att ta oss an de praktiska 
utmaningarna och de hand-lingsalternativ som redan står till 
buds. Med fokus på den ekologiska hållbarheten, den som sätter 
ramarna för samhällets produktion och konsumtion, krävs att vi 
med olika medel når följande fyra resultat:

1. Smartare produktionsformer och ekoeffektivisering. Ex-
empel är att arbeta med miljöprestanda i energisystem, 
byggande och produkter.

2. Anpassning av konsumtionens innehåll, bl a genom etis-
ka kriterier i upphandling, kostnads- och normpåverkan 
för minskat bilåkande och köttätande samt stimulans av 
aktiviteter som ger hälsa och social gemenskap.

3. Minskad omsättningstakt, genom att verka för ökad pro-
duktlivslängd, återanvändning, reparation och underhåll.

4. Minskad omsättningsnivå, bl a genom hushållning med 
mark och vatten, fysisk planering som minskar transport-
behov och styrning mot minskad varukonsumtion.

Det första området är enklast att förena med dagens tänkande 
men alla är väsentliga för att minska vår energi- och material-
omsättning och uppnå hållbarhet. Ansvar finns på samtliga 
aktörsnivåer men vad gäller offentliga insatser bör normbild-
ning, reglering och ekonomiska styrmedel lyftas fram till roller 
likvärdiga den som idag ges teknikutvecklingen. <<

Kalle Bonnedahl är docent i företagsekonomi med inriktning mot håll-
barhet, Handelshög-skolan vid Umeå universitet. Arbetar med livs-
medelssektorns miljöanpassning och mil-jömärkning. Kommer ut med 
en bok i höst på Studentlitteratur där artikelns tema fördjupas.  Har 
utrett hållbara transporter för Naturvårdsverket. Föreläste vid SKT:s 
kongress 2010 i Malmö .

Vi överkonsumerar! Köptempel som Ullared har ingen 
självklar plats i ett samhälle präglat av hållbar utveckling.
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KonTAKTA AnnonSAVdELnInGEn
Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 
Mail: info@irmermedia.com

3.600 inköpare och beslutsfattare i 290 kommuner 
läser varje nummer av Stadsbyggnad.

Vill du påverka dem att välja din produkt eller tjänst?

gatuko nto r sdagar na 

Malmö ute och cyklar igen
Kommunaltekniker från hela landet samlades för Gatukontors-
dagar 2011 i lund, under några dagar i början av maj. lund är 
staden där tradition möter innovation. Staden befinner sig i ett 
expansivt skede och aldrig tidigare har framtidssatsningarna och 
investeringarna varit större. Kommundirektören Jan Inge ahlfrid 
gav en inblick i problematiken med att arbeta med stadsutveck-
ling i en historisk miljö. I lund finns både en tusenårig historia och 
moderna kunskaper och visioner för framtiden. lund kallas ibland 
för idéernas stad och präglas till stor det av universitetet. Univer-
sitetet har ca 40 000 studenter och några av dem träffade vi under 
första kvällens mingel då ”Kristianstadspexet” bjöd på underhållning 
genom sång och skratt. Vd Sven landelius, presenterade european 
Spallation Source, som är ett europeiskt forskningscentrum för nya 
material. anläggningen kommer att sysselsätta flera tusen människor 
och det får en omfattande betydelse för lunds utveckling i form av 
utbyggnad av infrastruktur och bostäder. 

Programmet under Gatukontorsdagarna var som vanligt upp-
delat i olika block för att motsvara Gatukontorens omfattande 
verksamheter: Hållbar stadsutveckling, Omvärldspaning, Park, 
Cykel, Va och Finansiering av infrastruktur. Under blocket Cykel 
presenterade Cykelfrämjandet årets cykelfrämjarkommun och 
det blev malmö, för andra gången. Cykelfrämjandet använder sig 
av ”Kommunvelometern”, som är en oberoende granskning av hur 
sjutton kommuner arbetar med cykling. malmö har under många 
år satsat på cykling och resultatet visar att de har en bra balans 
mellan långsiktiga strategier, uppföljning och investeringar i både 
infrastruktur och information. Vinnarkommunen var tätt följd av 
värdkommunen lund, som kom på en hedervärd andraplats.

Konferensdeltagarna hade även möjlighet att välja studiebesök 
både före och/eller i slutet av konferensen. deltagarna bjöds att på 
studiebesök Gröna rum i stadskärnan, Cykelsystemet, lundalänken 
och prioriterade busslösningar samt Va Syd Källby Va-verk. 

Under konferensen testades ett nytt grepp med att deltagarna 
hade möjlighet att sms:a frågor till föredragshållaren. Flera perso-
ner testade den nya tekniken och det visade sig vara ett snabbt 
och smidigt sätt att få igång lite debatt. Gatukommittén kommer 
att arbeta vidare och utveckla det till nästa års konferens i luleå. 

Sofi Almqvist
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iFME Världskongress juni 2015 Christchurch Nya Zealand

SVENSkA koMMUNAl-TEkNiSkA FöRENiNGEN kT
Kalendarium

2012

Stadsbyggnadsdagar 2012 febr/mars Stockholm

NkS-möte juni Helsingfors Finland

Gatukontorsdagar 2012 april Luleå

lantmäteridagarna 2012 maj Norra Hamngatan 12 Göteborg Wallenstamsalen

iFME Board meeting 3 juni Helsingfors

Årsmöte FkT 4 juni Helsingfors

iFME Världskongress 4–8 juni Finlandiahuset Helsingfors www.ifme2012.com

kommunalTeknik 2012 6–8 juni Helsingfors

Smtr MEX-kommittén nov ?

MEX-dagar 2012 nov ?

Smtr lantmäterikommittén nov Fleminggatan 4 Stockholm

kommunala lantmäteridagarna 2012 nov Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Polhemssalen

iFME Board meeting Slutet på nov Nya Zeeland

NkS-möte Hösten Danmark

2011

Stadsbyggnad nr 3, utgivningsdag 9 juni

Smtr Trafikkommittén 14–15 juni Västervik

Smtr MEX-kommittén 14 juni

Smtr MEX-kommittén 24 aug 16.00

Styrelsemöte 6 sept Linköping

kommunalTeknik 2011 7–8 sept Konsistoriegatan 7 Linköping Crusellhallen

NkS-möte 9 sept Linköping

Estlands kommunaltekniska För. Årsmöte sept Tallinn 

Smtr MEX-kommittén 14 sept 16.00

Stadsbyggnad nr 4, utgivningsdag 15 sept

Danmarks kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte 22–23 sept Holstebro Danmark

Smtr MEX-kommittén 12 okt 16.00

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag 20 okt

iFME Board meeting 24–28 okt Johannesburg IMESA 75th Jubilee 
Conference

Trafikdagar Prel 
9–10/11

Uppsala el. 
Västerås

Smtr lantmäterikommittén 22 nov Fleminggatan 4 Stockholm

kommunala lantmäteridagarna 2011 23–24 nov Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Polhemssalen

Smtr MEX-kommittén 29 nov Jönköping

MEX-dagarna 2011 30/11–1/12 Elmiavägen 11 Jönköping

Styrelsemöte med strategidagar 1–2 dec Västerås

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag 8 dec

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

Datum start slut Adress Stad/Land Plats



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

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

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

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

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

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

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

WEBB  esri.se

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

Ev retur till:
Stadsbyggnad
Mäster Samuelsgatan 49
111 57 Stockholm 
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