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Vinster för oss i dag och för
våra barn i morgon
Vi vet hur man planerar och utvecklar en transportinfrastruktur som inte bara löser
dagens problem, utan också ger hållbara konkurrensfördelar för kommande generationer.
Vi vet hur du kan få mer väg, järnväg, hamn och flygplats för varje investerad krona. Vår
passion och drivkraft är att göra allt detta bättre än någon annan teknikkonsult.
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 transportsystemen.
Hur kan transportsystemen 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 1200 konsulter och finns på ett 40-tal orter i
Sverige, Norge och Danmark.
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Sätt genomförandefrågorna i fokus!

U

nder vå r en fi ck v i en ny Plan- och bygglag.
Nyheterna fokuserade på planprocessen
och bygglovfrågorna. Några större ändringar i genomförandefrågorna gjordes inte.
Möjligen kan man se det som ett gott betyg åt
oss som jobbar med dessa frågor. Några större förändringar var inte av nöden. Dock betonas behovet
av att stärka kopplingen mellan planering och genomförande. Som jag ser det kan vi i kommunerna
bli bättre på att hantera och belysa genomförandefrågorna tidigare i planprocessen.
I Kalmar har vi bl.a. en idé om att det i varje
planarbete (redan från planstart) ska finnas en
”grunduppställning” där förutom fysiska planerare,
miljöhandläggare, gatuprojekterare m.fl. även en
lantmätare ska ingå. Genomförandefrågorna kan
på detta sätt få tillräcklig belysning igenom hela
planprocessen. När detaljplanen väl är antagen
kan byggprojektet komma igång utan att en
mängd genomförandefrågor behöver lösas under
tidspress inför byggstarten. Arbetssättet ger goda
förutsättningarna för att minska den totala tiden
och kostnaden för förverkligandet av projektet.
I de kommuner som har en egen lantmäterimyndighet finns redan expertisen på plats. Här är
det mer en fråga om hur det interna arbetet skall
organiseras. I kommuner där kommunal lantmäterimyndighet saknas bör kompetensfrågorna ägnas
särskild uppmärksamhet.
En annan fråga som är viktig i planprocessen är
hur förslagen presenteras. Allt fler kommuner väljer
att illustrera sina detaljplaner och byggprojekt bl.a.
med 3D-modeller. 3D-modeller efterfrågas också
alltmer både av allmänheten och av beslutande

politiker. Idag är ofta modellerna helt fristående
och inte kopplade till någon databas. Ändringar
i detaljplanen och i byggnadernas utformning
leder därmed till ett relativt omfattande arbete
med 3D-modellen för att få den att stämma med
det aktuella förslaget. Här har kommunerna en
uppgift framför sig. Vi behöver lagra informationen
i databaserna så att 3D-modeller kan skapas lika
enkelt som vi idag skapar kartor i 2D. En fråga som
kommunerna måhända inte har direkt inflytande
över är hur olika 3D-program kommunicerar med
varandra och våra databaser. Det är ändå en fråga
som är avgörande för hur smidigt arbetet med
3D – modeller blir i framtiden (som kanske redan
är här). Vi i kommunerna bör därför försöka hitta
gemensamma synsätt i denna fråga.
Slutligen vill jag ta upp möjligheterna att använda
den senaste tekniken, t.ex. så kallade appar till mobiltelefoner. Det finns möjligheter att använda denna
teknik för att bl.a. visa planalternativ och få kommentarer från allmänheten. Det måste vi bli bättre på. Nya
arbetssätt kombinerade med ny teknik bör också
leda till att kommunerna blir mer attraktiva som
arbetsgivare bland ungdomar.

Jan G Nilsson,
Styrelseledamot och
Stadsingenjör i Kalmar.
Vice ordf. i Lantmäterikommittén.
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Nytänkande

Integration

Flexibilitet

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

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

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

TEMA Klimat & Energi

Örebro visar vägen

till en klimatsmart framtid
Örebro kommuns klimatplan visar hur klimatbelastningen ska minska med 40 procent per invånare mellan
2000 och 2020. Siktet är inställt på att bli en klimatneutral kommun 2050. Klimatplanen har tre fokusområden: energi, transporter och konsumtion av livsmedel.
Av Per Elvingsson
Klimatförändringarna är vårt sekels kanske största utmaning.
För att klara de politiska målen måste utsläppen minska kraftigt
och inom en nära framtid. Omställningen av samhället måste
ske globalt, men även lokalt. Örebro kommun vill gå i frontlinjen och visa att ett aktivt arbete med klimatfrågan kan vara en
hävstång för långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.
Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2010.
Den ger en samlad bild av klimatfrågan i Örebro och vad kommunen planerar att göra för att målen ska kunna uppnås.
Lokala klimatmål
Örebro kommuns långsiktiga mål är att klimatbelastningen
per person i Örebro ska vara på en nivå som, om den tillämpas
globalt, inte äventyrar jordens klimat. Klimatbelastningen per
invånare måste minska med minst 90 procent till 2050.
Klimatplanen innehåller etappmål för 2014 och 2020 för det
geografiska området Örebro kommun. Till dessa årtal ska klimatbelastningen ha minskat med 24 respektive 40 procent per
invånare, räknat från 2000.
Som föregångare på vägen mot en klimatsmart och hållbar
framtid ställer vi ännu högre krav på kommunens egen verksamhet. Målet är att klimatbelastningen från organisationen
Örebro kommun (förvaltningar och bolag) ska minska med 50
procent per invånare mellan 2000 och 2020.

Utgår från effekter
Eftersom direkta lokala utsläpp bara är en mindre del av vår
verkliga klimatpåverkan utgår klimatplanen från de effekter
vår konsumtion ger upphov till, oberoende av var de inträffar,
inte de faktiska utsläppen som sker inom kommunens gränser.
När det gäller el räknar vi med att en kilowatt-timme (kWh) ger
upphov till 400 g koldioxid (motsvarar förväntad marginalel i
Nordeuropa 2020).
Planen omfattar i huvudsak den klimatbelastning som går att
beräkna, påverka och följa upp lokalt. Det betyder att ungefär hälften av örebroarnas totala klimatbelastning inte omfattas, se figur 1.
Klimatplanen har två delar, med delvis olika avgränsningar:
• För det geografiska området Örebro kommun ingår klimatbelastningen från energianvändning och transporter inom
kommunens gränser.
• För organisationen Örebro kommun, inklusive de kommunala bolagen, ingår klimatbelastningen från energianvändning och transporter även utanför kommunens gränser (inklusive flyg), samt konsumtion av livsmedel.
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Nuläge som utgångspunkt
För att kunna ta fram de effektivaste åtgärderna är det nödvändigt att ha en bra bild av nuläget. Som start för arbetet med
planen gjorde vi med hjälp av konsult en grundlig kartläggning
av klimatbelastningen år 2008. Utifrån denna beräknades även
läget 2000, som är de lokala klimatmålens startår.

Delmål och åtgärder
Åtgärdstrappan i figur 2 beskriver hur klimatbelastningen från
aktiviteter inom det geografiska området Örebro kommun ska
minska med 40 procent per invånare perioden 2000–2020. Perioden 2000–2008 minskade klimatpåverkan per invånare med
7,6 procent, främst tack vare minskad användning av eldningsolja (grön stapel). För varje insatsområde perioden 2008–2020
(röda staplar) beskrivs delmål, uppföljning, ansvar, kostnad för
genomförande samt andra konsekvenser.
För att nå målet minus 40 procent per invånare perioden 2000
till 2020 måste den årliga klimatbelastningen minska med 234
000 ton koldioxid-ekvivalenter från 2008 års nivå. De sju insatsområdena och deras respektive klimatnytta är i korthet:
1. Energieffektivisering: Minus 40 000 ton koldioxid-ekvivalenter. Separata delmål finns för den egna organisationen,
industrier, småhus, privata fastighetsägare. En stor mängd åtgärder ska genomföras, bl.a. mer riktade informationsinsatser.
2. Konvertering av olja: Minus 34 000 ton koldioxid-ekvivalenter. Med allt dyrare olja kommer denna förändring i stor
utsträckning av sig självt. En handfull stora industrier står
för större delen av den nuvarande oljeanvändningen.
3. Åtgärder i fjärrvärmesystemet: Minus 37 000 ton koldioxidekvivalenter. Viktigast är att kraftvärmeanläggningen som
försörjer Örebro med fjärrvärme nu byggs om för ökad andel
biomassa och ökad elproduktion.
4. Ny förnybar energi: Minus 46 000 ton koldioxid-ekvivalenter. Detta insatsområde är det ”dragspel” som behövs för att
de sju insatsområdena tillsammans ska nå målet 2020. Motsvarar 23 större vindkraftverk.
5. Transporter i egen verksamhet: Minus 10 000 ton koldioxidekvivalenter. Handlar om att välja effektiva fordon, köra busstrafiken på biogas och effektivisera resande och transporter.
6. Transporter lokala åtgärder: Minus 12 000 ton koldioxidekvivalenter. Beräknad klimateffekt av de åtgärder som görs
lokalt för att skapa ett mer hållbar transportsystem; bl.a. en
stadsplanering som gynnar cykel och kollektivtrafik och
stöd till företag att förändra anställdas resvanor.

7. Transporter nationella styrmedel: Minus 55 000 ton koldioxid-ekvivalenter. Förväntad effekt lokalt av de styrmedel
som krävs för att uppnå de nationella klimatmålen.
Perioden 2000– 2008 minskade klimatbelastningen från
organisationen Örebro kommun med 11 procent per invånare.
Takten i förändringsarbetet måste alltså öka väsentligt för att
nå målet om en halvering till 2020. Klimatplanen pekar ut hur;
även här finns en åtgärdstrappa med sju insatsområden. Denna
omfattar förutom energi och transporter också konsumtion av
livsmedel, där både svinnet och klimatbelastningen från den
mat vi serverar ska halveras.

Måste vara lätt att göra rätt
Klimatfrågan är komplex med många inblandade aktörer. Örebro kommun har flera roller, bl.a. som utformare av systemet,
som upphandlare av produkter och tjänster och som part i dialogen med medborgarna, näringslivet och det civila samhället.
En central uppgift är att utforma rätt förutsättningar. I största
möjliga utsträckning måste det bli rationellt för individer och företag att agera på ett sätt som gynnar samhällets bästa – det måste
vara lätt att göra rätt. I dialogen med företagen är det viktigt att
kommunen själv går före och visar att en omställning är möjlig.
Information och medborgardialog har viktiga stödjande funktioner i förändringsprocessen, men måste kombineras med åtgärder
som påverkar vanor och beteenden, annars blir effekten begränsad.
Flera viktiga och kraftfulla styrmedel är inte tillgängliga på
lokal nivå. Utan förändringar på nationell nivå och inom EU är
det näst intill omöjligt att åstadkomma en hållbar utveckling lokalt. Därför är Örebro kommun också aktiv medlem i olika nätverk nationellt och internationellt, med syfte att försöka påverka
politiken så att den stödjer, inte motverkar, samhällsekonomiskt
effektiva och hållbara lösningar.

	
  

Figur 1. Den totala klimatbelastningen från invånare och aktiviteter inom
Örebro kommuns gränser är större än vad klimatplanen omfattar, totalt
cirka 1,5 miljoner ton växthusgaser eller 11,4 ton per invånare och år. De utdragna ”tårtbitarna” till vänster ingår inte i klimatplanen.
Figur 2. Åtgärdstrappa för att minska klimatbelastningen för det geografiska området Örebro kommun med 40 procent per invånare 2000
till 2020. Grön stapel visar den förändring som skett 2000-2008. De röda
staplarna är klimatplanens sju insatsområden

Nästa steg
Klimatplanen är ett styrande dokument och är underlag för
kommunens verksamhetsplanering, budget och investeringsprogram. Det betyder att de åtgärder som pekas ut som prioriterade nu successivt genomförs. Senast 2014 ska ett större omtag
göras för att vid behov korrigera kursen i riktning mot målen.
För att förändringsarbetet inte ska avstanna är uppföljning
och återkoppling av resultat av stor betydelse. Det är inte alltid
lätt, men ett område vi nu jobbar med att utveckla. Det är också
viktigt att inkludera en större del av örebroarnas klimatpåverkan. Framför allt inom området livsmedelskonsumtion – som är
lika klimatbelastande som de betydligt mer uppmärksammade
transporterna – ser vi en stor potential för förbättring. <<
Per Elvingson är klimatstrateg vid klimatkontoret, Örebro kommun
Klimatplanen och tre underlagsrapporter (energi, transporter,
livsmedel) finns tillgängliga på www.orebro.se.
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Lär av LundaMaTs

Livspusslet avgör transportval
Människor som bor och verkar i kompakta och funktionsblandade miljöer går och cyklar betydligt mer än
de vilkas vardagsliv präglas av förflyttningar i ett zonerat och utglesat stadslandskap. Blandade miljöer med
mycket korta avstånd mellan funktioner ger också goda förutsättningar för att påverka de som bor och
verkar där att använda bilen mindre. Förändrat färdmedelsval leder inte till negativa konsekvenser, som
svårigheter att få det vardagliga tid/rumpusslet att gå ihop. En framgångsrik trafikplanering beror inte främst
på åtgärderna som sådana, utan hur väl de svarar mot lokala förhållanden. Åtgärdspaket, kombination och
viktning mellan åtgärdstyper måste utgå från den lokala problembilden.
Av Åsa Aretun

U

n der vå r en 2011 genomförde Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI en utvärdering av
arbetet med strategin för hållbart transportsystem i
Lund, LundaMaTs. LundaMaTs framhålls i många
sammanhang som ett framgångsrikt och lärande
exempel på hur andra kommuner kan arbeta långsiktigt med
hållbara transporter. Utvärderingen bekräftar denna bild. Den
här artikeln behandlar ett antal frågor som kan vara angelägna
för andra kommuner att resonera kring i förhållande till LundaMaTs som lärande exempel.

Mobility managnment
LundaMaTs visar att det krävs en kombination av olika åtgärder
för att uppnå hållbara transporter. Detta synsätt blir allt vanligare och har stöd i transportforskningen. LundaMaTs är kanske särskilt känt för att ha nått långt med beteendepåverkande
åtgärder, Mobility Management, i kombination med satsningar
på god infrastruktur för gång och cykel; de färdsätt som det har
fokuserats mycket på i arbetet.
Framgången med denna kombination bör dock ses mot bakgrund av Lunds geografiska struktur; kompakt med ett högt inslag
av funktionsblandning – som en ”lök” beskriver kommunala planerare den. I jämförelse med många andra svenska städer utmärks inte
Lund i så hög grad av moderna funktionalistiska planeringsideal där
bilen utgjort norm för både bebyggelse- och trafikplanering.

Ansvaret läggs på individen
Beteendepåverkande åtgärder, om nödvändigt kombinerade
med satsningar på cykelnät, framhålls i den nationella strategin för hållbart resande. Strategin följer fyrstegsprincipen där
beteendepåverkande åtgärder i första hand ska väljas framför
dyrare investeringar. Många kommuner har börjat anamma
fyrstegsprincipen. Beteendepåverkande åtgärder har vunnit
i popularitet i många kommuner och betonas alltmer som
centrala för att nå mål om hållbart resande. Nya cykelvägar
byggs, även sådana som förbinder mindre tätorter med städer
och som förutsätter att människor är beredda att till vardags
transportera sig med cykel relativt långa avstånd. Dessa cykelvägar är naturligtvis viktiga, men frågan är om sådana grepp
kan lösa problemet med ökad biltrafik.
8
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KLARA
En mer generell fråga är om inriktningen med ett begränsat antal
individbaserade åtgärder kan vända trenden med ökat bilresande.
Den nuvarande policyinriktningen kan kanske ses som symptom
på att begränsade ekonomiska ramar styr vilka åtgärder som görs,
något som i förlängningen riskerar att också styra problembilden
Internationell forskning visar att ambitioner att hålla offentliga kostnader nere leder till att orsaker till och ansvaret
för ohållbara transporter alltmer förskjuts till individer som på
olika sätt får betala priset för en ohållbar planering.

Förtätning och stadsomvandling
I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet innehöll visionen
om den goda staden – den täta och funktionsblandade – mer än
idag resonemang kring hur hållbara transporter kan åstadkommas. Den fysiska planeringens betydelse lyftes fram i centrala
policydokument som TRAST. Boverket kom med publikationen
Stadsplanera istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera.
Kommuner uppmanades förbättra förutsättningarna för hållbart
resande genom att satsa på förtätning och stadsomvandling.
Fysisk planering i denna anda ingår i LundaMaTs. Kommunen
har tagit fram handboken Bilsnål Samhällsplanering. Planeringen
har inriktningen att behålla ”löken”. Man undviker geografisk utglesning och storskalig funktionell zonering genom att i möjligaste
mån bygga vidare på den stadsbildning man redan har. Många
människor vill bosätta sig i Lund och många vill etablera verksamheter där. Kommunen har en förhållandevis god förhandlingsposition gentemot olika intressen avseende markanvändningen.

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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För många svenska kommuner är utgångsläget ett annat.
Många saknar inflyttning av människor och verksamheter i den
utsträckning som, åtminstone teoretiskt, skulle möjliggöra en
förtätning från utkanterna och inåt genom nybyggnation. Det
saknas goda exempel att lära av – d v s exempel där man har gått
från utglesning och zonering till blandstad på ett genomgripande sätt. Olika intressen och förhållanden leder till att man bygger vidare på en stadsbildning som förutsätter hög bilanvändning. Kollektivtrafiken får inte tillräckliga resurser för att bli ett
fungerande alternativ.

Dyrt och svårt
Inom transportforskningen råder en förhållandevis god samstämmighet kring att människors resande utgör ett resultat
av ett komplicerat samspel mellan många olika faktorer, såväl
individuella som strukturella. Människors attityder till olika
färdmedel färgas exempelvis av den fysiska planeringen och
transportinfrastrukturen som underlättar vissa typer av resande
och försvårar andra. Fysisk planering såväl som andra åtgärder
behövs för att ställa om transportsystemet i hållbar riktning. En
genomgripande hållbar fysisk planering är dock både dyr och
svår att genomföra. Visionen om den goda staden har därför inte
genomförts i någon högre utsträckning. Istället ser vi märkliga
situationer som fortsatt utbyggnad av exempelvis bostäder i bilburna lägen, som beskrivs som hållbar eftersom man samtidigt
satsar på cykelvägar och beteendepåverkande åtgärder.

Bilen dominerar även i Lund
Många kommuner har antagit ambitiösa trafikstrategier och
planer, och det sker ett intensivt kunskapsutbyte mellan kommuner på detta område. LundaMaTs är i hög grad en del av
detta. LundaMaTs karaktäriseras av att nödvändiga kommunala styrdokument för en hållbar utveckling finns på plats och
drar åt samma håll. Olika förvaltningar och enheter arbetar mot
samma mål och har ett fungerande samarbete. Tjänstemännen
har de kunskaper och färdigheter som krävs för genomförande.
Den politiska förankringen är god, vilket ger arbetet legitimitet.
Det är ett gott exempel att lära av.
Utvärderingen fokuserade på både styrkor och svagheter i
LundaMaTs. Risker i förhållande till måluppfyllelse identifierades. En sådan risk utgörs av hur man agerar i förhållande till
den omvandling som pågår kring Lunds position som regional
tillväxtmotor. Sedan många år tillbaka råder bostadsbrist och
stigande bostadspriser i Lund, samtidigt som arbetsmarknaden
växer. Att stärka Lund som regional tillväxtmotor utgör ett
viktigt politiskt mål, vilket återverkar på samhällsplaneringen.
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I detta avseende bidrar Lund starkt till utglesning och funktionell zonering på regional nivå. Kranskommuner växer till
som bostadsorter med arbetspendling till Lund som följd.
Även resor till Lund som har med skolgång, fritid, nöje och
konsumtion ökar eftersom serviceutbudet är begränsat i
kranskommunerna. Bilen dominerar resandet.

Förråad människosyn
Situationen är inte unik. De flesta regioner karaktäriseras av
denna omvandling Det finns mycket att kommentera kring den
när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Forskningen på området pekar hittills på att utvecklingen inte är särskilt önskvärd ur medborgarnas perspektiv. Idealet för många är
att - beroende på livssituationen - finna ett fungerande boende
med korta avstånd till arbetet, men valmöjligheterna är begränsade. Den geografiskt utspridda livsstilen frestar på. Tidspress
och stress i vardagen ökar, balansen mellan arbete och familj påverkas negativt och det uppstår svårigheter att få relationer med
nära och kära att fungera. Politiker som ingick i utvärderingen
uttryckte en oro kring vad de beskrev som en förråad människosyn. Ytterst syftar LundaMaTs till att skapa det goda livet.
När det gäller regional utveckling så betonas i regel kollektivtrafikens roll i att skapa hållbarhet på transportområdet. Dessa
förhoppningar bör ses mot erfarenheterna hittills vad gäller färdmedelsfördelning inom kommuner som karaktäriseras av glesa och
zonerade stadslandskap. Idag tillförs inte nationella och regionala
investeringsmedel för att bygga ut kollektivtrafiken i den utsträckning som torde krävas för att matcha funktionell zonering på regional nivå. Människor kan i detta sammanhang förväntas vara
ytterst obenägna att skifta från bil till kollektivtrafik om detta
medför ytterligare påfrestningar och försämringar av livskvaliteten. Ekonomiska styrmedel kan förväntas ge effekt men där priset
förmodligen är försämrade levnadsvillkor, försämringar som torde
slå ojämlikt i befolkningen. Ett annat alternativ är naturligtvis att
försöka styra utvecklingen mot mer blandade orter.
Oavsett strategi behöver den regionala planeringsnivån stärkas
och få en tydligare inriktning mot hållbarhet i bred bemärkelse.
Avgörande framåt för LundaMaTs blir formerna för hur relationer
lokalt-regionalt-nationellt utformas vad gäller planeringsmodeller
inklusive finansiering. En kommun kan göra mycket på egen hand
men är också starkt beroende av ett understödjande interkommunalt, regionalt och nationellt sammanhang. <<
Fil dr Åsa Aretun är forskare vid VTI

EHRENSTRÅHLE BBDO

Det behöver bara vara
tänt när någon är där.
svevia

Intelligent belysning från Svevia anpassar mängden ljus efter behovet. Det kan spara 60 % av
energikostnaderna för gatubelysning i din kommun. Systemet tar hänsyn till trafikintensiteten,
mängden dagsljus, sikten och andra viktiga faktorer. Kontakta oss så berättar vi mer, till exempel
om våra erfarenheter från intelligent belysning i Göteborg. Du hittar oss enklast på svevia.se

Alltid på väg
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Lönsam förädling av
År 2006 stod transport av jord- och schaktmassor för drygt en fjärdedel av samhällets alla transporter
(räknat i ton). Senare studier visar att andelen har ökat till 40-50%. Med kunskapsutveckling om hantering
och användning av jord- och schaktmassor finns det stora möjligheter till förbättrad ekonomi och ekologi.
Av Josef Mácsik, Göran Lundberg, Pentti Lahtinen, Arnt-Olav Håøya
Vid exploatering av nya områden minskade Malmö stad och
Vuosaari hamn i Helsingfors kostnaderna med 30 Mkr respektive 20 Mkr genom smartare planering och användning av
materialmodifieringsteknik. Miljöfördelarna är uppenbara, med
mindre transporter och smartare energi- och resursanvändning som några exempel.
Tyresö kommun arbetar aktivt med dessa frågor och planerar att minska sina kostnader med ca 17 Mkr de närmaste åren
bara genom smartare materiallogistik och återanvändning.
Urbaniseringen ökar behovet av strategisk hantering av
ballast och massor. Den framtida materialhanteringen av
ballast och schaktmassor i storstadsområden är en stor och
viktig fråga för en långsiktigt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Materialhanteringens omfattning kommer att öka
från dagens redan stora omfattning i och med den pågående urbaniseringen i hela Östersjöregionen. Enligt prognos
kommer exempelvis Stockholmsregionens befolkning att
öka med upp till en halv miljon människor fram till 2030.
Byggande, reparation och underhåll av bostäder, byggnader,
vägar, järnvägar och övrig infrastruktur förbrukar stora mängder
material och efterfrågan kommer att öka. Samtidigt ökar också
uppkomsten av olika typer av massor. Idag används omkring 13
miljoner ton sand, grus och krossat berg per år i Stockholms län
och uppskattningsvis 5–6 millioner ton massor uppkommer årligen
från bygg- och anläggningsverksamhet. Motsvarande i Uusimaa
(Helsingfors regionen) är 4 miljoner ton uppkomna massor årligen.
Hanteringens alla olika led, från brytning/uppkomst till omhändertagande, medför negativa effekter såsom trafik- och framkomlighetsproblem, buller och utsläpp av föroreningar och klimatgaser.
Redan idag utgör materialhanteringen inom byggsektorn en
stor kostnadspost och mycket finns att vinna även ekonomiskt
på att effektivisera hanteringen, vare sig det gäller inom byggföretagen eller genom strategiska samarbeten mellan byggherrar och entreprenörer inom större exploateringsområden eller
delar av urbana regioner.

Ses inte som resurs
Av flera olika skäl betraktas massor som uppkommer på ett bygge inte som en potentiell resurs, utan enbart som en kostnad.
Planeringen vid ett bygge sker därefter och det är sällan som en
ordentlig massbalans- och masshanteringsplan tas fram. En betydande del av de uppkomna massorna uppfyller inte ställda kvalitetskrav och kan inte nyttjas oprocessat inom området, andra
har inte tagits med i planeringen, ytterligare andra hanteras fel på
plats och blir sålunda oanvändbara. Huvuddelen av de jord- och
schaktmassor som uppkommer vid byggnation i dag transporteras bort och en hel del hamnar på deponi.
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Det finns en stor potential att minska uttag av jungfruligt
material och transporter genom att minska uppkomsten av
massor och genom att återbruka material lokalt på byggplatsen. Det finns mycket teknik som möjliggör mindre schaktning
och förbättrar egenskaperna hos de jordar som ändå uppkommer. Miljöfördelarna är uppenbara, med mindre transporter och
smartare energi- och resursanvändning som några exempel.
De ekonomiska vinsterna med förbättrad hantering är kanske
inte lika uppenbara men i hög grad lika reella. Några exempel
ges nedan där materialmodifiering minskat kostnaderna.
Malmö stad stabiliserade avfall i en deponi i Norra Hamnen.
Avfallet grävdes upp, sorterades och organiskt material stabiliserades. Målsättningen var att eliminera nedbrytning av organiskt
material och metanbildning, Fridh (2011). Stabiliseringsåtgärden i
Malmö sänkte grundläggningskostnaderna med ca 30 Mkr.
Ett Finskt projekt kunde minska kostnaderna i ett exploateringsområde i Vuosaari hamn, Helsingfors med ca 2,5 M€
genom god planering och återanvändning av jord- och schaktmassor samt en minimerad deponering. Minskade behov av
materialtransporter och behov av jungfruliga material var en
sidoeffekt. Alternativa kostnaden för att hantera 150 000 m3
lera var ca 4,2 Mk. Besparingen möjliggjordes av att jord- och
schaktmassorna återanvändes i möjligaste mån inom närområdet. För att underlätta detta har fokus legat på att kartlägga

”

Miljöfördelarna är uppenbara, med mindre
transporter och smartare energi- och
resursanvändning som några exempel

”

lösningsalternativen i god tid före anbudsförfrågan. Genom att
ta hänsyn till massornas förädlingspotential och att massor som
uppstod kunde hanteras lokalt och mellanlagras ökade återanvändningen. Detta var möjligt enbart genom bra samarbete
mellan offentliga och privata aktörer.
Tyresö kommun håller på att förstärka vägnätet i ett antal så
kallade omvandlingsområden, dvs. där fritidsboende omvandlas till områden för permanent boende. Byggarbetena kommer
att generera ca 415 . 000 m3 (600.000 ton) schaktmassor. Genom
att kommunens projektchef Sven Brodin har lagt upp ett ambitiöst program för lokal återanvändning av material har kommunen ambitionen att minska sina kostnader med 17 Mkr genom
att öka återvinningsgraden av jord- och schaktmassorna från
dagens 30 % till 70 %. Programmet hanterar såväl plats för upplag och modifiering som informationsinsatser till boende för att
få acceptans för verksamheten.

schaktmassor
Ökade avsättningsmöjligheter

Vägledning på gång

Materialmodifiering ökar drastiskt möjligheterna till att hitta
avsättning för jord- och schaktmassor i högkvalitativa tillämpningar, vilket ges exempel på i ABSOIL (2011), Mácsik et al. (2011).
Massorna kan behandlas/modifieras och återanvändas på själva
byggplatsen eller på annan plats. In situ-behandling leder till
att jord- och schaktmassor inte uppstår eftersom egenskaperna
förbättras utan att jorden omförflyttas, medan ex situ-behandling innebär att materialet grävs upp och behandlas på eller
utanför byggplatsen, men kan återanvändas.
En metod som effektivt kan öka återanvändning/återvinning
är modifieringsmetoden stabilisering/solidifiering där bindemedel tillsätts till ett material i syfte att förbättra dess geotekniska
egenskaper och/eller miljöegenskaper, så att det behandlade
materialet uppfyller uppsatta krav för en konstruktion och kan
användas som konstruktionsmaterial.
Ett av hindren idag är att beställare inte efterfrågar lösningar som bidrar till ökad återanvändning och minskat uppkomst
av överblivna jord- och schaktmassor. Behovet av bl.a. mellanlagring och behandling medför att modifieringsarbetet måste
planeras och förberedas i god tid. Erfarenhetsuppbyggnaden
är ofta begränsad till projektnivå.
En del av de jord- och schaktmassor som genereras är
förorenade och detta medför ofta att massorna ska deponeras. Miljömyndigheterna sätter stopp för återanvändning av
dessa massor. Helhetssyn och dialog med miljömyndigheterna i tidigt skede underlättar ökat återbruk. Materialmodifiering kan bidra till att antingen minska föroreningsgraden
eller binda föroreningarna och därmed möjliggöra återbruk
av delar av de förorenade massorna som uppkommer.

Regionplanekontoret, Länsstyrelsen och KTH tillsammans med
Ecoloop och LTU driver projektet Hållbar Materialförsörjning i
Stockholms län, med dess internationella utlöpare SIMM-CITIES
(2011) där samarbete med storstadsregioner runt östersjön
påbörjats. Problemen och möjligheterna är till del likartade och
det finns mycket att lära av varandra.
Malmö stad och Vuosaari Hamn i Helsingfors är exempel
på aktörer som minskat sina materialkostnader och förbättrat
miljön genom smartare planering och användning av materialmodifieringsteknik. Tyresö arbetar redan med dessa frågor och
minskar sina kostnader.
Det är viktigt att redan i ett tidigt planeringsskede beakta
möjligheten till återvinning och en smartare materialförsörjning.
Känner du till hur mycket jord- och schaktmassor ni hanterar i
din kommun och hur mycket du kan spara? <<

Josef Mácsik & Göran Lundberg, Ecoloop AB
Pentti Lahtinen, Ramboll OY
Arnt-Olav Håøya, Ecoloop AS
Referenser
ABSOIL – http://projektit.ramboll.fi/life/absoils/index_eng.htm
Fridh R. 2011. Sopor blev sand? Cementstabilisering av en fd deponi för
hushållssopor i Malmö hamn. Grundläggningsdagen 2011. SGF.
Mácsik J., Holm G., Toller S., Svedberg B. och Edeskär T. 201.
Material-modifiering – Framtidens smarta material. Bygg och
Teknik, Nr 1.

Ingmarie Brännvall, JVAB och
Sven Brodin, Tyresö kommun
bygger väg i Tyresö.
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d e b at t

Så blir Stockholm en
Den cykelplan för Stockholm som ska presenteras innan årsskiftet får inte blir ytterligare en
dammsamlare, skriver Cykelfrämjandets Storstockholmskrets. Cykelplanen behöver vara ett
beslutsstöd för planerarna och en hjälp i den långsiktiga planeringen. För detta krävs investeringar och personal. Att Stockholm inte har en enda person som arbetar särskilt med cykelfrågor
rimmar illa med ambitionen att konkurrera med cykelstäder som Amsterdam och Köpenhamn.
Av Christoffer Carstens
Foto:Barbro Larson
Ambitionsnivån i den nya planen är hög; planen skall dels sammanfoga de tidigare separata innerstads- och ytterstadsplanerna,
dels fokusera på arbetspendling och kontakter med kranskommuner. Historiskt sett har dock planernas problem primärt inte
legat i dess innehåll, utan i tillämpningen.
Mycket få av de cykelplaner som antagits genom åren har genomförts. För att cykelarbetet inte skall förlora all trovärdighet
är det viktigt att denna cykelplan inte blir ytterligare en i raden av
dammsamlare. Att Stockholm i dagsläget inte har en enda person
som arbetar särskilt med cykelfrågor rimmar illa med ambitionen
att konkurrera med cykelstäder som Amsterdam och Köpenhamn
En klar orsak till deras framgångsrika arbete stavas just resurser.
Köpenhamn och Amsterdam lägger ner avsevärt mycket mer pengar på cykling än Stockholm. Erfarenheten visar dessutom att många
cykelsatsningar skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma. Cykelplanen skulle kunna användas för att visa på lönsamheten i cykelinvesteringar och på så sätt agera stöd för ökade resurser till cykling.

Uppskattat inslag i stadsmiljön
Under den senaste tioårsperioden har cyklingen i Stockholm ökat
avsevärt. Uppenbarligen upplever allt fler människor att cykeln
är det snabbaste och pålitligaste transportmedlet i stadsmiljö. I
första hand är det arbetspendling och övrig persontransport på
cykel som står för denna ökning.
Cykeln har också blivit ett självklart och uppskattat inslag i
innerstadsmiljön; allt fler cyklar syns bland affärer, caféer och
parker. Cykeln bidrar till ett mer levande och dynamiskt stadsliv, något man även upptäcker i mer utpräglade cykelstäder som
Malmö, Köpenhamn och Amsterdam.
Vi i CF uppskattar att Stockholms stad återigen börjar uppmärksamma cykelns roll men konstaterar att det än så länge är ganska
långt mellan retorik och praktik. Det talas mycket om cykling, både
i media och bland politiker, men det görs väldigt lite konkret. I senaste budgeten sägs det att “Stockholm skall bli en cykelstad som
konkurrerar med Amsterdam och Köpenhamn” men ändå är de
planerade insatserna mycket små i ekonomiska termer.
De senaste årens kraftiga ökning av cyklister kan åtminstone
delvis härledas till de satsningar på cykelinfrastruktur som genomfördes, framför allt i innerstaden, under slutet av 90-talet och
början av 00-talet. I dagsläget räcker dock flera av dessa relativt
små satsningar inte längre till och Stockholms cyklister lider av
kapacitetsproblem och framkomlighetssvårigheter. Cyklisterna
har helt enkelt vuxit ur den nuvarande infrastrukturen.
Eftersom även arbetspendlingen på cykel står för en stor del
av denna ökning, är det också nödvändigt att ytterstaden knyts
samman bättre med innerstaden med tydliga och gena stråk med
14
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god framkomlighet. Därför ser vi mycket positivt på denna plan
som avser att sammanföra och uppdatera de två existerande cykelplanerna för innerstaden respektive ytterstaden samt ha fokus på
snabba och sammanhängande stråk.

Samband mellan resurser och resultat
Fortfarande är andelen resor på cykel måttlig i Stockholm. De flesta större städer i Sverige kan rapportera högre siffror med Malmö
och Lund i topp. Erfarenhet från många länder visar på ganska
starka och enkla samband mellan satsade resurser och framgång i
cykelarbetet. Cyklister är inte konstigare än gemene man och väljer
helt enkelt det transportmedel som är enklast och bekvämast. Och
städerna får helt enkelt de resultat man betalar för.
I ett internationellt perspektiv ligger Stockholm också långt
efter när man jämför med Danmark, Nederländerna och många
delar av Tyskland. Den stora skillnaden ligger kanske inte i infrastrukturen, utan i sättet att betrakta cykeln som en integrerad
och prioriterad del i transportsystemet. I dessa länder bedrivs
cykelarbetet utifrån ett långsiktigt och övergripande perspektiv.
Cykelfrämjandets båda Kommunvelometrar från 2010 och 2011
visade på att just helhetsperspektiv inom cykelarbetet saknas i
många svenska kommuner och det är därför vår förhoppning att
detta förs in i Stockholms nya cykelplan.

Detta anser Cykelfrämjande bör ingå i den nya planen:
• Uppföljning av förra cykelplanen
• Uppföljning av satsade medel i kronor på cykling i staden; dels
i relation till den totala trafikbudgeten, men även i förhållande
till antalet cyklister
• Tydliga och höga, kvantifierbara mål för cyklingen i kommunen
• En fullständig och integrerad plan, med cykeln som ett
likvärdigt eller prioriterat transportalternativ till kommunaltrafik och bil.
• En väl definierad tidsplan för insatser och åtgärder med kostnadsuppskattningar.
• Fokus på framkomlighet och bekvämlighet
• En plan som är geografiskt heltäckande där även ytterstaden
betraktas som ett område där cykeln är ett transportmedel.
• Speciell hänsyn till pendlingsstråk och kommunikationer
inom ytterstaden
• Fokus på goda kommunikationer med kranskommuner
• En plan som är heltäckande vad gäller verksamhetsområden
där cykelarbetet förankras hos planering, exploatering, drift
och underhåll etc.
• Året-runtcykling – cykelleder skall ha prioritet vid löv-, snöoch sandröjning.

cykelstad
• Cykelparkeringsstrategi – cykelparkeringsnorm vid stora nyexploateringar men även strategi för nya parkeringar i befintliga miljöer.
• Lånecykelstrategi – det lånecykelsystem som finns idag är inte
tillräckligt och svarar inte mot användarnas behov. Ytterstaden samt stora delar av innerstaden saknar ställ liksom viktiga
knutpunkter.
• Drift- och underhållsstrategi där cykelinfrastrukturen prioriteras högre än idag.
• Beteendepåverkan och statushöjande insatser för cykling.
• Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av cykelarbetet, t ex
med BYPAD
<<

Chistoffer Carstens är ordförande för Cykelfrämjandet,
Storstockholm
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I sommar har för första gången i Sverige en ny metod för erosionsskydd prövats. Det handlar om strandfodring
med sand som sugs upp från havsbottnen och sprutas ut över stranden.
I b ö r ja n av a p r i l meddelade Sveriges Geologiska Undersökning, SGU sitt beslut om att ge Ystad kommun tillstånd att, under
en tioårsperiod, ta upp 340 000 m3 sand från havets botten på
Sandhammar bank. Sanden ska användas till kustskyddsåtgärder
inom de mest erosionsdrabbade kustavsnitten. Här finns sedan tidigare flera olika typer av hårda kustskydd. Hövder, stenskoningar
och vågbrytare är några av de konstruktioner som har byggts för
att skydda kusten mot erosionsskador. För att de hårda skydden
ska fungera, krävs det att det finns sand i systemet som temporärt
kan fångas upp för att sedan transporteras vidare. Mjuka kustskydd som innebär att man fyller på med sand på stranden, är en
mycket vanlig kustskyddsmetod i övriga världen. I Sverige är det
däremot unikt och projektet i Ystad är det första i sitt slag.
Syftet med strandfodringen är att bygga upp strandplanet så
att det kan fungera som en buffert mellan vågorna och de ömtåliga sanddynerna som i sin tur skyddar bakomliggande landområde. Det förstärkta strandplanet grundar upp och bidrar till
att minska vågornas energi. Den lösa, torra sanden blåser upp i
sanddynerna som förstärks och i bästa fall kan nya dyner byggas
upp. Samtidigt kommer erosionen att fortgå i den fodrade sanden. Med hjälp av de naturliga processerna kommer sanden att
förflyttas med de kustparallella strömmarna och på så vis bidra till
att förstärka även andra kustavsnitt.
Hela syftet med strandfodringen är alltså att erosionen ska få
fortgå eftersom det är en naturlig process. Inom några år kommer det därför att bli dags att underhålla skyddet genom att
fylla på med mer sand.

Muddring
Sanden sugs upp från havsbottnen av ett muddringsfartyg och
sprutas via ett rör tillbakaa på land, där den fördelas med dumpers. Strandfodringen i Ystad är den första i sitt slag i Sverige. Den
kommer dock troligtvis inte att bli den sista. I den södra delen
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av Sverige brottas flera kommuner med samma problematik som
Ystad och de domar och beslut som Ystads kommun har erhållit
kommer troligtvis att bidra till att fler kommuner tar chansen att
göra liknande åtgärder. I ett föränderligt klimat med effekter som
höjda havsnivåer så kommer denna typ av åtgärder troligtvis bli
allt vanligare även inom områden som idag inte alls är drabbade
av erosion eller översvämning.
Erling Alm är direktör inom förvaltningen Ledning och Utveckling. Han var tidigare gatuchef och teknisk chef i Ystads
kommun och är nu ordförande i Erosionsskadecentrum med 21
kommuner som medlemmar.
Han har kämpat i 25 år för att rädda sandstränderna i Löderup
och Ystad.
– Det är inte erosionen som varit värst, utan byråkratin, säger han.
– Mitt mål har hela tiden varit att ordna fram de tillstånd som
behövs för att hämta tillbaka sanden som havet tagit och lägga ut
den på stränderna. Nu finns det tillståndet. Då har jag gjort mitt.
– Jag kör gärna ut till kusten och tittar. Hit har jag ofta återvänt. Jag
tycker om stranden. När jag som barn badade här var området täckt
av sanddyner, som havet för länge sedan glufsat i sig. Och medan
byråkratins kvarnar malt, har sanden likt den i ett timglas runnit ut i
havet. Han har fått frågan om det är rätt att satsa skattemedel på att
lägga ut sand som havet garanterat kommer att ta tillbaka.
– I Ystad är alla överens om att erosionens skadeverkningar måste
begränsas. Annars har vi snart inga stränder kvar och då skulle Ystad
mista en del av sin attraktionskraft som turiststad, säger Erling Alm.
Kommunalrådct Kristina Jönsson (M) har uttryckt en förhoppning att detta är första och sista gangen kommunen själv får betala hela kostnaden for strandfodringen.
– Det vi jobbar med är att försöka se till att staten tar sitt ansvar.
Det är inte rimligt att en kommun av vår storlek ska stå för det här
själv, säger hon. <<

Sammanställt av Barbro Larson

Videdalsskolans kuperade naturlandskap till skolgård är nästan klar. Asfalten har fått vika
för gräsbevuxna kullar , fruktträd och blomsterängar. Tanken bakom denna gröna make
over, som omfattar sammanlagt 19 skolgårdar i Malmö, är att den ska få barnen att må
bra och stimulera deras lärande.
Av Bitte Nord, frilansjournalist
Foto: Nina Sahlin

Leka och lära

med naturens hjälp
I projektet Gröna skolgårdar
utvecklar Malmö under 2010,
2011 och 2012 minst en skolgård i varje stadsdel till grön
skolgård. Det satsas lika många
miljoner kronor i projektet
som antalet skolgårdar som
ingår. Tolv skolor är utvalda att
ingå och på sju har ledning,
lärare och elever själva begärt
att få vara med.
– Malmös skolgårdar skiljer
sig inte från mängden. De flesta
visar upp torftiga miljöer med
stora hårdgjorda ytor och den
obligatoriska klätterställningen.
När vi kartlade dem med hjälp av flygfoton såg vi dessvärre tydligt
att utvecklingen på det här området heller inte hade gått framåt!
Det vill säga, de äldsta skolgårdarna såg trevligare ut än de som
anlagts senare, berättar Emma Pålsson som arbetar som skolgårdsinspiratör åt Malmö stad.
På varje skola i det gröna projektet har man haft sin egen idé
om omvandlingens omfattning, innehåll och mål, men den generellt övergripande tanken är att natur och grönska stimulerar
barns kreativitet och lekar och ökar deras välbefinnande.
En hypotes som testas är att gestaltning och naturmiljö får barnen att röra på sig mer. I den delen av projektet deltar forskare från
Statens Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet Växjö och Lunds Tekniska Högskola, LTH.
– Vi tror att den gröna miljön ökar den fysiska aktiviteten
och att lusten att röra sig kan väckas särskilt hos de barn som
är ovana vid fysisk aktivitet, berättar Fredrika Mårtensson,
miljöpsykolog knuten till SLU.

En ”före”-mätning av barnens
aktivitet under rasterna genomfördes under 2010. Vid det här tillfället fick barnen även beskriva
sitt mentala tillstånd efter rasterna genom att skatta sina känslor.
Ännu är ingen analys av resultatet klar att presenteras.
Nya mätningar av rastaktiviteten kommer att göras när de
gröna skolgårdarna är färdiga
och sedan upprepas de närmaste åren.
Det är första gången forskare
i Sverige följer barn, vars skolmiljö förändras, för att se hur
förändringen påverkar barnens rörlighet. Det är inte bara antalet kvadratmeter som anses ha betydelse för barnens spontana
rörelse. Viktigt är också hur skolgården är inredd och utformad.
– Det bör finnas en bra blandning av olika platser med sådant som barnen tycker är lockande och meningsfullt för att de
ska vilja leka och röra sig mer och använda hela sin gård, säger
Fredrika Mårtensson.
I Malmös satsning på gröna skolgårdar ingår det i projektkonceptet att såväl inspiratör som professionell gestaltare t ex landskapsarkitekt ställs till förfogande.
Eleverna är delaktiga i planeringen och i genomförandet. På
de flesta skolor är alla elever med och planterar träd och buskar på sina nya skolgårdar. Ett par skolor har drivit elevengagemanget ännu längre och har skolgårdskötsel på schemat. <<
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Inte riskfritt med bergvärme

Staden som

Staufen i sydvästra Tyskland. Jordvärmeborrningen var inte den första påfrestningen som staden utsattes för. Under trettioåriga kriget, år 1632, brändes
borgen ned av svenska trupper. (foto : die stadt staufen , pressebild)

För tre år sedan vållades den tyska staden Staufen stora skador som en följd av borrning efter jordvärme. Husen i centrum
började sjunka för att sedan stiga igen. Väggarna sprack och många av de 263 skadade byggnaderna evakuerades.
Av Markku Björman, frilansjournalist
En del av sprickorna har utvidgats ytterligare och har blivit upp
till 15 centimeter breda.
De som trodde att bergvärme är en säker energikälla med
minimala risker fick en ordentlig tankeställare.
Geologen Ralph Watzel, som arbetar i regionen anser att
vissa bergartslager som genomborrades i september 2007
innehöll rikligt med vatten, vilket läckte in i bergartslager som i
sin tur innehöll anhydrid – en oxid av ett ickemetalliskt grundämne eller en organisk grupp som kan bilda en syra genom
kontakt med vatten. En syra kan i sin tur bilda en anhydrid genom en kondensationsreaktion.
När anhydrid tar upp vatten sväller det, vilket bidrog till
höjningen av markytan på upp till 1 centimeter i månaden i
Staufens centrum. På tre år uppgår höjningen till en bra bit
över 30 centimeter.
Det finns fortfarande stor risk för ras längs flera gränder. Riskerna för avloppsrör, el - och gasledningar är överhängande.
Människors hälsa hotas, liksom stora kulturvärden och kostnaderna stiger för varje månad som går, sade Ralph Watzel.

Minskad ”svullnad”
Enligt Watzel gällde det att främst få stopp på sättningar i marken.
– Vi har försökt pumpa bort vattnet och fört ned cement i
borrhålen. Vi har också inrättat 30 platser för övervakning inne i
18
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stadskärnan. Vi har genomfört underjordiska stabiliseringsarbeten under gamla stadsdelen. Svullnaden i centrum har minskat
med två tredjedelar, berättade Watzel.
Ansvarsfrågan är ännu inte uppklarad. Företrädare för tyska
Geotermiförbundet hävdar att borrningarna inte genomfördes
professionellt.
Tyske hydrogeologen Frank Wisotzky från Bochums Ruhr –
Universitet, varnar för oanade risker i samband med borrningar.
Han hänvisar till ett relativt aktuellt projekt i Basel, Schweiz,
som stoppades på grund av att borrningarna alstrade över
10 000 seismiska aktivite ter. Krafter upp till 3,4 på Richterskalan uppmättes under de första sex dagarna.
– Det är viktigt, att före en borrning efter jordvärme samla
alla tillgängliga data om grundvattnet, bergarterna, eventuella
jordbävningar, underjordiska gruvhål och mineraler i området,
säger Frank Wisotzky .
Representanter för tyska jordvärmebranschen säger sig fortfarande vara övertygade om att jordvärme eller bergvärme lönar sig och att användarnas förtroende till anläggningstekniken
är stabil trots händelser som i Staufen.
Liknande marksättningar i samband med bergvärmeborrningar har ännu inte rapporterats i Sverige. Det kan bero på att
här borras hålen långt utanför stadskärnor och i regioner utan
anhydridalstrande bergarter. <<

Vi söker kreativa samhällsbyggare
Vill du vara med och skapa morgondagens
samhälle erbjuder vi ledigt arbete som

Förrättningslantmätare

Vill du arbeta som KLM-chef
i ett av Sveriges mest
expansiva områden?
Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad söker:

Kristianstads kommun är Skånes till ytan största
kommun med spännvidden från en dynamisk
handelsstad till unika och värdefulla naturområden.
Vi är inne i en spännande utvecklingsprocess
med stora projekt på gång.

Läs mer och ansök på
www.kristianstad.se/jobb

Lantmätare
som chef för Kommunala Lantmäterimyndigheten

Ansökan
Välkommen med din ansökan
senast 30 september 2011
via www.malmo.se/jobb
där du också finner mer information om tjänsten.
Ref nr 008-11-11

E N M A S K I N M Å N G A JO BB
Lundberg Hymas AB. Telefon 0910-7110 00.
www.lundberghymas.se
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”Det hade kört ihop sig rejält på vägen till Gurgaon. Var femte minut skälvde
trafiken till – vi rörde oss några centimeter – hoppet steg – och sedan blinkade rödljusen på bilarna framför mig och vi satt fast igen. Alla tutade. Då och
då smälte de olika signalhornen, vart och ett med sitt tonläge, samman i en
oavbruten jämmer som lät som när en kalv tas från sin mamma. Avgaser fyllde
luften. Blå rökslingor skimrade framför varje strålkastare. Avgasröken blev så fet
och tjock att den inte kunde stiga eller undkomma utan bredde ut sig horisontellt, trögflytande och glansig, och bildade ett slags dimma runt oss.”
Av Martin Emanuel

Motorbu
modernite
New Delhi
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eskr iv ningen av trafikstockningar, buller och
kvävande avgaser i Delhi är hämtad från Aravind Adigas
Bookerprisbelönade bok Den vita tigern. Gurgaon är en
av Delhi rikaste och snabbast expanderande förorter, och vägarna
som bär dit är precis som överallt annars i Delhi ofta igenkorkade.
Att delhiborna skriker efter åtgärder är därför inte konstigt. Liksom i Stockholm och i större städer världen över är trafikproblemen i Delhi ett framträdande inslag i nyhetsrapporteringen.
Det populäraste ämnet är de stora vägprojekt som skär genom
stadskroppen och påkostade så kallade ”flyovers”, där planskilda korsningar åstadkoms genom att en av vägarna höjs upp ovan den andra.
Stadsmotorleder och flyovers hyllas för att de anses åstadkomma: ”reducerade restider” och en ”förhöjd upplevelse av staden”. De
reducerade restiderna och den minskade trängseln är en chimär.
Erfarenheter visar att det är oerhört svårt att ”bygga bort” trängseln med mer vägar. Dessa lockar i stället fler bilister ut på vägarna,
vilket snart nog leder till restider och trängsel som är jämförbara
med innan vägbygget.
Vems restider är det som (tillfälligt) minskas? Vems upplevelser är
det som förhöjs? Svaret är naturligtvis att det handlar om bilisternas
restider och upplevelser. Andra perspektiv än bilisters lyser med sin
frånvaro i rapporteringen kring trafik i de stora indiska dagstidningarna. Vilka konsekvenser har dessa enorma infrastrukturer på
stadslandskapet? Representerar de verkligen Delhis ”resa in i framtiden”. Är de inte snarare ett exempel på Delhis snabba färd mot en
ohållbar framtid? Vilka blir konsekvenserna för mindre bemedlade
människor: fotgängare, cyklister, förare och användare av rickshaws.
För vägarnas icke-användare, för vilka de mest av allt kanske innebär
högre bullernivåer och ett hinder i dagliga lokala förflyttningar?
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Klyftorna ökar
Varför ställs inte sådana frågor och varför kommer aldrig dessa
grupper till tals? Svaret ska nog sökas i tidningarnas starka
medelklassprofil. Sedan Indiens liberalisering under 1990-talet
har landets ekonomi skjutit fart och Indien är nu en av världens
starka tillväxtekonomier vid sidan av Kina och Brasilien. Den
indiska medelklassen växer snabbt, men samtidigt ökar klyftorna. På Delhis trafikleder syns det kanske tydligare än någon
annanstans. Lyssna till Aravind Adigas igen:
”Det bor tusentals människor vid sidan av vägen i Delhi.
De har också kommit från Mörkret – det syns på deras
smutsiga kroppar och smutsiga ansikten, på deras sätt att
leva som djur under de jättelika broarna och viadukterna,
och göra upp eldar och tvätta och plocka löss ur håret medan
bilarna dånar förbi. Dessa hemlösa utgör ett speciellt problem för bilister. De väntar aldrig på rött ljus – bara rusar
över vägen när de känner för det.”
Bilarna blir ett sätt för medelklassen att skärma av sig från den
stökiga och oberäkneliga gatan. På samma vis erbjuder den nya
metron som började byggas 2005 ett reservat undan den bökiga
yttrafiken för de som kan betala. Bestämmelserna och kontrollmekanismerna är rigorösa. Varje resenär och väska scannas,
som vid en säkerhetskontroll på flygplatser, när man träder in i
metrosystemet. På så vis ska ovälkomna (terrorister) hållas borta.
Särskilda vagnar är reserverade enbart för kvinnliga resenärer.
Att spotta i metron leder till böter om cirka 30 kronor – anslag
om detta finns i varje nedgång. Och kanske mest uppseendeväckande: du rekommenderas kontinuerligt av en högtalarröst
att inte tala med främlingar. Här tecknas konturerna av den
gode resenären, anonym och inte till besvär för någon.

Böter avskräcker inte
De flesta som överhuvudtaget har råd att åka kollektivt är
hänvisade till buss. Delhi har även investerat i ett så kallat
BRT-system (Bus Rapid Transit), där bussar med relativt hög
kapacitet och få stopp går fram i reserverade filer på stadens
större trafikådror. De reserverade bussfilerna får även användas
av cyklister. BRT-systemet har dock varit utsatt för hård kritik
av bilister. Med dessa filer berövas ju bilisterna en av ”deras”
rättmätiga filer. Polisen rapporterar att det blivit ”omöjligt” att
hindra bilister från att använda buss- och cykelfilerna. De böter
om drygt trehundra kronor som nyligen införts ignoreras med
lätthet av förmögna bilister. ”Jag har mycket pengar”, kommenterar en av de bötfällda bilisterna saken.
Det känns onekligen hopplöst att städer i utvecklingsländer
och tillväxtekonomier verkar följa i västvärldens spår. Den bilorienterade planering vi nu ser i Delhi och många andra asiatiska
städer kommer att exkludera andra mer hållbara transportmedel.
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Cyklar och cykelrickshaws ignoreras i både trafikplanering och
vägdesign i Indien. Förutom de kombinerade buss- och cykelfilerna i BRT-systemet är det ovanligt med särskilda cykelbanor i
Delhi. Under perioden 1957 och 2002 sjönk andelen cykelresor av
det totala antalet resor från 36 till omkring 6 procent. Ändå är det
inte särskilt troligt att cykeln kommer att försvinna – de kvarvarande cyklisterna kommer bara att få allt mer osäkra möjligheter
att ta sig fram. Många Delhibor har helt enkelt inte råd att ta sig
fram på något annat vis än med cykel så vida det inte är kraftigt
subventionerat. De är så kallade ”captive riders”, fastnaglade vid
och beroende av sina cyklar. Att transportpolicys och -investeringar är så tydligt riktade mot en bilkörande minoritet, medan få
åtgärder vidtas för den delen av befolkningen som är utelämnade
åt att cykla eller gå, förstärker rådande sociala snedvridning.

Flexibla cyklister
Man leds lätt till att tro att cykeln hur som helst är närmast
oanvändbar i en stad av Delhis storlek. Men det stämmer inte.
Indiska städer har förvisso varit föremål för en kaotisk, oplanerad
expansion och avstånden från en del av Delhi till en annan kan
vara enorma. Men för många är trots allt de dagliga resorna förhållandevis korta. Cyklisterna kommer som sagt idag främst från
de lägre samhällsskikten och tillhör de som i hög grad är bosatta
i någon av de informella bosättningar, kåkstäderna, som finns
spridda över hela staden. Med lite cyniskt språkbruk kan man
säga att deras boendeform är tämligen ”flexibel”, vilket gör det
möjligt för människor att bosätta sig nära arbetstillfällena.
Det finns också ljuspunkter i Delhis trafikmörker. Från att ha
ansetts vara en av världens mest luftförorenade städer har Delhi
på senare tid prisats för sina krafttag mot utsläpp från trafik och
industrier. Sedan slutet av 1990-talet har staden vidtagit ett brett
och framgångsrikt åtgärdspaket mot luftföroreningar, där inte
minst avgaser från trafiken stått i centrum. Bland annat har hela
den kommersiella fordonsflottan – bussar, taxibilar, motorrickshaws – konverterats från bensin- och dieseldrift till naturgas.
Det kommunala trafikföretaget påstår idag skrytsamt att det är
”världens största ekologiska transportföretag”. Tyvärr tyder dock
mycket på att de minskade utsläppen från kollektivtrafiken håller på att ätas upp av nya utsläpp från den explosion av nya billiga
småbilar som intar staden. <<
Martin Emanuel är civilingenjör och doktorand vid KTH,
där han arbetar med en avhandling om cyklismens histortia i
Stockholm och Köpenhamn.

En ny ekologiskt hållbar stad växer fram ur ökensanden. Emiratet Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten bygger världens första
koldioxidneutrala stad, Masdar City. Elektriciteten kommer från
solpaneler och dricksvattnet från en soldriven avsaltningsanläggning. Staden kommer också att dra nytta av den växande
CO2 – marknaden för utsläppsrätter.
Av Markku Björkman, frilansjournalist
Bild: Pressbild, Masdar City

STADSBYGGNAD 4 · 2011

23

pressfoto , abu dhabi information

Ekologiska
oljeshejker
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Masdar City är ett samarbetsprojekt mellan Världsnaturfonden WWF och Förenade
Arabemiratens regering. Tillsammans ska vi bygga världens första koldioxidneutrala
stad, betonar Ahmed Baghoum, som är ansvarig för tillståndsgivning åt utländska
företag, som avser att etablera sig i Masdar City. foto : markku björk man

Noll utsläpp. Stora solkraftverk, som i bilden, kommer att försörja ekostaden med
energi. I Masdar City kommer det också att finnas ett universitet och ett innovationscenter som utvecklar nya idéer om hållbar energiproduktion.

Byggnaderna i Masdar får ha högst fem våningar. Endast hållbart byggmaterial och –
produkter får användas. De ska innehålla en hög mängd återvunnet material såsom
bambu och träprodukter märkta med miljömärkningen Forest Stewardship Council.
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Abu Dhabi har beslutat att 7 procent av landets energibehov ska
täckas av förnybara energikällor år 2020.
– Vi tror att det går skapa en stad helt utan bilar och med
nollutsläpp av koldioxid och avfall. Det är idén bakom Masdar
City. Staden är ett samarbetsprojekt mellan Världsnaturfonden
WWF och Förenade Arabemiratens regering.
– Tillsammans ska vi bygga världens första koldioxidneutrala
stad, säger Ahmed Baghoum, som är ansvarig för tillståndsgivning åt utländska företag, som avser att etablera sig i Masdar City.
Ahmed Baghoum besökte nyligen Stockholm i syfte att förmå svenska företag att etablera sig i den nya staden. Sveriges
Exportråd öppnade nyligen ett kontor där. Syftet är att aktivt
främja svensk miljöteknik i Mellanöstern genom konceptet SymbioCity – Sustainability by Sweden.
– Vårt mål är att Masdar City ska bli ett föredöme för en
framtida livsstil, som behövs om den här planeten skall överleva, säger Ahmed Baghoum och uppmanar fler svenska företag att etablera sig.
Vi försöker inte ersätta våra gas- och oljesektorer utan snarare
förlänga livslängden på dem och hitta alternativ för framtiden,
säger Sultan al Jaber, vd för det företag som driver Masdar, till
Financial Times när projektet startade.
Masdar City får sin energi från en solenergianläggning och
från ett vätgaskraftverk på vardera 500 MWh. Anläggningarna
blir de största i sitt slag i världen.
Ett annat solenergisystem ger elkraft till stadens dricksvattenförsörjning och bevattningssystem.
– Vi räknar med att staden ska minska de årliga CO2-utsläppen med 1,1 miljoner ton jämfört med en traditionell stad, berättar direktören för Masdar City Management Unit , Sam Nader.
Och det är där pengarna ligger, i handeln med utsläpppsrätter. De första byggnaderna står redan klara i Masdar City. Snart
byggs stadens universitet i samarbete med amerikanska MIT
och specialiserar sig på hållbar energi. Därför har Masdar City
inlett samarbete med sju universitet runt om i världen, med experter och forskare kring hållbar energi. Aachens Universitet i
Tyskland, deltar i projektet med fokus på vattenmätningsteknik
och Tokyo Institute of Technology i koncentrerar sig på solkraft.
Meningen är att nollutsläpp av koldioxid ska uppnås md hjälp
av energi från sol, vind och avfall. Transportsystemen görs hållbara med kommunala transporter och bilpooler. Dessutom lanseras
stödinitiativ med fordon med låga utsläpp eller små elbilar.
– Vi kommer att använda hållbara byggmaterial och -produkter. De ska innehålla en hög mängd återvunnet material som
bambu och träprodukter märkta med miljömärkningen Forest
Stewardship Council. Inför en tillståndsgivning godkänner vi
också europeiska normer som exempelvis Svan-märkning, säger Ahmed Baghoum.
De 50 000 invånare, som ska bo i Masdar City, tillåts använda
endast hälften av den mängd vatten som emiratens invånare
normalt förbrukar.
Kritiker menar dock att projektet måste omarbetas innan man
kan tala om ett verkligt hållbart alternativ. Avfallsbränning utan
att restprodukterna omvandlas till nyttig biogas eller elkraft är
en av de brister som projektets kritiker pekar på.
Om dessa frågor kan lösas på ett tillfredställande sätt kan
Masdar City bli en ekologisk modell för hela världen. <<

Stadens arkitektur är omsorgsfullt utformad, eftersom staden är konstruerad på ett
sätt som gör att ökenvindar blåser in, kyler ned och skapar därigenom ett behagligt
mikroklimat. De första byggnaderna i Masdar City är närmast färdiga, däribland detta
innovationscenter, som kommer att utveckla nya idéer om hållbar energiproduktion.

Masdar City planeras att bli sex kvadratkilometer stor. Cirka 1 500 företag, däribland
många utländska ska beredas plats. Från schweiziska bankväsendet får Masdar hjälp
att sätta upp en fond som ska placera ut 250 miljoner dollar i gröna energibolag.
Även det svenska Exportrådet har öppnat ett kontor i Masdar City.

















Alla invånare ges möjlighet att kunna utnyttja åldersanpassade byggnader, torg,
marknadsplatser och delta i vederbörliga aktiviteter.
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TEMA Klimat & Energi

Cykelmotorväg
Den första motorvägen i Sverige är den mellan Malmö och Lund. Den stod klar 1953 och representerade ett helt
nytt sätt att bygga vägar. Nu lanseras idén om en cykelmotorväg på samma sträcka. Snabb, säker och kantad av
servicestationer lyfter den cykelpendlandet till oanade höjder.
Av Bitte Nord, frilansjournalist

A

l lt fl e r vä l j e r c y k e l framför bil, tåg eller buss för att ta

sig fram. Efter måttliga ökningar på ett par procent de
senaste åren ökade antalet cyklister kraftigt under 2010.
I Malmö med hela sex procent.
Det svenska cykelvägnätet är inte riktigt rustat för den anstormningen och Sverige ligger långt efter cykelnationer som Danmark
och Nederländerna. Här har cykeln och cyklisten prioriterats sedan
länge och det har bland annat resulterat i s k supercykelvägar. Köpenhamn har sådana, ja t o m London ståtar med highways för cyklar.
Planerna på en supercykelväg mellan Malmö och Lund
väcktes av Miljöpartiet under senaste valrörelsen. Från Lunds
kommuns sida finns redan ett positivt beslut. Nästa steg i förankringsprocessen tas av de bägge städernas gemensamma
infrastrukturgrupp i september.
I idéprocessen har teknikkonsultföretagen Rambölls, Sweco, Trivector och Atkins samt Lunds Tekniska Högskola, LTH och Statens
Lantbruksuniversitet i Alnarp, SLU engagerats . De har redovisat
vilka behov cykelpendlaren respektive nöjescyklisten har och vilka
krav som kan/ bör ställas på en supercykelväg.
Cyklisternas egen röst, som kommer till tals i ett forskningsprojekt
inriktat på vindskydd som drivs gemensamt av LTH och SLU, gör
gällande att vinden är ett stort problem.
På frågan vad som är dåligt med den befintliga cykelvägen mellan Malmö och Lund svarade 22 procent vinden. 15 procent svarade
korsningar och 11 procent framhöll farliga punkter. På frågan vilken
typ av läskydd man ville ha svarade 66 procent att de föredrog buskage, 19 procent glasruta och 10 procent plank.
Syftet med LTH/SLU-projektet är att ta reda på förutsättningarna
för att installera vindskydd på cykelvägar som är oskyddade för vind.
Projektet skall leda till förslag på placering och utformning av
lämplig vegetation samt att ta fram metoder för att mäta vindhastigheter med och utan vindskydd och metoder för att mäta cyklisters upplevelse av vindskyddet.
Projektets slutmål är att – tillsammans med några intresserade väghållare – förbereda för praktiska försök. Dessa, hoppas man, också ska
ge svar på frågan om vindskydd kan bidra till förändrade cykelvanor.
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Erik Skärbäck, landskapsarkitekt och professor i översiktlig
planering vid SLU, Alnarp, konstaterar först att med-och motvind inte är ett nollsummespel.
– Summan av motvind och medvind är alltid negativ och därför
bör man eftersträva att skapa lä.
Läskyddet bör, enligt vad SLU/LTH-studierna visar, placeras så
nära cykelbanan som möjligt. Det ställer krav på växtval och på resurser för skötsel. Beskärning med jämna intervaller blir nödvändigt.
– Man bör kombinera låga och lite högre buskage, gärna av
flerstammiga buskar. Kombinationen lågt och högt gör att vinden
lyfts, vilket skapar lä såväl vid sidan av cyklisten som framför. Den
ger också möjlighet att titta ut över landskapet. Många cyklande
betonar att vackra utblickar är viktigt under färden.
På läplanteringar vinner också jordbruket eftersom vindskyddad
odlingsmark ger högre avkastning. Med växtlighet som läskydd
vinner även den biologiska mångfalden eftersom buskage lockar
till sig smådjur och fåglar. En annan fördel med läplanteringar är att
de stoppar snödrev, påpekar Erik Skärbäck.
Teknikkonsulten Rambölls fokuserar på snabbhet och säkerhet
och vill se;
• Skilda körfält för snabbcyklare och cykelflanörer
• Servicestationer längs med vägen där man kan pumpa cykeldäck och fixa enklare reparationer
• Gröna vågen i ljusreglerade gatukorsningar
• Behovsstyrd markbelysning mellan körfält och cykelfält/-bana
vid gatukorsningar för att minska risken för kollision mellan bil
och cykel vid högersväng.
• Markbelysningen tänds när cyklist närmar sig korsningen
• Drift och underhåll av cykelfält-/bana viktigt
Förslag om att samla upplysningstjänster, till exempel buss-och
tågtidtabeller och kartor i mobilapplikationer kommer från flera av
de engagerade teknikkonsulterna.
Generellt vad gäller säkerhet anser deltagande konsulter att man
bör eftersträva trafiklösningar som innebär så liten risk för konflikt
med andra trafikantgrupper som möjligt. <<

TRAS T – ett kommunalt misslyckande?

Trafik för en attraktiv stad
När TRAST, Trafik för en attraktiv stad, lanserades innehöll den ett nytt planeringsdokument, trafikstrategin.
Trafikstrategin är bra, men kommunerna har inte lyckats prioritera tid och resurser för ändamålet.
Av Roger Johansson, Lars Nilsson och Björn Wendle
Sveriges Kommuner och Landsting drog tillsammans med Trafikverket igång arbetet med TRAST-guiden för att inspirera till
ett helhetstänkande och underlätta arbetet, inte minst i de mindre kommunerna.
Guiden hjälper kommunerna att utveckla en trafikstrategi. Hittills har fler än 15 kommuner gjort det. TRAST gör det lättare för
kommuner av alla storlekar att gripa sig an frågan. Arbetet underlättas genom praktiskt användbara råd och beskrivning av en tydlig process för arbetet med strategin.
En trafikstrategi ger en gemensam problembild, länkar ihop
övergripande målsättningar med operativa insatser, utvecklar
samverkan, bidrar till kunskapsutveckling, m m. Syftet överensstämmer dessutom väl med EU:s satsningar för att få städer och
kommuner att på frivillig väg införa trafikstrategier – s k ”Sustainable Urban Mobility Plans”.
TRAST-guiden är alltså tänkt som en hjälp på vägen till en gemensam strategi för hur trafiksystemet kan bidra till en attraktiv
och hållbar stadsutveckling. Guiden ska medverka till en metodisk
och väl förankrad arbetsprocess.

Resurssnål process
Arbetsprocessen är resurssnål genom att den bygger på erfarenheter från de cirka 15-20 trafikstrategier som redan tagits fram.
Resultatet av arbetsprocessen blir en lokalt anpassad trafikstrategi med samma inriktning och helhetssyn som präglar TRAST.
Trafikstrategin ger, efter successiv politisk förankring, kommunen
en långsiktig, gemensam målbild för trafiksystemet.
TRAST-guiden rekommenderar tre faser som hjälper till att få
igång arbetet och inte minst viktigt hur man kan genomföra och
förvalta sin strategi. Samtliga faser kan lätt anpassas till kommunens egen planeringssituation:
1.
2.
3.

att starta arbetet och få ett uppdrag

också skapa struktur för att följa upp och utvärdera effekter, liksom
att bestämma hur utveckling och resultat ska kommuniceras. För eller senare behöver olika delar av trafikstrategin uppdateras (nuläge,
mål, inriktning) eller i vart fall aktualitetsförklaras.
TRAST-guiden innehåller också en grunduppsättning med förslag på Mål och Mått. De tar sin utgångspunkt i nationella transportpolitiska målsättningar och ger på så sätt ett praktiskt stöd i
arbetet med att bryta ned dem till den lokala nivån. Mål och Mått
är uppbyggda inom TRAST nomenklatur och bygger på de Mål
och Mått som finns i de trafikstrategier som gjorts under senare
år i Sverige. Förhoppningen är att ta tillvara befintliga erfarenheter och erbjuda genvägar i det ofta tidskrävande arbetet att vaska
fram och formulera bra mål.
En viktig lärdom från tidigare trafikstrategier är att arbetet inte
bara leder fram till ett styrdokument. Ett minst lika viktigt resultat är den kunskapsutveckling som processen ofta också leder till.
Att inledningsvis lära känna sin organisations ”mognad” är viktigt
för att hamna rätt i såväl bredd som djup i trafikstrategin. Det är
inte meningsfullt att utveckla en avancerad trafikstrategi om inte
mottagarna förstår varför den behövs och hur den kan användas.
Bättre då att börja enkelt och utveckla efterhand i takt med att
kunskap och förståelse ökar. Utvecklingstrappan ger en generell
bild av hur kunskap kan utvecklas. När man känner till nivån kan
kunskapen höjas genom demonstrationsprojekt, studiebesök, föreläsningar m m, inom de områden som behöver lyftas.
När du läser detta har TRAST-guiden lämnat tryckpressarna.
Kommunerna är den primära målgruppen, men många olika aktörer behöver delta i trafikstrategiprocesserna. Ju fler som ser nyttan
med trafikstrategier desto större chans att vi får se fler exempel
och tillämpningar. Vi hoppas därför på en stor läsekrets även utanför den kommunala sfären. <<
Guiden kan beställas på www.sklkommentus.se eller tfn 08-709 59 90.
Roger Johansson, Sweco, Lars Nilsson, Ramböll, Björn Wendle, Trivector

att arbeta fram en trafikstrategi
att genomföra och förvalta

Arbetet inleds med en avstämning gentemot den egna kommunens behov och förutsättningar. Denna fas är avgörande för
hur väl anpassad trafikstrategin blir till den egna kommunen. Trafikstrategin kommer att se olika ut i olika kommuner. Den större
kommunen har ofta mer komplexa problem och mer resurser till
sitt förfogande. Där blir trafikstrategin mer omfångsrik och heltäckande. Den mindre kommunen behöver kanske fokusera på
några av de aspekter som tas upp i TRAST eller utveckla något av
trafikslagen. Kanske räcker det med en cykelplan, en hastighetsplan eller omvandling av några centrala gator och torg. Viktigt i
den inledande fasen är att man blir överens om vad som ska göras
och att det ges (och fås) ett tydligt uppdrag.
Därefter genomförs en traditionell utredningsfas, väl förankrad
och systematiskt uppbyggd. Här ger TRAST redan stort stöd och
de olika momenten är välkända från liknande processer, t ex arbetet med en översiktsplan.
Den tredje och sista fasen beskriver hur trafikstrategins innehåll
kan genomföras och förvaltas. Det omfattar sådant som att göra en
genomförandeplanering, t ex inkludera åtgärder i den ordinarie verksamhets- och budgetplaneringen och fastställa ansvar. Man behöver

Den största nyttan är att trafikstrategin anger ett mål. Politikerna
vet vart vi är på väg. De har tagit trafikstrategin till sig. Tjänstemännen springer inte på brandkårsutryckningar, utan kan arbeta med
prioriterade åtgärder. Trafikstrategin skapar en ömsesidig arbetsro.
Helena Werre, trafikplanerare i Gävle
Vi kände ett stort behov av dokument som leder oss i rätt riktning
och ger stöd i dialog med allmänheten och i valet av åtgärder. Vi
kände att vi inte var konsekventa. Man kan spara tid när man besvarar ärenden. Ta ut en riktning, veta varför man vidtar åtgärder.
Mål följs upp, man vet att man uppnått något. Risken är att man
får för många mål, att man inte kan fokusera och då inte använder
dem alls. Det är svårt med strategiskt arbete i små kommuner när
det hela tiden kommer mer akuta ärenden av många olika slag.
Linda Dalundh, trafikplanerare i Eslöv
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Malmö satsar stort på ljus i olika former – både stämningsskapande
och för att öka tryggheten. En omfattande beysningsentreprenad drivs
för att sköta ljusanläggningarna.
Främst används ampor med högtrycksnatrium som ger mer ljus med
mindre energiåtgång och en jämn belysning. Det troliga är att en
övergång till LED-teknik är nästa steg i utvecklingen även om dagens
LED-lampor idag inte kan ersätta högtrycksnatrium helt.
Av Maria Isling
Foto: Lars Bendroth

Ljus över Malmö

Utmed gång- och cykelvägen till Rosengård, det
s.k. Rosengårdsstråket, har traditionell parkbelysning kompletterats med låg pollarbelysning för att
öka trygghetskänslan och för att förtydliga stråket
ur gestaltningssynpunkt.Trygghet och belysning
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G

atukontor et i Malmö arbetar målmedvetet med att ta fram program för att styra
de verksamheter som kontoret ansvarar för.
Detta har visat sig vara framgångsrikt och
är en förklaring till varför Malmö prisats
för sitt arbete med stadens offentliga rum . Det gäller
inte minst arbetet med stadens ljussättning. Det började
med projektet ”Stadens ljus” som var en del i ”Malmös
stadsmiljöprogram” och som kom att bli ett viktigt dokument för den förändring som Malmö inledde i början
av 1990-talet. De mål som då las fast var följande.
• Ljuset visar vägen
Det ska gå att orientera sig med hjälp av belysningen.
• Ljus där det behövs
Problemet idag är inte att staden saknar belysning utan
snarare att allt är upplyst på samma sätt. Om allmänbelysningen blir mindre intensiv kan det ljus som finns
rikta uppmärksamheten på det som behövs såsom korsningar, otrygga platser, torg, gränser m.m.
• Ljus där det är vackert
Ljussättning ska försköna staden nattetid och rikta uppmärksamheten mot det som vi vill skall framhävas som
broar, fasader, konstverk, vattenytor, växter och träd.
• Mörker där det behövs
Utan mörkret skulle vi inte uppskatta ljuset.

Ljusplan
2008 fortsatte programarbetet med ”Ljusplan för befintlig belysning”. Ljusplanen ligger som ett styrdokument för
hur stadens befintliga belysning ska förändras långsiktigt
när det gäller armaturer, ljuskällor, färgåtergivning mm.
Här beskrivs också hur ljuset påverkar frågor kring trygghet, tillgänglighet och varsamhet.
Det senaste programarbetet som hanterar stadens
ljus, handlar om trygghet i det offentliga rummet som
kommit alltmer i fokus. För att beskriva gatukontorets
arbete för att öka känslan av trygghet togs ”Gatukontorets trygghetsprogram” fram under 2010. Delar i detta
rör ljussättningen av staden.
Dessa tre dokument bildar grunden för hur Malmö
arbetar med ljus. Programmen har inneburit en stor satsning på ljus i olika former. Det handlar både om stämningsfull effektbelysning i stadens finparker, uppseendeväckande ljussättning av stadens konstverk och lekfulla
färgsättningar av broar med hjälp av ljus, men också hur vi
driver den omfattande belysningsentreprenaden som har
som uppgift att sköta dessa anläggningar.

Ljuset speglar stadens struktur
Allt i en stad av Malmös storlek bör inte ljussättas med
samma intensitet och styrka. För att förstå stadens struktur och hierarki spelar ljussättningen av gatorna en viktig
del. I Sverige har ekonomin tillåtit en hög grad av ljusintensitet, men det är viktigt att inte ljussätta alla platser
och alla gator på samma sätt. Stadens huvudleder ska ljussättas på ett sätt och villagator på ett annat.

Val av armaturer
Det sker en ständig utveckling när det gäller såväl ljuskällan
som utformning av själva armaturen. I Malmö testas hela
tiden nya typer av ljuskällor och armaturer. Staden domineras av lampor med högtrycksnatrium som ger mer ljus med
mindre energiåtgång och en jämn belysning. Det troliga är
att en övergång till LED-teknik är nästa steg i utvecklingen
även om dagens LED-lampor idag inte kan ersätta högtrycksnatrium helt. Försök har också inletts med lampor
som tänds först när någon närmar sig, s.k. detektorstyrda
armaturer. Dessa är tänkta att användas utmed stråk som
inte används så frekvent men som ändå kräver en bra belysning såsom cykelvägar ut till förorterna.

Val av färgtemperatur
En annan viktig aspekt i belysningen är ljuskällans förmåga att återge färger. Om färgerna upplevs så naturliga
som möjligt, ökar trygghetskänslan. Områden som ska ha
en god färgåtergivningsgrad är till exempel gågator, gator
med mycket gångtrafik, viktiga gång- och cykelvägar, torg
och lekplatser. För att få god färgåtergivning används idag
metallhalogenlampor.

Placering av ljuskällor
En lägre satt ljuskälla skapar en mer intim känsla och de
högre placerade ljuskällorna sprider ljus över ett större
område. Lågt sittande armaturer ska i Malmö användas
utmed villagator och gång- och cykelstråk och i parker
och på torg. Områden med mer trafik och högre genomströmning ska istället belysas från en högre punkt. Detta
ökar dessutom säkerheten i trafiken.
Många undersökningar visar att ljuset är den viktigaste
faktorn för att vi ska känna oss trygga. Starkt ljus i sig
ökar inte trygghetskänslan, det är snarare hur en plats är
belyst som ger känslan av trygghet eller otrygghet.
Vandalisering bidrar till att öka känslan av otrygghet.
Därför är användningen av hållbar utrustning och armaturer en viktig del i trygghetsarbetet. Malmö gatukontor
antog 2010 ett trygghetsprogram som bl.a. beskriver hur
vi arbetar med ljus för att öka trygghetskänslan.
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Varsamhet
Inte minst ur energisynpunkt är det viktigt att antalet ljuspunkter begränsas. Eftertänksamhet med belysning ska vara en ledstjärna, främst när det gäller de stora parkerna och rekreationsområdena men också utmed havsbandet. Givetvis ska de mest
frekventa gång- och cykelstråken ljussättas väl och även speciellt
vackra platser eller objekt såsom konstverk och broar lyftas fram
ur mörkret. Andra delar kan förbli i mörker för att på så sätt
skapa en spännande och karaktärsfylld stämning. Även inom
stadens gränser ska man kunna njuta av en stjärnhimmel!

Malmös ljusentreprenad

Fakta
Malmö gatukontors belysningsentreprenad
Antal ljuskällor 1998 48 000/medeleffekt 114 W/ljuskälla
Antal ljuskällor 2010 52 000/medeleffekt 78 W/ljuskälla
Antal gatubelysningsskåp 500
Läs mer:
www.malmo.se
sök på stadsmiljöprogram/ljus i Malmö,
trygghetsprogram resp. ljusplan

Tidigare sköttes Malmös belysningsanläggning av Malmö Energi. Malmö stad sålde på 1980-talet ut detta bolag och sedan
1996 har skötseln varit konkurrensutsatt. Avtalen löper på 4 år
(2 + 2 år) och för tillfället är Svevia upphandlad för att sköta
anläggningen. Alla arbeten betalas enligt en fastlagd á-prislista.
Alla utförda jobb ska dokumenteras i ett gemensamt digitalt
dataprogram kallat Ellysé. Det handlar om redovisning av
seriebyten, punktbyten, armaturbyten, kabelfel, stolparbetet
vandalisering, påkörningsskador mm. Fakturering sker efter
godkännande av ekonomirapport i Ellysé vid varje byggmöte.
Såväl gatukontorets beställare som entreprenör kan följa allt
arbete på gatukontorets server där alla förändringar registreras
med foton, kartor och ekonomiska rapporter. <<
Maria Isling är landskapsarkitekt vid Gatukontoret i Malmö
Malmö har satsat mycket på att ljussättning av det offentliga rummet.
Här syns ljussättningen av trapporna vid Södertull och i bakgrunden den
i blått upplysta Kaptensbron.
Utmed Pildammsparken har nya armaturer bestyckade med
metallhalogen inneburit att känslan av trygghet klart förbättrats.
Här bilder före och efter.
Före
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Efter

Gå och cykla till skolan
Skolpersonalen är nyckelpersoner för att få in trafik, miljö och hälsa i undervisningen. Det är en av slutsatserna av
projektet Gå och cykla till skolan i Eskilstuna. Projektet permanentades 2009 så att de metoder som prövats under
projekttiden kunde vidareutvecklas
Av Ann Gustafsson
Mellan 2005 och 2008 drevs projektet Gå och cykla till skolan som ett
KLIMP-projekt som finansierades av Naturvårdsverket och Eskilstuna
kommun. (Klimatinvesterings program, innebär att Naturvårdsverket stödjer kommun och andra aktörer med bidrag till långsiktiga
investeringar som minskar växthuseffekten.)
Under projektet arbetades det med att öka trafiksäkerheten
längs skolvägar, attityd och beteendepåverkande insatser, få färre
föräldrar som skjutsar med bil till och från skolan. Andra viktiga
mål var att verka för att minska utsläpp från trafiken, ändra resvanor, samt höja statusen med att gå och cykla hos både elever,
skolpersonal och föräldrar.
Inledningsvis fick föräldrar och skolpersonal svara på en enkät
som handlade om på vilket sätt deras barn tog sig till och från
skolan, samt hur personalen tog sig till och från arbetet. I slutet av
projekttiden fick deltagarna åter besvara en liknande enkät. Det
visade sig att 18 % färre av eleverna blev skjutsade till och från
skolan än i början av projektet. 25 % färre av skolpersonalen åkte
bil till och från arbetet efter projektet.
Det som framförallt har varit viktigt är förankringen hos skolledningen på skolorna och att ledningen har gett skolpersonalen tid
till att vara med och planera olika aktiviteter. Samt att det har varit
samma elever och föräldrar som deltagit hela tiden.
Hälsan och trafiken längs skolvägen visade sig vara områden
som berörde föräldrar, elever och skolpersonal i stor utsträckning.
Miljöfrågorna vara svårast att nå ut med. En annan viktig faktor
är arbetet med fysiska åtgärder i trafikmiljön och beteendepåverkande insatser som har utförts parallellt under projektets gång.

Det har funnits vissa svårigheter i projektet och en fråga återkom ständigt: Hur når vi ut till föräldrarna? En idé som kom från en
förälder var att vi skulle kunna lägga viss obligatorisk undervisning på kvällstid för eleverna och på så sätt nå föräldrarna. Idén
lyftes vidare till skoledningen på en av skolorna och det beslutades att vi skulle prova. Först ut var mörkerkväll med reflextema.
Det blev en succé, med många aha- upplevelser för både elever
och föräldrar. De utvärderingar som gjordes efteråt visade att den
här metoden ledde till att föräldrarna diskuterade reflexer i större
utsträckning med sina barn efteråt.
Ett nätverk med skolpersonal skapades, som skulle fungera som
trafikombud för respektive skola. I dagsläget har drygt hälften av
skolorna i Eskilstuna någon representant i trafikombudsnätverket.
Skolpersonalen som är med i nätverket får kontinuerlig fortbildning inom trafik, miljö och hälsoområdet för att känna sig stärkta
när de i sin tur undervisar sina elever.
Under våren 2011 har arbetet med två skolor avslutas . Det arbetet kommer att utvärderas och sammanställningen kommer
att presenteras för föräldrar/elever och skolpersonal. De kommer
även att få information om vilka trafiksäkerhetsåtgärder som ska
genomföras längs barnens skolväg. Åtgärderna grundar sig på
föräldrar, elever och konsulters synpunkter utifrån trafiksäkerhetsperspektivet och trygghetsperspektivet. <<
Ann Gustafsson är beteendevetare och projektsamordnare inom trafik,
hälsa och miljö på Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna..
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I höst är det meningen att Stockholms kommunfullmäktige ska ta beslut om ny detaljplan för Slussen,
efter decennier av tvehågsenhet, nya försök och upprörda diskussioner bland medborgarna.

Slaget om
Av Barbro Larson och Gustav Fux

Särskilt aktiva just nu är gruppen “Södersossarna” som
anordnar diskussioner, flera alternativa Slussenförslag har
presenterats av olika privatpersoner eller grupper. Nyast
är ett förslag från Konstakademien. Det handlar om egna
medborgar-initiativ utanför den reguljära beslutsprocessen, från grupper och personer som inte varit inbjudna av
stadsbyggnadskontoret. Processen med att nå stadsbyggnadskontoret med egna förslag är inte enkel.
Många har frågat sig varför inte det ursprungligen vinnande förslaget från Nyrén Arkitekter 2004 har genomförts. Det
har legat till grund för de många omarbetningar och nya tävlingar som sedan dess ägt rum och som lett till att man snart
är tillbaka på ruta ett. Nyréns förslag hade ett starkt stöd och
Stockholms politiker har kritiserats hårt för sin oförmåga att
fatta ett definitivt beslut. Och för hanteringen av det vinnande förslaget – som efter fyra års stötande och blötande med
tre olika chefshandläggare på lika många år – avvisades för
att det saknade ”knorr”!
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Nyréns har bearbetat sitt förslag väsentligt. Förslaget
öppnar vyer mot vattnet och ger utblickar även i marknivå.
Det finns få nya byggnader ovan jord. Partiet mellan Södermalmstorg och Gamla stan, Slussenterrassen, bygger på en
lösning i tre terrassnivåer mot kvällssolen. Flera nya torg och
platser binder ihop Gamla stan och Söder och man skapar
rörelsealternativ på olika nivåer. En bassäng friläggs för att
skapa insikt om platsens vikt.
Det finns även tankar om glasgolv så man kan se ner i
vattnet. På Söder ligger två kulturbyggnader som inramar
Slussens torgytor. I Götgatans förlängning ned till kajen
ligger Scenkonstens Hus. I Stadsmuseets axel mot Saltsjön
föreslås ett nytt Stadsstudiecentrum, en utställningsbyggnad för nutida stadsbyggnad. Handel och kollektivtrafik
ligger under marknivån. Nya glastorn med rulltrappor
sänder ned ljus under jord. Ryssgården förblir tunnelbaneuppgång och salutorg.

Slussen
Huvuddelar i det nuvarande officiella förslaget
en ny park öster om Katarinahissen med utsikt över Saltsjön
och Skeppsholmen. Parken avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen där både privatbåtar och skärgårdsbåtar kan lägga till.
torget vid slussningen är framtida Slussens centrala
plats. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar
ett torg av vatten. Caféer och terasserna är planerade för folkliv.
Anläggningen kommer att ligga i skugga genom norrläget, genom
ytterligare planerad bebyggelse, samt genom sluttningen upp mot
Södermalmstorg.
söder malmstorg är planerat för att bli en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor
transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför. Enligt fristående bullerberäkningar kommer torget att bli starkt bullerstört på grund av
att trafiken till Hornsgatan går precis förbi torget,
ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning,
men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk
som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Torget blir
mer bullerstört än i dag på grund av att trafiken höjs till samma
nivå. En del viktiga utblickar bevaras.

busster minalen placeras i Katarinaberget. Här skapas en
knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man
inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och t-bana. Avstånden mellan bussterminalers hållplatser och t-baneingångarna
blir långa (upp till 400-500 meter) med 15 meter långa ramper,
rulltrappor och hissar. Nivåskillnaderna mellan bussterminaler
och utgång blir som mest cirka 30 meter. Förbindelserna uppfyller inte plan- och bygglagens normer för tillgänglighet enligt
Handikapprådens yttrande.
nya byggnader vid Södermalmstorg blir det tre nya byggnader av varierande höjd (upp till cirka 9 meter höga ) framför
nuvarande utblickar mot gamla stan och Riddarfjärden. De är
tänkta för t ex restauranger eller kulturaktiviteter. Framför KFhuset och glashusen som finns där idag planeras det för kontorsbyggnader. Det är inte bestämt ännu hur de ska se ut – endast
storleken visas i utställningen. I bottenvåningarna planeras för
allmänna ytor, t ex caféer eller affärer.
utbyggnaden när mast vattnet ger plats för
gående och cyklister samt båttrafik för persontransporter.
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Medborgarförslagen
Konstakademien: Stoppa dråpslaget mot Stockholm stadsliv!
Det Konstakademien främst vänder sig emot är att det historiska
näset - förbindelsen mellan Gamla Stan och Södermalm – försvinner, samt muren som planeras mellan stadsdelarna. Bakom
förslaget står Mats Edblom, arkitekt och fd preses för Akademien
och akademiledamots-kollegan och skulptören Leif Bolter.
Grunddragen bakom förslaget är en stor brygga som förbinder Gamla Stan och Södermalm. Denna breda förbindelse finns
redan i dag, men försvinner i det liggande förslaget, där fotgängarna bara kan ta sig över från Söder till Gamla stan på ett enda
ställe via en smal spång och där förbindelsen mellan stadsdelarna är bortgrävt till förmån för en djupt liggande vattenbassäng.
Fotgängarna i Akademiens förslag förväntas flanera på sidorna
om bilvägarna, på väl tilltagna gångvägar, precis som hos nuvarande Slussen och i någon mån under “bryggan”. En liten glas-kupol i
mitten på bryggan (pendang till den klassiska Slussens glaskupol)
kröner en trapphall där fotgängarna tar sig upp ovan jord.
En ny idé i akademiens förslag är en relativt låg glasbyggnad,
med bussterminal i botten och en stor saluhall med restauranger
och kaféer på andra våningen, från vilken man ser ut över vattnet genom det glasade taket och väggarna.
Under jord föreslår akademien som deras ritningar i genomskärning visar, möjliga lokaler för kultur, precis som de delvis
outnyttjade lokaler som redan finns hos nuvarande Slussen.

Ny syn på Slussen: Gräv ner tunnelbanan!
En arkitekt- och stadsplanerargrupp som kallar sig “Idealisterna” har skapat förslaget “ny syn på Slussen”. Medlemmarna
i gruppen är: Monica Andersson, Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg och nestorn Torsten Westman (f. 1929
stadsbyggnadsdirektör i Stockholm mellan 1973-1985, främste
ansvarige för Sergels torg).
En bärande punkt i förslaget är åsikten om att t-bane bron
och t-banestationen bör grävas ned på grund av översvämningsrisken och av estetiska skäl. Också centralbron vill man gräva
ned på sikt. Centralbron, själva Slussens trafikapparat och tbanebron ses alla som estetiska fläckar som bryter sönder vattenytan. De säger sig också vilja planera för ett ökat stadsliv på
Stockholms kajer. “Vi vill göra kajerna lättillgängliga, soliga och
inbjudande”, skriver de i sin facebookgrupp.
Förslaget har fått sina främsta förespråkare bland dem som vill
gräva ned tunnelbanan. I en sammanfattning av forskningsläget
av Sten Bergström, klimatexpert på SMHI framgår det att Saltsjön kommer att stiga med cirka en meter de närmaste 90 åren.
Men siffrorna är osäkra, vattennivåhöjningen kan bli högre.
När förslaget presenterades 2009 i opposition mot liggande
förslag utredde staden möjligheten att gräva ned tunnelbanan.
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Det förkastades eftersom man trodde att det skulle innebära att
delar av tunnelbanans mest trafikerade delar skulle få stängas av i
omgångar och på grund av en kalkylerad kostnad på 7 miljarder.

Knutpunkt Slussen: Överdäcka lederna!
Bullerexperten och kommunpolitikern Olle Markstedt marknadsför sitt Slussenförslag “Knutpunkt Slussen” genom stora reklamplakat i samarbete med flera näringsidkare på Södermalm
och genom egna opinions- och marknadsundersökningar. Hans
idé går ut på att överdäcka nuvarande tåg- t-bane- och centralleder och enkelrikta Skeppsbron för att på så vis sänka bullernivåerna. Över den överdäckade tunnelbanebron vill han anlägga en
gräsmatta. En bärande idé i hans tankegångar är att det visuella
endast är en aspekt av upplevelsen av en plats. Själva Slussen flyttas till nytt läge väster om ursprungsslussen under den nya bron.

Nygammalt restaurerat Slussen : Förnya, återskapa och bevara
Förslaget att restaurera Slussen företräds av flera fristående kulturpersonligheter, delar av allmänheten och föreningen Bevara
Slussen. Förslaget innebär att man river områden som behöver
grundförstärkas, och återuppbygger dem medan trafiken leds om.
Detta underlättas av Slussens konstruktion som är byggd med en
sådan reparation i åtanke. Förslaget innebär också en delvis radikal förnyelse av nuvarande Slussenkonstruktionen och vistelseytorna genom återskapandet av glaskupolen i Blå Bodarna, återställandet av de borttagna bullerskyddande väggar i Gula och Blå
gången, och en allmän lagning och upprustning av fasaderna samt
omplacering av blomlådor och nyplacering av bänkar.
Funktionellt föreslås en anpassning till nuvarande stadsideal
genom breddning av cykel- och gångbanor i Slussenkarusellen.
Argument för bevarande är bland annat det kulturhistoriska
värdet av konstruktionen som av Riksantikvarieämbetet har
bedömts ha kvaliteér som krävs för byggnadsminnesmärkning,
samt att trafikapparaten som konstruktion är företrädd i konsthistorien då den bland annat omnämns av den kontroversielle
arkitekten Le Corbusier. Ett annat argument är att den kulturhistoriskt skyddade miljön runt Slussen är för känslig för att
klara någon mer omfattande ombyggnation.
Företrädare för Bevarandetanken har även föreslagit ickeintrusiv förnyelse av Slussen i form av ljusspel och fontäner eller
mosaik och skulpturer och nyanläggande av grönska. Att i högre
grad öppna de 40.000 kvm lokaler och ytor som finns i Slussen för
publik verksamhet, t.ex. musikevenemang, filial till stadsmuseet,
eller restauranger har också föreslagits. Enligt lanskapsarkitekt
Petter Haufman skulle kostnaden för en renovering bli cirka en
miljard, alltså betydligt billigare än det liggande förslaget.

Så här tycker Skönhetsrådet:
”Slussen är en av de få platser i Stockholm där förklaringen
till huvudstadens uppkomst och existens – det dramatiska
mötet mellan Saltsjön och Mälaren – är tydligt avläsbar i den
fysiska miljön. Läget mellan den medeltida stadskärnan och
den tidigaste bebyggda delen av Södermalm, det vill säga
några av de allra känsligaste stadspartierna Stockholm äger,
ställer också synnerligen höga krav på hur en omformning
av detta område gestaltas.

Stockholm har därtill ambitionen att vara en stad i världsklass och som ett led i detta har en särskild arkitekturstrategi
utarbetats i syfte att höja kvaliteten på stadsbyggandet och
arkitekturen till en nivå motsvarande det bästa som skapas
runt om i världen i dag. Sammantaget innebär detta att
resultatet av den omdaning Slussen nu står inför måste bli
något alldeles exceptionellt, även sett i ett internationellt
perspektiv – allt annat vore ett misslyckande.”

Arkitekt Ulf Christerson vill föra in en “glömd” aspekt i Slussenplaneringen

Planera för rörelse och aktivitet!
Mycket har förbättrats i nya Slussenförslaget i maj 2011, men
viktiga saker återstår. De halvhjärtade försöken att arrangera
tillräckliga och genomtänkta ytor för allmänhetens aktiviteter
är ofullgångna. Detta gäller såväl ytorna kring vattentorgen som
Katarinaparken. Det gäller att ta vara på dessa ytor och hushålla
med dem så att såväl barngrupper i olika åldrar som vuxna och
äldre kan utnyttja dem optimalt.
Tyvärr är stadsplaneringen i allmänhet eftersatt när det gäller
samordning och inlevelse i aktiviteters utförande i det offentliga
rummet. Oftast visas kafélivet utomhus med unga, dekorativa
mammor i förgrunden i solsken. Så naiv är fortfarande presentationen i arkitekttävlingar av det offentliga livet!
Det offentliga rummet är mycket eftersatt och kräver helt annan insikt och redovisning än vad som hittills är legio. Hur skall
man dimensionera och orientera de offentliga ytorna när facklitteraturen om detta är så underutvecklad? Jan Gehl och hans
adepter är ett stort undantag.
För Slussen kan fortfarande mycket av det här efterlysta räddas med vissa ändringar.
Framför allt måste publikkapaciteten i den nya amfiteatern
ökas flerdubbelt. Den nu föreslagna rymmer bara några hundra
åskådare. För att tillräcklig åskådarkapacitet skall uppnås erfordras över tusen sittplatser. Detta kan endast åstadkommas med en
större amfiteater inklusive vidgat glashus, vilket är fullt möjligt.
Den nya Katarinaparken vidgar utblicken mot vattnet och
Gamla Stan avsevärt. I stället för gräsbeläggning borde man
täcka ytan med mer lättskötta, stadsmässiga lager av släta betongplattor och gummiasfalt för småbarns och ungdomars rörelselekar. Även låga ramper och små gupp behövs för dessa lekar.
Barns rörelsebehov är mycket större än att sitta med de vuxna
vid kaffebord. För skateboard och inlines har åldersgränserna
flyttats upp mot 30-årsåldern. Även singelgrus för äldres boulespel och barns hopplekar borde höra hit. Intill angränsande husfasader borde ordnas uteserveringar där föräldrar kan sitta och

se till sina lekande barn. Även fasta platser i olika sitthöjder för
äldre behövs. Inga uppskjutande föremål över de minsta barnens
längd bör förekomma. Små rutschkanor kan ordnas i buskslänten från parkytan ned till Stadsgårdskajen.
Det är alltså inte bara passiva sittytor som Nya Slussen behöver.
Rörelseytor av olika slag bör inplaneras här och på ett tidigt stadium. I vattentorgen på ömse sidor om Slusskanalen bör kunna
utvecklas flera aktiviteter. På Södra Vattentorget visar förslagsställarna en flytande scen tillräckligt stor för olika evenemang.
Denna kan omges av en ansenlig mängd åskådare på kajer och
broar. Särskilt intressant blir då kopplingen mellan amfiteatern
(inklusive glashusets sittplatser i väderskyddat läge) och scenen.
Norra Vattentorget bör kunna arrangeras så att brädsurfing
och kanoting möjliggörs där. Tävlingar i dessa sporter skulle
kunna arrangeras med stort publiktycke. Genom att släppa in
forsande vatten från Mälaren i surfanläggningen, byggd med en
ramp på botten som framkallar vågor skulle detta vara fullt realistiskt. Åskådare kan få plats på broarna och kajerna omkring.
Detta skulle kunna bli mycket populärt. Anläggningen skulle
bli en kostnadsmässigt billig historia.
Ovanstående behandling av ytskikten på de offentliga platserna är intimt förknippade med stadsbyggnadsfrågorna. Dock
är detta överkomliga, jämförelsevis enkla problem/tillägg i
projektet Nya Slussen. Flera andra frågeställningar av strukturell art, betydligt mer genomgripande, finns. Dessa gäller mest
trafikföringen. Broarna, både trafikbron och gång broarna i kajnivå är stora frågor. Men det är en annan historia.
Summan av kardemumman härovan är att utforma och förbereda stadsmiljöer som rumsbildningar för rörelse. Möten
handlar inte bara om sittande och kaffe-, vin- och öldrickande,
inte heller enbart om passivt solande och utblickstittande. En
planering för rörliga aktiviteter i de offentliga rummen kräver
förståelse och inlevelse på ett tidigt planeringsstadium. <<
Ulf Christerson, arkitekt SAR/MSA
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v i s i o n lu l e å

2050

Konkret,
kvalitetssäkrat,
kravuppfyllande
Snurrande byggkranar, företags- och handelsetableringar och ett blomstrande kulturliv – det syns att Luleå är
en attraktiv kommun. Vision Luleå ska vidmakthålla den positionen.
Av Anna Lindh Wikblad och Lena Bengtén

F

ör ändringar kommer vare sig vi vill eller inte, på gott
och ont. Vi lever i en global värld och påverkas av vår omgivning. Valet står mellan att låta saker bara hända, eller själva
välja vägen för de nya möjligheterna och utmaningarna.
Förändring sker automatiskt – förbättring kräver medvetna val.
Under 2007 inleddes ett planarbete i flera steg för Luleås utveckling. Metoden kallas back-casting. Man börjar med att gemensamt formulera en framtidsbild som beskriver hur samhället fungerar och ser ut i ett önskat läge. Därefter bestäms vad som ska göras
och uppnås, först på lång sikt och sedan på närmare sikt.
En organisation med projektgrupp och styrgrupp från flera förvaltningar tillsattes. Kommunstyrelsen gav grupperna uppdraget
att först ta fram en ny vision för Luleå.
Visionen med sina fem framtidsbilder antogs 2008 och nästa
uppdrag blev att ta fram mycket långsiktiga mål, ”riktningar”, för
arbetet till Vision Luleå 2050, Nu när Riktningar är antagna av
kommunfullmäktige kommer kommunens förvaltningar att ta
fram sex program som ska styra arbetet i framtiden. I systemuppbyggnaden finns också ett sätt att följa och utvärdera utvecklingen
för att sedan kunna revidera och uppdatera systemet vid behov.
Arbetet med visionen handlade också om att bygga och sprida
kunskap kring hållbar utveckling. I Luleå är hållbarhet tre av varandra beroende delar; den sociala hållbarheten som är målet om ett
gott liv, den ekonomiska hållbarheten som ett medel för att kunna
nå det goda livet och den ekologiska hållbarheten som den ram som
ekosystemets bärkraft ger oss. En serie föreläsningar gav kunskap
om hållbar utveckling.
För att ta fram visionen i en samverkan med så många som möjligt användes flera olika dialogmetoder. Vi satsade mest på att arrangera olika fysiska möten med olika former av dialog. Vi hade

36

STADSBYGGNAD 4 · 2011

turné med storschema, öppna forum i olika ämnen, dialogcafé för
kommunens förvaltningar och slutligen tre stora visionsverkstäder
för att successivt bygga innehållet i Vision Luleå 2050. Dessutom
använde vi också våra vanliga kanaler som information i media, annonser, kommunens tidning Vårt Luleå och via hemsidan.

Riktningar
För att sedan stegvis göra visionens uppdrag mer konkret fortsatte
arbetet med långsiktiga mål och strategier. Vi har formulerat Riktningar som ska beskriva vad vi vill prioritera och uppnå halvvägs
till Vision Luleå 2050. Riktningarna antogs av kommunfullmäktige i februari 2011.
Det finns fyra Riktningar:
•
Stå för öppenhet och mångfald
•
Lyft identiteten som kuststad året runt
•
Ta sats för en ledande nordlig region
•
Bygg för framtiden
Riktningarna har liksom Vision Luleå 2050 arbetats fram i en
dialog med lulebor, näringsliv och olika organisationer. I dialogprocessen för Riktningarna har flera dialogseminarier, olika arbetsblad och arbetsböcker kommit till användning, även media,
annonser och hemsida har använts. Hållbarhet var fortfarande
ledstjärnan för arbetet och under arbetets gång har begreppets betydelse utvecklats.
För arbetet med Riktningarna hade projektgruppen utökats
med representanter från fler förvaltningar och styrgruppen minskades för att kunna vara mer engagerad i arbetet. I detta skede har
också kommunchefen tagit en ledande roll. Politisk uppdragsgivare var kommunstyrelsen.

Ny långsiktig styrstruktur
Samtidigt med utarbetandet av Riktningarna var det viktigt att se
över och förändra kommunens styrmodell för att i framtiden kunna
arbeta systematiskt och långsiktigt med Riktningar och kommande
program. En ny struktur för den långsiktiga planeringen har därför
också arbetats fram.
Den nya strukturen:

Flera programarbeten kommer att starta under 2011. De kommer att drivas som delprojekt med egna organisationer under en
gemensam styrgrupp med några förvaltningschefer som ska bevaka
helheten i arbetet och underlätta samordningen mellan programgrupperna. Ett nätverk med projektledare från de olika programmen skapas också. Gemensamt för programorganisationerna är att
berörda nämnder kommer att bilda politiska referensgrupper och
alla program kommer att fastställas av kommunfullmäktige.
Alla program kommer att vara styrande för förvaltningar och bolag. Det är bara dokument som benämns ”program” som får denna
status. Fortfarande kan planer och riktlinjer antas av specifika nämnder men dessa dokument, med en ogreppbar mängd dokument och
mål kommer programmen att tas fram i en kvalitetssäkrad process
utifrån helhetssyn, dialog och bedömning. Samtliga program ska
följas upp och utvärderas gemensamt vart fjärde år. I samband med
detta ska programmen aktualitetsförklaras, revideras eller nyskapas.
För att klara av de lagkrav som finns på att en kommun ska ha
ett antal ”planer” beslutade av kommunfullmäktige (ex mark- och
vattenanvändning, bostadsförsörjning, energiförsörjning, bibliotek, extraordinära händelser) kommer allt innehåll i de färdiga
programmen att vara sökbart. Det betyder att när någon begär
en redovisning av exempelvis Luleås energiplan så kommer vi att
kunna söka ut de strategier och mål som tillhör den frågan ifrån
innehållet i alla program.

Webbplats

Program
Nästa steg efter Riktningarna är att hitta de övergripande dokument
som Luleå kommuns förvaltningar och bolag behöver för att arbeta
mål- och resultatinriktat för Vision Luleå 2050 och Riktningarna.
Arbetet startade redan under utvecklingen av Riktningarna.
Ett viktigt underlag för arbetet med nya program var att först inventera de styrande dokument som finns idag.
Inventeringen gällde alla dokument som var beslutade av kommunfullmäktige, berör samhällets utveckling och är övergripande
(styrande för flera kommunala verksamheter). Den visade att det
finns ca 30 kommunala styrdokument av olika rang, med olika
benämning och med ett innehåll som inte är i harmoni med varandra. Resultatet visade också att den stora mängden mål på olika
nivåer gjorde det omöjligt för en förvaltning att få en överblick på
vad som förväntades. Dagens system innebär ingen tydlig styrning
och stimulerar inte till samverkan.
För att kvalitetssäkra arbetet med utvecklingen av nya program
kommer flera viktiga verktyg att tas fram.
Verktygen behövs för att programmen ska:
•
•
•
•
•

Visa hur Vision Luleå 2050 och en hållbar utveckling ska nås
Vara styrande för alla kommunens verksamheter
Utvecklas i en dialog med lulebor, olika intressenter och aktörer
Uppfylla olika lagkrav på styrande dokument
Hållas aktuella samt följas upp och utvärderas regelbundet

Idag finns en beskrivning av hur programmen ska utvecklas i
en dialogprocess och hur hållbarhet ska bedömas samt hur konsekvenser ska beskrivas.
De närmaste åren kommer sex program att skapas utifrån Riktningarna. De befintliga kommunala styrdokumenten kommer att hanteras
som faktaunderlag för att sedan kunna avvecklas eller omarbetas.

En webbplats kommer att samla alla delar i kommunens nya styrande struktur. Den ska också samla olika fakta, underlag och
nulägesbeskrivningar. Webbplatsen ska också visa arbetet med
programmen från utveckling till uppföljning samt ge de verktyg
som behövs när programmen ska utvecklas. Bland verktygen finns
råd för att föra dialog och göra de bedömningar och konsekvensbeskrivningar som blir aktuella. Delar av webbplatsen kommer att
vara öppen för alla intresserade medan andra delar syftar till att ge
handläggningsstöd internt inom kommunen. <<
Anna Lindh Wikblad är samhällsbyggnadsstrateg och Lena Bengtén
miljöstrateg i Luleå kommun

Vision Luleå 2050:
”Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande
region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet
och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och
ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter.
Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck,
kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör
oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt.”
Framtidsbilderna ger en tydligare beskrivning av visionen
under rubrikerna ”Levande & växande”, ”Utrymme med
närhet”, ”Se möjligheterna”, ”Naturligt färgstark” samt ”Lokalsinne & världsvana”.
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Notiser

l ä sarunder sök ning

Hjälp oss att göra Stadsbyggnad ännu bättre!
En enkät är just nu på väg via mejl till alla våra läsare där du
har möjlighet att ge din syn på innehållet i Stadsbyggnad –
och förstås också komma med förslag på hur vi kan bli bättre.
Frågorna handlar både om tidningens och hemsidans innehåll och dess utseende, inkl annonser.
Vi hoppas du vill ägna några minuter åt at delge oss dina
synpunkter!
Redaktionen och Styrelsen för Kommunaltekniska föreningen.

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

Datum

start

slut

Adress

Stad/Land

Plats

2011
Estlands Kommunaltekniska För. Årsmöte

15–16
sept

Danmarks Kommuntekn. Chefsfor. Årsmöte

22–23 sept

Smtr MEX-kommittén

12 okt

16.00
10.00

Smtr Trafikkommittén

17 okt

Stadsbyggnad nr 5, utgivningsdag

20 okt

IFME Board meeting

24–28 okt

Smtr Trafikkommittén

21 nov

Tallinn, Estland
Den Røde Plads 16

13.15

Holstebro, Danmark

Musikteatret

Stockholm

Tekniska Nämndhuset

Johannesburg

IMESA 75th Jubilee
Conference

Tel. möte
12.00

15.00

Fleminggatan 4

Tel. möte

Smtr Lantmäterikommittén

22 nov

Fleminggatan 4

Stockholm

Kommunala Lantmäteridagarna 2011

23–24 nov

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

Smtr MEX-kommittén

29 nov

MEX-dagarna 2011

30/11–1/12

Styrelsemöte med strategidagar

1–2 dec

Stadsbyggnad nr 6, utgivningsdag

8 dec

Polhemssalen

Jönköping
Elmiavägen 11

Jönköping
Västerås

2012
Stadsbyggnadsdagar 2012

1–2 feb

NKS-möte

7 juni

Gatukontorsdagar 2012

8–10 maj

Lantmäteridagarna 2012

23–24 maj

IFME Board meeting

3 juni

Årsmöte FKT

4 juni

IFME Världskongress

4–8 juni

KommunalTeknik 2012

6–8 juni

Smtr MEX-kommittén

nov

MEX-dagar 2012

nov

Smtr Lantmäterikommittén

nov

Fleminggatan 4

Stockholm

Kommunala Lantmäteridagarna 2012

nov

Malmskillnadsgatan 46

Stockholm

IFME Board meeting

Slutet på nov

Nya Zeeland

NKS-möte

Hösten

Danmark

Stockholm
Båt
Norra Hamngatan 12

Helsingfors/Tallinn

Finland/Estland

Luleå

Kulturens Hus

Göteborg

Wallenstamsalen

Lahti, Finland
Helsingfors
Finlandiahuset

Helsingfors

www.ifme2012.com

Helsingfors

Polhemssalen

2015

IFME Världskongress

juni 2015

Christchurch

Nya Zealand

Ett mer omfattande kalendarium finns på www.skt.se under länken Kalendariet
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Ev retur till:
Stadsbyggnad
Mäster Samuelsgatan 49
111 57 Stockholm

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

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

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

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

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

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

WEBB esri.se

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

